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2016،)االنسانية واالجتماعية(العلوم 1، العدد:19:المجلدجملة جامعة دهوك، 

دھوكجامعة تعلیمات النشر في مجلة

د النشر وخاضعة للتق توفیة لقواع ي،ییجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مس م یسبق ان نشرت او یم العلم ول
ة،اخرى،جھة قدمت للنشر الى ایة  ا ویجب ان یتضمن البحث خالصة ومقدم دة ومنھج ة موح ع الباحث طریق وان یتب

دد صفحاتھوأن التي اعتمد علیھا،یحدد النتائج التي توصل الیھا والمصادروان في البحث،واضحاً  عن ال تتجاوز ع
.ث اإلنسانیةوبحلل)خمس وعشرین صفحة 25ث العلمیة، و(وحللببالنسبة)عشرین صفحة15(

:التعلیمات الخاصة بشكل وترتیب البحث
المضمون:.1

ا  ون مطبوع ب ان یك ادي)، یج نمط (ع ط (ب Traditionalخ Arabicم طر()14()، حج د األس ي ، تباع )، 12تقریب
المحاذاة (مضبوطة).

:الھوامش .2
تكتب الھوامش في اخر البحث.

الصفحة:اعداد.3
ى ورق ع البحث عل م یطب عA4(حج رك () م ین الصفحة2.5ت م)من یم ن یسار2، (س م) م م)من 3و(الصفحةس س

.العلیا و السفلىتین جھال
الصفحات:ارقام .4

.أسفل الصفحةمنالجھة الیسرى الصفحات في تكتب أرقام
العناوین:.5

ب  يالیكت وان الرئیس ثعن فحةللبح ط الص ارز وس ط ب را،،بخ امال ومختص ون ش ل ان یك ط ویفض وع الخ ن
)Traditional Arabic() ي وسط )15فتكتب بحجم (الرئیسة داخل البحثالعناوینوأما.)15و بحجم ارز ف وبخط ب

اوی ا العن فحة، أم م (الص ب بحج ث فتكت ل البح ة داخ فحة14ن الثانوی ین الص ى یم ارز عل ط ب ى ) وبخ د عل ع التأكی ، م
) في ترتیبھا.2-1-1)، (1-1-1استخدام طریقة االعداد (

اسم الباحث:.6
، نوع في وسط الصفحةالرئیسي للبحث  تحت العنوان عناوین عملھم والقابھم العلمیة و)الباحثین(اسم الباحث یتكب 
.)11)،حجم(Traditional Arabicالخط (

(انظر المثال االتي)
**اهرظفتاح ريبرو *علي أمينمحمد

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

الخالصة:.7
ث دف البح ار ھ ھ باختص ح فی ھ ، یوض اً لبحث ث ملخص ب الباح ائجیكت موالنت یاتالوأھ ات توص د كلم ى ان التزی عل

م()Traditional Arabic(كتب الخالصة بخط و ت) ثالثمائة كلمة،300الملخص عن ( د األسطر ( )12، حج ، تباع
رد) بمف ات ، یج ع كلم ن أرب ل ع ا ال یق ار م ث اختی ى الباح ثعل اتیح للبح تخدامھا كمف تم اس ة لی ب ، دال تكت

.نھایة الخالصةفي)12حجم(مائل،)Traditional Arabic(بخط

(انظر المثال اآلتي)
.الدول النامية، منظمة التجارة الدولية، القانون التجاري، التجارة الدولية

ان كان البحث مكتوبا االنكلیزیة كردیة وباللغتین الملخصا للبحثفى نھایة البحثالباحثمن الضروري ان یكتب
مكتوباان كانوالكوردیةاو بالعربیة لغة العربیة،او بالعربیة واالنكلیزیة ان كان البحث مكتوبا باللغة الكردیة،لبا

.باللغة االنكلیزیة



2016،)االنسانية واالجتماعية(العلوم 1، العدد:19:المجلدجملة جامعة دهوك، 

الصور والجداول:.8
،ي البحث رد ف ى اوراق منفصلة،ترقم جمیع الجداول واالشكال التي قد ت ع عل ع وتطب وبواق

ارز،جدول في كل صفحة، ي اعاله بخط ب ب ف وان مختصر یكت ا ویعطى لكل جدول عن ام
ة او خرائط او صور فتوضع داخل صفحات  االشكال التي قد تكون عبارة عن خطوط بیانی

وتعنون بعناوین مختصرة توضع اسفل الشكل.البحث وترقم،

المصادر العلمیة المعتمدة:
بالنسبة للبحوث العلمیة فتكتب كل التفاصیل ،المصادرفي كتابةالعلمیة طریقةالیفضل استخدام *

سم) في بدایة 1یترك فراغ(وفي حال تجاوز عنوان احد المصادر السطر الواحد،بالمصادر،المتعلقة 
:التالي وترتب المعلومات على النحو التاليرالسط

أ . اسم المؤلف أو المؤلفین .
ب . تاریخ الطبع أو النشر .

جـ . اسم المصدر (كتاب أو بحث) .
دار النشر بالنسبة للكتب ، والمجلة بالنسبة لألبحاث العلمیة.د . 

وكما ھو مبین في األمثلة اآلتیة :
ي2006-ھـ 1423د .عبد المقصود محمد عبد المقصود ،( - ة الصرفیة ف ضوء م)، دراسة البنی

، الدار العربیة للموسوعات، بیروت.1،طاللسانیات الوصفیة 

وال - ي ،(ش عید النعیم ام س ـ 1423أ.د حس اني -ھ انون الث ة 2003ك ي دراس دماء ف ود الق م)،جھ
ون ،الصفحات : المقطع الصوتي ، دد األربع مجلة آفاق الثقافة والتراث ،دبي ،السنة العاشرة ،الع

)65-87.(
ھا بالطرق التقلیدیة المعروفة والمتبعة. وعلى النحو *أما بالنسبة للبحوث اإلنسانیة فتكتب مصادر

التالي:
اسم المؤلف أو المؤلفین، اسم المصدر، رقم الطبعة، مكان الطبع (دار النشر والدولة)، سنة الطبع، 

رقم الصفحة. وأما إن كان المصدر من أجزاء متعددة فیكتب الجزء بعد اسم المصدر.

االنترنیت :*
ىباحث على االنترنیت علیھ الرجوع في حالة اعتماد ال یمإل ة الخاضعة للتقی ي،األبحاث العلمی العلم

االلكترونیة والكتب والمراجع العلمیة االلكترونیة .االنترنیت مثل المجالت ةوالمنشورة على شبك
ا بشكل مطبوعةمع أربع نسخجامعة دھوك) ویسلم إلى مجلةCD(قرص . یحفظ البحث على 9 ، إم

:یرسل عن طریق عنوان المجلة البریديأو مباشر ،

العراق–إقلیم كردستان 
رئاسة جامعة دھوك

سكرتاریة ھیئة تحریر مجلة جامعة دھوك
07508504928موبایل: 

اللكتروني :البرید ا
Email: jdu@uod.ac.

.فقطالقیمأو األصیلمھا الى مستوى مالحظة :تنشر المجلة األبحاث التي یرتقي تقوی
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الخالصة
في البداية أشار البحث الى أهمية الموضوع و قام . هذا البحث يتناول الفرق بين الحداثة و ما بعد الحداثة

ثم تطرق البحث الى سمات الحداثة و أهم االنتقادات التي وجهتها حركة . بتعريف الحداثة كمصطلح و تاريخ
ثم تناول البحث وجهات النظر المختلفة حول . ات الحداثة، خصوصًا االجتماعية و االدبيةما بعد الحداثة لسم

و في الخاتمة تم بيان أهم نقاط االختالف بين الحداثة و ما . ما بعد الحداثة و أهم االنتقادات الموجهة اليها
.بعد الحداثة

ABSTRACT
This paper deals with the difference between modernism and post-modernism. The papers

highlights the importance of this topic and defines the concept "modernism", its history and
characteristics then it tackles the aspects of modernism which have been criticized by post-
modernism, especially its social and literary aspects. The paper also reviews different views and
critiques of post-modernism. Finally, the paper compares the most important differences between
modernism and post-modernism.
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الخالصة
، )مال خليل المشختى(يقوم هذا البحث على دراسة ظاهرة الهجرة في موضوعات وأشعار 

حيث تؤثر هذه الظاهرة على حياة المهاجرة و خاصة اذا كان شاعرا، اذ تسيطر هذه الظاهرة على 
من موطنه متجها الى ايران كان هذا اللون الشعري )مال خليل (أشعاره ، فعندما هاجر الشاعر 

في أشعاره ، ألنه وقع تحت تأثير أفكار الناس في تلك المنطقة بشكل عام و الشعراء بشكل واضحا
. )شعر الهجرة (خاص، وفي النتيجة يؤس الشاعر لون شعري جديد يسمى ب 






ABSTRACT 
The current research study investigates the concept of immigration in the subjects

and poetry of Mala Khalil Mushakhti. This concept is seen to influence the life of
immigrants especially if the immigrant is a poet. This is because it tremendously
controls the content of his/her poetry. When Mala Khalil immigrated and went to Iran,
this type of poetry was very obvious in his works and poems. This is generally because
he was controlled by the thoughts of the people of the place he immigrated to and
specially by the poets of that place. As a result, the poet becomes very despaired about
one type of poetry and this is named''immigrationpoetry". 
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.1998مؤسسة النوري للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق،

حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية)، -
.1991، 1طاملركز الثقايف العريب، بريوت، دار البيضاء،

شجاع مسلم العاين، املرءة يف القصة العراقية، الطبعة الثانية، دار -
.1986الشؤن الثقافية، بغداد، 

.1958، صبيحة الشيخ داود، اول الطريق، مطبعة الرابطة، بغداد-
عدنان خالد عبدهللا(د)، النقد التطبيقي التحليلي، وزارة الثقافة و -

. 1986بغداد،االعالم، دار السؤون الثقافية العامة، 
عبدامللك مرتاض(د)، يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، -

لس الوطين للثقافة و الفنون و  سلسلة كتب عامل املعريفة، ا
.1998االداب، الكويت،




1385.


 رمضان حجي قادر، كةسايةتييا مريى د مةم و زينا ئةمحةدَى

زانستَني مرؤظايةتى، -خاىن دا، طوظارا زانكؤيا زاخؤ
.2013ساال، 2هذمار، 1ثةربةندا 

بةيان ئةمحةد حسَني ئامَيدى، طؤشةنيطا لة رؤمانةكاىن سةبرى -
ئاداب، زانكؤى سلَيظانةى دا، نامةى دكتؤرا، كؤليذى 

.2012دهؤك،


الخالصة
و على نحو نظري و بايجاز )شخصية المرأة في روايات صدقي هروري(يعرض هذا البحث الموسوم ب 

الشخصية  و المرأة في المجتمع الكوردي، ثم يتناول و ب صورة تطبيقية  شخصية المرأة في روايات الكاتب 
البحث على جوانب مثل عرض . لقد تم التركيز في)الحب و النار، أنا و دالل و ابن زنار األبي(الثالث و هي 

شخصية المرأة، و تسمية الشخصيات، و الشخصيات الرئيسية و الثانوية و عالقة الشخصيات بالمكان و الزمن 
والحدث.   

ABSTRACT
The title of this research is (the character of woman in the novels of Sdqi Hirory). Briefly it talks

in theory about the character and the woman in the Kurdish society, then it practically addresses
the character of woman in the three author's novels (THE LOVE AND FIRE, I AND DALAL and
THE ZINAR PROUD SON). In the research the writer focuses on some fields like showing the
character of woman and naming characters and underling the relationship between the characters,
time, place and events.
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الخالصة
اسلوبه الخاص ، ولكن لكل واحد منهم ايضاً والفنانبها اإلنسان العاديفان ارتداء القناع صفة يتص
ه التي يريد التعبير عنها. وكثيراً لكي يتالئم مع حاجاته وأغراضه ومقاصدوذلك والمختلف في استخدامه للقناع 

ومن خالل القناع الذي يلبسه يعبر عن ناحية من نواحي حياته أو التجربة في قصائده يسختدم الشاعر القناع 
أو معاصرة له وعير الشاعر شخصية تاريخية، تراثية، دينية، تسالتي مر بها الشاعر أو مجتمعه. ولهذا الغرض ي

اة. ويقوم استخدامه لهذه الشخصية على أساس وجود صفات مشتركة بينهما كوجود نفس اآلالم والمعانيكون 
بتطوير اسلوب استعارة الشخصية ويحاول سحب القناع نحو تجربته ويأخذ صوته وتجربته ويتنكر الشاعر 

وفي نفس الوقت يقوم بدوره لكي يعبر عن واقع وتجربة معاصرةبشخصية القناع





ABSTRACT
To wear a mask is a common thing shared by the ordinary human and the artist, but each one of

them has their own different and special style in using the mask in order to suit their needs,
objectives and purposes, in which they intend to express. For this sake, the poet borrows either a
historical, traditional, religious or even a contemporary one as a mask and choosing this mask is
based on some common traits between both sides such as the existence of the same pain and
suffering. In addition to that, that poet starts to develop the style of the borrowed mask personally
and tries to pull the mask toward his own experience. By the same token, the poet obscures their
voice and their experience and character masquerading behind the persona of the mask but s/he
plays the role of the borrowed one, at the same time, in order to reflect on the reality and a
contemporary experience.
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الخالصة
و المـؤثر فـى جواب السـريعلاتخطيطويتناول دور علم التداول فى صياغةلتحليلىاالبحث حسب المنهج الوصفى

.فيهااللغة الكردية بهدف الوصول الى تحديد دور علم التداول
، يتناول المحور االول خطة التعبير بصـورة عامـة فـى عـدة مباحـث البحث عدا المقدمة و النتائج يتكون من محورين

شاكل خطة التعبير، وظيفة التعبيـر فـى اللغـة، اسـتخدامات اللغـة، الـتهكم، المحـور الثـانى يتنـاول منها : خطة التعبير، م
الجـواب المـؤثر، سـرعة الجـواب، تحليـل خطـة سرعة الجواب الفعال فى عدة مباحث منها: استعدادات الجواب، صياغة 

توصـل اليهـا م التطـرق الـى اهـم النتـائج التـى اية تفى النهتعبير المؤثر،التداولى لالجابات المؤثرة، القدرة التداولية فى 
.يزية لالمؤثر ثم تم عرض الملخص باللغة االنكلسريع واوهى ان للتداولية دور فعال فى صياغة خطة التعبير الباحث 



ABSTRACT
Research by descriptive analytical method addresses the role pragmatics answer in the

formulation of the rapid and effective plan to taunt in the Kurdish language in order to get to
define the role of trading flagFind the exception provided and the results consists of two axes, the
first dealing with the axis of expression plan in general in several Investigation including:
expression plan, expression Plan problems, the function expression in the language, uses language,
sarcasm, second axis deals with the speed of an effective answer in several Investigation including:
preparations the answer, drafting answer impressive, the speed of answer, deliberative analysis of
the answers influential, the ability deliberative in influential expression, and eventually touched on
the most important results reached is that the deliberative an active role in the formulation of
expression plan for fast and influential was then display the summary in English.
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الخالصة 
ة لدى الكرد، بل شعر الكرد بقوميتهم و اختالفهم عن الشعوب المجاورةتكن الفكرة القومية فكرة حديثلم

هوالء بعمق عن انتمائهم عراء و المثقفون الكرد، فقد عبرالفكرة في مساهمات الشظهرت هذهمنذ فترة طويلة.
و الشخصيات الكردية و من خالل حركاتهم حاول امراء االمارات الكرديةكما .القومي و تميزهم عن العثمانيين

عن الدولة العثمانية.كما اليغفل دور الذاتي االستقالل المتمثلة بالثورية الحصول علي طموحاتهم القومية
شعور القومي ايقاظ الالنخبة الكردية المتعلمة في نهاية القرن التاسع عشر الميالدي و بداية القرن العشرين في 

هاية الحرب العالمية االولى و التطورات التي شهدتها المنطقة عقب الخسارة التي لحقت مع نلدى الكرد. ولكن 
سيطرة مع تصريحات دول الحلفاء التي نادت بتحرير االمم التي كانت تحتوبالجيش العثماني في الحرب، 

الدولة العثمانية نتيجة هزيمتها في الحرب، تطورت فكرة القومية لدى الكرد و السيما لدى المثقفين 
و الساسة الكرد.

تعاونت مع النخبة التقليدية الدينية و العشائرية والنخبة الكردية المثقفة بعد الحرب العالمية االولى، برزت 
ة القومية الكردية، وعملت داخل الجمعيات الكردية التي نادت بتحرير الكرد من العثمانيين و في تطوير الفكر

الكردية التي ظهرت بعد الحرب مسرحا للنخب،الجمعيات و االحزابلهم . واصبحت تلكانشاء كيان خاص 
القومية، و هذا يعنى ان الفكرة القومية تطورت في رحم هذه اوحاتهالسياسية و المثقفة للتعبير عن طم

الجمعيات و االحزاب.



ABSTARCT
The nationalistic idea wasn’t a new idea to the Kurds but a long time ago Kurds felt their

nationalistic and the felt that they differ from other nations. This idea was appeared in the
contributions of poets and educated Kurds. They deeply expressed their nationalistic affiliation and
how they surpass Ottomans.

Through their revolutionary movements, the princes of Kurdish Emirates and notable Kurds
have tried to get their nationalistic ambitions demonstrated in getting self-independence from
Ottoman Empire. It is worth mentioning the role of well-educated Kurds in stirring up the
nationalistic feeling of Kurds at the end of nineteenth century and beginning of the twentieth
century.

At the end of the First World War and due to the developments that the region witnessed after
beaten of Ottoman army in the war and the statements of Allies States which called for the
liberation of nations  which are under control of  Ottoman Empire ,the nationalistic idea was
developed among Kurds especially among educated and politicians Kurds.

The educated Kurdish elite was appeared after the end of First World War and they
collaborated with traditional religious elite and tribes to develop the Kurdish nationalistic idea and
worked within Kurdish associations which called for liberating Kurds from Ottomans and
establishing their entity . These parties and associations had become an arena for political and
educated Kurdish elites for expressing their nationalistic ambitions and this mean that nationalistic
idea was developed within these associations and parties.
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 Kamêran botî, Ferhenga kamêran, kurdî –
kurdî, spîrêz dihok,, 2006


 نعوم ضومسكى، المعرفة اللغوية (طبيعتها و اصولها و

استخدامها)، ت: محمد فتيح، الطبة االولى، دارالفكر 
1993العربي، القاهرة

،لجنة التاليف، محافظة دهوك، شركة مطبعة االديب
1986

 خضيردهوك (دراسة فى جفرافية المدن)، هاشم مدينة
م1985الموصل ، الموصلمطبعةالجنابى،


حامد مواليى، بررسى توزيع114 متغير زبان فارسى و رسم

اطلس زبانى بخش هاى كوهبنان و خرمدشت در استان 
كرمان، ثايان نامة، كارشناسى ارشد،  دانشطاة سيستان 

1390حصيالت تكميلىت-و بلوضستان،
 حسنعلى كدخدا، بررسى متغيرهاى زبانى فارسى و تهية

صورت زبانى در بخش هاى شهركى 184اطلس زبانى 
نارويى و ميانكنطى سيستان، ثايان نامة، كارشناسى –

تحصيالت -ارشد، دانشطاة سيستان و بلوضستان 
1388تكميلى

 ن فارسى در ، بررسى توزيع متغيرهاى زبامرتضوىزينت
بستر جغرافييايى و تعيين مرزهاى هنطويى و تهية اطلس 

صورت زبانى در شهرستان طبس، كارشناسى 128زبانى
تحصيالت -ارشد، دانشطاة سيستان و بلوضستان 

1387تكميلى
 على اكبر شيرى، درامدى بر طويش شناسى، انتشارات

1386مازيار، تهران،
 (مجموعة مقاالت)، سازمان فريدون بدرةاى، زبانشناسى

1381ضاث انتشارات، تهران،
 ،مهدى مشكوةالدين، ساخت اوايى زبان، ضاث سوم

1374انتشارات دانشطاة فردوسى مشهد

 نادرجهانطيرى، نطاهى تازة بة طويش شناسى، مجلة
دانشكدة ادبيات و علوم انسانى، دانشطاة فردوسى 

يست و مشهد، (علمى ثذوهشى)، شمارة سوم، سال ب
1371ثنجم، انتشارات،

درامدى بر جامعة شناسي زبان، موسسة يحيى مدرسى ،
مطالعات و تحقيق هاى فرهنطى وابستة بة وزارت 

1393فرهنط و اموزش عالى، تهران
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الخالصة
من مجموعة خرائط لغوية التي تبين توزيع ظاهرة لغوية في )اطلس اللهجات(يتكون االطلس اللغوي او 

ز تبين خصائص صوتية، صرفية، قواعدية وداللية منطقة معينة. وهذه الخريطة عن طريق مجموعة من الرمو
لمتكلمين اصليين لمنطقة معينة

اشكال لغوية في كل من قضاء زاخو و سميل، )10(يحاول هذا البحث الموسوم، االطلس الفونولوجي ل 
ة، اشكال. والمحوالت اللغوية التي يعتمدها هذا البحث فقط هي محوالت فونيمي) 10(رسم وتحليل فونولوجية

ولم يتخذ المحوالت المورفيمية، والصرفية و النحوية
ويحاول شرح وبيان الظواهر )خط حدود المشترك اللفظي(انتج هذا البحث عن طريق اسلوب تحديد 

حسب هذا االسلوب لقضاء زاخو وسميل. وقام بجمع و سجل النماذج بطريقة ميدانية. )العلة(الصوتية 
الساسية لهذا البحث متكونة من التغير الكالمي على اساس االختالف الجغرافي والجدير بالذكر ان الفرضية ا

بين المتكلمين، وحتى لو كان هذا االختالف قليال، في النهاية فان الباحث يقبل هذه الفرضية ويحققها







ABSTRACT
Linguistic Atlas or dialect Atlas composed of a number of linguistic maps which show a

linguistic phenomena in a distinct area. These maps by using some phonetic, lexical, grammatical
and semantics of a distinct area speakers symbols show.

This research under the name of phonology Atlas, which tries to take 10 linguistic forms in
Zakho and Semel districts then explain them. Linguistic variables of this research are only
phonemic variables, morpheme, lexic and syntactic variables are not mentioned.

This research is regulated according to isogloss style and tries according to this style explain
vowel phonic processes in Zakho and Semel districts. Samples have been collected and recorded in
fields. The research hypothesis is ( the difference seen in speaking between different speakers in
different goegraphic areas, even if the difference be little ) at the end the researcher accept this
hypothesis and improve it.
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گوتن د ھوزانا كوردیدا پ
)ك نمونھرى وه(كرمانجیا سھ

ئوف ھادیروین رهپھ
كوردی ن مروڤایھ، سكوال ئاداب،پشكا زمان راقعی-ھةریَما كوردستانىَ ،زانكویا دھوك،تیفاكولتیا زانست

4201542016



ل ده ن داوییا ژیان و زیندیبوون ك ژ نیشان بیت ئانكو ژیان ر مرن نھگھ، ئھران مرنھوهمی زیندهف ھھئ

خوه، لھتاییھتا ھھفتنا ھھتیان و دووركھقھمرن نیشانا ڤھ!، چونكھبوویھنھ رب ژێ كھورا مروڤان ب سروشت
رهمگین دبن، وئھوێ دترسن وخھبوونا دبیت و ب ئامادهڤھ كرنا خوهڤ كارت مروڤایھوش تیدا كریھدجڤاك

وره ن تایبھومروڤان ر دیاردهسم دروست كرینھت ب ڤ ن ب خودیكا ھھدهئھ. وچونكھی ست وسوز وھزر
یھ، ھھلگھكومھ جڤاكی ژدیاردهھ رهلویست .ژى كرییھبیاتدهرئھل سھدانا خوهنگڤھیا مرن

كوردیدا بناخھدهدئھ سھب ژئھرهی گوتن پ فولكلوریدا پھدهكی كوردی ده، پاشى ئھیدا بوویھب نڤیسی ب
د ئھورا ژ بو خواندنا بابھئاڤاكرن، لھھاتیھمان بناخھر ھھژى ل سھ گوتن پ دڤیھدهت كوردیدا پ باس ل ب

ن وێ زارهھھ تھكی وردوو جور كرن.نڤیسی بھ
دھوزاناكرمانجیا سھكھولھھھكولینھڤ ڤھئھ گوتن بھژبو نیاسینا پ ر جور و سھتھرددهریدا و روناھی
ن وهتمھتایبھ دناڤبھكھھندیین وێ و گرنگترین خال را واندا.ڤى و جیاوازی

شھ كیپ

یھ ن ھوزان ك جور ئ گوتن كو ھوزانا پ
ن كھردهژسھرھھ رزارێ ڤندا ل سھم

ڤ جورێ ئھ، وچونكھیدا بوویھھوزانڤانان پھ
ب مرنا كھ ژا ل سھھوزان گرنگ یان ھ ك

تھجھ ل ركو مرن دگھگوتن، وژبھم مروڤان دھ
ورا ریھـ ، لھیدا بوویھیدا بوونا مروڤان پھپھ

بو سھ ن ڤی جورێ ھوزان ن ردهوریشال م
ڤ جورێ سا ئھروهریت. ھھدگھڤن ڤھكھ

ده كو ب مروڤان ڤھكا وژدانیھربرینھھوزان
دایھ یان تھب مللھیا سنوردایھ، ئانكو نھگر ك
تایبھجڤاكھ ت و می مللھو دناڤ ھھتڤھك

.یھجڤاكاندا ھھ
ن كو ھندهندهرچھوھھ ك ھوزانڤانان دھوزان

گھخودا بھ ن خھك رهلھحس ك ن وهمگیوش

ن سروشتی وهالتی، كارهدووریا وه ك سوتنا سات
یان مرنا ئاژهدارستانھ كی یان لھك

ژ ھھن ودهژاری...ھتد دكھھھ لویست ربرین
ن خو ل بھوھھ ن، ر وان روودانان دكھرامبھست

ئھبھ ڤھب ئھتھتایبھكولینھڤ ڤھل وێ ھوزان
دهنگھوا ب رهئھ ی ب (مرنا ستنیشانكرك

كولینھڤ ڤھسا ئھروهھاندن. ھھمروڤان) ھاتیھ ڤھ
دكرمانجیا یا سنوردایھ گوتن ب ھوزانا پ

ك ھوزانڤانان دان ب ھندهل ئاماژهریدا دگھسھ
ن یھند نمونھكرنا چھل شلوڤھدگھ كان ژ ھوزان

وان.
تھكولینھڤ ڤھئھ دهوهژس بارى ران ز
شھ ت، دتھنجامانپكی وئھپ دا وهكدھ ك رێ ئ

گھبھ ت ناسھحس ھاتیھھـ و پ گوتن یا ھوزانا پ
ھوزانتمھل دیاركرنا تایبھكرن دگھ ن ڤ ندی

ن وێ. وتھ ب تھرێ دووێ یا تایبھوهوجور
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د ئھ گوتن زارهدهپ كوردیدا وگرنگیا ب كی
ل كو ئھوهرى ئھوهڤى تھ ڤ جورێ ھوزان

ن جڤاكى ھاتینھرهمایر بنھسھ وشت وتیتال
دڤیھدارشتن، لھ ك سیناھی ل كو ھندهورا یا پ

نھر ڤى بابھسھ ردان.بھتی بھ
دا بھوهدتھ ی د ھوزانا رێ س گوتن پ حس

ل دیاركرنا كرن دگھریدا ھاتیھكرمانجیا سھ
ن وێ، ھھ ك ب ھندهسا ئاماژهروهجور

ن وان ھاتیھیان ژ ھوزانڤان و ھوزنمونھ ان
جیاوازیریدا بھوهر دڤی تھكرن، وھھ حس

گوتن دئھدناڤبھ و پ گوتن بدهرا ھوزانا پ
كوردیدا ھاتیھ كرن، ول دووماھیفولكلوری

دان كو نجامان ھاتیھب گرنگترین وان ئھئاماژه
. گھكولینھڤ ڤھئھ ھشتی

گوتن وهتھ : ھوزانا پ ك رێ ئ
ن و ێ:وجور

گھ-1 گوتن ت ناسھھوزانا پ :ھـ و پ
واتھ ڤھ گوتن ب ھوزانا پ ھاندنا ھوزان

مری، وئھكھ بیاتدهد ئھھوزانھڤ جورهس
(ئیلیگی یڤا ) كو ژ پھElegy-یونانیدا ب ناڤ

ب رامانا )ھاتیھElegos- یونانی (ئیلیگوس
شھكا كورتھو ھوزانھكرن، وئھگازنده كا ب ك

تھتایبھ م و كا خھروكھھاندن و ناڤھڤھت دھ
ژن وباال سفا بھسن و وهى پھربارهخوش دهنھ
مرى بھكھ ڤ جورێ ئھواتھ. كھ1تحس دكھس

ده ژدل و دهھوزان پرى خھربرین م رون
كا دی ت، ب رامانھوكوڤان و گری دكھ

ژ ھھده ن ھوزانڤانی دكھربرین ت ست وسوز
گوتنھا كھستدانبو ژده نزیك، ئانكو پ وى ی س
مری، وئھب كھ گوتنھس دا وهڤ پ كی دواتای

یھ د ئازراندنا ھھ، بھستایشكرن ك ل ستاندا ژ
ژیت:" چ كو (ئیبن رهره، ھھجودانھ شیق) دب

دا نینھجوداھی دناڤبھ گوتن و ستایشكرن و را پ
كھھھ گوتن ھڤ دبن، بھلی ھھردوو ت پ می ھل
ن وێ بو كھبھمھ تھست مرى دھ . 2گوتن"س
چھربارهر دهھھ دار) زنھندێ (مارف خھی ڤ

ژیت:" ئھ داھھوهشیعرهم جورهژى دب لدان كو پ

نرێ"كار دهالم بو مردوو بھ، بھ(مدح) وایھ . 3ھ
ئھبھ زیندی رێ ستایشكرنا كھر پالدهگھل س
گوتنیت، پالدهندی و چاڤچلی بوهرژهبھ رێ پ

زگرتن و دلساخی و ژانا ده ، ئانكو رونییھر
ده گوتن ژ ژ پاك دهرهپ دا ردكھك ڤیت وت

ژ خھھوزانڤان ده ت ل دكھمگینیا خوهربرین
یا ژیانكى ژ بازنھسھفتنا كھركھر دهمبھھھ
تا ژ دوست و تا ھھتیانا وی یا ھھقھوڤھ

كا پھ ژ ئاگرێ یڤان دهخوشتڤیان، ب ر ربرین
خو دا دكھ .4تددل

دا، نھكھ گوتن دھوزانا خاسمھواتھ دھوزانا پ
گوتنا تایبھ ھوزانڤانی (پ ئاكاری ت)دا، ئاست

دا دیار دبیت؛ چونكھ ھوزان ڤ د چوارچووڤ
ن دووریاتی ووهمی رهھھ بھنگ دبن رزهربادان

وه دا ھوزانڤان ب ش راستھیھوت قینھك
ژ ھھده ن خوهست و كارڤھربرین ن دان ی
گوتن و . ب رامانھ5ترونی دكھده كا دی پ
ن ھوزانا وژدانی ژ ھونھكھرهلوورین ھونھڤھ ر

دا ھوزانڤان ده ژ خھكو ت شا ربرین مگینی و ئ
نزیك سھستددانا كھر ژدهمبھت ل ھھدكھخوه ك

ژا ل بھ خوهیان ھ ژى ربرینھڤ ده، و ئھردل
ل ر گوتن دگھگھش دبیت: ئھر جوران دابھبسھ

مار یان شیوه (ز ژن بیت دب ن)، و گرین
رهر بھگھئھ ن كھحس مرى كر فتار وباشی س
ر گھھیداری)، و ئھ(نالین یان بھو دبیتھئھ
راستی و حھبھ كر ھینگتمیھحس تا مرن

.6(لوورین)دبیتھ
:ھتمتایبھ-2 گوتن ن ھوزانا پ ندی

ھنده گوتن ن سھتمھك تایبھھوزانا پ كی رهندی
دگریت ژوان:ڤھب خوه

كھك جاران بابھلھگھ- 1 ت ھوزان ن ڤ لی ت
دبیت وهك بابھلھگھ ن ھوزان ن دی ی كو ت
.پھ سن وشانازیكرن و سالوخدان
واقعییھ- 2 ھوزان ن ڤ ك ژ سیمای ت و ئ

وه بھیھدلسوزی ب ش ڤھك .دیارهرچاڤ پ
دا گھ- 3 ھوزان سفا ك جاران ھوزانڤان وهلھدڤ

ن خوهھھ ن سروشتیڤھست و سوز ب دیارد
كھ .7تل دكھت
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بھك جاران ھوزانڤان ھوزانھھنده- 4 ری ك
وهمرنا خوه گوتن ڤھب ش پ دھینیت كو ی

وهدچیتھ داسیھقالب .8ت
دا ھوزادڤی بابھ- 5 ھوزان می نڤان پتر ژ ھھت

ب رهبابھ ن ھوزان ن دی ی كنگھت
ژ ھھدهراستگویانھ ن خوهربرین ست و سوز

.9تدكھ

3-: گوتن ن ھوزانا پ جور
ل سھ گوتن ن ھوزانا پ ر دوو جور

تھرهسھ ن ل وژى ئھكرن ئھپارڤھكی دھ ڤ
:خوارێ نھ

گوتنا تایبھ-أ وه: ئھتپ تایبھڤ ش ھوزان تھی
نزیكی ھوزانڤانی وهسھب كھ ك: دایك، باب، ك

ڤال و خزم برا، خووشك، زاروك، ھھ
ب راستگوترین ڤھسوكار...ھتد، و ئھوكھ

تھ دھ گوتن ھژمارتن كو جورێ ھوزانا پ
مروڤی، و پتر كووراتیا ناخ و دهدچیتھ رون

. 10نزیكی سروشت و خورستیا مروڤییھ
گوتنا گشتی:-ب تایبھڤ جورێئھپ تھھوزان

بو كھ گوتن ن ناڤدار وبھب پ رنیاس دناڤ سان
ن كا دى ئھتیدا، ب رامانھمللھ و مروڤ
ك: میر، ی وهكا گشتیی ھھتیھسایھكھ
ن لھركردهسھ خ، سھشكھی روك رى، زانا، ش

دا ھوزانڤان 11ھوز...ھتد گوتن . دڤی جورێ پ
سھبھ مرى سربورا سیاسى و جڤاكیا كھحس

و ك ئھروهت، ھھسنا وى دكھسا پھت ووهدكھ
شتا زیندی!، ھھ وێ ڤاالیی سا بھروهھ حس

دكھ مرى ل پاش خوهوا كھت ئھوبوشایی س
ن ئھ الیی. وژجیاوازی دگھھ گوتن پ ل ڤ

گوتنا تایبھ ك جاران دووریاتی لھكو گھوهت ئھپ
كا خوهو دره گوو ر دا دناڤ ڤی جورێ پ تن

ك لھكا دی ھوزانڤان گھ، ب رامانھ12تدكھڤھ
ھوزانندیا خوهوهرژهجاران ژ بو بھ ڤ

ژیت ودراستیدا ئھ ست ب چ جورهو ھھدب
مرى ر مرنا كھمبھكا دژوار ل ھھمھخھ س

ت!.ناكھ

گوتن دئھوهتھ بدهرێ دووێ: پ
كوردیدا فولكلوری

كوردیدا ب دهدناڤ ئھ واز لھگھب ك ش
رونی خوشیا دهم و نھربرین ژ خھیڤان دهوپھ

تھ ن : گرین، نالین، پھكرن، بو نمونھدھ یڤ
رین، ئاھین، لوورین، فیغان، فھ ریاد، كالین، ق

ژ چرین و سنگ قوتان...ھتد، دهپرچ ڤھ ربرین
خھ فیزیكی دكھالی یڤھڤ پھن، ئانكو ئھم

ژ دهده ن فركھربرین تنا روندكان وبزاڤ
ن، نگی دكھیی و بلندی ونزمیا دهستھجھ
ن: خھسا پھروهھھ ر... ھتد سھم، كوڤان، كھیڤ
ژ الیھده دهربرین وى كھن ن سى دكھرونی
ش خوهبار و نھكا نالھوشھوێ تووشی رهئھ

ئھتی دهبووی بتایبھ ستدانا ب ژدهوشھڤ رهم
خوشتڤی ڤسھكھ دای بیت. ھھھك سا روهگر

جڤاكی ڤھ ن وهپھژالی ھی، كی: تازی، بھیڤ
مار، سھشینی، شیوه شی، خوهرهن، ز

نھسھ بكار ئینان.رساخی... ھتد، دھ
كھ بدهمین جار دجڤاكا كوردیدا ئھبو ئ
ره گوتن فولكلوریدا دهد ئھدانا خوهنگڤھپ –ب

، چونكھ13دیتیھ- ت سترانا فولكلوریداب تایبھ
نڤیسی ژی خودیكا رهدهئھ نبیرى وچاندا وشھب
یھر جڤاكھھھ ژین كو ، لھك ورا دكارین ب

ژى ھھ گوتن یر بناخھر ل سھھوزانا پ
ورا یا گرنگھدانان، لھسترانا فولكلورى ھاتیھ

د ھوزانا رى بھكو بھوهئھ گوتن پ حس
تھ ر سیناھی ل سھككرن، ھندهكوردیدا بھ

نھ د سترانا فولكلوریا كوردی بھ گوتن پ
نھك سالوخھردان وھندهبھ ن وێ بھ دیاركرن.ت

تھ بینیكرن، دسترانا فولكلوریا كوردیدا دھ ت
ر زارێ زن ژڤان سترانان ل سھكا مھكو پشكھ

ن ژناندا پتر ڤھژنان ھاتینھ ھاندن، ودستران
فیزیكی و جھ كھستھگرنگی ب الی سیی

تھغھوه تھسا ھھروهدان، ھھركرى دھ ول دھ
كرنا كھ مری ل سھدان كو كارت ر بارێ س

گوھداران مھده ت ووان ژى بو زنتر بكھرونی
شیت رابك ڤ ئھ، بو نمونھ14گرین و نالین
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كوشتنا كھبھسترانھ ژ مالباتا (حاجو سھحس ت:دكھئاغا) ل كوردستانا روژئاڤا ك

ریدا دایمینا دگو فھ... ئھ
ژم ھاى لو دهئھ اللزێ ب روژێ ب
ژم ھاى لو دهزێ ب شھئھ ب اللڤ

فھ باب جھلھكان كان الل؟ك
ن مھ ن چاڤ اللژێ دچن خوینا زهروندك

نھ پشتی وى خورت الین س
حاجو ھاتنھسھكوچكا ماال حھ گرتنن

مشاور ماوه تال...بھنھیال دای
زی ماالسھسپیا ماال حھتربھزێ ناچمھئھ حاجو ر ن

رابن تابووتھده بھھوون ژ باب كن ژ دار چناراك نگین را چ
فھ عھلھتابووتا باب بدهزیزێ بھك من ل ن ھوور بزماراردل

فھلھ باب نازك و نازهلھش دارهك
لینا مشك ومارا...ھبیتدا گورستانا پشتا ماال نھ 15ھ

ك ب ھندهدسترانا فولكلوریا كوردیدا ئاماژه
ھیدار و كرن، كو دایكا بھكریاران ژى ھاتیھ

زیان تن ژوان: برینا كھنجام ددهرسوتی ئھگھجھ
) رى. دسترانا (وهوكورتكرنا پرچا سھ ى سال

كریارێ ددهدا ئاماژه ب ڤ ف تن ل دهی
كو حدایكھ ن خوهھك لیرێ گھد شھفت كور

ست داین:زیالندا ژده

، ئھ سال ، ل سال سیرمل سیرم ئ ز ئ
سیر وزفیرێ گھئھ زیالمھز ئ ی باڤوھھلی

) دیا حھ فت كوران بوو(ئان
ن وێ روژا گھر حھھھ زیالن ھاتنھفت كور كوشتن...لی

سھ خوهقوتكرى، دهرێ خوهئان رى خودێ كری...رووبھست
سھحھ چیای بھدهتنھدێ، كھرحھیفا من قیز وبووك ڤ خاس چیمروق وپ ...ست .16ری

ئھ گوتن ن پ ش دستران بالك ن تشت و
ژنانڤھ ر گھئھخاسمھنھ-ھاندن  ڤھھاتینھژالی

مرى ھاتبیتھكھ ول كو ژن ھھوهئھ- كوشتنس

ھانبدهڤھالمان بو ت، كو زهدده ن و كرنا تول
تا وان ب ئازرینن، دسترانا (قاسمغیره

دلوورینیت:نگی ڤھیرو بڤی رهیرو) دا مھمھ

، من خھقاسمو لو الوو، تھ ...نالین ت و نائ
رێ وان نھ گو بھبینھبال خ ...، تورونا زوركافر ش گ

ری، حھحھ كوشتنا ڤى ش وێ حھیفامن نای ن بلند...نازێ ڤى ماقوولی مایھجھیفیفا من ت زوزان
ڤرارابن ھا ب ھھده

وان ھا ب دهشخانان داگرن، وهكو، شھی لو كھھھ ڤرازن
مھحھ ، حھراف الوێ مھیدان خوهیرو ڤھیف قاسم .17راكن لو ناڤ
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سترانا (سھبھ سھل حسڤان) بھیدهیدك
كدا بابھت، كو ترگبر دكھكا جھروودانھ

تا ویدا ل روژا داوهب شاشیڤھكورێ خوه

دا كو بابی چیروك ب خوه ستران كوشت!، دڤ
رایھڤھ چھبھگ كارهحس و وانیا ڤ سات

كرنا وێ ل سھ ت:ر بابی دكھكارت

ڤانویدهیدكو سھی لو سھھھ
النوگویین و بھكرهدایكا خوهتھ ردا ڤان ر

خوهتھ رانوڤدال و بھعھكرهباب .18ردا ڤان شك

جھ دا باب ر كا زاییھرگسوتی ب شارهدڤ
كجار مھ ن ئ زن دایك و باب ب دوو جور

كچواندینھبالنده ك وژی: دایك وهئھیان ل
ڤ ھشیارهب شھكھیھبالنده(گویین)، كو جوره

مھ خھود مھنگھمگین ودهك ، 19یھلوول ھھك
، ڤ كریھكھھڤدال) وهژى ب (عھسا خوهروهھھ

رێ (پورێ) یھگھڤدال رهوعھ كو 20زێ ن
مھنگھوژى ب دهئھ نگلوول دخوینیت ودهك

ت، ئانكو سترانبیژی مگین دكھوی مروڤی خھ

ن خھدوو بالنده مای ریسھردهمگینی و دهكو ھ
گوتنا خوهنھ .دا بكار ئیناینھد پ

چیرڤان بوو، سھیدك كھسھو چونكھ ن ك
ژه دخھب ستران ك گوتن دا ھندهیاال خوهرێ ڤ

دا ز كووڤیان ژى بكارئینایھژ زارێ پھ ، كو ت
چیرڤانان) بناڤ یدكی ب (سھز سھپھ ردارێ ن

نھت و بھدكھ ل سھحس ر ژیانا خوهمانا ترس
كوشتن:یدك ھاتیھت پشتى سھدكھ

ماكا كارێتھبزن گازی دكھ
خوارێردهبھسارا ژورى خوهتو ژ حھ

رىبھدابچینھ رییا ژ
چیرڤانانردارێ ھھما تو نزانی سھ مى ن

...رهر مھبھتیھكھ مرن .21زا ڤ
كا ر دسترانا فولكلوریا كوردیدا ھژمارهھھ

گوتنا گشتی ژى ھھمھ ن پ ، كو نھزن ژ ستران
رو ھوز وسھب مرن یان كوشتنا میر وزانا

رخاس وعھ ل گوتن، بو نمونھگیدان ھاتینھوم
رێ دێ بھ سترانا (سورمھڤ د مھلی مھحس

ژهگی) كھبھ ب ناڤین، كو سترانب ك
زه(عھ ) ب مرنا میرێ بایھڤدال زیدێ میر ینك
ددهگی گوتیھد بھمھمحھ گرنگی ڤتھ، وتشت

ئھ مھوهستران دێ حمھن ئھزكو ھوزانڤان
بایھك ب مرنا میرهخانی ژى ھوزانھ زیدێ ك

وى ژى محھڤھ ، 22دهمھھاندیھ كو ناڤ
ن ئاشكھلگھچ بھندهرچھوھھ را نینن كو ی
ك كھمھردو میر محھھھ دناڤ س بن، بھد ئ ل

ن بایھزنجیره دا تھیا میر دوو زید نھا ناڤ
ك ژ وان كومھمیران (محھ میر د)ه، و ئ

، كا سروشتی مریھزنھ ب مرنھدێ مھمھمحھ
میر محھبھ ، و 23كوشتندێ دووێ ھاتیھمھل

دا و دناڤ ھوزانا خانیدا چ  ستران دناڤ ڤ
كرن، ھاتیھدی نھمھب كوشتنا میر محھئاماژه

سان ھوزان و ردوو كھكو ھھورا دوور نینھلھ
ك میرى گوتبن. وئھ و ردوڤ ھھستران ب ئ

گوتنھ گوتنكھھك جیاوازی ووهھندهپ ن پ ڤی
بدهدسترانا فولكلورى وھوزانا كوردی دئھ

نگی بڤی رهڤ سترانھین، ئھكوردیدا دیار دكھ
ژیت: ب مرنا میرى دب
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میرێ من...
ره (چخورێ) بن ھانھچیای چیای

فانڤان بھشان،خوهرێ چادرێ ڤان نھر دهبھمیرێ من، گاڤا دی چوومھ ك د حاالن، ڤان ب
باال خوه محھمن كنی بوورێ چادرێ سھر دهمین الوێ (زرقی) بھد ئھمھدای

.24ناڤدانھگ نھد بھمھلی مھدگو: وهللا سورمھ

د ئھوهتھ گوتن : ھوزانا پ ی بدهرێ س
كوردیدا: نڤیسی

كوردیدا ژمارهدهدناڤ ئھ كا باش ژ یھب
خوشتڤی ل سھ، كو ب مرنا كھنھنان ھھھوزا ك

ھاندن وتوماركرن، ڤھم ھوزانڤانی ھاتینھجھ
ئھبھ تشت گوتنل ن پ ڤان ھوزانان ژستران

ن ڤان ھوزانان وهت ئھجودا دكھ كو خودان
ن خواندهكھ زایی ڤان و زانا بوون وشارهسان

ن بیانیدا ھھ ن ئایینی وزمان ا وربوون، لھدزانست
چھئھ كرنا خوهڤ ن ل سھندێ كارت ر ھوزان

ن مھددهڤھ، ئھواندا كریھ دا كو ستران ك
كھ ن نھفولكلورى ژالی ھاتینھنیاس ڤھسان

تھھاندن ووهڤھ ن وان دھ ڤ زانین ئھك ژ ستران
ن سادهسھكھ ن و خوهمروڤ رستی بوو وزانیاری

ن خوهورا ستوان زور سنوردار بوون، لھ ران
پھب زمانھ ، و ژبو ھاندینھڤھتی و زور سادهك

ن وه دێ كھھدیاركرنا خال ڤی و جیاوازی
ب ھندهئاماژه ك ژ وان ھوزانان و گرنگترین ی

ن وان دهنمھتایبھ ین.ندی

گوتنا تایبھ-أ ت:ھوزانا پ

ڤ دیاركرن ئھھاتیھرى نوكھك بھروهھھ
تایبھ نزیكی سھب مرنا كھتھجورێ ھوزان ك

ڤھھوزانڤانی و خزماتی خوین ك وهژالی
كھ مین نمونھدایك یان باب یان زاروك...، و ئ

بو ھوزانڤان ئھ گوتن دێ حمھبو ڤی جورێ پ
. خانی دزڤریت

ران ل وێ كولھیا ڤھزوربھندهرچھھھ
نھباوه و ژیانا ئینایھكو خانی ژن نھری
كنھڤژینیھھ د راستیدا ئھ، بھ25ئینایھپ وی ل

ب ھھھوزانھ گوتن ھاندیھڤھڤژینا خوهكا پ
ھوزانوناڤھ بو شاشیا یھلگھبھروكا ڤ

دا كولھبوچوونا وان ڤھ ھوزان ران. خانی دڤ
مرنا ژنھبھ دكھحس گومان ئھك ڤ ت و ب

چونكھبوویھخووشك یان دایكا وى نھژنھ
و ب ژنھازێ دهش ھوزان ھاتیھربرینا ڤ ك

دناڤبھكا ئھندیھیوهگوتن كو پھ را وى ڤینی
ژیت كو وخانیدا ھھ دا دب ھوزان بوو. خانی دڤ

مایھئھ ر مانا خوشتڤییا وى ھھ، و پشتى نھو بتن
وبڤى ر چاڤى وى تاری بوویھ،ك لبھتشتھ

ھھنگی بھره خوهحس نا ڤژیژ مرنا ھھست
ژیت:ت، دهدكھخوه دب م

رێمسا خاوهز ژ شھنھا ئھتھریغا مامھى دهئھ
ك بوونھ م ئھظولمھخان ومان ت رێنوهت پاشى وێ د

ن وێ ڤھ ڤ رێوسھق ئاڤا كھناخوم موطلھپاشى ل
قھ ئھرارم شوبھی زیبھب رێوێ سیمین بھق ب

دا نھز د حھر بزانم ئھگھ رێلبھبینم دشر
كھ وهننھم جھدێ چ ل پ رێ!م خاكستھر بكھت

كلھبیبا چاڤ بھو حھد مخابن چوو ژبال من ئھسھ
دمن دائم دچن حھئاھـ و ئھ كلھتتا فھفغان
كلھریادێ دمن عاجز بووین ئنس و مھوێ ژ فھ

ت ھھیدا داغ و دهمام دقھ .26ك..لھردان پاشی وان زولف
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ك ژ سالوخ ئھھئ گوتن ن ھوزانا پ كو وهت
ن ھوزانڤانی دچنھلھگھ دقالبك جاران گوتن
دا، بو نمونھتنامھسیھوه كا یھخانی د پارچھی

ژ ھوزانا خوه كیھتنامھسییھكو وهوهدووماھی
ژیت: ئھ ڤال و دوستان ز ھھدنڤیسیت ودب

را م كو ل دهھدار دكھئاگھ د مرنا من ڤ م
ل سھھوز بنڤیسن و دگھزهر كاغھان ل من ك

رن داكو ل روژا حھڤھ شى خودای ش شك شرێ پ
ژم كو ئھبكھ دا ب ر خوشتڤیا من ل گھم و ت
نھبھ تن!:ھشت نھبیت من بھھشت ڤ

دكھى دوستان وهزینھار ئھ تز ھیجرهم ئھقت
كاغھن ل بھت كھڤان دوو میصراعان كیتابھ ترگ

تسرهو دحینا حھد بیت ئھنھست من دا سھددهدا
من ببیت مھعھ حال تضموون دحینا روئیھرض

دا نھز دحھر بزانم ئھ( گھ رێبینم دلبھشر
كھ وهننھم جھدێ چ ل پ .27رێ!)م خاكستھر بكھت

دیڤھژالیھ رولھك گوتنا ژن گرنك د پ ك
تھڤ بابھر كو "ئھبھژیھكیا كوردیدا ھھزاره

یھنزیكی ده ژن م وگری وشینی ، خھرون
ن وێ بوون، چونكھژئھ ن م ژ دهخھرك رون
ستیارتر المی ھھڤیت و ژن ژ زهردكھستیاردهھھ

جوداھیا دناڤبھو نازكتره، بھ المی و را زهل
دا بو ڤھ وهژن رین ھاندنا ڤی ش بو ن ھوزان ی

دزڤریت، كو ھھودیتنا وان بو ژی ر ان و مرن
ك ژوان سوزا خو یا تایبھ ژهئ كا ت وتام وچ

گوتنا ئھ، بونمونھیھت ھھھوزانییا تایبھ و پ
بو المی بو كورێ وى وهزه گوتنا دایك كی پ

.28كورێ وێ نینھ"
سھ چھرهل ھوزانا رای ڤ ژن ندێ رول

م و سنورداره ، و كالسیكیا كوردیدا زور ك
چھگھئھ ریت بو بارێ جڤاكیدگھندێ ڤھرێ ڤ

ن كھردهژنا كورد د سھ دهم بارى ڤندا، ز
، وژبھرفھبوونا دهنھ ربوون ن خواندن و ف ر ت

چھ گوتنا نڤیسیا كوردیدا ڤ د پ ژن ندێ رول
مھلھژى گھ یا ھوزانا ڤنترین نمونھ، وكھك ك

ھوزانا مھ گوتنا ژن وا ئھنیھالردهئھستوورهپ
خوهب مرنا زه ، 29ھاندىیخسرو)ى ڤھ(كھالم

دھوزانا كالسیكیا كرمانجیا سھبھ ر ریدا ژبھل
ن ژن ھیچ نمونھنھ ن ڤبوونا ھوزانڤان ی

نھ ناھ دا ھوزان دقوناغا نوویا ھوزان دیتن. ل
ن ژن ئھچھ ن تھڤ بابھندین ھوزانڤان دھوزان

كاری) بریا ھھ(صھمونھخودا بكارئیناینھ، بو ن
ر نھ خو دیت) كو ب ھھدھوزانا (من ت ڤژین

حكوومھگوتی كو ب ده ھاتبوو ل ست تا عیراق
دان:سیداره

ر نھ ر نھمن ت دیتدیت، من ت
رخاس ودلدارێ عھ گیدم

شھشوره من ی ھیدشڤان
وى ھھ بیتھندی كو ناڤ

ت ئھس نھمن كھ .30بیتو نھر ئھگھڤ

رێ دلسوزیا وێ بو زهكھ وێ دیار دبیت كو چھواتھ ل ڤ خوه كریھالم قوربانی بو وا گیان
التی:وه
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خو كرهمھ دیاریرگ
ردینی ب دلداریب مھ
التی ژبو واریبو وه

سمانا روندك باریژعھ
.31بیتت ل گورا تھحمھد رهسھ

گوتنا تایبھ ن ھوزانا پ ك ژ گرنگترین لق ت ئ
تھئھو ھوزانھھئ وا ب مرنا زاروكان دھ

كا ربرینھدهھوزانھڤ جورهھاندن، ئھڤھ
ھوزانڤانی دهیھقینھراستھ ڤیت؛ ردكھ، كو ژ دل
خوهیھوى ب راستی پارچھئھچونكھ ك ژ دل

ما ھوزانڤانی ب راستی ورا خھ، لھست دایھژده
ن وچ رهكا گرانھ وكوورهمھخھ نگ
قھرڤھسھڤھرسھ ت.بوول ناكھیى و دووریاتی

ك دێ نالبھحمھكوھوزانڤان ئھروهھھ ند ئ
م ژ كا نھیھ، كو ژمارهژوان ھوزانڤانانھ ك

ژبو چھ گوتن ن پ ن ھوزان ندین روودان
ك ژ ند ھوزانھو چھھاندینھمبار ڤھنگ و خھدلتھ

ك ، كو دھندهگوتینھوان ب مرنا كورێ خوه
ر ژیت:د ن وێ دا دب

من مرنا كوریردایھئاگرێ بھ
مھرابوو چوو عھ ت و گوریرش زن پ

مدێ خوریر حھھـ ل سھمام ئاگھز نھئھ
مامت یا تھو موصیبھر من ئھسھھاتھ

ت ئاگرهی برا براستی موصیبھئھ
ھھمن ھھ دن ڤ كورهر ئھبوو ژ مولك

هر حازرخودێ ھھكور ژمن دووره
ت من مال و ژن... حما وى نھرهسھبھ .32ڤ

ردابیتھ دلكی ئاگر بھر مرنا كورهگھئھ
گومان دێ ئاگرێ وى كھبابھ سی كى، ب
ن خوهرمتر و دژوارتر بیت ئھگھ وێ دوو كور

ك روژدا ژده چھست دابن، نمونھدئ ندێ بو ڤ
داری)  ب یھ33ژى ھوزانڤان (ئاغائوك

ھوئھ ن خوهزانھو ن ك ب مرنا دوو كور ی
لھ بدهمى ئھھاندی، ودبیت كو دھھڤھسن

ن وه ز نھكوردیدا چ ھوزان بن كی ھوزانا وى بھ
ژ خھكو ب راستی ده كا كوور وگران مھربرین

كرنھدكھ ڤانان زن ل خواندهكا مھت و كارت
ژ نگی دهت، ئاغائوك بڤی رهدكھ ربرین
خوهھھ دهت دهكھدست مرنا جوتم نگوباس

ھشتی:كوران ب وى گھ
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جھسھ ئھد مخابن ڤ ز ژدل ناالن كرمواب
جان كرملكی ئھما من بھت نھت و قووهطاقھ ز ب

ھا من ژ عاقل تاالن كرمردان گھرێ دهشكھلھ
سھط ب جارهو قھما خھمن نھ ر وسامان كرمك ب

كرا موبتھونھمن دوو شاھی چو وان كرمڤ الی
من بوو ھجرهما مھوێ ده كورانسمووع تا جوھت

بارێ ئوشترانر پشتا من حاضر بوونھم ل سھغھ
دی ژ ڤی بارێ گرانسترى نابم ئھ ز تو جار ئ

سترانشل بوونھردوو مھریش و رھـ ھھ ژ ئاڤا ھ
عھتا وان سورگوالن ئھفورقھ .34رمد گریان كدهز ب

چھ لكو ستیت بھندێ ناراوهئاغائوك بڤ
ن وان ژى ئاشكھمھدیروكا مرنا كوران و تھ را ن

زین ڤ روویدانا دلتھو روژا ئھت وئھدكھ
ت، كو ژیش ناڤدكھروویدا ب روژا ره

ن خوهھھ ك تھددهردوو كور دیاركرن كو ئ
زده سالیدا بوو ویى دى ژیى وى پازدهدژیى س

كرنا ھوزانا وى ل سالى بوو و بڤی ره نگی كارت
رى پتر دبیت:ر خوینھسھ

ت ئانییھڤ موصیبھر من ئھق ب سھردوو روژان حھھھ
جرا ئومییھژ ھھد و چل چوونھزار و سھسال ھھ

كو روژا ره نیسان نبیھش ل من بوو شھماھ
م ب وێ بن رازییھق كت ئھرچى كو حھھھالزمھ

ك ڤان ده دانش و ئیذعان كرم.رد وغھل مان ب
ھانركا جھتھك را دائییھردوو روژان وان ب یھھھ
زدهیھ بوو یھك د ساال س ھانك دساال پازدهھ

ز ل وانكو ئھردوو بگرینا ل من نھو ھھخوزی ئھ
كورانسرهز تو جاران ژ حھسترى نابم ئھ تا جوھت

عھالن ئھتا وان سورگوھیجره د گریان كرمدهز ب

ل سھپاشى بھ روودان كرنا ڤ كارت ر حس
بوویھڤ روویدانھت، كو ئھدكھروژا خوهپاشھ

ویدا ودل بریندار وسووتیھ ورا ب، لھتیر ددل

ن، ھھ كو روهحساب نالین وكالین ژى دھ
ژیت: دب
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تھقھ البر تیرا ددل تیرا كودهط ژ دل نائ
عھربوویھڤدا دهمن برینا دل دده دابژێ ت

بابش دانی ئیرو دل د وێ دا بوو كھئاتھسینھ
قیاس و لھلھ حیسابو دنالم ب و دكالم ب

ئھ گوالن 35ردان كرمیرا سورگول و وهز ژ سھڤ

تھ دڤان ھوزاناندا دھ بینیكرن ئھتشت وهت
ن دهھی پھرفرهكو ب بھ ژخھریڤ م و برین

دكھخوهنھ نھشی ك: ئاھـ، بكارئینان وهن دھ
ر، مرن، سوتن، دلكول، سھداغ، كوڤان، كھ

گوتنرد...ھتد. و بھده ن پ روڤاژى ستران
گیری ب یاسا و دهدئھ ن ڤان ھوزاناندا پ ستور

ش و سھ ھاتیھك ن سا پھروهكرن، ھھروای یڤ
نھبی وفارسی دڤان ھوزانارهعھ دیتن كو ندا دھ
، لنبیریا ڤان ھوزانڤانانھوشھدانا رهنگڤھره

ژ ھھبابھ خیتھت دئ گرنگتر كو جیاوازی می
ن فولكلوریدا دناڤبھ را ڤان ھوزانان و ستران

نر الیھخت ل سھكو دڤان ھوزانادا جھوهئھ
زا خوداى و ئایینى و رازیبوون ب حھ

تھھھ دھ كیدا كو مھددهڤھ، ئھكرندارگرتن
ن گمھدسترانا فولكلوریدا ب دهیھڤ دیاردهئھ

نھ تھفھدیتن. بو نمونھدھ یران د ھوزانا قی
ژیت: خوه دا دب

ك بوون جودافت عھحھ ین والم ژ
داشین و گری دیسا تھ

مرێ خوداب ئھم رازینھئھ
تھر چ ژ دهھھ .36ترگاھ

زا ب حھگوتی ب دیاركرنا رازیبوونا خوهڤژینا خوهدێ خانی ھوزانا ب مرنا ھھحمھسا ئھروهھھ
خودێ ب دووماھی دئینیت:

ژی ئھخانیا،تا كھ وابڤ جھڤ سوئال و ئھی بب
ئھصادر ببن ئھند ژتھچھ حیجابب ئھدهى ب ى ب
ى مال خرابئھرازی ببھضایا بارییھڤ قھئھ

ژهحھ .37بابو كھئھت تھر بكھو ژ خودێ را گھتمد بب

ند ژى شوكرا خودێ دێ نالبھحمھسا ئھروهھھ
رێ وى ال وى ب سھو بھر ئھت ل سھدكھ

ت ژ دیار دكھشیمانیا خوهسا پھروهئینای، ھھ
مژى كو وى ل دهھھكا نھر كار و گوتنھھھ

كربیت وگوت بیت، و دیار مرنا كورێ خوه
میتانی بوو. دهو ب پالدانا شھت كو ئھدكھ

ژیت: دب
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مدا دائمی ل من واجبھشوكر و حھ
ره ئھحمھبو خودان و صاحبھت

یتان غالبھكر چوو كو شھیا مھ
.38قتا ئینس و جنت نابن چ وهحھژێ ره

دارى ژى سوپاسیا خودێ ژ بھروهھھ :كریھالیا ب وى دایی ژبیر نھسا ب
رونژ نال و زاری و ئاھا دهسكھلیف) بھین ئھغھ(

س ل وى چ كت ب روونما كھضایا باری یھو قھئھ
ئخیری نابیتن (و ال یستقدمون)ك تھتھساعھ

.39(انا الیھ راجعون)قھو حھق كت ئھرچى حھھھ

گوتنا گشتی:-ب پ
ڤ جورێ دیاركرن ئھك ھاتیھروهھھ

ب كھ گوتن ن پ ك: گوتن وهگشتی ھاتینھسان
خ یان كھ ن كاربھمیر، ئاغا، ش ست و دهسان

ن لھركردهسھ ن ری...ھتد، ئانكو ب كھشكھی سان

، ودئھی سنورێ بنھرڤھل ده كوردیدا دهمال ب
چھندین نمونھچھ .نھندێ ھھبو ڤ

ك ژ كھ گوتنا گشتی ئ ن پ ڤنترین ھوزان
كوردیدا ھوزانادهدئھ تھفھب وا ب یرانھ ئھقی

خوهمرنا ھھ جزیری) ڤھ(مھڤال ھاندی، الی
ن ھوزانا خوهقی دھندهفھ ر ژیت:ك د دا دب

زم وهدێ ھوون وه رن   رن ل
شھجیران و خھ ھ تلك

ل من بكھھوون رایھ نك
توی گریا مھئیرو قھ
ت گرینوی مھئیرو قھ ت

رگا غھ نیریسووسن ل م
ن شھحھمھ ڤ كرینیفا ل

دی ڤھ .40تربھناخون شھئ

كا دێ خانی ژى ھوزانھحمھسا ئھروهھھ
ژ ب مرنا (میرمحھ گ) میرێ د بھمھدر

جھھاندیھ، ئھزیدێ ڤھبایھ ڤ تشت
ئھئاماژه دان دا خانی پتر وهپ ھوزان كو دڤ

ژیانا سیاسیا میر محھبھ ر و دی و شھمھحس
ن وى دگھمل ن دهركردهل میر وسھمالن رێ ڤھی

دا ھوزانڤانى بابھكریھ ھوزان ت، كو دڤ
تیكھ گوتن وپ ت؛ چونكى ل دكھستایشكرن

خانى وهده سفا كار وكریار وسروشت و م

ت دى ریا ڤى میرى دكھروهت ودادپھیبھھھ
ساخ، لھروهبیژى ھھ ست ر ھھورا خوینھكو ی

ف قینھ ل دهرونیا راستھكا دهئازارهبووناب ھھ
ر ب ئاسانی دكاریت ت، وخوینھھوزانڤانی ناكھ
دناڤبھ و ئھجیاوازی ھوزان و ھوزانا ب را ڤ

بینی بكھڤھڤژینا خوهمرنا ھھ ت. بو ھاندی ت
دا خانی دھندهنموونھ ھوزان رین ڤ ك د

ژیت: دب
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محھ لو؟گ گھد بھمھكان
؟...دانرحھسھكان پادشاھ

) بریر (قھق ل سھنجھسھ رس
دلیسیان وان ژێ كریبھ

(دمل) كربوو چری خان
سھ دان؟رحھكان پادشاھ

عھ زیزێ مصریانكان
عھ دووێ وانیانكان

(مھكان ھھ حموودیان)ڤرك
سھ دان؟...رحھكان پادشاھ

ب سھوه تسپی دكھر ھھقت
دكش جانبان رهشھ تھڤ پ
دكھر خھت بسھیبھھھ تلق

سھ دان؟...رحھكان پادشاھ
بووت پیشھدالھدائیم عھ

بووندیشھقیق ئھت دهغایھ
بووت شیشھبیعھنازك طھ

سھ .41دان؟رحھكان پادشاھ

گوتنا گشتی ئھجوره ن پ دی ژھوزان و ك
ن خوهھوزانن ئھ خ ن ژبو ش ڤ گوتین، و ئھو
گ یا جیاوازهجورێ پ ن ب ژ ئھوتن گوتن وان پ

ن سیاسی یان جڤاكی ھاتینھمرنا كھ گوتن، سان
را ندیا دناڤبھیوهر پھگھكا دی ئھب رامانھ

مایر بنھتین سیاسى ل سھسایھھوزانڤان و كھ
پھندیان بیت، بھوهرژهبھ ندیا مورید یوهل

خان پھ ورا ، لھكا گیانی وموكومھندیھیوهوش
ڤھ كرن كارت گوتنا موریدان ژالی ن پ ھوزان

گوتنا تایبھلھگھ زیكی ھوزانا پ . بو نمونھتھك ن
خ (عھ ب ھوزانھ42بدوالقادرێ ھیزانی) ش ك

خ عھ تاغی) بدولرهمرنا (ش ی43حمان
ژیت:ھاندیھیدا) ڤھرنیاس ب (سھبھ دا دب و ت

یدا مان سھیدا ئھمان سھئھ
وداسھمن نھقلھعھمن نھ

یداك بوو ل من پھردهچ ده
ت كر ژ دونیایرحلھتھ

نابینمیدا تھمان سھئھ
ك ب نالینمبرینداره

جرووح و مسكینمز مھئھ
ت كر ژ دونیایرحلھتھ
وهوه قتیفات كر صاحب

ختیر تھشرین شاه بوو ل سھ
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قتیچ طالع بوو دڤی وه
ت كر ژ دونیایرحلھتھ

شیروانی وفات بوو شاھ
غھوه ھیزانیكیل وس

مرێ میرێ میرانیب ئھ
... رحلھتھ .44ت كر ژ دونیای

مزی) سا (مھروهھھ گوتنھ45ال مووسای خوهپ خ ژیت:گوتیھك ب مرنا ش دا دب ، ت
جار بریندار بوومھ دائیسال د مھس ھ

ریداگھھاتی ل نیڤا جھلووهربا كو ئھضھ
دی داسھثانی كو دھاتی ل عمووما جھ

بدال ددنیداعھثالث كو دھاتی بوومھ
وهر بوومھزه ش لسیكی گوال مھژ ئ

ككو سالھمانى نھشوكر ژ خودێ را د زه
جاری دھاتی دمھ دا نھس ككو جارهھ

مھئھ كموبارهمى بوون ب قدوما تھھھرض
ژم (احسن هللا تبارك)ردهھھ م كو دب
تھوه شیرین وهجھ .46مسیوئا شھكی ضھی

ك ب مرنا ندی ژى ھوزانھسا نالبھروهھھ
خ (بھ ژیت و مرنا بھقشھددین نھھائھش ندی) دب

خوه خ ك بو نزیكبوونا روژا ك نیشانھوهش
ددهقیامھ ژیت: خویاكرن، نالبھتھت ند دب

ولیا بوودین ژ خاص و ئھدبھائھ
رابوووه دونیای فات كر چوو ژ ڤ
مننھھھدیت پاشی وى دونیا بوو جھمھ

موسلمانا ھھو نھكو ئھ ما بووفع
كھو چوو لیقا رهقین ئھیھ مداررهبب
ال بووھر و بھوا دونیا تژی قھلھ
دا ب تھك دلخوش نھسھكھ مامیما ت

سا بوو... .حھكی من پنزانم كی وه

ب بورینا دهبھ ندی سڤك ما نالبھمی خھل
ت كو حس دكھكا دیدا بھورا د ھوزانھبوو، لھ

خ بھ خ ھائھپشتی مرنا ش ددینی كورێ وى (ش

وى گرتیھمھ و ژیان یا سعوود)ی جھ
ژیت:، دهوامھردهبھ ب م
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خ بھ ئوممھھائھش تددین چرای
تزولمھتینھم كھفات و ئھكر وه

خ مھ وى قایمھسعوودهش قامل جھ
تحمھضل و رهز كر ب فھخالقی حھ

باب و كورنینھرقھى موسلمان فھئھ
تر موحبھن سھبن مونكر بدهس نھكھ

یھیدهر فاولیا ھھل ئھتا دگھموحبھ
تننھجھل وان بچینھدا دگھ

را موسلمانحمھ(ئھ ا ڤیادی) خ
بگھنھ .47تزهلھدا ب ئیعالن

ن ب سھروهھھ و ركردهسا ژ وان ھوزان
بھ ن وهر درخان ھاندن، (بھڤھالتی ھاتینھر

(میرێ چیایان سندی) دھوزانھ دا ب ناڤ ك
كوردان مھركردێ مھباركر) كو ب سھ ال زن

ژیت كو روژا ئھھاندیھفا بارزانی ڤھمستھ و ، دب
مھمرى ت ن كھاالن ب دل فت و ئادارا كولیلك

ھیداری:بھنگین كرهره

كو میرێ چیایان باركر
وان وى ژار كریا كھڤدهره

مھ راكرتاالنا دل
ب شینھبھئاداره 48ل

ریت: وى دھن سالڤان بو گیان و لدووماھیا ھوزان
سالڤ بو میرێ شڤانان

رهژمھ ن رانانبھرگ
ن  نگ ڤ ن زنارانر ك ر

رینھئھ .49لند نزیك و ز

نجامئھ
كوردیدا دهتی د ئھكولینا ڤى بابھپشتی ڤھ ب

رچاڤ دبن:نجامھ بھڤ ئھئھ
تایبھ-1 گوتن ، و ب مرنا مروڤانڤھتھھوزانا پ

دا ده ژ ھھھوزانڤان ت خوهربرین ل لویست
مری دكھر كھرامبھبھ ڤ ھوزانھ ت، وئھس

دا ژ بابھهجیاواز ن وژدانی كو ت ن دی ی ت
ژ خھھوزانڤان ده ر مبھل ھھمگینیا خوهربرین

یان دیاردهروودانھ دكھیھك ت.ك
گوتن جوره-2 گرنگ و سھپ دناڤ كییھرهك
زارهدهئھ كوردی كی و نڤیسیدا، و بو ب

كھ گوئ ن فولكلوریدا تنمین جار پ دناڤ ستران
دا رهیدا بوویھپھ .دایھنگڤھپاشى دھوزان
كھ-3 ژالی گوتن ن خورستی د سترانا پ سان

دا ھاتینھلگھكومھ كورا ب زمانھگوتن، لھھ
نڤیسین ھاتینھكا سادهربرینھوپاك و ب دهساده

ش وسھوزور گرنگی ب الیھ ك رواین
ڤھروڤاژى ھو، بھداینھنھ گوتن ن پ كو زان

چینا دا ھاتینھلگھنبیر دكومھوشھرهژالی ھ
نگیا زمانی نگاورهورا گرنگی ب رهنڤیسین، لھ

داینھ ن گوتنا ھوزان .ویاسای
كرنا ھوكارێ ئایینی د ناڤھ-4 روكا سترانا كارت

دا گھ گوتن مھلھپ روڤاژى ھوزانا بھك ك
كو ئایین ره گوتن سھزهگھپ وێ یھرهك .كی
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ن ھھ-5 یان ردوو جور گوتنان چ د ستران پ
دا ژ دل وده مروڤان دهھوزان ڤن، ردكھرون

ناڤھلھ ڤھورا ژ الی كن، ك وهلھگھروك كی ئ
ڤھبھ روخسار ژالی ن ھندهل كجیاوازی

.نھرا واندا ھھرا دناڤبھئاشكھ
گوتنا تایبھ-6 كا دانھنگڤھتی رهھوزانا پ

ژیا ھھقینھراستھ ن ب رییھ، چونكھهست وسوز
ب كھئھ ھوزان نزیكی خوهسھو ڤ ك

ژیت، بھ گوتنا گشتی كو دب روڤاژى ھوزانا پ
كرنا ڤیتھك جاران دكھلھگھ ر كارت ژ
.و و دووریاتیوندی ودرهرژهبھ
گوتنا فولكلوریدا جیاوازی -7 ن پ دستران

دا ھھدناڤبھ ، یھرا مرنا سروشتی و كوشتن
ژ كا دی ب رامانھ دا سترانب مرن د دوخ

ژ قھگلھ ژ خھت و دهرێ دكھدهیی ما ربرین
ژ ت، بھدكھخوه دا سترانب ددوخا كوشتن ل
خھولددهھھ كھت كو ل جھ دیار ربا خوهم
ھانبدهت وگوھداران بو تولڤھبكھ ت.كرن

مھكو ژنان رولھندهرچھھھ-8 زن د ك
گوتنا زاره رولبھیھ،ھكیا كوردیدا ھپ ل

دا  گوتن دقوناغا خاسمھنھ–وان د ھوزانا پ
مھلھگھ- كالسیكدا ر سا ژبھروه، ھھك ك

خوه سوزداری و ھھسروشت خوهی ست
نازك ژن پتر گرنگی ب الیھ جھی یستھن

مرى ددهكھ المان كو روڤاژى زهن، بھس
ب الیھ كھگرنگی جڤاكی مری ن س

ن وى ددهوره ن.فتار

ده زراور و پھژ
شیعرى كوردی لھوهفیق، الواندنھالل رهئاشنا جھ1

ر: كادیمیای كوردی، (ھھكرمانجیی خواروودا، ئھ ول
.20)، ل2014

د.غازی طليمات، عرفان االشقر، االدب اجلاهلی قضاياه، 2
.242)، ص 2001اغراضه، اعالمه وفنونه، دار الفكر، (دمشق: 

ژووی ئھد. مارف خزنھ3 ، 1بی كوردی، بدهدار، م
ر:زگای ئاراس، (ھھده .276)، ل2001ول
غازی طلیمات و عرفان االشقر، المصدر السابق، ص 4

242-243.

د.عبدالعظيم فيصل صاحل، رثاء اخللفاء الراشدين يف العصر 5
، 5االسالمي (اجتاهاته و معانيه)، جملة سر من رأى، جملد 

.189)، ص 2009، (تكريت:14العدد
حكمت بشري االسود، ادب الرثاء يف بالد الرافدين، دار الزمان، 6

.21)، ص 2008(دمشق: 
-255غازي طليمات و عرفان االشقر، املصدر السابق، ص 7

256.
ره8 ده: مارف خزنھبن .176رێ، ل رێ بھدار، ژ
.189عبدالعظیم فیصل صالح، المصدر السابق، ص 9

ره10 كانی رهبی كوردی و ھونھدهسول، ئھره: شوكریھبن
ر: ى التعلیم العالی، (ھھب، چاپخانھدهئھ .63)، ل1989ول
-252غازی طليمات وعرفان االشقر، املصدر السابق، ص 11

253.
.189عبدالعظيم فيصل صاحل، املصدر السابق، ص 12
ره13 ی، بی فولكلورى كورددهسول، ئھرهد.شوكریھ: بن
ر: پورى كوردی، (ھھلھزگای میوزیك و كھده )، 2008ول

.146-145ص 
دهھھ14 .146ر، ل مان ژ
ب دهڤ سترانھئھ15 ت ژ (عابد دھوكی) ژ كاس سترانب نگ

بھیستن.ھاتیھ
جھ16 زارگوتنا كوردایھئوردیخان ، لیل، ستران تاریقی
ران بو سھوه نوسی كوردی: شوكور مستھرگ فا و ر ر
د، چاپخانھی كوری زانیاری كورد، مھر قادر محھنوهئھ

.110)، ل 1977غدا: (بھ
دهھھ17 .462ر، ل مان ژ
ب دهڤ سترانھئھ18 ت ژ (شوكری ژ كاس سترانب نگ

كانی) ھاتیھ رگرتن.وهر
(فرھنگ كردی فارسی)، بورینھنبانھژار، ھھھھ19

.724)، ل ھـ.ش1369انتشارات سروش، تھران:
دهھھ20 .505ر، لمان ژ
ب دهڤ سترانھئھ21 ت ژ (شوكرى ژ كاس سترانب نگ

كانی) ھایھ رگرتن.وهر
ندا دێ بھرپھد بھ22 ن بھ كھر ھوزان ڤ ین.حس
ن بایھل دور زنجیره23 رهیا میر : تحسین ابراھیم زیدێ بن

نی، الدوسكی، جواھر المعانی فی شرح دیوان احمد الخا
.46-39)، ص 2005سبیریز، (دھوك: 

جھ24 دهئوردیخان .141رێ، ل رێ بھلیل، ژ
زانینان ل دور ڤی بابھ25 ر: تحسین ابراھیم بو پتر پ تی بن

.25الدوسكی، المصدر السابق، ص 
.366-365المصدر نفسھ، ص 26
.366المصدر نفسھ، ص 27
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ریڤان یوسف عھ28 بدهھتان دئبدولال، ھوزانا ئافرهب
ر: كادیمیای كوردی، (ھھرا بادینان، ئھڤھكوردی دا ل ده ول

.48)، ل 2012
دهالل رهئاشنا جھ29 .48رێ، ل رێ بھفیق، ژ
كھبریا ھھسھ30 رین كورد، تیا نڤیسھكاری، ئارمانج، ئ

.34)، ل 2006(دھوك: 
دهھھ31 .35ر، ل مان ژ
دن: طھ مایی، چاپخانا ند، كومكرن و تویژاندێ نالبھحمھئھ32
، ل )، بھ1998بات، (دھوك: خھ ی س . 450-449رگ
نھئاغائوك ھوزانڤانھ33 وهبھنیاسھك وی ل ك ژ ناسناڤ

یھو خھدیار ئھ دار گوندێ ب ر ب را (سپایرد) لسھڤھدهللك
وى (غھتا بھزایا (ھیزان) ل ویالیھقھ ین دلیس. و ناسناڤ
رهلیف) بوو. ئھ ، حمدی عبدالمجید السلفی وتحسین بن

ابراھیم الدوسكی، معجم الشعراء الكورد، سبیریز، (دھوك: 
. 112)، ص 2008

داری شاعرێ تھ34 ب حسین ئیبراھیم دوسكى، ئاغائوك
.68)، ل 2013(دھوك: ،61یڤ، ژمارهگر،كوڤارا پھخنھره
دهھھ35 .69ر، ل مان ژ
رهسھ36 تھفھشی، دیوانا عید د ز، (دھوك: قی یران، سپیر

.531ص )،2005
.366تحسین ابراھیم الدوسكي، جواھر المعانی...، ص 37
دهدێ نالبھحمھئھ38 .450رێ، ل رێ بھند، ژ
داری...، ل تھ39 ب .69حسین ئیبراھیم دوسكی، ئاغائوك
جزیری، ل دیوانا مھ40 .351الی

.282-278عاين، ص حتسني ابراهيم الدوسكي، جواهر امل41
ھیزانی، ژمالباتھبدوالقادر كورێ عھعھ42 كا بدولالھ

نوزدهدهراستا سھدیندار ل ناڤھ ، و ل ساال ژ دایك بوویھی
دیوانھمریھ1908 كا ھوزانانھ ب زمان، وخودان

ر: حمدی عبدالمجید السلفی و كوردی. زانینان بن بو پتر پ
.270جم الشعراء الكورد، ص تحسین ابراھیم الدوسكی، مع

خ عھ43 ك ژ مھبدولرهش تاغی ئ ن حمان خ زنترین ش
بازا نھ بوو، ئھڤھندی ل دهبھقشھر و ماموستایرا ھیزان

رهھوزانڤان عھ حسین : تھبدوالقادرێ ھیزانی بوو. بو پتر بن
كرمانجی ل سھدهئیبراھیم دوسكی، ل دور ئھ د ساال ب

ر: زایینی، كوری زانیاری كورد، (ھھنوزدێ و بیست ول
.169)، ل 2004

مال احمد حلمی القوغی الدیاربكری، دیوانا جامع، 44
.405)، ل 2004(دیاربكر:

مزی ھوزانڤانھمھ45 نھال موسای ژ ھوزانا بھدیارهك ل
تھ دێ نوزدێ ژیایھو ل نیڤا دووێ ژ سھزانین كو ئھوى دھ

خ عھ رهرهبدولوموریدێ ش تاغی بوو. بن : مال احمد حمان
ده .410رێ، ل رێ بھحلمی الدیاربكری، ژ

دهھھ46 .410رێ، ل مان ژ
دهدێ نالبھحمھئھ47 .469رێ، ل رێ بھند، ژ
ز، (دھوك: بھ48 ن چیای، سپیر مار درخان سندی، ز

.72)، ل 2002

دهھھ49 .73ر، ل مان ژ
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خالصة
هو احد دالئل الحياة عند جميع البشر، بفهوم آخر عدم وجود الموت يدل على عدم وجود حياة والبد الموت 

للحياة ان تنتهي بالموت، وبما ان الموت يدل على القطيعة والهجران االبدية فان البشر بطبيعتهم يكرهون 
ام المجتمع بايجاد مراسيم الموت ويخافونه ويتألمون بحلوله، وهذه الحالة أثرت على المجتمع البشري وق

، والن االدب هو مرآة المشاعر ووجدان االنسانية فان الموت )الرثاء(خاصة بهذه الظاهرة تسمى في مجملها بـ
وجد طريقه فيه ايضًا.

في االدب الكوردي وجد اسس الرثاء الول مرة في االدب الفولكلوري المتمثلة بالغناء الشعبي، ثم ُبني االدب 
الكرمانجیهًا على ذلك االساس االولي، عليه لدراسة موضوع الرثاء في الشعر الكوردي باللهجهالمكتوب ايض

البد من البحث والتمحيص في كال النوعين من االدب الشفوي والمكتوب.الشمالیه
ء هذه الدراسة هي محاولة للتعريف بالرثاء في الشعر الكوردي باللهجة الكرمانجية الشمالية وتلقي الضو

على انواعه وخصائصه وابرز نقاط التشابه و االختالف فيه.

ABSTRACT
One of the signs of life and living is death. That is to say, death gives meaning to life and if there is no

death there is no any life too. Death  is a symbol for an eternal departure and going away. This is the
major reason that human beings despise death and they start to panic when it is near to them.The fear
of death has the human life and they have made certain rites and rituals for it. Since literature is a
reflection of the feelings, emotions and concerns of the society, the way death is thought of by the society
is depicted in literature.

In Kurdish literature, the basic of lamentation has been found in the folklore and the written
literature, afterwards, has followed the same roles.To make a study lamentation,both types;oral and
written; shoud be death with.

This research is an attempt to defin lamentation in Kurdish literature and to shed a spot of light on
its types and the key similarities and differenes between them.
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الخالصة

الطبيعي في المجتمع حتى وصلت دي بشكل كبير الى حد تخطت دورهارزت دور المرأة في المجتمع االيزب
كانت )خودان(أو)خاس(دي يطلق عليهن في المجتمع االيزالى مراتب دينية مقدسة، حيث كانت هناك نساء

.ن معابد و مزارات دينيةمقدسة وبنيت لهلهن صفة دينية
دية ودورها االجتماعي و الديني، وخاصة فيما يتعلق على المراة االيزي هذه الدراسةفلذالك سلطنا الضوء 

ديةما جاءت في النصوص الدينية االيزوفق بدورها
نزلي و العائلي باالضافة الى دورها المديةفادها أن للمراة االيزكما وتوصلت هذه الدراسة الى نتيجة مهمة م

لديها دور فعال في المجاالت االخرى من الحياة كالجانب االدبي والثقافيو االهتمام بتربية االطفال، كانت
وكذالك كانت لها دور في االصالح االجتماعي للمجتمع

ABSTRACT
Women in Yezidism have gone beyond their nature reaching the state of sacredness because

Yezidies had women like Prophets called “Khas” and "Khudan" in Kurdish.
Therefore, there are special shrines and worshiping places after their names. In this study, the

role of women in Yezidy society in general and in some other aspects of life will be tackled in
addition to their religious role.

This study will approach women as referred to in some religious verses. This study reached the
conclusion that besides her house chores and child-rearing, the Yezidy women played a vital role in
literature, philosophy, and ethnics thus they are known as reformers.
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الخالصة
، تتناول الدراسة بيان )خصائص عبارة الجر بين العبارة القاموسية والوظيفية(هذه الدراسة بعنوان 

التحكم ، (خصائص عبارة الجر وقياسها ومقارنتها بخصائص العبارتين المذكورتين وذلك حسب كل من نظرية 
.)، الحركة)الداللية(دوار المحورية الحالة االعرابية، ا

تتلخص مشكلة الدراسة في اشتراك عبارة الجر في خصائص العبارات القاموسية والوظيفية، مما دفع 
بعض اللغويين الى تصنيفها بين حدود العبارتين، اال انه استنتجنا من الدراسة على الرغم من وجود العديد من 

رة الجر اال ان سمات العبارات القاموسية هي المسيطرة، هذا باالضافة الى خصائص العبارات الوظيفية في عبا
وعدم وجود سمات التوافق والزمن في رأس عبارة الجر، ادى الى اقترابها اكثر )Spec(عدم وجود مكان لموضع 

من خصائص العبارات القاموسية.



ABSTRACT
This research called (The characteristics of the prepositional phrase between functional and

lexical phrase). The research shows the characteristics of the prepositional phrase and measuring
and comparing it with the characteristics of the two mentioned phrase according to the theory of
(Government, Case, Theta role and movement .

The research problem is the participation of the prepositional phrase with the characteristics of
the lexical and functional phrases. This pushed some linguistics to categorize it to be in between of
the borders of the two phrases, but I concluded in this research that in spite of the existence of
many characteristics of the functional phrases in the prepositional phrase, but the government is
for the characteristics of the lexical phrases, together with there is no place for the (Spec) and there
is no characteristics of the reconcile and time in the head of the prepositional phrase, this make it
nearer to the characteristics of the functional phrases .
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منطلقات جديد لمنظور حديث حول مفهوم الدراما والمسرحية

حممد صربي صاحل 
العراق-قسم الدراما، كلية اآلداب، جامعة دهوك، إقليم كردستان

)2015كانون االول، 7بالنشر:،  تاريخ القبول 2015أيار، 18: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
يتناول هذا البحث قضية شائكة في ميدان النقد والدراسات المسرحية تتعلق بمصطلح الدراما  ومفهومه، حيث يسود منظور تأسس كليا 

الحديثة، حيث لم تجد االشكال على مبادئ وقواعد تقليدية، اتخذت اطارا محددا وصارما لفترة زمنية طويلة، حتى ظهور وسائل االتصال 
غل التعبيرية الدرامية الجديدة  فيه مكانا لها الى جانب المسرح مع انها تعتمد المبادئ ذاتها في سيكولوجية االدراك الحسي والعقلي وتشت

لة الى (النص)المسرحي بنفس االلية وتشترك معه بعناصره األساسية ايضا، ومن ابرز قواعد المفهوم التقليدي وضع مصطلح الدراما للدال
د حصرا، وصارت الدراسات المسرحية والنقدية تتبنى هذا المفهوم الذي انحصر في تلك النظرة الجزئية ، ولكنه اخذ يواجه إشكالية حقيقية عن

الرواية والمسرحية،ظهور الفنون الدرامية كـدراما (التلفزيون، السينما، اإلذاعة المسموعة) فضال عن مواجهة التجارب الحديثة في مجالي
، مما اوجد وموقع االشكال المسرحية غير الجنسية (خارج التجنيس االدبي) مثل البانتومايم ، ومشكلة المسرحيات الذهنية التي تكتب للقراءة

كل االشكال من ثغرة  في مبادئ المفهوم الذي يفترض ان يكون  في إطار فكرة عامة حول انشطة ابداعية لها سمات مشتركة، وان يستوعب  
دون اثارة الغموض او االلتباس او التداخل، ال ان يكون المصطلح مجاال لوضع اسس معيارية ضيقة تفتقد المرونة الالزمة. وقد شرع البحث 

عديالت من بدراسة ومناقشة األسس التي اعتمدها المنظور التقليدي ابتداًء من طروحات ارسطو حول الدراما ومفهومها وما تبعه من إضافات وت
منظرين اخرين وصوال الى العصر الحديث، واألسباب التي تستدعي تقديم منظور فعال ومرن في قواعده العامة. ويختتم الباحث (دراسته 

.اعتمادا على مقومات عدد من المنظرينالنظرية) بتقديم مقترحاته لمنطلقات حول منظور حديث للدراما والمسرحية

حديث.إشكالية،ا، النص، مفهوم، تقليدي،الدرامالكلمات الدالة: 

الفصل األول: اإلطار المنهجي
اليهمشكلة البحث والحاجة.1.1

يعد فن الدراما من أكثر الفنون التصاقا حبياة االنسان ومن 
اكثرها اثارة لالهتمام، وأكربها خطورة بسبب قدرته اهلائلة يف 
التأثري على اجلمهور، ملا ميتلكه من قنوات تعبريية يفوق ما 
ميتلكه أي فن اخر على االطالق، وهو حيتل جزء مهما من 

وحىت الوقت احلاضر. كان حياة الناس واهتمامهم منذ اكتشافه 
املسرح الذي مثل فن الدراما، مصدرا أساسيا للمتعة 

والتسلية والتعليم وجماال كبريا لإلبداع الفين واالديب، لذلك كان 
اَرب تارة، وتارة اخرى يوظف خلدمة ونشر أفكار دينية او حيُ 

سياسية او فكرية.
شهد غري انه عندما كتب ارسطو عن الدراما، مل يكن قد

نه غري الرتاجيديا والكوميديا، ونوع ساذج من املمارسات ايف زم
ا الرقص والغناء واحلركات الصامتة، واخرى   املسرحية متتزج 

العامل اخذعام تقريبا 2400كانت خارج اهتمامه. وبعد 
ظهور اشكال عديدة، مثل االوبرا والباليه ومسرح تباعا شهد ي
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لغنائية، واملسرحية الراقصة، مث الدمى وخيال الظل واملسرحية ا
الدرامية لألشكالشهد القرن العشرين انطالقا خارج التوقعات 

فظهرت دراما االتصال اجلماهريي، كاإلذاعة والتلفزيون 
والسينما، وظهرت الدراما الوثائقية، ودراما االنرتنت، وافالم  
كارتون، وافالم مصنوعة بالكومبيوتر، وامام هذه االشكال 

ضمن هاوتصنيفهاان جيد املتابع ما يرشده اىل توصيفيفرتض
إطار يضم خصائص عامة على األقل.

لقد كانت الدراما املسرحية األسلوب الوحيد لتوصيل 
العرض الدرامي سابقا، قبل ان يشهد العصر انفجارا حقيقيا 
يف االشكال التعبريية الدرامية من خالل وسائل االتصال 

ة وااللكرتونية، وأصبح باإلمكان اليوم اجلماهريي الفوتوغرافي
إيصال العرض الدرامي عرب السينما والتلفزيون والفيديو والراديو 

مل حيصل تطورا مماثال يف هغري ان)1(وشرائط الكاسيت.
املفاهيم ، وبقيت اهليمنة للمفاهيم السابقة بصالبتها وصرامتها 
، يقف مدافعا عنها عدد من املنظرين، يف الوقت الذي يرى 
فريق اخر ان من الضروري مواكبة املفهوم لعملية التوسع 
والتجديد، ووضع تصور ميكن ان يتفاعل مع التطورات يف 

اهلا التعبريية اجلديدة يف مفهوم حديث، حقل الدراما واشك
(االرديس نيكول، نورثرب وانبثق عن اجلدل اجتاهني، األول

جيعل )فراي، اوسنت وارين، كوركريان، باختني، مارفن كارلسون
من مصطلح الدراما مفهوما ضمن نطاق حمدد هو االدب، مع 

حني خطورة وضعه كأساس معياري، يفـــــــ اىل حد ماــــــ تقبل 
بنتلي ،داوسن، مارتن اسلن ، يرى االجتاه الثاين(ميليت 

دائرة الدراما توسيعمارس لوكهارت) ، ،كرفش، جون لينارد 
مصطلحال يتبنون انغالقوهم اىل ما هو خارج فن املسرح ، 

اىل ان تعريفات املفاهيم للدراما مع إشارة،الدراما على املسرح
معيارية، وامنا بعَدها مثال ال جيب مطلقا ان تؤخذ كأسس

حماولة لرسم االطار العام للحدود املائعة واملتداخلة، كما ان 
التعريفات املعيارية الضيقة اذا سيطرت على ممارسة الدراما، 

ا تكون عرضة باستمرار الن حتدث تأثريات معوقة  فإ
لذا جيب عدم االنغالق امام متدد املفهوم، فاحلدود )2(ومميتة.

ليست قطعية يف جمال الدراما اليت شهدت اشكاال جديدة ما  
كانت معروفة سابقا يف جمال الفن الدرامي. ان وجود إشكالية 
يف املفاهيم انعكس على املؤسسات التعليمية أيضا اليت 

"كنت :احتمت بتلك املفاهيم كما يذكر (مارتن اسلن) قائال
اظن دائما ان الفصل الصارم بني الدراما املسرحية والوسائط 

اذ أدى اىل خلق (اقسام)منفصلة السينمائية هو امر عبثي،
قلما يتصل والكلياتاجلامعات،للسينما واملسرح يف معظم 

بعضها ببعض يف الغالب، يف حني ان هذه األقسام ميكنها ان 
هو أساسا مناطق متقاربة تفيد للغاية من تبادل األفكار فيما

جدا بل ومتطابقة يف النظرية والتطبيق، مما ميكن ان حيقق 
وعليه )3(".فعالية يف قسم موحد لفنون العرضأكثربشكل 

فان احلاجة تقتضي التعرض اىل هذه املسالة ومناقشتها
ا. ومن هنا  ا وثغرا والوقوف على جوانبها كافة وتأشري قو

حبثه بالسؤال االيت:حدد الباحث مشكلة 
ما هي إشكالية املنظور التقليدي للدراما يف مواجهة 
االشكال التعبريية اجلديدة؟ وهل هو معيار لتحديد جمايل 
الدراما واملسرح؟، وما هي منطلقات املنظور احلديث يف تقدمي 

مفهوم مشويل هلما؟ 
هدف البحث:.2.1

لألشكالالتعرف على املفهوم التقليدي للدراما ومنظوره 
الدرامية اجلديدة، والكشف عن منطلقات ملنظور

حديث ومشويل.
اهمية البحث:.3.1

يتناول هذا البحث مشكلة املصطلح واملفهوم منذ 
وحىت الوقت احلاضر وما حصل من تغيريات )ارسطوطاليس(

يف جمال التعبري الدرامي، فالبحث يسلط الضوء على التعريفات 
واآلراء اليت طرحها املنظرون حول الدراما ويشري اىل نقاط 
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اخللل فيها، اىل جانب ما يتم طرحه حاليا يف الدراسات 
احلديثة من أفكار ضمن منظور مشويل أوسع، والوقوف على 

ب تبين منظور جديد لتلك املفاهيم.أسبا

الفصل الثاني: اإلطار النظري

يناقش الباحث يف هذا الفصل األسس اليت يعتمد عليها  
كل من املنظور التقليدي واحلديث حول الدراما، ويتعامل 
ا فرضيات، قد ترتسخ وتثبت صحتها او  معها الباحث على ا

ا.  تتزحزح وتفقد مربرا
استندت اغلب الدراسات التقليدي للدراما:المنظور .2

حول هذا املوضوع على ما ورد يف كتاب فن الشعر حول كلمة 
الحقة(دراما) لغويا واصطالحيا، مث جاءت دراسات 

استنبطت من طروحات ارسطو حول الرتاجيديا وامللحمة 
وطرق االخبار نظاما يف تقسيم االدب، وظلت الفكرة السائدة 

ا شكل اديب حتديدا، وهذه هي والراسخة عن الد راما با
الفرضية األوىل هلذا املنظور.

هذه تعتمد :الفرضية األولى الدراما جنس ادبي.1.2
ا حماكاة با،ما ذكره ارسطو عن الرتاجيدياانعلىالفرضية

شعرية لفعل تقدم عن طريق التمثيل تتمتع بلغة مزينة، ينطبق 
وعليه فان الدراما شكل اديب حواري يتم فيه ،على النص

احملاكاة عن طريق الفعل وليس السرد او احلكي.
يؤكد العديد من املنظرين ان الدراما ما هي اال نوع من 
األنواع األدبية األساسية املعروفة. " الدراما واحدة من ثالثة 

)4(.اجناس أدبية أساسية، شعر غنائي، ملحمة، دراما"

رنز) قد بينت بان الثالوث (التقسيمات وكانت  (آيرنيه 
الثالثية) ما هو اال نتيجة للتفكري النظري يف القرن الثامن عشر

شارل باتو) (الفنون اجلميلة من خالل القس "واعتربت كتاب (
) هو الوثيقة األساسية اليت 1746، صدرت عاممبدا واحد

)5(.تتبعت تسرب افكارها اىل كتابات النقاد"

هذا التقسيم نفسه واجه التباسا شديدا، فالشعرية الغربية 
منذ ارسطو اجتهدت يف ان تشكل من هذه األنواع نظاما 
موحدا قابال لإلحاطة بكامل احلقل االديب، ومل تتم تلك 
اجلهود من غري التباسات، فالتقسيم الثالثي املعرتف به منذ 

. )5ص،9()6(.القرن الثامن عشر قد اسند خطا ألرسطو
الن ارسطو مل يقسم االدب اىل أصناف، بل حتدث عن صيغ 

قائمة طويلة من املنظرين القول وكذلك فعل افالطون.
واملفكرين يتبنون هذه الفرضية، وينسبون التقسيم االديب 

(ارنست بوين) (ملحمة، شعر، دراما) اىل ارسطو منهم
(هيلني سيكسوس) واخريا،و(نوثرب فراي))و(اوسنت وارين

اليت اشارت اىل ان التقسيم (مستنبط) من كتاب الشعرية 
ن كتاب الشعرية الركيزة الثابتة ا(باختني) فريى ، اماألرسطو
)7(االجناس. لنظرية 

(القس وهناك من سبق هؤالء مجيعا وكان هلم مرشدا وهو
يف القرن الثامن عشر الذي اسند التقسيم *باتو)شارل 

انه ميز بني ثالثة اجناس وهي على الثالثي اىل ارسطو 
االنشودة املدحية او الشعر الغنائي وامللحمة الشعر الروائي 

) جينيت(يتساءلوهنا )8(وامللهاة).املأساةوأخريا الدراما (
تنشد اكراما عن االنشودة املدحية، االغنية اجلماعية اليت كانت 

لـ(ديونيسيوس)، فهي حسب ارسطو احلالة القدمية للمسرحية، 
وكانت يف األصل سردية مث أصبحت اميائية أي درامية، ومل 

استمد مصطلح باحملصلة)9(حيسبها ارسطو شعرا غنائيا.
الدراما مفهوما ادبيا استنادا اىل نظام االجناس األدبية، 

املسرحي، اجلانب االديب وأصبحت الدراما تعين النص االديب
من املسرحية واعتمد التقسيم وهيمن بوضعه هذا على مفهوم 

متعسفةيبدو تلك النظرة ،يرفض(بريتش) الفكرة قائالالدراما.
ا حتدد يف إطار ضيق جدا ما جيب وما ال جيب ان يكون  أل

ا باألدب )10(.ادبا وبالتايل حتدد الدراما باقرتا
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اإلقرار بان الدراما جنس من االجناس يفرتض يف حالة 
األدبية، ان تكون الدراما هي اجلانب االديب من املسرحية

، الن اجلانب الفين ليس ادبا بال أدين شك. ولكن فقط
هنالك من الباحثني من ذهب اىل ابعد من ذلك كما يف الفقرة 

ينبغي لنا أن نفّرق بني املسرحية واملسرح والنص الدرامي االتية،"
ا النص و  الشعر املسرحي واملسرح الشعري، فاملسرحية نعين 

املسرحي القابل ألن ُميّثل، ونعين باملسرح النص املسرحي ممّثالً 
على خشبة ومعروضًا على مجهور بتقانة املسرح وشروطه، 
ونعين بالنص الدرامي النص الذي ليس من الضرورة أنه قابل 

)11(.ألن ميّثل"

يف هذه الفقرة يتم التميز بني النص املسرحي والنص 
الدرامي على أساس ان األول يكون قابل للتمثيل والثاين ليس 

:بالضرورة قابل للتمثيل، تساؤالت عديدة تثار حول ذلك
هل ان كالمها جنس اديب؟، إذا كانت اإلجابة نعم، فان 

املفهوم خمالف لتعريف الرتاجيديا النص الدرامي حسب هذا
ا تقدم عن طريق التمثيل .عند ارسطو الذي أشار ا

كيف يكون النص دراميا وهو غري قابل للتمثيل؟ ألي 
يذكر ؟التمثيلغرض يكتب النص الدرامي ان مل يكن لغرض

ان الدراما تعين النص املكتوب اما املسرح فيعين (كارلسون)
يقول (نيكول)ان املسرحية باي حال من ، و )12(عملية العرض

ا كمجرد عمل من  األحوال ال يصح ان يكون هلا كيا
كان لنا ان نقدرها  وإذااالعمال األدبية املكتوبة او املطبوعة، 

كفن درامي بوصفها مسرحية فيجب أوال ان نفرتض ان 
املؤلف كان يضع نصب عينيه كال من املمثلني واجلمهور 

والكاتب املسرحي عليه ان .)13(وره.حينما كان يكتب سط
علىيذكر على الدوام ان املقصود من مسرحيته هو اخراجها 

واال على أي أساس استمد النص صفة الدراما؟، مث مسرح، 
من الذي يقرر ان النص قابل او غري قابل للتمثيل لكي يطلق 

وما معىن غري قابل .؟عليه نص مسرحي او نص درامي

التجارب احلديثة تثبت عكس ذلك، فثمة قصائد ،للتمثيل؟
وحكايات سردية وروايات أصبحت قابلة للتمثيل على خشبة 

ا مل تكتب له وليست نصااملسرح مسرحيا. اما فن مع ا
املسرح فانه مل يعد يقتصر على نص مسرحي ميثل على اخلشبة 
مبصاحبة التقنيات املسرحية فحسب، بل كل اشكال العرض 

الباليه واالوبرا واملسرحية الغنائية، والبانتومامي، املسرحي،
.وغريهاوالرقص التعبريي الدرامي

الفرضية الثانية: المسرحية شكل ادبي يقدم الفعل .2.2
باستخدام الحوار.

يعد النص املسرحي املكتوب ادبا، ألنه قول يبعث 
احاسيس ويعرب عن أفكار واقعية او حاملة او خيالية. " 

تعبري اداته اللغة وهو فن حيمل القارئ او السامع على فاألدب 
التفكري ويثري فيه إحساسا خاصا وينقله اىل أجواء قريبة او 

)14(بعيدة من اخليال. "

والن االدب يستخدم اللغة بطرق خاصة كما 
فالشك ان النص املسرحي ادب ألنه )15()يقول(ايغلتون

الكاتب واللغة يتعامل مع اللغة، حيث " يؤلف الكالم لدى 
)16(العنصر الوحيد اجلدير بان يستخدم للتعبري عن الروح"

ولكنه يف ذات الوقت هو نص يتطلع اىل ما هو خارج االدب ،
.أيضا، اىل عناصر فنية أخرى ال متت اىل االدب بصلة

فاملسرحية شكل قائم على التعبري املباشر بوساطة حوار 
ا بال تدخل من ،الشخصيات نفسها ومونولوجا

.)17(ناحية املؤلف.
املكتوب على شكل حوار فاألدبمن هذا املنطلق 

. هذه مسلمة يف املنظور التقليدي ادراموويتضمن فعل ه
للدراما ولكنها حازمة جدا، ماذا ان مل تكن املسرحية شكل 
اديب؟ فثمة اعمال مسرحية ال تستند اىل نص مسبق، مثل  

، حيث يكون االتفاق بني املمثلني ريت)(ديالكوميديا الفن
على فكرة مع خمطط بسيط، ويتم اثناء العرض ارجتال احلوار 
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واملواقف، افال تعد (كوميديا ديالريت) دراما بسبب افتقارها 
ضمن هذا املنظور(التقليدي) هنالك متييز اىل اجلانب االديب؟ 

بني الدراما وهي النص املسرحي، وبني االشكال املسرحية
األخرى اليت ال تستند اىل نص اديب، وضمنا يعين ذلك ان كل 
االشكال املسرحية هذه ليس فيها دراما، وامنا ما ميكن 

تسميتها باألشكال املسرحية.

المنظور الحديث
الفرضية األولى: الدراما ليس مجرد ادب.1.3

يعتمد الكاتب املسرحي على اللغة بصيغة حوارية وهي 
وليس المتفرجاداته األساسية لنقل رؤاه ومضامينه وقصته اىل 

اىل القارئ، وال ميكن نقل النص اىل املتفرج من دون ممثلني، 
ا الفنية، وبذلك "ليست  ووسيطه هو خشبة املسرح وتقنيا

اما دراما على الدراما جمرد شكل من االدب، ان ما جيعل الدر 
وجه الدقة هو العنصر الذي ميثل خارج الكلمات ويتخطاها، 
وذلك العنصر الذي ينبغي ان يرى ويشاهد بصفته فعال يف 
حيز التمثيل او انه قد مثل ابتغاء إضفاء معىن على مفهوم 

( جزء منه فقط ليس املسرحية برمتها ادبا،.)18(. الكاتب بعينه
ينتمي لألدب)،

يذكر(كوركريان)" تنفرد الدراما بني األنواع األدبية األخرى 
أي )19(.بارتباطها الوثيق جدا باألشكال األخرى للفن"

ا يبقى النص املسرحي  الوسائل السمعية والبصرية اليت بدو
جمرد ادب.

" فاملسرحية يف مدلوهلا العام هي منوذج اديب او منط اديب 
لكامل، اشرتاك عدد كبري من او شكل فين لكي حيدث تأثريه ا

)20(العناصر غري األدبية".

فالنص وحده ال خيلق التأثري الدرامي املطلوب يف هكذا 
وقد تنبه ارسطو حباجة اىل جتسيد كامل،ألنهنوع من احملاكاة،
لذلك من قبل.

يقول(تيموفييف)" الدراما من حيث جوهرها ليست جمرد 
شيئا ما يتعدى حدود واحد من األنواع األدبية بل متثل 

االدب، وان حتليلها ميكن ان يتحقق باالستناد ليس فقط اىل 
. وينظر املسرح )21(نظرية االدب بل واىل نظرية املسرح أيضا"

احلديث اىل النص املسرحي على انه مقرتح لعمل مسرحي ال 
يستوجب التقيد التام به، فاملهم هو العرض النهائي املتكامل. 

الدرامي عبارة عن خمطط اويل حلدث وهكذا يكون النص
حماكى ما، وليس بذاته بعد دراما مبعىن الكلمة، فالنص 
الدرامي غري املؤدى هو ادب، وميكن قراءته كقصة، هنا 
يتداخل االدب السردي والشعر امللحمي والدراما، اما العنصر 
الذي مييز الدراما عن هذه األنواع األدبية فهو بالتحديد 

ومع ذلك فان املنظور التقليدي يرى .)22(مثيل"العرض او الت
ان النص يكتسب صفته اجلنسية (الدراما) من خالل اجلانب 
االديب دون اجلانب الفين، ويشمل هذا كافة النصوص اليت 
تعرض وكذلك النصوص اليت ال تصلح للعرض واليت تسمى 

وتعد دراما من دون ،مسرحيات األفكار او مسرحيات القراءة
.تنفيذ او التجسيدشرط ال

األدبيةالفرضية الثانية ال حدود بين االجناس .2.3
اليس من اخلطأ اعتماد تقسيم لألنواع األدبية يضع حدود 

يشري (ويلك) اىل . صارمة بينها، بينما هي فعليا حدود مائعة
حتتل مكان الصدارة يف الدراسات ملنظرية األنواع األدبية، ان 

والسبب الواضح لذلك هو ان ،العشريناألدبية يف القرن
التمييز بني األنواع مل يعد ذا أمهية يف كتابات معظم كتاب 

، فاحلدود بينها تعرب باستمرار واالنواع ختلط او متزج، العصر
والقدمي منها يرتك او حيور، وختلق أنواع جديدة أخرى اىل حد 

س ان فكرة التجني.)23(.صار معها املفهوم نفسه موضع شك
االديب ما عادت فاعلة كثريا وال تالئم التحوالت اليت جتري يف 
احلقل االديب والرواية حتديدا، وإذا كان الكاتب هو الراوي لكل 

فان الرواية احلديثة تبدو خمتلفة ،أنواع السرد بدءا من هومريوس
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الرواية احلديثة استبدل الراوي بشخصية مستقلة ف.بشكل كبري
قد أصبح اخلط الفاصل بني و ،نظرهاحتكي القصة من وجهة

النص الدرامي والرواية واهية، فروايات (بيكيت) هي يف حقيقة 
االمر مونولوجات ال ختتلف كثريا عن املونولوجات الدرامية اليت 
نشرت كمسرحيات، ومن املمكن عرضها دومنا تغريات، 
وهنالك روايات ختتزل الراوي اىل أدين حد، وتتكون أساسا من 

ميكن اداؤها بعد ،ار مثل اعمال (آيفي كومتون برنيت)احلو 
بذلك فان الروايات و )24(اجراء تغيريات طفيفة يف نصوصها. 

اليت تكتب حوارا وحتاكي افعاال ال ختتلف من حيث الشكل 
افلماذا ال تعد دراما عن املسرحية، ادب وقابلة مع ا

الشبه باملسرحية. ما ةللتمثيل؟ وخاصة الرواية اليت هي شديد
اصبح يسمى(املسرواية)، وهي شكل اديب تتعاقب فيه 
الصيغتان املسرحية والسردية وتتواليان كما عند(هاردي، فلوبري، 

"ليس من املبالغة القول بل هناك من يرى انه)25(.جويس)
لو ان ممثل و )26(.بان الرواية شكل درامي يف اطار قصصي"

) قام(روي دوتريسوا بتمثيل رواية كمااو عدد من املمثلني قام
(اوبري) اىل شخصية لكاتب بتحويل رواية (االعمار القصرية) ل

شديدة التنوع والثراء من خالل العجوز الغريب االطوار املراوغ 
ما )27(الذي يتسلى بقص نوادره، واصبح هذا النوع شائعا."

هو موقف نظرية االدب من تلك النصوص ؟،هل تعد تلك 
ا تعد مسرحية من النص وص دراما وهي ليست كذلك؟ ام ا

ا ،دون ان تكون دراما؟ املنظور التقليدي ينظر اليها على ا
(مسرحية) ويتجاهل النظر اىل املادة األدبية ان كانت من 

بينما املنظور احلديث يعدها عمال درامي ،قصائد او من رواية
ا األدبية. هنالك امر جوهر  ي البد انه بغض النظر عن ماد

هو الذي حيسم القضية، وهو عنصر التمثيل، ال شك ان 
الرواية هو حدث يقع يف الزمن املاضي، ولكن حاملا يبادر 

فانه يتحول اىل زمن حاضر من ،املمثل بتقدميها حىت لو حكيا
ية صوتال، بأدواته التعبرييةخالل شخصية املمثل وادائه

ان .اخرىكمالتوممن موسيقى هوما يصاحبواجلسدية
النص ومهما كان رواية، سرية، قصيدة، عندما ميثل على 

اخلشبة يتحول اىل مسرحية، وبالتايل فهي دراما.
دب فحسباالفرضية الثالثة: الدراما ليست .3.3

ما هي الدراما؟ لغويا الدراما كلمة أصلها (درين) كلمة 
اغريقية تعين فعل او تصرف. واصطالحيا الدراما حماكاة فعل. 
قد تبدو هذه العناصر واضحة املعىن والداللة، ولكن االلتباس 
حيصل عند حماولة حتديد مساحة املفهوم، او عند مواجهة قراءة 
عمومية للمصطلح كما يف هذه الفقرة، "الكلمة اليونانية 

ن الفعل يعمل او يفعل، (دراما) اليت تعين (مسرحية) مشتقة م
ا مشتقة من الفعل (يرى) او  اما لفظة (مسرح) فإ

(الدورية)قة من كلمة (دران) تدراما مشكلمة،)28((يشاهد).
اطلقت على املنظومات املسرحية اليت وامنا ال تعين (مسرحية)،و 

اء " بناما (مسرح) فهوتقدم اشخاص وهم يقدمون افعاال.
وغريها من األنشطة ذات )29("واالوبرامصمم لألداء املسرحي 

اما فن املسرح فهو فن يضم كل االشكال الطابع املسرحي.
.هلاالتمثيلية املباشرة واليت تستخدم خشبة املسرح وسيطا

:Theatronعبارة عن عدد من ثياترون مكان املشاهدة ،
املدرجات، تستند عادة اىل سفح تل.

الدراما هي النص املكتوب، )ونكارلس(يقول يف اإلجنليزية
وليس هناك مصطلح يغطي املسرح يعين عملية العرض،و 

وقد تعرضت كلمة مسرح يف السنوات األخريةاالثنتني معا.
عرض(:كلمةلـكلمة مضادةبصفتها  اخرنوعملشاكل من 

performance فرجة.اوSpectacle.)30( و"كان املسرح
وبنايات املسرح تعرف باسم (سكني)، وتعين هذه الكلمة 
بصورة رئيسية (خيمة)، كما تستعمل مبعىن غطاء العربة، او 

وممثليه اعتادوا )ثيسبس(ظل عربة مغطاة، وخيربنا (هوراس) بان 
وهذا يشري اىل عدم )31(.التطوف يف الريف االتيكي بعربة
ومل تكن ىت ذلك الوقت، حوجود مكان ثابت خمصص للعرض
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الرتاجيديا قد نضجت بعد ، ولكن املنظومات املسرحية اليت 
تقدم أشخاصا وهم يؤدون افعاال اطلق عليها البعض لفظة 

)32(.دراما

ال ينطبق على )حماكاة اشخاص يقومون بأداء أفعال(ان
)ارسطو(النص بل على املسرحية مبنظومتها الكاملة ، وكان 

ــــــوهي احدى املنظومات املسرحيةـــــ ينظر اىل الرتاجيديا 
كوحدة كلية، وذكر يف جزء ستة من كتابه فن الشعر انه "يف  
كل تراجيديا كوحدة كلية ستة أجزاء هي اليت حتدد صبغتها 

" جيب ان يأيت عنصر املرئيات )ارسطو(اخلاصة"، ويضيف
الرتاجيديا الكلي مث املسرحية يف املقام األول كجزء من جسم 

هذه الفقرة تتضمن )33(يتلوه يف املقام الثاين الغناء واللغة"،
إشارة اىل الوحدة الكلية أوال أي متازج الشعر(النص) مع 
عناصر العرض كلها، وتشري اىل ان األجزاء الستة هي اليت متنح 
املنظومة متيزها عن األنواع السردية وليس األجزاء األربعة اليت 

النص، فاملسرحية ضمن هذا السياق هي (لغة، وحبكة، ختص 
وشخصية، وفكرة، ومرئيات، وغناء) وهي ستة أجزاء متداخلة 
غري منفصلة تكون وحدة كلية واحدة، وهي ال تنحصر بـ 
(النص) املسرحي حتديدا، مبعىن اخر ان ما مييز الرتاجيديا عن 

ب امللحمة بالدرجة األوىل هي  طريقة احملاكاة اىل جان
عنصري(الغناء واملرئيات املسرحية)،كما ان عنصر املرئيات ال 

دون العرض مهما اجاد الشاعر -النص- أمهية له يف الرتاجيديا
يف وصفه، ومن املؤكد ان ما ذكره ارسطو حول أولوية عنصر 

بل ،املرئيات تتعلق بالعرض ألنه ال يتعامل مع األجزاء منفصلة
جزائه الستة معا . ومن املرجح مع الكيان الكلي للرتاجيديا بأ

ان ارسطو كتب مالحظاته عن الرتاجيديا االغريقية وهي 
تعرض يف املسابقات السنوية وليس من خالل قراءة النصوص 

اجلمهور افعالتلك، والدليل على ذلك اشاراته حول ردود
عن املسرحيات يف كتابه فن الشعر. 

فاملسرحية نشأت فالرتاجيديا دراما بكامل اجزائها الفنية، 
القصائد الديثرامبية وهي قصائد سردية، وما كانت اساسا من

(كشكل أديب)، واملسرح ما ظهر اال بعد ان هنالك دراما
الذي أدخلت على تلك القصائد حركات راقصة واميائية، و 
احلوار منح الشكل االديب صفة الدراما هو التمثيل وليس 

و ان الرتاجيديا حماكاة او طريقة احملاكاة، وقول ارسطوحده
ا النص الرتاجيدي وحده، فقد ذكر ضمن  فعل ال يعين 
تعريفه للرتاجيديا (تقدم عن طريق التمثيل ال السرد)، اذن هي 

كما ان (الرتاجيديا) الرتاجيديا وهي تقدم متثيال بكافة اجزائها.
ا  تعين عند االغريق (اغنية املاعز)، وهذا دليل اخر على ا

دا، وال تشري الكلمة اىل النص االديب فقط.شكال موح
الفرضية الرابعة: الدراما اسبق من النص التراجيدي.4.3

) بان الرتاجيديا من حيث هي جنس اديب فرنانيذكر (
جديد من نوعه، له قواعده وصفاته املميزة قد أسست يف نظام 
األعياد العامة للمدينة نوعا جديدا من العروض، وهي كشكل 

اما الدراما )34(الوقت.خاص مل تكن معروفة حىت ذلكتعبري 
فالرتاجيديا ال تزال فان هلا داللة أوسع من جنس الرتاجيديا.

)35(تعد ارفع أنواع االدب. 

(دراما) و(نص مسرحي) ال يتطابقان، واال يان مصطلح
فان تاريخ الدراما سيكون هو نفسه تاريخ املسرحية كنص، 
مبعىن اخر ان ظهور اول نص مسرحي يعد تارخيا للدراما، 

طقوس كانت موجودة بصيغةولكن الدراما وهي حماكاة فعل
سحرية ودينية قبل وجود ادب مسرحي.

عيدة ولكن مباشرة، "ان فن الرتاجيديا يرتبط بطرق ب
بالطقس االميائي اخلاص باجلماعة الطوطمية البدائية وان كل 

تمع نفسه )36(".مرحلة من املراحل تطوره مرهونة بتطور ا

قبل ظهور التراجيديا:.5.3
مل تتمكن املصادر اثبات املراحل التارخيية جلذور الرتاجيديا 
بصورة دقيقة، ولكنها توصلت اىل مالمح املناخ الذي كان 
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سائدا والذي نشا النشاط التمثيلي فيه،" ففي اليونان القدمية  
كانت الديانة الديونيزية حتيا يف خضم من االسرار والطقوس 

مثل هذا السرد اىل متثيلية وكانت تروى فيها االساطري مث حتول 
ان يبلغوا تراجيديا لإلغريقطقسية ولكن كيف تسىن 

.)37(".فهذا امر من املستحيل تعينه)اسخيلوس(
وحيدد (ليون شانصوريل) تاريخ والدة املأساة بشكل عام 

بدأتالفرتة اليتق. م يف 560عند االغريق حوايل سنة 
الشخصية التمثيلية األساسية تنفصل عن الكورس ومنشدي 

)، وأصبحت تلك الشخصية يةديثرامبالالقصائد املدحية(
_بالتتايل_ تلعب أدوار عدة يف عمل متثيلي واحد بفضل 

القصاص أعقبتبديل املالبس واالقنعة، وهكذا املمثل 
وأصبحت امللحمة عمال مسرحيا وحواراً، تلك هي الدراما يف 

ولدى ارسطو إشارة تقول،" ان )38(قتها االصيلة.حقي
الرتاجيديا قد ظهرت من نفس البداية عن طريق االرجتال من 

)39(قبل موجهي األغاين االحتفالية متجيدا ل(ديونيسيوس) ".

بادر موجهو األغاين اىل خلق بيئة مسرحية مزجيه من اذ 
هذه .احلركات واألداء الصامت وتناوب الكالم بني األطراف

الفعالية السابقة للرتاجيديا تشري اىل اسبقية األداء التمثيلي 
الدرامي على النص.

" يؤكد (فرديريك نيتشه) فرضية ارسطو حول نشأة 
50املكونة مما يقارب )40(".الرتاجيديا من اجلوقة الساتريية

شخصا يرتدون جلود املاعز، يغنون مبصاحبة املوسيقى. مثة 
يت، هنالك احتفاالت ارجتل فيها ذات تفسري على النحو اال

موجهي األغاين حوارا منفردا عن املنشدين أحدمرة 
االخرين مع حركات اميائية، وصارت هذه اللحظة بداية 

للرتاجيديا.الشكل االويل
حتولت من مقطوعة يةدحاملقصيدة اليف القرن السابع ق.م 

غنائية اىل جوقة من الساترييني وقد انفصل عنها قائدها وهو 
الشهري )ارسطو(يقيم حوارا دراميا معها، من هنا كان تأكيد 

على ان الرتاجيديا تعود اىل قادة جوقة قصائد املدح، ويف 
الواقع فان معىن الرتاجيديا اللغوي هو(غناء التيوس) وهو 

.)41(.يبالتايل غناء ديونيز 
مث جاءت اخلطوة احلامسة من (ثسبيس)الذي أضاف ممثل 

.اخر غري رئيس اجلوقة
ففي العصور الغابرة كان هناك مبدا سحري ان شبيه 
الشيء يؤثر كما يؤثر الشيء نفسه، وكانت الطقوس السحرية 
مث الطقوس الدينية تعتمد هذا املبدأ سواء يف املعتقد او كطريقة 

فرصة تطبيقية وقد اتاحاحملدقة بالبشر، للتعامل مع االخطار 
للمحاكاة التمثيلية ألغراض شىت، قبل تشكل الطقس الديين 

. فالرتاجيديا شكل فين تطور وانبثق )42(وفيما بعد األسطورة.
عن الطقس الدرامي، ومل تكن حضارة االغريق لوحدها اليت 

مية واليت متتلك املظاهر االحتفالية والدينية الغنية بالعناصر الدرا
أسهمت بظهورها. 

"ولقد ثبت باالستناد اىل جمموعة من الوثائق التارخيية، ان 
الطقس اختذ شكل عرض يف احلضارات القدمية املصرية 

ففي بابل كانت متثل يف عيد راس السنة واالشورية والبابلية،
املسمى(اكيتو)قصيدة اخللق امللحمية... وكانت هناك 

طقوسها بشكل متثيليات، وقد كانت احتفاالت أخرى صبغت 
رى يف االلف الثاين قبل منتشرة لدى احلوثيني، يف اسيا الصغ

ويذكر(نيكول) ان التسلية املسرحية كانت .)43(.امليالد"
مبئات السنني وان كتاب املسرح )اسخيلوس(موجودة قبل 

االغريقي مدينني للممثلني الذين كانوا ميثلون املسرحيات 
)44(صر القدمية يف الشكل واملوضوع.املقدسة يف م

الفرضية الخامسة: النص الذي ال يمثل ليس دراما.6.3
هنالك ما يسمى مسرحيات األفكار او املسرحية الذهنية، 

يعد مسرحيات تكتب للقراءة فقط، وال تصلح للعرض. حيث 
مسرحية(فاوست)لـ (جوته) او(مانفريد) لـ(بايرون)  (برخيت) 

قد أعلن حني كتب )توفيق احلكيم(وكان ،)45(كتب للقراءة. 
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مسرحياته األوىل (أهل الكهف)، (شهرزاد)، (بيجماليون)، أن 
هذه األعمال تصلح للقراءة فقط وال تصلح للتمثيل على 

.)46(خشبة املسرح.
اذ كيف تكون هنالك مسرحية قبوهلايتعذروهذه مسالة 

عد هذه النصوص ميكنال تصلح للعرض؟ ما حكمها؟ هل 
دراما وهي ال تصلح للعرض؟ وما الذي جيعل منها مسرحية، 

حيث الشخصيات وهي تؤدي _هل هو احلوار ام الطريقة 
ك روايات حبوار والشخصيات تقوم بالفعل، لهنا_افعاال

تعد دراما هي االخرى وفقا هلذه القاعدة؟ بينما فلماذا ال
ا ال النصوص اليت تكتب خصيصا للتمثيل مثل ا لسيناريو فإ

تعد دراما، ويفرتض القول ان ما ال يصلح للتمثيل يفقد 
وما ميثل يتحصل على تلك وهو جمرد ادب،خاصيته الدرامية

اخلاصية.
يشري عدد من املنظرين ان النص ال يكتمل اال من خالل 
العرض، "فاملسرحية اليت ال تقدم متثيال تبقى على شيء من 

الصور الدرامية ال حتصل على "انكما)47(عدم االكتمال".
)48(.جتسيدها النهائي اال على خشبة املسرح"

وبذلك ال يعدو النص املسرحي عن كونه نصا ناقصا غري 
مكتمل يعوزه التجسيد، فكيف يصبح دراما من غري 
ذلك؟،هل ميكن وصف نص ما بانه دراما من دون ان خيترب 

وكيف يطلق على عمل اجلانب الفين وهو األهم يف العمل ؟،
،والعنصر األساسي يفغري مكتمل تسمية دراما؟

الدراما هو التمثيل.
ينظر املفهوم احلديث اىل النص املسرحي على انه ادب، 

ال ينبغي )49("املسرحية اليت ال متثل ليست سوى جمرد ادب."
كما ان يطلق عليه نص مسرحي وهو بعيد عن قوانني املسرح،  

احلوار مل يعد حكرا على املسرحية بل انه أداة تستغلها ان 
فبات كلتامها (ادب حواري)بشكل واسع،-احلديثة-الرواية

وضمن مقاييس املسرح فان الرواية اليت تصلح للعرض أفضل 

اليت ال تصلح للعرض، ايهما يستحق ان (النص)من املسرحية
النص حماكاة ان يكون ؟. إلعادة التوزان ينبغي يقال عنها دراما

لفعل وان يتم متثيل ذلك الفعل، هذا يف إطار النص، ولكن 
.أكثر من ذلك وفق املنظور احلديثالدراما مبعناها الشمويل 

الدراما عمل ممثل:.7.3
ينظر املفهوم احلديث اىل الدراما  انه عمل ممثل يف ظروف 

وهذا .)50(اما عرض عياين للفعل عند حدوثه"معينة،" الدر 
املبدأ عمليا ال ينطبق على املسرح فحسب بل على كل عمل 
، مثل السيناريو والتمثيلية التلفزيونية واالذاعية ، حيث يقدم 
الفعل او السلوك اإلنساين من خالل متثيله، واذا كانت عبارة 
ارسطو الشهرية (الدراما حماكاة فعل) مبدًأ معياريًا للتميز بني 

ري ذلك ،" وبالرغم من ان كلمة حماكاة ما هو دراما وما هو غ
ادالت اال انه باستطاعة  قد اثارت عشرات التأويالت وا
ا تعين  الدارس العصري ان يفهم الكلمة على ا

والتمثيل هو املعيار األساس يف املنظور )51((التمثيل)."
ال لفنون عديدة ان تنضم اىل  احلديث ، وبناء عليه يفسح ا

" ال تقتصر الدراما والصفات اذنب املسرح،الدراما اىل جا
الدرامية على ما يكتب للمسرح يف شكل مسرحيات، ولكن 
مل يكن ممكنا حىت بداية القرن التاسع عشر ان يظهر شكل 

.)52(درامي قادر على جتاوز دراما املسرح يف العمق واحليوية."

عدد من املبادئ إذا توفرت يف أي عمل ميتلكالدراما فن 
فانه يصبح دراما (معينة) حسب الوسيط الذي يكون مناسبا 

لشكل العمل، وال ينحصر ذلك باملسرحية وحدها.
" ليس هنالك نقص يف الكتب اليت تتحدث عن طبيعة 
الدراما وتقنيتها، ومع ذلك فان ضيق األفق الذي تتسم به 

متيل اىل الرتكيز كلية على هذه الكتب يصدمين دائما، اذ
الدراما املسرحية بينما معظم املادة الدرامية، بل القدر األعظم 
من اخلربة الدرامية الفعلية بالنسبة ملاليني اجلماهري، مستمدة 

)53(.من الدراما السينمائية والتلفزيونية يف املقام األول"
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ان خصائص كل وسيط درامي هي اليت تفرض على 
ة معاجلة املادة الدرامية مبا فيها مراعاة الكاتب طريق

اجلوانب الفنية هلا.
" فالفرق الرئيسي بني قراءة نص فلم او نص تلفزيوين 
ومسرحية اعدت خلشبة املسرح هو ان كتاب الشاشة خيصون 
السرديات البصرية بقدر كبري من التفاصيل وقد يستخدمون 

طات مصطلحات فنية لزوايا الكامريا واللق
)54(ولإلمكانيات السينمائية"

اما العناصر واملكونات النصية فهي مشرتكة يف كل هذه 
ال خيتلف عن ياالفنون، مما يعين ان النص املسرحي درام

التمثيلية التلفزيونية والسيناريو السينمائي وغريها، ويفرتض ان 
ا لن تكون كذلك عند اعتما د تكون هي أيضا دراما، اال ا

أسس املعيار االديب حبثا عن القيمة األدبية فيها مما مينع 
ا كأدب، وبالتايل ليست دراما، وهذه النصوص  االعرتاف 
خترج من باب الدراما كأدب وتدخل اليها من باب التمثيل، 
فهي نصوص كتبت لغرض متثيلها. واملفارقة اليت واجهت 

قدمت من )ية(دراماملنظور التقليدي انه مثة نصوص مسرحية
(شريط تسجيل كراب خالل الوسيط اإلذاعي، مثل مسرحية

أحداألخري) كتبها (بيكت) باللغة اإلنكليزية وقدمت على 
اما يف )55(املسارح بلندن، مث قدمت يف اإلذاعة الربيطانية.

التلفزيون فانه اىل جانب تقدمي مسرحيات من اخلشبة مباشرة 
اىل اجلمهور، فقد كانت الدراما التلفزيونية يف األربعينيات 
واخلمسينيات تعرض من االستوديو بالبث املباشر اىل اجلمهور 

وهذه الدراما ال )56(بطريقة مماثلة ملسرحيات خشبة املسرح.
ع النواحي باستثناء عدم تواجد ختتلف عن املسرحية من مجي

اجلمهور واملمثلني يف مكان واحد. فهل تلغى عنها تسمية 
دراما بسبب اختالف الوسيط؟، اما اذا بقيت تسميتها دراما 
ا على النصوص اليت تكتب  فلماذا ال تطلق التسمية ذا

.خصيصا لإلذاعة املسموعة؟ 

اليت قدمت يف )شكسبري(كذلك االمر مع مسرحيات 
وغريها)، فهي ،تاجر البندقية، لري، مكبث،(عطيللسينما،ا

دراما بالرغم من حتويلها اىل فلم، ولكن السيناريو ومهما بلغ 
مستوى الكتابة األدبية فيه فهو ليس بأدب درامي حسب 
املنظور التقليدي، هذه اإلشكالية حتصل عندما يوضع املفهوم 

غري قابل للتوسع مع الغلو يف التمسك مبعايري سلفية إطاريف 
للنص الدرامي. من جانب اخر يفرتض عدم جتاهل جتارب 
عديدة وناضجة يف املسرح احلديث مل يعد للنص فيها قيمة 
أساسية يف صناعة العرض، وال تعتمد يف عروضها على نص 

مكتوب مسبقا.
ت كل ما يف كوميديا الفن ال وجود لنص مكتوب للتمثيليا

)57(هنالك سيناريو، واحلوار يرجتل جديدا نضرا يف كل عرض.

ومن اجلدير بالذكر ان (كوميديا ديل اريت) مصطلح صاغه 
ليميز ما هو 18جولدوين) يف القرن (كارلوالكاتب املسرحي

مرجتل (بال ورق مكتوب، يبتكر اثناء العرض) عن الكوميديا 
)58(ذات النص احملفوظ سلفا.

الشكل املسرحي االخر الذي يستغين عن النص املكتوب، 
هو املامي والبانتومامي. والفرق بينهما ان املامي (احلديث) 

يسوقه الراوي او اجلوق، كالميستخدم األصوات وااللفاظ او  
بينما البانتومامي اداء صامت يتفادى األصوات وااللفاظ، 

كن أحيانا واملؤدون ال ينطقون بألسنتهم لفظا واحدا، ول
)59(.تصاحبهم األغاين او املوسيقى

وهنالك فن هندي قريب من ذلك عبارة عن دراما راقصة 
ارتاناتيام)يتم تصوير القصص باإلشارات والرقصات. يسمى(

حركات تعبريية درامية راقصة جتسد قصة من دون )60(
استخدام احلوار.

:مسرحيات بال نصوص.8.3
املفهوم التقليدي يعرتف بالنصوص املكتوبة بصيغة 
ا دراما وان مل تصلح للعرض، بينما ينظر  مسرحية على ا
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ا األدبية بغري الصيغة  بشك اىل املسرحية اليت تكون ماد
املسرحية حىت وان كانت صاحلة للعرض وهنالك جتارب من 
املسرح احلديث تربهن على خلق عروض بال نصوص مثل 

حلي والواقعة وكذلك خلق عروض مسرحية من املسرح ا
نصوص بصيغة السرد.

:Play backاك بالي ب
عن املفهوم التقليدي كثريببعيداحمرتفة ذهبت جتربة 

خمالفني للمفهوم التقليدي، شرطنيتشتغل على ،للدراما
بال نص لسرد وااالرتجالتعرض شكال دراميا يعتمد على 

ل يخياطر مبسرحة قصة او سرية ذاتية، وما حيدث متثبتاتا.
بدا ، الذي)البالي باكمسرح (.مع بانتومامي وموسيقىارجتايل

مث تشكلت فرق مسرحية 1975اول عرض له يف لندن سنة 
جها يف  مؤمترات عدةدولة، ومت عقد من عشرينأكثرعلى 

.عاملية له حىت االن
"مسرح البالي باك هو شكل من اشكال الدراما املرجتلة، 
حيث يتم توجيه الدعوة ألفراد من اجلمهور حبكي قصص 
ا ممثلة ارجتاال بفضل  شخصية اىل قائد فريق التمثيل ويشاهدو

ى يد عدد من املمثلني واملوسيقيني، وقد تطور هذا الشكل عل
، واليزال 1975و(جو ساالس) يف عام (جونثان فوكس)

)61(".ميارس يف العديد من دول العامل

لمسرح الحي:ا
تأسس املسرح احلي يف ستينيات القرن العشرين يف أمريكا 
على يد (جوليان بيك) و(جوديث مالينا)، وهو شكل 
مسرحي ال يعتمد على النصوص املكتوبة اطالقا، وامنا على ما 
توفره احلركات واملوسيقى واالغاين واالصوات املختلفة من طاقة 

قدمت الفرقة عروض عديدة ال مؤلف هلا وال تعبريية درامية.
حىت سيناريو سابق حمدد، وهو نتاج املناقشات اليت جيريها 
املمثلون مع بعضهم يف الشؤن العامة اثناء التدريبات، منها 

وهنالك . )62(تاين).(اسرار وقطع اخرى صغرية) و(فرانكش

جتربة أخرى مماثلة ظهرت يف نفس الفرتة تقريبا، أطلق عليها 
_تسمية (املسرح اجلديد او الواقعة)،" الذي يعترب فعال املسرح 

البد ان يعتمد على الفنون _كمسرح وليس كأدب
مجيعا ومن أمهها الفنون الكالمية والتشكيلية

. )63(".وسيقىوالرقص وامل
ويرى (جون كيج ـ مؤسس املسرح) انه البد ان نفرق بني 

او املعىن من املمكن فاإلخبارما هو اديب وما هو كالمي، 
توصيلها عن طريق احلركة واالضاءة والديكور وليس بالعنصر 
االديب او الكالمي وحده، وقدم جتربة مزج فيها الرقص 
بالسينما بالشعر بقراءات ملقطوعات نثرية باملوسيقى املسجلة 
وعاجل هذه املواد مجيعا كما لو كانت جمموعة من األصوات ال 

رية االرجتال يف حدود املعىن العام أكثر، واملمثل له ح
يف_كل هذه التجارب والعروض املسرحية )64(للمشهد.

ا بال نص اديب، والتساؤل ــــــ املفهوم التقليدي تعد بال دراما أل
اليزال قائما، اذا كانت هذه العروض او املسرحيات هي 
اشكال مسرحية فحسب، اليس الشكل املسرحي (املسرحية 

بينما الدراما يف .دون نص اديب) هو شكل درامي؟اليت من 
املنظور احلديث هي حماكاة فعل أي (متثيل فعل).

:Readers Theatreمسرح القراءة 
هو شكل فين يقدم على خشبة املسرح من قبل عدد من 
األشخاص يقومون بقراءة النصوص املختلفة مع االمياءة 

، واستخدام املسرح واهلدف تعزيز القراءة بصور ممتعة،واحلركة
وسيلة ذات فاعلية ملموسة لتقدمي االدب بشكل دراماتيكي، 
لسرد حكايات من ثقافات متعددة او نصوص مسرحية، مع 
استخدام بسيط جدا للتقنيات.  وهو ضمن املنظور
احلديث شكل درامي ألنه يستويف شروطه يف متثيل فعل 

خيص ذوات. وتش
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الدراما: تمثيل وتشخيص وفعل.9.3
معادلة دقيقة ومتوازنة يعترب كل شكل (ميليت)يقدم

(التمثيل والتشخيص والفعل)، تعبريي يتضمن العناصر الثالثة
شكل من اشكال الفن الدرامي. وهي وان تكن مبدًأ معياريا 

ا أكثر قدرة على معاجلة اإلشكالية اليت تواجه قضية  املفهوم فأ
واملصطلح، ووفقا هلا فان فنون واشكاال عديدة ستنضوي حتت 
ا تتسع لتشتمل أي حادثة او حكاية  مسميات واضحة أل
ممثلة، او حوار يستغرق مخس دقائق، او اميائية صامتة، او 
متثيلية أرجوز، او فلم ، او اوبرا عظيمة، او حىت قصة دينية 

ا تندرج حتت غنائية، كل هذه اذا ارتبطت بتشخيص ف علي فإ
باب الدراما الواسع، حىت االعمال البهلوانية تصبح دراما 
م ،  عندما يتقمص املشرتكون فيها شخصيات غري شخصيا
ومع ان عرض الشاعر املتجول يشتمل على التشخيص، اال انه 
ال يصبح فنا دراميا اال اذا مثل أيضا فعال، كما يف املشاهد 

)65(.ا اهلجاء واللمز"التمثيلية اليت يكثر فيه

ويقدم (ليفي) تصورا اكثر بساطة لفهم جوهر الدراما 
حيث يقول ان "الدراما تبدا مبجرد ارتداء الناس أزياء، وقيامهم 

يف حماولة منهم )66(. ليست هي ازياؤهم وادوارهم"بأدوار
اختاذ نفر من )ميليت(لتشخيص أناس اخرين وهي كما يقول 

الناس لشخصيات او مسات او طبائع او ذوات غري 
م، وال يقتصر ذلك  م او طبائعهم او ذوا م او مسا شخصيا
على الذات البشرية فقد يقتضي التشخيص اختاذ شخصية 

اختاذ دور القط والكلب  ، او حيوانية كما يف الدراما البدائية
)67(كما يف مسرحية الطائر األزرق.

الفصل الثالث إجراءات البحث:
يف هذا يناقش يعتمد الباحث املنهج الوصفي يف البحث. و 

الفصل منطلقات املفهوم التقليدي واحلديث يف ضوء التجارب 
منطلقات يقرتحاملسرحية واالشكال التعبريية اجلديدة، مث 

نظور حديث. مل

يعتمد املنظور التقليدي يف تقدميه مفهوم الدراما على انه - 1
حول )ارسطو(النص املسرحي، استنباطا من أفكار وطروحات 

االجناس األدبية، وهو استنتاج غري دقيق نظرا الن ارسطو كان 
يتحدث عن طرق االخبار لدى الشاعر، وطرق االخبار او 

احلاضر، ألنه الكالم ال حتدد نوعية اجلنس االديب يف الوقت 
ممكن تواجده يف انواع أدبية خمتلفة، فبينما يف املسرحية 
الشخصيات هي اليت تتكلم عن نفسها ،فان الرواية احلديثة 
ا احلوار بني الشخصيات كما عند(آيفي   تستخدم الطريقة ذا
كامبنت) يستويل احلوار على الرواية كلها تقريبا مثل 

ستخدم صيغة املخاطب كما رواية(القساوسة واملاجستري)، او ت
يف رواية (التحوير)لـ(ميشيل بوتور)او صيغة املتكلم والغائب  

. روايات الكتاب )جيمس جويس(ل )عوليس(كما يف رواية 
(غيب، ال فودان، آبل هرمان) تكتب حوارا وحركات 

هنالك مسالة الشخصيات وافعاهلا توصف حبروف مائلة.
ود اىل جتاهل ما جتاهله مهمة وهي ان االستناد اىل ارسطو يق

كانت معروفة عند اليت  االشكال املسرحيةارسطو نفسه وهي 
وهي أداء متثيلي (نثري))امليميات،(mimos، بـ االغريق

حياكي مواقف من احلياة العامة، مل يستخدم العروض الشعري 
ا مسرحية، ولو كانت الدراما  ا ارسطو مع ا لذلك مل يعرتف 

املسرحي فهل هنالك شرط ملزم ان يستخدم هي النص 
ذا يعين عدم االعرتاف باملسرحية  العروض الشعرية؟، القبول 

ا دراما. من جانب ثاين ان احلدود كما قال (فراي) احلديثة با
ما عادت قطعية وهي مائعة، وقد جتاوزت اجتاهات كثرية يف 
ذا التقسيم  املسرح فكرة عبور االجناس، وحىت لو مت التسليم 
الثالثي، فانه عاجز عن اإلحاطة بكامل مساحة االدب وكل 

مية االشكال التعبريية اجلديدة، على سبيل املثال يتم تداول تس
رواية مثل (غواية القديس ف(املسرواية) او الرواية الدرامية، 

انطونيوس) لـ( فلوبري) لن جتد هلا جتنيسا واضحا.
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ان االعرتاض على نظام تقسيم االجناس األدبية ال يعين . 2
على اعرتاضعدم االعرتاف بالنص املسرحي كونه ادبا، بل

التقسيم الثالثي ،اختزال فن الدراما بالنص املسرحي حتديدا
النص املسرحي متجاهال الناحية الفنية إطاريضع الدراما يف 

منه وهو األهم الن الدراما مبعناها الشمويل ليست نصا ومل 
تكن نصا وما جيعل النص دراما هو (التمثيل)، وقد كان
ارسطو يتعامل بصورة شاملة مع الرتاجيديا وليس الرتاجيديا  

على ذلك عدة مرات يف كتابه فن الشعر. أكدكنص، وقد 
وان كان البد من تسمية للنص املسرحي، فمن املناسب 
استخدام (الدراما املسرحية) فهي تشري حتديدا اىل النص 
املسرحي، وبذلك يتميز عن الدراما التلفزيونية 
واالذاعية والسينمائية وغريها. او (ادب الدراما) وفقا 

.خدام (بريتش)الست
ان الدراما هي حماكاة فعل، وامللحمة والرتاجيديا .3

والكوميديا والديثرامب وجل صناعة العزف هي حماكاة وفقا 
لـ(ارسطو)، ومن املنطقي هنا ان احملاكاة ال تعين التقليد الن 
العزف ال يقلد شيئا، ميكن القول ان احملاكاة هي تعبري. يعيد 

ا حماكاة فعل ولكنه ارسطو القول ثانية يف ت عريف الرتاجيديا با
يضيف اىل التعريف (عن طريق التمثيل ال السرد)، وعليه فان 
احملاكاة يف املسرح هي حماكاة متثيلية، وبالتايل فان الدراما هي 

وإذا  متثيل فعل حبوار او بدون حوار، بنص مسبق او بارجتال.
كان باإلمكان مسرحة اشعار او مقاالت صحفية 
وتقدميها على اخلشبة، فهذا جيعل منها عمال دراميا، الن 

.حماكاة الفعل حتققت
ضمن املنظور التقليدي املسرحة ال تنقل النص من جنسها 
األول (الذي مل يكن درامي) اىل الدراما، بل تعدها لقوانني 
اخلشبة، فتحويل قصائد شعرية اىل مسرحية ال حتول تلك 

اما املنظور القصائد اىل دراما ولكنها تعد اشكال مسرحية، 

اء على اخلشبة ما مثلت سو إذااحلديث فريى ان اية مادة أدبية 
.او اي وسيط درامي اخر فانه يصبح عمال دراميا

املنظور التقليدي ينظر اىل كل التجارب واالجتاهات .4
(املسرح احلي، مسرح الواقعة، مسرح اعمال املسرحية مثل 

ا اشكال بال ي باك) إضافة اىل البانتومامي وكوميديا الفن، با
ا ال تنت مي اىل فن الدراما، مسرحية، عروض، مسرحيات، وكأ

ا تفتقد النص االديب، وهي  وتستبعد عنها الصفة الدرامية أل
إقرار على ان احلوار املسرحي(النص) هو جوهر الدراما، بينما 
يكون الشرط األساس للدراما هو التمثيل يف املنظور احلديث 
لذلك تعد كل االشكال املسرحية هي اشكال درامية أيضا. 

رد كتابته بصيغة حوارية كاملسرحيات فالنص ال يعد درام ا 
الذهنية، بل بسبب إمكانية متثيله على خشبة املسرح او أي 
وسيط اخر (إذاعة تلفزيون سينما انرتنت) فيطلق على العمل 

ماذا  ،، بغض النظر عنادراميبشكله النهائي بعد متثيله عمال
كان النص قبل ذلك. فالنص املسرحي ممكن ان يتحول اىل 

م سينمائي كما حصل مع مسرحيات شكسبري، او يتحول فل
بيكت (اىل متثيلية إذاعية كما هو احلال مع مسرحيات

، والرواية تتحول اىل فلم ولكن ال يطلق على )وهارولد بنرت
الن الرواية تسمية دراما اال بعد ان يقدم متثيال على الشاشة.

الدراما متثيل امابـ(نص) او متثيل (بال نص).
نص مسبق كل شيء يتم بال(بالي باك) مسرحفعروض

خالل فرتة العرض نفسه ، والكاتب هو احد املتفرجني يروي 
جتربة يتم متثيلها من قبل املمثلني بعد سرد املتفرج حكايته 

، انه مسرح ترجتل فيه اللحظات احلقيقية للجمهور، مباشرة
وتستعرض فيه قصصهم على حنو تلقائي، ومبساعدة قائد 
موعة يتم تشكيل قصة الراوي الذي يأيت من صالة  ا
املتفرجني ، واملشاهد هو املتلقي والراوي معا، يستمع املمثلون 
اىل القصة مث يرتكون خياهلم يبحث عن اشكال تعبريية، يف 
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اطار ارجتال منظم مع املمثلني االخرين، انه مسرح ميحو 
مؤلفات.      وال احلدود بني السرد واملسرح، الوجود ملؤلف

منطلقات:
يقرتح الباحث منطلقات ملنظور حديث حول مفهوم 
الدراما يضمن استيعاب كافة االشكال الدرامية واملسرحية، 

ومينحها التمييز عن الفنون واآلداب األخرى.
لغة (الدراما شكل فين يقوم على متثيل فعل باستخدام

خاصة مبستويات خمتلفة، حيقق اتصاله باملتفرج
بوسائط متعددة.)

تفنيد المنظور المقترح:
ا تعبري .1 االشكال الدرامية واملسرحية هي اشكال فنية أل

عن االنسان عامله الداخلي والعامل من حوله بطريقة مجالية.
كل شكل فين يعتمد على متثيل فعل هو شكل درامي، .2

ك انساين حصرا، أفالم وال يفرتض ان يكون الفعل سلو 
لدمى احليوانية ليست حماكاة لسلوك انساين، الكارتون و 

نفعاالت والتعبري عنها والتمثيل يتحقق من خالل جتسيد اال
واحلركة، كذلك فن الباليه الذي هو جتريدي يف بعض اجزائه 

اال انه يعتمد على متثيل االنفعاالت وعلى الفعل.
للدراما لغتها اخلاصة اليت ال تتوفر لآلداب والفنون .3

األخرى، فهي متتلك ثالثة مستويات من اللغة هي، اللغة 
شارية او العالمية) واللغة شبه اللفظية واللغة غري اللفظية (اال

اللفظية وهي اإليقاع والنرب والنغمة. وميكن استخدامها سوية 
او متفرقة، ففي التمثيل الصامت ال يستخدم املمثل لغة لفظية 
وال شبه لفظية وامنا يعتمد على لغة التعبري اجلسدي واالمياءة، 

ة أيضا ويف املسرح باإلضافة اىل ما سبق، ُتستثمر اللغة احلسي
.احيانا(الشمية واللمسية)

للدراما وسائطه املتعددة (خشبة املسرح، التلفزيون، 
) وقد يكون االتصال ، االنرتنتاإلذاعة املسموعة،السينما

مباشر عن طريق خشبة املسرح وحبضور املتفرج يف الزمان 
يكون مباشر من دون وجود فعلي اوواملكان احملددين، 

ض ولكن يف الزمان احملدد ذاته مثل نقل للمتفرج يف مكان العر 
مسرحية نقال مباشرا عرب شبكة االنرتنت او التلفزيون ويكون 

يكون قد اواملتفرج يف مكان بعيد عن خشبة املسرح، 
االتصال غري مباشر زمانيا ومكانيا، مثل مشاهدة املسرحية

الفيديو او الكومبيوتر او اهلاتف شريطمن خالل
.او غريهااحملمول
كل نص ميتلك إمكانية متثيله (فكرة تتحقق من خالل .5
درامي) بغض النظر عن عمليف أي وسيط هو (،الفعل)

جنسه االديب، والوسيط الدرامي هو الذي يفرض قوانينه على 
صيغة الكتابة وطريقتها، فالنص املسرحي ميكن ان يتحول اىل 
فلم سينمائي او اىل متثيلية تلفزيونية او اىل متثيلية إذاعية بعد 
اجراء حتوير يف بعض جوانبه ليتالءم مع خصوصية الوسيط، 

ا فالنص املسر  حي والسيناريو والتمثيلية هي نصوص درامية أل
ا ، والرواية بعد اخضاعها لقوانني تشرتك يف العناصر والغاية ذا

مع جتاهل قوانني الوسيط وتقدم متثيال تكون دراما،
التجنيس االديب.

االستنتاجات

الدراما فن ابتكره ومارسه االنسان يف خمتلف احلضارات .1
يف طقوسه السحرية والدينية مث أصبحت نشاطا رئيسيا القدمية

يف االحتفاالت العامة، وهي ابداع سابق للنص املسرحي، وقد 
جاء النص لتلبية حاجة الدراما اىل ادب حواري يدور حول 
ا ال على  فعل، واىل طريقة للقول على لسان الشخصيات ذا

لسان الكاتب.
نه مل ينظر اليها اال ارسطو حتدث عن الرتاجيديا كنص ولك.2
بكافة عناصرها األدبية والفنية منصهرة مع ة تامة)، كليـ(ب

بعضها.
التقسيم االديب ال يعين بشكل قاطع ان الدراما هو النص .3

املسرحي، فهو يشري اىل اجلانب االديب من الدراما، والدراما 
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ليس نصا فحسب، ومل يكن نصا قبل ظهور الرتاجيديا عند 
االغريق.

الدراما شكل فين (يقدم فعال عن طريق التمثيل)، وكل .4
شكل تعبريي حيقق ذلك فهو شكل درامي (السينما، 
التلفزيون، اإلذاعة، االنرتنت، السريك، التمثيل الصامت، األداء 

االرجتايل).
املنظور احلديث يرى ان املسرحية اليت ال متثل هي جمرد .5

ادب، وهي تصبح دراما عندما متثل.
املفهوم التقليدي الذي حصر الدراما باألدب املسرحي، مل .6

يعرتف بنصوص تكتب للتمثيل مثل السيناريو والتمثيلية 
ا ادب. اما املنظور  ا دراما، ألنه ال يقر با التلفزيونية على ا

ادب. شكلاحلديث فانه يرى ان الدراما هو شكل فين وليس 
دراما يف املنظور الفعل والتمثيل والتشخيص هي شروط ال.7

وهي ان حتققت يف أي عمل فين فانه يستويف ، احلديث
الشروط وينال صفته على انه دراما.

املفهوم التقليدي للدراما ينظر اىل (الكوميديا االرجتالية) .8
ا اشكال مسرحية من دون دراماالبانتوماميو( ،) على ا

ا اشكال تعبريية درامية. واملنظور احلديث يرى ا
يف املنظور احلديث ليس بالضرورة ان تكون الدراما .9

(حماكاة)، فالتمثيل الصامت والباليه (يف بعض احلركات) 
ليست حماكاة لشيء، ولكنها دراما طاملا هنالك تشخيص 

ومتثيل فعل.
ان فكرة التجنيس االديب مل تعد تتناسب مع التطورات يف .10

،الرواية احلديثة)حقل االدب وتداخل األنواع األدبية (خباصة 
إضافة اىل استغناء بعض جتارب املسرح احلديث عن النص 

املسرحي واللجوء اىل نصوص سردية متاما. 
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NEW PERSPECTIVES ON THE CONCEPT OF MODERN DRAMA AND THEATER

ABSTRACT
This research deals with a controversial issue related to the term and concept of drama in the

field of criticism and theatrical studies. For a prolonged period of time until the emergence of the
modern means of communication, a prevailing conception had been used which was founded on
conventional principles and rules, accomplished in a rigorous and specific framework. The new
expressive dramatic shapes have not found any place alongside the theater though they depend
on the same principles of the psychology of perception and operate the same mechanism involved
with basic standards of theater.  One of the most prominent rules of the traditional concept is
using the development of the term "drama" to refer exclusively to the theatrical (text), and this
concept is adopted by theater and critical studies limited to some partial view. On the other
hand, this concept has become seriously problematic with the appearance of the dramatic arts
such as (TV, cinema and radio), beside facing the recent experiences in the areas of the novel and
drama. This has created a gap in the principles of the concept, which is supposed to be in the
context of a general idea about the creative activities that have common features, and
accommodate all shapes without stirring ambiguity or confusion or overlap. In addition to that,
this has prevented the term to lay the foundations of narrow standard lacking the necessary
flexibility. The research was initiated to study and discuss the adopted foundations of the
traditional perspective starting from the arguments of Aristotle about the drama and its concept
and the subsequent additions and modifications of other theorists up to the modern times. The
study, also, underlines the reasons for providing an effective and flexible concept in the general
rules. The researcher concludes (his theoretical study) by giving further suggestions about a
modern conception for drama and.

ت نۆی بۆ دیتگهههكا ههڤجهرخ دەربارێ ژ گهها دراما و شانوویگاڤهاڤ ت
ن السایی دبیت ژ ئالی كا زمانهڤانی و زاراڤی  و تیگههڤهكولین بهرهنگاری گهنگهشهكرنا  بوچون ڤه ؛ بر

ت سهرەكی دەر ت هاتین ژ ژ ناس پ
ت )ئهفالتونی و ئهرستویی (لدەف  ت بینهڤان سین دیڤدا هاتی  و بتایبهتی چهرخ)منزرین)(تیورڤان (نڤ
نسانسچهرخ ن ئهدەبی و دتیورا ئهدەب و درامایر دابهشكرنا جور پالدانا وان بو دا ؛ و بابهت

ت دابهشكرنا ئهدەبی ؛ بو دیاركرنا رادێوەك رەگهزەكئهفالتون و ئهرستوی ؛ و هژمارتنا درامای شیان
ن دەربرینا نوی یا هونهرێالسایی دەربارێ و گهشتنا جور و ش ؛ و بهرهنگاربونا درامایوەرگرتن و ت

ن  نه رەگهزی  واز دەرڤهی(ش
ت بیروكی )ەبی رەگهزداریا ئهد ت  شانووگهری ش متر دەرفهتا )میتالیتی (مینا پانتومیم ؛  و ك ن  ك ئهڤ

شكرنا  سهر دەپ شك بونا دیدگههههی .ڤهكولین ههولدەت  دەستنیشانكرنا  رادێشانوویپ چ پ
ن بتایبهتی  لچ ن نوی ی ت  درامی ی ن دەربرین واز گههشتن و وەرگرتنا ش )20(بیستهرخالسایی بو  ت

گههسهرهلدایی ؛ ڤهكولین بزاڤ ت دكهت ت دە شیاندار لسهر كهڤالكرنا هونهر دە ههمهالیانه  و ز ز
ت ژمارەكا  ش بكهت ب پالپشتی كرن لسهر بوچون شك دە  نهرموك پ ت  ز ناساس درامی  و شانووی و پ

ن  داخوازا بهزاندنا  توخیبا  و  بهرف .شانوو  و  درامایرەهكرنا روبهرێتیورڤان و نڤیسهر
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المقدمةاشكالية العالقة القانونية للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع النظام الملكي في العراق

محمد صابر كريم
العراق-اقليم كوردستانجامعة السليمانية، ، كلية القانون والسياسة

)2015كانون االول، 16،  تاريخ القبول بالنشر:2015تموز، 15: (تاريخ استالم البحث

صةالخال
تتميز الدول المحتلة لكوردستان إما بعدم وجود دساتير ديمقراطية تثبت فيها قضايا الحقوق المدنية والحقوق السياسية بشكل موضوعي 

ى اطية إلومنطقي،وإما بوجود دساتير تطبع بطابع الديمقراطية بهذا القدر أوذاك،لكن دون أن تترجم المواد أوالنصوص المعبرة عن المبادىء الديمقر 
د الملكي حيز الواقع الفعلي لدى األنظمة السياسية القائمة فيها.وهذا هو واقع الدولة العراقية منذ نشأتها وإلى وقت الحاضر،لكننا نجد في العه

لكن دون أن حالة تختلف عما كان يعيشه الكورد وحركتهم السياسية في األنظمة السياسية الالحقة،إذ كانت هناك دستور ديمقراطي ليبرالي الطابع 
أية إشارة تذكر إلى الشعب الكوردي.إضافة إلى ذلك فقد كانت الحريات والحقوق السياسية والمدنية الوارد في هذا الدستور بشكل مطاطي 

ومبهم،لم تجد لها هي األخرى في الواقع السياسي لهذا العهد حيزاً حقيقياً في التطبيق خاصة على بالنسبة للكورد.
كان واقع السياسة المتبعة لدى الحكومات الملكية في الدولة العراقية تجاه الكورد وحركتهم السياسية،تتسم بوجود حظر تأسيسًا على ذلك  

تاح شبه كلي على العمل السياسي بل والثقافي،ذلك بخالف ماكان تتمتع به المكون العربي في هذه الدولة،سيما في األوقات التي شهدت فيها إنف
م الملكي تجاه األحزاب السياسية المعارضة.ولهذا نجد عملية تكون أول حزب سياسي معاصر للكورد وهو الحزب سياسي من قبل النظا

الديمقراطي الكوردستاني،قد تمت بشكل سري،وبقى هذا الحزب طيلة العهد الملكي دون الحصول على الترخيص القانوني،لكن ومع ذلك كانت 
ة في بعض المراحل تجاه نشاطات هذا الحزب وصلت حد السماح له بالمشاركة في أحد اإلنتخابات هناك مواقف لينة من قبل السلطات الملكي

بينهما.النيابية.عليه نجد بأنَّ واقع العالقة بين هذا الحزب والنظام الملكي في العراق كانت تعاني من إشكالية حقيقية في العالقة القانونية

المقدمة

الـيت ت احلقبام يف العراق إحدىة امللكية للحكحلقبتشكل ا
ياســية خيص واقــع احليــاة السجــديرة باإلهتمــام فيمــاقــائق حجتســد 

ورديـــة خاصـــة،يف جنـــوب  ة احلزبيـــة الكوواقع احليـــاالكورديـــة عامـــة،
أكثــر انفتاحــاً كانــتتعــرف بأنــهمع أنَّ تلــك احلقبــةكوردســتان.ف

اطيـة من الناحية السياسية بوجـه مكونـات احليـاة السياسـية الدميقر 
رحلــــة تبــــين ،حيث شــــهدت هــــذه امليف تــــاريخ هــــذا البلــــد املعاصــــر

،اىل حــدما،امام الطريــقدميقراطــي ليــربايل فــتحذي حمتــوى دســتور 
،هـذا مـن هاقراطية سيما يف بعـض مراحلدميالاجياد نوع من احلياة

ام امللكـــي يف العـــراق النظـــقيـــام ناحيــة،ومن ناحيـــة ثانيـــة ومـــع أَن 
مل ذلـــــك،إال أنَّ ة احلزبيـــــةود املعارضـــــوج،ســـــيما يف بـــــدايتها،شهد

ــــــؤدي إىل تثبيــــــت مبــــــاديء وأركــــــان الدميقراطيــــــة احلقيقيــــــة اليف  ت
. اقعه السياسيال على صعيد و دستوره،و 

املكون العـريب يف العـراق امللكي،فـإّن واقـع ك واقع إذا كان ذل
املكــون الكــوردي،او بــاألحرى واقــع العالقــة القائمــة بــني الشــعب 

يف قـــــواه وشخصـــــياته متمـــــثالً ب كوردوســـــتان يف جنـــــو ديالكـــــور 
السياسية مع النظـام امللكـي وحكوماتـه املختلفـة،كانت حتمـل يف 

ـــــــا  احملتـــــــوى ليســـــــت فقـــــــط وقـــــــائع مـــــــرة جتســـــــد حقـــــــائق و طيا
كثــــر مــــن ذلـــك جتســــد دالئــــل و ،بـــل وأالنظامهلــــذاالالدميقراطـــي 

ا معاين حت لبس معطيات و مؤشرات تؤكد بشكل ال مل يف طيا
سياســــية الــــنهج الشــــوفيين هلــــذا النظــــام جتــــاه احلقــــوق الفيــــه علــــى

بشــــــكل السياســــــية همكوناتــــــللشــــــعب الكــــــوردي بشــــــكل عــــــام و 
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قــــوة احلـــزب الـــدميقراطي الكوردســـتاين،هي المبـــا أَن عليـــه و خاص.
يف احليـاة كانت هلـا الوجـود القـوي والـرئيسة اليتالرئيسالسياسية

مــن لــذي متكــناحلــزب الوحيــد ا،ال بــل كانــتالسياســية الكورديــة
ةلـــكقـــوة رئيســـة وصـــاحب القـــرار السياســـي طياإلســـتمرار  البقـــاء و 

معرفـــــة حقيقـــــةمواقف النظـــــام امللكـــــي لـــــذا فـــــأنَّ .كـــــم امللكـــــياحل
حكوماته املختلفة جتاه هذا احلزب،هو موضوع يستحق الدراسة و 

والبحث العلمي الرصني.
أهمية البحث

ت عليهــا ة تارخييــة تقادمــبحــث  يرجــع اىل حقبــالموضــوع أنَّ 
ــــــزمن و  ــــــال ــــــاره وإ،إال أنّ ا األحــــــداث املتالحقــــــةطو ــــــه آث متدادات

التــــــــــزال حاضــــــــــرة يف األحــــــــــداث السياســــــــــية والثقافيةالسياســــــــــية
السياســـية نظمـــةالعالقـــة بـــني األتتميـــز واقـــع،بعبارة أخـــرىالراهنــة

ـا والعراق املعاصـراملختلفة يف ا حلركـة السياسـية الكورديـة ومكونا
،خبصـــائص جوهريـــة مشـــرتكة تعيـــد قـــت احلاضروإىل الو األساســـية

تبقــــــى حمافظــــــة علــــــى األنســــــاق نفســــــها بأشــــــكال خمتلفــــــة لكــــــن 
ــــــإسوالســــــمات األ ــــــه ف ــــــكنَّ اســــــية هلا.علي ــــــة تل اخلاصــــــية أو معرف

ا األولية،واليت جتسداخلصائص األساسية هلذه ها العالقة يف نشأ
هلـــــا مـــــع النظــــام امللكي،احلــــزب الـــــدميقراطي الكوردســــتاينعالقــــة

يتها اخلاصة واحليوية،وذلك من خالل حبـث موضـوع إشـكالية أمه
العالقة القانونية بني هذا احلزب و النظام امللكي العراقي.

إشكالية البحث
جـــوهر إشـــكالية كتابـــة هـــذا كميكـــن حتديـــد ســـؤالني أساســـني

لبحث،والســــؤال األول هــــو هــــل كــــان النظــــام امللكــــي يف العــــراق ا
يـــة كحركـــة سياســــية مشـــروعة هلــــا الكوردالقوميــــة ؤمن باحلركـــة اليـــ

ؤمن ال ي،ومن مث على الساحة السياسية العراقيةاملشروعة مطالبها
،ومن قود هذه احلركةيستاين الذي كانباحلزب الدميقراطي الكورد

علـــى اآلخر الـــذي تقـــوم أصـــالً منطـــق عـــدم اإلعـــرتاف بـــكـــانمث
ــــة التفكــــري الشــــوفيين،كانت مســــيطرة علــــى فلســــفة وجــــود و  هيمن

اجلانـب الكـوردي،ويكمن يف ب؟.والثـاين يتعلـقا النظـام حكم هـذ
ـــةاهـــل أنَّ القـــوى و  وصـــاً احلـــزب صوخلتيـــارات السياســـية الكوردي

ســـــتاين كانـــــت غـــــري جديـــــة يف احلصـــــول علـــــى قراطي الكوردالـــــدمي

الرتخيص القانوين ملمارسة نشاطه السياسي لكي يتمتع بالوضعية 
ــــــة ال عراقيــــــة ونظامهــــــا القانونيــــــة والشــــــرعية السياســــــية لــــــدى الدول

السياسي امللكي؟.
فرضية البحث
علــــــى أنَّ النظــــــام امللكــــــي يف العــــــراق البحــــــثتقــــــوم فرضــــــية

ــــا املختلفــــة ومــــع تبنيهــــ طــــابع دميقراطــــي ا دســــتور ذات وحكوما
ليربايل،كانــت تــرفض كليــاً فكــرة وجــود احــزاب وتيــارات سياســية  

ق تــروج ألفكــار دميقراطيــة وتــدعو لتحقيــكورديــة حــىت وإن كانــت 
احلقـــــــوق القوميـــــــة للشـــــــعب الكـــــــوردي ضـــــــمن الدولـــــــة العراقيــــــــة 
املوحدة.وهــذه اخلاصــية اجلوهريــة لـــذلك النظــام متأتيــة أصــَال مـــن 

،إذ  خدمــة ورعايــة الفكــر القــومي العــريبفلســفتها الــيت تقــوم علــى
يف الوســط كانــت هنــاك العديــد مــن األحــزاب والقــوى السياســية 

ظام امللكي العراقي.ظل النهلا وجود رمسي قانوين يف العريب 
منهجية البحث

منهجيــــــــني عتمــــــــدت يف كتابــــــــة هــــــــذا البحــــــــث علــــــــىلقــــــــد ا
أساسيني،األول هو املـنهج التـارخيي كـأداة و طريقـة علميـة لتقيـيم 
الوقــائع و املعلومــات التارخييــة وتوظيفهـــا علميــاً يف خدمــة فرضـــية 
البحــــث األساســــية،واملنهج الثــــاين هــــو مــــنهج التحليــــل السياســــي  

و وسيلة علمية ملعرفـة وإستكشـاف املعطيـات و احلقـائق كطريقة 
الـيت كانــت تقـف وراء فلســفة احلكـم األساســية للنظـام امللكــي يف 

ستاين.القتها باحلزب الدميقراطي الكوردع
هيكلية البحث

احـــــث مبثـــــالث تناولـــــت البحـــــث مـــــن خـــــالل تقســـــيمه اىل
ــــــــــكية،األول يتنــــــــــاول اإلطــــــــــار النظريأساســــــــــ ــــــــــنييف ،وذل مطلب

األحزاب،والثـاين يف مفهـوم األول يبحث يف ظهور و نشـأة،أثنني
االحـزاب يف الدسـتور فهـو يبحـث يف .اما املبحث الثـاينالدستور

ــــدميقراطي الكوردســــتاين مــــن ،وذلك امللكــــي و تأســــيس احلــــزب ال
تأســيس االحــزاب لدراســة خـالل مطلبني،املطلــب األول خصــص

ثــاين يتنــاول ،واملطلــب الللعــراق امللكي1925السياســية يف دســتور 
أمــــا .تأســـيس احلـــزب الــــدميقراطي الكوردســـتاين والدســــتور امللكـــي

راقـي مـن املبحث الثالـث فيحمـل عنـوان موقـف النظـام امللكـي الع
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ســــــتاين،وهو يضــــــم مطلبــــــني احلــــــزب الــــــدميقراطي الكوردتأســــــيس 
انوين قـــــأساســــيني،األول يتنـــــاول اســـــباب عـــــدم مـــــنح الرتخـــــيص ال

يبحــث فأنـَّـه املطلب الثــاين ماأســتاين،و قراطي الكوردللحــزب الــدمي
إشــــــــكالية العالقــــــــة بــــــــني احلــــــــزب الــــــــدميقراطي الكوردســــــــتاينيف 

النظام امللكي.و 

اإلطار النظري المبحث األول:

تمعــــــــات األحــــــــزاب السياســــــــية يف اأســــــــيسإنَّ موضــــــــوع ت
جوهر تشكل من املواضيع املهمة واحليوية اليتاملتخلفة أو النامية 

ا ارتباطاً قوياً لية السياسية ومن مثالعم ،ذلك نظراً للموقع ترتبط 
ـــ احلســاس الــذي ت ـــ أي االحــزاب ــ شــغله هــذه املؤسســة السياســية ـ
ــا الــيت توالــدور احليــوي  لعبــه يف جعــل هــذه العمليــة جتســد دالال

عــن دميقراطيــة احلــديثيف بعــدها الــدميقراطي.إذ الميكــن احلقيقيــة
ســـليم لالحـــزاب يكـــون هنـــاك وجـــود ياســـي دون أنأي نظـــام س

اليت حتقق املشاركة احلقيقية والفعالة للمكونـات والقوى السياسية
ة هــــــي احللقــــــة حزاب والقــــــوى السياســــــياملختلفــــــة للمجتمع،فــــــاال

تمـــع املختلفـــة الوســـيطة الرئيســـة واحل يويـــة بـــني فئـــات وطبقـــات ا
جهـــــزة حيـــــدث هلـــــذه األ،هكذا فـــــإّن أي خلـــــلوالنظـــــام السياســـــي

،ومن مث بأكملــهعلــى النظــام السياســياســية عنــدها يعكــس السي
.ميقراطية احلقيقيةوجود للدأي عن الميكن احلديث

تنظم يف ،الدول احلديثةمنذ ظهورلسياسية و طاملا إنَّ احلياة ا
املعاصـر،ذلك لضـمان سيما يف العـامل،النصوص الدستوريةإطار 

إذ تشـكل ،اإلستقرار السياسـي وعـدم حـدوث الفوضـى السياسـية
احلقـــوق املدنيـــة واحلقـــوق السياســـية لالفـــراد واجلماعـــات مـــن أهـــم 

ا.لــــــذلك تشــــــكل الدســــــاتري   كمجموعــــــة القواعــــــد بنودهــــــا وفقرا
تمعــــات السياســــية،البناء القــــانوينالقانونيــــة الــــيت تــــنظم شــــؤ  ون ا

ـــــى للـــــدول ب عليهـــــا وضـــــعية وحالـــــة األحـــــزاب تـــــالـــــيت ترت و األعل
.عليـه لدميقراطيـة بشـكل عامص و احلريـات االسياسية بشكل خـا

ية مفهوم الدستور و ظهور ونشأة األحزاب ملوضوع هذهوألمه
الدراسة خصص هذا املبحث لتناوله،و ذلك من خالل

املطلبني التاليني:

األحزاب يف ظهور ونشأة املطلب األول:ـــ 1
يف مفهوم الدستور املطلب الثاين:ـــ 2

باألحزانشأةوفي ظهور:المطلب األول
بـالتطورات الـيت لقد إرتبط ظهـور األحـزاب السياسـية احلديثـة

ـــا احليـــاة السياســـية احلديثـــة  ـــا علـــى صـــعيد اأتـــت  لعمليـــة وإفرازا
النهضــة،ومن والـيت تــرتبط بشـكل قـوي مبــا يعـرف حبركـةالسياسـية

نتخابـــــات ومـــــن مث ظهــــــور اللجـــــان السياســـــية وظـــــاهرة اإلأمههـــــا 
يــــة مفيمابعــــد تنمتخضــــت عنهــــاواليتفيــــة والفكريــــة،اقالنــــوادي الث

حـدث ئهـا الرئيسـة.إال أنَّ هـذه احلالـة مل تكـن لتالدميقراطيـة ومباد
،ذلـك نظـراً ملـا كانـت تعانيـه عـامل الناميالالفضاء السياسي يف يف

وتواجهــه هــذه اجلغرافيــا مــن غــزو إســتعماري واســع وشــامل،أدت 
ا لإلليف معظم نتائجها إىل إحتال ا وتعرض شعو اد ضطهبلدا

األرضية وهذا الغزو أدت اىل غياب.الطبقيقومي و الستغالل اإلو 
ـــــيت شـــــهد هـــــذه الـــــدول ها العـــــامل الغـــــريب لظهـــــور األحـــــزاب يف ال

عليــه مل تــرتبط ظهــور األحــزاب بــالتطورات واآلليــات الــيت و ،احملتلة
ا يف العامل الغريب،بل أصبحت حركات ا لتحـرر الـوطين إرتبطت 

يـه علحـزاب السياسـية يف هـذه البلدان.األة يف ظهـورلية الرئيساآل
ســنتناوهلا يف األحــزاب هلــذا البحــث يفيــة ظهــوروألمهيــة موضــوع ك

هذا املطلب.
سياســـية يف إنَّ ذلــك اإلخــتالف يف كيفيــة ظهــور األحــزاب ال

ــــــــــا الــــــــــدول الناميــــــــــة أو ثيالن معــــــــــالــــــــــدول الغربيــــــــــة املتقدمــــــــــة
يــــــــــة عمليــــــــــة تكوينهــــــــــا يف كــــــــــل املتخلفة،إنعكســــــــــت علــــــــــى كيف

اب يف تشـــــكيل األحـــــز } يـــــرى بـــــأنَّ {موريس دوفرجيـــــةا،فـــــأنَّ منه
((ولــــــــدت وتطــــــــورت مــــــــع اإلنتخابــــــــات األنظمــــــــة الليرباليــــــــة  قد

والتمثيــل.ظهرت يف البدايــة بشـــكل جلــان إنتخابية،مكلفـــة يف آن 
رعايــــة وجهــــاء املرشــــح ومجــــع األمــــوال الضــــرورية للحملــــة بتــــوفري 

اجلانــــب نَّ يف هــــذا يظهــــر بــــأ،1اإلنتخابيــــة يف إطــــار اجلمعيــــات))
ـــهالبنيـــوي قـــد أخـــذ ـــهب احلـــديث عـــن كيفيـــة ظهـــور يف هـــذا الفقي

ألحزاب،ذلك برتكيزه على اللجان اإلنتخابية كـأدوات أو لبنـات ا
أساســــــية يف العمليــــــات الــــــيت أدت فيمابعــــــد إىل بــــــروز وتشــــــكيل 

مـن 2تتحـول هـذه العالقـاتنَّه يكفي أن"األحزاب السياسية،إذ إ



لد:  2016، 256-232ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

 

235

institutionalاجلمـــــاعي املـــــنظم الصـــــعيد الفـــــردي إىل الصـــــعيد 

.3"لكي تصبح واقعة والدة حزب قائمة بصورة رمسية
تخــــــذ مــــــن العامــــــل وخبــــــالف ذلــــــك جنــــــد بــــــأنَّ هنــــــاك مــــــن ي

األيـــــديولوجي أو الفكـــــري عـــــامًال رئيســـــاً يف ظهـــــور األحـــــزاب يف 
القــــول بــــأنَّ ــــذا الصــــدد هنــــاك مــــن يــــذهب اىل ة،و الــــدول الغربي

تمعــــــــة علــــــــى أســــــــاس موعــــــــات ا ــــــــديولوجي،واليت مسيــــــــت ا أي
موعات أصبحت ايام الثورة الفرنسـية  عموماً((باألندية))،هذه ا
ـــا كانـــت تفتقـــد إىل اآلليـــة  َّ موعـــات الثوريـــة،لكن ومـــع أ مبثابـــة ا

ا أن متكنهــا مــن أن تصــبح تعبــرياً للــرأي اتاملؤسســ ية،اليت مــن شــأ
مسـح الشعيب،إال أنَّ وضعها فيما بعد موضـوع التطبيـق هـو الـذي

ــــذا 4بالـــذات لتأســـيس احلـــزب بصـــفته شـــكًال تنظيميـــاً  .إرتباطـــاً 
ـــا تتحـــول إىل أحـــد مـــل األيـــديولوجي يف ظهـــور األحزاب،فإالعا َّ

بـــني القـــوى واألحـــزاب الـــيت املقومـــات يف الصـــراع السياســـي أهـــم 
متثــــــــل الطبقــــــــات اإلجتماعيــــــــة املتصــــــــارعة،وهلذا فــــــــاحلزب وكمــــــــا 

َشـّكلة مـن مناضـلني ُمـَدرَّبني يقول{فيليب برو}:((هـو الطليعـة املُ 
أليــديولوجي،يف الصــراعات الطبقيــة،وُمرَّبني بدقــة علــى املســتوى ا

نفســــها املمثــــل الوحيــــد لتطلعــــات الطبقــــة هلــــا  احلــــق يف أن تعــــد
. 5العاملة))

ـــــــدول أو  أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بكيفيـــــــة ظهـــــــور األحـــــــزاب يف ال
تمعات النامية،فكما متت اإلشـارة إليـه أعـاله بأنـَّ ه ونظـراَ لعـدم ا

تمعات املتقدمة يف ظهور  يء األرضية نفسها اليت سادت يف ا
األحزاب السياسية،لذلك جند بأنَّ هناك إختالفاً واضحاً وعميقاً 

تمعات،عليــــــه يف العوامــــــل وكيفيــــــة ظهــــــور األحــــــ زاب يف هــــــذه ا
تمعــات الناميــة"حــزابألظهــرت ا لســلة لكي تتعامــل مــع سيف ا

الـــــــدول الغربيـــــــة بصـــــــورة لـــــــيت مل تعـــــــاين منهـــــــامـــــــن املشـــــــكالت ا
مباشــرة:التحرر الوطين،تأكيــد الــذات الوطنيــة،خلق قــيم املشــاركة 
واإلجيابيـــــة السياســـــية،بناء املؤسســـــات احلكوميـــــة الشـــــرعية،حتقيق 

هكذا الجند حضوراً قوياً ألهم مقومات .6التنمية وإدارة الصراع"
مـــــــا ابيـــــــة و الـــــــيت ســـــــامهت يف ظهـــــــور األحـــــــزاب كالعمليـــــــة اإلنتخ

ــــــل  ــــــة والكت ــــــا األساســــــية اللجــــــان اإلنتخابي تصــــــاحبها مــــــن آليا
إتســــاع رقعـــــة والالدميقراطيـــــة تنميــــة الربملانية،وكــــذلك ال نشـــــاهد 

ويف هـــذا ،املكتســـبات الربملانيـــةاإلقـــرتاع العـــام والتصـــويت السري،و 

داللـة واضــحة وقويــة علـى التــأخر العميــق لـدور األحــزاب يف بنــاء 
األنظمـــــــة والقواعـــــــد الدســـــــتورية يف بنيـــــــةاملؤسســـــــات الدســـــــتورية

السياسية يف الدول املتخلفة.
وبشــكل قــوي علــى أهــم عامــل ســاهمأنَّ جتــدر اإلشــارة إىل 
ميــــــق بــــــني ظهــــــور األحــــــزاب يف كــــــل مــــــن ذلــــــك اإلخــــــتالف الع

تمعات املتقدمة دميقراطياً  تمعات املتخلفة دميقراطياً،ا يتمثل وا
ــا اكثــر مــن دو يف احلركــة اإلســتعمارية الــيت قا غرافيــاتلــة يف اجلد

ـــذا وكنتيجـــة غرافيـــاتالـــدول مـــن اجلاألوىل علـــى أغلبيـــة الثانية،و
ارية ظهــــــرت لــــــدينا يف وكــــــرد فعــــــل علــــــى تلــــــك احلركــــــة اإلســــــتعم

هلا.وهذه العملية وكما يصفها الثانية احلركات املقاومةغرافياتاجل
ــــا   ،اليت اناً بـــوالدة حركــــات التحـــرر الــــوطينكانـــت إيــــذالـــبعض بأ

مبثابة بوتقة األمة اليت ينبغي العمل على بعثها،أو  إعتربت نفسها
.ويف 7كبـــــؤرة ملقاومـــــة شـــــعوب هـــــذه الـــــدول للـــــدول اإلســـــتعمارية

احلقيقـــــة ظهــــــرت مـــــن هــــــذه العمليـــــة النضــــــالية التحرريـــــة أغلــــــب 
ــــــــدول وجمتمعــــــــات اجلوالقــــــــو األحــــــــزاب غرافيــــــــاتى السياســــــــية ل

يق اإلستقالل العملية إىل حتقالثانية،واليت قادت الكثري منها تلك 
وهــذا يف احلقيقــة و إقامــة أنظمــة حكــم حتــت مســميات خمتلفــة.

ــــك النــــوع الســــائد واملهــــيمن مــــن هــــو الــــرحم احلقيقــــي لــــوالدة ذل
الثانيــة والــذي يســمى يف الكثــري مــن األحيــان غرافيــاتأحــزاب اجل

ويرتتب على هذا عدة نتائج يقول باألحزاب الطليعية أو القيادية،
ــــــذا الشكل((يتضــــــمن إدراك احلــــــزب لذاتــــــه  عنها{ ــــــب برو} فلي

تســـــتند،غــــة احلــــزب أوًال،لُ كحــــزب طليعــــي عــــدداً مـــــن النتائج.فًـ 
إن مل يكــــن جامــــد،يربّر إدعــــاء نفســــه غالبــــاً،إىل مــــذهب حــــازم،

.8ناطقاً وحيداً بإسم ديناميكية إجتماعية معينة))
ــامل يكــن العوامــل املتعلقــة بــالغزو ا مــن إلســتعماري ومــا أفرز

ـــــــى ـــــــار عل السياســـــــي و اإلقتصـــــــادي واإلجتمـــــــاعي ةدصـــــــعاألآث
تكــوين األحــزاب يف أثــرت علــى ظهــور و،هي الــيت فقــط والثقــايف

تمعات املتخلفة أو البلدان الناميـة،بل هنـاك مجلـة مـن العوامـل  ا
ال،األخرى سامه فـإىل جانـب ت وبشكل فعـال وقـوي يف هـذا ا

كردة فعل منطقية على حركات التحرر الوطين تلك واليت جاءت  
عوامـل ارجي اإلسـتعماري،هناك مـن يتحـدث عـنذلك الغزو اخلـ

ــا،ومن أمههــا أخــرى  تمعــات ذا تــرتبط بــالواقع املوضــوعي هلــذه ا
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ظـــاهرة اإلنقالبـــات العســـكرية ضـــد بـــىن السياســـية التقليديـــة هلـــذه 
البلـــدان والـــيت ظهـــرت علـــى أثرهـــا أحـــزاب عديدة،كـــذلك أثـــرت 

جتماعيـة ومـا خلقتهـا مـن زعامـات دينيـة وقبليـة طبيعة الرتكيبـة اإل
أو طائفيـــــة أومناطقيـــــة يف ظهـــــور جمموعـــــة أخـــــرى مـــــن األحـــــزاب 

تمعات يف اجلغرافياوالقوى السياسية يف  .9الثانيةهذه ا
فيمــا يتعلــق بــدور اإلنقالبــات العســكرية يف ظهــور األحــزاب 

عنها السياسية يف البلدان النامية،فإنَّ{موريس دوفرجيه}يتحدث 
من خالل ربطها باحلركة النضالية ضد النفوذ األجنيب ويقول((يف 

ــــــذين نفــــــذوا اإلنقــــــالب عــــــام10البدايــــــة،كان يرغــــــب الضــــــباط ال
يف النضـــــــــــــال ضـــــــــــــد اهليمنـــــــــــــة األجنبية،ضـــــــــــــد الفوضـــــــــــــى 1952

أّمــا كيــف أدى ،11والفسـاد،وإقامة نظــام إجتمـاعي أكثــر عـدًال))
باط اجلـيش يف ضـهذا العمل العسكري الذي قام به جمموعة من

إىل تكــوين حــزب سياســي بعــد أن متكنــوا مــن هــذا البلــد النــامي 
حــــــدث بعــــــد أن"شــــــعروا الوصـــــول إىل الســــــلطة السياســــــية،فكان 

باحلاجة إىل خلق تنظيم سياسي يوفر هلـم اإلتصـال مـع اجلمـاهري 
الشعبية ويسمح هلم بتنشيط النظام اجلديـد:من هنـا أنشـأ اإلحتـاد 

.12اليت بذلت ألجله فعاًال"واجلهوداإلشرتاكي العريب
علـى ماتقـدم حـول كيفيـة ظهـور األحـزاب بنـاءً جتدر اإلشـارة 

تمعات والدول النامية أو املتخلفة،إىل أنَّ"كل هذ ه الفئات يف ا
غيـاب الدميقراطيـة يف الدولـة الـيت من األحزاب نشأت يف أوضاع

ا تعـــــرب عـــــن حاجـــــات وطنيـــــة أو  بـــــرزت فيها،وقـــــد كانـــــت نشـــــأ
يـــــة أو فئوية،ولـــــذلك حصـــــلت علـــــى إمجـــــاع نســـــيب علـــــى إجتماع

أهــــدافها األحاديــــة البســــيطة ضــــمن جمتمعها،مثــــل اإلســــتقالل أو 
ــــــذي يتعــــــرض لــــــه مقاومــــــة  األســــــتبداد أو اإلقصــــــاء أو اإلمهال،ال

.13الشعب كله أو مجاعة أو فئة من فئاته"
ــــه ميكــــن الوصــــول إىل اإلســــتنتاج الــــيت تفيــــد بــــأنَّ ظهــــ ور علي

تمعات األحزاب يف الدول الكيفية الـيت املتخلفة دميقراطياً بأو ا
أعـــاله،مل يكـــن متصـــاحباً مـــع وجـــود األنظمـــة السياســـية مت حبثهـــا

نشـــأت وتكونـــت الـــيت هلـــا بنيـــة دســـتورية راســـخة،تلك البنيـــة الـــيت 
بفعــــــل وجــــــود الدميقراطيــــــة احلقيقيــــــة وعناصــــــرها األساســــــية،واليت 

و لدســـتورية ت وبشـــكل فعـــال يف عمليـــة صـــياغة القواعـــد اســـامه
يـاة الدميقراطيـة على ذلك النحو اليت تساعد يف تنمية و تطـور احل

الظــاهرة احلزبيــة يف هــذه الحقة.وهلــذا نــرى بــأنَّ الفيهــا يف املراحــل
املســـاحات املتخلفــــة جــــاءت ليســـت كمعطيــــات لوجــــود دســــاتري 

خلـــــــق هـــــــذهبحت علـــــــى األحــــــزابصــــــمتقدمــــــة دميقراطياً،بـــــــل أ
أو الدســاتري الدميقراطيــة ت وضــعالدســاتري،اي مبعــىن آخــر أصــبح

دســـاتري دميقراطيـــة مبثابـــة أحـــد أهـــم حتويـــل الدســـاتري املوجـــودة إىل
أهدافها الرئيسة.
مفهوم الدستور في :المطلب الثاني

الظــاهرة احلزبيــة يف العــراق كانــت قــد بــدأت تلــوح يف الســماء 
السياســـي هلـــذا البلـــد قبـــل قيـــام النظـــام امللكـــي،أو بـــاألحرى قبـــل 

ـــة الربيطانيـــة احملتلـــة هلـــا ألول ء هـــذا النظـــام ومـــن وراءإرســـا ه الدول
أنَّ قيــــــام هــــــذا النظــــــام دســــــتور قــــــي تــــــاريخ العــــــراق املعاصــــــر.إال

كان مبثابــة تطــور مهــم للظــاهرة احلزبيــة الــذي وضــعه،14والدســتور
يف هــذا البلــد،إذ وكمــاهو معــروف فــأنَّ مــن بــني مــا يقــوم بتنظيمــه 

القـــــانوين والشــــرعي عليـــــه هـــــو الدســــاتري ومـــــن مث إضــــفاء الطـــــابع
الظـاهرة أو احليـاة احلزبيـة للبلد.هــذا املوضـوع حيظـى بإهتمـام كبــري 
وأمهيــــة حيويــــة عنــــدما تكــــون هنــــاك أكثــــر مــــن مكــــون قــــومي يف 

كـــان فيـــه اىل جانـــب القوميـــة البلد،وهــذا هـــو حـــال العـــراق الـــذي  
املســيطرة فيــه علــى مقاليــد احلكــم قوميــة أخــرى تناضــل مــن أجــل 

افه القومية املشروعة.عليه وجد من الضروري ختصـيص حتقيق أهد
هذا املطلب لبحث هذا املوضوع املهم.

للحياة السياسية من أّن الدستور هو الناظم الرئيسنطالقاً وإ
القـــانوين حلـــق ممارســـة هـــو الضـــامن ياســـي ومـــن مثللمجتمـــع الس

بغيــــــة الشــــــرعي االحــــــزاب والقــــــوى السياســــــية للعمــــــل السياســــــي 
البــــل ســــلطة السياســــية أو املشــــاركة احلقيقيــــة فيها،الالوصــــول اىل

وكمـــــا يقول{د.منــــــذر الشـــــاوي}((فإنَّ الدســــــتور يعـــــين جمموعــــــة 
القواعــد (الســنن)أو((القوانني))اليت تتعلــق بتنظــيم ممارســة الســلطة 

األساســية ملفهــوم جتــاه ملعــىن والداللــةويف هــذا اإل.15يف الدولـة))
((قــــــانون :ور بأنـَّـــــه الدستور،جند{مارســــــيل بريلــــــو}يعرف الدســــــت

السلطة السياسية او جمموعة القواعـد القانونيـة الـيت حتـدد السـلطة 
علـــى ذلـــك وبنـــاءً إذن .16السياســـية وتـــنظم إنتقاهلـــا ومزاولتهـــا))

ــــاً  بــــأنَّ وجــــود الدســــتور كقاعــــدة احلكــــم األساســــية و يظهــــر جلي
اإلطـــار القـــانوين ملمارســـة الســـلطة السياســـية ألي نظـــام سياســـي 
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ـــذ ا املبـــدأ األساســـي ويعمـــل علـــى تطبيقـــه بشـــكل ســـليم يـــؤمن 
حيتـــــوي بذاتـــــه ،أو بعبـــــارة أخـــــرىوموضـــــوعي،فإنَّ ذلـــــك يتضـــــمن

والقـــــوى السياســـــية يف ضـــــمان احلريـــــة السياســـــية لكـــــل األحـــــزاب 
البلد،شـــــرط التـــــزامهم بالشـــــروط القانونيـــــة الواجـــــب توفرهـــــا وفقـــــاً 

لقانون االحزاب والتنظيمات السياسية السارية يف البلد.
عندما يكون هنـاك إحـرتام حلكـم القـانون و وجـود حقيقـي و 

لنظـــــام سياســـــي قـــــائم علـــــى دســـــتور فعلـــــي لدولـــــة املؤسســـــات و 
ــــاديء األساســــية حلقــــوق اإلنســــان،فعندها يكــــون  دميقراطــــي واملب
العالقــــــة بــــــني االحــــــزاب والقــــــوى السياســــــية املوجــــــودة والســــــلطة 

مشــاركة يكــون هنــاكالسياســية القائمــة عالقــة طرديــة،مبعىن آخــر 
ــــة  ـــــ الســــلطة حقيقيــــة وفعلي هلــــذه األجهــــزة السياســــية يف األخــــرية ـ

السياسـية ـــــ،إذ "إنَّ إقامــة الدسـتور ووجــوده يف األنظمــة السياســية 
ــــــــــة السياســــــــــية  ــــــــــرياً بالنضــــــــــال مــــــــــن أجــــــــــل احلري ــــــــــد إقــــــــــرتن كث ق

.17والدميقراطية"
تـأيت لتكـرس وكذلك البد من اإلشارة إىل أنَّ الدسـاتري غالبـاً 

،إنَّ هـــــذا يف ات الفكريـــــة و اإليديولوجيــــة للفئـــــة احلاكمــــةالتوجهــــ
يـــة للفئـــات والطبقـــات الواقـــع يعكـــس املصـــاحل الطبقيـــة واإلجتماع

نَّ القواعــد السياســية للدســاتري تكمــن يف"أالطبيعــةاحلكمــة،إذ أنَّ 
الدسـتورية الميكــن  أن تبــني طريقــة ممارســة الســلطة دون أن حتــدد 

لطة لــــذلك فــــأنَّ الدســــاتري أو تكــــرس القابضــــني علــــى هــــذه الســــ
ا معىن ومدلوًال سياسياً حني اسـتعملت كوسـيلة  محلت منذ نشأ

شـــكل رمبـــا ت.18ســـلطة فـــرد او فئـــة او حـــزب او طبقـــة"لتكـــريس
عــرف بإشــكالية الدســاتري يف احــد أهــم جــذور مــا يهــذه احلقيقــة 

وكمثــال علــى ذلــك يستحســن اإلشــارة هنــا إىل أنَّ احــد التطبيق،
ــذا الصــدد اال وهــو دســتور أهــم الدســاتري م مجهورية ثــرية للجــدل 

ففــي وقـــت أعلــن فيـــه"الرايخ األملــاين يف املـــادة األوىل ،19(فاميــار)
نـــرى مـــن ،20مـــن دســـتور فاميـــار أنَّ النظـــام دميقراطـــي ومجهـــوري"

يؤكد عكس ذلك على صعيد املمارسة السياسـية هلـذه اجلمهوريـة
توســـيع حـــق قول((مل يكـــنوهـــو ماأكـــده{جوزيف شـــومبيرت}بال،

،كما اإلنتخــاب قــد أفضــى إىل قــدر أكــرب مــن اإلدارة الدميقراطيــة
مل يتمخض حق اإلنتخاب العام إال عن حتويل التمثيل إىل نظام 

ـــــــــاخبني حـــــــــزيب متـــــــــوفر علـــــــــى أســـــــــ اليب جديـــــــــدة إلقتنـــــــــاص الن

((آلة))إنتخابيـــــة جديـــــدة،وعلى تنظيمـــــات وتراتبـــــات حزبيـــــة على
قانونــــــاً،حبق اآلن متمتعــــــني،جديــــــدة،....،ومبا أنَّ اجلميــــــع بــــــاتوا 

ـــــــــــادراً ال ـــــــــــن يكـــــــــــون ق ـــــــــــى الكـــــــــــالم إال كالم،فـــــــــــإنَّ أحـــــــــــداً ل عل
ه صـــاحب آلـــة إنتخابية.لقـــد أدى ذلـــك إىل تـــدمري املعـــىن بوصـــف

. 21األصلي للربملان))
موضوع كيـف أَن القـوة احلاكمـة،أو إرتباطاً باملوضوع األعلى،
لقائمــة علــى الــنهج الالدميقراطــي أو بـاألحرى األنظمــة السياســية ا

الــدميقراطي الشــكلي يف ممارســة احلكم،يــدفعون الوثيقــة الدســتورية 
ساهم يف خلـق اعدها إىل الشاطيء املناقض هلا،الشيء الذي وقو 

اإلشــكالية الرئيســة بـــل واألخطــر يف موضــوع العالقـــة بــني النظـــام 
اإلشكالية دولة.إذن فهذه للية الواضعةالدستور الوثيقة السياسي و 

تبدأ وكما يذهب اليه الـبعض مـن أنَّ مضـمون الدسـتور اليشـمل 
ـــا يتعـــدى  ـــة فقط،إمنَّ فقـــط يف تنظـــيم الســـلطات احلاكمـــة يف الدول
ذلــك اىل حتديــد األهــداف الــيت تســعى هــذه الســلطات لتحقيقهــا

علــى نوعيــة الفلســفة الســياإجتماعية والسياإقتصــادية والــيت تقــف 
.22اليت تعمل يف إطارها

املوضوع،ســيما بالنســـبة ملوضـــوع إنَّ الــذي يوضـــح أمهيــة هـــذا
تمثــل تاألول ني،تني وحيــويتود نقطتــني رئيســيوجــهو هــذا البحــث،

ء ســــــــتورية قيمــــــــة تؤكــــــــد و تتبــــــــىن املبــــــــادىص ديف وجــــــــود نصــــــــو 
بتعــــــد النظــــــام يلكن غالبــــــاً الدميقراطيــــــة بشــــــكل جيــــــد و واضــــــح،

اشـــئة هلـــا عـــن السياســـي أو اهليئـــة احلاكمـــة املوجـــودة يف الدولـــة الن
ا يف الواقع العمليي و العمل احل ،والثانية تتمثل يف وجود املباشر 

كليـــــاً عـــــن تبـــــين وإرســـــاء تلـــــك تبتعـــــد جزئيـــــاً أو  وثـــــائق دســـــتورية
ـــــا ال تء يف نصوصها،إاملبـــــادى َّ عكـــــس الواقـــــع ضـــــافة اىل ذلـــــك أ

يف الدولـــــــة املنشـــــــئة هلـــــــا بشـــــــكل موضـــــــوعيالسياســـــــي املوجـــــــود
فعلى صـعيد من األمثلـة تؤكـد علـى ذلـك،هناك العديد و وحقيقي.

فرنســا ترافــق تشــييد أنـَّـه يف"كــل مــن انكلــرتا وجنــد احلالــة األوىل،
االحــــــــزاب مــــــــع ســــــــري الدولــــــــة الليرباليــــــــة قــــــــدماً تبعــــــــاً ألشــــــــكاهلا 

تمـــت ف،23السياســـية.وإن مل يشـــر أي نـــص دســـتوري إىل ذلـــك"
كمــــا 1787لســــنة صــــياغة دســــتور الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة 

ء اإليديولوجيـة هلـذه الدولـة والـيت اليه البعض على املبـادىيذهب
ضـــعف مـــن دميقراطيـــة الـــيت أتقـــوم علـــى الدميقراطيـــة احلرة،هـــذه ال
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ممــا أثــر علــى النظــام احلــزيب ء الشــيوع والشــراكة يف امللكيــةمبــادى
وســـاهم يف غيـــاب االحـــزاب اإلشـــرتاكية أو العماليـــة ذات بـــرامج 

.24اجتماعية وايديولوجية
أن تكـــون علـــى ذلـــك فــــ"إنَّه الينبغـــي أن تكـــون مفاجـــأةبنــاءً 

هـــــــي عبـــــــارة عــــــــن تحـــــــدة ضــــــــعيفة،واالحـــــــزاب يف الواليـــــــات امل
الدســـتور اليعـــرتف بـــاالحزاب صـــراحة،وتارخيياً  إئتالفـــات،...،إنَّ 

بــــاء واضــــعوا الدســــتور والرؤســــاء األولــــون ينظــــرون بعــــني كــــان اآل
تخـايب حيمـل الشك لالحزاب.كما أنَّ كـل اإلصـالح احلـزيب واإلن

دود ويف هذا حتديد واضح وصارخ حلـ.25نكهة معادية لالحزاب"
ممارســـة العمـــل السياســـي،إذ اليشـــمل ذلـــك احلـــدود تلـــك القـــوى 
ــــــة الليرباليــــــة وتعمــــــل علــــــى  ــــــيت ختــــــالف اإليديولوجي واالحــــــزاب ال

إضعافها واحلد منها.
ــــة الثانية،امــــا فيمــــا ــــأنَّ أغلــــب خيص احلال فإنَّــــه ميكــــن القــــول ب

دول الــــــــــيت حتكمهــــــــــا االحــــــــــزاب الــــــــــدول الناميــــــــــة والــــــــــدســــــــــاتري 
ختلـو دسـاتريها ،تصنف يف عداد الدول أو األنظمـة الـيت الشيوعية

علـــى مجهوريـــة الصـــني الشـــعبيةء الدميقراطية،فدســـتورمـــن املبـــادى
علــى أنَّ((احلــزب منــهكــد يف املــادة الثانيــةجــاءت لتؤ ســبيل املثــال

،26الصـيين بأسـره))الشيوعي الصـيين هـو النـواة القائـدة للشـعب 
)منــه أبعــد مــن ذلــك عنــدما تــنص علــى 56ذهب املــادة (ال بــل تــ

أنـَّه((يتوجب علــى املــواطنني تأييــد قيــادة احلــزب الشــيوعي الصــيين 
.27وتأييد النظام اإلشرتاكي))

ء الدميقراطيــة واحلقــوق ميكــن القــول بــأنَّ إحــرتام املبــادىعليــه
رتبط فقط جبوهر اسية ال ياملدنية والسياسية من قبل األنظمة السي

ا مبـوحمتوى دساتريهم، دى إمتثـاهلم للبنـود واملـواد الدميقراطيـة يف إمنَّ
دســـــاتريهم يف الواقـــــع العملـــــي ملمارســـــتهم العمليـــــة السياســـــية يف 
دوهلم،فالدساتري جيب أن يتبعه أنظمة حكم حترتم بنودها وتطبقه 

بشكل جيد و حقيقي.

ور الملكي و االحزاب في الدستالمبحث الثاني:
ستانيالحزب الديمقراطي الكوردتأسيس

إنَّ الدولة العراقية يف ظل النظام امللكي كانت تتمتع بنوع

مـــن الدميقراطيـــة يف ظـــل وجـــود دســـتور ذي طـــابع ليـــربايل وحيـــاة 
النظـام ومواقـف برملانية فاعلة اىل هذا احلـد أو ذاك،إال أنَّ تعامـل 

ــــــا املختلفـــــة مــــــع اللامل للشــــــعب ةالسياســــــيقضـــــاياكـــــي وحكوما
تتسـم بطـابع تطغـى عليهـا السياسية،كانواحزابه وقواهالكوردي 

ـــة احلـــزب الـــدميقراطي الكوردالتعصـــب القومي.ل 28ســـتاينعـــل حال

حيد يف الربع األخري من عمر النظامالو الذي كان احلزب الرئيس
هلـذه اخلاصـية اجلوهريـة هلـذا شكل منوذجاً حيـاً يامللكي يف العراق،

ــا السياســيةالن ناحيــة ،هذا مــن ظــام جتــاه الكــورد يف العــراق وحركا
مـواد وجود الدسـتور امللكـي ومبـا حتتويـه مـنومن ناحية ثانية،فإنَّ 
بينهم على أساس كافة دون التمييزلعراقينيتتبىن احلقوق املدنية ل

اجلنس أو اللغة أو..،لكن عـدم تطبيـق هـذه احلقـوق جتـاه الكـورد
لسياســــي كلياً،يشـــــكل موضـــــوعاً يســـــتحق ســــيما علـــــى الصـــــعيد ا

ــــه،وهو يف الوقــــت ني واملوضــــوعينياإلهتمــــام والوقــــوف اجلــــدي علي
ه تشــكل أحـــد أهــم الثغــرات الـــيت مل تســرتعي إنتبــاه الوســـط نفســ

الدراســـــةالعراقـــــي عامـــــة والكـــــوردي خاصـــــة يف إطـــــار األكـــــادميي
.البحث العلمينيو 

ة بـني النظـام القانونيـية حقيقية يف العالقة إذن هناك إشكال
يف تلـــــك احلقبـــــة تســـــتحق امللكـــــي والوســـــط السياســـــي الكـــــوردي

وضوع وجد من الضـروري هذا املوألمهية عليه ،البحث فيها علمياً 
من خالل املطلبيني التاليني:ـــدراسته 

ـ1 اســــــية يف دســــــتور االحــــــزاب السيتأســــــيس املطلــــــب األول:ــ
للعراق امللكي1925

ـ 1 زب الـــــدميقراطي الكوردســـــتاينيس احلـــــاملطلـــــب الثاين:تأســـــــ
والدستور امللكي
االحزاب السياسية في دستور تأسيس المطلب األول:

للعراق الملكي1925
هـو القنـاة األول موضوع االحـزاب والتنظيمـات السياسـية ّن إ

،أو بـــــاألحرى قـــــد شـــــكل أول ابـــــواب ومـــــداخل والبـــــاب الـــــرئيس
ثــة ونظامهــا امللكــي العالقــة الرمسيــة والقانونيــة للدولــة العراقيــة احلدي

مـــــع الشـــــعب الكـــــوردي و حركتـــــه السياســـــية،وذلك مـــــن خـــــالل 
أو كمــا يســمى بالقــانون األساســي للعــراق امللكــي 1925دســتور 

املنشـــئة مـــن قبـــل اإلنكليـــز ذي شـــكل أول دســـتور هلـــذه الدولـــةالــ
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والنظـــام امللكــــي الــــذي أتـــو بــــه اىل هــــذا البلـــد ذلــــك بعــــد عمليــــة 
عليه ونظراً ألنَّ كيفية وواقع األوىل.تالهلم هلا يف غضون احلرب إح

شـكل أهـم أطـر فهم و نظرة النظـام امللكـي للظـاهرة احلزبيـة الـيت ت
ساســـية بشـــكل خـــاص والدميقراطيـــة األوآليـــات موضـــوع احلقـــوق

اب موضـوع االحـز ،يصبح من الضروري دراسـة وحبـثبشكل عام
.هذا املطلب ة العراقية يف لو السياسية يف دستور امللكي للد

القـــــانون األساســـــي للعـــــراق امللكـــــي وموقـــــع بـــــل البحـــــث يفق
االحــزاب السياســية فيــه،هناك حقيقــة اساســية البــد مــن اإلشـــارة 
لــــس  ــــل ا اليهــــا،أال وهــــي أنَّ هــــذا القــــانون قــــد مت إقــــراره مــــن قب
التأسيسي وكما يذهب اليه البعض بـالقول بعـد أن ألزمـت امللـك 

لـــس فيصــل األول أن يضــع مشــروع دســـتور يعــرض علــى  هــذا ا
عــدة نقــاط أساسية،تشــكل النقطــة الثانيــة منهــا والــيت يراعــى فيــه

يأخـــــذ بـــــالنظر اإلعتبـــــار حقـــــوق ورغبـــــاتــــم هـــــذا البحـــــث،أن 
ويف هــذا داللــة واضــحة علــى أنَّ األســس الــيت قامــت .29الشــعب

عليهــا،أو بعبـــارة أدق أنَّ املنــابع احلقيقيـــة الـــيت إنبثقــت منهـــا هـــذا 
اطيـــة وإحـــرتام الـــروح الدميقر س تعـــارض الدســـتور كانـــت يف األســـا

ـــــــــــة يف الوســـــــــــط العـــــــــــراقلألفـــــــــــراد واجلماعـــــــــــات احلقـــــــــــوق املدني
حلقوق السياسية للشعب الكوردي يف هذا اجلزء اخلاضع العريب،وا

للعــــراق، وهلــــذا فــــيمكن القــــول بــــأنَّ العالقــــة املرتديــــة واهلشــــة بــــني 
راقيـة النظام احلكـم امللكـي وأغلبيـة األحـزاب والقـوى السياسـية الع

ــــا املختلفــــة واحلركــــة السياســــية  مــــن جهة،وهــــذا النظــــام وحكوما
الكورديــة وممثليهــا مــن التنظيمــات واألحــزاب السياســية مــن جهــة 

صلية يف تلك الوثيقة األساسية.ثانية،كانت هلا بذورها األ
بحـــث يفمهمـــة تســـتدعي اإلنتبــاه اليهـــا وعنـــد الهنــاك نقطـــة 

لكـــي يف العـــراق واالحـــزاب موضــوع طبيعـــة العالقـــة بـــني النظـــام امل
ـــــا  ـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل قانو والقـــــوى السياســـــية يف هـــــذه الدول
األساسي، وهـذه النقطـة تكمـن يف أنَّ احـد أهـم جـذور إشـكالية 

ام و تلكــم القــوى واالحــزاب إّمنــا تعــود إىلالعالقــة بــني هــذا النظــ
ـــــاوكمـــــا يـــــراه الـــــبعض  ـــــا وجــــــدانياً اىل العائلــــــة اهلامشيـــــة ذا َّ ،إذ أ

تمع العراقي،وهلـــذا فـــإنَّ وســـياً وثقافيـــاً وسيا تارخيـــاً مل تـــرتبط بـــا
ـــة مل تكـــن تعـــن إليهـــا يف افضـــل األحـــوال شـــيئاً ســـوى  هـــذا الدول
الســـلطة احملكومـــة مبفهـــوم ونفســـية((اإلمارة))القبلية والدينية،هـــذا 

األمـر كـان جليـاً يف((مسـاومتها التارخييـة))مع اإلجنليـز قبيـل وبعــد 
ذه احلقيقة، .30عربيةمايسمى بالثورة ال يف احلقيقة ورغم اإلقرار 

ا ومع ذلك مل تكن لتصبح الركن أو القاعـدة األساسـية يف  َّ إال أ
ذلــــــك ألنَّ العائلــــــة املالكــــــة ،31)1925(عمليــــــة كتابــــــة دســــــتور

حينـذاك مل تكـن سـوى احـد العناصـر،أو بعبـارة أدق احـد القــوى 
العراقيــة،وهم"اجلهاز األساســية األربــع الــيت كانــت تضــمها الدولــة 

ـــــــ العســــــكري الربيطــــــاين، والنخــــــب اإلداريــــــة العســــــكرية اإلداري ــ
ألســرة امللكيــة العراقيــة الــيت خــدمت يف املؤسســات اإلجتماعيــة وا

مــــن األشــــراف النخــــب التقليديــــةوأخرياً ذات النســــب الشــــريف،
.32ونقباء التجار وممثلي األعراق والقبائل"
ة العائلــة املالكــة يف عمليــة لكــن يبــدو أنَّ رجحــان كفــة ســيطر 

وضــع وإقــرار البنــود واملــواد األساســية للدســتور امللكــي قــد تتحقــق 
أخرياً،هذا مايؤكده البعض بالقول لقـد اسـتطاعت بريطانيـا تـأمني 
مصـــــــــــــــاحلها مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل وضـــــــــــــــع أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــاميكن مـــــــــــــــن 
الصالحيات،والتشــريعية منهــا بالــذات بيــد امللــك وإبعــاد الفرصـــة 

ــ الس املنتخبــة وســيلة لعرقلــة مصــاحل احلكومــة الــيت قــد تتخــذها ا
.33مبصاحلهااإلضرارمن مث و 

اخلاصـة مبوضـوع هـذه الفقـرة مـن إنَّ النقطـة أعـاله هلـا أمهيتهـا
،إذ بقى احلياة السياسية طيلـة العهـد امللكـي تطغـى عليهـا البحث

ميـــــــع عــــــدم إحــــــرتام احلقـــــــوق األساســــــية واحلريـــــــات السياســــــية جل
تمـــع العراقـــي مـــن جانـــب النظـــام يف اةســـالرئيالطوائـــف والقـــوى

ا املختلفة،هذا ماشكل كما يـرى الـبعض شـرخاً  امللكي وحكوما
عميقاً يف بنية هذه الدولة طيلة ثالثة عقود من بنائها املعاصر،إذ 
مل تســــــتطع امللكيــــــة حتويــــــل مســــــاومة ظهورهــــــا التــــــارخيي صــــــوب

تمـــع يف عمليـــةالرؤيـــة العقالنيـــة السياســـية مـــن خـــالل إشـــراك  ا
. 34بناء الدولة

إنَّ حــــق تكــــوين اجلمعيــــات والنقابــــات واألحــــزاب السياســــية  
ــــا كإحـــدى احلقــــوق واحلريــــات األساســـية اليت"جيــــب  أن يتمتــــع 

العهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة لدول،..،إعتمدتـهاإلنسان داخل ا
)مــن هــذا العهــد 11تــنص املــادة(إذ ،35"1966لســنة والسياســية

نَّ"لكــــل إنســــان باإلشــــرتاك مــــع اآلخــــرين احلــــق يف تكــــوين علــــى أ
اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية أو اإلنضـمام هلـا،ولكن 



لد:  2016، 256-232ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

 

240

مـــع مراعـــاة الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف القـــانون إلنشـــاءها وأن
ء الدميقراطيـــــة والتـــــداول اليكـــــون نشـــــاطها متعارضـــــاً مـــــع مبـــــادى

هذا العهد قد جاءن مع إقرارنا هنا بأنَّ لك.36السلمي للسلطة"
إال أنَّ ذلـــك ال بعـــد اصـــدار الدســـتور امللكـــي بنحـــو أربعـــة عقـــود،

ية واليت تتمثل يف أنَّ هـذا احلـق قـد حيول دون إبداء املالحظة اآلت
ة مموهـــــــــة وركيكـــــــــة،إذ تـــــــــنص يغتناولتـــــــــه الدســـــــــتور امللكـــــــــي بصـــــــــ

للعـــراقيني حريــة إبـــداء علــى أنَّ((منــه)مــن البـــاب األول12املــادة(
والنشــــــــــــر،واإلجتماع،وتأليف اجلمعيــــــــــــات واإلنضــــــــــــمام الـــــــــــرأي ،

البـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك كانـــت .37اليها،ضـــمن حـــدود القـــانون))
ـــاً كـــان الغـــرض هنـــاك قبـــل إصـــدار الدســـتور امللكـــي بـــأعوام ق انون

ه هو تنظيم احلياة السياسية بشكل عام واحلياة األساسي من ورائ
القـــــانون احلزبيـــــة بشـــــكل خـــــاص يف الدولـــــة العراقيـــــة الفتية،وهـــــذا 

الـــذي مت إصـــداره خشـــية مــــن 1922هو"قـــانون اجلمعيـــات لعـــام 
(الثورة)،وكذلك خشية من أن يؤدي 1920تكرار أحداث صيف 

احـــزاب ســـرية.عليه أجيـــزت منـــع تأســـيس األحـــزاب اىل تشـــكيل
ثالثــة احزاب(حــزب العــراق احلــر وحــزب النهضــة وحــزب الــوطين 

اسـية يف تلـك هـذا باإلضـافة إىل وجـود مجعيـات سي.38العراقي)"
ــــــــــــــــة الــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــاء وأبرزهــــــــــــــــا هي"مجعيــــــــــــــــة النهضــــــــــــــــة العراقي األثن

ــــــــــــدوب الســــــــــــامي 1922تشــــــــــــكلت يف آب  ــــــــــــيت أقفلهــــــــــــا املن وال
.40يف العام نفسه"39الربيطاين

احـــــــزاب ملتجســـــــدة يف وجـــــــوديف الواقـــــــع أنَّ هـــــــذه احلقيقـــــــة ا
يف العـــــــراق امللكـــــــي وقبـــــــل صـــــــدور القـــــــانون سياســـــــية ومجعيــــــات 

ـــذا الصـــدد،أو األساســـي بأعوا م،تشـــكل نقطـــة اساســـية ومهمـــة 
بـاألحرى تشـكل حجـة قويــة والـيت مـن خالهلــا ميكـن إرجـاع خلــو 

ــا تال هــذا القــانون مــن اإلشــارة الواضــحة أو مــن أن  ضــم يف طيا
الشعب بنـداً تـنص صـراحة حبـق تـأليف قوق ويف الباب اخلاص حب

تلــك يف هــذا البلــد.إذ أنَّ وجــود األحــزاب واجلمعيــات السياســية
عوا ضاألحزاب كان يستدعي على واضعي هذا الدستور من أن ي

هنا يعــاجل هــذا املوضــوع املهــم يف حيــاة هــذا البلــد السياســية.نــداً ب
جيـب طـرح هـذا السـؤال اجلــوهري واحليـوي وهـو مـاهو احلكمــة يف 
صــدور قــانون خــاص باجلمعيــات واألحــزاب السياســية يف العــراق 

ذلـك يـردوال،ببضـع سـنواتامللكي وقبـل وضـع قانونـه األساسـي 
؟.أو قانونه األساسييف دستوره 

كجزء من اإلجابة علـى ذلـك السـؤال،ميكن اإلشـارة هنـا إىل 
عدة عوامل اساسية،أوهلا وكما يرى البعض يتمثـل يف أنَّ احلقـوق 

مل تكن لتتجاوز القيود  اليت السياسية الواردة يف الدستور امللكي
العراقيــــــــــــة اهــــــــــــدةفرضــــــــــــها كــــــــــــل مــــــــــــن صــــــــــــك اإلنتــــــــــــداب واملع

ما قد حددا املالمح هذا وذلك ،41الربيطانية الدسـتور بسبب أل
ء والقواعـــد املبـــادىو ة مــن القيـــود قبــل إنشـــاءه،ومن مث فرضـــتا مجلـــ

ــــيت جيــــب أن يقــــوم عليهــــا الدســــتور ــــاك مــــن .42األساســــية ال وهن
يرجعهــا اىل العامــل الــذايت املتجســد يف طبيعــة القــوى اإلجتماعيــة 

نيــــــــة املوجــــــــودة وقتئــــــــذ يف الســــــــاحة السياســــــــية والسياســــــــية والدي
يف أنَّ هشاشـــــة منـــــو البـــــىن رى أصـــــحاب هـــــذا التوجـــــهالعراقيـــــة،وي

وتســــيريه بــــالطرق ،43للنظــــام الدســــتوري النيــــايب احلــــديثالرافعــــة
ا يرتبط بضعف القوى والتنظيمـات واألحـزاب ذات  اإلنتخابية أمنَّ

عتمــــد علــــى ة املختلفــــة والــــيت تاإلمتــــدادات اإلجتماعيــــة الســــكاني
صـــــاحل إقتصــــادية سياســـــية مبوعي الــــء معينــــة قائمـــــة علــــى مبــــادى

البنيـــة التنظيميـــة واحلزبيـــة ميكـــن أيضـــاً ّعـــد.44وإجتماعيـــة خمتلفـــة
لـــدى أغلـــب األحـــزاب واجلمعيـــات السياســـية املوجـــودة والفاعلـــة 

املرحلـــة املعروفـــة بعهـــد علـــى الســـاحة السياســـية العراقيـــة ســـيما يف
ذا الصدد،إذ مبثابة عامل اإلنتداب  يقول{عبدالرزاق اموكآخر 
تشكيلها يف العـراق ـــ السـيما يف((أنَّ األحزاب اليت مت:احلسين}

ـ1932و1921عهــد اإلنتــداب بــني عــامي  مل تشــكل األســس ــ
ـــة الـــيت تقتضـــيها املصـــلحة العامـــة ورعايـــة الطـــرق املألوفـــة يف  الثابت

.45البالد الدميقراطية األخرى))
قد 46)1/1943يف(تعديل الثاين للدستور امللكي التمع أنَّ 

وســع مــدى مفهــوم احلريــة الفرديــة،أو بعبــارة أدق قــد قــام بتطــوير 
هـــــذا املفهـــــوم بشـــــكل أحســـــن وأقـــــوم ممـــــا كـــــان عليـــــه يف صـــــدوره 

نص أنَّ الدســـتور امللكـــي ال يـــهكـــذا يظهـــر جليـــاً كيـــف ،47األول
وق األحزاب السياسية كأحد احلقاىل حق تأسيسبشكل مباشر

من مثء الدميقراطيــة،و تســتوجبها املبــادىواحلريــات األساســية الــيت
تبــىن احلقـوق الدميقراطيــة للفئـات والطبقــات فـأنَّ هــذا الدسـتور مل 
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اإلجتماعيـــــــة للمجتمـــــــع العراقـــــــي يف إطـــــــار حقهـــــــم يف تشـــــــكيل 
األحزاب السياسية.

إنَّ إلقــاء نظــرة موضــوعية علــى واقــع احليــاة احلزبيــة يف العــراق 
إىل حليـــاة السياســـية بشـــكل عـــام تـــؤديبشـــكل خـــاص واامللكـــي 

اإلســـتنتاج اجلـــوهري الـــذي يؤكـــد علـــى نقطتـــني أساســـيتني،األوىل 
يف"مــــن أنَّ منـــع احلكومــــة تأســـيس االحــــزاب ســــيؤدي اىل يتمثـــل 

همــــــا يتجســــــد يف أنَّ أغلــــــب وثاني،48تشــــــكيل احــــــزاب ســــــرية"
مامحلـــه وجســـده واقـــع احليـــاة السياســـيةة اإلنتـــداب  احـــزاب حقبـــ

ــــ عهـــد اإلنتـــداب ــــــ  .عليـــه ميكـــن القـــول بـــأنَّ طـــوال تلـــك احلقبـــة ــ
الغمـــوض الـــذي  ميـــز مفهـــوم احلقـــوق املدنيـــة السياســـية يف املـــادة 

شيئاً إعتباطيـاً،أو بـاألحرى املذكورة من الدستور امللكي ،مل يكن
ن قبــل واضــعي هــذا الدســـتور،فكما كــن أمــراً غــري مــدروس،ممل ي

كانــت هنــاك احــزاب ومجعيــات سياســية متــت اإلشــارة اليــه أعــاله  
قبـــــل صـــــدور القـــــانون األساســـــي بأعوام،وإســـــتمرت وجـــــود هـــــذه 
األحزاب واجلمعيـات السياسـية طيلـة الفـرتة الالحقـة لصـدور هـذا 

أنَّ ميكـن القـول بـذا كهإىل سقوط النظام امللكي نفسـه.القانون و 
اية كانوا على در ية املنشئة  العراقانعي القرار السياسي يف الدولةص

ـــــأنَّ ظـــــاهرة األحـــــ ـــــداً ب ـــــاألحرى كـــــانوا يعرفـــــون جي زاب تامـــــة،أو ب
يف هـذا البلـد،ال السياسية تشكل أهم البـىن يف العمليـة السياسـية 

يف العراق.قبل هذه العمليةتسالتحدي األكرب ملبل هلي 
ستور امللكي ومع إقراره أنَّ الدبناًء على ماتقدم ميكن القول ب

قية كافة،إال لسياسية ملواطين الدولة العراحقوق املدنية واللالواضح 
شــكل أكثــر مــن حماولــة دمياغوئيــة ليكــن أنَّ ذلــك يف حقيقتــه مل ي

اسية هلذا النظام يصبغة دميقراطية على أعمدة احلكم السإلضفاء
لحقــوق ،ال بــل أنَّ هــذا التجســيد لمــن جانــب واضــعيه احلقيقيــني

تجســــيد احلــــي مل تكــــن لرتتقــــي اىل مســــتوى الاملدنيــــة والسياســــية
م احلقـــــــوق املدنيـــــــة والعلـــــــين لتأكيـــــــد احملتـــــــوى الـــــــدميقراطي ملفهـــــــو 

ســــــاهمي،حبيثكافـــــةاعــــــات هـــــذا البلــــــدواطين ومجوالسياســـــية ملـــــ
ـــــة و  ـــــني النظـــــام السياســـــي يف خلـــــق عالقـــــة إجيابي ـــــة ب امللكـــــي متين

ـــــا املختلفـــــة مــــــن جهـــــة واألحــــــزاب والقـــــوى  السياســــــية وحكوما
.املختلفة من جهة أخرى

ستانيطي الكوردتأسيس الحزب الديمقراالمطلب الثاني:
والدستور الملكي

حــــــزاب والتنظيمــــــات السياســــــية يفإنَّ موضــــــوع تأســــــيس اال
تمــع والدولــة الــذي تبحثــه  تمعــات املتخلفــة والــيت هــي حالــة ا ا
هذه الدراسة ــ أي الدولة العراقية ـــ يف مرحلتها التأسيسية املعروفة 

لكي،تكتنفــــــه العديــــــد مــــــن الشــــــوائب واإلشــــــكاليات بالنظــــــام امل
القانونية والبنيوية سيما عندما يتعلق األمر بتأسيس تلك األجهزة 
السياســية بــاملكون القــومي اآلخــر يف الدولة،والــذي ختــوض غمــار  

أنَّ ومباأجـــل نيـــل حقوقـــه القوميـــة املشـــروعة،كفـــاح سياســـي مـــن
ـــــــك الوقـــــــت ملالشـــــــعب الكـــــــوردي ويف ـــــــكيكـــــــن ليذل أيـــــــة متل

ماعــدا التنظيمــات واالحــزاب السياســية والــيت  مؤسســات سياســية
فقــــد وجــــد مــــن الضــــروري هلــــذا،هــــو الباريتكــــان ابرزهــــا وأقواهــــا 

ختصيص هذا املطلب لبحث كيفية تأسيس و تكوين هذا احلزب
أوًال،ومــــن مث تســــليط الضــــوء علــــى اإلطــــار القــــانوين حــــول كيفيــــة 

.تأسيسه ثانية
ــــة تأســــ ــــاريتيس امــــع أنَّ عملي انــــت حتــــت تــــأثري تأســــيس كلب

حتـت التـأثري ،أو بـاألحرى يـراينسـتاين اإلطي الكوردقرااحلزب الدمي
ســتان بعــد قيــام مجهوريــة كوردن ســتاكوردشــرق  املباشــر ألحــداث 

ـــــأنَّ فكـــــرة تأســـــيس(ثاريت هناك، ـــــبعض بـــــالقول ب هـــــذا مايؤكـــــده ال
قــــد جــــاءت نتيجــــة التطــــور الــــذي طــــرأ علــــى 49دميــــوكرايت كــــورد)

يف كوردستان إيران الذي تطور اىل(حزيب كوردستان)حزب(ذياين
لتأسـيس مجهوريـة كوردسـتان نتيجـةكذلك و ،دميوكرايت كوردسـتان)

مـع إنَّ هـذه احلقيقـة تؤكـد علـى .50يف ذلك اجلزء مـن كوردسـتان
شــــــرق  جــــــذور األصــــــلية هلــــــذا احلــــــزب كإمتــــــداد للحــــــزب األم يف 

تقـــول بـــأنَّ تلـــك الثوابـــت الـــيت،إال أنَّ ذلـــك ال ميحـــي كوردســـتان
قـــــل أمهيـــــة،إن مل ك جـــــذور أخـــــرى لتكـــــوين هـــــذا احلـــــزب التهنـــــا

تــــزد،من أمهيــــة ذلــــك األصــــل التكــــويين،ويف هــــذايقول{مايكل إم 
ــــاريتغينرت}:((تأســــس  ــــه أربعــــة 1946يف العراقــــيالب وإشــــرتك في

فعاليــــات سياســــية كورديــــة هــــي هيفــــي وشــــورش ورزكــــارى والفــــرع 
.51ين اإليراين))العراقي للحزب الدميقراطي الكوردستا

البــاريتلعــل الــذي يفيــد تلــك احلقــائق حــول عوامــل تأســيس 
ملوضوع هذا البحث هو نقطتني أساسيتني يف نظرنا،األول تتمثل 
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ســـتان العـــراق ويف تلـــك األثنـــاء  يف أنَّ الشـــعب الكـــوردي يف كورد
عاين من الظلم و اإلضطهاد القومي من قبل النظام امللكي كان ي

تتجسـد يف هلذا النظام،والثـاينيطانية الداعم الرئيسحلكومة الرب وا
عــــــدم متتــــــع التنظيمــــــات السياســــــية الكورديــــــة وكــــــذلك اليســــــارية 
باحلريــات السياســية احلقيقيــة ملمارســة النشــاط السياســي يف تلــك 

قبــــة امللكيــــة يف الدولــــة احلقبــــة املعروفــــة بعهــــد اإلســــتقالل مــــن احل
ملــذكورة األعــاله مل تكــن إذ أنَّ أي مــن تلــك التنظيمــات االعراقيـة،
قويــة ويف هــذا داللــة للعمــل السياســي،بــالرتخيص القــانوينلتتمتــع

عــــــرتف بــــــاحلقوق يتضــــــمن ويكــــــن لعلــــــى أنَّ النظــــــام امللكــــــي مل ي
ـــــة للشـــــعب الكـــــوردي حتـــــويدســـــتوره مل يكـــــن لي،وإنَّ الدميقراطي

ـــــــــــــة العمـــــــــــــل السياســـــــــــــي للتنظيمـــــــــــــات واألحـــــــــــــزاب  حـــــــــــــق حري
.اسية الكوردية السي

يف احلقيقـــــــــة وإرتباطـــــــــاً باإلســـــــــتنتاج املتضـــــــــمن يف النقتطـــــــــني 
حلــزب تشــري املــذكورتني،فإنَّ الوقــائع املتعلقــة بعمليــة تأســيس هــذا ا

عانيـــــه الشـــــعب الكـــــوردي وحركتـــــه وبشـــــكل واضـــــح إىل ماكـــــان ي
قاســــــية مــــــن أوضــــــاعيف هــــــذا اجلــــــزء مــــــن كوردســــــتانالسياســــــية 
امللكــي وحكوماتــه املختلفــة نظــام مــن قبــل الالقمعيــة واإلجــراءات
يف أن ربيطانيـــة مـــن جهـــة أخـــرى،إذ ال غرابـــةوالدولـــة المـــن جهة،

ي جنـــد أحـــد توصـــيات القائـــد الكوردي{مصـــطفي البارزاين}والـــذ
اىل اهليئـــة املؤسســـة،يف أن 52محلـــه أحـــد مؤسســـي احلـــزب البـــارزين
لكـي ال حيـس "،إذ جـاء فيـهيدعو اىل توخي احلذر من الربيطانيني

تحرريـــــة الكورديـــــة عمار الربيطـــــاين أكثـــــر مبخـــــاطر احلركـــــة الاالســـــت
يجب بصورة خاصة عـدم التحـدث عـن البـاريت وتأسيس الباريت ف

.53اىل أن ترتسخ أسسه ولئال يتعرض اىل محالت قمعية عديدة"
ويف هـذا داللـة واضـحة علـى مواقــف بريطانيـا املعاديـة جتـاه احلركــة 

واقــع اإلضــطهاد السياســي السياســية الكورديــة يف تلــك املرحلــة،و 
وصـل اىل والـذيورد يف العراق يف احلقبـة امللكية،الذي يعانيه الك

احلـــد الــــذي اضـــطر معــــه مؤسســــي احلـــزب الــــدميقراطي الكــــوردي 
ومنــذ اللحظــات األوىل لبــدء نشــاطه احلــزيب اتبــاع اســلوب العمــل 

ذا الصـــدد يقــــول{علي عبـــداهللا} ((إســـتأجر املكتــــب :الســـري،و
رية إلختاذهــــــا مقــــــراً ألعمــــــال املكتــــــب ولطبــــــع السياســــــي داراً ســــــ

.54))منشوراته ولصيانة سكرتري احلزب فيها

دولــة كحــزب سياسـي يف البـاريتحبـث موضــوع تأسـيس عنـد 
أّن كيفيظهر جلياً هلا دستور دميقراطي ليربايل ــ كما متت حبثه ــ 

ياســي يف حقيقتهـا تأسـيس حـزب سالتأسـيس هـذه كانــتعمليـة 
ؤمن بالدميقراطيـــــة اليت تـــــ،و ذه الدولـــــةهلـــــالثـــــاين رئيســـــيالمكـــــون لل

اوالتعايش السلم ظهور حزب يقود حركة ومن مث ،ي بني مكونا
احلقــوق املشـروعة لشــعب مضــطهد تحقيــق طالـب بتقوميـة حترريــة 

{د.ســعد نــاجي إذ وكمــا يقول.أكثــرة الولــداخــل كيــان هــذه الد
((وقد لوحظ من صياغة املنهاج الذي صدر على شـكل:جواد}

بيان،مراعاة واضحة ملقتضيات ظروف املرحلة السياسية اليت كان 
ا العراق بشكل خاص واملنطقة والعامل بشكل عـام يف تلـك  مير 

ــــــة)) ــــــنهج .55احلقبــــــة التارخيي ــــــى ال ــــــة واضــــــحة عل ويف هــــــذا دالل
الــــدميقراطي واألســــلوب الســــلمي هلــــذا احلــــزب السياســــي كحــــزب 

ترأس حركة حتررية قومية.
يعـــــة وأهـــــداف احلركـــــة السياســـــية الكورديـــــة وحنـــــن بصـــــدد طب

كـة طيلــة احلر بشـكل خــاص الـذي يقـود هـذه البـاريتبشـكل عـام و 
شارة اىل حقيقـة من الضروري اإلسيسه،ثالثة عقود متتالية منذ تأ

وكما يذهب اليه البعض بالقول يف أنَّ النضال من جوهرية تتمثل 
قبــل قــد ربطــت مــن 56أجــل احلكــم الــذايت ســيما يف تلــك املرحلــة

رديـــة و ة الكحلركـــة مبوضـــوع أساســـي وهـــو حـــل القضـــيقـــادة هـــذه ا
بصــورة جديــة أكثــر مــع مكتســبات احلقــوق الدميقراطيــة للشــعب 

شــــكل موضــــوع احملتــــوى الــــدميقراطييف الواقــــع ي،57العراقــــي كلــــه
ء الرئيسـة شرتك الذي كان واليزال من املبادىوأسلوب الكفاح امل

ـا قوم عليها هذا احلـزب ومعـه جممـاليت ي ل احلركـة الكورديـة واحزا
وحيويــاً ملوضــوع هــذا البحــث،إذ إنَّــه الرئيســة األخرى،حمــوراً مهمــاً 

الـيت مـن خالهلـا ميكـن اإلحسـاس كل إحدى النماذج الرئيسةتش
اد بغيـــاب الـــروح الدميقراطيـــة وإحـــرتام احلقـــوق املدنيـــة ســـواء لألفـــر 

ســــواء للحقــــوق السياســــية ،و واجلماعــــات يف وســــط عــــرب العراق
يف حقبــة نظـــام عب الكــوردي يف هــذا اجلــزء اخلاضــع للعــراقللشــ

ىل إة املمتدة مـن التأسـيس فهذا احلزب وطيلة املداحلكم امللكي،
الدولـــــة م امللكـــــي مل يطلـــــق رصاصـــــة واحـــــدة صـــــوبايـــــة احلكـــــ

،بل كــان منغمســـاً يف النضــال الســـلمي العراقيــة ونظامــه السياســـي
صــديقة لــه.فكان جليــاً عراقيــة الوبالتعــاون مــع القــوى واألحــزاب ال
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ة كـــــان يف منفـــــاه يف رئيس احلـــــزب يف تلـــــك احلقبـــــللجميـــــع بـــــأنَّ"
ــــ،وكان الوضـــع الكـــوردي يعـــاين مـــن  ــــ الســـابق ــ اإلحتـــاد الســـوفييت ـ

،وهلـــذا فكـــان هــــذا 1958يف النظـــام اجلمهــــورياجلمـــود إىل قيـــام 
احلـزب مل يكـن ليلعـب إال دوراً حمـدوداً ممـا جعلـه أقـرب اىل جتمـع 

وثقـــــــايف منـــــــه اىل حـــــــزب سياسي،ســـــــيما وانَّ وضـــــــعه اجتمـــــــاعي 
.59"فيه58اعاً داخلياً بني تيارين رئيسينينز الداخلي كان يشهد 

هــذا احلــزب مــنتمكن مؤسســوإذن واحلالــة هــذه،فلماذا مل يــ
م بشــكل علــين ويف إطــار قانتأســيس حــ عــدة لوين؟،ذلــك يعــودز

طفى عوامل،منهـــا مـــايتعلق بالوضـــع القـــانوين لـــرئيس احلـــزب مصـــ
ومالحقاً يقيم خـارج البارزاين إذ وكما ذكر يف األعاله كان منفياً 

أغلبيـة األعضـاء العراق، ذا الصـدد اىل أن ومن مث ميكن اإلشارة 
املؤسســـــني للحـــــزب كـــــانوا مـــــن قيـــــادي حـــــزيب شـــــورش ورزكـــــاري 

أحزابـاً سـرية.إال ميثلـون وكذلك حـزب هيـوا،وهم يف األصـل كـانوا 
يكمـــن يف اهلويـــة هـــذا الصـــدديفمـــل الرئيســـي العانـــا نـــرى بـــأنَّ أنَّ 
ا احلــزب تشــكل مــن أجــل لقوميــة هلــذا احلــزب،مبعىن آخــر أنَّ هــذا

ن حتقيــــــــق املطالـــــــــب القوميـــــــــة للشــــــــعب الكـــــــــوردي يف كوردســـــــــتا
لربيطانيـة فضـه كـل مـن السـلطات ار يخيشـاه و اجلنوبيـة،األمر الـذي 

.والنظام امللكي يف العراق
ين القطبـني السياسـيني توجه هلـذاملوقف والذلكنَّ يف الواقع أ

تصــل حبقــائق وقضــايا ذي أبعــاد يجتــاه الكــورد وحركتــه السياســية،
ة الـــيتواإليديولوجيــةالسياســيعميقــة تــدل وتشــري اىل واقــع البنيــة

كما ي يف الدولـــــة العراقيـــــة الناشـــــئة،فالنظـــــام السياســـــابـــــىن عليهـــــ
ــــذهب الــــبعض  لتحديــــد الدســــتوري للمواطنــــة يف ونتيجــــة لاليــــه ي

القومية الناشئة ـــ والعراق هو إحدى النماذج احلية يف هـذا لدولا
ال ـــ،أن اعرتى مبدأ السيادة الشعبية الذي حـدَّد بـدوره طبيعـة  ا
الســــلطة والشــــرعية يف دســــاتري هــــذه الــــدول،مما نــــتج عنــــه ضــــعف 

مــــل هويــــة إثنيتهــــا حتشــــديد بفعــــل مفــــاهيم املواطنــــة الــــيت كانــــت
إلثنيات األخرى من حقوق املواطنة إال إستبعاد االسائدة،ومن مث

م اإلثنيــــــة والثقافيـــــة كــــــذا جتســـــدت هــــــذه ه.60إذا نبـــــذوا هويـــــا
ــــة ياســــية يف الدســــتور امللكي،وهــــذا السءىاملبــــاد مايفســــر مطاطي

املدنيـــة والسياســـية فيـــه كمـــا مت اإلشـــارة وغمـــوض مفهـــوم احلقـــوق 
أو ذات ة اليه سابقاً،إذ أنَّ هذا املفهوم يعطي فقط اإلثنية السائد

ــــيت بيــــدها الســــلطة السياســــيةالســــيادة  ،ذلك ألنَّ وهــــي اإلثنيــــة ال
"مفهوم املواطنة له أمهية حامسـة يف هـذا الصـدد،فهو يـنظم عالقـة 
تمع املدين بالسـلطة السياسـية" األفراد والفئات واجلماعات يف ا

"إسـتبعاد أو نتيجة املنطقية الـيت تتمثـل يفالعلى هذايرتتب و ،61
ننة ية اإلثنية للسلطة السياسـية،املقيات اليت ال متتثل للهو قمع اهلو 

ـــــري عـــــن هـــــذه مـــــن مثيف الدســـــتور،و ـــــى مظـــــاهر التعب احلكـــــم عل
ــــــــــــا الدســــــــــــتورية  َّ ــــــــــــال السياســــــــــــي القــــــــــــومي بأ اهلويــــــــــــات يف ا

.62والمشروعة"
علــى احلقــائق املـــذكورة األعــاله ميكــن القــول بـــأنَّ عليــه وبنــاءً 

البـاريتتلك املرحلة عامة ومؤسسي النخبة السياسية الكوردية يف
األحزاب والتنظيمـات السياسـية الكورديـة األخـرى خاصـة،كانوا و 

ذه احلقيقة اجلوهرية للبنيـة العقائديـة ل السياسـي لنظـام على علم 
ورمبـــا هـــذا يفســـر يف جانـــب كبـــري منـــه الســـبب يف العـــراق امللكي،

يـــة الـــذي دفـــع مبؤسســـي هـــذا احلـــزب اىل جعـــل موضـــوع الدميقراط
للعـــــــراق ونيـــــــل احلقـــــــوق املشـــــــروعة للشـــــــعب الكـــــــوردي بـــــــالطرق 

.يةزب الرئيسة واحملور احلالسلمية،من أهداف 
الــــــذي يــــــدعم وبشــــــكل قــــــوي اإلســــــتنتاجات املــــــذكورة لعــــــل 

أعاله،هـــــو أنَّ تأســـــيس هـــــذا احلـــــزب كـــــان يف وقـــــت اضـــــطر فيـــــه 
ات دالنظــام امللكــي فيــه وحتــت ضــغط املســتجاصــحاب القــرار يف 

ـــا أ تقتنـــع بأمهيــــة "لــــالثانية،العامليةبعـــد احلـــرب وضـــاع الـــيت أتـــت 
ـــــــى النظـــــــام السياســـــــي، فأطلقـــــــت إجـــــــراء تعـــــــديالت جديـــــــة عل

إصــالحات جديــدة تشــمل مزيــًدا مــن احلريــات السياســية وتعــديل 
لـــــــــــس النيــــــــــــايب نظـــــــــــام اإل نتخابـــــــــــات عـــــــــــرب زيــــــــــــادة مقاعـــــــــــد ا

ضــة وإلغــاء املراقبــة علــى )وإجــازة احــزاب معار 118)اىل(110مــن(
هكــذا وعلــى أثــر تلــك التطــورات منحــت اإلجــازة .63"الصــحف

القانونية هلذه االحزاب"الوطين الدميقراطي واألستقالل و األحـرار 
"احلـــزب الشـــيوعي "،فيمـــا بقـــى كـــل منوالشـــعب واإلحتـــاد الوطين

ـــــة منـــــه و  ،دون مـــــنح هـــــذا احلـــــق البـــــاريتالعراقـــــي واألحـــــزاب القريب
.64الدميقراطي ملمارسة العمل السياسي"

املمارسات ه ومع وجود ميكن القول بأنَّ لى ماتقدم عبناءً 
لصانعي القرار السياسي يفالشوفينيةاملواقف الالدميقراطية و
والذي متخضت جتاه الكورد وحركتهم السياسية،العراق امللكي 
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ألحزاب والقوى عنه خلق جو من القمع واإلضهاد السياسي ل
ة،كان سبباً ستان خاصكورداسية يف العراق عامة وجنوبالسي

ة رافقت حقببشكل سري،لكن التطورات اليتالباريتلتأسيس 
ال أمام مابعد التأسيس هذه مباشرة،كانت عامًال يف فتح ا

ين، تبعًا للتطورات اليت العلين وشبه العللعملهذا احلزب ل
يف العهد امللكي.يةالعراقا احلياة السياسيةشهد

راقي من ملكي العالمبحث الثالث: موقف النظام ال
ستانيالحزب الديمقراطي الكوردتأسيس 

ذي قامت امللكية يف العراق كأول نظام سياسي يتبىن دستوراً 
بعــــــــــــد تكــــــــــــوين الدولــــــــــــة العراقيــــــــــــةطــــــــــــابع دميقراطــــــــــــي ليــــــــــــربايل

ــا يف الوقــت نفســه يشــكل نظــام ،لكــن رغــ)1921يف( ّ م ذلــك فأ
لكـوردي عرتف يف دستوره باحلقوق القومية للشـعب اسياسي ال ي

قــر علنــاً عىن آخــر أنَّ الدســتور امللكــي ال ياخلاضــع هلــذه الدولــة،مب
العراقية.وهلـذا فالغرابـة يف بوجـود شـعب آخـر داخـل كيـان الدولـة 

معارضــة قــد وجــد نفســه ومنــذ أيامــه األوىل،أمــام هــذا النظــام أن
ختــوض قويــة هلــذا الشــعب مالبثــت أن حتولــت اىل حركــة سياســية

أهدافــه القوميـة جنبــاً اىل جنـب مــع اتبــاع نضـاًال مســلحاً لتحقيـق
ــــــة  النضــــــال الســــــلمي،ذلك حســــــب موقــــــف هــــــذا النظــــــام والدول
الربيطانيـــــة الراعيـــــة هلـــــا مـــــن مطالـــــب الشـــــعب الكـــــوردي وحركتـــــه 

الكورديـــــة والنظـــــام احلركـــــة وهلذا جنـــــد أنَّ العالقـــــة بـــــني السياســـــية.
امللكـــــــي يف العـــــــراق تـــــــارة تشـــــــهد تصـــــــعيداً وتـــــــوتراً شـــــــديداً حـــــــد 
الصدامات املسلحة،وتارة تطغى عليها نوع من اإلستقرار واهلدوء 
النســيب لكــي تأخــذ اســلوب احلــوار السياســي ســبيله حلــل القضــية 

الكوردية بالطرق السلمية. 
العــراق ومـــن إنَّ املواقــف الســلبية والعدائيــة للنظــام امللكــي يف

شــــعب الكــــوردي وحركتــــه تلــــك جتــــاه الورائــــه احلكومــــة الربيطانيــــة 
ا اىل اخللــل الكبــري يف السياسـية،كانت ترجــع يف أحــد اهــم اســبا

ـذا الشـعب ومـن دستور العـراق امللكـي يف عـدم اإل قـرار الصـريح 
ـــــــك وألمث اإلعـــــــرت  ـــــــة،وأكثر مـــــــن ذل ـــــــه القومي نَّ الطـــــــابع اف حبقوق

تطبيقه والعمل به بشـكل هلذا الدستور مل تتمالديقراطي الليربايل

العراق ككل،ولذلك بقـى هـذا البلـد سليم وحقيقي على مستوى 
ء الدســتورية وإحــرتام املبـادىاحلقــوق الدميقراطيـة عـاين مــن غيـابي

فــــإنَّ األحــــزاب والقــــوى وبســــبب كــــل تلــــك العوامل،بشــــكل كبري.
ا أنفسـهم يف لكـي وجـدو العـراق املاملوجودة يفالسياسية الكوردية

غري مالئمة بـل وقاسـية ملمارسـة العمـل السياسـي مواجهة أوضاع
ـــــــم كـــــــانوا َّ يعـــــــانون مـــــــن إشـــــــكاليتني بشـــــــكل حـــــــر وعلـــــــين،إذ أ

إشـــــكالية عـــــدم إقـــــرار الدســـــتور امللكـــــي أصـــــًال ماأوهلأساســـــيتني،
ة الثانية يف العراق، والثاين هو يبالشعب الكوردي كالقومية الرئيس

واد والفقرات املتعلقـة بـاحلقوق الدميقراطيـة إشكالية عدم تطبيق امل
للحيــاة ســتور امللكــي يف الواقــع العملــيفــراد واجلماعــات يف الدلأل

السياسية يف الدولة العراقية ككل.
ســــــتاين هــــــو احلــــــزب الرئيســــــي احلــــــزب الــــــدميقراطي الكوردإنَّ 

الوحيــد الــذي كــان يقــود احلركـــة السياســية الكورديــة طيلــة احلقبـــة 
عـاين امللكـي يف العراق،كـان هـو االخـر يعمـر النظـاماألخرية من 

جد نفسه مباشرة بل فأنَّه ولد ليني املذكورتني،الهاتني اإلشكاليت
هــذا قــد وجــدت تناولــه يفعليــه وألمهيــة هــذا املوضــوع فأمامهما.

يني:ــــبحث وذلك من خالل املطلبني اآلتامل
حــــزب اســــباب عــــدم مــــنح الرتخــــيص القــــانوين للاملطلــــب األول:

الدميقراطي الكوردستاين 
قراطي احلـــــــــزب الـــــــــدميإشـــــــــكالية العالقـــــــــة بـــــــــني :املطلـــــــــب الثـــــــــاين

النظام امللكيستاين والكورد
الحزب عدم منح الترخيص القانوني أسباب المطلب األول:

الديموقراطي الكوردستاني 
ا فرتة شهدالباريتفيها ة اليت تشكلإنَّ احلقب َّ فيهـا تعرف بأ

يف العـــراق إنفتاحـــاً وإنفراجـــاً سياسياً،ســـيما بوجـــه احلكـــم امللكـــي
االحــزاب والقــوى السياســية النشــطة واملصــنوفون يف دائــرة احــزاب 

ة الـيت سـبقت احلـرب الثانيـة،إال طـول املـداملعارضة للنظام امللكـي
تمــــع الكــــوردي اإلنفتــــاح السياســــي مل ميتــــد ليأنَّ ذلــــك  شــــمل ا

يف فضــاء العــراق وراً فقــطواحزابــه السياســية،مبعىن آخــر كــان حمصــ
ــال لألحــزاب والقــوى معرفــة اســباب عــدم إعطــاء االعــريب.إذن ف
،ويف ذروة إنفتاحــه الدميقراطي،يشــكل العــراق امللكــيالكورديــة يف

موضـوعاً مهمـاً يف التــاريخ السياسـي املعاصـر للعالقــة بـني الوســط 
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سياســــــــــي السياســــــــــي العراقــــــــــي ــــــــــــ الرمســــــــــي منــــــــــه ـــــــــــــ والوســــــــــط ال
لميــاً والبحــث فيــه أكادميياً،هــذا مــا ســتحق اإلملــام بــه عالكوردي،ي

نفعله يف هذا املطلب.   
قـــد ولـــد نتيجـــة لتجمـــع إجتاهـــات البـــاريتعلــى الـــرغم مـــن أنَّ 

،إذ راديكاليةقومية ويساريةأساسية ألحزاب كوردية مثلت أفكاراً 
توحيــــــــد املنظمــــــــات الكورديــــــــة يف العــــــــراق "أنَّــــــــه تشــــــــكلت مــــــــن

لتصــــبح قاعــــدة للحــــزب 65ى))و((ز.ك))((رزكــــار ((شــــورش))و
ومنهجـــاً ســـلمياً هـــدافاً دميقراطيـــةأنَّـــه قـــد تبـــىن أإال،66املـــذكور"

إذ وكما يذهب اليه البعض بـالقول فقـد جـاء يف لعمله السياسي،
منهاجــــــه الــــــداخلي النضــــــال مــــــن أجــــــل حتريــــــر العــــــراق مــــــن نــــــري 
اإلســــتعمار وحتقيـــــق مجهوريــــة دميقراطيـــــة برملانيــــة واحلصـــــول علـــــى

حـق تقريـر ققيـلشعوب العراق كافة ومـن مث حتاحلريات السياسية
ويف هــذا هنــاك .67املصــري للشــعب الكــوردي داخــل عــراق موحــد

ء كـد بـأنَّ هلـذا احلـزب أهـداف ومبـادىاكثر من داللـة واضـحة لتؤ 
دميقراطية تتعلق باحليـاة السياسـية يف العـراق ككل،ذلـك مبعـىن أنَّ 

العراقيــــة هلــــا حيــــز مهــــم يف برنــــامج والقضــــايا اإلهتمــــام باملســــائل 
اىل مؤسســه ي هلــذا احلزب،فلمــاذا إذن مل يلجــأواخلطــاب السياســ

م عنـــد ةحتـــافم الســـلطات الرمسيـــة بطلـــب اإلجـــازة القانونيـــة حلـــز
عملية التأسيس؟.

عـــــــدم إحـــــــرتام القواعـــــــد الدســـــــتورية ومـــــــن مث يف احلقيقـــــــة أنَّ 
ـــة املبـــادى ة طيلـــة العهـــد مـــن قبـــل احلكومـــات املختلفـــء الدميقراطي

األساسـي للنظـام امللكـي يف العـراق اليت ضمنتها القـانون امللكي،و 
ـــــه فيمـــــا  ولـــــو بشـــــكل مطـــــاطي وغـــــامض كمـــــا متـــــت اإلشـــــارة إلي
سبق،يســـــــاهم بدرجـــــــة كبــــــــرية يف عمليـــــــة اإلجابــــــــة علـــــــى ذلــــــــك 

فتقـر إىل هـذه املقومـات الرئيسـة لقد كان النظـام امللكـي يالسؤال.
يمة،فقد كانـت احلكومـة الربيطانيـة واملهمة للحياة الدسـتورية السـل

وبوصــفها الدولــة الراعيــة والداعمــة هلــذا النظــام يف العــراق،مل تكــن 
راضـــــــية،أو بـــــــاألحرى كانـــــــت هنـــــــاك إمتعـــــــاض بريطـــــــاين واضـــــــح 
للخروقــات الدســتورية للنظــام امللكي،وهلــذا"مل جتــد اإلحتجاجــات 

كــذلك و68هــذهالدســتوريةامللــك غري ات ربيطانيــة علــى تصــروفال
م بالنسبة للبنية العراقية بشاإنتق كل عام،آذاناً صاغية من لدن دا

القيادات العراقية.فمحاوالت بريطانيا بناء دولة عراقية مبنية علـى 

أســـــــــــس دســـــــــــتورية،برملانية غربيـــــــــــة مل يكـــــــــــن هلـــــــــــا أي نصـــــــــــيب
.69يف النجاح"

غـري وعمليـة تأسيسـه البـاريتبحث يف موضـوع وحنن بصدد ال
لــــيس أنَّــــه يستحســـن التطــــرق اىل نقطـــة هامــــة تتمثـــل يف،القانوين

فقــــط احلقــــوق السياســــية للكــــورد كانــــت تقابــــل بــــالرفض وتواجــــه 
الثقافيـــة احلقــوق يف الواقـــع أنَّ العــداء مــن قبـــل النظــام امللكي،بــل 

تعــــــاين الشــــــيء نفســــــه وبــــــدرجات خمتلفــــــة،ويف هــــــذا يقول{لــــــورا 
الكورديـــة رأت يف ((إنَّ العناصـــر املعتدلـــة مـــن القيـــادات:لـــوكيتز}

رفض احلكومة العراقية املوافقة على تأسيس جممع ثقايف كوردي ــــ 
ـــ لــيس يف الوقــت الــذي أعطــي هــذا احلــق إىل األقليــات األخــرى ــ

ويف هــذا داللــة واضــحة .70إال دلــيًال علــى سياســتهم العنصــرية))
على أنَّ النظام امللكي شـأنه شـأن األنظمـة السياسـية األخـرى يف 

ـــاورة للعــــراق والـــيت حتتــــل جـــزء مــــن كوردســـتانالـــدول  كانــــت ،ا
الكــــورد مـــــن منطلــــق تقــــوم علــــى التفكـــــري تتعامــــل مــــع املــــواطنني

ولد اخلوف من إعطاء أبسط احلقوق العنصري،هذا التفكري اليت ت
هــذا مــن جهــة،ومن جهــة ثانيــة فــأنَّ هــذا بنــاء القوميــة الكوردية.أل

مان احلقــوق املدنيــة النظــام وخالفــاً لدســتوره الــذي يؤكــد علــى ضــ
ىت احلقــوق الثقافيـــة عراقيني،فإنَّـــه مل يضــمن حـــوالسياســية لكافــة ال

للمواطنني الكورد يف حدود الدولة العراقية.
ســيس ة الــيت متــت فيهــا تشــكيل وتأعلــى الــرغم مــن أنَّ احلقبــ

ــــــات السياســــــيةتعــــــدالبــــــاريت يف العهــــــد مــــــن أحســــــن أوجــــــه احلري
زب شـرعوا يف عمليـة تأسيسـه أنَّ مؤسسي هذا احلـإال ،71امللكي

بشـــــكل ســـــري،أو بـــــاألحرى مل يقومـــــوا بتقـــــدمي طلـــــب الرتخـــــيص 
القانوين لدى السـلطات الرمسيـة،على خـالف االحـزاب السياسـية 
املعارضــــة وقتئذ،فقــــد قامت"ســــت فئــــات سياســــية بتقــــدمي طلــــب 
ـــــــــــى تكـــــــــــوين احـــــــــــزاب هلـــــــــــا اىل حكومـــــــــــة توفيـــــــــــق  املوافقـــــــــــة عل

اإلســــتقالل،حزب الســــويدي،فأجازت مخســــة منهــــا وهــــي حــــزب
الـــوطين الـــدميقراطي،حزب األحرار،حـــزب الشـــعب،حزب اإلحتـــاد 

حبجة إنتمـاء عناصـر الوطين،ورفضت إجازة حزب التحرر الوطين 
مــــا يالحــــظ يف هــــذا وكمــــا يــــذهب إليــــه .72يــــه"شــــيوعية بــــارزة ال

الـــبعض هــــو أنَّ حــــزب اإلســــتقالل والـــذي كانــــت مــــن االحــــزاب 
ة احلاكمـــة آنـــذاك الرتخـــيص القوميـــة املتشـــددة،قد منحتـــه الســـلط
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القانوين،ذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أنَّـــه مـــن األحـــزاب املنبـــوذة لـــدى 
األوســــــاط احلاكمة،هــــــذا مــــــا يؤكده{عبــــــدالرزاق احلســــــين}عندما 
يقول:((كــــان الــــبالط امللكــــي ومــــن ورائــــه اإلنكليــــز ميقتــــون هــــذا 
احلـزب أشـد أملقت،إلعتقــادهم بأنـه اخللـف احلقيقــي لنـادي املثــىن 

،73))1941ه اليد الطويل يف إثارة حوادث مايس الذي كانت ل
بــــل عليـــه أنَّ إجــــازة هكــــذا حــــزب ذي ميـــول قوميــــة متشــــددة،ال

وكــــان يشــــكل إمتــــداداً لتنظــــيم سياســــي حاولــــت إســــقاط النظــــام 
نفســـــه،وباملقابل عـــــدم إجـــــازة حـــــزب يتبـــــىن أهـــــدافاً وطنيـــــة علـــــى 

إىل مستوى العراقي وذي إجتاه دميقراطي معتدل،فقط ألنَّه ينتمي
إثنيـة أخـرى غـري اإلثنيـة الــيت بيـدها السـلطة السياسـية،ال يــدل إال 

ســي جتــذر منطـق اإلثنيــة السـائدة لــدى أوسـاط  القــرار السياعلـى 
ــــــادى ئيســــــة للحكــــــم يف هــــــذا ر ء اليف العــــــراق امللكــــــي كأحــــــد املب

أنَّ عـدم إحـرتام حقانية وصحة الفرضية اليت تقـول بـالبلد،ومن مث
يف ظـــــل النظـــــام امللكي،هـــــو الســـــبب احلقـــــوق السياســـــية للكـــــورد

الوحيــد الــذي يفســر هــذا التميــز الواضــح والصــارخ بــني االحــزاب 
والقوى الكوردية وماثلتهم من االحزاب العربية العراقية.

جتدر اإلشارة إىل أنَّ الشـيء نفسـه كانـت تطغـي علـى عالقـة 
احلـــــزب الـــــدميقراطي الكوردوســـــتاين ومعظـــــم األحـــــزاب املعارضـــــة 

تلـــــــــــك احلقبة،فبعـــــــــــد أن"أعلنـــــــــــت حكومة{أرشـــــــــــد امللكيـــــــــــة يف 
ــــــــــــة العمــــــــــــري}عن نيتهــــــــــــا إجــــــــــــراء إنتخابــــــــــــات  ــــــــــــدة برملاني جدي

)،إسـتغلت األحـزاب العلنيـة والسـرية املعارضـة 1954يف(حزيـران/
هــذه الفرصــة لإلعــالن عــن مشــاركتها فيها.وبالفعــل متكنــت هــذه 

((برنـــــــامج عمـــــــل سياســـــــي األحـــــــزاب مـــــــن صـــــــياغة((ميثاق))أو
)بإســــم(اجلبهة الوطنيــــة 1954/مــــايس/12(مشــــرتك))أعلن عنــــه يف

،كما أنَّ هذا الباريت،...،إال أنَّ هذه اجلبهة جتاهلت اإلنتخابية)
امليثــــاق كــــان خاليــــاً مــــن اإلشــــارة إىل احلقــــوق املشــــروعة للشــــعب 

ــــذا الصــــدد،فإنَّ هــــذه يف ا.74الكــــوردي" حلقيقــــة وفيمــــا يتعلــــق 
تطغــــي علــــى النزعــــة القائمــــة علــــى مبــــدأ اإلثنيــــة الســــائدة كانــــت

العالقـــــة بـــــني البـــــاريت وأحـــــزاب املعارضـــــة يف العهـــــد امللكـــــي وإىل 
ســقوط النظــام امللكــي يف العــراق،إذ"مل يشــرتك احلــزب الــدميقراطي 

بــل بقــي خــارج 76يف هــذه اجلبهــة،75لكوردســتان العــراقاملوحــد
ــــك،بــــني ن فمــــ.77إطارهــــا" رأي أحــــد أهــــم هوأهــــم أســــباب ذل

يقــول((أنَّ تنظــيم يد}والــذيحممــد حداطــراف هــذه اجلبهــة وهو{
ل يقتصـر علـى كوردسـتان الباريت ونشاطه مل يشمل العراق كافة ب

فضــًال عــن وجــود بعــض احلساســيات لــدى((الفئات العــراق فقط،
داللــة واضــحة وقويــة علــى هيمنــة ويف هــذا،78القومية))جتاهــه))

علـــى ممثـــل أحـــد األحـــزاب األساســـية يف احلركـــة الـــيت كهـــذه نزعـــة  
وط النظــــام امللكــــي وقيــــام اجلموريــــة يف العراق،وهــــو أدت إىل ســــق

الــــدميقراطي ي الــــذي كــــان ميثــــل اإلجتــــاهاحلــــزب الــــوطين الــــدميقراط
ــــول القوميــــة و األحســــن  ــــرهم إعتــــداًال مــــن ناحيــــة املي يف هــــذه أكث
احلركة!. 

كــن التوصــل إىل اإلســتنتاج اآليتعلــى ماتقــدم ميوبنــاءً هكــذا 
انوا يعــانون مــن احلرمــان شــبه الكــورد وطيلــة العهــد امللكــي كــبــأنَّ 

ة والسياسـية،هذه احلقـوق الـذي أقـره التام ملمارسة حقـوقهم املدنيـ
ــذا الصــدد هنــاك مــن ســتور امللكــي يف إطــاه الدتبنــاو ره العام،و

طــــول العهــــد امللكــــي لــــيس هنــــاك أي ويــــذهب بــــالقول اىل أنَّــــه
حزب أو تنظيم سياسي كوردي علين،فيما عـدا بعـض اجلمعيـات 

كانـــت قوميـــة ذلـــك بســبب كـــون احلكومــات يف املركز،و يــة،الثقاف
عربية وترى بأنَّ األحزاب الكوردية ستنغلق على القومية الكوردية 

ب األخرى اهذه احلالة لتشمل األحز تال بل فقد إمتد.79فقط
ـرد ذكـر الكـورد وقضـيتهم فيـتم ومن اإلثنية السائدة،حبيث إنَّه و 
م متجـاوزين اخلـط  ـذا الصـدد تعاملهم وكأ يكفـي أن األمحر!.و

ــــه ومبنتهــــى الوضــــوحإىلنشــــري {جرجيس فــــتح اهللا}يف رده مايقول
على السؤال حـول حضـور الكـورد يف حـزب الشـعب عنـدما كـان 

80ميــارس نشــاطه العلــين عنــدما يقول:((بصــراحة،مل يُفــرد احلــزب

ويــــــــــه،رد والقضــــــــــية الكورديــــــــــة بإشــــــــــارة أو متيف منهاجــــــــــه الكــــــــــو 
. 81تعذرت إجازته))وإال 

وهـــي هنـــاك نقطـــة أساســـية ومهمـــة تســـتوجب التطـــرق إليهـــا
كـــاحلزب الشـــيوعي الطبقـــي اليســـاريأّنّ◌ االحـــزاب ذي التوجـــه

ــــذ،أو القــــومي الراديكــــايل مــــن غــــري اإلثنيــــة الســــائدة  الع راقــــي وقتئ
سـية الـيت فرضــت ،كـانوا يف عـداد االحـزاب والقــوى السياالباريتك

ـــاً  سياســـي طيلـــة لشـــبه تـــام يف ممارســـة العمـــل او علـــيهم حظـــراً كلي
ا تدل ائق خبصوص العهد امللكيفاحلقالعهد امللكي. َّ إن تدل فأ

قــــوى وجــــود قــــدر مــــن حريــــة العمــــل السياســــي ألحــــزاب وعلــــى 
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ا تنتمـــي اىل املكـــون العـــريب العراقـــي يف العهـــد امللكـــي،دون مشوهلـــ
ادي احلكومـة العراقيـة إجـازة نـ"فقد رفضتعلى املكون الكوردي،

،فمـا )1935ثقايف كـوردي بإسـم((نادي مسكـو شـكاك))يف(آذار/
والشــــيء .82"احلــــال للتنظيمــــات واألحــــزاب السياســــية الكورديــــة

هــو أيضــاً ولــد ســراً ، فعلــى احلــزب الشــيوعي العراقــينفســه يصــح
فقــد متـــت تشـــكيله نتيجــة لـــــ"توحيد فصـــائل وكحــزب غـــري قانوين،

ـــــــ((جل م  حتــــــت واجهــــــة سياســــــية عرفــــــت ب نة مكافحــــــة منظمــــــا
إختـــذ هـــذا 1935اإلســـتعمار واإلســـتثمار))،...،ويف أواخـــر متـــوز/

احلــــزب إمســـــه الصريح،كماأصـــــدر صــــحيفة ســـــرية تنطـــــق بلســـــانه 
طبيعة تفكـري على ويف هذا داللة قوية.83هي(كفاح الشعب)"

والــيت راق امللكــي جتــاه الكــوردومواقــف األوســاط احلاكمــة يف العــ
ـــــ اإلثنيــــةهيمنــــة عقليــــة اإلثنيــــتقــــوم علــــى  الــــيت بيــــدها ة الســــائدة ـ

نَّ االحـزاب والقـوى أالسلطة السياسية ـــ، هذه الذهنية اليت ترى ب
ـــا الفكريــةالكورديــة  يشــكلون خطـــراً لــيس فقـــط وخبــالف إجتاها

ـــة ة املتعاقبـــة يف هـــذا البلـــد،السياســـيعلـــى األنظمـــة  بل علـــى الدول
اليتواجلماعات ى أغلب القو وفقاً ملا يراه ويعتقده العراقية برمتها

احلجـــة وإال فمــامتســكت بزمــام الســلطة السياســـية يف هــذا البلــد.
احلقــــوق علــــى ممارســــة شــــبه التــــامو مــــن وراء ذلــــك احلظــــر الكلــــي

ــــ بـــل وتحـــزاب والتنظيمـــاالسياســـية والدميقراطيـــة لأل السياســـية ـ
للمكون الكوردي يف العهد امللكي؟.حىت الثقافية ـــ 

احلقــوق ثـه أعــاله ميكـن القــول بـأنَّ عليـه ويف ضــوء مـا متــت حب
القوميـــة للشـــعب الكـــوردي بشـــكل عـــام وممارســـة أحـــد األشـــكال 
واملظـــــاهر الرئيســـــة هلـــــذه احلقـــــوق والـــــيت تتجســـــد يف التمتـــــع حبـــــق 
تأسيس االحـزاب واجلمعيـات السياسـية يف العـراق امللكي،كانـت 

لذي شكله النظام تعاين من حتديني رئيسيني،األول هو التحدي ا
فقــط هلــذه املؤسســات السياســية،بل للقضــية كــي نفســه لــيساملل

القوميـــة الكورديـــة بشـــكل أساســـي،وهلذا فإنَّـــه كانـــت تعـــارض أي 
ــــع بتلــــك احلقــــوق خوفــــاً مــــن أن تفــــتح  مظهــــر مــــن مظــــاهر التمت
الطريــق،آجًال أم عــاجًال،اىل حتقيــق أمــل الكــورد الرئيســة يف إقامــة  

م.والثــاين تتمثــل يف م السياســي اخلــاص  األحــزاب والقــوى كيــا
ــــة منهــــا وا ــــة الرمسي ــــرغم مــــن أنَّ السياســــية العراقي ملعارضــــة،وعلى ال

ة العربية الكوردية وجعل ومنذ تأسيسه قد رفع شعار األخو الباريت

مـــن حتقيـــق الدميقراطيـــة للعـــراق احـــدى شـــعاراته األساســـية،إال أنَّ 
ابيــاً وأخويــاً جيذلــك مل يكــن ليجعــل هــذه األحــزاب تتخــذ موقفــاً إ

اه هذا احلزب و نضاله السياسي. جت
قـــة بـــين الحـــزب الـــديمقراطي المطلـــب الثاني:إشـــكالية العال

ستاني و النظام الملكيالكورد
ة يف احلقبـوالنظـام امللكـي يف العـراق البـاريتالعالقة بني تتميز 

الــيت تشــكلت فيهــا هــذا احلــزب إىل ســقوط ذلــك النظــام خباصــية 
من طريقة تأسيس هذا بدءً معها أكثر من عالمة إستفهام،حتمل 

احلزب والـيت  كانـت خـارج اإلطـار القـانوين وإىل وجـود نشـاطات 
تشـــمل املشــــاركة يف اإلنتخابـــات النيابيــــة ومـــروراً بعمليــــات علنيـــة 

ره يف معـــتقالت املالحقـــة واملطـــاردة مبـــا فيهـــا زج قيـــادات و كـــواد
هـــذا مايـــدفع إىل القـــول بـــأنَّ الوســـط السياســـي الكـــوردي .النظـــام

ة واالحــزاب والقــوى السياســية الكورديــة خاصــة،بقى مهمشــاً عامــ
ـــــة النشـــــاط  ـــــع مبزاول ـــــل النظـــــام امللكـــــي وحمرومـــــاً مـــــن التمت مـــــن قب
ـــــين وجتســـــيد للحقـــــوق  ـــــين القانوين،طاملـــــا هنـــــاك تب السياســـــي العل
القومية للشعب الكوردي يف العراق حىت يف أبسط أشكاهلا.عليه 

دنا مــن الضــروري هــذا البحــث وجــملوضــوع وألمهيــة هــذه النقــاط
.خاصمطلبضمن إبداء اإلملام العلمي له ودراسته 

نَّ النظــام امللكــي يف العــراق كان،وكماأشــرناممــا الشــك فيــه بــأ
يق اخلنــاق علــى اليــه فيمــا ســبق ميــارس شــىت أنــواع الوســائل لتضــي

ء متشــــياً ملنطــــق عــــدم إحرتامــــه للمبــــادىذلك احلريــــات السياســــية،
ل بالفقرات اليت متثل مظاهر حقـوق الدميقراطية وعدم أخذه العم

املدنيــــة والسياســــية يف  دســــتوره.وفيما خيــــص التعامــــل مــــع احلالــــة 
الكورديـــــة فكـــــان الوضـــــع أســـــوء بكثري،فكمـــــا يـــــرى الـــــبعض بـــــأنَّ 
احلكومــــات يف العــــراق امللكــــي وبكــــل أمزجتهــــا املتقلبــــة وأســــلوب 

ركـــة الكورديــة،كانوا يضـــعون معــاجلتهم القمعــي الفـــَظ ملطالــب احل
ة الكورديــــــة يف بوتقــــــة الوحــــــدة املصــــــريية لإلجتــــــاه القــــــوميضــــــيالق

جـــــــــــــزء اليتجـــــــــــــزء مـــــــــــــني املتشـــــــــــــدد،ومن مثالعـــــــــــــريب العمـــــــــــــوم
.84أزمة الدميقراطية يف البالد

هنـــاك حقيقـــة أساســـية الميكـــن جتاهلهـــا فيمـــا خيـــص موضـــوع 
بشـكل ضبشكل عام،والعمل السياسي املعـار احلريات السياسية

،وتتمثــــــل يف أنَّ الكثــــــري مــــــن األحــــــزاب خــــــاص يف العهــــــد امللكي
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والقــوى السياســية الوطنيــة العراقيــة مبــا فيهــا الكورديــة كانــت ترجــع 
باســباب تشــديد اخلنــاق علــى احلريــات السياســية مــن قبــل النظــام 

اإلعتقـادكان لديـهباريتامللكي إىل احلكومة الربيطانية،البل أنَّ ال
وليس يغيب عن ابسـط النـاس "85لسان حالهنفسه، إذ جاء يف

إدراكــاً أنَّ التضــييق علــى األحــزاب نــاجم عــن تــدخل اإلســتعمار 
ــــة وحتــــالف الطبقــــة احلاكمــــة  الربيطــــاين يف شــــؤون العــــراق الداخلي
والرجعيــــة احملليــــة معــــه،لطمس معــــامل احلريــــة يف هــــذا القطــــر بكــــل 

السياسي يف الوسط .هناك أيضاً من يؤكد هذه احلقيقة86وسيلة"
ـــــــــــي،إذ نرىاملعـــــــــــارض ـــــــــــذا العراق {كامـــــــــــل اجلـــــــــــادرجي}يقول 

الصدد:((لذلك تـراهم ــــ األنكليـز ــــ يغضـون الطـرف حينمـا يـرون 
الفئـــــة احلاكمـــــة تضـــــرب كـــــل حركـــــة تقدميـــــة مـــــن دون متيـــــز بـــــني 

.87املاركسيني والدميقراطيني))
دور العامل الـداخلي واخلـاص بـدور إال أنَّ ذلك ال يقلل من 

م امللكـي يف السياسـي للحكـة املالكة وحاشيتهم يف الوسطعائلال
اإلنتقـادات الالذعـة الـيت إىلنشري العراق،ولتبيان واقع هذا الدور

إىل{الوصــــــي عبداإللــــــه}يف اإلجتمــــــاع 88ا{طــــــه اهلــــــامشي}هوجه
عمري}،إذ نبـه الوضع املتأزم يف وزارة{أرشد الالذي عقد ملناقشة

العراقيـة،إىل كيل احلكومـاتالوصي اىل"قضية التدخل يف أمر تش
جانـــــب تفشـــــي الفســـــاد والرشـــــوة،عالوة علـــــى لفـــــت نظـــــرهم اىل 

.89اإلبتعاد عن استغالل النفوذ والتمسك باحلكم النزيه"
يف العــراق امللكي،ســواء 90يف الواقـع كانــت  احــزاب املعارضـة

يف حقبــــة اإلنتــــداب أو حقبــــة اإلســـــتقالل، يتمتعــــون بقــــدر مـــــن 
م احلزبية بل وحىت املشاركة احلريات السياسية ملم يف ارسة نشاطا

اإلنتخابــــــــــــات النيابيــــــــــــة والــــــــــــيت تعطــــــــــــيهم فرصــــــــــــة املشــــــــــــاركة يف 
احلكومـــة،فعلى ســـبيل املثـــال جنـــد كـــل من"حـــزب الشـــعب الـــذي 
يقـــوده ياســـني اهلـــامشي وحـــزب الوســـط الـــذي يقـــوده رشـــيد عـــايل 

،قــد شــاركوا يف اإلنتخابــات النيابيــة،ومنها مشــاركتهم 91الكــيالين"
ـــــــــدو احلكومـــــــــة )1928إنتخابات(مـــــــــايس/يف واليت"حصـــــــــل مؤي

مــــن مقاعــــد جملــــس 88مقعــــداً مــــن جممــــوع 66وأنصــــارها علــــى 
)منهــــــا إىل 10)الباقيـــــة فقـــــد ذهبـــــت(22أمااملقاعـــــد الــــــ(النـــــواب.

نَّــــــــه بأعليـــــــه .92)مقعـــــــداً ملرشــــــــحني املســـــــتقلني"12املعارضـــــــة و(
حـــد ت الـــيت تســـود فيهـــا األحـــداث اخلطـــرية اىلوبإســـتثناء احلقبـــا

ــــني احلكومــــة واملعارضــــة ــــاة السياســــية يف ،فإنَّ احلقطــــع العالقــــة ب ي
ــــع بقــــدر مــــن احلالعــــراق امللكــــي ي ــــات السياســــية واإلنفتــــاح تمت ري

ن العــريب الميكــن مقارنتــه مباكــان للقــوى وأحــزاب املكــو السياســي
ا األحزاب والقوى السياسية للمكون الكوردي. ت تمتع 

اســــية يف العهــــد امللكـــــي هكــــذا وفيمــــا يتعلــــق باحلريــــات السي
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تلكـــــم احلقـــــائق األعـــــاله، نـــــرى إختالفـــــاً بـــــني 

البـاريتوجهات نظر كل من الوسـط السياسـي الكـوردي متمـثًال ب
والوسط السياسي العراقي متمثًال بقوى املعارضة امللكية سيما يف 

يف ا العهـــد،ففي وقـــت جنـــد األخـــرية  تـــرىالعقـــد األخـــري مـــن هـــذ
حممــــــــــد الصــــــــــدر}إجنازاً ومكتســــــــــباً هلــــــــــم عنــــــــــدما وزارة{الســــــــــيد 

م متكنوا من إحباط إسـناد الـوزارة اىل  َّ وكمايذهب اليه البعض بأ
أرشــد العمري،املعــروف بعنفــه وإستصــغاره للــرأي العام،وإســنادها 
اىل الســـــيد حممـــــد الصـــــدر وضـــــمان مشـــــاركة حـــــزب اإلســـــتقالل 

كــس يــرى عالبــاريت.نــرى بــأنَّ 93ورئيســه{حممد مهــدي كبــه}فيها
ـــأنَّ"وزارة الصــدر كانــت منقــادة ذلك،فقــد جــاء يف لســان حالــه بـ

منـــذ البـــدأ اىل مشـــيئة عمـــالء و وكـــالء اإلســـتعمار الربيطـــاين وأنَّ 
مــــاظهر مــــن عــــدم تنكرهــــا حلريــــة الصــــحافة وحريــــة تنظــــيم بعــــض 
الفـــروع لألحـــزاب يف بعـــض املـــدن العراقيـــة قبـــل إعـــالن األحكـــام 

.94منها"العرفية،فذلك مل يكن إال على كره
آلخــر اإلجيــايب يف كانــت هنــاك الوجــه الكــن ورغــم كــل ذلــك  

ـال عالقة البـاريت مـع النظـام امللكي،والـذي يتجسـد يف إفسـاح ا
السياســي العلــين مــع شــاط النمـن قبــل األخــرية لكــي ميـارس األول 

وكمــا يــذهب البــاريتأنَّ قانونيــاً،إذ زل غــري مــرخصأنَّــه كــان مل يــ
نـــدما تطــــرأ تغــــريات إجيابيـــة علــــى الســــاحة عإليـــه الــــبعض بــــالقول 

السياسية العراقية متكـن فيهـا هـذا احلـزب بـالتمتع بـبعض احلريـات 
فلم يتوان من إستغالله لألستفادة منها من أوجه النضال العلين.

هكـــــــذا وجتســـــــيداً هلـــــــذه احلقيقـــــــة فقـــــــد شـــــــارك هـــــــذا احلـــــــزب 95
لـــس النيـــايب العراقـــي الـــيت جـــرت يفيف" مـــن التاســـعإنتخابـــات ا

اجلبهـــة الوطنيـــة بصـــورة مســـتقلة دون اإلســـهام مع(1954حزيـــران 
يف الواقــع .96النيــايب"(مســعود حممــد)للمجلساملتحدة).وقــد رشح

يشــكل هــذا احلــدث حالــة غريبــة وملفتــة للنظــر، لــيس فقــط علــى 
ـــــا علـــــى صـــــعيد  صـــــعيد النظـــــام السياســـــي يف العـــــراق امللكي،وإمنَّ
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ـــال حلـــزب سياســـياألنظمـــة الدميقراطيـــة إذ قلمـــا جنـــد إفســـ اح ا
ةشــــاركيســــمح لــــه النظــــام السياســــي يف بلــــده باملغــــري قــــانوين أن 

يف عملية إنتخابية.
ـــــاريتأنَّ اىل جتـــــدر اإلشـــــارة ـــــك العمليـــــة قـــــد شـــــاركالب يف تل

راته و أهدافـــــــــه احلزبيـــــــــة اإلنتخابيـــــــــة دون تغـــــــــري يـــــــــذكر يف شـــــــــعا
بـــــأنَّ هـــــذا ى ر املعلنة،فبهـــــذا الصـــــدد هنـــــاك مـــــن يؤكـــــد ذلـــــك ويـــــ

ـــــه احلـــــزب"مل يفهـــــم أنَّ وضـــــعه كحـــــزب غـــــري قـــــانوين اليســـــمح ل
بالتصرف كاألحزاب القانونية،ومتثلت شعاراته يف محلـة مطالبـات 
ــــــــاط بــــــــاألحالف  ــــــــل فــــــــك اإلرتب صــــــــرحية يف يســــــــاريتها مــــــــن قبي

البـــدء الغربيــة،إلغاء املعاهـــدة الربيطانيـــة ـــــ العراقيـــة،..،تأميم النفط،
ــــأنَّ .97"واةاإلصــــالح الزراعــــي واملســــاب ــــول،هكــــذا يتضــــح ب أو قب

بعبـــارة أدق بـــأنَّ غـــض النظـــر تلـــك مـــن جانـــب أصـــحاب القـــرار 
ــــل الصــــدفة أو ،98السياســــي يف قصــــر الرحــــاب مل يكــــن مــــن قبي

الغفلة أو حىت إظهار الالمباالة من قبل النظام امللكي أمام قبول 
ينتمـــي إىل اإلثنيـــة حلـــزب سياســـي غـــري قـــانوين السياســـيةاملشــاركة

بإجتاهاتـــــــه اليســـــــارية الراديكاليـــــــة ومعـــــــروفخـــــــرى يف الدولـــــــة األ
بـــل كانـــت متأتيـــة وطروحاتـــه القوميـــة الصـــادقة للشـــعب الكوردي،

من علم و إدراك القائمني على احلكم يف قصر الرحاب،والسبب 
لضغط اجلماهريي سيما يف تلك يف ذلك هو إما لتقليل مصادر ا

ــ ظهــار حســن النوايــا و ة املتأزمــة مــن حيــاة هــذا النظــام،أو إلاحلقب
لـــبس ثـــوب الدميقراطيـــة علـــى جســـد النظـــام القـــائم علـــى الرتويـــع 

والقمع بأشكاله املختلفة.
ء الدميقراطيــــة واحلقــــوق املدنيــــة يتبــــني مــــن ذلــــك بــــأنَّ املبــــادى

ـا الدسـتور امللكـي وتبنتـه يف ثنايـاه مل تكـن  والسياسية اليت أتت 
علـى احلكـم يف العهـد حتظى باإلحرتام والتقدير من قبل القائمني

امللكــــي،إال يف حــــدود معينــــة وحتــــت ضــــغط النضــــال اجلمــــاهريي 
والقــوى املعارضــة للنظــام السياســي. وإال مــا احلجــة يف هــذا النــوع 

ة الثانيــة يف البلــد وقضــيته ميثــل القوميــة الرئيســمــن العــداء لشــعب 
القومية العادلة؟،يف قاموس أي نظام سياسي يتبىن دستوراً ليربالياً 

ل التعصــب القــومي اىل هــذا احلــد الــذي مينــع فعاليــة أحــزاب يصــ
ـــرد أن ياإثنيإحـــدى  شـــتمل برنـــاجمهم ومنهـــاجهم علـــى ذكـــر تـــه 

الكورد وقضيتهم العادلة؟؟.  

علــى و وقــائع اخــرى تــدل وبشــكل ال لــبس فيــههنــاك نقــاط 
،هــذه اإلشــكالية الــيت والنظــام امللكيالبــاريتإشــكالية العالقــة بــني 

هـو يف عـداد د حزب غري مرخص قانونياً ومن مثجو تتجسد يف و 
ــــة  أحــــزاب املعارضــــة الســــرية،لكن هنــــاك إغمــــاض للنظــــر و الليون
السياســية أو فــتح البــاب أمامــه للظهــور و ممارســة النشــاط العلــين 

النظـــام مـــن جانـــب،99املشـــاركة يف اإلنتخابـــات النيابيـــةحـــداىل
احلــديث للتأكيد علــى ذلــك جنــد مــن الضــرورينفســه!.السياســي

ــــل يف حقيقــــة كــــون هــــذا احلــــزب  عــــن واقعــــة أخــــرى والــــذي يتمث
ـــــة  وخبـــــالف جممـــــل األحـــــزاب والقـــــوى السياســـــية املعارضـــــة العلني

،وهنــاك والســرية للنظــام امللكــي،يتبىن شــعار ســقوط النظــام امللكي
وكمـــا يـــذهب إذ .يف الوقــت نفســـه تلكـــم الليونـــة السياســـية جتاهـــه

ـــــه الـــــبعض بـــــالقول أنـَّــــه  إقامـــــة مجهوريـــــة ع شـــــعار رفـــــوجبانـــــبالي
دميقراطيـــة،ألول مـــرة يف منهـــاج البـــاريت وصـــحافته،ومل جنـــد شـــعار 
إسقاط النظام امللكي إال يف منهاج هـذا احلزب،الـذي كـان وحبـق 
يف مقدمــة األحــزاب العراقيــة الــيت دعــت بشــكل صــريح  إىل تغــري 

تفاء باإلصالح فقـط كمـا تبنتـه نظام احلكم يف العراق وعدم اإلك
.100ظاألخرىزاب األح

جتـاه البـاريتاملوقف الراديكايل من قبـل لكن ويف مقابل ذلك
نـــرى مواقـــف وردود مـــن جانـــب األخـــرية حتمـــل يف النظـــام امللكي،

رفضت قبول البـاريت يف طياته نوع من اإلعتدال والليونة،فبعد أن 
ــــادة هــــذا احلــــزب )،1957جبهــــة اإلحتــــاد الــــوطين يف عــــام( قــــرر قي

وقتئذ يشكل ها اليتستحصال دعمقاهرة إلإرسال وفد منه إىل ال
وإلجنــــاز ترتيبــــات ذلــــك مركــــز القــــرار القــــومي العــــريب الراديكــــايل،

حاول"إستحصـــــال جـــــواز ســـــفر لألســـــتاذ إبـــــراهيم أمحـــــد الســـــفر 
.لكــــــــــن 101ليســــــــــافر اىل القــــــــــاهرة ملقابلــــــــــة الــــــــــرئيس عبدالناصــــــــــر

فتقرر رفضـــــت إعطـــــاء جـــــواز ســـــفر فعرقلـــــت ســـــفره.102احلكومـــــة
ديق للحــــــــــزب ميلــــــــــك اجلــــــــــواز،لكن ثــــــــــور صــــــــــعندئــــــــــذ إرســــــــــال 

ـــا فـــإنَّ هـــذا إ.103حالـــت دون ذلـــك"1958//متـــوز14ة ن يـــدل إمنَّ
النوع من العالقة بني الباريت و مركز وجود ذلك صحة دل على ي

تســـــمح لـــــألول أن تطالـــــب الثـــــاين مبوجبهـــــااليت،و امللكـــــيالقـــــرار
ة باملوافقة لرئيسه للسفر إىل العاصمة اليت كانت وقتئذ تشكل بؤر 
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اجلــــواب ،وحىت أن جــــاءاملــــد الثــــوري القــــومي العــــريب ومركــــز قــــراره
.بالرفض من قبل األخرية

إىل أنَّ محـــــالت املطـــــاردة واإلعتقـــــاالت الـــــيت  جتـــــدر اإلشـــــارة 
امللكــــي علــــى األعضــــاء كانــــت تشــــنه األجهــــزة القمعيــــة للنظــــام

ارنـة مـع تلـك الـيت الباريت،على القدر نفسـه باملقالقيادية ومؤيدي
طراف املعارضة السرية والعلنية،البل كانـت أقـل عامل به أتشن وت

علـى تواجهها الـبعض منهـا كتلـك الـيت حدة وشدة من تلك اليت 
1949يف عـــام العراقـــي.ويف هـــذا نشـــري إىل أنَّـــه"احلـــزب الشـــيوعي 

يف 104محـــــــــزة عبـــــــــداهللاعنـــــــــدما القـــــــــت الشـــــــــرطة القـــــــــبض علـــــــــى
ت السـلطات امـقمـن مث ،105السليمانية،أرسلته الحقاً إىل بغداد"

م والــــذي متكـــــن مــــن العــــودة إىل العــــراق يف عـــــابـــــ"نفيه إىل تركيــــا
مــن جديـــد مزاولـــة نشـــاطه البـــل وبـــدأواســتقر يف املوصـــل،1952

تعـــــرض قيـــــاديي ذلـــــك جنـــــدمقارنـــــةلكـــــن وعنـــــد.106السياســـــي"
العراقــــي بعــــد إعتقــــاهلم إىل إجــــراءات احلــــزب الشــــيوعيوأعضــــاء

هـذا ونتيجـة لـذلك فقـد،إذقاسية وصـلت حـد التصـفية اجلسـدية
وســــكرتريه العــــام (فهــــد ــــــ يوســــف ســــلمان )1949احلــــزب ويف"

ـــــب السياســـــي زكـــــي بســـــيم وحســـــني الشـــــبييب اثـــــر  عضـــــوي املكت
. 107إعدامهم من قبل السلطة"

على ماتقدم ميكـن الوصـول إىل اإلسـتنتاج املركـزي عليه وبناءً 
قــة بـــني يف هــذا البحــث والــيت تقــول بـــأنَّ هنــاك إشــكالية يف العال

أنَّ علــى الــرغم مــن البــاريت والنظــام امللكــي يف العراق،تتجســد يف 
عدم إستعداد النظام امللكي يف العراق على منح اإلجازة القانونية 
للبـــاريت يف حالـــة جلـــوء مؤسســـيه اىل طلـــب املوافقـــة الرمسيـــة،إال أنَّ 

غفلــة الصـاحيب القــرار السياسـي يف قصــر الرحـاب مل يكونــوا علـى
ن تأسـيس هـذا احلزب،وهكـذا كانـت العالقـة بـني اإلثنـني مالتامة 

ســـــــــيس وإىل ســـــــــقوط امللكيـــــــــة يف العـــــــــراق الحقـــــــــاً أي بعـــــــــد التأ
ــــــــاشــــــــهدت َّ ــــــــة املــــــــد واجلــــــــزر،مبعىن إ ــــــــذه امليــــــــزة حال إتســــــــمت 

الســـماح لنشـــاط هـــذا احلـــزب تـــارة و فـــرظ احلظـــر األساســـية،أي 
الكلي عليه تارة أخرى. 

تاإلستنتاجا

بعــــــد اإلنتهـــــــاء مــــــن كتابـــــــة هــــــذا البحـــــــث مت التوصـــــــل إىل 
:ـــإستنتاجات عديدة ميكن تلخيصها يف اآليت

مهــدت املكتســبات الربملانيــة و تســريع عمليــة اإلقــرتاع الســري -1
العــام و تنميــة الدميقراطيــة األرضــية املناســبة لظهــور احليــاة احلزبيــة 

الليرباليــــــة،أما يف الســــــليمة يف الــــــدول ذات األنظمــــــة الدميقراطيــــــة 
الدول النامية أو ذات األنظمة الدميقراطية املتخلفة،فنجـد عوامـل 
ـــذا الصـــدد،فالظاهرة اإلســـتعمارية  أخــرى لعبـــت الـــدور الرئيســـي 
ـــــــوطين مـــــــن جهـــــــة،  وماتبعتهـــــــا مـــــــن ظهـــــــور حركـــــــات التحـــــــرر ال
وماصـــاحبتها مــــن تكـــريس للتخلــــف علـــى األصــــعدة اإلقتصــــادية 

إىل تبلـور مل وغريهـااو ه الع..،أدت هذواخلواإلجتماعية والثقافية
وغري نشطة لظهور احلياة احلزبية السليمة.أرضية غري خصبة 

تمعـــــــــات -2 ـــــــــة أو ا ـــــــــدول النامي ـــــــــري مـــــــــن ال الدســـــــــاتري يف الكث
املتخلفــــة،تغطي عليهــــا الطــــابع واحملتــــوى الــــدميقراطي،لكن البنــــود 
واملـــــواد الــــــيت جتســـــد هــــــذه الدميقراطيــــــة تبقـــــى يف إطــــــار نصــــــوص 

ياســــية املوجــــودة ال دســـاتري فقط،وذلــــك نظــــراً ألنَّ األنظمــــة السال
ء الدميقراطيــــــة احلقــــــة وال حتـــــرتم بنــــــود ومــــــواد تقـــــوم علــــــى مبـــــادى

الدسـاتري سـيما مـايتعلق بـإحرتام حقـوق اإلنسـان واحلقـوق املدنيــة 
والسياسية.

وهــذه حالــة ووقــاع الدســتور امللكــي يف العــراق طيلــة وجــود النظــام 
ليت أتت بعدها.امللكي،واحلقبة ا

فيـه صـاحب القـرار السياسـي يف وقت كـانيفالباريتستأس-3
ـــذا  النظـــام امللكـــي قـــد أعلنـــت عـــن اإلنفتـــاح السياســـي وبـــدأت 
الربنــامج بفــتح بــاب الرتخــيص القــانوين ألحــزاب املعارضــة العربيــة 

هــــذا أنَّ فعــــل أجيــــزت مخســــة أحــــزاب مــــنهم،لكنيف العراق،وبال
لرتخــيص القانوين.والســبب الرئيســي مــن احلــزب مل يتقــدم بطلــب ا

وراء ذلـــك هـــو السياســـة الـــيت كانـــت تنتهجهـــا هـــذا النظـــام جتـــاه 
الكورد يف العراق واليت تقوم على اإلضطهاد والتمييز القومي جتاه 

تهــا ة أســباب أخــرى تتعلــق غالبيالشــعب الكوردي،إضــافة إىل عــد
.بعوامل ختص مؤسسي هذا احلزب
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تفتقر راق امللكي سياسة جتاه الباريتإتبعت احلكومات يف الع-4
ـــاة الدســـتورية الســـليمة،وهلذا  إىل املقومـــات الرئيســـة واحليويـــة للحي

شــبه الكلــي ســتبعاد اإلتقــوم علــى نــرى بــأنَّ تلــك السياســة كانــت
ال له تارة أخـرى تارة،و ذا احلزب عن احلياة السياسيةهل إفساح ا
عامــــة واملنــــاطق ها العــــراقفقــــاً لألوضــــاع السياســــية الــــيت تشــــهدو 

عليه فقـــــد شـــــكلت عـــــدم اإلعـــــرتاف بـــــاحلقوق الكورديـــــة خاصـــــة.
السياســــية للشــــعب الكــــوردي يف احلقبــــة امللكيــــة،الركن أألساســــي 
للعالقــة بــني أصــحاب القــرار السياســي امللكــي مــن جهــة والقيــادة 
السياسية الكوردية املتمثلة بالباريت من جهة أخرى،لكن جند بأنَّ 

ـــــــال هلـــــــذه احلقـــــــوق ومـــــــع عـــــــدم إســـــــتعداد الطـــــــ رف األول لإلمتث
ــا ــا الثقافيــة واإلعــرتاف  تبــىن،فــإنَّ الطــرف الثــاين حــىت يف جتليا

اجلمـــــاهريي طـــــول العهـــــد سياســـــة تقـــــوم علـــــى النضـــــال الســـــلمي
العامـــل الرئيســـي ألن تتميـــز العالقـــة بينهمـــا امللكي،وهـــذا شـــكل

رمسيــاً باإلشــكالية القانونيــة الــيت تتمثــل يف بقــاء البــاريت حزبــاً غــري
طــــول هــــذا العهــــد،والتمتع مبمارســــة العمــــل شــــبه العلــــين يف عــــدة 
فــــرتات ومناســــبات وفقــــاً لتطــــورات العمليــــة السياســــية يف العــــراق 

امللكي.
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.43مايكل إم غينرت،املرجع السابق،ص59
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،معهد 1فريد هاليداى،مارتن فان بروسن وآخرون..،اإلثنية والدولة،ط60
.99،ص2006بغدادــبريوت، الدراسات اإلسرتاجتية،

.101فسه،صاملرجع ن61
.101املرجع نفسه،ص62
.85،صاملرجع السابقد.ثائر كرمي،الدولة،63
.235د.عبدالستار طاهر شريف،املرجع السابق،ص64
يقصد به فرع(الباريت/إيران)املوجود يف السليمانية والذي كان 65

يرتأسه(إبراهيم أمحد).
.213د.عبدالستار طاهر شريف،املرجع السابق،ص66
67     

     
2013130

ات من القرن ييف اإلشارة إىل سقوط الوزارة السويدية يف أواخر العشرين68
ة.املاضي،ذلك بسبب جهود امللك فيصل التآمري

،دار 1ليورا لوكيتز،العراق والبحث عن اهلوية الوطنية،ت،دلشاد مريان،ط69
.110، ص2004آراس للطباعة والنشر،أربيل،

.172املرجع نفسه،ص70
يقصد بذلك إعالن الوصي عبداإلله العزم على اإلجتاه حنو حياة 71

دميقراطية صحيحة واليت متت اإلشارة إليها فيما سبق.
يف العراق،دار الرشيد 1958متوز14سن الزبيدي،ثورة ليث عبداحمل72

.58،ص1979للنشر،بغداد،
.140عبدالرزاق احلسين،املرجع السابق،ص73
دغامن حممداحلفو،د.عبدالفتاح البوتاين،الكورد واألحداث الوطنية يف 74

.115،ص2008،دارالزمان، دمشق،1العراق خالل العهد امللكي،ط
تقدمي لباريت دميوكراتى كورد ــ العراق)الذي كان بعد أن توحد(اجلناح ال75

)مع حزب األم الذي كان يقوده 1956يف عام(يقوده(محزة عبداهللا)
وقتئذ(مريحاج أمحد وإبراهيم أمحد)،أصبح يطلق على الباريت(احلزب 

الدميقراطي املوحد لكوردستان العراق).
يقصد بذلك جبهة اإلحتاد الوطين واليت تكونت من 76

حزب البعث العريب اإلشرتاكي (اإلستقالل،الوطين الدميقراطي،حزيب
)،وهي اليت 1957واحلزب الشيوعي العراقي،وبعض املستقلني)يف أوائل(

قادت احلركة اليت أدت إىل إسقاط النظام امللكي يف العراق 
)،وقيام النظام اجلمهوري فيه.1958/متوز/14يف(

.124املرجع نفسه،ص77
.125ع نفسه،صنقالً عن:املرج78
د.عبدالفتاح علي البوتاين،احلياة احلزبية يف 79

، 2003،مطبعة وزارة الرتبية،أربيل،1)،ط1958ـــ1926املوصل(
.300ص
يقصد بذلك حزب الشعب ايل كان يرتاسه{عزيز شريف}وهو أحد 80

ازة من قبل حكومة {توفيق السويدي}يف  األحزاب اخلمسة ا
.1946نيسان/

هللا،رجال ووقائع يف امليزان،مؤيد طيب وسعيد جرجيس فتح ا81
.119، ص2001النشر،أربيل،و،دار آراس للطباعة1حيي،ط

.300،املرجع السابق،صد.عبدالفتاح علي البوتاين82
دغامن حممداحلفو،وجوه وقضايا سياسية من تاريخ العراق 83

.68،ص2006،مركز الدراسات اإلقليمية،جامعة املوصل،1املعاصر،ط
.58رجيس فتح اهللا،املرجع السابق،صج84
)يف تلك الفرتة لسان حال الباريت.كانت جريدة(85
َيىن ثارتى دميوكراتى كوردستان ــ 86 رؤذنامةواىن 

.25،ل2011سلَيماىن،)،بنكةى ذين،1958ـــ1946عَرياق(
.345نقالً عن: عبدالرزاق احلسين،املرجع السابق،ص87
ة يف العراق اسية البارزة يف الساحة السياسيمن الشخصيات السي88

)الذي مارس فيه دورًا متيزت بطابع 1953ـــ1935(ةامللكي،سيما يف املد
اإلعتدال الواضح. 

دغامن حممداحلفو،وجوه وقضايا سياسية من تاريخ العراق املعاصر،املرجع 89
.171السابق،ص

الوازراة السعدونية يف يف اإلشارة إىل احزاب املعارضة العراقية يف عهد90
حقبة اإلنتداب.

د.حممد مظفر األدمهي،العراق تأسيس النظام امللكي وجتربته 91
.247،ص2009بغداد،الذاكرة،ةالربملانية،مكتب

.258املرجع نفسه،ص92
.349،348عبدالرزاق احلسين،املرجع السابق،ص93
يَ 94 ىن ثارتى دميوكراتى كوردستان ــ رؤذنامةواىن 
.61ص)،املرجع السابق،1958ـــ1946اق(عريَ 
،منشورات 1جالل الطالباين،كوردستان واحلركة القومية الكوردية،ط)95

. 100ص،1971النورا،بريوت،
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د.ميظان عارف بادى،موقف األحزاب السياسية العراقية من 96
،مؤسسة املوكرياين للبحوث 1القضية الكوردية،ط

.125،ص2008و النشر،أربيل،
فريدأسسرد،إجتاهات السياسة الكردية بعد احلرب العاملية الثانية،مركز  97

.50،ص2008كوردستان للدراسات اإلسرتاجتية، السليمانية،
كان مركز إختاذ القرار السياسي للنظام امللكي للعائلة املالكة يف العراق 98

طيلة مدة حكمهم .
يف هيك عن أنَّ املؤمتر التأسيسي واملؤمترالثاين للباريت قد عقدتاهذا نا99

لكن إذا علمنا بأنَّ األول بغداد العاصمة وإن بشكل سري،
مندوباً،ويبدو )70قول بأنَّ العدد كان(وهناك من ي)مندوباً،32قدحضره(

أنَّ الرقم الثاين أقرب اىل الصحة.د.ميظان عارف بادى،املرجع السابق،
.123ص

.128املرجع نفسه،ص100
يف اإلشارة اىل الرئيس املصري السابق مجال عبدالناصر.101
يقصد بذلك احلكومة العراقية .102
.104جالل الطالباين،املرجع السابق،ص103
كان سكرتريًا للجنة املركزية للباريت منذ تأسيسه 104
).1952)إىل(1946/آب/16يف(

.40فريد أسسرد،املرجع السابق،ص105
دغامن حممداحلفوا،د.عبدالفتاح البوتاين،املرجع 106

.111السابق،اهلامش،ص
.82املرجع السابق،صليث عبداحملسن الزبيدي،107

المصادر:
الكتب العربية:أوالً 
النظريـــة العامـــة يف القـــانون الدســـتوري د.احســـان محيـــد املفرجـــي وآخرون،

،العاتـــــــــــــــــك لصـــــــــــــــــناعة 4والنظـــــــــــــــــام الدســـــــــــــــــتوري يف العـــــــــــــــــراق،ط
.2011كتاب،القاهرة،ال

 املؤسســـــة 1القــــانون الدســـــتوري والــــنظم السياســــية،طغزال،الد.امساعيــــل،
.1982والتوزيع، بريوت،اجلامعيةللدراسات والنشر

 وآخرون،الدميقراطية داخل األحزاب يف البلدان أحممد مالكي
.2004،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،1العربية،ط

معهد 1شاوي وآخرون،مأزق الدستور،طبدور زكي أمحد وحكيمة ال،
.2006بريوت،الدراسات اإلسرتاجتية،

 د.حسان حممد شفيق العاين،األنظمة السياسية والدستورية
.2007القاهرة،املقارنة،العاتك لصناعة الكتاب،

 جان ماري دانكان،علم السياسة،ت،د.حممد عرب صاصيال،املؤسسة
.1997وت،اجلامعية للدراسات والنشروالتوزيع، بري 

 جرجيس فتح اهللا،رجال ووقائع يف امليزان،مؤيد طيب وسعيد
.2001النشر،أربيل، و،دار آراس للطباعة1حيي،ط

منشورات 1جالل الطالباين،كوردستان واحلركة القومية الكوردية،ط،
. 1971النورا،بريوت،

 وآخرون،احلركة الكردية يف العصر جليلي جليل
.2013وت،بري ،دارالفارايب،2احلديث،ط

بيــــــــــت 1د.رعــــــــــد نــــــــــاجي اجلــــــــــدة،التطورات الدســــــــــتورية يف العــــــــــراق،ط،
.2004احلكمة،بغداد،

معهد الدراسات اإلسرتاجتية،1والدولة،طفريد هاليداى وآخرون،اإلثنية،
.2006بغدادــبريوت،

ز  احلرب العاملية الثانية،مركسرد،إجتاهات السياسة الكردية بعدأسفريد
.2008السليمانية،ية،كردستان للدراسات اإلسرتاجت

 فيليـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــرو،علم اإلجتمـــــــــــــــــــاع السياســـــــــــــــــــي،ت،د.حممد عـــــــــــــــــــرب
،املؤسســــــــــــــة اجلامعيــــــــــــــة للدراســــــــــــــات والنشــــــــــــــر و 3صاصــــــــــــــيال،ط
.2014التوزيع،بريوت،

 عابد خالد رسول،احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية،مركز كوردستان
.2012للدراسات اإلسرتاجتية،السليمانية، 

،اجلمعيات واملنظمـــات واألحـــزاب الكورديــــة د.عبدالســـتار طـــاهر شــــريف
،دار ســـــــــــــــــــــــــــــــــردم للطباعـــــــــــــــــــــــــــــــــةو 2يف نصـــــــــــــــــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــــــــــــــــرن،ط

.2007النشر،السليمانية،
دارالرافدين 1عبدالزاق احلسين،تاريخ األحزاب السياسية العراقية،ط،

.2013للطباعةوالنشرو التوزيع،بريوت،
)1958ـــ1926د.عبدالفتاح علي البوتاين،احلياة احلزبية يف املوصل،(

.2003،مطبعة وزارة الرتبية،أربيل،1ط
ء العامة للقانون الدستوري،الدار .عبدالغين بسيوين عبداهللا،املبادىد

.1985القاهرة،اجلامعية،
دار املدى للثقافة 1د.عبدالوهاب محيد رشيد،العراق املعاصر،ط،

.2002والنشر،دمشق،
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 علي عبداهللا،تاريخ احلزب الدميقراطي الكردستاين ــ
.2،1991العراق،ط

 دغامن حممداحلفو،وجوه وقضايا سياسية من تاريخ العراق
.2006،مركز الدراسات اإلقليمية،جامعة املوصل،1املعاصر،ط

 دغامن حممداحلفو،د.عبدالفتاح البوتاين،الكورد واألحداث الوطنية يف
.2008،دار الزمان،دمشق،1العراق خالل العهد امللكي،ط

 يف العراق،دار الرشيد 1958متوز14ليث عبداحملسن الزبيدي،ثورة
.1979للنشر،بغداد،

 وآخرون،السياسة واحلكومة،ت،د.عبداهللا بن فهدعبداهللا لورانس غراهام
.2003اللحيدان،النشر العلمي واملطابع،الرياض،

دار 1ليورا لوكيتز،العراق والبحث عن اهلوية الوطنية،ت،دلشاد مريان،ط،
.2004آراس للطباعة والنشر،أربيل،

شركة الريعان 1مال املنويف،أصول النظم السياسية،طد.ك،
.1987للنشروالتوزيع،الكويت،

دراســـــــــــــات 1كـــــــــــــارل مشيث،أزمـــــــــــــة الربملانات،ت،فاضـــــــــــــل جتكـــــــــــــر،ط،
.2008عراقية،بغداد،

آراس ،دار 1مايكل إم غينرت،كورد العراق،ت،عبدالسالم النقشبندي،ط
.2012للطباعة والنشر،اربيل،

ق تأسيس النظام امللكي وجتربته د.حممد مظفر األدمهي،العرا
.2009بغداد،الذاكرة،ةالربملانية،مكتب

توري األنظمــــــة مــــــوريس دوفرجيه،املؤسســــــات السياســــــية والقــــــانون الدســــــ
املؤسســـــة اجلامعيــــــة ،1طد.جـــــورج ســـــعد،السياســـــية الكـــــربى،ت،

.1992للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،
 عبداحلسن موريس دوفرجيه،االحزاب السياسية،ت،علي مقلد و

.1980بريوت،،دار النهار للنشر،3سعد،ط

العاتـــــــــــك لصـــــــــــناعة 2،ط1د.منـــــــــــذر الشـــــــــــاوي،القانون الدســـــــــــتوري،ج،
.2007الكتاب،القاهرة،

املؤسســــة اجلامعيـــة للدراســــات والنشــــر 2ميشـــال مياي،دولــــة القـــانون،ط،
.1982والتوزيع،بريوت،

ية د.ميظان عارف بادى،موقف األحزاب السياسية العراقية من القض
.2008،مؤسسة املوكرياين للبحوث والنشر،أربيل،1الكوردية،ط

ثانيًا:الكتب الكوردية
      

   
2013

الوثائقاً: ثالث
     

194619582011
الدورياتو الصحف 

جملة ،الدولة العراقية احلديثة..السقوط والبدائل،ميثم اجلنايب
عن مؤسسة األهرام، تصدر الدميقراطية،

.2013،)13،السنة()50لقاهرة،العدد(ا
ستوري حلقوق اإلنسان وحرياته د.عبداهللا علي عبو،التنظيم الد

خاص،كلية القانون عددراميارى،ياساوطوظارا األساسية،
.2010صالح الدين،والسياسة،جامعة

،لة العراقية حلقوق اإلنسان اجلمعية العراقية حلقوق عنر ادصالوثائق،ا
.2000كانون الثاين،،)1العدد(ــ فرع سوريا،اإلنسان

الثقافة جملة ية واملشروع الوطين يف العراق،د.ثائر كرمي،الدولة،الدميقراط
.2002/)،آذارــ نيسان305(جلديدة،العددا
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پوخته
كی دیموكراتی  نهوە كه یان خاوەنی دەستور هتانهی كه كوردستانیان لهبندەسته بهوە جیادەكر ئهو دەو

ت، یانئهوەته  گیركراب دا ج كی نین كهپرسی مافه مهدەنی و رامیاریهكانیان ت خاوەنی دەستور
ناستن بهپیادەكردنی ئهو مادە و بهندە دیموكراتیانه له واقیعی  مهرامیاریهكانیان هه م رژ لهوجۆرەن،به
م  ستای.به راقه لهوەتهی هاتۆتهدامهزراندن ههتا كاتی ئ هتی ع كردەییدا،ئهمهش لهراستیدا واقیعی دەو

ك بهدیدەكهین ك هت مه لهسهردەمی پادشایهتیدا حا یدا كورد و بزاوته رامیاریهكهی جیاوازتر ژیاون وەك ئ ه ت
كی دیموكراتیانهی خاوەن مۆرك لیبرالیانه بوونی  دا دەستور مهكانی دواتردا، ئهوەبوو لهو له رژ
ت،سهرباری ئهوەش دەبینین كه مافه مهدەنی  داب كی بۆ گهلی كورد ت ئهوەی هیچ ئاماژەكردن م ب ههبووە،به

وەیهكی ناروون و الستیكیانه لهو دەستورەدا بوونیان ههبووە،لهواقیعی رامیاریدا هیچ و رامیاریهكان كهب هش
كهاتهی عهرەبیشهوە. كو بهالیهنی پ گهیهكی راستینهی پیادەبوونیان نهبووە نهكههر لهسهرئاستی كورد به ج

می پادشایهتی بهرامبهر كورد و  بزاوته لهسهرئهوەی سهرەوە واقیعی رامیاری حكوماتهكانی رژ
كو رۆشنبیریش هاتۆتهناسین،ئهوەش  گیریهكی نیمچه تهواو بۆ كاری رامیاری و به رامیاریهكهی بهههبوونی ر
هتهدا خاوەنی بووە بهتایبهتیش لهوكاتانهدا كه  كهاتهی عهرەبی لهم دەو چهوانهی ئهوەی كه پ بهپ

می پادشایهتیهوە بهرامبهر پارته ئۆپۆسیسیۆنهكانیان كرانهوەیهكی رامیاریانه لهالیهن رژ
هاتۆتهئاراوە.لهبهرئهوەیه كهدەبینین لهدایكبوونی یهكهم پارتی هاوچهرخی كوردی كهپارتی دیموكراتی 

می پادشایهتی ب كهاتنهوە و،ئهم پارته تا روخاندنی رژ نیانه هاتۆتهپ وەیهكی نه هتی كوردوستانه بهش مۆ
ئهوەشدا م لهگه ژەی بهكاریخۆیداوە.به تی ئهو یاسایی در تدار ك نهرم لهالیهن دەسته ستگهل و هه

كی  بژاردن گهدانی بهبهشداریكردن لههه ت،تائاستی ر مهوە بهرامبهر چاالكیهكانی ئهم پارته بهدیدەكر رژ
می پادشایهتی لهپهیوەندیی  وانی ئهو پارته و رژ ین ن نهراندا.لهسهر ئهوەیه كه دەتوانین ب ئهنجومهنی نو

كی راستینه بۆتهوە.یاساییانهدا بهر ەوڕووی گرفت

ABSTRACT
The stats which controls Kurdistan signified neither don’t having democracy institution which

including the civil and political bill, or having it, but without translated those substance and article
into really practice by their political system . In fact that’s the reality of Iraqi state since it had
been established till know, but we saw in monarchy epoch the situation in which Kurdish and their
political movement had lived differently in competition with successive political system. Thus there
were the democracy institution with liberal stamp but without any mention to the Kurdish people,
although of that the civil and political bill which having elastic & obscure existing in that
institution, don’t changed into truly practice in the political reality not except by Kurdish step but
although  on Arabic component .

Standing above the reality polices by Monarchy cabinet system towards Kurdish and his
political movement had been announced with almost totally banned to the political act and culture.
That is donning reserving with owned by the Arabic component in this country especially in that
time which the political perestroika had been operated by Monarchy system towards their opposed
party. For thus we seen that established the first contemporary Kurdish party, by mean the
Kurdistan Democracy Party, has clandestinely came into being, and its till fall the Monarchy
continuo his activity without the legal permission, but although of that fact we see that there were
such soft attitude by authority of that system towards this parties activity, reached to allow him to
participated in parliament election. Thus and depending that realities, we can say that the
relationship between both sides in their legal relation had been severing  problem law.
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SRTMباستخدامه وادي بستور حوض رفومتري لو المالتقييم 

بيداء محمود مجيد
العراق-قسم اجلغرافية، كلية الرتبية االساسية، جامعة صالح الدين، اقليم كوردستان

)2015كانون االول، 7تاريخ القبول بالنشر:،  2015آب، 6: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
تنحدر مسيالته من السفح الجنوبي الغربي مدينة اربيل الذي من شمال الى المورفومتريا الواقع هلدراسة الى تقييم حوض وادي بستور تهدف ا

وكل من SRTMالدراسة اعتمد الباحث علىفي هذه و يصب في نهر الزاب الكبير شرقا.و الشمالي لجبل خانزاد سفين وبيرمام ليبلج
Arcبرنامج  GIS وRiver tools لحوض وادي بستوره الجيومورفولوجيةالمعاييرهدف الدراسة ، حيث تم استخدام للوصول الى تحقيق

عرض ارضية الوادي ومعيار نسبة(SMF)، تعرج مقدمة الجبال (SL)) ، طول المجرى ودرجة انحدارAF(التماثل عدمعاملوهي كل من 
تاثير ). لمعرفة التاثير الحاصل بين كل من شبكة التصريف و الطبيعة الصخارية لمنطقة الدراسة حيث اشارت النتائج الى VFالى ارتفاع الوادي (

.الى الطبيعة الصخارية لمنطقة الدراسةهواستجابة  اودية حوض بستور 

,SRTMهبستور حوض وادي,اجليومورفولوجيةاملعايري:الدالةالكلمات

المقدمة

El Hamdouni et(احلديثة اجليومورفولوجيةالدراساتتركز
al., 2008 ;Alipoor et al., 2011, Elias,2014,2015, (

حوض وادي كمنهج يف الدراسة من مورفولوجية على اخذ 
الوادي فعاليةلتحديداجليومورفولوجيةعايري املتطبيقخالل 

توضحخالهلامنإذومدى تاثري البنية اجليولوجية على الوادي 
منجهةجية احلوض و يف التاثري على مورفولالبنيويةدورالتشوهات

التعريةيفاجليومورفولوجيةالعملياتفعالية علىتوثرو ,
يفاحلاصلالتطورخاللفمن.اخرىجهةمنواالرساب

و استخدام البيانات الفضائية والرياضياتاحلاسوبلوجياو تكن
الثالثي االبعاد والذي يكن من خالله ) SRTM(*املتمثلة يف 

من خالل ضيةوالعر رسم شبكة االودية ورسم املقاطع الطولية 
Arcبرنامج  GIS يفلتطورتلك االستخداماتقادتاذ,

دور كل من العمليات اجليومورفولوجية على املظهر معرفة
االرضي وتاثري البنية اجليولوجية على النشاط اجليومورفولوجي.

املقطع الطويل للواديمنها واستخدم يف هذا البحث مجلة معايري 
(SL) ،التماثلعدمعامل)Af( ،اجلبلمقدمةتعرج)SMF(

.)VF( الواديارتفاعاىلالواديارضيةعرضو نسبة

:الهدف من الدراسة
عرفة ملباستخدام املعايري اجليومورفولوجية وادي بستورةهو تقييم 

التطور احلاصل يف املظهر االرضي وذلك من خالل اخذ 
االعتبار اضافة اىل دور الرتكيب البنيوي و طبيعة الصخور بيعني 

.يومورفولوجي يف التعرية واالرساباالودية كعامل ج
:الدراسات السابقة

موضوع يتم العثور على الدراسات السابقة اليت ختص مل
املعايري اجليومورفولوجية لتقييم مورفومرتية حوض الوادي استخدام 

اال ان معظم الدراسات عن منطقة الدراسة . قيد الدراسة
*SRTM:النهريةيف دراسة االوديةهميكن استخدامفيه وميكن حتديد قيم االرتفاعات حيثمتثيل ثالثي االبعاد)r.orgLandcovewww.
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السابقة هي جيومورفواوجية مثل دراسة احلسين  ودراسة يف 
ودراسة 1999مثل دراسة عبد العزيز 2000اجلغرافية طبيعية 

Bretis et alودراسة 2005جيولوجية مثل دراسة العمري 

عتماد على جمموعة من الدراسات امت بناءا عليه فقد و 2011
االجنبية والكتب اخلاصة مبوضوع الدراسة واليت ستأشر يف منت 

.الدراسةهذه
منطقة الدراسة 

- 1ة ارط( خكوردستان العراقتقع منطقة الدراسة يف اقليم  

A( 36,10مشال و مشال شرق مدينة اربيل ،بني دائريت عرض

ثل ميغربا حيث 44,20شرقا  و 43,40و خطي طول 36,40و
هجبل بريمام منابع حوض وادي بستور كل من جبل سفني و 
( من اجلنوبمنابع احلوض خانزادمن الشمال و جبل 

.)B- 1خارطة
كم وجمموع 528,81مساحة حوض منطقة الدراسة تبلغ 

اري املسيالت  تعترب .)1(اجلدول كم )3279,29(طول ا
املنحدرات الشمالية الغربية منابع مسيالت املائية املومسية اجلريان 

م يف جبل 1400م يف جبل سفني و 1500اليت تقع عند ارتفاع 
باجتاه اجلنوب بريمام اليت تنحدر منها الرتب النهرية اليت جتري

م جلبل 1000رتفاع امن جبلي اعاله واملنابع الشمالية عند 
حوض الوادي هو  مثلث الشكل يف كل من  جبلي .خانزاد

.سفني وبريمام مشال ومشال غرب منطقة الدراسة

) 1Bارطة( اخلبعد ان جيتاز اخلانق الضيق يف جبل بريمام
يتغري شكل احلوض اىل مستطيل و يتغري اجتاه احلوض من 
الشمال الغريب اىل اجلنوب الشرقي هذا التغري احلاضل هو 

م املنطقة السهلية الواقعة 500خانزاد. يعترب ارتفاع جبلانعاكس 
اىل اجلنوب من جبل بريمام وهي منطقة سهلية جيري فيها 

ادي بنهر الزاب نقطة  اتصال الو .حوض الوادي قيد الدراسة
اية ) 2( خارطة م 300االعلى هي عند ارتفاع  اليت متثل نقطة 

الوادي . املسيالت املائية اليت تلتقي بالوادي و اليت تشكل
احلوض متتاز بضيقها وقصرها ومنها وادي كومسبان ووادي بناو ووادي 

.سارتك
الوضعية الجيولوجية

ات وينالتكبروز العديد من) 3(اخلارطةيتضح من 
ملنطقة الدراسة تتمثل يف كل  من قمجاك ، بيخمة اجليولوجية 

، شرانش ،كولوش ، بيالسيب ، الفارس االعلى و االسفل ، 
,Omar(البختياري االعلى و االسفل و الرتسبات الرباعية 

ها ومن املعلوم ان الصخور تتباين يف درجة صالبت)2005
,Omar,2005; Barzani(حسب ما ذكره كل من الباحثني 

، فالصخور صخور صلبة ومتوسطة الصالبة وهشة)2008
،تكوين  قمجاك، بيخمة، شرانشالصلبة ومتمثلة يف كل من

و متوسطة الصالبة متمثلة يف تكوين بيالسيب ام الصخور اهلشة 
ومن املعلوم فهي متمثلة يف التكاوين كولوش ، الفارس االعلى و

كل من حسب ما ذكرهان الصخور تتباين يف درجة صالبتها 
الباحثني
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منطقة الدراسة موضح عليها بعض االودية و اجتاه الوادي  اضافة اىل اخلانق B:SRTM)(منطقة الدراسة خارطة اقليم كوردستان توضح ):A(1ة طخار 
)http://3dnature.com/srtmfill(
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)http://3dnature.com/srtmfill(رتفاعات منطقة الدراسة والتي تتمثل في الخطوط الكنتوريةا: )2(ة طخار 

)Omar 2005(املصدر جيولوجية منطقة الدراسة : )3(خارطة 
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)Omar,2005; Barzani, صخور صلبة ومتوسطة )2008
الصالبة وهشة ، فالصخور الصلبة ومتمثلة يف كل من تكوين  
قمجاك ، بيخمة ، شرانش ، و متوسطة الصالبة متمثلة يف 
تكوين بيالسيب ام الصخور اهلشة فهي متمثلة يف التكاوين  
كولوش ، الفارس االعلى و االسفل ، البختياري االعلى و 

االسفل و الرتسبات الرباعية.

لمواد وطريقة العملا

تتمثل املواد وطريقة العمل يف استخدام كل من البيان 
:SRTM Fill(الفضائي الثالثي االبعاد

http://3dnature.com/srtmfill.( يف رسم شبكة التصريف
حلوض منطقة الدراسة من خالل استخدام كل من برنامج 

ARC GISوRiver tools دف حتليل املعايري
اجليومورفواوجية لتقييم مورفومرتية حوض الوادي قيد الدراسة. 

يف اشتقاق ARC GISيف برنامج SRTMحيث مت استخدام 
املراتب - 2اخلطوط الكنتورية ملنطقة الدراسة - 1:اليانات التالية

حساب دالة التعرج - 3النهرية لشبكة التصريف حلوض الوادي.
يف SRTMام يف منطقة الدراسة .  ومت استخدملقدمات اجلبال 

رسم املقطع الطويل حلوض الوادي. - 1يفRiver toolsبرنامج 
.4رقم الشكليف املقاطع العرضية املختارة. وكما موضح- 2

العمل احلقلي متثل يف الزيارة امليدانية ملنطقة الدراسة  و التقاط 
جموعة من الصور و اليت متثلت يف مقدمات اجلبال ( خط التغري 

و عرض ارضية الوادي اىل ارتفاع الوادي ملقطع يف االحندار ، 
من جبل سفني).

SRTMخمطط استخدام ):4(شكل رقم 

متثل املعايري :لحوض وادي بستورهالمورفومتريالتقييم 
اجليومورفولوجية توجها حديثا يف الدراسات  التحليل املورفومرتي 
للمظهر االرضي خاصة اذا اذخذنا بنظر االعتبار ان التغري يف 
عمل االودية من اجلانب اجليومورفولوجيا  له ارتبط باالنشاط  

ولوجي للوادي  ما هو اجليولوجي ( التكتوين ) وان شكل املورف

انعكاس للتطور احلاصل بني االودية والنشاط التكتوين اال
املتمثل بالطيات احملدبة و املقعرة اضافة اىل تاثري الصخارية 

يف درجة احندار الوادي واالخرية تربز تاثريه .)(نوعية الصخو
,Elias 2015وعرض الوادي Dehbozorgi et al, 2010).(

)AF(التماثلعدمعامل)1(

املقطع الطويل حلوض 
الوادي

SRTM

Arc GISRiver tools

شبكة التصريف 
السطحي

املقاطع العرضية

دالة التعرج ملقدمات اجلبال 
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ميليقيس) Asymmetry factor(التماثل عدمعاملأن
املائياحلوضيفالرئيسيللمجرىبالنسبةمتاثل احلوضجانيب

ويقيس ,التكتونيةوالفعالياتبالقوىتأثرهابفعلنتجتواليت,
.)5(الشكلالتاليةملعادلةذلك ا

AF=100 (Ar/A)
Ar= الرئيسي باجتاه اسفل احلوض اجلهة اليمىن للمجرى
(املصب)
A= للحوضالكلية املساحة

شدة وهي تشري اىل ) 50(اكرب او اقل منهي AFان قيم ِ 
رى  Arian(.من احد جوانب احلوضاحندار ا and

pourkermani .)Keller and Printer 1996و 2001 ,

)AF ) (Killer and Pinter 2002(ميثل عامل عدم التماثل :)5(رقم شكل 

)SRTMمشتقة من (ه املراتب النهرية حلوض وادي بستور :)6(رقمشكل
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و معيار عدم التماثل للحوضخصائص احلوض :)1(جدول رقم 

وبتطبيقها على منطقة الدراسة بلغت قيمة عدم التماثل 
اري املائية يف اجلانب ) 1(جدول )78( مما يعين ذلك اطالة ا

رى الرئيسي وزيادة مساحتها على حساب اجلانب  االمين من ا
.)6(االيسر الشكل

SL)(رنحداالاطول المجرى ودرجة) 2(

لعملياتالصخورمقاومةلتقييمهذا املعياريستخدم
,التكتونيةاألنشطةبفعالياتوعالقتها)التعرية املائية(التآكل

النهرمماواديقناةوتعرجيتأثر بدرجةاالحنداراملؤشرهذاوان
Keller)جيدةتقييماداةجيعله and Pinter, 2002)ميكنو

)(Hack, 1973املعادلةتطبيقخاللمناملؤشرقيمةحساب
.)7(الشكل يفوكماالتالية

SL= (H/ L) L
H=فرق االرتفاع للوادي
L= لنقطة املراد قياسها اطول املسافة املستقيمة يف

L طول القناة الكلي للوادي اىل النقطة الوسطية يف =
منتصف املصب

رى ودرجة احندار:)7(رقم شكل  )Mahmood and Gloaguen, 2012) (SL)ميثل طول ا

اىل ان املقطع الطويل حلوض الوادي )8(يتضح من الشكل 
SL)مت تقسيمه اىل ثالثة  اجزاء لقياس دالة اليت تبني ان (

تأثرييف اجلزء االعلى و املتوسط و يرجع ذلك اىل القيمة مرتفعة 
سفني وبريمام على درجة احندار احلوض. يكل من جبل

القيمة منخفضة يف اجلزء االسفل يعود جلريان الوادي يف 
ني االعلى و ئز للجاملنطقة السهلية اليت متتاز باالنبساط قياسا 

كل تأثرييف اجلزء االعلى و املتوسط و يرجع ذلك اىل ط. االوس
سفني وبريمام على درجة احندار احلوض. القيمة يمن جبل

الوادي يف املنطقة منخفضة يف اجلزء االسفل يعود جلريان 
ط.ني االعلى و االوسئز للجالسهلية اليت متتاز باالنبساط قياسا 

2كم528,81مساحة

7عدد مراتب احلوض  
78معيار عدم التماثل للحوض

اريجمموع اطوال  كم3279,29ا
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)SL(املقطع الطويل لوادي بستورة الرئيسي  مع دالة ): 8(رقم شكل

رى ودرجة ايعود تباين  اىل تاثري الصخارية  حندارالطول ا
صخور صلبة ومتوسطة ايضا على طول  احندار  وهي مابني  

و متوسطة يف ااجلزء االعلى  الصالبة وهشة ، فالصخور الصلبة 
يف اجلزء الصخور اهلشة يف حني اناالوسط يف اجلزء الصالبة 
االسفل.

(SMF)تعرج مقدمة الجبال)3(

االحندار ) كمعيار يستخدم عند اقدام اجلبال ( التغري يف
جيومورفولوجي يعكس التوازن بني االحندارات وبني التعرية الناجتة 

هذه التعرية اليت .9الشكل عن الرتب النهرية حلوض وادي
نشاءمبرور الوقت كيل غري منتظم يف اقدام اجلبال و تشتودي اىل

التكتوين و نشاط عن النشاطغري منظم ناتجوضع طوبغرايف
يستخرج هذا املعيار  وفق املعالة التالية:،االودية 

SMF=LMF/LS
LMF= طول مقدمة اجلبل املتعرج

LS=طول اخلط املستقيم لواجهة اجلبل

ا تشري )1,6(اقل من )SMF(اذا كانت قيمة املعيار  فا
ريةالعمليات نشاط اىل نشاط تكتوين اضافة اىل  اذا . اما تعرية 

ا تدل على نشاط تكتوين اقل او )1,6(زادت القيمة عن فا
).Bull and Mcfadden1977(منخفضة نسبيا 
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(SMF) ( Mahmood and Gloaguen, 2012)ميثل  تعرج مقدمة اجلبال:)9(رقم شكل 

معيار مقدمة تعرج اجلبال:)2( رقم جدول

ا واجلنويبالشمايلمناخلاص مبعيار مقدمة تعرج اجلبال اىل قيم التعرج مرتفعة يف كل 2اجلدول  من جبلي سفني و بريمام حيث ا
)10الشكل(خانزادجلبل الشمايلالسفحيف1,1وبلغتلكل منها على التوايل ، 1,3و1,2سجلت 

يف منطقة الدراسة )SMF(يوضح دالة التعرج ملقدمة اجلبال SRTM): 10(رقم شكل 
)VF(نسبة عرض ارضية الوادي الى ارتفاع الوادي)4(

طول مقدمة الجبل المتعرج الموقع
(كم)

طول الخط المستقيم لواجهة 
الجبل( كم)

دالة التعرج

157,2132,11,2السفح اجلنويب جلبل سفني
176,3153,11,2السفح اجلنويب جلبل بريمام
281,04218,71,3السفح الشمايل جلبل بريمام
161,514,61,1السفح الشمايل  جلبل خانزاد
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ارضية الوادي اليت يكون بشكل يعكس هذا املعيار الفرق بني
و اليت تشكلت استجابة اىل ارتفاع يف معدل ) V(حرف

التنشيط التكتوين لصخور القاعدة ( الطبقة التحت سطحية ) و 
الذي برزت نتائجه من خالل شكل الوادي و بني ارضية الوادي 

و اليت هي انعكاس للتعرية اجلانبية ) U(اليت بشكل حرف 
El(للوديان املنحدرة من قمة اجلبل اىل اقدام اجلبل

Hamdouni et al., 2008 Alipoor et al., 2011( الشكل)
11.(

VF=2vfw[(Eld-Esc)+(Erd-Esc)]

VfW= عرض ارضية الوادي
Eld= ارتفاع القسم االيسر للوادي
Esc= ارتفاع ارضية الوادي
Erd= ارتفاع القسم االمين للوادي

)VF(Keller and Pinter 1996 )(ميثل  نسبة عرض ارضية الوادي اىل ارتفاع الوادي :)11(رقم شكل

منطقة الدراسة الحظ يفمقطعا عرضيا ميثل 12اختيارمت 
) 13(رقم  الشكل تفاوت القيم كما يتضح من ).12(الشكل 

التعرية املائية و انعكاس هذه العملية على  يرجع اىل اختالف 
تفاوت ) و بالتايل فانبني من الوادي(االيسر و االمينكال اجلان

. حيث ان اعلى قيمة لقيم يكون واضحا يف كل مقطع عرضيا
و اقل قيمة يف كل 52,77وهي 9يف املقطع العرضي رقم تمتثل

.)0.01(وهي 3و1من مقطع عرضي رقم 
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يوضح املواقع العرضية املختارة ملنطقة الدراسةSRTM):12(رقم شكل
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مقدمة اجلبل )جطع من جبل بريمام  ( التعر قمتثل التغري يف االحندار مل:)1صورة (

متثل نسبة عرض ارضية الوادي اىل ارتفاع الوادي ملقطع من جبل سفني:)2(صورة 
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المناقشةالنتائج و 

استخدام البيان الفضائي اعطى بعدا جيومورفولوجيا لتقييم 
استخدام املعايريمنطقة بستورة هذا البعد متثل يف 

:ميكن امجاهلا يف مايليو اليت اجليومورفولوجية
مشال ومشال غرب منطقة يف مثلثتغري شكل احلوض من الشكل - 1

يف وسط وجنوب منطقة الدراسة هو انعكاس مستطيل الشكل الدراسة اىل 
يف و جبل خانزاد.سفني وبريمام اىل تاثري البنية التضاريسية املتمثلة جببلي 

االودية يف اجلانب يشري اىل طول )AF(التماثلعدمعامل- 2
. السبب هو راالمين من الوادي وقصرها يف اجلانب االيس
اليت متثل منابع لسيادة الطرف اجلنويب جلبلي سفني وبريمام 

.مشال ومشال غرب منطقة الدراسة.ملنطقة الدراسةاملسيالت املائية
وهي بذلك تؤدي اىل تشعب املسيالت املائية وتعدد رتبها وهي بذلك تبني 

دم جتانس جانيب احلوض قيد الدراسة.ع
رجة احندار الوادي اشارت اىل ان االجزاء الثالثة للوادي د- 3

متفاوته يف دالة احندار الوادي ما بني مرتفعة يف كل من اجلزء 
االعلى و االوسط اىل منخفظة يف اجلزء االسفل مما يدل على 

التاثري التكتوين ة االحندار و ان الوادي يف حالة استجابة اىل درج
يضاف اىل تاثري الطبيعة الصخارية الطيات احملدبة و املقعرة).(

على درجة املتباينة ما بني صلبة اىل متوسطة الصالبة و هشة 
.احندار الوادي

تعرج مقدمة  اجلبال هو موشر على التضرس احلاصل يف - 4
التاثري قدمات اجلبال وهو يدل على كل من تاثري االودية و 

لتكتوين .اشارت النتائج اىل ارتفاع تعرج مقدمة اجلبال ملنطقة ا
على تاثري منو و Bretis et al 2011اكدت دراسة الدراسة .

الزحف كل من جبلي سفني وبريمام على اجتاه اجلريان حبيث ان 
التغري يف اجتاه اجلريان هو ااستجابة اىل الزحف او النمو و الذي 

( قاد بدوره اىل سيادة منطني من االودية مها االودية اجلافة 

Dray gap( و االودية اجلارية او املومسية اجلريان )Water

gap(.
مت تصنيف الصخارية استنادا اىل الدراسات اجليولوجية اىل - 4

دالة وهي مهمة يف استقراء صلبة ومتوسطة الصالبة وهشة 

وكذلك نسبة عرض ارضية الوادي اىل ) (SLاحندار الوادي
ارتفاع الوادي. حيث ان نسبة عرض الوادي اىل ارتفاعه متفاوته 

متدنية على طول املقاطع ة اىل متوسطة و عيف قيمها ما بني مرتف
. وهذه تعكس درجة التعرية العرضية املختارة املطقة الدراسة

املائية املتفاوتة على طول املقاطع العرضية املختارة مابني قيمة 
اليت تسود يف اجلزء االسفل من 9عالية وهي يف املقطع رقم 

يف املقطع رق الوادي ضمن التكاوبن الصخرية اهلشة و خفيفة
يف االجزاء العليا من احلوض ضمن التكاوين اجليولوجية 3و 1

.الصلبة
ليها اتينب من الدراسة اىل ان املراتب النهرية اليت وصل - 5

رية وان املرتبة السابعة تسود يف اجلزء  الوادي هي سبعة مراتب 
ضمن التكاوين اجليولوجية وسط واجلنوب من حوض الوادي ال

وان معظم الرتب النهرية هي يف املتوسطة الصالبة اىل اهلشة
بريمام .وسفني ياجلزء االمين يف كل من جبل

:التوصيات 
توصي الدراسة اىل التاكيد على استخدام البيان الفضائي -1

SRTM يف الدراسات اجليومورفواوجية املستقبلية النه يوفر
امكانية يف التحليل و االستنتاج ويف وقت قصري لرسم االشكال 

و اخلرائط اليت ختص البحوث اجليومورفولوجية .
River toolsو Arc GISاستخدام كل من برناجمي - 2

عطى سهولة يف رسم اخلرئط و االشكال وكذلك يف استنتاج ا
القيم ملنطقة الدراسة.

ميكن االستفادة من هذه الدراسة يف الدراسات االحقة مثل - 3
. دراسة العمل اجليومورفواوجي لالودية يف موسم التساقط املطري
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سهنگاندنی مورفۆمتری حوچی دول نانیهه SRTMبهستۆرە به بكاره

پوخته
سانگاندنی حوچی دولئامانج لهم  نهوە هه كول یر ، كه ل بهستۆرە كهكهوتووته باكوری شاری ههو

دەقول ت لهالیانی مورفۆمتری هه ی گهورە له ڕۆژهه ته ناو رووباری ز له چیای سفین و پیرمام وە دڕژ
نهی ئاسمانی س نانی و هكه، بهبهكاره RiverوArcGisوە ههریهك له بهرنامهی)پالپی االبعاد (سوچ دو

tools ،نهوە ئهندازەی جیومۆرفۆلوجی  بهكارهاتووە له حوچی دول كول بۆ تهواو كردنی ئامانجی ئهم ل
ژی(AF)بهستۆرە . وە ههر یهك له فاكتهری نهبوونی لهیهكچوونی رەوەكه و پلهی ل ژی ڕ چا و (SL  )ودر وپ

دەشتی چیا چی پ نانی پ(SMF )پ هكه، وە بهكاره هكه بۆ بهرزایی دو ژەی پانی زەوی دو (VF)وانهی ڕ

هكه و سروشتی بهردی  كهاتهی جیولوجی (بۆ زانینی ئهنجامی كاریگهری تۆری ئاوەڕۆی دو ناوچهكه . وە )پ
هكانی  شان دەدات كاریگهری روون و ئاشكرایی سروشتی بهردی ناوچهكه لهسهر دو له دەرئهنجامهكان پ

حوچی بهستورە

MORPHOMETRIC EVOLUTION OF THE PASTURA VALLEY BASIN BY USING SRTM

ABSTRACT
The aim of this study is to perform the morphometric evolution of the Pastura valley basin. This basin is

located in the north of Erbil city. Drainage water of this valley basins coming from south west limb of Safin,
Permamm mountains and north limb of Khan Zad mountains and flow to the Greater Zab river in the east.
This study used SRTM image and both Arc Gis software and river tools for the gmorphometric analyzing of
valley basin case study. Some morphometric indices (e.g.g) (basin asymmetry factor (AF) stream – gradient
index (SL), mountain front sinuosity (Smf) and Valley floor width to valley height ratio (VF) were used to
understand the relationship between drainage pattern and lithology of rocks. The result of this study show
the adjustment and  impact of drainage pattern of the valley to the  lithology of rock.
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في القرآن الكريمالت التخصيص بعد التعميم ببدل بعض من كلدال
ا)(بدل االسم المفرد أنموذج

عبدالرحيم أمحد إمساعيلوحسن سليمان حسني 
العراق-كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة املوصل

)2015كانون االول، 27تاريخ القبول بالنشر:،2015آب، 16:(تاريخ استالم البحث

الخالصة
، وعلـى وجـه التـي جـاءت فـي أسـلوب البـدلفـي القـرآن الكـريمالتخصـيص بعـد التعمـيمعمد هـذا البحـث إلـى دراسـة دالالت

النوع من البدل يذكر شيئا عامَّا ثم يخصُّ بالذكر بعضا منـه ؛ إذ إن التعبير القرآني في هذا )بعض من كلبدل( في صورةالتحديد
.ويفرده؛ لغاية يقصدها وداللة يهدف إليها

معنـى البـدل لغـة واصـطالحا، فضـال عـن بيـان أنـواع البـدل فـي النحـو العربـي وأقسـام بـدلتناول فيهاابتدأ البحث بمقدمةوقد 
لكشف عن بعض دالالت التخصيص بعد التعميم التي جـاءت فـي صـورة وأعقب ذلك بابعض من كل عند النحاة من حيث البنية،

.هم ما توصل إليهأاستنتاجات عرض فيها الباحث ثم كان مسُك الختام بدل االسم المفرد،

المقدمة

البدل يف اللغة على ما ذكر اخلليل:" َخَلٌف من 
الباء والدال والالم أصٌل ، وقال ابن فارس:" )1(الشيء"
:وهو قيام الشيِء َمقاَم الشيِء الذاهب، يقالواحد،

إذا :بّدْلُت الشيءَ :هذا بَدُل الشيِء وبَِديُله، ويقولون
وجاء عند ابن منظور:" ، )2("غّريتَه وإْن مل تأِت له بَبَدل

وأَبَدَل الشيَء من الشَّيِء وبَدََّله: اَختَذه منه بََدًال، وأَبَدلُت 
الشيَء بِغريه وبَدَّلَه اهللا ِمَن اخلَوف أَمناً، وتَبِديل الشَّيِء: 

لَهُ َتغيريُُه وِإن َمل تأت ببَدٍل، واسَتبَدَل الشَّيَء بِغ ريه وتـََبدَّ
به ِإذا َأخذه َمَكانَُه، واملَُباَدَلة: التباُدل، واَألصل ِيف 

تغيُري الشَّيء عن حاله، واَألصل يف اإلبدال :التَّبديل
. )3(َجْعُل َشيٍء َمَكاَن َشيٍء آَخر"

وبناًء على هذا فإن البدل يف اللغة يأيت مبعىن:
شيء مكان شيء آخر، حبيث التغيري، وجعلِ 

يقوم مقامه.
والبدل يف االصطالح كما يعرِّفه النحويون:" التابع،

، وتوضيح ذلك" أنك )4(املقصود باحلكم، بال واسطة"
(أقبل أخوك حممد) فاملقصود فيه باحلكم :إذا قلت مثال

متهيداً رَ هو (حممد) وهو املهم، أما (أخوك) فقد ذُكِ 
وهو املقصود باحلكم، ،لذكر العَلم، فالبدل هو املهم

)5(لذكر البدل"وتوطئةً وأما املُبدل منه فإمنا يُذكر متهيداً 

، ومعىن هذا أن الغرض من البدل هو: اإليضاح 
از .)6(والتبيني، ورفع االلتباس، وإزالة التوسع وا

وأما ومصطلح (البدل) من مصطلحات البصريني، 
م يسمونه ه)215(ت فقال األخفشالكوفيون  : إ

م :بالرتمجة والتبيني، وقال ابن كيسان إ
.)7(يسمونه: بالتكرير

والبدل ـــ كما هو معلوم ـــ على أنواع خمتلفة، منها 
بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل 

دا يف املفهوم إاشتمال... خل، فـ " البدل واملبدل منه إن احتَّ
ُيسمى بدل الكل من الكل وبدل العني من العني أيضا، 
وإن مل يتَّحدا فيه، فإن كان الثاين جزءا من األول فهو 
بدل البعض من الكل، وإن مل يكن جزءا، فإن صحَّ 
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االستغناء باألول عن الثاين فهو بدل االشتمال حنو:
)... وبدل الغلط ثالثة أقسام :هِ كِ لْ فُـ ىل القمرِ ( نظرت إ

ندامة كقولك:(حمبويب بدٌر مشٌس)، وغلط صريح:  
كقولك:( هذا زيد جاٌر)، ونسيان، واألخريان ال يقعان 
يف كالم الفصحاء أصال، خبالف األول، فإنه يقع يف  

.)8(مبالغة، وتفننا يف الفصاحة"كالم الشعراء 
والذي يعنينا هنا من تلك األنواع هو ( بدل بعض 
من كل)؛ ألن فيه إفرادًا لبعض من كل، وختصيصًا بعد 
تعميم، فهو خيصص العام ويقصره على بعض أفراده، 

هـ) 581ت ( وهذا ما أشار إليه من النحاة السهيلي 
: إذا قلتَ "ث عن بدل البعض من كل فقال:حينما حتدّ 

هم، فإمنا تكلمت بالعموم هم أو نصفَ أكثرَ القومَ رأيتُ 
ر جوازه نكِ وأنت تريد اخلصوص، وهو شائع يف اللغة ال يُ 

، و" عدَّ بعض األصوليني، منهم ابن احلاجب )9("أحدٌ 
بدل البعض من خمصصات الداللة العامة، وهو خيصص 

يعد ، يف حني مل)10(عموم ما ورد يف نطاق اإلسناد"
أكثر األصوليني هذا النوع من البدل من خمصصات 
الداللة العامة حبجة أن املبدل منه يف نية الطرح فال حتقق 

.)11(فيه حملل خيرج منه، وعليه فال ختصيص به
؛بدل منه ليس يف نية الطرحواألظهر ــــ واهللا أعلم ـــــ أن املُ 

فضال عن أن ر البدل، كْ لذِ وتوطئةً ألن يف جميئه متهيداً 
القصد من اجتماع البدل واملبدل منه يف غالب األمر هو 

ينوى باملبدل منه الطرح؛ البيان والتوكيد، فال يصح أنْ 
ألن جعله كذلك خيرجه من أن يكون بيانا للبدل.

فمعىن بدل بعض من كل هو" أَن تبدل بعض 
، )12(للسامع"هُ نُ يـِّ بَـ ُه وتُـ لا قصدتَ ملتعلم ؛هُ ِمنء الشَّي

:من مدلول األول، أيجزءاً هُ هو ما كان مدلولُ "أو
، وهو خيتلف عن غريه من أنواع البدل )13("املبدل منه

سواءمنه، املُبدلمن حقيقياً جزءاً األخرى بكونه 
أصغَر،األجزاء، أممن باقياجلزُء أكَرب هذا أكان 

. )14(أم مساوياً 
النحاة إىل أن بدل البعض ال يقع إالوذهب بعض 

على ما دون النصف فال جيوز: أكلت الرغيف نصفه، 
هـ) هذا 905ت(أو ثلثيه، أو أكثر، وعزا خالد األزهري 

بن معاوية هـ) وهشام189ت(املذهب إىل الكسائي 
، غري أن مجهور )15(ه)209الضرير أبو عبدالرمحن (ت

وقوعه يف كل النحاة على خالف ذلك، فهم جييزون 
حال، سواء أكان ذلك اجلزء بالنسبة إىل الباقي من 

، بشرط )16(منه، أم مساويًا له، أم أكثرَ املبدل منه قليالً 
صحة االستغناء باملبدل منه، وعدم اختالل الكالم أو 

.البدلُ فَ ذِ فساده لو حُ 
واشرتط كثري من النحاة أن يكون يف بدل البعض 

ن ابن مالك مل يَر هذا أيعود إىل املبدل منه، غري ضمريٌ 
شرطا فيه، ولكن وجوده أكثر من عدمه، وذكر من 
الشواهد على االستغناء عن الضمري يف بدل البعض قوله

¢¡�~{|M: تعاىلــــــ
£¤¦¥L :آل عمران] ،
.  )17(]97من اآلية 

بالذكر أن النحاة كانوا قد َقسَّمواواجلدير 
(بدل البعض من كل) من حيث البنية على قسمني 

:)18(رئيسني مها
بدل مفرد من مفرد.ــــ1
بدل جملة من جملة.ــــ2

: فيأيت البدل فيه امساً بدل المفرد من مفردأما 
واملُبدل منه كذلك، ويكون تركيبه آنذاكظاهرا،

متكونا مما يأيت:
، وذلـك بـأن يــأيت البـدُل اســَم بــدل معرفـة مــن معرفــةــ أــــــ

علم متصل به ضمري حنـو: أكلـت الرغيـف نصـفه، أو أن 
الضمري متصل مبا بعد البدل حنو: رأيـت بـين عمـك ناسـا 

ويــأيت مــا ذف،، فضــال عــن أن الضــمري قــد ُحيــ)19(مــنهم
فـــــإن قلـــــت: ُضـــــِرَب َزيــــــٌد "عـــــوَّض عنـــــه، قـــــال ســــــيبويه:يُ 

ـــــــــــُد والرِّجـــــــــــُل، جـــــــــــاز علـــــــــــى أن يكـــــــــــون بـــــــــــدال، وَأن الَي
.)20("يكون توكيدا
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الظاهر من ضمري املخاطب  وجيوز يف بدل البعض إبدالُ 
ـــ كمــا يف قولــه  M  Ã        Â  Áتعــاىل:ــــ

         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä
  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë

  ÑL:ـــــروَر، 21[األحـــــزاب ]، فأبـــــدَل اجلـــــارَّ وا
روِر املُضمر ومها (لكم) .)21(ومها (ِلمن) من اجلاّر وا

ـــــوكذلك يأيت البدل امسا موصوال كما يف قوله
M  Ë  Ê    É  È  Ç:(تعاىل

  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 ØL أو امسا مضافاً إىل 126[البقرة: من اآلية ،[
. )22(ضمري حنو: رأيُت قوَمك أكثَرهم

:حنو: ضربتُ بدل معرفة من نكرةب ــــــ
.)23(هوجهَ رجالً 

رجالً : حنو: رأيتُ بدل نكرة من نكرةج ـــــــ
. )24(لهوجهاً 
بَ أالكت: حنو: قرأتُ بدل نكرة من معرفة اسماد ــــــ
حنو: احتفيت بالفائزينمنه، أو عدداً فصالً 

.)25(ثالثة منهم
، والسيما إذا  أن يأتي البدل بإعادة العامل معههـ ـــــ

تعاىلـــــاجلر كما يف قولهكان املبدل منه جمرورا حبرف 
:=  < M>?@
ABCD  E

LF26(]75اآلية [األعراف:من(.
، وعندئذ يأتي البدل بعد أداة االستثناء (إال)أن و ـــــــ

مسا موصوال كما يف اتتنوع صوره، فمن ذلك أنه يأيت 
MM   L  K  JNOP تعاىل:ـــــ قوله 
QRSTUV

WX Z  Y[]\
c  b      a   ̀  _  ^ L

Mوامسا نكرة كما يف قوله تعاىل:، )27(]52[األحزاب:
  ª  ©   ̈  §  ¦

°   ̄     ®  ¬   « L
.)28(]25ــــــ24النبأ : [

: وقد اختلف النحاة فعل من فعلأن يأتي بدلزــــــ
يف جواز هذا النوع من البدل على رأيني: 

فمنهم من منعه حبجة أن الفعل ال يتبعَّض كابن 
، ومنهم من أجازه، وهم )29(وغريهه)381(ت الورّاق

النحاة املتأخرون، ومثَّلوا له بقوهلم: إن تصلِّ تسجد هللا 
(تصل)، بدل يرمحك، فالفعل( تسجد) بدل من الفعل 

بعض من كل، والسجود جزء أساسي من الصالة ال 
ويشرتط جلواز جميء الفعل بدال من ،)30(تتحقق إال به

انبَّ الفعل االحتاد يف الزمان دون النوع، فقد نقل الصَّ 
أنه ه)761(ت األنصاريهـ) عن ابن هشام1206ت (

قال:" ينبغي أن يشرتط إلبدال الفعل ما اشرتط لعطف 
االحتاد يف الزمان دون االحتاد يف على الفعل وهوالفعل
أو ،، أي: بأن " يكون زمنهما معا ماضيا)31(النوع"
أو مستقبال، سواء أكانا متحدين يف النوع ،أي: ،حاال

، وأن يكون )32(ماضيني، أو: مضارعني، أم خمتلفني"
.)33(يف الثاين زيادة بيان

أجازه النحاة يف بدل الجملة من جملة: فقدوأما
الثَّانَِية أوىف من "بدل البعض شريطة أن تكون اجلملةُ 

تعاىل:ــــ، ومثَّلوا له بقوله)34("األوىل بتأدية املعىن املُراد

MÊËÌÍÏ  Î
ÐÑÒÓÔÕL

مِ عَ فإن داللة الثّانية على نِ ]،"133ـــــ132[ الشعراء:
. )35("خبالف األوىلفصلةمُ اهللاِ 
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ن بـدل بعــض مـن كــل يــأيت وممـا ســبق ميكننـا القــول: إ
يف النحــو العــريب يف صــور لغويــة متنوعــة، منهــا: أنــه يــأيت 

املفــرد، ويف صــورة الرتكيــب االمســي االســميف صــورة بــدل
شــبه اجلملــة، ويف صــورة ، وكــذلك يــأيت يف صــورة اإلضــايف

الرتكيب الفعلي أو اجلملة.
مــــــن دالالت فيمــــــا يــــــأيت إىل بيــــــان بعــــــضٍ وســــــنعمد

التخصيص ببدل االسم املفرد
دالالت التخصيص ببدل االسم المفرد 
آيـــــات مـــــن )8(ورد هـــــذا النـــــوع مـــــن التخصـــــيص يف 

ـــــني البيـــــان  ـــــة ذلـــــك ب القـــــرآن الكـــــرمي، وقـــــد تنوعـــــت دالل
لتثبيـت املعــىن ؛واإليضـاح للمعـىن املـراد، والتقويـة والتأكيـد

خل.إيف نفس املتلقي، والعناية واالهتمام ...
ـــــوم  ـــــدومـــــن املعل ـــــاحثني اللغـــــويني أن عن ـــــذوق " الب ت

الكــالم املبــين علــى البــدل واملبــدل منــه ليــدل علــى ارتبــاط 
بــني عمــوم وخصــوص، أو بــني إمجــال وتفصــيل، أو وثيــق

ام وتوضيح  هـ) قد 794ت(، وكان الزركشي )36("بني إ
للمبــدل وختصيصــاً ذكــر أن يف بــدل الــبعض مــن كــل بيانــاً 

أن ذلـك الشـيء يصـري مـذكورا مـرتني منه، وفائدة البـدل:
، ونقصـد ببـدل )37(والثانية باخلصوص،إحدامها بالعموم

لـــيس مبركـــب وال مجلـــة وال شـــبهها، ممـــا بينهمـــا املفـــرد: مـــا 
عالقة وظيفية، وحكم إعرايب، أما االسم املوصول وصلته 

لعــدم وجــود حكــم إعــرايب ؛مــثال فقــد عــددنامها مــع املفــرد
بينهمــا، بــل إن اإلعــراب يقتصــر علــى املوصــول فحســب، 
ــــــا لتوضـــــــيحه، خبـــــــالف املضـــــــاف  أمــــــا الصـــــــلة فجـــــــيء 

هما، فإنـــه واملضـــاف إليـــه، واملوصـــوف وصـــفت ه، ومـــا شـــا
" هـــ):688ت (يوجـد بينهمـا حكـم إعــرايب، قـال الرضـي 

ألنــه هــو ؛اعلـم أن حــق اإلعــراب أن يــدور علــى املوصــول
ـــــــالكالم، وإمنـــــــا جـــــــ لتوضـــــــيحه، ؛بالصـــــــلةيءاملقصـــــــود ب

والدليل: ظهور اإلعراب يف (أي) املوصـولة، حنـو: جـاءين 
ه، بـأيِّهم ضـربتُ ه، ومـررتُ م ضـربتُ أيـَُّهـه، ورأيـتُ م ضربتُ أيـُّهُ 

، ومثـــل هـــذا قولنـــا: (أقبـــل )38(وكـــذا يف: اللـــذان واللتـــان"
أخـــوه)، فجملـــة ( فـــاز أخـــوه) ال حمـــل هلـــا مـــن الـــذي فـــازَ 

ــــــــيس املوضــــــــع للصــــــــلة  ــــــــذي) فاعــــــــل، ول اإلعــــــــراب، و(ال
واملوصــول، بــل للموصــول فقــط، وأمــا الصــلة فــال حمــل هلــا 

املوصـول ؛ وهلذا كلـه فقـد عـددنا االسـم )39(من اإلعراب
وصــلته مـــع املفـــرد، وســـنعمد فيمـــا يـــأيت إىل بيـــان دالالت 

من تلك اآليات: )3التخصيص يف (
:إظهار شرف اإليمان واالهتمام بأهلهـــ1

ـــــ كشــــف عنــــه قــــول اهللا  ـــــ تعــــاىل ـــ ــــه ـــ حكايــــة عــــن نبي

 (M    É  È  Ç(وخليلـــــــــــــه إبـــــــــــــراهيم 
   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

Ð  Ò  Ñ  Ô  Ó
ÙØ  ×  Ö  Õ  Ú

  á  à  ß  Þ     Ý       Ü   Û
 æ            å  äã  âL

]، فقــــد جــــاء التخصــــيص يف بــــدل الــــبعض 126[البقــــرة:
متمـثال باالســم املوصـول احلــريف يف: (َمــْن آمـن مــنُهم بــاهللا 
واليوم اآلخر) بعد التعمـيم املتمثـل باالسـم العـام املضـاف 

لـى التبيـان  ) بـدل عآَمـنفــ (َمـْن ")، قـال األخفـش:َأْهَلهُ (
كما تقـول:( َأَخـْذُت املـاَل ِنْصـَفُه ) و( رأيـُت القـوَم ناسـاً 

، دلَّ عليــــــــــه وجــــــــــود الضــــــــــمري يف اجلــــــــــار )40("ِمــــــــــنـُْهم)
ــــرور(منُهم) العائــــد علــــى املبـــــدل منــــه (أهلــــه وقـــــال )، وا

ـــن) َنْصـــٌب بـــدٌل مـــن أَهلـــه، ":هــــ)311الزجـــاج ( ت (َم
ــــ املعـــىن: أرزق مـــن آمـــن مـــن أهلـــه دون غـــريهم؛ ألن اهللا  ـــ

عــزَّ ـــــــ لقولــه ؛قــد أعلمــه أن يف ذريتــه غــَري مــؤمنــــــ تعــاىل 

[ )M¨©ª«L")41:وجـــــــــــــــلّ 
]. 124البقرة:

والغــرض مــن ختصــيص بــدل الــبعض يف اآليــة الكرميــة 
وأهلـــه، قـــال أبـــو الســـعودهـــو بيـــان فضـــل اإلميـــان وشـــرفه 

(مـــــن آمـــــن مـــــنهم بـــــاهللا واليـــــوم ":ه)982العمـــــادي (ت 
خــر) بــدٌل مــن (أهلــه) بــدَل الــبعض َخصَّــهم بالــدعاء؛ اآل

إظهــــاراً لشــــرِف اإلميــــان، وإبانــــًة خلطــــره، واهتمامــــاً بشــــأن 
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ـــــه ترغيـــــبٌ  ـــــِه، ومراعـــــاًة حلســـــِن األدِب، وفي ـــــه يف أهِل لقوِم
أي: أن خليل اهللا إبراهيم ، )42("عن الكفراإلميان وزجرٌ 

) خـــصَّ املـــؤمنني بطلـــب الـــرزق هلـــم " ِحرصـــا علـــى (
ـم إذا علمـوا أّن دعـوة إبـراهيم  ّ شيوع اإلميان لسـاكنيه؛ أل
ــم عــن اإلميــان، فجعــَل  خصَّــت املــؤمنني جتّنبــوا مــا حييــد 
ــــا هلــــم علــــى  م باعث ــــرزق هلــــم علــــى شــــرط  إميــــا تيســــَري ال

مـع اهللا تعـاىل فسـأله سـؤاال أقـرب اإلميان، أو أراد الّتأدَُّب 
إىل اِإلجابة، ولعّله استشعَر من ردِّ اهللا عليـه عمـوم دعائـه 

[البقـــرة: مـــن اآليـــة M¤¥Lالّســـابق إذ قـــال:

M¨©ª«L ] فقـــــــــــــــــــــال:124
] أّن غــــري املــــؤمنني ليســــوا أهــــال 124[البقــــرة: مــــن اآليــــة 

.)43(إلجراء رزق اهللا عليهم"
يانـــا إلظهـــار فضـــيلة البـــدل جـــاء بوممـــا يؤكـــد علـــى أن 

أن فائدة اجلمع بينهما هو أن األول (أهله) اإلميان وأهله
ذُكر للتخصيص على أهل مكـة مـن دون غـريهم، والثـاين 
( َمـــْن آمـــن مـــنهم بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر) ذُكـــر بيانـــا لســـبب 
الــرزق، وهــو اإلميــان بــاهللا واليــوم اآلخــر، مث للحــضِّ علــى 

ك كل أهله ممن آمن باهللا واليوم التمسك به؛ ليشمل بذل
) مــــن دعوتــــه هــــذه أن وَمقِصــــُد إبــــراهيم ("اآلخــــر،

تتــــوّفر ألهــــل مّكــــة أســــباُب اإلقامــــة فيهــــا، فــــال تضــــطّرهم 
احلاجة إىل ُسكَىن بلد آخَر؛ ألنّه رجا أن يكونوا دعـاة ملـا 
بُنيــت الكعبــة ألجلــه مــن إقامــة الّتوحيــد وخصــال احلنيفّيــة 

.)44("وهي خصاُل الكمال
) اقتصـر علـى ذكـر ونلحظ أن نـيبَّ اهللا إبـراهيم (

اإلميـــان بـــاهللا واليـــوم اآلخــــر يف التعبـــري عـــن املــــؤمنني؛ ألن 
اإلميان باهللا واليوم اآلخـر ال يقـع علـى الوجـه احلـق إال إذا 

. )45(صاحبه اإلميان بكتب اهللا ورسله ومالئكته
أن بياَن شرِف اإلميان واالهتماَم وهكذا يتبني لنا 

بأهله كان السبب الرئيس يف ختصيص نيب اهللا 
) املؤمنني باهللا واليوم اآلخر بالرزق منإبراهيم (

أهل مكة من دون عمومهم. 

:التخفيف والتيسيرـــ2
~   M |  {  تعاىل:ـــــمتثَّل يف قوله

¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �
  «  ª  ©          ̈  §

 L®  ¬ وذلـك 97[آل عمران: مـن اآليـة ،[
بإبدال االسم املوصول يف( من استطاع إليـه سـبيال) بـدَل 
بعـــٍض مـــن االســـم العـــام املُبـــدِل منـــه (النـــاس)، قـــال املـُــربّد 

ا بدل من ؛( َمْن) يف موضع خفض"هـ):285ت (  أل
للِعْلــــم بــــه، أي: مــــن ؛الــــرابطُ فَ ذِ ، وقــــد ُحــــ)46("النــــاس

يهـا، وهنـاك ، وهذا من أشهر األقوال ف)47(استطاع منهم
ــــــــا يف ه)616(ت يربَ ْكــــــــبيَّنهــــــــا العُ آراء ُأخــــــــر يف إعرا

: بــدٌل مــن الّنــاس بــدُل بعــٍض مــن  )(مــن اســتطاع "قولــه:
كـّل، وقيـل: هــو يف موضـِع رفــٍع تقـديره: هــم مـن اســتطاع 

بــدٌل أيضــا، وقيــل: والواجــب عليــه مــن اســتطاع، واجلملــة 
هـو مرفـوٌع بـاَحلّج تقـديره: وهللا علـى النّـاس أن حيـجَّ البيــَت 
من استطاع، فعلى هـذا يف الكـالم حـْذٌف ؛ تقـديره: مـن 
ـــــى  ـــــة ضـــــمٌري يرجـــــُع عل اســـــتطاع مـــــنهم؛ ليكـــــوَن يف اجلمل
األَول، وقيل: من مبتدأ شرٌط واجلـواب حمـذوٌف، تقـديره: 

ــــــــــــك ق ــــــــــــه:مــــــــــــن اســــــــــــتطاع فلــــــــــــيُحجَّ، ودّل علــــــــــــى ذل ول
ا .)48("( ومن كفر) وجوا

ــــــنلحظ أن جمــــــيء املوصــــــول احلــــــريف وصــــــلته ( َمــــــْن  ف
استطاع إليه سبيال) قد أوجب احلج على املستطيعني من 
ـــم، والغـــرض مـــن هـــذا التخصـــيص  ـــه  دون غـــريهم وخصَّ
التيسري على النـاس، ورفـع احلـرج عـن العـاجزين مـنهم غـري 

احلج على  مجيع الناس، ه لوجبَ جميئُ املستطيعني، إذ لوال
َمثَّ نْ مستطيعهم، ويف مجيع األحوال، ومِ م وغريِ هِ مستطيعِ 

صـــار فيـــه مـــن املشـــقة والعنـــت مـــا فيـــه، هـــذا مـــع تأكيـــدنا 
علـــــــــى أن حـــــــــجَّ املســـــــــتطيعني ال ُيســـــــــِقُط الفـــــــــرَض عـــــــــن 

احلـــج فـــرض عـــني علـــى كـــل أحـــد، َحـــجَّ "ألن؛العـــاجزين
ـــ املســتطيعون أو قعــدوا، ولكــنَّ اهللا  ـــ ســبحانه ــــ غــريِ عــذرَ ــــ

بعجـــزه عـــن أداء الواجـــب، فـــال يؤاخـــذه بـــه وال املســـتطيعِ 
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، وهــــذا مــــن فضــــل اهللا علــــى النــــاس، )49("يطالبــــه بأدائــــه
وتيسريه هلم، وختفيفه عنهم.     
تأكيــد فـــرض احلـــج، إذ "فاآليــة الكرميـــة دلــت علـــى 

جاء ذلك بقوله : ( وهللا ) ، فيشـعر بـأن ذلـك لـه تعـاىل، 
وجاء بـ ( على ) الدالـة علـى قضـاء احلكـم، وجـاء متعلقـاً 
بـــ ( النــاس) بلفـــظ العمــوم وإن كــان املـــراد منــه اخلصـــوص 

ـــدل )50("ليكـــون َمـــْن وجـــب عليـــه ذُِكـــَر مـــرتني ، مـــرّة باملُب
بـدل اخلـاص (َمـن اسـتطاع منه العام (الناس) وأخـرى بال

إليه سبيال). 
مث أبـــــدل عنـــــه مـــــن ،ذكـــــر النـــــاس"والتعبـــــري القـــــرآين:

أحـدمها: أن :استطاع إليه سبيال وفيه ضربان من التأكيد
لـه، والثـاين:أن اإليضـاح بعــد للمـراد وتكريــرٌ ةٌ اإلبـدال تثنيـ

ــــــام والتفصــــــيل بعــــــد اإلمجــــــال إيــــــراد لــــــه يف صــــــورتني  اإل
، وهذا يعين أن البدل اقتضى ذكَر اإلسناد )51("خمتلفتني

مــرتني، مــرة بإســناده إىل عمــوم النــاس، ومــرة بإســناده إىل 
، وهـــذا مـــن فوائـــد البـــدل الـــيت منهـــا املســـتطيعنيخصـــوص 

تقويـــة املعـــىن وتأكيـــده بتكـــرر اإلســـناد وهلـــذا كـــان يف نيـــة 
ــــــه ــــــة وهــــــذا )52(تكــــــرار العامــــــل وإعادت ، ويف هــــــذه التقوي

ْن أوجـب اهللا عليــه احلـج مــن النـاس، فمــن التأكيـد بيـان ملـَـ
"نفساً إال ما آتاها،فُ لِّ كَ أنه ال يُ ــــ جلَّ وعال ـــــ رمحة اهللا 

؛والقيـــد باالســـتطاعة ينفـــي الوجـــوب علـــى غـــري املســـتطيع
لعموم القدرة على ما يوصله إليه، وعدم وجـود مـا يكفيـه 

وقد ، )53("وأهله مدة ذهابه وإيابه، أو لعدم أمن الطريق
. )54(الزاد والراحلةــــ: ُفسِّرت االستطاعة ب

هــ ) يف القـول 370ت (واستفاض اجلصَّاص احلنفي 
على ذلك؛ مقصورةً االستطاعةُ وليستِ "يف ذلك فقال:

ألن املـــــــريض اخلـــــــائف، والشـــــــيخ الـــــــذي ال يثبـــــــت علـــــــى 
الراحلة، والزَّْمَىن، وكـلَّ مـن تعـذر عليـه الوصـول إليـه، فهـو 
غــــري مســــتطيع الســــبيل إىل احلــــج، وإن كــــان واجــــداً للــــزاد 

، وما ذكره صحيح معترب.   )55("والراحلة
وخنلص من ذلك إىل أن التخصيص يف هذه اآلية الكرمية 

تعاىل:ـــــ جاء للتخفيف والتيسري، ويؤيده قول اهللا 

 M   |   {  z  y  x
¡  �   ~  } L 78[ احلج: من اآلية ،[

فقد بّني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: أّن هذه احلنيِفّية 
ا سّيدنا حمّمد (الّسمح )، مبنّيٌة على ة اّليت جاء 

الّتخفيف والّتيسري، ال على الّضيق واحلرج، وقد رفَع اهللا 
، )56(فيها اآلصار واألغالل اّليت كانت على َمن قبَلنا

واحلج أحد تعاليم هذه احلنيفية السمحة، وقد يسَّره اهللا 
م، ـــــ جلَّ وعال ــــ منه فه عليهم، رمحةً على الناس، وخفَّ 

وهو الرحيم الودود. 
:قلة أهل اإليمان والصالح في بني إسرائيلــ3

ــــــــــه ــــــــــك يف قول ـــــــــــجــــــــــاء ذل !M تعــــــــــاىل:ــــ
  &  %  $  #   "

  +  *   )  (  '  .  -  ,
0/4   3  2  1 L

]، وذلــــــك مــــــن خــــــالل جمــــــيء بــــــدل 71املائــــــدة:[
الضـــمري يف الـــبعض (كثـــري مـــنهم) امســـا ظـــاهرا ُمبـــدال مـــن 

) الــذي يعــود إىل أهــل املعاصــي والفجــور (َعُمــوا َوَصــمُّوا
ـــ مــن بــين إســرائيل بداللــة قولــه  ـــ تعــاىل ـــ قبــل هــذه اآليــة:ـــ

 M     Ã   Â  Á  À  ¿
  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë
Ò  ÑL:قـــال األخفـــش:70[املائـــدة ،["

قــال: ( مثّ عمــوا وصــّموا كثــري مــنهم)، ومل يقــل: ُمثَّ َعِمــَي 
ـــم َعُمـــوا  َوَصـــمَّ وهـــو فعـــل مقـــدم؛ ألنـــه أخـــرب عـــن قـــوم أ
وَصمُّوا، مث فسَّر كم صنع ذلك منهم، كما تقول: (رأيت 
ــــذين  ــــك: (وأســــُروا الّنجــــوى اّل ــــيهم)، ومثــــل ذل قومــــك ثلث
ظلمــوا)، وإن شــئت جعلــت الفعــل لآلخــر، فجعلتــه علــى 

ـــــث)لغـــــ ـــــوين الرباغي ـــــون: (أكل ـــــذين يقول ـــــرى )57("ة ال ، وي
هـــ) أن (كثــري)، بــدل مــن 905ت(الشــيخ خالــد األزهــري 

الواو األوىل فقط، والواو الثانية عائدة على ( كثري)؛ ألنـه 
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مقـــــدم رتبـــــة، واألصـــــل واهللا أعلـــــم: مث عمـــــوا كثـــــري مـــــنهم 
، وعلل ذلك بقوله:" والذي َمحََلنا على ذلك )58(وصموا

لو جعلناه بدال من الواوين مًعا لزم توارد عـاملني علـى أنا 
معمـول واحــد، وإن جعلنـاه بــدال مــن أحـدمها، وبــدل مــن 
اآلخــر حمــذوف، فهــو متوقــف علــى إجــازة حــذف البــدل، 
وإن جعلنــاه بــدال مــن الــواو الثانيــة فقــط بقيــت األوىل بــال 

ــــدأً  ــــاه مبت ــــه خــــربه، فقــــال مفّســــر، وإن جعلن ، واجلملــــة قبل
ألن تقـــــــــــدمي؛: إنـــــــــــه ضـــــــــــعيفه)685ت (البيضـــــــــــاوي

.)59(اخلرب يف مثله ممتنع
وإن جعلنــاه فــاعًال ألحــد الفعلــني علــى ســبيل التنــازع 
ففيـــه ضـــعف مـــن وجهـــني: أحـــدمها: أنـــه خيـــرج علـــى لغـــة 
أكلــوين الرباغيــث، والثــاين: أنــه جيــب أن يقــدر يف العامــل 
املهمــل ضــمري مســترت راجــع إىل (كثــري)، ووجــوب اســتتار

الضمري يف فعل الغـائبني مـن غرائـب العربيـة، كمـا قالـه يف 
املغين، وإن جعلناه خرب مبتـدأ حمـذوف، والتقـدير: العمـي 

.)60(والصم كثري منهم، فهو تكلف"
وعدَّ الدكتور رمضان عبد التواب إحلاق الفعل بعالمة 
تثنيــــة أو مجــــع يف بعــــض مــــا روي لنــــا مــــن أمثلــــة يف اللغــــة 

مـــع أن املعـــروف يف )61(لركـــام اللغـــويالعربيـــة مـــن أمثلـــة ا
العربية الفصحى، أن الفعل جيـب إفـراده دائمـا، حـىت وإن  
كــان فاعلــه مثــىن أو جمموعــا، أي أنــه ال تتصــل بــه عالمــة 
تثنية وال عالمة مجع، للداللة على تثنية الفاعل أو مجعه، 
ـــــرجالن) و(قـــــام  فيقـــــال مـــــثال: (قـــــام الرجـــــل) و( وقـــــام ال

فعـــــل:( قـــــام ) دائمـــــا، إذ ال يقـــــال يف الرجـــــال)، بـــــإفراد ال
الفصــحى مــثال: ( قامــا الــرجالن )، وال ( قــاموا الرجــال) 
وعلى هذا النحو، جاءت مجهرة اجلمل الفعلية يف القـرآن 

{  ~  �  M يقـول اهللا تعـاىل مــثال:الكـرمي،
 L¤  £     ¢  ¡ آل عمران: من اآلية] ،

جلَّ شأنه:ـــــ ]، ومل يقل: قاتلوا معه، كما قال 146

 M  #  "  !
&  %  $L آل عمــران: مـــن]

.)62(]، ومل يقل: مهتا طائفتان122اآلية 
مث بـــنيَّ الـــدكتور رمضـــان عبـــدالتواب أن مـــا ذكـــره مـــن 
ذلـــك هـــو القاعـــدة املطـــردة يف العربيـــة الفصـــحى فقـــال:" 
تلك هي القاعدة املطردة يف العربية الفصحى شعرا ونثـرا، 
غري أنه قـد وردت يف كتـاب اهللا تعـاىل بعـض آيـات، حلـق 

مـوع، كقولــه  تعــاىل:ـــــــ الفعـل فيهـا عالمــة مجـع للفاعــل ا

M+  0/  .  -  ,L املائــــدة]

ــــــ ]، وقولـــــه 71: مـــــن اآليـــــة  M9  8عـــــز وجـــــل:ــــ
;  :L 3[األنبياء: من اآلية.[

وقد أكثر النحويون واملفسرون، وعلماء اللغة العرب، 
القول يف ختريج هـاتني اآليتـني الكـرميتني، فقـد قـال اإلمـام 

ــــــــة ه)671(ت القــــــــرطيب األوىل مــــــــثال:، يف تفســــــــري اآلي
M  -  ,  +.0/L :أي ،

)، عمـــي كثـــري وصـــم، بعـــد تبـــني احلـــق هلـــم مبحمـــد (
فارتفع ( كثري) علـى البـدل مـن الـواو، كمـا تقـول:( رأيـت 

كــــان علـــى إضـــمار مبتــــدأ، شـــئتَ قومـــك ثلثـــيهم )، وإنْ 
العمي والصم كثري منهم، وجيـوز أن يكـون علـى لغـة :أي

.)63("من قال: أكلوين الرباغيث
والذي يظهر من كالم الدكتور رمضان عبدالتواب أن 

مطلقا، إمنا هناك استعمال هذه القاعدة ليست مطردةً 
يدخل حتت اختالف اللهجات، وما جاء يف القرآن 

الكرمي حيتمل على هذا.
هــــــــ) قـــــــد أشـــــــار إىل حســـــــن 606ت (وكـــــــان الـــــــرازي 

ان التخصيص بـ (َكثٌري منُهم) بعد التعميم، وأنه جاء للبيـ
واإليضــاح، ورفــع اإليهــام فقــال:" وهــذا اإلبــدال هاهنــا يف 
غاية اُحلْسن، ألنّه لو قَال: عُموا وصمُّوا؛ ألوهم ذلك أّن  
كّلهـم صــاروا كـذلك، فلّمــا قـال:( كثــري مـنهم ) دّل علــى 

، أي: أن عمــى )64(أّن ذلــك حاصــل لألكثَــر ال للكــل"
كل فرد لى السمع مل يكن عامَّا مستغرقا  البصرية واخلتم ع
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، ويف هذا األفراد وأغلبهمأكثر لكنهما مشال من أفرادهم، 
داللة على أن أهل اإلميان والصالح فيهم قليل. 

عـــن احلكمـــة مـــن ه) 1394(توكشـــف ابـــن عاشـــور 
كثــري مـنهم) بــدل : (هـذا التخصــيص أيضـا فقــال:" وقولـه
وصـــــّموا)، ُقِصـــــد منـــــه مـــــن الّضـــــمري يف قولـــــه:( مثّ عمـــــوا 

ختصــــيُص أهــــل الفضــــل والّصــــالح مــــنهم يف كــــّل يف كــــّل 
ُـــرآء ممّـــا كـــان عليـــه دمهـــاؤهم صـــدعاً بـــاحلق  م ب ّ ـــأ عصـــر ب

ـــــى الفضـــــل" ـــــري القـــــرآين ، )65(وثنـــــاء عل ونلحـــــظ أن التعب
اســـتعار العمـــى والصـــمم لإلعـــراض عـــن اهلدايـــة واإلميـــان؛ 

حلـق، ألن العمى والصـمم يوقعـان يف الضـالل عـن طريـق ا
وانعــدام االســتفادة ممــا ينفــع، فــاجلمع بــني العمــى والصــمم 
مجــع يف االســـتعارة بـــني أصــناف حرمـــان االنتفـــاع بأفضـــِل 

ــم هــم )66(نــافع ، ونســب الفعــل إلــيهم؛ للداللــة علــى أ
من أراد العمى والصمم ألنفسهم، والسـيما أن اهللا تعـاىل  
كان قد تاب عليهم من قبـل، ويف هـذا إشـارة إىل أن اهللا 

أراد هلم اخلري بتوبته عليهم، لكنهم أبوا إال ــــ جلَّ وعال ـــــ 
يئا، ولكـن مل يظلمهـم شــــــ تعـاىل ــــــ العمى والصمم، فـاهللا 

أنفسهم كانوا يظلمون. 
وهكذا يتبني أن التخصيص ببدل بعض من كل جاء 

لبيــان كثــرِة أهــل العمــى والصــمم يف بــين ؛يف اآليــة الكرميــة
إســرائيل ممــن مل ينتفــع ببصــره ومسعــه، ومل يهتــِد إىل الطريــق 
املســـــــتقيم، وقلـــــــة املـــــــؤمنني فـــــــيهم، ممـــــــن عرفـــــــوا بالفضـــــــل 

.، واهللا أعلموالصالح
االستنتاجات

الـــــيت توصـــــل إليـــــه االســـــتنتاجات ميكـــــن إمجـــــال أهـــــم 
البحث فيما يأيت:

يف أســــلوب التخصــــيص بعــــد التعمــــيميءاقتصــــر جمـــــ1
ون غـريه مــن د)بـدل بعـض مـن كـلالقـرآن الكـرمي علـى (

يف هذا النـوع مـن البـدل املُبدلأنواع البدل املختلفة؛ ألن
أن اخلـــاص :يكـــون جـــزءا حقيقيـــا مـــن املبـــدل منـــه، مبعـــىن

من العام أو من جنسه.اً جزءيـَُعدُّ 

املبدل منه ليس يف نية الطرح؛ ألن يف جميئه متهيدا إن ـ2
وتوطئة لذكر البدل، فضال عن أن القصد من اجتماع 
البدل واملبدل منه يف غالب األمر هو البيان والتوكيد، فال 

بدل منه الطرح؛ ألن جعله كذلك ى باملُ وَ نْـ يصح أن يُـ 
من أن يكون بيانا للبدل.خيرجه

تنوعت دالالت التخصيص بعد التعمـيم ببـدل بعـض ـ3
إلظهـــار شـــرف جـــاءتمـــن كـــل يف القـــرآن الكـــرمي، فقـــد 

اإلميـــــان واالهتمـــــام بأهلـــــه، أو للتخفيـــــف والتيســـــري علـــــى 
لبيــــــان قلــــــة أهــــــل اإلميــــــان والصــــــالح يف بــــــين النــــــاس، أو 

.إسرائيل

الهوامش
(بدل).، مادة 8/45كتاب العني: )1(
، مادة (بدل).1/120مقاييس اللغة:)2(
، مادة (بدل).11/48لسان العرب:)3(
شـرح حــدود: وينظــر، 3/399أوضـح املسـالك إىل ألفيــة ابـن مالـك:)4(

، 3/3، وشـــرح األمشـــوين علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك: 101: النحـــو لألبـــذي
.3/176مهع اهلوامع:، و 2/190التصريح مبضمون التوضيح:و 

.3/176، 2مج: النحومعاين)5(
.3/665، والنحو الوايف:217ينظر: أسرار العربية: )6(
ــــــــك: ينظــــــــر: )7( مهــــــــع و ، 3/3شــــــــرح األمشــــــــوين علــــــــى ألفيــــــــة ابــــــــن مال

.3/176اهلوامع:
.232الكليات:)8(
.239نتائج الفكر يف النحو:)9(
.186داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني:)10(
.186املصدر نفسه:)11(
، 3الكـرمي: ق، وينظر: دراسات ألسلوب القـرآن 4/296املقتضب:)12(

.4/40ج
.264شرح كتاب احلدود يف النحو:)13(
.502، والنحو القرآين قواعد وشواهد:3/667ينظر: النحو الوايف:)14(
، والبـــــدل يف القـــــرآن 2/192ينظـــــر: التصـــــريح مبضـــــمون التوضـــــيح:)15(

الكرمي: رسالة ماجستري، سعد حممد أمحد الزبيدي، كلية اآلداب، جامعة 
.43م: 2006هـ ـــــ 1427املوصل، 

ـــة ابـــن 3/402ينظـــر: أوضـــح املســـالك:)16( ، وشـــرح األمشـــوين علـــى ألفي
، وحاشـــية الصـــبان 2/192، والتصـــريح مبضـــمون التوضـــيح:3/4مالـــك:

.43، والبدل يف القرآن الكرمي:3/185على شرح األمشوين:
توضــــــــيح املقاصــــــــد ، و 3/1280ينظـــــــر: شــــــــرح الكافيــــــــة الشــــــــافية: )17(

.2/1038:واملسالك بشرح ألفية ابن مالك
.46ـــــ44البدل يف القرآن الكرمي: ينظر: )18(
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.2/47، واألصول يف النحو:1/150ينظر: الكتاب:)19(
.1/160الكتاب:)20(
.3/239ينظر: جامع الدروس العربية:)21(
.2/47، واألصول يف النحو:1/150ينظر: الكتاب:)22(
. والبــــــــدل يف القــــــــرآن 2/427ينظــــــــر: شــــــــرح املقدمــــــــة املُْحِســــــــَبة:  )23(

.44الكرمي:
، والبـــــــــدل يف القـــــــــرآن 2/427ْحِســـــــــَبة:ينظـــــــــر: شـــــــــرح املقدمـــــــــة املُ )24(

.44الكرمي:
.44، والبدل يف القرآن الكرمي:3/667ينظر: النحو الوايف:)25(
ــــــــــــــــاب اهللا 1/152ينظر:الكتــــــــــــــــاب:)26( ، واإلعــــــــــــــــراب املفصــــــــــــــــل لكت

.4/19املرتل:
.148ينظر: البدل يف القرآن الكرمي:)27(
.148ينظر: املصدر نفسه: )28(
.3/183، ومهع اهلوامع:441ينظر: علل النحو: )29(
، والتصـــــــــــــــريح مبضـــــــــــــــمون 3/407ينظـــــــــــــــر: أوضـــــــــــــــح املســـــــــــــــالك:)30(

3/685، والنحو الوايف:2/200التوضيح:
، وحاشــــــية الصـــــبان علــــــى شــــــرح 3/407ينظـــــر: أوضــــــح املســـــالك:)31(

.2/641، وحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل:3/193األمشوين:
.3/642النحو الوايف:)32(
، وحاشـــية الصــبان علـــى 2/393ينظــر: شــرح الرضـــي علــى الكافيــة:)33(

.3/229األمشوين :شرح
، وحاشــــــــــــــية الصــــــــــــــبان علــــــــــــــى شــــــــــــــرح 1/556مغــــــــــــــين اللبيــــــــــــــب:)34(

.3/194األمشوين:
.1/557مغين اللبيب:)35(
.358من أسرار اجلمل االستئنافية، دراسة لغوية قرآنية:)36(
.2/455الربهان يف علوم القرآن:ينظر: )37(
ـــة:)38( ـــة تأليفهـــا 3/16شـــرح الرضـــي علـــى الكافي ، وينظـــر: اجلملـــة العربي

.194وأقسامها:
.194ينظر: اجلملة العربية تأليفها وأقسامها:)39(
.1/155معاين القرآن: )40(
.1/207معاين القرآن وإعرابه: )41(
.1/159إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي:)42(
.1/716التحرير والتنوير: )43(
.1/716التحرير والتنوير:)44(
.1/271ينظر: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي:)45(
.3/15:الكامل يف اللغة واألدب)46(
، وشــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن 3/402ينظــر: أوضــح املســالك:)47(

.3/4مالك:
.1/281التبيان يف إعراب القرآن:)48(
.2/43، 1بدائع الفوائد: مج )49(
.12ــــ3/11تفسري البحر احمليط:)50(

، والفصـــل والوصـــل 3/324، والـــدر املصـــون:1/418الكشـــاف:)51(
.100يف القرآن الكرمي: 

.1،2/45ينظر: بدائع الفوائد: مج)52(
.5/370بيان املعاين:)53(
، والكشـــــــاف: 6/37ينظـــــــر: جـــــــامع البيـــــــان يف تأويـــــــل القـــــــرآن: )54(

، واجلـامع ألحكـام 8/303، والتفسري الكبري( مفـاتيح الغيـب):1/417
.3/13، وتفسري البحر احمليط:4/147القرآن:

.2/308أحكام القرآن:)55(
.5/300ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن:)56(
.1/286رآن:معاين الق)57(
.193ــــ2/192ينظر: التصريح مبضمون التوضيح:)58(
.2/137ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل:)59(
، وينظــــــر: مغــــــين 193ـــــــــــ2/192التصـــــريح مبضــــــمون التوضــــــيح: )60(

.1/480اللبيب:
، حبـــوث "بقايـــا الظـــواهر اللغويـــة املنـــدثرة"يقصـــد بالركـــام اللغـــوي:)61(

59ومقاالت يف اللغة: 
.67نفسه:ينظر: املصدر )62(
، وينظر:املـــدخل إىل علــم اللغــة ومنـــاهج 68ــــــ67املصــدر نفســه:)63(

.302البحث اللغوي:
.12/407التفسري الكبري(مفاتيح الغيب):)64(
.6/279التحرير والتنوير:)65(
.277ــــ 6/276ينظر: املصدر نفسه:)66(

المصادر والمراجع
، هـــــ) 370ت (ــــــــ أحكــــام القــــرآن: أمحـــد بــــن علــــي اجلصَّـــاص احلنفــــي 

حتقيــــق حممــــد صــــادق القحمــــاوي، دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب، 
هـ.1405بريوت، (د.ط)، 

ـــ إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي: أبــو الســعود حممــد بــن  ـــ
هــ)، دار إحيـاء الـرتاث 982ت (حممد بن مصطفى العمـادي 

العريب، بريوت، (د.ط) و(د.ت).
بــدالرمحن بـن حممـد الشــهري بـابن األنبــاري ــــــ أسـرار العربيــة: أبـو الربكـات ع

دار األرقـم بـن أيب حتقيق بركات يوسف هبود،ه)،577ت (
م.1999ه ـــــ 1420الطبعة األوىل، بريوت ــــ لبنان، األرقم، 

ت (ــــ األصول يف النحو: أبو بكر حممد بـن السـري الشـهري بـابن السـراج 
ؤسسة الرسالة، هـ)، حتقيق الدكتور عبداحلسني الفتلي، م316

لبنان ـ بريوت، (د.ط) و(د.ت).
ـــــ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بـالقرآن: حممـد األمـني بـن حممـد املختـار 

، دار الفكــــــــــر للطباعــــــــــة والنشــــــــــر ه)1393(تالشــــــــــنقيطي
م.1995هـ ــــــ 1415والتوزيع، بريوت ـــــ لبنان، (د.ط)، 
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ـــل لكتـــاب اهللا املُر  ــــ اإلعـــراب املُفصَّ جـــت عبدالواحـــد صـــاحل، دار ــــ تَّـــل: 
ــــــــ األردن، الطبعـــــــة األوىل،  الفكـــــــر للنشـــــــر والتوزيـــــــع، عمـــــــان ــــ

م.1993ه ــــــ 1414
ـــــ أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: مجال الـدين أبـو حممـد عبـداهللا بـن 

ه)، ومعـــه  761ت (يوســـف الشـــهري بـــابن هشـــام األنصـــاري 
ة الســالك إىل حتقيــق أوضــح  ي يــاملســالك: حممــد حمكتــاب عــدَّ

الـدين عبداحلميــد ، املكتبــة العصــرية، صــيدا ـــــــ بــريوت، (د.ط) 
و(د.ت).

ناصر الدين أبو سعيد عبداهللا بن عمر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ـــ 
هـ)، حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشلي، 685ت (البيضاوي 

هـ.1418دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل،
ــ حبوث ومقاالت يف اللغة: الدكتور رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، ـ

م.1995ه ـــــ 1415القاهرة، الطبعة الثالثة، 
ـــــ بدائع الفوائد: مشس الدين حممد بن أيب بكر الشهري بابن قيم اجلوزية 

ه)، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، (د.ط) 751ت (
و(د.ت).

ادر الزركشي : علوم القرآنالربهان يف ـــ  بدر الدين حممد بن عبداهللا بن 
هـ) ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 794ت (

الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركائه، الطبعة األوىل، 
م.1957هـ ـــــــ1376

): عبدالقادر بن مال النزولبيان املعاين ( مرتب حسب ترتيب ــــ 
ه ـــــ 1382بعة الرتقي، دمشق، الطبعة األوىل، حويش، مط

م.1965
ت (ـــ التبيان يف إعراب القرآن: أبو البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي 

هـ)، حتقيق علي حممد البجاوي، الناشر عيسى البايب 616
احلليب وشركاه، (د.ط) و(د.ت). 
الدار ، ه)1394(تــــ التحرير والتنوير: حممد الطاهر بن عاشور
م.1984التونسية للنشر، تونس، (د.ط)، 

التصريح مبضمون التوضيح يف النحو املطبوع خطأً باسم: شرح ــــ
التصريح على التوضيح: خالد بن عبداهللا األزهري (ت 

ه)، حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكتب 905
م.2000ه ــــ 1421العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لبحر احمليط: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ت تفسري اــــ
هـ)، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل امحد 745(

عبداملوجود والشيخ علي حممد عوض، شارك يف حتقيقه 
يد النويت، والدكتور أمحد النجويل، دار  الدكتور زكريا عبدا

ـــــ هـ 1422الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
م.2001

التفسري الكبري (مفاتيح الغيب): أبو عبداهللا حممد بن عمر الرازي ت ـــ 
هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 606(

هـ.1420

ضة مصر  ــــ التفسري الوسيط للقرآن الكرمي: حممد سيد طنطاوي، دار 
القاهرة، الطبعة األوىل، ـ ـــــللطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

م.1998سنة15ــــــ6م، وج1997سنة5ـــــ1ج
ــــ توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: أبو حممد بدر الدين 

األستاذ ه)، شرح وحتقيق749ت (حس بن قاسم املرادي 
ـــــ القاهرة،عبدالرمحن علي سليمان، دار الفكر العريبالدكتور
م.2001ه ـــــ1422

ــــ جامع البيان يف تأويل القرآن: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 
هـ)، حققه وعلق حواشيه حممود حممد شاكر، راجع 310ت(

ــ بريوت،أحاديث الطبعة ه أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة ــ
م.2000ه ـــــ 1420األوىل، 

، ه)1364(ت ـــ جامع الدروس العربية: مصطفى بن حممد الغالييين
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ABSTRACT
This research adopted the studying of Semantic Styles after inversion generalization

of rather than some of each in the Holly Koran that came in method of Inversion
specifically in the form of ( rather than some of each); the Quranic expression in this
kind of Inversion mentioned a general thing and then mentioning some of it and
Individualize it to an aimed destination and a signified intention .

The research started with an introduction which addressed the meaning inversion
linguistically and idiomatically as well as mentioning the types of inversion in the Arabic
grammar and Some sections of rather than some of each of grammarians in terms of
infrastructure and followed by some semantic Styles after learning that came in the
forms of single noun inversion , and finally the conclusion in which the researcher show
the most important findings.
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عوامل انتشاره، واشكاله، وسبل مكافحتهاالرهاب والمفاهيم المقاربة له

ابراهيم علي كرو
العراق-، اقليم كوردستانجامعة نوروز،كلية القانون والسياسة

)2015، تشرين االول19،  تاريخ القبول بالنشر:2015آب، 18: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
غير المشروع ضد االشخاص او الممتلكات لخلق حالة من الرعب والفزع بغية تحقيق اهداف سياسية.المتعمداالرهاب هو استخدام العنف 

السياسية، وتفجير القنابل في االماكن العامة، والهجوم المسلح على المنشآت، واالفراد والممتلكات، غتياالتواشكال االرهاب هي (اال
انتشاره كثيرة، وسبل مكافحة وعوامل )والبحرية واأللكترونية واحتجاز الرهائن واشعال الحرائقواختطاف االشخاص وأعمال القرصنة الجوية،

بالمعالجة الفكرية.وتنتهيمن المعالجة األمنية تبدأاالرهاب عديدة 

المقدمة

كان االمن القومي الية امة يرتبط حبماية قيمها وتعزيزها اذا  
،وحتقيق التنمية ية واخلارجيةمن التهديدات الداخلبني االمم 

جيلب االستثمارات االجنبية ،اليت ال ميكن ان يقدر هلا النجاح 
اال يف ظل حتقيق االستقرار واالمن ،فان االرهاب يهدد هذا 

عنفا بوصفهاالستقرار واالمن ويشكل بيئة طاردة للمستثمرين ، 
قيم ديل منظما يوجه ضد السلطة يف الدولة الجبارها الغاء او تع

تمع والرغبة القائمة ،ما يهدد عملية التنمية يف اساسهاك،ا
وخطر االرهاب يشكل االمهية الكربى يف اولويات السلطة يف 

حتييده وحتجيمه كجزء من الصراع السياسي يف الوقت الراهن. 
اهمية البحث 

تزايدت جرائم االرهاب يف اساليبه ونتائجه سواء اكان 
االفراد يف االونة االخرية ، مهاب اجلماعة اارهاب الدولة ام ار 

وانتشارها يف شىت احناء العامل بشكل مل يسبق له مثيل فال يكاد 
مجيع مشلتالعمال ارهابية اليت نتيجةضحايامير يوم دون

تمع كافراد ومؤسسات الدولة والبىن التحتية اليت تقدر  شرائح ا
يل هذه الظاهرة لري حتمباليني الدوالرات ،وعليه اصبح من الضرو 

ا وعوامل انتشارها ومقاربتها مع املفاهيم  واالطالع على اسبا
قاربة هلا وكيفية مكافحتها. امل

:فرضيات البحث
 هل هي عبارة عن يأس الشعوب املغلوبة على امرها

ة يف االنتقام والثار .واملضطهدة وتعبري عن رغبتها اجلاحم
ية هدفها خلق تربيرات هل االرهاب مرتبط مبخابرات عامل

لضرب الدول املارقة .
 يار الكتلة هل هي نتيجة االختالل يف التوازن الدويل بعد ا

الشرقية. 
 هل ان الدول املارقة هي فعال جهات داعمة وراعية لالرهاب

واعماهلا التخريبية .
 . هل االرهاب مبثابة رد فعل سري العوملة ذات االجتاه الواحد

:اهداف البحث
ال بوصفهلبيان وتوضيح خماطر االرهاب على العامل بأسره 

بل ينطوي على جوانب اخرى ،يشكل مشكلة امنية فحسب
يشمل اجلوانب السياسية اذاعم وامشل من اجلانب االمين ، 

االرهاب ادية والثقافية والدينية حىت باتواالجتماعية واالقتص
د بان مجيع وعليه جن.مشكلة دولية على صعيد العامليشكل
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اجلهود الدولية الرمسية واملنظمات الدولية والشعبية قد تتضافر 
.تمع الدويل باسرهملواجهة هذا اخلطر الذي اصبح يهدد ا

البحث:هج منا
نظرا للدراسة العميقة لطبيعة االرهاب وتنوع اساليبه وسعة 

مت االعتماد علىدائرة انتشاره واشكاله املتعددة وجذوره العميقة 
لتوضيح جذوره التارخيية فضال عن دراسته ضمن املنهج التارخيي

املنهج التحليلي لتوضيح طبيعته واسباب ظهوره على ضوء 
ا ،املعطيات العلمية ومدى تاثريه على دول العامل وشعو

الظهار اكثر من حالة يف املنهج املقارن استخدامباالضافة اىل 
. مع بعضها البعضنتها ر العامل ملقا

:هيكلية البحث
، عناوين رئيسةأربعةمت تقسيم البحث اىل مقدمة و 

،يف القسم االول منه مفهوم االرهاب كاطار عام للدراسةتناول
وكذلك ،يف القسم الثاين منهوصوره اشكال االرهاب توضيح مث 

اهم الوسائل اىلمت التطرقواخريا ،اليت أدت اىل انتشارهالعوامل 
باالضافة اىل اخلامتة واهم التوصيات .  ،ملكافحته واحلد منه

مفهوم األرهاباوًال: 
االرهاب لغة:-

األرهاب مصدره أرهب ومعىن أرهب يف اللغة العربية ـ 
وتشرتك كلمة االرهاب يف العربية مع كلميت،أخاف وأفزع

)Terrorisme, Terreur( ويف األنكليزيةيف الفرنسية)Terrorism,

Terror.()1 (ني بالفرنسية تني املذكور تومع ذلك يالحظ أن اللفظ
شرتكان إىل حٍد كبري يف الداللة على املعىن تا تواألنكليزية وأن كان

فأنه مييز معجميًا يف الذي حيمله الفعل أرهب يف اللغة العربية ، 
Terrorism)جمال االستعمال السياسي ، بني كلميت  – Terreur)

معني من مناذج االرهاب السياسي ليدل كل منها على منوذج 
االنكليزية تشري يف (Terror)الفرنسية أو كلمة (Terreur)فكلمة

الغالب اىل استخدام السلطة إلجراء التخويف والرعب كأداة 
أو كلمة الفرنسية (Terrorisme)للسيطرة . أما كلمة

(Terrorism) االنكليزية ، فتشري إىل استخدام االرهاب من قبل
موعات .االف )2(راد وا

االرهاب إصطالحاً:-
اً األرهاب ليس حمصورًا على منطقة جغرافية أو مقتصر ان 

على جمموعة أجتماعية أو قومية على وجه اخلصوص ، 
فاألرهاب ال يعرف حدوداً وليس هناك قارة أو دولة حمصنة ضد 

ديد للكرة األرضية كلها ،  فان ومن مثاالرهاب ، فهو يشكل 
هاب آبعاده الدولية ومسبباته املرتبطة بدعم بعض الدول لألر 

)3(ألعمال األرهاب متويالً وتدريباً وتسليحاً.

لالرهاب مفاهيم كثرية، وهي موضع جدل ونقاش بني 
املفكرين والباحثني اال ان ذلك ال مينع بعض هذه املفاهيم.

رع ش، يرهاب عمًال من االعمال االجراميةاالوعليه يعد 
السيطرة العاملية لفكر وحيد .احكام

واالرهاب ليس سوى أحداث طارئة يف طريق سري
)4(العوملة .

يار احلرب الباردة وظهور نظام القطب الواحد  جتلت بعد ا
يار الكتلة نتيجة االختالل احلاصل يف التوازن ا لدويل بعد ا

اميع االالشرقية برات اليس مبخارهابية مرتبطة خلف الكو . وا
)5(عاملية هدفها ، خلق تربيرات للتدخل وضرب الدول املارقة .

،االرهاب.ويعرف قاموس اكسفورد االنكليزي
يق قبانه استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتح

)6(اغراض سياسية .

ستخدام أما قاموس روبري للغات فيعرف األرهاب ، بأنه اال
املنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل حتقيق هدف سياسي ،  

)7(كاألستيالء أو احملافظة أو ممارسة السلطة .

غري املشروع ضد املتعمدواالرهاب هو استخدام العنف 
االشخاص او املمتلكات خللق حالة من الرعب والفزع بغية 

ل رمزي وانه استخدام الرعب كعم)8(حتقيق اهداف سياسية .
الغاية منه التاثري على السلوك السياسي بواسطة وسائل غري 

اما وصف الذي اعطاه )9(اللجوءاىل العنف.اعتيادية تستلزم 
انطوان سوتيل لالرهاب ، فيتمثل بالعمل االجرامي املصحوب 

)10(بقصد حتقيق هدف سياسي.بالفزع والرعب 

نويرى آريك ديفيد ، ان االرهاب يتمثل باي عمل م
اعمال العنف املسلح الذي يرتكب لتحقيق اهداف سياسية او
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)11(فلسفية او ايديولوجية او دينية  او طائفية .

وميكن تعريفه بانه استخدام العنف او التهديد باستخدامه 
بقصد اثارة الفزع ونشر الرعب من خالل الوسائل اليت ترتاوح 

، واهلجوم امةتفجري القنابل يف االماكن العبني االغتياالت و 
واختطاف االشخاص االفراد واملمتلكات،و املنشآتاملسلح على 

، واحتجاز الرهائن نة اجلوية والبحرية وااللكرتونيةواعمال القرص
واشعال احلرائق ، وغري ذلك من االعمال اليت تتضمن املساس 

ت الدولية مبصاحل الدول االجنبية مما يرتتب عليه اثارة املنازعا
)12(.خل العسكريوتربير التد

وهو بذلك يعد ظاهرة دولية معقدة وجرمية خطرية ضد 
الشعوب واحلكومات ويقوض دعائم االمن واالستقرار
ويعطل مشروعات التنمية واالزدهار ويسبب اضرارا فادحة من  

)13(كل املستويات.

مساهمات الفقه والقانون الدولي في تعريف
فحة االرهابومكا

يف القانون الدويل ،هنالك اربعة جمموعات من احكام 
، سواء حيذرهاالقانون الدويل ملعرفة اشكال االرهاب اليت 

الدول ، وهو يعرف باالجتاه مالصادرة من االفراد واجلماعات ا
احلصري الوصفي يف تعريف االرهاب بتعدد صوره وادانته وهو ما 

ة نظرا لصعوبة تعريف املفهوم عولت عليه اجلماعات الدولي
موعات االربعة .)14(تعريفا جامعا مانعا وميكن حتديد هذه ا

:االيتعلى النحو 
ض قواعد العرف الدويل : اليت استقرت على تعريف بع- 1

،  اعمال العنف املوصوفة باالرهاب،مثل القرصنة اجلوية والبحرية
مجاعة عرقية كخطف الطائرات والسفن وابادة اجلنس ، كابادة 

اليت السيئة الصيت معينة، كما يف احداث عمليات االنفال 
العراق على يد النظام السابق (يف عهد الكورد يفتعرض هلا 

وانتهاك القانون الدويل وكذلك.)15(1988عام )صدام حسني
سلحة واليت مت تدوينها يف اتفاقياتاالنساين يف الصراعات امل

يف الربوتوكلني امللحقني املكملني هلا و .1949االربع عام جنيف 
.1977عام 

على سبيل املثال ال احلصر الدولية : واالتفاقيات املعاهدات - 2
واتفاق طوكيو ،1948اتفاقية منع ابادة اجلنس البشري عام 

الدانة االعمال غري القانونية على منت الطائرات .واتفاقية 1963
رات ،واتفاقية ادانة ادانة خطف الطائ1971مونرتيال عام 

خطف الدبلوماسيني لعام ةوادان1979احتجاز الرهائن لعام 
1973.)16(

ا البيانات والقرارات - 3 البيانات والقرارات الدولية :نقصد 
تمع  الدولية الصادرة عن احدى هيئات االمم املتحدة او عن ا

وقرار اجلمعية،1975اعالن هلسنكي ،الدويل بشكل عام منها
كانون االول 9يف الصادر49/60لالمم املتحدة رقم العامة
. )17(حول مكافحة االرهاب 1994

االقليمية : تلك االتفاقات اليت تدين خمتلف االتفاقيات - 4
صور االرهاب ، منها االتفاقية االوربية ملكافحة االرهاب اليت مت 

لعربية ية ا، واالتفاق1976تشرين االول 10التوقيع عليها يف 
)18(.1998نيسان 22يف ةقعملكافحة االرهاب املو 

مسؤوال يعدانون الدويل بان الفرد القعدومن هذا املنطلق 
اشرة، وبذلك نشأ فرع جديد من فروع القانون باله معن اعم

رب الدويل عرف بالقانون اجلنائي الدويل الذي ظهر بعد احل
رمي 1945عامريةورمربغ الشهنالعاملية الثانية مع حماكمات 

وحماكمات ،ةاحلرب وما يتطور مع حماكمات يوغسالفيا السابق
البوسنة واهلرسك، وحماكمة جمرمي احلرب يف رواندا وبوروندي 

لتقدمي الرئيس السوري بشار ايضاً وهناك حماوالت )19(بأفريقيا .
االسد اىل حمكمة اجلنايات الدولية بسبب انتهاكاته املستمرة 

النسان ضد ابناء بلده .حلقوق ا
يم المقاربة لهاالرهاب والمفاه-

:االرهاب وحرب العصابات- أ
ا وحدات عسكرية ت عد حرب العصابات ممارسات تقوم 

كز الشرطة واالمن ووحدات تقليدية ضد املباين العسكرية ومرا 
)20(ي ترتكز نشاطاته ضد االهداف العسكرية .اجليش ا
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ابية فتشمل مجيع االهداف واملؤسسات اما العمليات االره
املدنية والعسكرية على حد سواء . وغالبا تظهر النشاطات 
اخلاصة حبرب العصابات يف املناطق النائية ويف مفرتق الطرق 
ويف القرى واملستنقعات والوديان واالماكن اجلبلية الوعرة . بينما 

ية اليت تشتمل االعمال االرهابية على املناطق احلضرية واملدن
جتتمع فيها اجلماعات املدنية مثل املقاهي واملطاعم واالندية 

)21(ودور السينما واملسرح ودور العبادة .

االرهاب والعنف - ب
طبيعة ةميكن التمييز بني االرهاب والعنف عن طريق معرف

اذا  ،اهلدف من عمل العنف ، هل هو سياسي ام غري سياسي
عنف ارهابا اسودا اما اذا كان كان اهلدف سياسيا صار عمل ال

اهلدف من عمل العنف غري سياسي كأن يكون اقتصادي او 
اجتماعي ، صار جناية عادية مثل السرقة والثأر واالنتقام .وعلى 
ين عليه من جرائم العنف ،  ضوء العالقة املباشرة بني الفاعل وا

ائم فاذا كانت العالقة مفقودة بني الفاعل والضحية  يعد من اجلر 
ان الفاعل والضحية يف حالة اذا كىنعادرة، اي مبغاالرهابية ال

ومن حيث التنظيم فان العنف دوما يكون غري )22(جمهولني.
منظم بينما االرهاب غالبا يكون له تنظيم وختطيط مسبق ، اما 
من حيث الفكرة والعقيدة فليس للعنف فكر او عقيدة منظمة 

طيط مسبق لتحقيق اهداف ،بينما لالرهاب عقيدة ورؤية وخت
)23(سياسية .

االرهاب والجريمة السياسية .- ج
مببادئ وافكار ال يعد 1789عام جاءت الثورة الفرنسية 

رم السياسي بالضرورة عدوا للدولة ، بل هو جمرد خصم او ند  ا
رمني السياسيني  شرعي للنخبة السياسية احلاكمة .بسبب ان ا

م اىل التضحية يف هلوجية او مبادئ تدفعيف الغالب حيملون ايديو 
سبيلها .وحلماية هؤالء االشخاص كرس القانون الدويل مبدأ هام 

ر التسليم يف اجلرائم السياسية وجيوز محاية حظوهو مبدا 
مرتكبيها عن طريق منحهم حق اللجوء السياسي ، واجلرمية 
السياسية يطلق على االراء واالفكار واملعتقدات اليت تشكل 

نهجا فكريا معينا قد يتفق او يتعارض مع فكر جمموعة سياسيةم
ا مط نـــــــــــــن مياردـــــــــــــفاعلة اي النخبة احلاكمة ويكون اصحا

)24(السلطات احمللية يف الدولة .قبل

ني برعبا تولدوال ختلفوارتكاب اجلرمية السياسية ال 
يقومون بنشر افكارهم املدنيني وال تؤدي اىل اضرار مادية بل 

م عن طر  ق املنشورات واخلطابة وامللصقات والبوسرتات يومعتقدا
العنف من خالل عن سيلة اخرى بعيدا و واجلرائد او اي 

اما االرهاب باالضافة اىل استخدامه )25(التحريض على السلطة
العنف يف اسلوبه فانه يتميز بامتالكه الثروة الفاحشة اليت تلقي 

م بضالهلا نو  م و درجة اميا عا من الشك حول سالمة معتقدا
ا او رمبا كان هذا الثراء الفاحش يف حد ذاته، احد اوجه 

)26(رم السياسي.واالتمييز بني االرهاب 

االرهاب والتطرف:-د
قدات وافكار بعيدة عما عتالتطرف كمفهوم وسلوك يرتبط مب

دينيا ، دون ان و هو معتاد ومتعارف عليه سياسيا واجتماعيا ، 
تمع ادترتبط تلك املعتق ت بسلوكيات عنيفة يف مواجهة ا

)27(.اي ان التطرف مرتبط بالفكر فقط،والدولة

ومن نافل القول ان هناك اقالم غري بريئة ال تنفك بان تقول 
ان االسالم والدين ال خيرج اال االرهابيني حتت تسميات كثرية ،  

القوى الظالمية دون حتديد دقيق عن ،واملتطرفني ، و كاألصوليني
من يقصدون وعن من يتكلمون ، وما عالقة هؤالء باالسالم 

ديءاطئ يؤدي اىل السقوط يف بؤرة الر احلنيف .والفهم اخل
. ان النص وهو د. حممد عمارةكقول احد املفكرين العرب 

املقدس اجلامد يف مجيع االديان هو مناط لنزوع االرهايب وان 
)28(مط فكري هي اخت االرهاب .القداسة كن

) تمييز االرهاب عن حركات التحرر الوطنية . ـ(ه
تعكس حروب التحرير الوطنية نوعا من املنازعات اليت مل 
تكن معروفة من قبل ، وقد اكتسب هذا النوع امهية كبرية منذ 

بسبب تزايد كفاح الشعوب اخلاضعة احلرب العاملية الثانية 
االجنيب من اجل التحرير واالستقالل للحكم االستعماري و 

وتقرير املصري ويبدو جليا ان تناول هذه املنازعات قد مت من 
عالج املركز القانوين حلروب التحريرربالزاوية القانونية ع

وفق التطورات اليت حدثت وادت اىل توسيع نطاق )29(الوطنية 
ة العامة لالمم ا اجلمعيالقانون الدويل نتيجة قرارات حيوية اختذ
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عندما مينع شعب بالقوة والقهر التمتع )30(1960املتحدة منذ 
حبقوقه فان حقوقه ال تضيع بل ستنشأ له حقوق اضافية يف 

حقرير ارادته وارضه من الغاصبني احملتلني، وهو ما جيعلحت
ميكن اكتسابه وضمانه باللجوء اىل وعاً ر تقرير املصري حقا مش

حكومة مكان حمتال اجنبيا اأمن ينكره عليه ، سواء ة بوجه و الق
)31(ال تريد ان تعرتف مبثل هذا احلق جورا وظلما .حملية 

حركة عادلة قائمة على اساس الدفاع التحرر الوطينحركة 
عن النفس كشعب منع بالطريقة السلمية من الوصول اىل 

وعن االستقالل فرفع السالح جمربا للدفاع عن وجوده وذاته 
تكفلهما قواعد القانون اللتنيمصاحله يف االستقالل واحلرية 

)32(الدويل العام واالنساين .

عوامل انتشار االرهاب-ثانياً 

ذه يفهناك عوامل عديدة سامهت  انتشار االرهاب 
العامل املعاصر واليت ميكن حتديدها يشهدهالذيالواسعةالصورة 

-على هذا النحو:
السياسي لالرهاب في ادارة الصراعات االستخدام- 1

.الدولية 
تصاعد االرهاب يف الستينيات وجرى تفسريه من جانب اخلرباء 
واالكادمييني على انه جزء من معارك الصراع بني الغرب والشرق 

.)33(باساليب اخرى مسيت احلرب بالوكالة 
بوصفها جمموعة من االفكار اخلاصة جبماعة االيديولوجياو 
دورا بارزا يف جلوء اجلماعات الفوضوية والشيوعية يف لعبتمعينة

اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اىل العنف 
االفكارواالرهاب كما كان لبعض االفكار القومية املتطرفة مثل 

تسويغباع طويل يف جمال اليت هلا النازية والفاشية والبعثية 
.)34(الداخلي واخلارجي على الصعيدينوممارسته االرهاب 

ا  ويعرف قاموس السياسة جلان لينون االيديولوجيا با
ة لفرد او جلماعة اجتماعية جمموعة متجانسة من االفكار اخلاص

)35(معينة. 

اية القرن العشرين نوع جديد ومن جانب اخر ظهر مع 

من االيديولوجيا اليت اختذت من الفكر الديين منطلقا ومسوغا 
اجلماعات االسالمية املتطرفة اليت وخصوصاً اهلا االرهابية العم

قامت بعمليات ارهابية واسعة النطاق على املستويني الداخلي 
ال تعد ايديولوجيا،واخلارجي القاعدة تنظيماتويف هذا ا

. واخلراسان وداعش والنصرة خري امثلة على هذه االيديولوجيا
االزمات عندما تعجز ميكن القول خصوصًا أثناءومن هنا

تمع أيديولوجيا االسالم السياسي عن تلبية حاجات ا
بااليديولوجيا املتشددة يتم االستعانةواستحقاقات التطور الزمين 

)36(وبالفكر السلفي املتطرف يف بطون التاريخ لتدمري احلاضر .

منطقةخصوصاً لعالم االتوتر في بعض مناطق وجود بؤر -2
.الشرق االوسط 
التوتر يف بعض مناطق العامل وخاصة يف اقطاران وجود بؤر

اميع  الشرق االوسط قد اسهم بشكل واضح يف قيام بعض ا
املتطرفة فكريا ودينيا باالنشطة االرهابية وتدهور العامل وخاصة 

وسيادة نظام القطب الواحد يف بعد انتهاء احلرب الباردة 
.)37(العالقات الدولية 
ل الشرق االوسط من هذا التوتر والصراعات وان حصة دو 

من حجم عمليات االرهاب عامليا ومع %23واالرهاب هي 
تماية احلرب الباردة ازدا عات د تذمر العديد من الشعوب وا

من اهليمنة االمريكية وبرزت عدة مجاعات ارهابية هدفها ممارسة 
خل املصاحل االمريكية خارج وداالعنف واعمال التخريب ضد 

ا العدائية ال واليات املتحدة االمريكية انتقاما منها لسياسا
.)38(املتغطرسة ضد بعض الشعوب 

يف البالد وفروعهاالقاعدةتنظيمومن هذه التنظيمات 
العربية واالسالمية كما كان من ابرز ظواهر احلرب الباردة اليت 

احليوية املرعبة لتدفق فاقمت من حدة ظواهر االرهاب تلك 
والعراق ااالزمات الداخلية واحلروب االهلية كما يف اجلزائر وسوري

ووندا ويوغسالفيا والصومال وكوسوفوفلسطني ومصر ورا
ئفية والدينية واالثنية وذلك بفعل النعرات الطاوالشيشان 

اميع املتطرفة يف الشرق االوسط ف)39(والعرقية لو اعتربنا هذه ا
العقالنية او هي غريضطربةاملالشخصياتهي من ذوي 

ا من قبل قوة شريرة  ا مضللة حبد ذا متعصبة لقضية ضالة فا



لد: 2016، 301-284ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1العدد:، 19جملة جامعة دهوك، ا

289

االخرون وراء الكواليس مستغال مشاعر الكراهية استخدمها
واحلقد لدى شعوب مقهورة يف الشرق االوسط  تلبية لرغبتها 
اجلاحمة يف الثار وانه احتجاج سياسي على النظام العاملي عرب 

.)40(ملهيمنة رفضها للقوة ا
انتشار السالح وسهولة الحصول على التقنيات- 3

:العسكرية الحربية
يعد اهم نتائج انتهاء احلرب الباردة انتشار جتارة السالح 
على نطاق واسع اليت استفادت منها التنظيمات االرهابية 
واحلصول عليها بسبب وفرة السالح يف السوق السوداء مبا يف 

ات التقنية العالية والتدمري الشامل كما ذلك بعض االسلحة ذ
قدمت التقنية احلديثة وسائل جديدة للمتفجرات والتجهيزات 

)41(.االلكرتونية

من حمطات البث ذات الدائرة وتفيد تقنيات االتصال ابتداءً 
احملددة وحمطات البث االذاعي والفيديو والفاكس والتيلفونات 

اجهزة االشعار عن بعد احملمولة واخللوية ووسائل التنصت و 
الكومبيوتر واالنرتنت والتقنيات احلديثة اليت اضف اىل ذلك

جرأةالعمليات ري من تساعد االرهايب على ارتكاب الكث
)42(.وخطورة 

فما حيدث يف اية بقعة يف العامل ينقل بالصوت والصورة اىل 
تمعات يف العامل اثناء حدوثه  اتية اي الغت الثورة املعلومباقي ا

)43(وبالذات التقنيات احلديثة احلدود ،واحلواجز،والزمن .

م توجنح االرهابيون يف  وظيف التقنيات احلديثة لنشاطا
االرهابية وساعد على اطالع الشعوب على ما جيري يف العامل 
من احداث ومستجدات من خالل نشر االفكار املتطرفة 

لصور القتالية املؤثرة واهلدامة عرب هذه التقنيات املتطورة ونشر ا
)44(لكسب الشباب لضرب املصاحل الغربية. 

التعاون بين التنظيمات االرهابية والمجاميع االجرامية .- 4
ونا بني فرق املنظمات ايشهد مسرح العمل االرهايب تع

االرهابية يف العديد من الدول من خالل التعاون املشرتك يف 
ت ظاهرة االرهاب التخطيط وتنفيذ العمليات كما اتسم

بالتعاون املكثف بني املنظمات االرهابية وبعض منظمات 
االت  منها االستخبارات االنشطة االجرامية يف العديد من ا

والتخطيط لعمليات ارهابية مث تنفيذها واحلصول على الوثائق 
ريبه وتبادل املعلومات وغسيل  املزورة وبيع وشراء السالح و

)45(االموال .

ك استفادت هذه التنظيمات من معطيات العلم وكذل
تصاالت املتطورة بالتعاون مع والتكنولوجيا ونظم املعلومات واال

ظمات االجرامية وبذلك ازدادت جرائم السطو املسلح نامل
واالجتار غري املشروع يف السالح وتزوير النقود وجرائم الغش 

ريب املخدرات واحلصول على الفيز  قل ات لنواالختالس و
)46(.االرهابيني

واملنظمات االرهابية هي ثالث انواع على ضوء توزيع 
:الباحثني الغربيني وهي 

وابرزها منظمات ،املنظمات الوطنية واالستقاللية واالنفصالية-1
ك يف كوبأقليمالتحرير الوطين واملنظمات االرمنية وجبهة حترير

منظمة كندا وجبهة حترير الباسك ومنظمة حترير كرواتيا و 
p.k.kيف جنوب شرق االناضول.

ا -2 انية ملاملنظمات اال(حركات اليسار اجلديد واهم منظما
.)واجليش االمحر الياباين وجيش التحرير الرتكي

منظمات اليمني املتطرف وتشمل منظمات تركية وايطالية واملانية -3
وامريكية مثل كوكوسكالن االمريكية واملنظمات الدينية املتطرفة

)47(.ل داعش وتنظيم القاعدةمث

.)السياسيةالعوامل السياسية (الصراع على السلطة- 5
ام االرهاب كاداة الدارة التفاعالت السياسية ديف اطار استخ

داخل بيئة النظام السياسي يف دولة ما هو اسقاط احلكومات او 
العمل على تغيري طبيعة النظام السياسي واالنقضاض على 

االرهاب او تغيري القوانني والسياسات اليت السلطة بسالح
او تتبعها احدى احلكومات او النيل من فئة او طبقة اجتماعية 

اث تغيريات اقتصادية او ثقافية هلا مكانتها يف الدولة او احد
جذرية يف بنية السلطة.

هناك حركات ارهابية تعد وارثة لاليديولوجيا اليسارية املتطرفة 
عيفة وواهنة يف العديد ضكات االرهابية تبدو ورغم ان هذه احلر 

ا ما زالت تظهر يف كل من امريكا  من الدول الغربية اال ا
ديد اليمني املتطرف يف  الالتينية واليونان وتركيا وهناك ايضا 
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اوربا الغربية مثل مجاعات النازيني اجلدد وكذلك يف روسيا واوربا 
جرينوفسكي وهذه مثل احلزب الدميقراطي بزعامة الشرقية 

دف اىل تغيري ب )48(.عض السياساتاجلماعات 

.العوامل االقتصادية واالجتماعية- 6
مما ال شك فيه ان تردي االحوال االقتصادية يؤدي اىل 

اميع املتطرفة على أاالحباط والكراهية والي س واحلقد لدى ا
تمع والسلطة . )49(ا

عامل ادى معظم دول الالن احلرمان االقتصادي الذي تعيشه
قية واىل الفقر والبطالة واىل الياس اىل تزايد الفوارق الطب

املادية فاإلمكانياتكم العوملة االقتصادية والقصور واالحباط حب
م هذا من جانب، املتاحة عن تلبية متطلبات االفراد و  حاجا

ر ان التزايد املستمر يف اهلوة بني الشمال ومن جانب اخ
الستمرار يف تقسيم العمل الدويل واالستمرار يف واواجلنوب 

اخللل االقتصادي يف العامل الثالث يف ظل ادوات العوملة قد 
دياد االغنياء غىن والفقراء فقرا كل هذا ادى اىل يف از سبب 

ذه التنظيماتأالشعور باحلرمان والي اىل استخدام س مما دفع 
الصعبة قد تنشا االقتصاديةاالوضاعالن )50(العنف واالرهاب

ة والتضخم وتدين مستويات املعيشة لبيئة مولدة لالرهاب فالبطا
وعدم التناسب بني االجور واالسعار وتفاقم مشكالت 
االسكان والصحة واملرور واملواصالت والكهرباء واملاء تدفع 
قطاعا واسعا من الشباب اىل االجتاه حنو التطرف واالعمال 

تردي االوضاع االقتصادية يف اية ويعد)51(االجرامية واالنتقامية
دولة باعثا لكثري من مظاهر الفساد واالحنراف والتطرف وعامال 
على توجه سلوك االفراد حنو ممارسة االحتيال واالرهاب 
والتطرف الشباع حاجاته االساسية . ومن املؤشرات الدالة على 

فاض تردي االوضاع االقتصادية هي الفقر والبطالة واهلجرة واخن
والتقاليد االجور وارتفاع تكاليف املعيشة وسلبية القيم والعادات 

وعدم انتشار الوعي االجتماعي مبخاطر الفقر وانتشار الثقافة 
)52(قافة االستهالكية.ثوال)*(امليتافيزيقية

رهابأشكال األ-ثالثاً 

بتطور وسائل وتأثرتوصورهاالرهابتعددت اشكال 
اقتنائها التقنيات احلديثة حبكم التطور هر تنفيذها وتطور بتطو 

ن اشكال االرهاب على التكنولوجي والثورة املعلوماتية وتتضم
: النحو االيت

. االغتياالت- 1
عرفت الظاهرة االرهابية صور االغتياالت اليت تعددت 

من اغتيال يوليوس ور ابتداءً وسائل تنفيذها وتطورت عرب العص
داخل مركز مدينة روما حىت اغتيال قيصر يف قلب ميدان كوري 

لك اسكندر ملثاين واهنري الرابع والقيصر الروسي االسكندر ال
وكذلك حادثة اغتيال االمري رودلف ويل )53(ملك يوغسالفيا

شتعال اعهد النمسا اليت ارتكبها ارهايب صريب وكان سبب
ن احلرب العاملية االوىل ، واغتيال الرئيس االمريكي ابراهام لنكول

ن كندي يف ستينيات القرن جو ، والرئيس االمريكي 1865عام 
وكذلك اغتيال املفكر العريب االسالمي عبد الرمحن .)54(العشرين

عن طريق دس 1902متوز 4الكواكيب جمدد الفكر االسالمي يف 
السم يف القهوة من طرف عمالء السلطان عبداحلميد الثاين 

علة املتقدة من جراء كتاب سلطان الدولة العثمانية الطفاء الش
لدين ولالخالق واعتبار االستبداد افساد ل.)55(طبائع االستبداد 

محن ر وحنن نضيف هنا اغتيال د.عبدال.)56(وللمجتمع وللسياسة
يف فيناااليراينالكوردستاين قامسلو رئيس احلزب الدميقراطي 

برلنيوخليفته د.شرف كندي من قبل املخابرات االيرانية يف 
واغتيال القيادي يف احلزب الدميقراطي الكوردستاين فرانسو 

حريري واغتيال القياديني يف احلزب الدميقراطي الكوردستاين 
سامي عبدالرمحن وشوكت شيخ يزيدين من قبل انتحاري يف 

يف اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.2004شباط 
.خطف الطائرات - 2

هابية اليت عرفها العامل االر العملياتتعد احدى اهم صور
فخاطفوباسم القراصنة ويعرف القانون الدويل هؤالء اخلاطفني 

بينما خاطفو السفن يطلق ،الطائرات يطلق عليهم قراصنة اجلو
عليهم قراصنة البحر وكان اول حادث اختطاف لطائرة مدنية 
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ات من القرن العشرين يومنذ بداية الستين)57(يف بريو1930عام 
تمع الدويل من هذه الظاهرة اليت اعتربت من اشتد مع اناة ا

وقعت يف العامل 1950اخطر العمليات االرهابية ففي عام 
وقعت 1970- 1950حاالت نادرة وقليلة اال انه خالل عقدين 

يف الواليات املتحدة االمريكية وحدها ويفحالة اختطاف) 73(
حالة ويف ما 9ربية حالة ويف اوروبا الغ51دول امريكا الالتينية 

حوادث اختطاف ويف اوروبا 3كان يعرف باالحتاد السوفييت 
حوادث 3حوادث اختطاف ويف العامل العريب 9الشرقية 

ايلول/ سبتمرب يف الواليات 11وكذلك احداث )58(اختطاف .
املتحدة االمريكية.

اوروبا عمليات اختطاف عديدة للطائرات وشهدت قارة 
قامت بتنفيذها اذاية احلرب الباردة اىل1970بعد عام 

)59(.دوليةمنظمات واشخاص مدعومني من خمابرات 

.احتجاز الرهائن- 3
موعات املتطرفة ان اسلوب احتجاز الر  هائن من قبل ا

هدف اىل حتقيق مكاسب شخصية او سياسية عن طريق ي
استغالل حياة الرهينة للضغط على اجلهة املعنية لتغيري وجهة

ان اكرب حادثة احتجاز عاشها العامل  )60(.نظرها يف مسألة ما 
ا جمموعة توباك من حيث االمهي1996كانت يف عام  ة قامت 

ي (الدرب املضيئ) يف ليما عاصمة بريو يف امريكا امارو أ
الالتينية حيث اقدمت احلركة على اقتحام منزل السفري الياباين 

500احتجزوا اكثر من 1997نيسان 22- 1996ايلول 17يف 

شخص يف منزل السفري يف ليما وطلبت من احلكومة اطالق 
سراح بعض السجناء من عناصر احلركة لدى احلكومة مقابل 

كما فعلت االمر نفسه يف فلبني ،)61(االفراج عن الرهائن 
جمموعة من 2001مجاعة ابو سياف اليت اختطفت يف حزيران 

نيني للمساومة عليهم يف حتقيق السياح االجانب ومسؤولني فلبي
بعض اهدافها ومن امهها حصار اجليش الفلبيين على معاقل 
احلركة وهذا االسلوب مارسته ايضا حركات سياسية كما يف 

ايلول يف امريكا 19كة حالة احلركة الكولومبية الثورية ، وحر 
واالعمال اليت تعد ارهابا ما قامت به تنظيم القاعدة )62(الالتينية

احتجزوا سواح اجانب وقام االمن و االونة االخرية يف تونس يف

من السواح وجرح 19التونسي بتحريرهم استطاع االرهابيون قتل 
حسب بيان رئيس احلكومة التونسية اخرين 22ن ماكثر
هوف االرهابيني دب التونسي عن اجلرمية االرهابية ان هللشع

ياح لضرب ضرب االقتصاد التونسي عن طريق مهامجة الس
االقتصاد السياحي يف البالد الن السياحة تعد اهم مصدر من 

.)63(لتونسي مصادر االقتصاد الوطين ا
بادة الجماعية (جينو سايد ).األ- 4

يطلق عليها احيانا عمليات االبادة البشرية وهي ال توجه 
ضد فرد معني وامنا متارس ضد جمموعات بشرية عرقية كبرية 

ية أو اجهزة واشخاص ظيمات ارهابية وعسكر احلجم من قبل تن
ازر البشرية .تابعة للدولة مثال يف كوردستان العراق فقد بلغت ا

العراقية املتعاقبة حبق االبرياء من اليت ارتكبت من قبل احلكومات
جمزرة دوكان يف ردستاين العشرات وكان من ابرزها،الشعب الكو 

)64(م.1969عام 

قامت حكومة البعث اذ1969اب 9وجمزرة جبل داكان يف
م 76بذبح  امراة وطفل وشيخ وحرقهم مجيعا ومت تسوية بيو

1969باالرض ، وجمزرة قرية صوريا االشورية يف شهر ايلول 

ابناء القرية دون متييز حيث قامت القوات احلكومية بقتل مجيع 
ازر النازية يف اقليم السوديت يف يف مشاهد اشبه ما تكون ا

شيكوسلوفاكيا السابقة يف احلرب العاملية الثانية او آرماي يف ت
)65(فيتنام .

زرة قلعة دزة يف جمو 1969وكذلك جمزرة شارستني 
يف حمافظة السليمانية .24/4/1974

يف ايران 1982رد املشردين يف عام و وجمزرة زيوة للك
182واليت راحت ضحيتها 1988- 1987وعمليات االنفال يف 

واليت تعترب من اكرب 1983بارزاين يف 8000منهميدشهالف 
اجلرائم املوجهة ضد القانون الدويل وضد االنسانية . حىت مسي 

)66(رد . و الكمأساةالقرن العشرين بقرن 

وبلغ عدد ضحايا العراقيني من العمليات االرهابية من
- 2003قتيل، ويف افغانستان من 1033000، 2008- 2003

)67(قتيل .3485، 2008
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وكذلك ميكن القول ان الذي تعرض له يف الوقت احلاضر 
الكورد االيزديني يف سنجار ومناطق اخرى على ايدي تنظيم 
جري واغتصاب ميثل هو االخر مبثابة  داعش االرهايب من قتل و

ابادة مجاعية حبق هذا املكون االجتماعي.
عمليات التخريب - 5

تطور وسائل تنفيذها تطورت هذه العمليات ايضا ب
ق واشعال املواد والتكنلوجيا املستخدمة فيها ، من اعمال حر 

اىل تفجري 1951كما يف حريق القاهرة ،احلارقة للتخريب
قطارات او اتوبيسات او منشآت حكومية ، وتعد عمليات 

يفالتخريب اكثر عمليات االرهاب انتشارا يف العامل وحتديدا
على ايدي تنظيمات االلوية احلمراء اردة اوربا يف مرحلة احلرب الب

/ حوايل 1986- 1981يف ايطاليا ، اليت وقع فيها من الفرتة 
عملية ختريب ، ومن اشهر تلك العمليات احداث 1100

بيانسا فونتا يف مدينة ميالنو يف كانون االول عام 
ا منظمة بادر ماينهوف يف املانيا 1969 .والعمليات اليت قامت 

الغضب يف بريطانيا ، والعمل املباشر يف فرنسا ، وكذلك ، ولواء 
ما متارسه حىت االن حركة ايتا ضد املصاحل احلكومية االسبانية ، 

)68(وما ميارسة اجليش االيرلندي يف بريطانيا . 

النصرة يف العراق وسوريا جبهة وما يقوم به تنظيم داعش و 
ل االبرياءوليبيا ومصر من تدمري للمتاحف وجرف االثار وقت

ذا الصدد ميثل ذروة الوحشية، ا فرانسو الرئيس الفرنسي "أكدو
تعليقه على احداث متحف باردو التونسية : ان ء" اثناهوالند

)69(االرهابيون يستهدفون التاريخ ، واحلضارة واالنسانية .

التفجيرات من العبوات الناسفة إلى الطائرات .- 6
أهم صور العمليات االرهابية تطورت هذه الظاهرة كاحدى 

يف العامل بتطور اساليب تنفيذها من اسلوب زرع القنابل 
ت إىل استخدام السيارات والوسائل امللغومة من زرع املتفجرا

، وصوال إىل االحزمة الناسفة وإخريا اىل استخدام امللغومة
الطائرات كما يف احداث تفجريات واشنطن ونيويورك يف ايلول 

)70(.2001عام 

وكان اول استخدام للقنبلة يف العمليات االرهابية من جانب 
الثوار االيرلنديني يف العقد الثامن من القرن التاسع العشر واصبح 

استخدام املتفجرات او العبوات الناسفة اليت يتم تفجريها 
بالتحكم عن بعد وسيلة مفضلة لالرهابني حاليا يف تنفيذ 

)71(عمليات اجرامهم .

) بان امريكان(هذه الوسيلة ايضا ضد طائرة ترسلقد موُ 
يف ، وتفجري مركز التجارة العاملي 1988يف االول من شباط

، وحادث تفجري املبىن 1993شباط عام 26نيويورك يف  
.1993/ نيسان / 9يفالفيدرايل اوكالهوما سييت

وتفجري سفاريت الواليات املتحدة االمريكية يف تنزانيا وكينيا 
تفجري و )72(شخصا .257، اليت راح ضحيتها 1998آب / يف 

، ومقتل ممثل االمني 2004ممثلية االمم املتحدة يف بغداد يف 
دوميللو . وتفجري مقري احلزبني سريجيو العام يف العراق 

الكرديني ، الدميقراطي الكوردستاين واالحتاد الوطين يف شباط / 
اربيل .يفنيباحزمة ناسفة من قبل انتحاري2004

مكافحة االرهاب-رابعاً 

مل تعد ظاهرة االرهاب متثل مشكلة لدولة بعينها او جمموعة 
من لعل ، و دول ، وامنا اضحت مشكلة يعاين منه العامل كله 

ميكن حتديدها اهم  االجراءات الكفيلة ملواجهة ومنع االرهاب 
بااليت:

.أوال : تجفيف مصادر التمويل (المالية والفكرية )
فاالرهابيون اجلدد يتمتعون بثراء فاحش على االقل بالنسبة 

بعض الدول يأيت من للقيادات والزعامات ، ومصدر هذا الثراء 
اليت تساند االرهاب واالموال اليت يتم مجعها يف اطار االعمال 

متويل اخلريية من قبل املنظمات اخلريية ، والغرض من االنفاق 
)73(.العمليات االرهابية

اليت تكتسب بالسطو والسرقة لبعض احملالت او او 
باختطاف االشخاص واحتجازهم وطلب الفدية وهو االسلوب 

رهابية كجزء من نشاطهم الذي مارسته بعض املنظمات اال
.االرهايب

تنظيم يف املانيا و حلمراء يف ايطاليا وبادر ماينهوفكااللوية ا
موال يف ظيف االاو بطريقة تو ،القاعدة يف العراق وسوريا
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االقتصاد احمللي والعقارات واسواق العمل والنقل ، وتبيض 
شأن اجليش اجلمهوري االيرلندي واجلماعات هو االموال ، كما 

)74(شبه العسكرية الربوتستانتية يف مشال ايرلندا .

اما املعاجلة الفكرية ، فاملشكلة يف معظم دول العامل الثالث 
ذه لقد مرت اوربا سية ، العربية تعود جلذور سياخصوصاً 
ا سوريا والعراق ، واليمن ، وليبيا ، نفسها املشاكل  اذاليت متر 

كان الصراع بني الربوتستانت والكاثوليك واحلرب ببني فرنسا 
.: االوىل والثانيةتنيواملانيا واحلربني العاملي

باحلوار والتفاهم والوسائل ولكن االرادة السياسية واالميان 
الثأر واالنتقام والتسلط  للوصول اىل احلقيقة ونبذ عقلية ةالسلمي

اليت بني السنة والشيعة فالصراع املذهيبكفيل حبل اخلالفات ، 
امت السياسية جذورهليست وليدة اليوم وامنا لهاملنطقة العربية ر 

الدولة خصوصاً تأسيس هذه الدول مرحلة بداية يعود إىل اذ 
)75(.1921العراقية يف 

النه ال توجد اي قراءة تنويرية ذات مصداقية للرتاث، أقصد 
قراءة قادرة على ان تتصدى لقراءة السلفيني والتقليديني عموماً، 
والتغيري يبتديء من هنا: قراءة تنويرية مقابل قراءة اخوانية سلفية 

فكر مستقبلي مقابل فكر ماضوي، حجة جديدة مقابل –
منابع االرهاب من جذوره، ، لكي يتم جتفيف )76(حجة قدمية

شاملة وليس ترقيعية جزئية.جذريةفاحللول ينبغي ان تكون 
وأهم مصادر التمويل لالرهابني يف الوقت الراهن.

النفط.- 1
سرقة االثار .- 2
غسيل االموال.- 3
املنظمات اخلريية .- 4
صراحهمدف اطالق اختطاف رجال االعمال واملستثمرين- 5

.ليةمقابل فدية ما
االتوات على التجار واصحاب احملالت التجارية - 6

بشكل سري .
مقابل فديةاطالق سراح االسرى واملختطفني االجانب- 7

.مالية ضخمة

بصدد معاجلة وجتفيف عديدة وعقدت مؤمترات دولية 
:االيتمصادر التمويل للمنظمات االرهابية وعلى النحو 

.2014/كانون االولمؤمتر احلجاز يف-
.2015اذار // 21مؤمتر روما يف -

وكذلك معاجلة اليوتيوب واالعالم حول منع االشخاص من 
د يفنتو املعاجلة الروحية االلتحاق باملنظمات االرهابية عن طريق 

وسائلادعاءات االرهابني على اليوتيوب واالنرتنت وبقية 
)77(االعالم.

.ثانيا : المعالجة االمنية
ان منع جرائم االرهاب يف احلقيقة ما جيب ان يشغل رجال 

فاهلدف االساسي ،االمن والسياسة والقانون قبل اي شئ اخر
تمع  يف مكافحة االرهاب هو منع وقوعها أصال ، وجتنب ا

ا واثارها املدمرة العنيفة والدموية . ويال
،Tفاالرهاب هو مثلث متكامل حيمل كل ضلع منه اسم حرف 

ى النحو لوعTالتيين ، هذه االضالع الثالثة أو حرف ال
-:التايل

Terroristفرد )    األرهايب (كشخص ،- 1

Toolsاألدوات ( الوسائل )    - 2

)Target)78اهلدف ( الغاية )    - 3

العملية سيتم منعاحباط أو خلع احد هذه االضالع متفاذا 
رهايب قبل العملية حىت لو االرهابية من ان تتم ، فاذا ضبطنا اال

فلن اتوافرت ادوات االرهاب من اسلحة ومتفجرات أو غريه
ا لن جتد من ير تقع اجلرمي تكبها .ة االرهابية أل

ادوات االرهاب قبل العملية ، فلن تتم هذه مت ضبطواذا 
العملية ايضا حىت لو هرب االرهايب من قبضة رجال االمن النه 

رمب لن جيد ما يساعده ويرتك ته التخريبية .خطينفذ جرمية و ا
واذا متكنا من معرفة اهلدف املستهدف من العملية التخريبية 

مينا صحيحا ، سواء أكان هذا اهلدف أاالرهابية ومت تأمينه ت
من االمر الذي مينع االرهايب منشاة او طائرة او سفينة او فرد 

)79(.والقيام بعمليته التخريبيةالوصول اليه 

لدراسية .هج ااثا : تغيير المنثال
لكي تصبح املناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر ،
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ة االجرامية لدى الطالب ، فان هناك دار وقادرة على تقومي اال
ضوابط معينة ال بد من توافرها يف املناهج الدراسية لكي تصبح 
قادرة على مواكبة التطورات السريعة يف جماالت احلياة املختلفة 

)80(:وميكن استعراضها على النحو التايل

جيب ان تكون املناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب - 1
مقتضيات العصر ، وإٌال تكون قوالب جامدة ال ميكن تغيريها ، 

على تقدمي احللول ناهج الدراسية جيب ان تكون قادرةفامل
العلمية ملشكالته.

دف املواد الدراسية يف جممل- 2 ها اىل تعميق مفهوم جيب ان 
تمع . بغض النظر عن عرقه  الوالء الوطين لدى مجيع افراد ا

.او اي اعتبارات فرعية اخرىودينه ومذهبه
الدراسية بالتنسيق مع تيجية للمناهج ارورة وضع خطة اسرت ض- 3

تيجية ااسرت تستلهماسرتاتيجية التنمية الشاملة للدولة ، حبيث 
اتيجية التنمية الشاملة للمجتمع ، ناهج اهدافها من اسرت امل

ويقصد بذلك ان تكون االهداف الرتبوية منبثقة من حاجات 
تمع املتغرية ، اي مو  يف الوقت احلاضر الذي صفات الطالب اا

هلا وجيب ان يوافق اتهو نتاج للعملية التعليمية وخمرج
تمع املتغرية ،  ددات وهذا يعين ان حتديد احملاحتياجات ا

ضمن جيب ان يايتية واالجتماعية يف الوقت احلاضر االمن
اولويات املناهج الدراسية .

تساعد متنورةجيب صياغة املناهج الدراسية بعقلية - 4
قتضيات املاالشخاص على طرح الكثري من املوضوعات حسب 

املتغرية قدر االمكان عن القوالب اجلاهزة، كما جيب اعادة النظر 
املدارس واملعاهد االسالمية لتبتعد عما يف املناهج الدينية يف

وتقدمي قراءة جديدة للدين مبا يتالئم يرتبط بالعنف واالرهاب 
.ومتطلبات العصر

رابعا: تنمية وتطوير ودعم المناطق النائية والفقيرة .
تمع وما ختلفه من تفاوت اجتماعي  الفقر والبطالة يف ا

دي اىل االحباط تؤ واقتصادي يفرز مشاكل اجتماعية كبرية 
واحلرمان والضغوط النفسية اليت تؤدي اىل الكثري من سلوكيات 

ان الشعور بغياب العدالة يف اي مكان من هذا )81(العنف .
العامل ، ميكن ان يشكل بيئة وحاضنة خصبة لتفشي العنف 

االرهاب ينمو ويتصاعد يف ظل الفقر والظلم وانعدام فواالرهاب 
)82(افراد الشعب العدالة والتمييز بني 

عالجة المشكالت السياسية : مخامسا
واالجتماعيةواالقتصادية 

)83(معالجة المشكالت السياسية - 1

من اجل حتقيق توسيع قاعدة املشاركة يف السلطة واالدارة - أ
.االستقرار السياسي

.يتهنزاهة القضاء وحياد- ب
اعتماد احلوار كأسلوب من اساليب املعاجلة.- ت
م اسلوب التفاوض او اللجوء اىل ادلى استخاحلرص ع- ث

املنظمات واهليئات الدولية حلل املشاكل بني الدول بدال من 
استخدام القوة. 

حتديد حقوق وواجبات الرئيس واملرؤس اي بناء دولة مدنية - ج
تقرير حقوق االنسان . - ح
)84(.معالجة المشكالت االقتصادية- 2

قتصادية شكالت االالتخطيط االقتصادي الفعال حلل امل- أ
وفق رؤية واسرتاتيجية علمية .

االنفتاح االقتصادي واستخدام التكنولوجيا وترشيد - ب
االستهالك وخفض االنفاق على االسلحة .

النظر جبدية اىل مشكلة الديون .- ت
االراضي الزراعية ملواجهة االمن الغذائي .اصالح- ث
توفري مستوى الئق من الدخل لتحسني الرفاه وتوفري - ج
.والتوزيع العادل للثروةلضمان االجتماعي ا

املزيد من الدميقراطية يتحقق السالم.بالدميقراطية - ح
)85(.معالجة المشكالت االجتماعية - 3

العمل على نشر التعليم وحمو االمية .- أ
حتسني نوعية التعليم .- ب
توجيه الشباب حنو التعليم والتدريب املهين والتقين والبحث - ت

العلمي .
ا  مبؤسسات الصحية دعم امل- ث . كافةستلزما
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لعبادة ورجال الدين لنبذ االرهابسادسا : تاهيل دور ا

فالفقه الشقاقي يوسع االختالفات ويعمق اخلالف ضمن 
دائرة املذاهب املتعددة فتاخذ املناعة االخالقية باالحندار وتسقط 
الكثري من احملرمات واخلطوط احلمراء وتستباح حرمة املسلم يف 

)86(.له وعرضه وكل ما ميتلك من حيثياتومادمه

بل هناك بعض املشايخ ورجال الدين حيض املسلمني على 
عدم التعامل مع املسيحيني جاهلني ان مقياس حضارة االمة 
يقاس مبدى معاملة االكثرية لالقلية ، لقد قال ذلك املهامتا 

ة غاندي خالل قيادته الستقالل اهلند الذي انتهى باقلية مسلم
يف اهلند واقلية غري مسلمة يف باكستان واريقت دماء كثرية من 

)87(.اجل ذلك

فحقائق املاضي تعلمنا ان احلروب تندلع بني الشعوب وخاصة 
تمعات التعددية كلما توقف منطق احلوار . )88(يف ا

تمع باحكام دينية  لذا جيب الرتكيز على توعية الشباب وا
رف وبيان ان هناك امورا جيوز اخلالف بعيدا عن التشدد والتط

فيها وقد اختلف فيها ائمة الفقه وكان يف اختالفهم رمحة للناس 
يراه مفيدا وصحيحا دون وللمسلم ان ياخذ من كل مذهب ما 

لك خروجا عن امللة وان ذلك يعد احد مظاهر الثراء ان يكون ذ
العظيم للفقه االسالمي وان االنسان مطالب باملشاركة يف 

واجهة االحنراف والفساد والتطرف واالرهاب استنادا لقول م
الرسول صلى اهللا عليه وسلم (من راى منكم منكرا فليغريه بيده 
فان مل يستطع فبلسانه فان مل يستطع فبقلبه وذلك اضعف 

.)89()االميان
حول ختليص النصوص وجيب ان تتم مراجعة فكرية شاملة 

لتطرف والفرز بني خلاطئة واائب والتفسريات االدينية من الشو 
)90(.الرديء والسليم

ظمات المجتمع المدني: دور منسابعا

تمع املدين جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت بوصفها
ال العام بني االسرة والدولة اي بني مؤسسات القرابة  متال ا

ليت ال جمال لالختيار يف عضويتها، ميكن ان ومؤسسات الدولة ا

متارس دورًا يف مكافحة االرهاب واحلد منه من خالل توفري 
مبخاطر االرهاب وتأثريها على فرص العمل وبرامج التوعية 

تمع والدولة )91(.ا

تمع املدين يف راي بارسونز من مت تمع لقد نتج ا ايز ا
، نتيجة الثورات الثالث وهي الثورة التعليمية ووظائفه يف احلداثة

والثورة ،عليم قطاعا اجتماعيا قائما بذاتهالثقافة والتاليت جعلت 
والثورة افرزت االقتصاد كمجال قائم بذاته،الصناعية اليت 

الدميقراطية اليت افرزت السياسة كمجال للمشاركة العامة
)92(والرقابة . 

تمع منها االحزاب  وجيب التأكد على دور منظمات ا
ت النقابية ، واجلمعيات اخلريية ، والكنائس الساسية ، واالحتادا

الس الربملانية ، من دعم االجتاه حنو املشاركة  واملساجد ، وا
الفعلية واالجيابية ملختلف فئات الشعب يف مواجهة االرهاب ، 
واالعالن بصراحة بان ما جيري هو عدوان على املواطنني يف اية 

ديد الرزاق الشعدولة  على وهو تعدب ،بكل مكوناته وهو 
حق االمة ، وهو عمل ضد الشرائع السماوية والقوانني 
ديد والتشريعات الوضعية ، فالقضية بالنسبة هلا هي 
االمن القومي استهداف الشعب والوطن ، وليس هناك جمال 

)93(للخيارات .

تمع املدين ،  واالرهاب جيب فضحه من قبل منظمات ا
والتهديد به نه االستخدام غري املشروع للعنف وتوضيحه با

، ينتج او دولة ضد فرد او مجاعة او دولةبواسطة فرد او جمموعة 
، ويعرض رواح البشرية للخطر بدون استثناءعنه رعبا يعرض اال

االمن القومي للخطر ، وكذلك يهدد احلريات االساسية ، يكون 
سلوكها جتاه الغرض منه الضغط على مجاعة او دولة لكي تغري

)94(موضوع معني . 

ثامنا : دور االعالم في مكافحة االرهاب

االعالم كالسيف ذو حدين للتعاطي مع ظاهرة االرهاب ، 
يف صياغة الذهنية النه احد العوامل اليت تلعب دورا مهما 

االنسانية ، وعلى اعتبار ان الوسائل هي املصدر االهم لتدفق 
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الساسي للصورة املعربة عن العامل يف املكون اومن مثالرموز، 
العقل البشري ، ومن اهم الظواهر اليت تشغل بال البشرية يف 

)95(.)واملمارسة-املفهوم(الوقت الراهن هي ظاهرة االرهاب 

امنا ينصب فقط على ،فاالعالم ال خياطب الغرائز والعواطف
ؤثر يف جمال خماطبة العقول ، ومن هنا تايت امهية االعالم ودوره امل

واجهة االمنية خلطر االرهاب ، عن طريق مناهضة االجواء امل
االجتماعية والسلوكية اليت ميكن من خالهلا ان تنشا اجلرمية 

)96(االرهابية . 

ومن خالل اثارة اجلمهور وحتريك اهتمامه ليؤدي واجبه 
، وايضا من خالل توجيه نفسه وجمتمعهالضروري حنو تامني 

للمشاركة يف واجبات االمن ومسؤلياته ، اي ان طننياسلوك املو 
)97(.ناخ االمن املنشودعلى خلق املهعداالعالم يسا

تنتجالم يف العصر احلديث ، حيث وتبدي خطورة االع
اميع االرهابية الوسائل البصرية املختلفة كاالفالم ولقطات  ا

املقابالت الفيديو العماهلم ، واالعرتافات املنتزعة عن الرهائن ، و 
املسجلة ، وبيانات الوالء ملرتكيب العنف االرهايب ، ويقدمون 

واخبار مسجلة على اشرطة الفيديو حبرفية عالية املستوى بيانات 
خري مثال ما قام به تنظيم داعش يف  شهر اذار من العام )98(.

مسيحي قبطي يف ليبيا ، واحراق الطيار االردين 21احلايل بذبح 
ة ، ونقل صور اسرى البيشمركة يف شوارع احلوجية معاذ الكساسب

، وكذلك بث اشرطة الوالء من بوكو حرام ومجاعة خراسان يف 
نيجرييا وافغانستان. وتبني ان وسائل االعالم تبث صور

م كقناة اجلزيرةجرائمهم ، مما يعطيهم زخم قوي لزيادة نشاطا
سهل عملية واعماهلم وكذلك سهولة استخدام الربيد االلكرتوين 

.االتصال بينهم
وينسجم دور االعالم يف مواجهة خطر االرهاب من خالل

) 99(ادواته ودوره على النحو االيت:

تقدمي صورة فعلية حلقيقة االرهاب حبيث ال جتعل منه مثال - 1
يقتدى به ، وال تقدمه يف صورة تدفع اىل االشفاق عليه 

والتعاطف معه وكشف حقيقته.

ليب ووسائل ارتكاب اجلرائم االرهابية ، وكذلك إبراز اسا- 2
االخطاء اليت ميكن ان يقع فيها املواطن ، وتشجيع االرهايب 

على ارتكاب جرميته.
تقدمي صورة طيبة لرجل االمن واجلهود والتضحيات اليت - 3
ذهلا المن املواطن وسالمتهم وحتقيق السلم االجتماعي .بي

،دين من التطرفئادمني والعاتسليط االضواء على جتارب الن- 4
كشف زيف وهوس وجرائم اجلماعات ىاقدر علبوصفهم

االرهابية ، وتقدمي برامج متخصصة حول جرائمهم وزيف 
م ، مثال برنامج (صناعة املوت) يف فضائية العربية .عقيد

احرتامتعريف املواطن بالسياسات االمنية وحثهم على - 5
مات والتوصيات اليت تصدرها االجهزة نني ، وااللتزام بالتعلياالقو 

االمنية ، فاملواطن لن يقدم على العطاء والتعاون من جيهله.

االقليميو تاسعاً : دور االتفاقيات الدولية 
)100(ة لمكافحة االرهاب .

وخطة العمل العاملية ملكافحة 1994اعالن نابويل السياسي  - 1
ا املؤمتر الوزاري العاملي اجلرمية غري الوطنية ، اللذين اعرب فيهم

املعين باجلرمية املنظمة غري الوطنية و اعرب عن عزمه تكريس 
رامية واالرهابية جهود خاصة ملواجهة استخدام املنظمات االج

.للعنف واالرهاب
القرار الصادر عن مؤمتر االمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة - 2

ة اىل انشاء فريق عمل )، بالدعو 1995اجلنائية (القاهرة ، ابريل 
دويل حكومي مفتوح العضوية يف اطار جلنة منع اجلرمية ، 
لصياغة قواعد مدونة السلوك يف مواجهة الروابط القائمة بني 

اجلرائم املنظمة الوطنية وجرائم االرهاب .
املؤمتر الدويل ملكافحة االرهاب الذي عقد يف الفلبني خالل - 3

.)1996فرباير 21- 19(املدة

الخاتمة

يعد االرهاب يف الوقت احلاضر ظاهرة مركبة ومعقدة يساهم 
يف تكوينها عوامل عديدة منها العوامل الداخلية واخرى من 



لد: 2016، 301-284ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1العدد:، 19جملة جامعة دهوك، ا

297

العوامل اخلارجية وسوف تشكل ظاهرة االرهاب يف السنوات 
القادمة من هذا القرن الصفة الغالبة واملميزة هلذا العصر ،ال 

جتاه دوجة للدول الكربى السياسة املز سيما اذا استمرت
املشكالت الدولية املعاصرة وتواصلت يف تعاملها معها بسياسة 
املكيالني ، او يف دعمها لبعض االنظمة االستبدادية اليت 
اصبحت مركزا جلذب االرهابيني والداعمة النشطتها يف مجيع 
احناء العامل وقد تزداد االعمال االرهابية اذا ما استمرت 

الت السياسية الداخلية يف الدول اليت تشهد وتفاقمت املشك
عدم االستقرار السياسي ،واليت تعاين مشاكل عدم االندماج 
القومي وانعدام روح املواطنة ،حىت باتت من الدول الفاشلة ومل 

ا الرمسية ،يف الوقت الذي احتسن ادارة مؤ  صبحت احلدود سسا
عوملة بني الدول شبه مفتوحة بسبب تشظي السيادة حبكم ال

ا ، وانفتاح العامل والتوجه حنو  ا على محاية سياد وعدم قدر
نظام عاملي جديد نتيجة التقدم اهلائل يف وسائل االتصاالت 
اميع االرهابية االنتقال  وتكنولوجيا املعلومات مما سهل على ا
م او كشف نواياهم وال  من دولة اىل اخرى دون معرفة هويا

يار ما كا ن يعرف باالحتاد السوفييت وانتهاء عصر سيما بعد ا
تمع  نظام القطبني واحلرب الباردة وعليه يتطلب املوضوع على ا
الدويل باسره من خالل الشرعية الدولية االسراع يف وضع اسس 
اسرتتيجية ملكافحة االرهاب يف املدى املنظور بسبب قوة وسرعة 

ء العامل ، والن انتشار االعمال االرهابية العديدة يف مجيع احنا
االرهاب اصبح ظاهرة معقدة وشاملة وحتتاج اىل تفعيل االرادة 
الدولية من خالل مؤسسات االمم املتحدة واملنظمات االقليمية 
ملواجهة خطر انتشاره بطرق حازمة وحامسة اال ان القضاء عليه 
دد  وجتفيف منابعه سيكون صعبا ومستحيال ،باعتباره مشكلة 

عليه فان االرهاب ال دين له وال جغرافية معينة العامل باسره و 
.وهلذا ال يقتصر اعماله على منطقة حمددة من العامل بل يشكل 
تمع الدويل وتزايد اعماله يف مجيع دول العامل دون  خطرا على ا
استثناء ، ال سيما بعد انفراد الواليات املتحدة االمريكية 

ن والعراق . مما ولدت ردود بالسياسة العاملية واحتالهلا الفغانستا
افعال سلبية لدى بعض اجلماعات االسالمية املتطرفة املربرات 

للقيام باالعمال االرهابية ضد مصاحلها يف الشرق االوسط حتت
ر من القوات االجنبية احملتلة . تسميات املقاومة الشرعية والتحر 

الهوامش
هاب ، دراسة مقارنة دار د. حممد عبد اللطيف عبد العال ، جرمية األر - 1

. 19ص1994، القاهرة ، 1النهضة العربية ، ط

.19املصدر نفسه ، ص- 2

، القاهرة ، 2د. حممود مراد ، العلم واألرهاب ، مكتبة األهرام، ط- 3
.7- 6، ص ص 1997

م ، املركز - 4 جان بوديار واخرون ،ذهنية االرهاب ، ملاذا يقاتلون مبو
.105،ص 2003،بريوت ،1الثقايف العريب، ط

.106املصدر نفسه ،ص- 5
نقًال عن د.حسنني احملمدي بوادي ، االرهاب الدويل بني التجرمي - 6

. 22،ص2005،االسكندرية ،1واملكافحة ،دار الفكر اجلامعي  ، ط
.22نقالً عن املصدر نفسه ،ص - 7

القانون د. سامي جاد عبد الرمحن واصل ، ارهاب الدولة يف اطار - 8
.52، ص2003الدويل العام ، منشاة املعارف ، بال مكان ، 

د. مازن شنب ، اسرتاتيجية مواجهة االرهاب ، املؤسسة احلديثة - 9
.113، ص2014، طرابلس ، 1للكتاب ، ط

وما بعدها .113نقالً عن املصدر نفسه ، ص- 10
.114- 113نقالً عن املصدر نفسه، ص ص - 11

، ب الفهم املفروض لالرهاب املرفوضاالرهاايز اجلهين،د. علي بن ف- 12
، الرياض 1طية نايف العربية للعلوم االمنية،مركز الدراسات والبحوث اكادمي

وما بعدها .14، ص2001، 
.13املصدر نفسه ، ص- 13

د.خليل حسني ، قضايا دولية معاصرة ،دراسة موضوعات يف النظام - 14
.93،ص  2007اللبناين ، بريوت ،العاملي اجلديد ،دار املنهل 

.94- 93املصدر نفسه ،ص - 15

د.عثمان علي حسن ويسي ،االرهاب الدويل ومظاهره القانونية - 16
، 1والسياسية يف ضوء احكام القانون الدويل ، دار الكتب القانونية ،ط

.374- 371ص ،2011القاهرة ،

التشريع املصري د.اسامة حممد بدر ،مواجهة االرهاب :دراسة يف - 17
.34- 31، ص ص 2000واملقارن ،مكتبة النشر الذهيب ، القاهرة ،

.31املصدر نفسه ،ص - 18

.95د.خليل حسني ، املصدر السابق، ص - 19
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وزارة الدفاع العراقية ،التعبئة العسكرية ، املطابع العسكرية ،بغداد ، - 20
.180ص،1982

.97د.خليل حسني ، املصدر السابق ،ص - 21

.97املصدر نفسه ،ص- 22
.98املصدر نفسه ،ص- 23

د.حممد عبداللطيف عبد العال ،جرمية االرهاب دراسة مقارنة،دار - 24
.12، ص1994القاهرة ،،1النهضة العربية ، ط

.105د.خليل حسني ،املصدر السابق ،ص- 25

.15د.حممد عبداللطيف عبدالعال ،املصدر السابق ، ص- 26
.99،املصدر السابق ، صد. خليل حسني- 27
د. ثامر ابراهيم اجلهمان ،مفهوم االرهاب يف القانون الدويل دراسة - 28

1998،دمشق ،1قانونية ناقدة ،دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

.103-102،ص ص

.97املصدر نفسه، ص - 29
:اهم القرارات اليت صدرت عن اجلمعية العامة لالمم املتحدة كانت- 30

حول منح االستقالل 1960ديسمرب 14يف ) 1514(القرار رقم - أ
للبالد والشعوب املستعمرة.

نص على حق حركات 1970اكتوبر 12يف ) 2612(القرار رقم -ب
التحرر حضور دورات اجلمعية العامة لالمم املتحدة املتعلقة مبناقشة الوضع 

يف اقطارها او اقاليمها .
الذي اكد فيه على 1971يف كانون الثاين )2852(القرار رقم -ج

وجوب معاملة املشاركني يف حركات املقاومة واملقاتلني يف سبيل احلرية من 
جنوب افريقيا ، ويف االقاليم اخلاضعة لالستعمار والسيطرة االجنبية ، 
والذين يناضلون يف سبيل حريتهم وحقهم يف تقرير مصريهم معاملة اسرى 

قبض عليهم وذلك وفقا ملبادئ واتفاقيات الهاي لسنة احلرب عند القاء ال
.1949وجنيف 1907

،اعرتفت اجلمعية 1972تشرين الثاين 14يف )2918(القرار رقم- د
العامة المم املتحدة يف هذا القرار حبركات التحرر من املستعمرات الربتغالية 

تغال .بصفة حماربني ، وبشرعية الكفاح املسلح الذي ختوضه ضد الرب 
كانون 17،والقرار الصادر 1972كانون االول 12يف )2955(القرار -هـ

اللذان يؤكدان على شرعية الكفاح املسلح للشعوب واالقاليم 1976االول 
اخلاضعة لالستعمار . 

الذي عد كفاح 1973كانون االول 12يف )3103(القرار رقم-و
صرية والفاشية من النزاعات الشعوب ضد السيطرة االجنبية واالنظمة العن

من الربوتوكول االول امللحق باتفاقية جنيف يف 4الدولية. كما ان الفقرة 
ضمن املنازعات الدولية ،الكفاح املسلح للشعوب 1977حزيران 10

.ينظر بصدد تفاصيل هذه القرارت .

د. حكمت شرب ، اجلوانب القانونية لنضال الشعب العريب من اجل - أ
. 200،ص 1975، مطبعة دار السالم ، بغداد ،االستقالل

د.عصام العطية ،القانون الدويل العام ، وزارة التعليم العايل والبحث -ب
.52-45،ص ص 1978،بغداد ،4العلمي، ط

عزالدين علي اخلريو ، املقاومة الفلسطينية وحق تقرير املصري، مطبعة -ج
.52- 45ص ،1971اللواء،بغداد ،

ح الدين الدباغ ،من حق تقرير املصري والعودة اىل الوطن اىل د.صال- 31
كانون ،41،42الكفاح املسلح والتحرير ،جملة الشؤون الفلسطينية ،العدد 

.151،ص 1975الثاين وشباط ، بريوت،

.36د. حكمت شرب ، املصدر السابق ،ص - 32
.121صد.خليل حسني ، املصدر السابق ،- 33
اسبابه ،اشكاله ،املديرية علي املزراين ، االرهاب :اركانه،مهداد جميد - 34

.46، ص ص 2008، السليمانية ،2العامة للطبع والنشر والتوزيع ،ط
نقالً عن د.رياض عزيز هادي ، املشكالت السياسية يف العامل الثالث - 35

،ص 1989، بغداد، 2،مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،ط
158 -164.
.47، 46مهداد جميد علي املزراين ،املصدر السابق ص ص- 36
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THE CONCEPT OF TERRORISM

ABSTRACT
Terrorism is the use of illegitimate and deliberate use of violence against individuals and

properties to create a state of fear and panic in order to achieve certain political goals or aims.
The types of terrorism, include: political assassinations, explosions in public places, explosion of

airplanes, destruction of strategic infrastructure, politically motivated kidnapping of certain
individuals, and general acts of air, sea and electronic piracy.

The factors that motivate terrorism, include: political, religious, racial, social and cultural
factors.
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فـارس الدين ميمون القصري في الدولة األيوبيةدور األمير 
كامل اسود قادر

العراق-، اقليم كوردستانجامعة صالح الدين،كلية الرتبية االساس 

)2015، كانون االول7بالنشر:،  تاريخ القبول 2015آب، 23: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
الذي تمكن أن يحجز م)، 1213ه/610(تاأليوبية و هو االمير فارس الدين ميمونالقصريلقد تناول البحث أحد االمراء البارزين في الدولة

، وفی عهد خلفائه.الصالحيةمرموقة بين األمراء الكبار في الدولةلنفسه مكانة
و في عصر خلفائه في مصر و بالد ،الدين في عصر السلطان صالح الدين األيوبيالدور الذی قام به األمير فارسيهدف البحث إلی معرفة 

و الحضارية.و العسكريةالشام في النواحي السياسية
ؤ المهام و و وفاته وبعدها تطرقنا إلی كيفية وصوله إلی خدمة السلطان صالح الدين و تبةسمه و نسبه و لقبه و سناناولنا في هذا البحث ت

و دوره العسكري  في بالد الشام خالل عصر صالح الدين، كذلك تطرقنا إلی دوره في عصر خلفاء السلطان صالح الدين و الوظائف اإلدارية،
علی عالقته بالملك العادل و أخيرا ةالسلطان صالح الدين، كذلك ألقينا نظر يولدو الملك الظاهر غازي،خاصة عالقته بالملك األفضل علي

.تناولنا دوره الحضاری في بالد الشام من خالل بنائه لعدد من المدارس و المساجد

المقدمة

كان األمري فارس الدين ميمون القصري أحد األمراء البارزين 
يف الدولة األيوبية ومن املقربني للسالطني األيوبيني، حيث متكن 

مكانة مهمة و وأبفضل شخصيته و كفاءته العسكرية أن يتب
عند السلطان صالح الدين األيويب، حيث كان خازنداره ةخاص

عتمد عليهم اومن مقدمي امرائه العسكريني، ومن األمراء الذين 
.بينييالسلطان صالح الدين ضد الصل

ضطلع األمري فارس الدين اويف عهد خلفاء صالح الدين 
دور بارز يف حل اخلالفات بني أبناء السلطان صالح الدين، و  ب

لدوام يقف إىل جانب السلطان الذي يراعي مصاحل كان على ا
الدولة األيوبية، إذ أنه كان من األمراء الذين حلفو و بايعوا 

لوالده، و لكن لفاً خامللك األفضل علي على أن يكون سلطانا 
األمري فارس الدين عندما رأى أن امللك األفضل قد سلم مجيع 

ثري نراه ينكر ذلك بن األامقاليد احلكم إىل الوزير ضياء الدين 
على امللك األفضل و يرتك دمشق و يتوجه إىل القاهرة إىل 

خدمة امللك العزيز يف مصر الذي قام بتوليته نابلس و صيدا 
مراء الذين عارضوا اال.كذلك كان األمري فارس الدين من أوائل 

امللك العادل عندما خلع امللك املنصور ناصرالدين حممد بن 
مصر، و كان ملعارضته للملك العادل أثر واضح امللك العزيز يف 

يف أن يتغري موقفه و يصبح من املؤيدين للملك األفضل علي أو 
امللك الظاهر غازي صاحب حلب ضد عمهما امللك العادل، 

ستقر احلال به إىل أن أصبح من األمراء املقربني انهاية اليف 
و للملك الظاهر غازي صاحب حلب الذي قام بتوليته عزاز 

خلَف من الناحية احلضاريةو د الشام .أماكن أخرى يف بال
املدرسة ئهاألمري فارس الدين ورائه منجزات حضارية كبنا

القصري يف حلب امليمونية يف القدس الشريف و مسجد ميمون
.
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اوال: سيرة االمير فارس الدين ودوره العسكري في 
عهد السطان صالح الدين االيوبي

سيرته-أ
سعيد ميمون بن عبداهللا واالمري فارس الدين ابهو 
، ولقب القصري نسبة اىل قصر اخللفاء الذي )1(القصري

)2(.هفيبالقاهرة كان ترىب 

اما عن نسبه وعائلته فان النصوص اليت بني ايدينا ال تتطرق 
اىل حياته اخلاصة من حيث االنتماء والنشأة سوى اىل ان اصله  

الفاطميني يف سنة ةللفاطميني، فلما زالت دولكان افرجنيا مملوكا 
)3(.م صار من مماليك السلطان صالح الدين1171هـ/567

تذكر املصادر التارخيية سنة ومكان والدته، لذا يصعب مل
هـ 610حتديد كم كان عمره عند وفاته مبدينة حلب سنة(

حيث دفن فيها ، وعتق يف الليلة اليت مات فيها ، ) 4(م)1213/
زوجهم بثمانني جارية ايضا وخلف ومثانني مملوكا

)5(.امواال كثرية

صفاته وشخصيته:-ب
مري فارس الدين ميمون القصري مكانة مرموقة يف ألتبوأ ا
خالقية والقيادية البارزة اليت أليوبية، وذلك للصفات األالدولة ا

ا، فقد كان من  مراء يف األكابر أحد أراء و ألمالجأحتلى 
ا ،الدولة الصالحية حسبما تذكره املصادر اذ ،ومن املتقدمني 

يام  أان السالطني وامللوك االيوبيني كانوا يعظمونه وحيرتمونه كثرياً 
عند السلطان صالح الدين وولداه امللك الظاهر مرياً أكان 

)6(.غازي وامللك العزيز عثمان

- 567(اتصاله بالسلطان صالح الدين االيوبي -ج

:م)1193- 1171هـ/589
مري فارس الدين من حيث األاشكلت الصفات اليت حتلى 

للسلطان صالح الدين على أاساسيمانة والشجاعة دافعاً األ
ر املهمة ، حيث ضمه جليشه واالعتماد عليه يف الكثري من االمو 

زال الدولة أن السلطان صالح الدين بعدما أان املصادر ذكرت 
مصر، اخذ فارس الدين من القصر الفاطمي وجعله الفاطمية يف 

)8(.مريا من امرائهأو )7(خازندارا

مري فارس الدين كان موضع ثقة يستنتج من ذلك ان األ
غلب كون يويب، ويعود ذلك على األألالسلطان صالح الدين ا

وعارفاً اً كان يف قصر اخلالفة وكان ملمالدين  مري فارس األ
سلم يف زمن أو مسيحياً هواملالية وكان اصلدارية المور اباأل

ان السلطاننفا ً اذكرت املصادر كما تطرقنا حيث الفاطميني، 
وخازنداراً امريا ً الدين اخذه من القصر الفاطمي وجعله صالح

له، اضافة اىل امانته وصدقه واخالصه ونبله للسلطان صالح 
واىل شجاعته يف احلروب واملعارك اليت دارت، الدين 

مع الصليبيني.
دوره العسكري:-د

مع السلطان صالح الدين يف لقد شارك األمري فارس الدين
، اذ ذكرت املصادر التارخيية أن أغلب غزواته ضد الصليبني

قد شاركوا مع )10(سديةو األ) 9(مراء الصالحيةطوائف من األ
الكرد و الرتكمان يف العمليات العسكرية اليت خاضهاالسلطان 

عند مدينة صور سنة بالتحديد، و صالح الدين ضد الصليبني
ويف الوقائع املتعددة اليت حاول فيها السلطان ،م)1189هـ/585(

مث يف ،م)1190هـ/586فك احلصار الصلييب عن عكا سنة (
القدس املواجهات اليت حدثت مع الصليبيني بالقرب من

حداث سنة أقدم ذكر له ضمن أم)، ويعود 1192هـ/588سنة(
في هذه السنة كمنت سرية عسكرية بقيادة فم)، 1192هـ/588(

قافلة كبرية لغرض االستيالء علىاالمري فارس الدين الذي خرج 
فأخذها وغنم ما فيها وبعدها اغار على )11(للصليبيني عند يبىن

ذلك العماد أشار إىلو ،وعاد بالغنيمة والسبايا)12(مدينة يافا
:(( باتت ليلة االحد رابع عشر بتل اجلزر، االصفهاين بقوله

يبىن وكمنت، وصرت اىل ان وسرت حىت اصبحت علی 
على قافلة مث ظهرت منت، أاسرتسلت الفرنج اىل الطريق و 

ا أت، فكبست وكسبت، وكسرت و للفرنج عرب  سرت، واخذ
ثقاهلا، مث اغارت على يافا أها مع رجاهلا وبغاهلا وأمحاهلا و سر أب

فقتلت وفتكت وسفكت دماء وهتكت وعادت بالغنيمة 
)13(.والسبايا واستغنت بنقودها عن النسايا))
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دوره السياسي والعسكري في عهد خلفاء ثانيا : 
السلطان صالح الدين

دوره في النزاعات الداخلية بين ابناء االسرة االيوبية:-أ
ن االمري فارس أو من خالل بعض النصوص التارخيية يبد

نه أذ إبناء االسرة االيوبية، أذا مكانة كبرية عند الدين كان 
ه/ 589(سنة عندما اشتد املرض بالسلطان صالح الدين

بوالده امللك االفضل علي ما حل ولده ، وملا رأى ) م1193
من وكان ، شرع يف حتليف االمراء يف الشفاء،وحتقق اليأس منه

االمري فارس ،حضروا اىل جملس التحليف أبني االمراء الذين 
حنن ((:وقال لهعلي على امللك االفضل الذي اشرتطالدين 

حنلف بشرط أن ال نسل يف وجه أحد من أخوتك سيفًا لكن 
)14(.رأسي دون بالدك))

ن االمري فارس الدين كان له مكانة أيظهر من هذا النص 
حضره امللك أسرة االيوبية هلذا ألعظيمة وقوله مسموع عند ا

االفضل علي لكي حيلف له ويؤيده يف حكم البالد بعد وفاة 
والده صالح الدين.

عالقته مع الملك االفضل علي- 1
بناء أالقصري يف خدمة ميموناستمر االمري فارس الدين

االسرة االيوبية بعد وفاة السلطان صالح الدين وخدم امللك 
م) 1225- 1169هـ/622- 656االفضل علي بن صالح الدين(
)فضل عليألامللك ا( ن أال إصاحب دمشق حلقبة من الزمن، 

على السيءقدم على القيام ببعض اخلطوات كان هلا االثر أ
الدين ابن وذلك عندما اختار ضياء ، مستقبله السياسي

وطلب االخري من ، عطاه صالحيات واسعةأوزيرا له و )15(االثري
الذين كانوا قد بعاد كبار امراء الصالحيةإعلي ) امللك االفضل(

.)16(دمشقمدينةعنخدموا مع السلطان صالح الدين 
وقد ادت سياسة امللك االفضل اىل تغيري االمراء الصالحية 

وااللتحاق بأخيه امللك العزيز عثمان وا مبغادرة دمشق ؤ عليه فبد
برز هؤالء أوكان من ،م) يف مصر1197- 1193هـ/593- 589(

ن، يفارس الدين ميمون القصري واخر األمرياالمراء املفارقني
حيث استقبلهم امللك العزيز حبفاوة واكرمهم  واقطعهم 

مري فارس الدين ميمون القصري االقطاعات واعطى األ
)18(اوجعله واليا على مدينة صيد)17(مخسمائة دينار

)20(.واعماهلا)19(ونابلس

عالقته مع الملك العزيز عثمان:- 2
منذ ان رحل االمري فارس الدين اىل القاهرة يف سنة

،)امللك العزيز عثمان( ـ، واصبح يف خدمة م)1193/ ه589(
لعزيز يثق به ويقطعه امللك ايف الوقت نفسه كانظل خملصا له، و 

قطعه مدينة م) ،أ1195/ هـ 591(نه يف سنةأذ إاالقطاعات، 
)21(.نابلس ووضع سبعمئة فارس حتت امرته حملاربة الصليبيني

عند امللك العزيز فان املناطق ةأالمري فارس الدينونظرا ملكان
اليت كانت تابعة له دخلت يف موضوع الصلح الذي وقع يف 

بني امللوك الثالثة امللك العادل م) 1194/ هـ 590(سنة
واالفضل علي وامللك العزيز والذي اكدت على بقاء نابلس 

)22(.ميمون القصريفارس الدينبيد االمرياطرافها و 

قام االمري فارس الدين ميمون القصري واالمراء الصالحية 
بدور كبري يف حتريك سياسة امللك العزيز السيما بعد ون االخر 
غادر هؤالء دمشق لسوء سياسة وتدبري الوزير ضياء الدين ان 

م منه ، فقاموا بتحريض امللك ابن االثري لشؤون البالد ولنفر
دف اخذها من امللك االفضل علي العزيز للسري اىل دمشق 

حيث شارك االمري فارس الدين مع امللك )23(،واالستيالء عليها
هدفت من ورائها تقوية العزيز يف محالته على دمشق اليت است

اىل)امللك العزيز( م) سار 1194هـ/590مركزه، ففي سنة (
الفي فارس، معهممريا أالشام واستصحب معه سبعة وعشرين 

بعمه )عليامللك االفضل ( وقصد دمشق وحاصرها فاستنجد 
العادل الذي حضر اىل دمشق وتدخل امللك العادل بني 

بينهما، وطلب من امللك العزيز االخوين للوصول اىل عقد صلح 
الذي حلق اضرارا كبرية عن مدينة دمشق رفع احلصار

)24(.باملدينة

ضطلع االمري فارس الدين بدور ملحوظ ااضافة اىل ما سبق 
املعارك، يف حماربة الصليبيني، ويبدو انه كان له دور كبري يف تلك

استيالء الصليبيني على بعدم) و 1197هـ/ 594نه يف سنة(أذ إ
راف مدينة القدس طأغار مجع منظم على أمدينة بريوت، 
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رسلأسروا عددا من املسلمني، عند ذلكأالشريف فقتلوا و 
العزيز صاحب الديار املصرية يطلب منه امللك امللك العادل اىل 

رسالبإو العون واملساعدة، وعند ذلك قام امللك العزيزنجدةال
العساكر من مصر ىل امللك العادلالعساكر اليه ، فوصلت ا

صاحب االمري فارس الدين ميمون القصريأيضًا ووصل اليه 
م على تل العجول بالقرب من آمراء أو -نابلس خرون ونزل 

غزة، وبعدها قصد امللك العادل ومعه العساكر مدينة يافا ومتكن 
من بينهم بعض ة عليها وقتل عددا من الصليبيني من السيطر 

.)25(الصليبيني، فأمتألت ايدي املسلمني بالسبايا والغنائمالقادة 
يستنتج من ذلك ان االمري فارس الدين قام مبشاركة فاعلة 

وانه كان احد ،يف احلرب ضد الصليبيني ويف االستيالء على يافا
يف االمراء العسكريني الذين اعتمد عليهم امللك العزيز عثمان

صليبني.التصدي لل
وديةو على عالقة حسنة يويبدو ان االمري فارس الدين بق

حىت وفاة االخري سنة عثمان مع امللك العزيز
اذ مل يشر املؤرخون اىل شيء من الفتور )26(م)1198هـ/595(

اجلانبني .بني 

موقف االمير فارس الدين ميمون القصري من تولية - 3
الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك العزيز 

) الحكم في مصرم1199- 1198هـ/595-596(
م) كان 1198هـ/595عندما تويف امللك العزيز عثمان سنة (

عمر امللك املنصور حممد ابن امللك العزيز تسع سنني وكان قد 
اءالدين اوصى بامللك اليه  على ان يكون االمري 

وحلف االمراء كلهم للملك )28(مره ووصيا عليهأمدبر )27(قراقوش
مث وقع اخلالف )29(املنصور خلفا لوالده ولقبوه بـ(امللك املنصور)

مراء الصالحية واالسدية، فقال مجاعة منهم ((البد هلذا ألبني ا
ضيق امللك من رجل مهيب يدبره، وقراقوش مضطرب اآلراء، 

، فمالت الصالحية اىل امللك )30(العطن اليصلح هلذا االمر))
)31(.العادل، يف حني مالت االسدية اىل امللك االفضل علي

اىل امللك االفضل دويف االخري اتفق رأيهم يف ارسال القصا
فسار ) 32(العزيزامللك ليكون وصيا على امللك املنصور حممد بن 

يار املصرية واستوىل على االمور امللك االفضل من صرخد اىل الد
قرر وعندما)33(ومل يبق للملك املنصور ناصر الدين سوى االسم

، كره علي )امللك االفضل(مراء الصالحية يف مصر تولية ألا
وكتب اىل االمري فارس )34(األمريفخر الدين جهاركس ذلك

نه أاحب نابلس يشرح له احلال ويعلمه الدين ميمون القصري ص
ن ال يطيع أمره بأن تولية امللك االفضل الوصاية، و عراضٍ غري 

.)35(والحيلف لهعليامللك االفضل
وردها املؤرخون بان االمري أويظهر من النصوص التارخيية اليت 

من تولية امللك االفضل ومل ًا معارضًا فارس الدين اخذ موقف
الذهاب اىل حيلف له، بل اتفق مع كبار االمراء الصالحية يف

مئة فارس منتخب، وبعد ذلك اجتمع سبعمبعيتهمدينة القدس و 
االمراء الصالحية واتفقوا على مكاتبة امللك العادل، يستدعونه 

امللك املنصور، وبعدها ورد جواب امللك )36(ليقوم باتابكية
العادل اليهم بان ال يفارقوا اماكنهم حىت يفرغ من ماردين 

.)37(ويصل اليهم
يستنتج مما سبق بان االمري فارس الدين كان له مكانة وتاثري  

حداث وخاصة يف تولية امللك املنصور ناصر ألجمريات ايفكبري 
بن امللك العزيز، وكذلك كان من املعارضني للمك حممدالدين

، حممداملنصور ناصر الدينامللك علىاالفضل ليكون اتابكاً 
عادل اتابكية امللك املنصورومن املوافقني لتولية امللك ال

ناصر الدين.
عالقته مع الملك العادل- 4

ن االمري فارس الدين كان من املوافقني إلی أشرنا سابقا أ
ور ناصر الدين بن على قيام امللك العادل باتابكية امللك املنص

ن امللك العادل ملا ملك مصر وثبت اقدامه أال إامللك العزيز، 
املنصور ناصر م قطع اخلطبة للملك 1199هـ/596فيها سنة 

علن نفسه حاكما على مصر وجعل ابنه أالدين وخطب لنفسه و 
عليهامللك الكامل نائبا له، وهو بذلك خالف ماكان قد اتفق 

)38(االمراء الصالحية

العادل كان ايذانا بتغيري موقف االمراء كان ماقام به املل
الصالحية منه، ومنهم االمري فارس الدين ميمون القصري، الذي 

م عليها امللك العادل، حيث اتفق مع درفض اخلطوة اليت اق
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االمري فخر الدين جهاركس وزين الدين قراجا 
وحلفوا على ان يولوا امللك االفضل علي بدال من )39(الصالحي
ه امللكوكان االعرتاض الوحيد الذي واجه)40(دلامللك العا

العادل كان من االمري فارس الدين ميمون القصري صاحب 
نابلس، فقد كتب للعادل يقول له:((امنا دخلنا يف طاعتك 

مراعاة للملك العزيز ابن استاذنا، خوفا ان يتطرق اىل وافقناكو 
ساد ملكه ضرر، والواجب انك تعيده اىل ملكه، واال حصل الف

)41(.يف قلوب اجلند، ودخل الوهن اىل الدولة))

وملا وردت رسالته بذلك اىل امللك العادل،اغلظ له يف 
اجلواب، واعاد ميمون القصري القول:((بانك ان استمررت على 

على طاعتك، وان مل تفعل حنالقاعدة اليت اتفقنا عليها فن
تعاىل فاعطنا دستورا لنذهب حيث شئنا، ويقوم عذرنا عند اهللا

فاجابه امللك العادل: ((بأين مل ادخل يف هذا )42(وعند الناس))
االمر، حىت علمت ما يلزم من الضرر ان مل ادخل فيه، واجلماعة 
راضون يب، فاذا كرهت جماوريت، فصر اىل ارزن الروم وتزوج 

ا طلبت مين رجال كبريا تتزوج به )ماما خاتون(بصاحبتها، ، فا
. فكاتب االمري فارس الدين ميمون)43()ويقوم بتدبري ملكها)

العادل، فاجابوه برسالة امللك وقوف بوجه لللصالحية االمراءا
مراء أفعال أعن واقع االمر وتصف باجياز وصدق تعرب بدقة 

اجلند يف مصر، وواقع البيت االيويب وحال ابناء صالح 
نقيم  ا: ((اننا قد افتضحنا بني الناس، بانا فيه، قالوا )44(الدين

كل يوم ملكا ونعزل ملكا، مث اىل من نسلم االمر، االفضل ليس 
فيه رجاء، وباقي اخوته غري الظاهر، ليست هلم يف النفس 

)45(.عظمة، والظاهر ال ميكنه ان خيلي بالده ويصري الينا))

واثناء ذلك ويف السنة نفسها حدثت الوحشة واخلالف بني 
، لعادلامللك اصاحب حلب وبني عمهغازيامللك الظاهر

وزيره نظام الدين االصفهاين (ت غازيالظاهر امللكوارسل
م) وعلم الدين قيصر الصالحي 1210ه/ 607

منعهما امللك )46(اىل بلبيسم)، فلما وصال1207هـ/604(
وحيمال العادل من دخول القاهرة و أمرمها ان يقيما ببلبيس 

قاضي بلبيسما معهما من الرسالة، فرجعا غاضبني، وملا وصال 
اىل نابلس، اجتمعا بفارس الدين ميمون القصري وشجعاه 

وامللك الظاهرعليورغباه يف االحنياز اىل امللك االفضل
غازي فوافق االمري فارس الدين على طلبهم ورجع 

)47(.االثنان اىل حلب

ذلك غضب وشق على امللك الظاهر صاحب حلب عند
مراء أمن رد رسوليه على هذه الصورة، وكتب الرسائل اىل 

اىل االمري فارس الدين ميمون القصري بالتحديدالصالحية، و 
فوافق على طلبه ، وكذلك ارسل ،منه الوقوف اىل جانبهالباط

يطلب من االمري فارس )48(امللك االفضل علي وهو بصرخد
الدين الوقوف اىل جانبه ومساعدته يف االستيالء على 

رسل ابنه امللك أمر، وملا علم امللك العادل باأل، )49(دمشق
م) نائب 1227- 1218هـ/624- 615املعظم شرف الدين عيسى(

علي السلطنة بدمشق اىل صرخد معقل امللك االفضل 
اىل حلب، وكان امللك علي االفضل امللكهربففحاصرها، 
رسل االمري فخر الدين جهاركس صاحب بانياس أالعادل قد 

واالمري فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس يدعومها اىل 
مساعدة ابنه امللك املعظم يف حماصرة مدينة صرخد، فماطل 
ما كانا قد اتفقا مع امللك الظاهر  االثنان ومل يصال اليه ال

ان يوافقهما وسارا اىل صرخد واجتمعغازي، فقاما جبمع م
وصل االمري وملا )50(م) 1229ه/ 627بامللك الظافر خضر(ت 
وامللك علي رسل اىل املك االفضل أفارس الدين اىل صرخد 

ودعامها اليه وارسل اىل امللك الظاهر فخر الدين غازي الظاهر 
،فلما وصل اليه، اشتد عزم امللك الظاهر يف )51(طنبا اجلحاف

روج ومنازلة دمشق، فارسل اىل االمري فارس الدين واخذ منه اخل
ومن معه من االمراء الصالحية العهود واالميان، على مساعدته 

)52(.والوقوف ضد عمه امللك العادل

وامللك عليوشارك االمري فارس الدين مع امللك االفضل
واالمراء الصالحية يف حماصرة دمشق سنة غازيالظاهر

م) وكان فيها امللك املعظم عيسى بن امللك 1200هـ/  597(
، استمر حصار دمشق اكثر من سنة اشهر، كان )53(العادل

العادل خالهلا ال ينفك عن الدسائس ضد امللك االفضل وامللك 
الظاهر، ومكاتبة امراء العسكر املصري واستمالتهم حىت حلق به 
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افساد قلوب االمراء من، واستطاع ايضا )54(عدد كبري منهم
)55(.الذين مع امللك الظاهر

ومتكن امللك العادل يف االخري االيقاع بني االخوين امللك 
الظاهر وامللك االفضل علي ويف افشال حصارهم لدمشق، 

علي امللك العادل من اقناع امللك االفضلاستطاعحيث 
عن مخسني الف الشرق، فضالً بالدبعض البلدان يفباعطائه

ينار سنويا، فمال االفضل اليه، وخري االمراء الصالحية ومن د
العادل وبني اخيه امللك امللكعمهبنيالتحق به من العسكريني

)   56(غازي.الظاهر

بن العدمي أن سبب اخلالف بني األخوين كان اوأشار 
دمشق لنفسه ألنه ةاهر كان يريد مدينظبسبب أن امللك ال
األموال و حاصرها جبنوده ، و امللك لذأخرج اخلزائن ، و ب

ا بلده ، و حصل بينهما ضيأل ضاألف ا كان يريدها لنفسه أل
اهر إلی حلب ومعه مجاعهظفرجع امللك ال) 57(و خالف ةمنافر 

منهم األمري فارس الدين ميمون القصری ، ةمن األمراء الصالحي
كن أخری وأما ) 58(اهر األمري فارس الدين عزازظع امللك القطفأ

له و ألصحابه و ةثري انني ألف دينار  و هدايا كمثاه طو أع
و )59(وب ألوانا ثةمماليك و مئة من اخليل و عشر رؤوسةعشر 

و بقی األمري فارس الدين فی خدمته إلی أن ،أكرمه إكراما كبريا 
ل فإنه ض، أما امللك األف) 60() م1213هـ /   610( توفی سنه

ملا قدم امللك العادل إلی ولكن ، )61(محص ةتوجه إلی مدين
جتمع بهاإلی خدمته وعلي) ل ضامللك األف(ذهبدمشق 

هلاةق التابعطاملناو ) 62(طمسيساةرحل إلی مدينمث
.)63(يت له طأعاليت

واضح يف إلی ما سبق كان لألمري فارس الدين دور ةافضإ
بةحمار يفالعمليات العسكريةضد اعداء الدولة االيوبية وخاصة 

) أغار م1205ه/602( ةنه فی سنذابن الون، إاملك األرمن 
كتسحها ، ا من اعمال حلب و، )64(بن الون علی بلدة حارم ا

ياهر غاز ظفنهب وحرق وأسر وسبی ، وملا علم امللك ال
وأرسل شديداً باً ضب غضبن الون غاصاحب حلب ما فعله 

األمري فارس الدين ومعه أمراء ةعسكرا من عساكر حلب بقياد
بني ةشديدةت معركثفوصلوا إلی حارم وحد،)65(أخرون 

ةو أسلحهمن عساكر ةاهر جمموعظرفني، وأرسل امللك الطال
دربساك، و أرسل حصنمسهابن الون اإلی حصن جماور لبلد 

ةائفطلب منه إرسال طس الدين يفی الوقت نفسه إلی األمري فار 
لك األمري ذين عنده إلی حصن دربساك، ففعللذمن العساكر ا

ين معه إلی لذمن العساكر اةكبري فارس الدين وأرسل أعداداً 
من العسكر ، و ةلك احلصن، وبقی األمري فارس الدين فی قلذ

األمري فارس الدين ةملا وصل اخلرب إلی إبن الون أسرع إلی مالقا
ذلك أرسل األمري رفني، عندطشتد القتال بني الا، فقاتله و

وكان بعيدا عنه خيربه بواقع غازياهرظفارس الدين إلی امللك ال
متكن األمري فارس الدين من و أمد احلرب بينهم الطاحلال، ف

املسلمني و  ةنفسه و جيشه من العدو علی الرغم من قلةمحاي
ياهر غاز ظلك وصل امللك الذد ، وبع)66(أعداد األرمن ةر ثك

بن احارم ، فهرب بلدةوصل إلیمن مثو )67(إلی مرج دابق 
لب الصلح طاهر يظإلی امللك الاألخريالون إلی بالده،وأرسل 

.)68(ستولی علهاوأن يعيد إلی املسلمني مجيع ما 
تفقوا علی أن يهدم ارفني و طلك ترددت الوفود بني الذو بعد 

مجيع ما دی بناه فوق دربساك، و ير ذالبن الون احلصن ا
لك مجيع أسری املسلمني ذستولی عليه من الغنائم  ، ويعيد كا
، سنواتاينمثملدةرفنيطالبني ين عنده، و تقرر الصلح ذال

وهدم احلصن و رد إلی املسلمني مجيع ما 
)69(ن.ارفطتفق عليه الا

:ةمنجزاته العمرانيـ5
، ةالعمرانيةبالناحينيني و امللوك األيوبيطإهتم السال

بنوا ثوخصصوا هلا األوقاف، حيةائلطفأنفقوا عليها األموال ال
فی البالد التی  طاملساجد واجلوامع واملدارس واخلانقاهات و الرب

يميمون القصر الدينهلم .شارك األمري فارسكانت تابعه
ةالدوليفهتمام باجلانب العمراينالايفنيكأحد األمراء األيوبي

ومن منجزاته :ةاأليوبي
أ / :ةالميمونيةالمدرس
بالقدس الشريف، كانت تقع عند ةمن املدارس الشافعييوه

من بناء الروم ، ةاألصل كانت كنيسيفي، وهةباب الساهر 
ها أی أنشذإلی األمري فارس الدين الةاملدرسذهوتنسب ه
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ةاملدرسذه، و درس ) 70(م )1196/ ه593( ووقفها سنه
(ت يالشافعياملقدسيالشيخ حممد بن إمساعيل القلقشند

درس من بعده ولده زين الدين ،مثم )1409ه/809
نيمانيثعهد الع، ويف)71(م ) 1423/ ه826عبدالرمحن ( ت 

امسهابنات للمعارف وجعلوا ةإلی مدرسةاملدرسذهحتولت ه
املدرسةهذهانالباحثنيحدأشارأحنييف)72(.)ة( املأموني
واجلانب) 73(فاخورةمنهاجانبفاختذالزمنمعاندثرت

،عشرالتاسعالقرنواخرأحىتكذلكوظلتاالخرمزبلة
مدرسةواختذوها) م1892/ه1310(سنةالعثمانيونرهافعمّ 

ومسيت) اعداديسمكتبشريفقدس(مسوها
وحوهلا، املأمونالعباسيللخليفةنسبة)املأمونية(خطأ
إلی 1917سنة(القدس)املدينةحتالهلمإعندنيون اطالربي

)74(.للبناتدرسةم

:يب / مسجد ميمون القصر 
أنشأ مسجداً ييبدو أن األمري فارس الدين ميمون القصر 

للمساجد ره ذكاء ثنبن شداد أاملؤرخأشار اثحلب، حيةمبدين
ميمون مسجد سم ااف حلب إلی مسجد بطر بأاليت

فيها املسجد.بيناليتةالسناىل ،  غري أنه مل يشر)75(يالقصر 

الخاتمة

ميكن إمجاهلا دراستنا اىل بعض النتائج لقد توصلنا اثناء
:يتأفيما ي

الدولة مريا يفأمره أول يأاتضح ان االمري فارس الدين كان ف- 1
الدولة اتصل بالسلطان صالح الدين تلك ال و بعد ز ومية طالفا

صبح أاالدارية ءتهني منه، ونظرا لكفابقر واصبح من املااليويب
خازندار الدولة االيوبية .

اغلب املعارك الىت نه شارك مع سلطان صالح الدين يفأتبني - 2
سنةبني وخاصة ىفيالصلضد تعوق
عند ينيلصليباضد عندما قام بوضع كمني م)،1192/ه588(

عليهم .راً هابانتصاراً قحيث حقيبىنبلدة 

ني طكبرية عند السالةالدين مكانالدينمري فارسأللكان - 3
لملك لحلفوا االمراء الذينمن اوائلحيث كاننيااليوبي

ذلك كان له كشام ومصر،اليف بالد ة السلطنتويلل علىفضاال
نابلس .ته مدينةقام بتوليذيمرموقة عند امللك العزيز المكانه 

لك ت بني االخوين املأىف اخلالفات الىت نشهجليا دور رظه- 4
لفضر على امللك االكنأذ إ،عثمانوامللك العزيزيعلفضلالا

االثري وعلى ابن ي على الوزير ضياءالدين لاعتماده الكعلي
ني انه كان من بت-5.شامالية يف بالد حميش االمراء الصال

حممد امللك املنصورءعندما قام باقصا،املعارضني للملك العادل
شديدة ةالعزيز من احلكم يف مصر،حيث خاطبه بلهجبن امللك

.نكر عليه ذلك العملأو 
ةسندوبعةنه اصبح يف النهايأاتضح لنا ب- 6
ي ذمن املقربني للملك الظاهر غازي الم)،1200/ه597(
.ةثري كهدايا  هعطاأاخرى و ماكنأو ز عزابلدةقطعهأ

، وذلك من ملحوظاً اهتماماً ةوىل اجلوانب العمرانيأنه أظهر ب- 7
.شام الخالل بناء املدارس واملساجد يف بالد 

الهوامش
اية االرب يف فنون االدب، حتقيق)1( جنيب مصطفى فواز و :النويري، 

.41ص،29)، ج2004حكمت كشلي فواز (بريوت:
،، حتقيق: حممد زينهم عزبابو الفداء، املختصر يف اخبار البشر)2(

ابن الوردي، تتمة املختصر يف اخبار ؛143،ص3ج(القاهرة:د.ت)،
.196، ص2ج)، 1970حتقيق: امحد رفعت البدراوي، (بريوت:البشر،

.354،ص4) ج1995البلدان، (بريوت:ياقوت احلموي، معجم )3(
اية االرب، ؛ 143،ص3ابو الفداء، املختصر، ج) 4( النويري، 

؛ الذهيب، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، 40،ص29ج
ابن سباط، صدق االخبار، تاريخ ابن ، 391،ص)ه610- 601حوادث(

. 253ص،1)ج1993سباط، حتقيق:عمر عبدالسالم تدمري(طرابلس:
يف اخبار بين ايوب، حتقيق: مجال الدين ابن واصل، مفرج الكروب)5(

؛ ابن الوردي، تتمة 220ص،3ج(القاهرة:د.ت)،،الشيال
.132،ص2املختصر،ج

ابن نظيف احلموي، التاريخ املنصوري، حتقيق: الدكتور ابو العيد )6(
.220،ص3؛ ابن واصل، مفرج الكروب،ج18)،ص1981دودو،(دمشق،
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الذي يتوىل الشؤون املالية و يسمى صاحب اخلزنة، وكلمة خازندار: هو)7(
دار لفظ فارسي معناه صاحب او مشرف، واخلازندارية موضوعها التحدث 
يف خزائن االموال السلطانية. ينظر:القلقشندي، صبح االعشى يف صناعة 

)، 1987االنشا، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، (القاهرة:
.21، ص4ج
تقدمي:حممد حبر العلوم، العليمي، االنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل،)8(

.48، ج،ص)1968(النجف: 
الصالحية: تسمى ايضا الناصرية و افرادها جمموعة من العساكر كان ) 9(

السلطان صالح الدين قد نظمهم بعد وفاة عمه اسدالدين شريكوه. للمزيد 
)، ص 1974األسالم. (بريوت:ينظر: هاملتون جب، دراسات يف حضارة

98.
االسدية: فرقة عسكرية من مماليك اسدالدين شريكوه، عم الناصر )10(

صالح الدين و معظمهم من الذين الفوا جيشه يف مصر، للمزيد ينظر: 
.97هاملتون جب، دراسات يف حضارة األسالم، ص 

معجم يبىن: بليدة من اعمال فلسطني قرب الرملة. ياقوت احلموي،)11(
.428ص ،5البلدان، ج

: مدينة على ساحل البحر املتوسط من اعمال فلسطني تقع بني اياف)12(
.426، ص 5قيسارية و عكا. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج

حتقيق: حممد حممود صبيح، (مصر الفتح القسي يف الفتح القدسي، )13(
التاريخ،ثري، الكامل يفاالا: ابنض، و ينظر اي306ص )، 1965:

. ابو شامة، الروضتني يف اخبار الدولتني 219ص،9ج)،1978(بريوت: 
، 4، ج)1997:بريوت(حية، حتقيق ابراهيم الزيبق، الالنورية و الص

.298ص
، حتقيق: امحد ايبش، و احملاسن اليوسفيةابن شداد، النوادر السلطانية)14(
و ينظر ايضا: سبط ابن اجلوزي، مرأة الزمان ،420ص، )2005:دمشق(

، ج ) 2013يان، حتقيق: كامل سلمان اجلبوري( بريوت : عيف تاريخ اال
).419، ص 14

ضياء الدين ابن األثري، هو ابو الفتح نصراهللا بن ايب الكرم حممد بن ) 15(
زيرة عبالكرمي بن عبدالواحد الشيباين املعروف بأبن األثري اجلزري، ولد يف اجل

ا مث انتقل مع والده اىل املوصل سنة م1162ه/ 558سنة  ، و نشا 
م، و اقبل على دراسة العلوم املختلفة ، و التحق خبدمة 1183ه/ 579

م 1193/ ه 589السلطان صالح الدين و اقام عنده مدة، و يف سنة 
اصبح وزيرا للملك االفضل علي بن السلطان صالح الدين، تويف سنة ،

،4م. ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان، ج 1239ه/ 637

.569ـــــ563ص
فيات ؛ابن خلكان، و40ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)16(

: يوسف علی الطويل و مرمي قاسم قيقاالعيان و انباء ابناء الزمان، حت

البيطار، تاريخ العصر ة؛ امين368، ص 3، ج )1998الطويل(بريوت:  
.166ص،)1982االيوبی(دمشق: 

حتقيق: حممد عبدالقادر املقريزي، السلوك ملعرفة الدول و امللوك،)17(
.234، ص1ج)،1997عطا، (بريوت :

عمال دمشق تقع شرقي سط من أمدينة على ساحل البحر املتو : يداص)18(
كم. ياقوت احلموي، معجم البلدان، 36فراسخ / 6مدينة صور، بينهما 

.437ص ،3ج
كم. 60فراسخ/ 10: مدينة يف فلسطني بينها و بني القدس نابلس)19(

.248ص ،5ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج
ابو الفداء، املختصر يف ؛11ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)20(

املقريزي، السلوك ملعرفة الدول و امللوك، ؛110ص،3اخبار البشر، ج
،يف ملوك مصر و القاهرةهرةزا؛ابن تغري بردي، النجوم ال229ص،1ج

،ص 6جقدم له و علق عليه: حممد حسني مشس الدين، (بريوت :د.ت)، 
.110ـــ109

لب، حتقيق: سامي حالعدمي، زبدة احللب من تاريخ ابن)21(
ابن تغري بردي، النجوم ؛130ص، 3الدهان،(بريوت: د.ت)،ج 

. 12،ص 6الزاهرة،ج
سبط ابن ؛131، ص3حلب من تاريخ احللب،ج ابن العدمي، زبدة )22(

).433، ص 15اجلوزي، مرأة الزمان يف تاريخ االعيان، ج 
اية االرب يف ؛234ص،9جثري، الكامل يف التاريخ، األابن )23( النويري، 

؛عرب دعكور، 299، ص28فنون االدب، حتقيق جنيب مصطفى فواز ،ج
م،( تاريخ الفاطميني و الزنكيني و االيوبيني و  املمالك و حضار

.208)، ص 2011بريوت:
ابن العدمي، ؛234ـ 235ص ،9ثري، الكامل يف التاريخ، جاألابن ) 24(

.130ص،3زبدة احللب من تاريخ احللب،ج 
؛ ابن الفرات، تاريخ 75ـ 74، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)25(

ابن الفرات، حتقيق: حسن حممد الشماع، 
؛ الدواداري، كنز الدرر 134ــــــ133ص ،2ج،4مج)، 1969بصره: ال(

و جامع الغرر، الدر املطلوب يف اخبار ملوك بنی 
ـــــ136ص،7)، ج1972: عاشور(القاهرهايوب،حتقيق:سعيدعبدالفتاح 

دين، احلمالت بعد صالح الني؛ علی حممد الصالبی، االيوبي137
، 2009روت، ـ، بيةو السابعةو السادسةو اخلامسالصليبية، الرابعة

.34ص
؛ابن واصل، مفرج 243، ص 9جثري، الكامل يف التاريخ، األابن )26(

زبدة احللب من تاريخ احللب، ج ؛ ابن العدمي، 82ص، 3الكروب، ج
.142ص،3
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هو من الطواشي املماليك الرتكمان، و كان حمل اءالدين قرقوش: )27(
اهتمام اسدالدين شريكوه ومن بعده كان من امراء صالح الدين االيويب و 

م. ينظر: ابن تغري 1200ه/ 595ممن يثق به و يتكل عليه، تويف سنة 
.159ــــ158ص ،6بردي. النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة، ج 

؛ ابو الفداء، املختصر، 89، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)28(
.151، ص 2ج،4؛ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج118ص،3ج
اية 87، 82،83ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)29( ؛ النويري، 

.306ص،29االرب يف فنون االدب، ج
ابن الفرات، تاريخ ابن ؛89، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)30(

.151ص ،2ج،4الفرات، مج
؛ سبط ابن 142، ص3ابن العدمي، زبدة احللب من تاريخ احللب، ج )31(

).461، ص 14اجلوزي، مرأة الزمان يف تاريخ االعيان، ج 
ابن الفرات، تاريخ ابن ؛234ص ،9ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج)32(

.152ـ 151ص ،2ج،4مجالفرات، 
املقريزي ، املواعظ و اإلعتبار بذكر اخلطط و األثار املعروف باخلطط )33(

1998املقريزية ، حتقيق :حممد زينهم و مدحية الشرقاوي ، ( القاهرة 

اية االرب يف فنون االدب، ج119ص،3،ج .306، ص29؛ النويري، 
كس :أبو املنصور عبيداهللا ،كان من األمراء ر فخر الدين جها)34(

العسكريني الذين رافقوا السلطان صالح الدين و شاركوا معه يف املعارك 
. ينظر إبن خلكان ، وفيات م1211هـ / 608ضد الصليبيني ، تويف سنة 

.381،ص1األعيان ج
املقريزي ، السلوك ملعرفة ؛ 91ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)35(

.259، ص 1جو امللوك ، الدول 
لفظ مركب من (اتا) مبعىن األب و (بك) مبعىن األمري، األتابكية : )36(

ينظر: حسان حالق و عباس صباغ، املعجم اجلامع يف املصطلحات 
العثمانية ذات األصول العربية و الفارسية و الرتكية و االيوبية و اململوكية، 

.14)، ص 1999(بريوت :
إبن خلدون ، ؛154ص  ،2، ج4الفرات، تاريخ ابن الفرات، مجابن )37(

؛املقريزي ، 389، ص5ج) ، 1984تاريخ إبن خلدون ( بريوت : 
.259، ص 1السلوك ملعرفة الدول و امللوك ، ج

؛ ابن واصل، 250–249ص ،9ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج)38(
.111-110ص،3مفرج الكروب، ج

كان من األمراء الذين رافقوا السلطان الصالحي :  اقراجزين الدين )39(
صالح الدين يف  غزواته ، و كان امريا و اديبا خريا عادال حيب العدل و 

م، ينظر: ابن واصل، مفرج 1207ه/ 604االنصاف، تويف سنة 
.175، ص 3الكروب،ج 

رات، تاريخ ؛ ابن الف13إبن نظيف احلموي ، التاريخ املنصوري ، ص )40(
.182ص ،2ج،4ابن الفرات، مج

؛ احلنبلي ، 194ص ،2، ج4ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج)41(
، (بور شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب ، حتقيق :مدحية الشرقاوي

208- 207، ص)1996سعيد:
اية االرب يف ؛117، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)42( النويري، 

.10ص،29فنون االدب، ج
.194، ص 2ج، 4ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج)43(
منذر احلايك ، العصر األيويب ، قرن من الصراعات الداخلية ، ( )44(

.137) ، ص 2011دمشق : 
؛ ابن الفرات، تاريخ ابن 118، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)45(

.195، ص 2ج،4الفرات، مج
كيلو 60فراسخ / 10مدينة بينها و بني فسطاط مصر بلبيس :)46(

م على يد الصحايب 639ه / 18مرت على طريق الشام ، فتحت سنة 
ص ،1ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج عمرو بن العاص .

479.
؛ ابن الفرات، تاريخ ابن 118ص، 3جابن واصل، مفرج الكروب، )47(

؛ املقريزي ، السلوك ملعرفة الدول و امللوك ، 196، ص 2، ج4الفرات، مج
267، ص 1ج
عمال دمشق مالصقة لبالد حوران.ينظر: : قلعة حصينة من أصرخد)48(

.401ص ،3ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج 
اية االرب يف 118ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)49( ؛ النويري، 

.11ص،29فنون االدب، ج
قريزي ، امل؛196ص ،2، ج4ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج)50(

.267، ص 1السلوك ملعرفة الدول و امللوك ،ج
مل اعثر على ترمجة له يف املصادر التارخييةفخر الدين الطنبا اجلحاف : )51(

.يلداملتوفره
.12، ص29اية االرب يف فنون االدب، جالنويري، )52(
اية االرب يف 123ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)53( ؛ النويري، 

.12- 11ص،29فنون االدب، ج
منذر احلايك ، العصر األيويب ، قرن من الصراعات)54(

.140الداخلية ، ص 
اية االرب يف فنون االدب، ج)55( .12ص، 29ا النويري، 
املقريزي ؛205-204ص ،2ج،4ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج)56(

.268ص ،1،السلوك ملعرفة الدول وامللوك،ج
. 151،ص3زبدة حلب ،ج)57(
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عزاز وهي بليدة فيها قلعة تقع مشايل حلب .ياقوت احلموي ،معجم )58(
.18ص،4البلدان،ج

شفاء القلوب يف بلي، ن؛احل131ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج) 59(
.209مناقب بين ايوب ، ص

اية االرب يف فنون االدب، ج)60( .14ص،29النويري، 
ابن الفرات، تاريخ ابن ؛ 129ص،3ابن واصل، مفرج الكروب، ج)61(

.223ص،2ج،4الفرات، مج
مدينة على شاطىء الفرات يف طرف بالد الروم ( تركيا) سيمساط :) 62(

على غريب الفرات و هلا قلعة يف شق منها يسكنها األرمن. ياقوت احلموي، 
. 258ص ،3معجم البلدان، ج

؛ ابن العدمي ،زبدة 253، ص9ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج)63(
، 1جوامللوك،؛ املقريزي ،السلوك ملعرفة الدول 153،ص3حلب ، ج

.271ص
ن من حارم : حصن حصني وكرة جليلة تقع اجتاه انطاكية ، وهي اال)64(
.184ص،2عمال حلب . ياقوت احلموي،معجم البلدان ،ج أ
؛ابو شامة ،ذيل الروضتني ، 157،ص3لب ، جاحلابن العدمي ، زبدة )65(

.80) ،ص2002(بريوت :
؛ ابن واصل، 283-282، ص 9ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج)66(

ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، ؛ 170، ص3مفرج الكروب، ج
.42- 41،ص1،ج5مج

عمال عزاز بينها وبني حلب (اربعة أحلب ، من ب مرج دابق: قرية قر )67(
.416،ص2ياقوت احلموي،معجم البلدان ،ج.كم )24فراسخ/ حوايل 

؛ ابن واصل، مفرج 158،ص3لب ، جاحلابن العدمي ، زبدة )68(
؛ 394ص،5ج، ؛ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون 171ص،3الكروب، ج

.168ص،6جابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،
؛ ابن واصل، مفرج 158،ص3لب ، جاحلابن العدمي ، زبدة ) 69(

.171- 170، ص3الكروب، ج
)، 1968واخلليل ، (النجف : بتاريخ القدسليمي، االنس اجلليل لع)ا70(

؛ عصام حممد شبارو ، السالطني يف املشرق العريب ، معامل 48،ص 2ج
. 215) ، ص1994دورهم السياسي واحلضاري ، ( بريوت: 

ن حبشي ، ـنباء العمر ، حتقيق :حسأنباء الغمر بإابن حجر، )71(
هل المع أللالسخاوي ، الضوء ا؛316ص،3) ، ج1969( القاهرة : 

.123ص،4) ، ج1914القرن التاسع ،( القاهرة : 
،6) ، ج1972حممد كرد علي، خطط الشام ، ( بريوت : ) 72(

.123-122ص

فاخورة : مصنع الفخار . ينظر إبراهيم مصطفى و آخرون ، املعجم )73(
2الوسيط ، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ،(د.م : د . ت )،ج

.677،ص 
. 81) ،ص 1994عارف باشا العارف ، تاريخ القدس ،( القاهرة : )74(
ىي زكريا يحيالشام و اجلزيرة ، حتقيق :طريةيف ذكر امراء االعالق اخل)75(

.208ص،1،ق1)،ج1991عبارة ،( دمشق: 

المصادر والمراجع
االولى: المصادر

م)1232هـ/630(تيبن حممد اجلزر يري، عزالدين ابو احلسن علثاألابن 
:االصفهاين، ).1978الكامل فی التاريخ، دار الفكر، (بريوت

ه / 597عمادالدين حممد بن صفي الدين الكاتب (ت 
م)1200

القسي يف الفتح القدسي، حتقيق: حممد حممود صبيح، الدار الفتح
).1965القومية للطباعة و النشر، (مصر :

ياحملاسن يوسف األتابك، مجال الدين أيبيبرديابن تغر 
م) 1469هـ/874(ت

 حتقيق: فهيم حممد شلتوت، ةملوك مصر والقاهر يفةالنجوم الزاهر ،
).1956:ة، (القاهر ةدار الكتب املصريةبعطم

م)1448هـ/852(تالعسقالينيابن حجر، شهاب الدين أمحد بن عل
1994:ة، (القاهر يإنباء الغمر بأبناء العمر، حتقيق: حسن حبش (

م)1471ه/876احلنبلي،ابو الربكات امحد بن ابراهيم،(ت 
يوب، حتقيق: مدحية الشرقاوي، مكتبة شفاء القلوب يف مناقب بين أ

ابن خلدون، أبو زيد عبد )1996عيد:الثقافة الدينية، (بور س
م)1406هـ/808الرمحن بن حممد (ت

ومن عاصرهم أيام العرب والعجم والرببرالعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف
(تاريخ ابن خلدون)، من ذوي السلطان األكرب 

) .ابن خلكان، ابو العباس مشس 1996والنشر،(بريوت:ةباعطدار الفكر لل
م)1282هـ/681بن حممد (تالدين أمحد 

ويل ومرمي طوفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، حتقيق: يوسف علی ال
، ةويل، دار الكتب العلميطقاسم ال

الدواداري، ابوبكر عبداهللا ابن ايبك،).1998(بريوت:
م)1333ه/ 734(ت

 كنز الدرر و جامع الغرر، املسمى (الدر املطلوب يف اخبار ملوك بين
، حتقيق: سعيد عبدالفتاح عاشور، 7ايوب)، ج

، مشس الدين حممد بن هيبذال)1972دار الكتب العربية، (القاهرة :
م).1347هـ/748مان (تثامحد بن ع
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 االسالم تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم، حتقيق: عمر عبد
بن أمحد بن عمر ة، محز ط).ابن سبا2003،(بريوت:يالتدمر 
م)1519هـ/926(ت

حتقيق: عمر عبد السالم طصدق األخبار، (تاريخ ابن سبا ،(
).1993جروس برس، (لبنان:ة، مكتبيالتدمر 

سبط إبن اجلوزي ، مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزأو علي بن عبداهللا 
م ) . 1256ه / 654، ( ت 

الزمان يف تاريخ األعيان ، حتقيق :كامل سليمان اجلبوري ، .  مرآة
) .2013دار الكتب العلمية ، ( بريوت : 

)م1496هـ/902، حممد بن عبد الرمحن (تيالسخاو 
ة).أبوشام1914القاهرة:وء الالمع ألهل القرن التاسع،  (ضال ،

م)1266هـ/665(تيعبدالرمحن بن امساعيل القدس
. ابراهيم ، حتقيق: ةوالصالحيةأخبار الدولتني النوريتني يفضالرو

).1997:بريوت، (الزيبق
:اء الدين )2002ذيل الروضتني،(بريوت ابن شداد، أبو احملاسن 

م)1232/ھـ632تيوسف بن رافع (
امحد ايبش، حتقيق:ةواحملاسن اليوسفيةانيطالنوادر السل ،

حممد بن ).ابن شداد، عزالدين 2005:دمشق(
م)1285ـ/ه684(تيعل

حتقيق: حييی زكريا ةر أمراء الشام واجلزير ذكريە فی طاألعالق اخل ،
ةالعربيةاجلمهورييفةقافلثاة، منشورات وزار ةعبار 

ابن العدمي، كمال الدين ابو القاسم عمر بن ). 1991، (دمشق: ةالسوري
م)1262ه/ 660امحد، (ت

حتقيق: سامي الدهان، لب، زبدة احللب من تاريخ ح
، ابو اليمن جمري الدين عبد الرمحن بن يالعليم(بريوت:د.ت)

م)1520/ھـ928ت(يحممد بن عبد الرمحن احلنبل
 ،األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، تقدمي: حممد حبر العلوم

).ابو الفدا، 1968،(النجف:ةاحليدريةبعطمنشورات امل
م)1331هـ/732(تيعمادالدين امساعيل بن عل

املعارف،دار حتقيق: حممد زينهم عزب، أخبار البشر، املختصر يف
:د.ت).ابن الفرات، حممد بن عبدالرحيم القاهرة(

)م1404هـ/807(ت
. ،حتقيق: حسن حممد الشماعتاريخ ابن الفرات ،

م) 1418هـ/821(تي، امحد بن علي).القلقشند1969:صرةالب(
االنشا، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، ةصناعيفيصبح األعش

، تقی الدين امحد ي).املقريز 1987:ة، (القاهر ةدار الكتب العلمي
م)1441هـ/845(تيبن عل

ا، منشورات طالدول وامللوك، حتقيق: حممد عبدالقادر عةالسلوك ملعرف
).1997،(بريوت:ةالعلميون، دار الكتب ضبييحممد عل

 املدبويلةار، مكتبآلثوططاخلر ذكواالعتبار بظاملواعـ ،
امحد بن عبدالوهاب، شهاب الدينالنويري، ).1998:ة(القاهر 
م)1332ه/ 733(ت 

  اية االرب يف فنون االدب، حتقيق: جنيب مصطفى فواز و حكمت
)ابن نظيف احلموي، ابو الفضائل 2004كشلي فواز، (بريوت:

م)1246ه/644حممد بن علي(ت
سمى، تلخيص الكشف و البيان يف احلوادث ـ التاريخ املنصوري امل

)1981الزمان، حتقيق: ابو العيد دودو، (دمشق:
م)1348ه/ 749ابن الوردي، الشيخ زين الدين عمر بن مظفر، (ت 

 تتمة املختصر يف اخبار البشر، حتقيق: امحد رفعت البدراوي، دار
، شهاب يياقوت احلمو )1970املعرفة للطباعة و النشر،(بريوت:

م)1228ـ/ه626، (يالدين ابو عبداهللا الروم
1995، (بريوت:ةانيثالةبعطمعجم البلدان، دار صادر، ال.(

ثانيا: المراجع
 إبراهيم مصطفى و آخرون ، املعجم الوسيط ، حتقيق جممع اللغة

العربية ، دار الدعوة ،(د.م : د . ت ) .
 احلديثة، امينة بيطار، تاريخ العصر االيويب، دار الطباعة

).1982ــــــ 1981(دمشق:
 حسان حالق و عباس صباغ، املعجم اجلامع يف املصطلحات

العثمانية ذات األصول العربية و الفارسية و الرتكية و االيوبية و 
).1999اململوكية، (بريوت :

 شفان ظاهر عبداهللا الدوسكي، امللك االفضل علي بن صالح الدين
م)، دار الزمان 1225م ـــ1169ه/ 622ــــ 565االيويب، (

).2012للطباعة و النشر، (بريوت:
).1994: القاهرة،( تارخيالقدس، عارفباشاالعارف

عرب دعكور، تاريخ الفاطميني و الزنكيني و االيوبيني و املماليك و 
م، دار النهضة العربية،(بريوت: ).2011حضار

السياسيدورهمالعريب،معاملاملشرقيفحممدشبارو،السالطنيعصام
.) 1994: بريوت( واحلضاري،

 ،علي حممد الصاليب، االيوبيون بعد صالح الدين، احلمالت الصليبية
الرابعة، اخلامسة، السادسة و السابعة، دار املعرفة، 

).2009(بريوت:
).1972حممد كرد علي، خطط الشام، (بريوت:

ية، تقدمي: سهيل االيويب، قرن من الصراعات الداخلمنذر احلايك، العصر 
). 2011زكار، (دمشق:

).1974هاملتون جب، دراسات يف حضارة األسالم، (بريوت:
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پوخته
ژینهئه ك لهیهباس لهیهوهم تو هكانی دهناودارهمیرهك ددین ویش میر فارسهئهكات، كهیوبی دهتی ئهو

ی سرییه لهیموون قهمه كی شایسته، كهم مردووه1213/هـ610سا ن و میرهلهبۆ خۆی  توانی شو ن
هكانی دهورهگه تهكهتهو نشینهددین ئهالحهمی سهردهسهتی لهتایبهوه، بهبدۆز كانی.یووبی و ج

ژینهئامانجی ئه هزانینی ئهیهوهم تو می ردهیوبی و سهددین ئهالحهمی سهردهسهلهددینهی میر فارسهو ڕۆ
نشینه تی میسر و شام لهكانی لهج ربازی و شارستانی.كانی سیاسی، سهبوارهو

ژینهله ی مردنی كردووههچهناو و ڕهدا باسمان لهیهوهم تو بهمانكردووه، پاشان ئاماژهك و نازناو و سا
تان سهخزمهیشتنی بهتی گهچۆنیه یی، پاشان رگرتنی ئهددین و وهالحهتكردنی سو رك و پۆستی كارگ

ی سهباسمان له تی شام كردووههددین لالحهمی سهردهسهلهم میرهربازی ئهڕۆ ی مان به، دواتر ئاماژهو ڕۆ
نشینهردهسهلهم میرهئه لی و شا ل عهزهفهشا ئهندی بهیوهتی پهتایبه، بهددین كردووهالحهكانی سهمی ج

ڵ گهلهیرهم مندی ئهیوهر پهسهها تیشكمان خستۆتهروهددینن، ههالحهردووكیان كوڕی سهههزاهیر غازی، كه
ی شارستانی ئهكۆتاییدا باسمان لهددین. لهالحهشا عادلی برای سه تی شام كردووهلهم میرهڕۆ لهو

ك. و مزگهند قوتابخانهبونیاتنانی چه وت

ABSTRACT
This research talks about one of famous Ayyubi states' prince. This prince was

(FarsaddinMaymoonQasria/ dead at 610 Hijry/ 1213 BC). That prince was being able to getting an
important place among all of those princes at that time, especially during the reign of
SalahaddinAyyubi and his successors.

The aim of this research is to know the role of Farsadin in Egypt and the Levant in regard to
political, military and civilizational aspects.

In this research we talked about that prince and his name, nickname, granny and his date of
death. Then, we mentioned, how he arriving to get administrative function with SalahaddinAyyubi
state. And then, we talked about his military role at that time in the Levant. After that, we
explained his role at the reign of SalahaddinAyyubis’ successors, especially with Fazil and Dhahir
who both the son of SalahaddinAyyubi. Moreover, we indicate the relationship between this prince
and Adil who are the brother of SalahaddinAyyubi. Finally, we showed the role of this prince in
relation to civilizational aspect in the Levant; such as, the establishment of some schools and
mosques.
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)في اكتساب طالبات الصف العاشر العلمي مهارات حل المسألة الهندسية clmأثر انموذج ياكر(
وتنمية تفكيرهن المنظومي

حسن حممد
العراق-يف دهوك، إقليم كوردستانإعدادية سةفني للبنات، مديرية تربية قضاء دهوك، املديرية العامة للرتبية 

)2015، كانون االول14،  تاريخ القبول بالنشر:2015آب، 25: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
في اكتساب طالبات الصف العاشر العلمي مهارات حل المسألة الهندسية وتنمية تفكيرهن )clm(ياكرأنموذجأثر تعرف إلىهدف البحث الحالي ي

بلي/ البعدي لمجموعتين استخدمت التصميم التجريبي تصميم االختبارين الق، وتحقيقًا ألهداف البحث الحالي اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي، و المنظومي
.المتغيراتبعضبحث في، وتم إجراء التكافؤ بين مجموعتي المتكافئتين

لبالغ عددها مجموعتين تجريبية اإلىمن طالبات الصف العاشر العلمي تم اختيارها بالطريقة القصدية، قسمت العينة طالبةً )63(تألفت عينة البحث من
.عتيادية التي درست بالطريقة االطالبةً )32(، ومجموعة ضابطة البالغ عددها(clm)طالبة التي درست بأنموذج ياكر)31(

بار اختفكانت ةالثانيأما األداة فقرات، )5(منختبار مقاليًا تكونوكان االات حل المسألة الهندسية مهار األولى اختبار ،الباحثة أدوات البحثأعدت 
ت طُبقوبعدها، )م2015-2014(من العام قت التجربة في الفصل الدراسي الثانيطُب) مهارات ولكل مهارة سؤالين. 4من (التفكير المنظومي والذي تكون

، والختبار صحة ًا على المجموعتينقبليًا وبعديتنمية التفكير المنظومي، واختباريًا على مجموعتي البحثبعداختبار المهارات حل المسألة الهندسيةالباحثة
والحقيبة، رابطتينبار التائي لعينتين متواالخت،لعينتين مستقلتيناالختبار التائي :(باستخدام الوسائل اإلحصائيةالفروض جُمعت البيانات وتم تحليلها إحصائياً 

قد جاءت نتائج البحث الحالي كما يلي:و ).spss(اإلحصائية
اكتساب بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار )0.05(إحصائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة.1

لصالح درجات طالبات المجموعة التجريبية .مهارات حل المسألة الهندسة
تنمية يبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار بين متوسطي درجات المجموعة التجر )0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .2

لصالح درجات طالبات المجموعة التجريبية .التفكير المنظومي
تنمية التفكير بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار) 0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .3

لصالح التطبيق البعدي.ميالمنظو 
وقد خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات كما قدمت عدد من التوصيات.

مقدمة
ابتكارأصبح اهلدف الرئيس من تدريس الرياضيات هو 

طرائــــق تشــــجع الطلبــــة علـــــى أن يأخــــذوا أدواراً أكثــــر نشـــــاطاً يف 
ألفكــــــار اكتســــــاب املعرفــــــة الرياضــــــية وأن جيربــــــوا مــــــع اســــــتعمال ا

واإلجــراءات الرياضــية يف املــنهج املقــرر هلــم وجعلهــم قــادرين علــى 
ممارسة املهارات األساسية لتعلم هذه املعرفة واستخدامها يف حـل 

.املشكالت اليومية
 )Lawson&Chinnppn,2000,p.2 (

وتساعد الرياضيات على تطوير كثري من

ة التفكري  السمات العقلية ومنوها مثل (قو 
واإلبـــــداعوالربهـــــان، واالســـــتقراء، واالســـــتنباط، واالســـــتدالل

وغريها،  لتخيــــل، والتعمــــيم، واالكتشــــاف...)التفكــــري، واوأصــــالة
كما حتتوي كل مسألة رياضية على حتـٍد فكـري، وهـذا يعـد مترينـاً 

.للعقلجيداً 
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اما يتميز به الرياضيات احلديثة أهمومن  ليست جمرد أ
حمكمـة يتصـل أبنيـةمهـارات بـل هـيأوروتينية منفصلة عمليات

بعضها بعض اتصاال
األساسـيةوثيقا مشكلة يف النهاية بنيانـا متكـامال، واللبنـات

املبــــادئ والتعميمــــات إنإذاهلــــذا البنــــاء هــــي املفــــاهيم الرياضــــية 
يف واملهارات الرياضية تعتمد اعتمادا كبريا على املفاهيم 

اأو ا واستيعاتكوينها )2003:199زينة،أبو (.اكتسا

تـــؤدي الرياضـــيات دوراً مهمـــاً بـــني املنـــاهج الدراســـية يف و 
يستحيل أو، ويصعب احلياة العملية، فهي لغة العلومالتعليم ويف

ــــــــامــــــــن دون اعتمــــــــاد أحيانــــــــا : املفــــــــاهيم واملهــــــــارات مثــــــــلأدوا
هيم واملصــطلحات واملعـــادالت ومنـــاذج التعبـــري عـــن كثـــري مـــن املفـــا

-، كمـا عـدت دول متقدمـة الرياضـياتالعلمية ويف جماالت شىت
عـامًال مــؤثراً يف -لواليـات املتحــدة وروسـيا واليابـانمثـل بريطانيـا وا

ــــة وان  ــــداعالتقــــدم والتنمي ــــوافر مقومــــات اإلب فيهــــا مؤشــــر علــــى ت
(الكبيسـي، .املتقدمـةوصفت بسـفينة الـدولالتقدم التقين ، حىت

2008 :18(
، األمــــامإىلضــــيات علــــم متسلســــل يســــري دائمــــاً الرياان إذا

إنو ، ضــية، ومســتقبله مبــين علــى ذلــك كلــهحاضــره مبــين علــى ما
ال تســـمح ببحـــث كـــل شـــيء مـــن مبدئـــه ملـــا يفاإلنســـانيةاحليـــاة 

.ذلك من هدر للوقت واجلهد والفكر
)17: 2009(حممد وعيسى،

ت مادة اهلندسة، ومن املكونات األساسية واجلوهرية للرياضيا
الـــيت هلـــا تـــاريخ طويـــل واصـــل عريـــق، كمـــا للرياضـــيات، إذ مـــرت 
اهلندســـة مبراحـــل عديـــدة مـــن ناحيـــة الرؤيـــة والفلســـفة واألهـــداف 
واحملتــوى، فكانــت بــدايتها مــن خــالل حاجــات اإلنســان اليوميــة 
إىل العمليــــات احلســــابية واملقــــاييس، فمنــــذ اليــــوم الــــذي بــــدا فيــــه 

تقســـــــيم األراضـــــــي الزراعيـــــــة، وإقامـــــــة اإلنســـــــان بنـــــــاء البيـــــــوت و
ا  األحــــواض وحفــــر األنفــــاق، وبنــــاء األهرامــــات وإجيــــاد مســــاحا
ــا، وإعــداد األراضــي للزراعــة والرعــي بــدأت معــه حاجتــه  وارتفاعا

للهندسة. 
)2001:187(الصادق،

مرموقــــــة يف التفكــــــري عليــــــه أصــــــبحت اهلندســــــة تتبــــــؤ مكانــــــة
ة علــــــى التفكــــــري ة الســــــتثارة القــــــدر اإلنســــــاين، وأصــــــبحت وســــــيل

ا مهارة أساسية لتجسيد مهـارات العقالين وتنميته، فضالً عن كو
)7: 1999(السامرائي، ات حل املشكالت.التفكيـر وقدر 

منــاذج حديثــة يف التــدريس قائمــة ان هنــاكوتــرى الباحثــة
قد يسهم ) CLM(على مبادئ النظرية البنائية ومنها أمنوذج ياكر

ـــــة ورفـــــع يف حت م العقلي ســـــني مســـــتوى إدراك الطلبـــــة ورفـــــع قـــــدرا
مســتوى حتصــيلهم العلمــي وذلــك مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة يف 

.ثناء عملية تدريس مادة الرياضياتأ
ــــــــائي  ــــــــاكر البن ــــــــذي اســــــــتعمله ) CLM(ويعــــــــد أمنــــــــوذج ي ال

 )Yager (ملبــادئ الرئيســة أحــد النمــاذج التعليميــة القائمــة علــى ا
يــة ويف هــذا ، ويعمــل علــى حتقيــق األهــداف املعرففلســفة البنائيــةلل

التعميمـــات طلبتـــه علـــى بنـــاء املفـــاهيم و درساألمنـــوذج يســـاعد املـــ
(الدعوة. ويتم ذلك من خالل أربع مراحل متتالية هيوالنظريات

، اإلجـــــراء)اختـــــاذ–اقـــــرتاح احللـــــولالتفســـــري و –االستكشـــــاف–
خطـــة ســـري الـــدرس فهـــي هـــذه املراحـــل بشـــكل متتـــابع يفوتســـري

ـــــا تعـــــدُّ متداخلـــــة دأ بالـــــدعوة وتنتهـــــي باختـــــاذ القـــــرارتبـــــ ، كمـــــا أ
والتقائـــــــــــــهبعـــــــــــــض ومـــــــــــــع العلـــــــــــــمومتكاملـــــــــــــة بعضـــــــــــــها مـــــــــــــع 

تمع. )471: 2007(زيتون،با

)CLM(ويعد أمنوذج التعلم البنائي

يف ضـوء مـا مت دريسمن النماذج اليت ميكن استخدامها يف تـ
االســــــرتاتيجيات ، وأمهيــــــةرضــــــه لطبيعيــــــة الرياضــــــيات املنظوميــــــةع

، وحيـــث أن أبـــرز وظـــائف والنمـــاذج املنبثقـــة عـــن النظريـــة البنائيـــة
الرتبــــوي التحقــــق مــــن مــــدى فاعليــــة النمــــاذج التدريســــية البحــــث

األهـداف العمليـة التعليمـة، ونظـرا ألمهيـة احلديثة يف حتقيق بعـض
الرياضـيات يف العــامل اعتمـادا علـى منـاذج تدريســية تطـوير تـدريس 

، ق التـــدريس العاديـــة يف مدارســـناائـــطر حديثـــة تكـــون بديلـــة عـــن
ونتيجــــــة لشــــــعور الباحثـــــــة مــــــن خــــــالل عملهـــــــا كمدرســــــة ملـــــــادة 
الرياضــيات بــأن الطالبــات لــيس لــديهم القــدرة علــى التعامــل مــع 

بينهـــــا مـــــن عالقـــــات املفـــــاهيم يف الرياضـــــيات بصـــــورة تظهـــــر مـــــا 
النمــوذج البنــائي مــن املــداخل رى الباحثــة أنتــ، و شــابكية تبادليــةت
مة اليت تسعى لتحقيق والتتابع والتسلسل الرتابط بني املفاهيم هامل
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مـع البيئـة الرياضية بصـورة حتقـق التفاعـل النـاجح والتكيـف اآلمـن 
، وذلـــك ألن النمـــوذج البنـــائي يســـاعد الـــيت يعـــيش فيهـــا الطالـــب

ة دون إمهـال ملشكلة نظـرة شـاملة ومتكاملـالطالب بأن ينظر إىل ا
، ممــا ينمــي مهــارات التفكــري املنظــومي ألي عنصــر مــن عناصــرها

لديهن.
، فقــــــــــد طريقــــــــــة جديــــــــــدة يف الــــــــــتعلمإىلوقــــــــــد مت التوصــــــــــل 

كثـــــريا مـــــن اجلهـــــد يف جمـــــال البحـــــث يفإنyager،)1999(ذكــــر
ــــإلجيــــادغضــــون الســــنوات املاضــــية قــــد اســــتهلك  دة طريقــــة جدي

أمنــوذجاملربــون هــو إليــهتوصــل مــاأفضــلن مــن بــني للتعلــيم، وكــا
يعتمــد علــى الطرائــق الــيت يتعلمهــا املتخصصــون إذا(CLM)يــاكر

ذا فقد ركز  ا يف العلم والتكنولوجيا، و علـى األمنوذجويعملون 
تمـــع والتـــداخل فيمـــا بينهـــا ومـــن مث  ـــا وا ربـــط العلـــم بالتكنولوجي

: 2007(زيتـون،تكنولوجيا.يعكس التوازي الفريد لنوعية العلم وال
475(

املتعلمــــــني علـــــــى تنميـــــــة تفكـــــــريهم األمنـــــــوذجويســــــاعد هـــــــذا 
املنظـــــومي وجيعلهـــــم يفكـــــرون يف أكـــــرب عـــــدد ممكـــــن مـــــن احللـــــول 

قـــل املـــتعلم حيـــث للمشـــكلة عـــن طريـــق املقـــدمات املوجـــودة يف ع
اهتماماً بضرورة أن تكون مهـام الـتعلم )CLM(يويل أمنوذج ياكر

، حبيث قة خبربات املتعلم احلياتيةي ذات عالومشكالته حقيقية أ
ريــــق تنميــــة يــــرى املــــتعلم عالقــــة املعرفــــة حبياتــــه وذلــــك يــــتم عــــن ط

، واألمنــوذج البنــائي بوصــفه منحــى جديــداً التفكــري املنظــومي لديــه
ببنـــاء يف التـــدريس يســـاعد علـــى خلـــق مفكـــرين نشـــطني يقومـــون 

خدم يست، ليصبح لديهم إطار معريفمعانيهم ومفاهيمهم الفردية
املتعلمني )CLM( . وال يقدم أمنوذج ياكر البنائيللتفسري والفهم
، بــــل جيعلهــــم معلومــــات واملعــــارف املرتاكمــــة  فقــــطكمســــتودع لل

اســتيعاب املعرفــة بشــكل إىليبنــون املعرفــة بأنفســهم وهــذا يــؤدي
، مبعـــىن أن هـــذا البنـــاء للمعرفـــة مـــن قبـــل الطالبـــة ســـوف حقيقـــي

ــختــزين أساســياميكنهــا مــن  يســاعد يف ، كمــا ات املعرفــة يف ذاكر
.ااحمليطة فهم الظواهر 

ية البنائية ومما سبق ومن خالل التعرف على أمهية النظر 
ـــــأت اومناذجهـــــا  التعليميـــــة لباحثـــــة معرفـــــة أثـــــر أمنـــــوذج ، فقـــــد ارت

يف اكتســـــاب  طالبـــــات الصـــــف العاشـــــر العلمـــــي )CLM(يـــــاكر

ألنـه ال يـة تفكـريهن املنظـومي ندسية وتنممهارات حل املسائل اهل
إقلـــــــيمتوجـــــــد دراســـــــة هلـــــــذا األمنـــــــوذج يف مـــــــادة الرياضـــــــيات يف 

.على حد علم الباحثةكوردستان 
ـــــارةيف غايـــــة ويعـــــد حـــــل املســـــألة نشـــــاطاً  ، وهـــــو الركيـــــزة اإلث

فاملعـــارف واملهـــارات ،الرياضـــيةاألنشـــطةأنـــواعجلميـــع األساســـية
املوضـــوعات الدراســـية واملفـــاهيم والتعميمـــات الرياضـــية بـــل وكـــل 

ا، إمنا هي وسائل وأدوات تساعد األخرى ليس هدفاً يف حد ذا
ذلــك فــان حــل فضــًال عــنالفــرد علــى حــل مشــكالته احلقيقيــة، 

املشــكالت الرياضـــية هـــو الطريـــق الطبيعــة ملمارســـة التفكـــري بوجـــه 
كـــري ولـــيس هنـــاك تفكـــري عـــام، فلـــيس هنـــاك رياضـــيات بـــدون تف

بدون مشكالت.
)21:1989، املشايخ؛20:1989:(املغرية،

وان تعلم املهارات يؤدي دورا مهما يف تعلـم الرياضـيات ألنـه 
مل يكتســب الطلبــة بعــض املهــارات يف الرياضــيات فــان ذلــك إذا

يعـــرف إنمـــثال يقيـــد تقـــدمهم يف تعلـــم الرياضـــيات فلـــيس كافيـــاً 
القياسية ولكـن جيـب األعداداحلسابات على إجراءالطلبة كيفية 

ـذا العمـل أن تكو  ا يف التقـدم رغبـو إذان لـديهم مهـارة يف القيـام 
يهــــــتم مدرســــــو أنولــــــيس معــــــىن ذلــــــك يف دراســــــة الرياضــــــيات.

الرياضيات بتعليم املهارات فقط بل جيب تأكيد تدريس املفـاهيم 
ن بـني التـدريب الرياضية والقوانني وان يكون هناك نـوع مـن التـواز 

)2005:16(برهم،.واحملتوىوالتدريس للمهارات 
ويف اآلونـــة األخـــرية بـــدأ الرتكيـــز علـــى التفكـــري املنظـــومي نظـــرا 
للتطـــــورات الســـــريعة يف األنظمـــــة العلميـــــة واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة 
وغريهـــــا ، كمـــــا أن التعقـــــد يف ديناميكيـــــة احلصـــــول علـــــى املعرفـــــة 
ــــا عــــرب األقمــــار الصــــناعية واإلنرتنــــت وأنظمــــة  وتلخــــيص مكونا

هــمملكونــات األساســية واملركبــة أمــرا ماالتصــال جعــل االهتمــام با
، ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة التفكـــري املواكبـــة تطـــور العلـــوم املختلفـــة

املنظـومي يف النمـاذج واألنظمـة كوحـدة واحـدة تسـاعد علـى فهــم 
الكل بدًال مـن الـدخول يف اجلوانـب التفصـيلية واملكونـات اجلزئيـة 

، عبيـــد، وذلـــك لتتـــابع التقـــدم العلمـــي الســـريع ومواكبتـــه.( عفانـــه
٢٠٠3:62(

ويرى بياجيه أن الفرد يف هذه املرحلة يكون قادراً على رسم
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الصور العقلية لألشياء انطالقاً من جدار الواقع الذي اكتسبه من 
ـــائج  ـــه القـــدرة علـــى التفكـــري يف نت احملـــيط الـــذي يعيشـــه وتـــربز لدي
ـــــا والقـــــدرة علـــــى التفكـــــري يف األحـــــداث وحتليلهـــــا  أفكـــــاره وتبعا

.من أفكار جمردةانطالقاً 
) 108: 2000، قطامي وقطامي(

وإمنــامل يعـد التــدريس مقتصــرا علــى تـدريس حمتــوى معــني، إذ
تعــدى ذلــك جلعـــل تعلــم احملتــوى وســـطا لتنميــة مهــارات التفكـــري 

قياســــاً أواســــتقراءاً ذلــــك أكــــانعمليــــات الــــتعلم ســــواء وإتقــــان
فـــرض أمد مســـلمات وحتديـــأخطـــاءحتليـــل أم، وتصـــنيفاً وتعريفـــاً 

أوفــروض لوضــعها موضــع الــدرس والبحــث وصــوال حلــل مشــكلة 
يعمال معا أنيصبح الطالب واملدرس قادرين على إذاختاذ قرار، 

وحـدها األكادمييـةال يف النواحيواإلبداعيلتنمية التفكري الناقد 
، وآخـــرون(النجــدي .احليــاة الرحبـــةأفـــاقإىليتعـــدى ذلــك وإمنــا

2005 :9(
ـــ ـــة البنائيـــةوطبًق ـــا ألدائنـــا ا للنظري ، ميكننـــا أن نفكـــر فقـــط وفًق

وتصــورنا عــن العــامل فــريى كلريفيلــد أن التفكــري املنظــومي  يتطلــب 
االوعي بأننا نتعامل مع مناذج . كما حقيقة وليس مع احلقيقة ذا

، القدرة على بناء وتركيـب النمـاذجأن التفكري املنظومي  يتضمن
ـــاء وتطويرهـــا والتحقـــق مـــن صـــدق ها أيضـــا، فتعتمـــد إمكانيـــات بن

، كبـــرية علـــى األدوات املتاحـــة لوصـــفهالنمـــوذج وحتليلـــه إىل درجـــة  
املناسب لتمثيل مهارات التفكري املنظومي على أن اختيار النمط

.أمر ذو أمهية كربى
)٢٠٠4:60(الكامل ، 

التفكــري املنظــومي يركــز إنعلــى2004عفانــة ونشــوان وأكــد
متكاملـة تتضـح مني علمية مركبة من خالل منظوماتعلى مضا

فيهــا كافــة العالقــات بــني املفــاهيم واملوضــوعات ممــا جيعــل املــتعلم 
الصـــورة الكليـــة ملضـــامني املنظومـــات املعروضـــة، إدراكقـــادراً علـــى 

لــذا يركــز علــى الكــل املركــب الــذي يتكــون مــن جمموعــة مكونــات 
ـــــ ـــــة تبادليـــــة الت ـــــربط بينهـــــا بعالقـــــات متداخل ثري وديناميكيـــــة يفأت

.التفاعل
) 63: 2004(عفانة ونشوان،

فالتفكري بأنواعه له أمهية كبرية يف حياة الفرد، حيث أظهرت

بـني العلمـاء واملـربني خبصـوص ضـرورة إمجاعـاالدراسات أن هناك 
تمـــع، ويف تعلــيم وتطــوير القــدرات التفكرييــة لــدى مجيــع أفــراد ا

ـــة املـــدارس ســـيماوال، مجيـــع املراحـــل العمريـــة ـــةلـــدى طلب اإلعدادي
ـــــدف بنـــــاء جيـــــل مفكـــــرامعـــــاتواجل ، آخـــــذين بنظـــــر ، وذلـــــك 

االعتبار أن هذه القدرات ال تنمو تلقائياً . حيث أنه ميكن تعلم 
ء واملواقــــف وال يعمــــل علــــى التفكــــري ألن التفكــــري يبســــط األشــــيا

ن ، وجيب أن ننظر إليه كعملية بسـيطة وآليـة وأن ذلـك لـتعقيدها
.إال من خالل تعليم التفكرييتم 

) 43: 2007، وآخرون(العتوم 
البحـث الرتبـوي وجـدت الباحثـة أدبيـاتومن خالل مراجعـة 

املنظـــومي التفكـــري الـــيت تناولـــت موضـــوع ســـاتاالدر العديـــد مـــن 
أكدت هذه الدراسـات إذعلى أمهيته لدى الطلبة، أكدتواليت 

مي يف تنميـة قـدرة الطالبـات علـى حتليـل على أمهية التفكري املنظـو 
املــــادة العلميــــة وإعــــادة تركيبهــــا وفهــــم العالقــــات الــــيت تــــربط بــــني 
ـــــــى فهـــــــم  املفـــــــاهيم املختلفـــــــة، هـــــــذا ممـــــــا يســـــــاعد الطالبـــــــات عل

املادة ككل. 
مشكلة البحث:

بالرياضــــــيات إال أن املؤشــــــرات علــــــى الــــــرغم مــــــن االهتمــــــام 
ا تنا مـازالوا يعـانون مـن مشـطلبإنالواقعية تدل على  كلة اسـتيعا

ذلـك مـن خـالل عملـه ة، وقد تلمس الباحثوفهمها واستخدامها
ال ، وما الحظه من ضـعف يف قـدرة الطلبـة علـى الرتبوي-يف ا

ت التواصـــــل الرياضـــــي ومهـــــارا، والتفكـــــري االكتشـــــاف والتســـــاؤل
الب يف مـــــادة إذ أن ضـــــعف الطـــــ،املنظـــــوميوالتفكـــــري الرياضـــــي 

املراحـــل ضــيات يعــرب عنــه املدرســون بوضــوح جلــٌي ويف مجيــع الريا
ـــــة ويـــــدرك وهنالـــــك ذلـــــك األهـــــل واملشـــــرفون والرتبويـــــونالتعليمي

أسباب كثرية ومتداخلة هلذا الضعف يعود بعضـها رمبـا إىل طرائـق 
التدريس.و أساليب  املدرسني املتبعة يف 
واقــــع تــــدريس الرياضــــيات يف إىلوبنظــــرة موضــــوعية للباحثــــة 

كوردســتان العــراق كانــت هنــاك توجهــات علميــة يف تطــوير يمإقلــ
فقـد تغـري تدريس هذه املادة يتواكب مع جممل املتغـريات العامليـة.

ــــــوى كتــــــب الرياضــــــيات جل إىلاألساســــــيةميــــــع املراحــــــل مــــــن حمت
ومن ضمنها الصف العاشر العلمي ليعطي بعدا معرفيا اإلعدادية
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تضـــمني ممارســــة مبـــدألـــى يقـــوم احملتــــوي عإذ. ووجـــدانياً ومهاريـــاً 
الطلبــة ملهــارات التفكــري املتنوعــة فضـــال عــن التمــرن املوجــه واحلـــر 

تــــــــــــــــدريبين واملســـــــــــــــائل الرياضــــــــــــــــية. فضـــــــــــــــال عـــــــــــــــن للتمـــــــــــــــار 
واألســاليبمدرســي ومدرســات هــذه املــادة علــى االســرتاتيجيات 

ة احلديثة.يالتدريس
املهنيـة ملدرسـي وعلى الرغم من كل هذا التجديد والتدريبات 

الطريقـــة التدريســـية التقليديـــة هـــي إنإالومدرســـات هـــذه املـــادة، 
ةالسـائدة، واعتمـاد اغلـب مدرســي ومدرسـات املـادة علـى الطريقــ

قــــدر مــــن املعلومــــات بــــأكربالتقليــــدي مــــن خــــالل تزويــــد الطلبــــة 
يف بالخـــــصلرياضـــــية و وباجتــــاه واحـــــد الســـــيما يف حــــل املســـــألة ا

اهلندسية.املسائل
عــــــن ذلــــــك تزايــــــد عــــــدد الطلبــــــة وازدحــــــام الصــــــفوف فضـــــالً 

علــى التعامــل املُدرســني  املــؤهلني والقــادرين بــاملتعلمني وقلــة عــدد
مســتوى مـع هــذا العـدد الكبــري مـن املتعلمــني ، ممـا أدى إىل تــدين

يف نوعيـــة التعلـــيم ، لـــذلك تتوجـــه التحصـــيل الدراســـي واخنفـــاض 
للتغلـــب علـــى ضـــلاألفجهــود الرتبـــويني إىل البحـــث عـــن الطرائــق 

) ٢٠٠١:٢٧٣(زيتون،.هذه املشكلة

ملــــادة ةكمدرســــاونتيجــــة لشــــعور الباحثــــة مــــن خــــالل عملهــــ
امــل مــع التعالقــدرة علــىنالرياضــيات بــأن الطالبــات لــيس لــديه

أفكارهنالً عن ضعفهن تنظيم ضمهارات حل املسألة اهلندسية ف
بينهـــــا مـــــن عالقـــــات بصـــــورة تظهـــــر مـــــا املســـــائل اهلندســـــية إزاء

، وقد مت مالحظـة هـذه األمـور مـن خـالل متابعـة تشابكية تبادلية
، حيـــــث أكـــــد مالحظـــــات أنشـــــطة الطالبـــــات الصـــــفية والكتابيـــــة

ــــد مــــن  للصــــف لرياضــــيات اومدرســــياتمدرســــي الباحثــــة العدي
، مما سبق تولـد لـدى الباحثـة اإلحسـاس باملشـكلة العاشر العلمي

، املنظــوميلتنميــة التفكــريأمنــوذجوبدايــة التفكــري يف البحــث عــن 
يســـاعدهن علــــى بنـــائي منـــوذج لـــذلك بـــرزت احلاجـــة الســــتخدام

تنميـة التفكـري املنظـومياكتساب مهارات حل املسـألة اهلندسـية و 
وبـذلك ميكـن حتديـد ) clm(ر على أمنوذج ياكروهلذا وقع االختيا

مشكلة البحث بالسؤال األيت:

فـــي اكتســـاب طالبـــات الصـــف clm)(ريـــاكاثـــر أنمـــوذجمـــا
وتنميـــــة الهندســـــيةالعاشـــــر العلمـــــي مهـــــارات حـــــل المســـــألة

؟تفكيرهن المنظومي
أهمية البحث:

أمهية البحث يف اجلوانب اآلتية:نتكم
ي حديث يف مادة اهلندسة بتوافق مع أمهيته يف تبين أمنوذج بنائ.1

التوجهات احلديثة يف تدريس الرياضيات.
قاً لباحثني وطلبة الدراسات العليا الستكمال إلجراء يعد انطال.2

ة . البحوث املشا
الرتبوية يف إقليم كوردستان.   ةاملكتبرفديعد جهوداً متواضع ي.3

البحث :هدف
لتـــــــدريس مـــــــادة  (CLM)يـــــــاكرأمنـــــــوذجالتعـــــــرف علـــــــى اثـــــــر 

مهارات اكتسابالرياضيات يف
ة لدى طالبات الصفاهلندسيحل املسألة

العاشر العلمي، وتنمية تفكريهن املنظومي.
فرضيتا البحث:

) ٠,٠٥عند مسـتوى داللـة (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية .1
أفـراداملسـألة اهلندسـية لـدى حلبني متوسطي اكتساب مهارات

موعتني .ريبية والضابطةالتجا
) ٠,٠٥داللة (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى.2

أفـرادلـدى القبلـي والبعـدي ينالفروق بـني االختبـار يبني متوسط
موعتني التجريبية والضابطة. ا

:البحثحدود
يقتصر البحث احلايل على:

املـــــــدارس / العلمـــــــي يفاإلعـــــــداديطالبـــــــات الصـــــــف العاشـــــــر .1
يف مدينة دهوك.اإلعدادية

الفصلني (السابع، والثامن) من كتاب.2
/ العلمي باللغة الكوردية.اإلعداديةالرياضيات للصف العاشر 

.)2016-2015(الفصل الثاين للسنة الدراسية.3
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تحديد المصطلحات
من:: عرفه كلٌ األنموذج. أوال

1.:(1980)Joyce& weil:املبادئ والتعليمات جمموعة من بأنُه
اليت تؤكـد وتسـتخلص األوضـاع والشـروط الـيت واخلربات التجريبية

.يكتسب فيها املتعلم بعض املهارات أو الكفاءات
)Joyce&weil,1980:p.217(

ميارســهاالـيتاإلجـراءاتمـنجمموعـة:بأنُه:")2000(جـادوأبـو .2
تقــدميهاوأســاليباملــادةتتضــمنوالــيتالتعليمــيالوضــعيفماملعلــ

)2000:349جادو،أبو( ."ومعاجلتها

من:     عرفه كلٌ : )CLM(أنموذج ياكر البنائيثانيا: 
أمنـوذج قـائم علـى النظريـة البنائيـة بأنُه ::)yager,1991( ياكر.1

ل احللـو ، وتقـدميأربع مراحل هي الدعوة واالستكشافعلى وفق 
ن للمــتعلم واملعلــم دور كبــري فيــه.، ويكــو املقرتحــة واختــاذ القــرار

(yager,1991:p -27)
احد اسرتاتيجيات التدريس القائمـة ":بأنُه :)2007(رياشأبو.2

ويركز على دور املتعلم االجيايب وبنـاء املعرفـة على النظرية البنائية، 
، اآلخــرينر مـع مـادة الــتعلم ومـع زمالئـه مـن خـالل تفاعلـه املباشــ

تغـريات يف بنيتـهإلحـداثوربط املفـاهيم اجلديـدة خبرباتـه السـابقة 
)288: 2007رياش ،أبو(."املعرفية

نائيــة وهــي قــائم علــى النظريــة البأمنــوذج :تعرفــه الباحثــة إجرائيــاً 
أربــع مراحــل هــي مرحلـــة خطــوات تدريســية متسلســلة علــى وفـــق 

اختـــــاذ –التفســـــريات واقـــــرتاح احللـــــول –شـــــاف االكت–الـــــدعوة 
موعـــــة التجريبيـــــة يف امـــــع أفـــــراداتبعهـــــا الباحثـــــةوالـــــيت اإلجـــــراء

.طالبات الصف العاشر العلمي موضوعات اهلندسة املقررة ل
من:     عرفه كلٌ المهارة:ثالثًا:

القدرة املكتسبة اليت متكـن الفـرد املـتعلم بأنُه :":)1996(زيتون.1
وقـت وبأقصـروإتقـانبكفـاءة أعمـالمـنإليـهما يوكـل من اجناز

)16: 1996وعائد اوفر" (زيتون،واقل جهد

نة مرتبطة " عمليات تعليمية معيبأنُه ::)2008(الكبيسي.2
)93: 2008(الكبيسي،.حدات رياضية معينة"بو 

: عرفها كل من:حل المسألةرابعًا: 
ستخدم الفـرد فيهـا مـاعملية تفكريية ي: بأنُه :")2002(جروان.1

لديــه مــن معــارف مكتســبة ســابقة ومهــارات مــن اجــل االســتجابة 
)2002:95ملتطلبات موقف ليس مألوفا له".(جروان،

ائل نشــاط مقصــود علــى متــارين ومســ" بأنــُه ::)2007(ســالمة.2
)  2007:107( سالمة ،.ضيق"ذات منط أوروتينية كالمية، 

:جرائياإتعرف الباحثة 
قدرة طالبة الصف العاشر العلمي على

حتليل املسألة اهلندسة من خالل حتديـد معطيـات املسـألة وعزهلـا 
مث اختيار القانون املناسب للحل فضًال عن تطبيقه ومتثيل املسألة 

ل ويستدالنتائج والتحقق منهإىلبالرسم وصوًال 
ألغـراضاملعـد فقـرات االختبـارعليه من خـالل اسـتجابتيها علـى 

البحث. 
منهاعرفها كلٌ :المنظوميالتفكيرخامسًا:

" وسيله ملساعدة الفرد على رؤية املنظومة :بأنه)2006(مكنمار.1
واألمناطمن منظور واسع يشمل رؤية واسعة للبنيات املكونة هلا، 

معينـــة يف النظـــام وهـــذه أحـــداثاملختلفـــة فيهـــا ، بـــدال مـــن رؤيـــة 
.(الفيل، احلقيقيـــــة للمشـــــكلةاألســـــبابفـــــة الرؤيـــــة تســـــاعد يف معر 

2011 :3(

إىلبســـيط للتفكـــري يهـــدف أســـلوببأنـــُه ::)2010(الكبيســـي.2
املعقدة".وقف، واملشكالتمنظرة كلية للم إكساب املتعل

)2010:60(الكبيسي،

:إجرائياتعرف الباحثة 
تعرب نظومة من العمليات العقلية املركبةبأنه م:التفكري املنظومي

ةتكوين صورة كليعلى طالبات الصف العاشر العلميقدرةعن
إدراك منظومات فرعية، إىلهلا من خالل حتليل املنظومة الرئيسة 

وإعادةداخل املنظومة،وردم الفجوات داخل املنظومة، العالقات
من ا الطالبةس بالدرجة اليت حتصل عليهتركيب املنظومات، وتقا

املعد ألغراض التفكري املنظوميختبارعن اإجابتهاخالل 
.البحث
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ة ودراسات سابقةنظريخلفية
خلفية نظرية:-أوال

:)CLM(أنموذج ياكر البنائي .1
ذكـــر زيتـــون هــو أمنـــوذج تدريســـي قــائم علـــى النظريـــة البنائيــة وقـــد 

فـــة يف العديـــد خمتلبأمســـاءورد أن أمنـــوذج الـــتعلم البنـــائي )2007(
منهـــا أمنـــوذج الـــتعلم البنـــائي و أمنـــوذج مـــن البحـــوث والدراســـات

إال أن الشائع باسم ،التعلمياألمنوذج التعليمي املنحى البنائي و 
)Constructivist Learning Model (الــذي يرمـز لــه بــالرمز
)CLM( ــــــع مراحــــــل متتابعــــــة ، ويتكــــــون هــــــذا األمنــــــوذج مــــــن ارب

:أن) Yager, 1991(هذا ذكر ياكر ومتكاملة ومستمرة ، ويف 
 تبــــدأ مبرحلــــة (الــــدعوة) لتــــؤدي وظيفــــة معينــــة األوىلاملرحلــــة :

داً للمرحلة الثانية (االكتشاف).متهي
(االكتشاف) سوف املرحلة الثانية :

تؤدي وظيفة معينة للمرحلة الثالثة .
:(التفسريات واقرتاح احللول) املرحلة الثالثة
قداإلجراءاذ : (اختاملرحلة الرابعة (

املرحلة إىليكتشف الطلبة معلومات ومشكالت جديدة تؤدي 
(الدعوة) من جديد وبالتايل استمرارية الدعوة. األوىل

)469-472: 2007(زيتون ، 

يعد عدد من املربني أن األمنوذج البنائي أكثر النماذج إبداعا 
املاضـــــية، ويؤكـــــد اخلمســـــني يف الرتبيـــــة العلميـــــة خـــــالل الســـــنوات 

أن هـــــذا األمنـــــوذج ســــــيكون أكثـــــر وســـــائل ربــــــط )yager(يـــــاكر
القنوات يف البحث يف الرتبية العلمية.

:)CLM(مراحل تطبيق أنموذج ياكر البنائي.2
: هيبأربع مراحل أساسية (CLM)يمر أنموذج ياكر

.)InvitationEngagementمرحلة الدعوة (:األولى

م إليــه مــن يف هــذه املرحلــة يــ تم جــذب انتبــاه الطلبــة ودعــو
بعــــض املواقــــف أو األســــئلة أو عــــرضخــــالل عــــدة وســــائل منهــــا 
، إذ تتطلـــب التفكـــري يف إجيـــاد حـــل هلـــااإلحـــداث املتناقضـــة الـــيت 

يكــــون الــــدور األكــــرب واألساســــي يف هــــذه املرحلــــة للمــــدرس عــــن 
م و  م واســـتثار حتديـــد املشـــكلة ومـــن مث إىلهم حتفيـــز طريـــق دعـــو

جذور املعروضةاد احللول املناسبة هلل، وكلما كانت للمشكلة إجي
م وتفــــاعلهم معهــــا أســــرع، عــــن  لــــدى الطالــــب كانــــت اســــتجابا

الطرائــــق الــــيت يراهــــا طريــــق عمــــل النشــــاطات املطلوبــــة بالوســــائل و 
. أمــا دور الطالــب يف هــذه املرحلــة فيكــاد يكـــون مناســبة للــدرس

ـــــــــــــــــــم امل احـــــــــــــــــــل ر حمـــــــــــــــــــدودا مقارنـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــاألدوار املنوطـــــــــــــــــــة 
)2011:183الالحقة.(احلزرجي،

ــــــة مــــــا (املدرســــــة) حتــــــرص ودور الباحثــــــة  ــــــدى علــــــى معرف ل
الطالبات من معلومات وخربات سابقة

.مبوضوع الدرسمرتبطة 
)Explorationثانيًا:مرحلة االستكشاف

يف هذه املرحلة يتفاعل الطلبة مع اخلربات
االستقصائية الـيت تثـري األنشطةاملباشرة اليت تتمثل يف العديد من

ا جيعــل الطلبـــة يف عنهــا ممــاإلجابـــةلــديهم تســاؤالت قــد يصــعب 
الفرديــة أو باألنشــطة، ومــن خــالل قيــام الطلبــة حالــة عــدم اتــزان

إىلهلذه التساؤالت مما قد يؤدي إجاباتاجلماعية، يبحثون عن 
اكتشافهم للمفاهيم ذات العالقـة مـن خـالل البحـث أو املناقشـة 

. ويتولـد ملفاهيم غري معروفة لـديهم مسـبقاً اجلماعية وتكون هذه ا
م ومـا مت التوصـل  لدى الطلبة يف هذه املرحلـة تنـاقض بـني توقعـا

قـــات مل تكـــن معروفـــة خـــالل مرحلـــة االستكشـــاف عـــن عالإليـــه
)235: 2010(عبد الباري ،.لديهم من قبل

ادة ن هــــدف الــــتعلم مل يعــــد زيــــأحيــــث تؤكــــد هــــذه املرحلــــة 
، الن يكتشــفوا الفرصــة للطلبــةإتاحــةوإمنــاكمهــا، املعلومــات وترا 

كتشـاف التأكيـد يقـع علـى عمليـة اال أناملعلومـات أي بأنفسهم
)47: 2012(املختار،. املكتشفةاألشياءوليس على 

وقــــد حرصــــت الباحثــــة خــــالل هــــذه املرحلــــة علــــى القيــــام بــــبعض 
:اآلتيةاتاإلجراء
 البحـــــث والتنقيـــــب ومجـــــع البيانـــــات للطالبـــــات أمهيـــــةتوضـــــيح

ىل تفسريات وحلـول صـحيحة حـول املشـكلة أو إلغرض الوصول 
الظاهرة العلمية املراد دراستها .

توجيه الطالبات إىل نوعية األنشطة التعليمية اليت جيب أن
ــــــا ىل إاملالحظــــــات للوصــــــول التأكيــــــد علــــــى دقــــــةمــــــعيقمــــــن 

ا.ات صحيحة يفاستنتاج التجارب اليت يقمن 
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 باألنشــــــطةتوجيــــــه الطالبــــــات ومتــــــابعتهن يف القيــــــام والســــــيما
التعليمية .

 ــــــــة (القــــــــرتاح احللــــــــول تو ســــــــاعدهن لالنتقــــــــال للمرحلــــــــة التالي
تاحة الفرصة لعرض ومناقشـة مـا توصـلت إوالتفسريات )، وذلك 

.لطالبات من نتائج وحلولليه اإ
:واقتراح الحلول: مرحلة التفسيراتثالثاً 

)Exclamation and propose solution phase:(
احللــول للمشــكلة أو يــتم تقــدمي االقرتاحــات و يف هــذه املرحلــة 

، وتقـدمي بـدائل للحلـول مـن خـالل مـرور الطلبـة عـروضالسؤال امل
ىل إالطلبــة يف هــذه املرحلــة التوصــل يتمثــل دور خبــربات جديــدة. و 

ل تفســـري النتــــائج واحللـــول واملفاضــــلة املفـــاهيم املطلوبــــة مـــن خــــال
بينهما عن طريق املناقشة بإشـراف املـدرس والقيـام بالتعـديل علـى 

ىل إكانـت خاطئـة أو حباجـة إذامفاهيم وتصـورات الطـالب فيمـا 
. أمـا دور املـدرس يف هـذه املرحلـة فـيكمن يف إدارة النقـاش تعديل

م وتنظيمــه ومســاعدة الطـــالب علــى توصـــيل أفكــارهم ومقرتحـــا
موعات، واالشرتاك مع الطلبة يف تقومي األفكار إ ىل باقي أفراد ا

واحللول املقرتحة حلل املشكلة. 
ويف هذه املرحلة يظهر دور االتصال بني األقران واملدرس، إذ 

ــــادل يف فهــــم  ــــة علــــى عــــاتقهم التعــــاون املتب األفكــــاريأخــــذ الطلب
ياغة وطـرح مـا ، ويشجع هنا املدرس الطلبـة علـى صـواالفرتاضات

يســاعدهم علــى صــقل قدراتــه ليــه مــن أفكــار وحلــول ممــا إتوصــلوا 
) 185: 2009(الطنطاوي،اللغوية.
Take Action):(:(التطبيــق)اإلجراءمرحلــة اتخــاذ رابعًا:
ples

يقوم املتعلم يف هذه املرحلة بتطبيق ما توصل اليه من حلول 
ة،مشـــــأخـــــرىكالت جديـــــدة أو موقـــــف وخـــــربات حلـــــل مشـــــ ا

واالستفادة منها يف مواقف تعليم وتعلم جديدة لكل منهـا جانبـا
تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم (التقانـــــــة والعلـــــــم ويقصـــــــد بـــــــالعلم والتقانـــــــة

-yager:1991:52()19: 2004،والرميــــــاويي الســـــلط(.والـــــتعلم)
53(

أمــا املــدرس يف هــذه املرحلــة فعليــة ان يعطــي الطلبــة الوقــت 
، كذلك يكون دور املدرس هنا املساعد اصلو الكايف لتطبيق ما تو 

واملوجه فهو يساعد الطالب على تطبيـق مـا تعلمـوه بأنفسـهم يف 
كيفية إىلمواقف جديدة ذات عالقة باملوضوع ، ويوجه الطالب 

الــربط بــني مــا تعلمــوه داخــل احلجــرة الصــفية وتطبيقــات ذلــك يف 
م اليومية. حيا

ألمنوذج ذلك بسبب أن وتعد هذه املرحلة من أهم مراحل ا
ىالطالب يف هذه املرحلة يكون قد  وأصبحبناء معرفته بنفسه أ

اإلمكانــات لتطبيـق وتعمــيم مــا تعلمـه يف املواقــف اجلديــدة.ميلـك 
التخطيطي يوضح دورة مراحل أمنوذج التعلم البنائي )1(والشكل

 )CLM(

)2007:47(زيتون، )CLMم البنائي(مراحل أمنوذج التعلدورة :)1(شكل

)2واالكتشاف(مرحلة االستكشاف)1مرحلة الدعوة   (

مرحلة التفسيرات واقتراح 
)3الحلول ( )4(جراءمرحلة اتخاذ اال

جدیدة عند ظهور مشكلة عند ظهور 
مشكلة 
جديدة 



لد:  2016، 334- 314ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد:19جملة جامعة دهوك، ا

322

دراسات سابقة:وفي ضوء اهداف البحث الحالي-ثانيا
نحو االتي:المحورين على وفرضياته تم فيها عرض 

.)clmالدراسات المتعلقة بأنموذج ياكر (:لاألو ر المحو 
:)2000شانج(دراسة .1

ية.وهدفت اىل أجريت هذه الدراسة يف والية جورجيا األمريك
اثر استخدام أمنوذج التعلم البنائي يف تدريس التعرف على

الرياضيات على التحصيل وتنمية املهارات الرياضية لدى تالميذ 
عينة الدراسة تالميذ الصف وتكونت الصف الثالث االبتدائي

)22(الثالث االبتدائي ومت توزيعها يف جمموعتني حيث بلغ 

، ومن االدوات اليت ميذًا ضابطةتل)23(تلميذًا جتريبية و
واالختبار يف تنمية املهارات اختبار التحصيلاستخدمية 

ما يلي: النتائجالرياضية، وقد بينت 
موعة التجريبية على الضابطة يف التطبيق البعدي .1 تفوق ا

موعة التجريبية يف .2.الختبار املهارات الرياضية تفوق ا
هارات الرياضية على التطبيق القبلي التطبيق البعدي الختبار امل

نفسه وللمجموعة الضابطة نفسه.
عدم وجود فرق بني التطبيق القبلي والبعدي الختبار املهارات .3

موعة الضابطة. الرياضية 
(Chung:2000 .p.658)

:)2012(المختار.2
أجريت هذه الدراسة يف العراق، وهدفت اىل التعرف على 

) يف التحصيل clmعلى وفق أمنوذج ياكر (اثر تدريس اجلغرافية
وتنمية التفكري االستداليل لدى طالبات الصف الرابع األديب 

) طالبًة موزعة يف 56بواقع (،طالبات الصف الرابع األديب
ومن االدوات اليت طبقتها الباحثة جمموعتني جتريبية وضابطة.

نتائج .وقد دلت ختبار التفكري االستداليلاواختبار التحصيل 
موعة .1الدراسة على مايلي: هناك فرقًا ذا داللة إحصائية 

التجريبية ولصاحل اختبار التفكري االستداليل البعدي على القبلي 
للمجموعة التجريبية.

موعة الضابطة بني .2 ظهر أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية 
)2012(املختار:ي التفكري االستداليل.االختبارين القبلي والبعد

المتعلقةالدراسات :الثانيمحورال
وميتنمية التفكير المنظب

أجريت هذه الدراسة يف : )2002(المنوفيدراسة.1
قياس فاعلية املدخل املنظومي يف مصر.وهدفت اىل التعرف على

نظومي لدى طالب تدريس حساب املثلثات على التفكري امل
املرحلة الثانوية عينة الدراسة طالبوتكونت.املرحلة الثانوية

ومن طالبا موزعة يف جمموعتني جتريبية وضابطة.)١٠٤(بواقع 
والثاين اختبار حتصيليمتطلبات البحث وجود اختبارين األول 

،وأظهرات الدراسة النتيجتني االتيتني: اختبار التفكري املنظومي
موعة الضابطة يف االختبار .1 موعة التجريبية على ا تفوق ا

موعة التجريبيةالتحصيل .ي لصاحل ا
موعة الضابطة يف اختبار .2 موعة التجريبية على ا تفوق ا

موعة التجريبية.التفكري امل .)2002(منويف، نظومي لصاحل ا
:)٢٠٠7(عفانة وأبو ملوح .2

تعرف أثر أجريت هذه الدراسة يف غزة.وهدفت اىل التعرف على
البنائية يف تنمية التفكري استخدام بعض اسرتاتيجيات النظرية

. ى طلبة الصف التاسع األساسي بغزةاملنظومي يف اهلندسة لد
) 42) طالبًا منهم(126طالب الصف الثالث املتوسط  بواقع (

موعة التجريبية اليت درست بطريقة إسرتاتيجية التعلم  طالبًا يف ا
موعة التجريبية الثانية اليت د42البنائي،و ( رست )طالبا يف ا

موعة  42باستخدام إسرتاتيجية دورة التعلم،و( ) طالبًا يف ا
اختبار مهارات التفكري ومن متطلبات البحث وجود الضابطة.

املنظومي من إعداد الباحثني واملكون من أربعة أسئلة كل سؤال 
وتوصلت الدراسة اىل النتائج  االتية: .ب)-يتضمن فرعني(أ

بني جمموعة التجريبية األوىل هناك فرق ذا داللة إحصائية .1
موعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري املنظومي  وا

ولصاحل  جمموعة التجريبية األوىل.
هناك فرق ذا داللة إحصائية بني جمموعة التجريبية الثانية .2

موعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري املنظومي  وا
موعةولص .ال يوجد فرق ذا داللة 3.التجريبية الثانيةاحل  ا

مو  موعإحصائية بني ا التجريبية الثانية عة التجريبية األوىل وا
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ملوحعفانة وأبو(.البعدي الختبار التفكري املنظومييف التطبيق
٢٠٠7(
:السابقةالدراساتعلىتعقيب

تطبيق البحث احلايل مع الدراسات السابقةيف أن اتفق.1
عب دورا مهما يف عملية التعلم ل) يclmطوات أمنوذج ياكر(اخل
كد على أمهيةإثارة دافعية الطالبات وحب املشاركة يف فعاليات ويؤ 

الدرس ،مما يتيح لطالبات فرصة املشاهدة  االفكار الىت تطرح 
واملفاهيم الرياضية امامهن.

ور عل الطالبات احملجي)clmيتبني ان فهم وتطبيق امنوذج ياكر(.2
االساس ويبعدهن عن حالة الروتني اليت توجد يف طرائق التدريس 

االعتيادية املعتمدة يف املدارس.

النظرية هلذه الدراسات حيث تكوناتاالستفادة من االطار .3
طرائق وتطبيقه يف جمال ومعرفة لباحثة عن امنوذج وامهيتهفكرة

.لتدريسا
دبيات.الالدراسات و انهجية العلمية هلذهاالستفادة من امل.4

:إجراءات البحث
أنة، كان على الباحثاتهللتحقيق من هدف البحث وفرضي

:اآلتيةتقوم باإلجراءات 
.اختيار التصميم التجريبي :أوال

الباحثة التصميم التجرييبيف ضوء هدف البحث اختارت
موعتني املتكافئتني  ختبارين القبلي والبعدي كما ذات االو ذو ا

.)2الشكل(يفح موض

المتغير التابعالمتغير المستقلاالختبار القبليالمجموعة
اهلندسية اكتساب مهارات حل املسألة)clm(أمنوذج ياكرالتفكري املنظوميالتجريبية

التفكري املنظوميوتنمية الطريقة االعتياديةالضابطة

التصميم التجرييب املستخدم يف البحث: )2(شكل

مجتمع البحث :تحديد ثانياً :
طالبــــات  الصــــف العاشــــر مجيــــعتكــــون جمتمــــع البحــــث مــــن

مدينـــــة دهـــــوك للعـــــام يفللبنــــاتاإلعداديـــــةاملـــــدارس العلمــــي يف 
نوزعتــ) طالبــة 2067والبــالغ عــددهن()2015–2014الدراســي(

.للبناتإعدادية) مدرسة 12(اىل
عينة البحث:ار ياختثالثاً :

طالبــات  الصــف بطريقــة قصــدية مــن اختــريت عينــة البحــث 
تبارات اآلتية :لالعسفني للبنات عداديةامن العاشر العلمي

كثــري مــن الل يتســهول،مدرســة يف هــذه املدرســةكــون الباحثــة.1
.األمور

.تعاون إدارة املدرسة مع املدرسة(الباحثة).2
ني للصف العاشر العلمي.تمن شعبأكثراحتوى املدرسة على .3
من حيث املستويات الباتوتكافؤ الطتقارب .4

االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

موعــــة التجريبيــــة لتمثــــل ا) عشــــوائياً اختـــريت شــــعبة (جإذ
موعـــــةب(فيمـــــا ّمثلـــــت شـــــعبة إبعـــــاد فضـــــًال عـــــن.الضـــــابطة) ا

ن يف نتــائج البحــث . ال يــؤثر حــىت إحصــائياً الراســبات الطالبــات
مـــوعمـــن )٢(عـــددهنوكــان ـــذا يصـــبح عـــدد طالبـــاتتنيا ، و

موعـة التجريبيـة ةً ) طالبـ31(منهمطالبةً )63(عينة البحث يف ا
موعة الضابطة .ةً ) طالب32و( يف ا

:إجراءات الضبطرابعا:
موعتني:من الباحثة تققحت إجراء التكافؤ بني ا
مت ضــبط بعــض املتغــريات الــيت قــد تــؤثر يف نتــائج البحــث إذ
ومنها:
مـــن لطالبـــات: حيـــث مت احلصـــول علـــى أعمـــار االزمنـــيالعمـــر 

م املدرسية .بالشهورحسبتو بطاقا
: ويقصـــد بـــه الســـابق فـــي مـــادة الرياضـــياتالطالبـــة تحصـــيل 
) للســــــنة الدراســــــية2014-2013(ادة املــــــيف لطالبــــــات درجـــــات ا



لد:  2016، 334- 314ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد:19جملة جامعة دهوك، ا

324

الرياضيات امتحان ، ومت احلصول عليها من درجةللصف التاسع
املدرسة .يف  السجل العام إلدارة

: مت تطبيق مصفوفة رافن للذكاء.الذكاء
: طبقــــت الباحثــــة اختبــــار مهــــارات القبلــــيالتفكيــــر المنظــــومي

عدتــه هلــذا الغــرض يــوم األربعــاء االتفكــري املنظــومي القبلــي الــذي 

) قبــل بــدء التجربــة علــى أفــراد عينــة البحــث، 4/2/2015املوافــق(
تلك املتغريات لعياري ومت استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف امل

ـــائي لعينتـــني مســـتقلتني.  ـــار الت البيانـــات وأدرجـــتمث طبـــق االختب
).1تكافؤ يف اجلدول(التغريات ملكل 

جمموعيت البحث يف متغريات التكافؤلطالباتنتائج االختبار التائي:)١( رقمجدول 
عددالمجموعةالتكافؤ

أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
معياريال

اإلحصائية عندالداللةالقيمة التائية
)0.05(مستوى

وبة
حس

الم

ولية
جد

ال

غري دال31204.03210.8480.4942.000التجريبيةالعمر الزمين
32202.8757.482

التحصيل السابق
للطالبة

3161.32212.8510.566التجريبية

3263.12512.419الضابطةالضابطة 

3140.2258.1761.027التجريبيةالذكاء

3238.0318.756الضابطة

التفكري املنظومي
القبلي

3130.06411.0390.189التجريبية

3230.59311.152الضابطة

القيمة التائية احملسوبة والبالغة إن،يتضح من اجلدول أعاله
) عند مستوى 2.000والبالغة (ليةدو اجلاقل من القيمة )0.494(

) وهذا يعين انه ال يوجد فرق 61) ودرجة حرية (0,05داللة (
ن ذو داللة إحصائية بني متوسط جمموعيت البحث لذا فا

موعتني متكافئتان يف  .العمر الزمينمتغريا
،املتغري الثاين التحصيل السابق يف مادة الرياضيات أما
) اقل من القيمة 0.566احملسوبة والبالغة (القيمة التائيةفكانت

ودرجة )0,05) عند مستوى داللة (2.000لية والبالغة (ااجلدو 
) وهذا يعين انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني 61حرية (

موعتني متكافئتان يف هذا متوسط جمموعيت البحث لذا فا ن ا
تغري.امل

القيمة التائية تفكان،املتغري الثالث حاصل الذكاءأما
) اقل من القيمة اجلدولية والبالغة 1.027احملسوبة والبالغة (

وهذا )61(ودرجة حرية ) 0,05() عند مستوى داللة 2.000(

يعين انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط جمموعيت 
موعتني متكافئتان يف هذا املتغري. البحث لذا فان ا

فكانت القيمة ،فكري املنظومي القبليالرابع التالتغريأما
لية والبالغة ا) اقل من القيمة اجلدو 0.189التائية احملسوبة والبالغة (

) وهذا 61ودرجة حرية () 0,05(عند مستوى داللة ) 2.000(
يعين انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط جمموعيت 

موعتني متكافئتان يف هذا املت غري.البحث لذا فان ا
:خامساً : مستلزمات البحث

نوعني من خطط إعدادجتربة البحث تتطلب ذلك لتنفيذ
مت أعداد نوعني من اخلطط التدريسية، األوىل التدريسية إذ 

وفق الطريقة االعتيادية والوقت الالزم على للمجموعة الضابطة 
لتنفيذها، والثانية للمجموعة التجريبية اليت درست على وفق 

رضت اخلطط على جمموعة من ، وقد عُ )CLMياكر (أمنوذج
اخلرباء واحملكمني يف جمال الرياضيات وطرائق تدريسها لإلفادة 
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م و مت إجراء التعديالت على اخلطط بناء و من آرائهم  مقرتحا
على ذلك.

:سادسًا: أداتا البحث
األول اختبارين الباحثة أعدت، من متطلبات البحث احلايل

ري التفكالثاين اختبار و حل املسألة اهلندسيةات مهار اختبار 
قياس مدى حتقق أهدافلالبحث وذلكأداتالتكونااملنظومي 

البحث، وقد اتصفا بالصدق والثبات وتضمنت اإلجراءات:
لعدم وجود اختبار اختبار مهارات حل املسألة اهلندسية:أ.

مهارات حل للمسائل اهلندسية جاهز يف مادة الرياضيات 
كوردستان إقليمصف العاشر العلمي املقررة يف نظام التعليم يف لل

حل ملهاراتت الباحثة إعداد اختبار ومعايري أوبذلك ارت، العراق
:اآلتيةعلى وفق اخلطوات املسألة اهلندسية 

والدراسات السابقة اليت اهتمتاألدبياتاالطالع على .1
سائل اهلندسية وحل املبدارسة املهارات الرياضية بصورة عامة 

حلل املسألة األساسيةت بصورة خاصة، حيث مت حتديد املهارا
حتديد كل من (، وقد حددت الباحثة عشر مهاراتاهلندسية

هول، كتابة قوانني املسألة، رسم شكل املسألة، تطبيق املعلوم وا
اهيل يف طرف واملعاليم القوانني، التبسيط واالختصار، حت ويل ا

بة الوحدات، مراجعة احلل، التحقق من حل يف الطرف، كتا
عن وضع معايري لتحديد درجة إتقان كل منها فضالً املسألة) 

مهارة . ويف ضوء حتديد املهارات حللت الباحثة حمتوى الفصلني 
لبة الصف العاشر املقرر لطمن الكتاب (السابع و الثامن) 

صاغت ، وبعد حتليل احملتوى كوردستان العراققليماالعلمي يف
ميكن حتقيقها وقياسها السلوكية األغراضمن الباحثة عدداً 

يف ضوء سلوكياً ) غرضاً 38االختبار وبلغ عددها(أسئلةضمن
اإلجابةذلك فقد ارتأت الباحثة اعتماد األسئلة املقالية حمددة 

ا تتضمن اغلب تلك املهارات ) 5. وبذلك أعدت الباحثة (كو
) مهارة 9- 4ل فقرة فيه على (من هذا النوع وتضمنت كأسئلة

من مهارات احلل للمسألة اهلندسية.
صدق االختبار: اعتمدت الباحثة على صدق احملتوى وذلك .2

السلوكية، وثبت األغراض ، الدراسيمن خالل عرض احملتوى 
من ذوي اخلربة واالختصاص نيكمجمموعة من احملاملهارات على 

مادة ات ومي ومدرسجمال طرائق التدريس والقياس والتقيف 
أبدوه من مالحظات مت تعديل بعض االرياضيات ، ويف ضوء م

معياراً لقبول فأكثر)%80اختذت  نسبة اتفاق (إذمن الفقرات 
. الفقرة

.التحليل اإلحصائي:3
ا وللتاكد من وضضوح تعليمات االختبار  وفهم فقرا

من طالبات على عينة استطالعيةطبقلطالبات عينة البحث
هلز واعدادية (سفني) الصف العاشر العلمي من اعدادية

، )167(للبنات ومن خارج افراد العينة االساسية والبالغ عددهنً 
كفئتني متطرفني ومت )%27( تنازليًا واخذ نسبةهامت ترتيب

دى املوكان مجيعها ضمن ةهولومعامل السحساب القوة التميز
.املقبول

-الختبار باستخدام معادلة إلفا: حسب ثبات اثبات االختبار
كرونباخ اليت تصلح  للفقرات املوضوعية واملقالية على حد سواء 
ا من (الصفر)  الستخراج الثبات كون الفقرات تبلغ درجا
فأكثر، فبلغ معامل ثبات اختبار مهارات حل املسألة اهلندسية 

يف االختبارات غري املقننة،ةالثبات مقبولمعامل دعت)، و ٠,٨٠(
كما حتققت الباحثة من ثبات التصحيح وذلك كونه اختباراً 

بصورة ة) استمار 15اختارت الباحثة (إذمقاليًا حمدد اإلجابة 
التخصص املدرسة يف يف ائية مث كلفت إحدى املدرساتعشو 

نفسه من إعادة التصحيح على وفق معايري التصحيح. بعد ذلك 
االتفاق بني طبقت معادلة كوبر للمطابقة حيث بلغت نسبة

) وهذا يدل على 0,93(األخرىتصحيح الباحثة واملصححة 
مصداقية وموضعية التصحيح. 

) حيث بلغ 20(ريتشاردسون-ردو معادلة كوباستخدام
. عن )0,83معامل ثبات اختبار مهارات التفكري املنظومي (

عينة التحليل اإلحصائي للفقرات البالغطريق استخدام درجات 
، ويعد معامل للبناتهلزاإلعداديةالبًا يف ) ط102(عددهم

، لذلك وبعد أن مت التحقق من صدق الثبات هذا جيداً 
ما وإجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة  أصبحاالختبارين وثبا

ما النهائية على عينة  هذان االختبارين جاهزين للتطبيق بصور
.البحث
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اختبار التفكير المنظومي: ب.
للتفكري حصول الباحثة على اختبار جاهزم عدلنظرا 

اختبار إعدادالعينة لذا ارتأت الباحثة أفراداملنظومي يناسب
هارات املناسبة وهي (حتليل املمنظومي من خالل حتديد 

العالقات، ردم الفجوات، مهارة الرتكيب).ويف إدراكاملنظومة، 
واقع املنظومي بضوء ذلك أعدت الباحثة فقرات اختبار للتفكري

سؤالني مقالني حمددًا اإلجابة لكل املهارات ولذلك أصبح 
الباحثة من صدق تأسئلة وقد حتققاالختبار يتكون من مثان

من ثباته بتطبيق معادلة  تاالختبار وفضًال عن ذلك حتقق
)1). ملحق(20ريتشاردسون(-دركو 

يئة اخلطط اخلاصة بالتجربة تطبيق التجربةسابعًا: مت : بعد 
وفق اخلطط على مدرسة املادة (الباحثة) من قبل تدريسال

موعة التجريبية على وفق  أمنوذجالتدريسية واليت درست ا
موعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية)clmياكر( وا

:اآلتيةللمجموعة التجريبيةاخلطواتوكما موضح ب
جبذب انتباه الدعوة: يف هذه اخلطوة تقوم املدرسة(الباحثة ).1

ن أوموقف إىلالطالبات  سؤال هندسي يثري تفكريهن ودعو
البحث عن احلل.إىل
االستكشاف: يف هذه املرحلة توجه املدرسة (الباحثة) .2

الطالبات للقيام بأنشطة الفردية أو اجلماعية لتوصل إىل احلل 
الصحيح.

لتفسري.أو االتفسري: يف هذه املرحلة تقدم الطالبات احللول.3
اختاذ القرار(توسع): توجه (الباحثة) الطالبات إىل حل األسئلة .4

ة أو اقرتاح الفكرة اجل ديد.املشا

: البحثأداتاتطبيق: ثامناً 
دافر أعلىاألداتنيالباحثةطبقتالتجربةمناالنتهاءبعد

.االختبارمبوعدإعالمهنبعد) 18/4/2015(بتاريخالعينة
يح اداتين البحث:تاسعًا: تصح

وضعت البحثدايتألةرقميلالصفة اإعطاءمن اجل 
بة لإلجاةري التصحيح وذلك بإعطاء درجة واحديعامالباحثة 

(يعين كل خطوة ةواملرتوكصحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة  ال
االداة حل املسألة كل من وبذلك ترتواح درجاتبدرجة)

).87- 0نظومي من (التفكري املواالداة ) 70- 0(مناهلندسة 
الوسائل اإلحصائية:.عاشراً 

لعينتني مستقلتني استخدم يف إجراء التكافؤ االختبار التائي.1
موعتني لعمر والتحصيل السابق االتجريبية والضابطة يفبني ا

موعوالذكاء  .البحثيتواختبار التفكري املنظومي القبلي بني ا
ظومي وحل املسألة اهلندسية بني ختبار التفكري املنفضًال عن ا

موعيت البحث بعدياً.جم
االختبار التائي لعينتني مرتابطتني يف الختبار التفكري املنظومي .2

للمجموعة التجريبية (القبلي والبعدي).
مهارات حل املسألة معامل الصعوبة والسهولة الختباري .3

.والتفكري املنظومياهلندسية 
مهارات حل املسألة اهلندسية ات اختباري معامل التمييز لفقر .4

.والتفكري املنظومي
ختباري الاستخدمت حلساب ثبات )الفا كرونباخ(معادلة .5

.مهارات حل املسألة اهلندسية
) استخدمت حلساب 20(ريتشاردسون -كودرمعادلة .6

اختبار مهارات التفكري املنظومي.ثبات 
)٣٨٥- 196: ١٩٩٨(عودة 

وتفسيرهاعرض النتائج

ال يوجد فرق ذو داللة (:المتعلقة بالفرضية األولىأوًال:النتائج 
) بني متوسطي اكتساب ٠,٠٥إحصائية عند مستوى داللة (

موعتنيمهارات حل التجريبية املسألة اهلندسية لدى أفراد ا
.)والضابطة
احلسايب من هذه الفرضية استخرجت الباحثة املتوسطولتحقق

موعتني التجريبية والضابطة يفاملعياري واالحنراف ألفراد ا
التائي مث طبقت االختبارت حل املسألة اهلندسيةمهارااكتساب 

هأدنادولاجلالنتيجة يف وأدرجتلعينتني مستقلتني 
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موعيت نتائج االختبار التائي لعينتني مستقلتني: )3(رقمجدول  البحثملهارات حل املسألة اهلندسية 
مستوى الداللةالقيمة التائيةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيعددالالمجموعة

)0.05( الجدوليةالمحسوبة

إحصائيادال3149.93511.2243.4722.000التجريبية
.3239.78111الضابطة 988

، إن القيمـــة التائيـــة احملســـوبة)3دول (اجلـــأظهـــرت النتـــائج يف 
ـــــــيت قيمتهـــــــا )3.472(وقيمتهـــــــا ـــــــة ال أكـــــــرب مـــــــن القيمـــــــة اجلدولي

) ، وهـذا 61ودرجـة حريـة ()0.05() عند مستوى داللة2.000(
درجــــات يعــــين أن هنــــاك فرقــــاً ذو داللــــة إحصــــائية بــــني متوســــط

ـــة البـــاتلطامهـــارات حـــل املســـألة اهلندســـية  مـــوعتني (التجريبي ا
موعــــة التجريبيــــة وبــــذلك)والضــــابطة تــــرفض الفرضــــية ولصــــاحل ا

وتعزى الباحثة هـذه النتيجـة اىل .الصفرية وتقبل الفرضية البديلة
موعــــة التجريبيــــة كــــان ــــديهن القــــدرة علــــى حــــل ان طالبــــات ا ل

موعـة الضـابطة  ن يف ا املسألة اهلندسية وبشكل افضل مـن اقـرا

) علــى قــد اثــر اجيــايب علــى clmوهــذا يعــود اىل ان أمنــوذج يــاكر(
ل املسألة اهلندسية.حتصليهن يف ح

ـــائج :ثانيـــاً  ال يوجـــد فـــرق ذو (:المتعلقـــة بالفرضـــية الثانيـــةالنت
الفروق ي) بني متوسط٠,٠٥داللة (داللة إحصائية عند مستوى

مــوعتني التجريبيــة بــني االختبــارين القبلــي والبعــدي  لــدى أفــراد ا
.)والضابطة

ــــة املتوســــط لو  لتحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــية اســــتخرجت الباحث
ــــــــاريســــــــايباحل ــــــــر الواالحنــــــــراف املعي مــــــــوعتنياف التجريبيــــــــة د ا

املنظومي مث طبقت االختباراملهارات التفكريتنمية يف والضابطة
.)4(دولاجلالتائي لعينتني مستقلتني وادرجت النتيجة يف 

موعيت البحثاملنظوميمهارات التفكريداللة الفرق بني متوسطي فرق النمو يف لنتائج االختبار التائي : )4(رقمجدول 
المتوسط الحسابيعددالالمجموعة

الفرق
االنحراف 

الفرقالمعياري
مستوى الداللةالقيمة التائية

)0.05( الجدوليةالمحسوبة
إحصائيادال 3122.0969.963.0362.000التجريبية

3219.0936.45بطةالضا

) ، إن القيمــة التائيــة احملســوبة 4دول (اجلــأظهــرت النتــائج يف 
وليــــــة الــــــيت قيمتهــــــا )، أكــــــرب مــــــن القيمــــــة اجلد3.036قيمتهــــــا (و 
) ، وهذا 61) ودرجة حرية (0.05) عند مستوى داللة (2.000(

تنمية درجات يعين أن هناك فرقاً ذو داللة إحصائية بني متوسط
مــــــــوعتني (التجريبيــــــــة مهــــــــار  ات التفكــــــــري املنظــــــــومي لطــــــــالب ا

موعـــــة التجريبيـــــة وبـــــذلك تـــــرفض الفرضـــــية  والضابطة)ولصـــــاحل ا
وتعـزى الباحثـة هـذه النتيجـة اىل .الصفرية وتقبـل الفرضـية البديلـة

ــــديهن القــــدرة علــــى حــــل  موعــــة التجريبيــــة كــــان ل ان طالبــــات ا
ن يف موعـة الضـابطة املسألة اهلندسية وبشكل افضل مـن اقـرا ا

يف فهم وتطبيق مهارات التفكري املنظـومي ويعـود  النسـب اىل ان 

نclmأمنوذج ياكر( اتفقـت و ) تساعدهن على التفـوق علـى اقـرا
منهــــــــا هــــــــذه النتيجــــــــة مــــــــع نتــــــــائج بعــــــــض الدراســــــــات الســــــــابقة

).٢٠٠7(عفانة وأبو ملوح ) ودراسة 2002املنويف(

:االستنتاجات
توصــــلت الباحثــــة اىل االســــتنتاجات فــــي ضــــوء نتــــائج البحــــثظ

اآلتية:
) يف اكتســـــاب طالبـــــات الصـــــف clmيـــــاكر (أمنـــــوذجفاعليـــــة .1

العاشــر العلمــي مهــارات حــل املســألة اهلندســية وتنميــة تفكــريهن 
املنظومي.
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) يف تعزيــز قــدرة الطالبــات علــى clmيــاكر(أمنــوذجســامهت .2ظ
العالقات اليت ومعرفةاألساسيةاملكونات إىلحتليل املادة العلمية 

املادة العلمية.أجزاءتربط بني 
:توصيات ال

:ي الباحثة مبا يأيتوصتيف ضوء نتائج البحث 
عــــام والتفكــــري التأكيــــد علــــى تنميــــة مهــــارات التفكــــري بشــــكل.1

.املنظومي بشكل خاص
ــــة جبامعــــات / املدرســــني يف كليــــةتــــدريب الطــــالب.2 ــــيمالرتبي إقل

)clmيــاكر (أمنــوذجظيـف كوردسـتان علــى كيفيـة اســتخدام وتو 
يف ختطــــيط وتنفيــــذ دروس الرياضــــيات ،وذلــــك مــــن خــــالل مــــادة 

.، أو الرتبية العمليةتدريس الرياضياتطرائق
واســــرتاتيجياتتــــدريب االختصاصــــيني الرتبــــويني علــــى طرائــــق .3

، ومنهـا ن وعـي املتعلمـني مبـادة الرياضـياتتزيد مومناذج تدريسية
.)clmياكر (أمنوذج

تركيـــز املدرســـني أثنـــاء تدريســـهم ملـــادة الرياضـــيات علـــى ضـــرورة .4
، وذلــك نظــراً لألثــر الكبــري لــه يف )clmيــاكر (أمنــوذجاســتخدام
.والتفكري املنظوميحل املسألة اهلندسيةمهارات 

مقترحات :ال
ــــقــــرتحتاحلــــايلإليــــه البحــــثًال ملــــا انتهــــىســــتكما إجــــراء ةالباحث

:اآلتيةة والبحوث العلمية املستقبليالدراسات
دريس مــــــــادة يف تــــــــ) clmاســــــــتخدام أمنــــــــوذج يــــــــاكر (فاعليــــــــة .1

احلــادي عشــر العلمــي وتنميــة تفكــريهم الرياضــيات لطلبــة الصــف
الرياضي.

ملدرســي ) clmيــاكر (أمنــوذج فاعليــة برنــامج تــدرييب قــائم علــى .2
.طلبتهم يف املرحلة الثانويةحتصيل يفوأثرهالرياضيات 

) يف حتصـيل مـادة الرياضـيات clmر (يـاكاثر استخدام أمنوذج.3
لطلبة الصف الثامن  واجتاههم حنو املادة.

المصادر
)دار امليســـرة للنشـــر 3ط،علـــم الـــنفس التربـــوي): 2000ابـــو جـــادو ،

األردن.،عمان،والتوزيع

دار املســرية 1، طالــتعلم المعرفــي):2007ريــاش، حســني حممــد (ابـو ،
للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

ــــــو زي ــــــد كامــــــل، (أب ــــــة، فري ــــــاهج الرياضــــــيات المدرســــــية م):2003ن ن
، مكتبة الفالح، عمان، االردن. 2طا،وتدريسه

)1،ططــرق تــدريس الرياضــيات): 2005بــرهم، نضــال عبــد الطيــف ،
تمع العريب للنشر،عمان، االردن. مكتبة ا

)تعلـــــــــيم التفكيـــــــــر مفـــــــــاهيم ): 2002جروان،فتحـــــــــي عبـــــــــد الـــــــــرمحن
للطابعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان، ، دار الفكـــــر 2،طوتطبيقـــــات

االردن.
) بناء برنامج تعليمي على وفـق ):2011اخلزرجي، عزيز حسن جاسـم

اســـــــتراتيجيات معالجـــــــة المعلومـــــــات واثـــــــره فـــــــي التحصـــــــيل 
والتفضــيل المعرفــي وتنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طالبــات قســم 

، جامعة بغـداد/ كليـة اطروحة دكتوراه غير منشورة، علوم الحياة
ابن اهليثم،  بغداد.-رتبيةال

 )،تصـــميم التـــدريس رؤيـــة منظوميـــة:)2001زيتـــون، حســـن حســـني ،
القاهرة.الكتب،، عامل2ط

) دار الشــروق 2، طأســاليب تــدريس العلــوم): 1996زيتــون، عــايش ،
للنشر،عمان االردن.

البنائيــة واســتراتيجيات تــدريس النظريــة): 2007(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان.العلوم

) أثـــر اســـتخدام نمـــوذجي فـــان هـــل ):1999الســـامرائي، فـــائق فاضـــل
مة لدى طالبات وحل المشكالت في تدريس الهندسة المجس

عـة ، (أطروحة دكتوراه غري منشـورة)، جاميالصف السادس العلم
بغداد، كلية الرتبية ابن اهليثم، بغداد.

الرياضــياتأســاليب تــدريس العلــوم): 2007، عبــد احلــافظ (سـالمة،
.عمان، االردن، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دار 1ط

التعلـيم المسـتند ): 2004، نادية مسيع، حممـد عـودة الرميـاوي(السلطي
زيع، عمان، االردن.دار املسرية للنشر والتو ،1ط،الى الدماغ

) تدريس الرياضـيات نظريـات طرق):2001الصادق، امساعيل حممد
، دار الفكر العريب، القاهرة.1، طوتطبيقا

) ـــدريس الفعـــال تخطـــيط ، ): 2009الطنطـــاوي، عفـــت مصـــطفى الت
ـــــــه ـــــــه، اســـــــتراتيجياته، مفهوم دار املســـــــرية للنشـــــــر ،2ط،مهارات

والتوزيع، عمان، االردن.
1،طاسـتراتيجيات فهـم المقـروء): 2010هر شـعبان(عبدالباري، مـا ،

دار امليسرة للنشرة والتوزيع ، عمان، االردن.
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 ) التفكير والمنهاج المدرسي) : ٢٠٠٣عبيد ، وليم وعفانة ، عـزو،
.مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .،1ط

)تنمية مهارات التفكير نماذج ):2007العتوم، عدنان يوسف واخرون
، دار املســـــــرية للنشـــــــر والتوزيـــــــع 1،طات عمليـــــــةنظريـــــــة وتطبيقـــــــ

والطباعة، عمان، االردن.
تعـــرف أثـــر ) 2007إمساعيـــل وحممــد ســـلمان أبــو ملــوح:( ، عــزوعفانــة

استخدام بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية التفكيـر 
ــة الصــف التاســع األساســي  المنظــومي فــي الهندســة لــدى طلب

لكليــــة الرتبيــــة التجربــــة الفلســــطينة يف ، املــــؤمتر العلمــــي األوىل بغــــزة
جامعة األقصى، فلسطني.إعداد املناهج،

 )ـــــــة، عـــــــزو ونشـــــــوان، تيســـــــري ـــــــض : )٢٠٠٤عفان ـــــــر اســـــــتخدام بع أث
استراتجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات على تنمية 

، التفكيــر المنظــومي لــدى طلبــة الصــف الثــامن األساســي بغــزة 
ألبعـــاد الغائبـــة يف منـــاهج العلـــوم بـــالوطن املـــؤمتر العلمـــي الثـــامن " ا

العريب " اجلمعية املصرية للرتبية.
) القيــــــاس والتقــــــويم فــــــي العمليــــــة ): 1998عــــــودة، امحــــــد ســــــليمان

، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن.3، طالتدريسية
)التفكيــــر المنظــــومي والعمــــى ):2011الفيــــل. حلمــــي حممــــد حلمــــي

، املكتبة االلكرتونية.المكاني
2000، يوسف وقطامي ،نايفة (قطامي: (
الشـــــــروق للنشـــــــر والتوزيـــــــع ، دار1، طســـــــايكلوجية الـــــــتعلم الصـــــــفي

، عمان، االردن.والطباعة
 ) املـــــؤمتر العـــــريب التفكيـــــر المنظـــــومي) : ٢٠٠٤الكامـــــل ، حســـــني ،

الرابـــع حـــول املـــدخل املنظـــومي يف التـــدريس والـــتعلم، جامعـــة عـــني 
ل.ابري4-3مشس، بدار الضيافة 

 1، طالتفكيــــر المنظــــومي) : 2010(محيــــدالكبيســــي، عبــــد الواحــــد ،
عمان ، االردن.

ـــــ ــــة ): 2008،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طــــرق تــــدريس الرياضــــيات اســــاليبه (امثل
تمع العريب، عمان، االردن.1طومناقشات) ،مكتبة ا

الرياضيات ):2009الرمحن عيسى(حممد، ابرهيم راشد، وشهيناز عبد
، 1، طاالساسية لطلبة الجامعات ومعلمي الصـفوف االبتدائيـة

تمع العريب ، عمان ، االردن. مكتبة ا
)اثر تـدريس الجغرافيـة علـى وفـق ):2012املختار، صبا طارق جاسـم

ـــــــاكر (أنمـــــــوذج ـــــــر clmي ـــــــة التفكي ـــــــي التحصـــــــيل وتنمي ) ف
، (رســـــالة األدبـــــياالســـــتداللي لـــــدى طالبـــــات الصـــــف الرابـــــع

ماجستري غري منشورة)،جامعة مستنصريه، كلية الرتبية األساسية.
)ـــدريس الرياضـــيات) : 1989املغـــرية ، عبـــد اهللا بـــن عثمـــان ، طـــرق ت

عمادة شوؤن املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض.
)فاعلية المـدخل المنظـومي فـي تـدريس 2002املنويف، سعيد جابر :(

ثــره علــى التفكيــر المنظــومي لــدى طــالب حســاب المثلثــاث وا
، اجلامعــــة املصــــرية للمنــــاهج وطرائــــق التــــدريس، المرحلــــة الثانويــــة

لد .71-62، ص2ا
) ،اتجاهـــات حديثــة لتعلـــيم العلـــوم ):2005النجــدي، امحــد وآخـــرون

ــة ــة البنائي ــر والنظري ــة وتنميــة التفكي ، فــي ضــوء المعــايير العالمي
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اختبار مهارات التفكير المنظومي)1ملحق(
منظومات فرعية إلىةالرئيس:تحليل المنظومة األولىالمهارة 

1-

المعادلةنعوض صفر فيالمعادلةنعوض صفر في

الطرفينإلىاألرقامتأخذللطرفينيالتربعالجذرتأخذ

بأخذ الجذر للطرفيننأخذ موجب لهذا الطرفنأخذ سالبا لهذا الطرف

ناتجاألرقام إلى الطرفاألرقام إلى الطرف

نقاط التقاطعناتجناتج

نقاط التقاطع

المهارة االولى
2-

المقدار االول ينزل كما هوالمقدار الثاني يتحول الى                        

ضرب القوسين
القوس االولالقوس الثاني                                                             

الناتج 

2+y2=9(x-2)استعملي المعادلة    
لتحديد نقاط التقاطع الدائرية مع كل من محوري اإلحداثيات

Y=0X=0

:cosoالمقدار المثلي بدالة ياكتب

+
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المهارة الثالثة :  إدراك العالقات داخل المنظومة:
1-

الناتج

اوجدي قياس زاوية  من الشكل

شبه منحرف

180°

180°

180°(N-2)

(N-2)

2

360°

360°6X-4+5X+1 +3X+4+4X -1

360°18X

5x+1(6x-4)

B4x-13x+4

AC

D

0

X=20

C

C

C 6X 4

6 -420
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المهارة الثالثة:-2


كوناتها:المهارة الرابعة :إعادة تركيب المنظومات من م

.، في الوضع القياس احسبعلى الضلع النهائي في الزاوية  1,3p-)(تقع النقطة -1

احسبي مساحة المضلع

شبة المنحرف

مساحة  شبة المنحرف

مساحة شبة المنحرف

432m2

1655

22

16

32

b 1 b 2 h

22 32 16

مساحة شبة المنحرف

مساحة شبة المنحرف

r=R=R =
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tan34=0,6745في المستطيل المقابل علما بأن ACوالقطرADطول كل من الضلع ياحسب- 2
B C

464cm

D                                                        A







ثوختة
رتنا قوتابيَين ثوال دةهَى وةرطبؤ )clm(زانينا كارتَيكرنا نموونةيا ياكرئةوة ئارمانجا ئةظَى ظةكولينَى 

ذبؤ بجهئنانا دا. )منظومى(ئةندازيارى و طةشةثَيدانا هزرَين وان يَينثرسيارَينضاالكَين شيكاركرنا د زانستي
ديزاينَى ديزاينَى تةجريبى وودا تةجريبى وتل سةر ميستنظةكولةرَى ثشت بةظةكولينآ ئارمانجَين ئةظَى 

. هاورَيذةيى دكريةدو كومةلَين هاورَيذةيىيَين هةرييا شرؤظةكرنا بابةتى ثاشي/كرنَين ثَيشيَى هةر دو تاقي
قوتابى ذ ) 63(مثال ظةكولينَى ذ. ساهاتية كرنهندةك طوهرينانداظبةرا هةر دو كومةلَين ظةكولينَيدا دنا
هاتينة هةلبذارتن. سامثل بؤ دو كومةال هاتية دابةشكرن، دهَيت و ب مةرةم تابيَين ثوال دةهَى زانستى ثَيكوق

كومةالهاتية ظةكولين و)clm(قوتابينة، ئةوا ب نموونةيا ياكر)31(كومةال تةجريبى هذمارا وىَ 
.هاتية ظةكوليندا ى د وانةطوتنيَ قوتابينة، ئةوا ب رَيكا ئاساي)32(هذمارا وىَ )ضابطة(

ويئةندازياريكرنا ضاالكَين شيكاركرنا ثرسيارا َى تاقئَيكئاميرَين ظةكولينَى ئامادةكرينة، يَي ظةكولةرَى 
)4(بوو، ئةوَى ذ)منظومى(تاقيكرنا هزرا يَي َى دووَى دهَيت، بةلَى ئاميرثَيكبةندا)5(تاقيكرنا راثورتى بوو وذ

ساال ؤبخواندنَى يَي دووىَ لسةر كورسَى تةجروبة.االكييةكَى دو ثرسيار بوونبؤ هةر ضضاالكيان ثَيكدهات و
دازيارى و ئةناتاقيكرنا ضاالكَين ثرسيارثشتى هينطَى ظةكولةرَى وكرنز هاتية ثراكتيزة2015-2014خاندنَى 

نا طةشةثَيدانا تاقيكروئةنجامدانهاتيةدو كومةلَين ظةكولينَى هةرلسةر ثاشييا شرؤظةكرنا بابةتيب 
ذ بؤ و ئةنجامدانلسةر هةردو كومةال هاتيةشرؤظةكرنا بابةتي يياب ثَيشى و ثاش)منظومي(ياهزرى

كَين بكارئينانا ريَ ئامارى هاتينة شيكاركرن  وب شَيوةيةكَي ا هاتينة كومكرن و تداتاقيكرنا درستييا طريمانان

56°

DA=687.92 CM(AC)2=(CD)2+(DA)2

(AC)2=(464)2+(687.92)2 (AC)=829.73CM

(AC)2=473206410+215296000

(AC)2=688529926
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هةكبا ثَيكظة طرَيداي وتاقيكرنا تائي بؤ دو سامثلَين بوئامارى: تاقيكرنا تائي بؤ دو سامثلَين سةربةخو
ل خارآ بوون:رةنطآئةنجامَين ظةكولينآ ب ظى)spss(ئاماري 

د ناظبةرا ناظةراستا  ثلةيَين كومةال تةجريبي و ) o5.0(جوداهيةكا خودان دةاللةتةكا ئامارى ل دةظ ئاستآ-1
ذبؤ ئةندازيارييا تاقيكرنا وةرطرتنا ضاالكيَين شيكاركرنا ثرسيارا د ثراكتيزةكرنا ثاشيَيدا دا)ظابطة(كومةال 

.هةيةبةرذةوةنديا ثلةيَين قوتابيَين كومةال تةجريبي
د ناظبةرا ناظةراستا ثلةيَين كومةال تةجريبي و )o5.0(جوداهيةكا خودان دةاللةتةكا ئامارى ل دةظ ئاستآ-2

دا)منظومي(يا تاقيكرنا طةشةثَيدانا هزرى يا رؤظةكرنا بابةتيد ثراكتيزةكرنا ثاشييا شدا )ظابطة(كومةال 
.هةيةذبؤ بةرذةوةنديا ثلةيَين قوتابيَين كومةال تةجريبي

د ناظبةرا ناظةراستا ثلةيَين كومةال تةجريبي د ) o5.0(جوداهيةكا خودان دةاللةتةكا ئامارى ل دةظ ئاستآ-3
يا تاقيكرنا طةشةثَيدانا ثراكتيزةكرنا ثاشييا شرؤظةكرنا بابةتيا شرؤظةكرنا بابةتي ود ثراكتيزةكرنا ثَيشيي

.بةرذةوةنديا ثراكتيزةكرنا ثاشييا شرؤظةكرنا بابةتي هةيةذبؤدا )منظومي(هزرى يا 


ABSTRACT
The present research aims at identifying the impact of yakers  model (clm) on tenth grade (scientific

department) student's acquisition of the skills of the geometric problem solving and developing their
systematic thinking.

To achieve the objectives of the research, the researcher has adopted the experimental method and
employed experimental design, the design of pre/post tests of two equal groups. The parity was conducted
between the two groups in some variables. The research sample comprises (63) intentionally selected female
students from the tenth grade (scientific department). The sample has been divided into two groups
experimental , group comprising(31) students employing yaker's model, and control group compromising
(32) students employing the traditional teaching methods .The research tools include, first the geometric
problem solving skills by requiring a (5) paragraph essay. The tool is a systematic thinking test which consists
of (4) skills with (2) questions for each .The experiment was applied during the second course of the academic
year (2014-2015). The test of solving the geometric problem has been applied on the two groups after the
exploration of the subject only, and testing the development of the systematic thinking has been applied on
the groups both before and after the discussion .To test the validity of the hypotheses, the data has been
collected and statistically analyzed using the following statistical methods, the t-test for two independent
samples, t-test for two inter-related samples and the statistical data analysis(spss).The research results are as
follows:
1.Thereis a statistical difference at(0,05) level in the average scores of the experimental group and the control
group in the post- application of the acquisition of the geometric problem solving skill in favor of the
experimental group student's scores.
2. There is a statistical difference at(0,05) level in the average scores of the experimental group and the
control group in the post- application of the development of the systematic thinking test in favor of the
experimental group student's scores.
3. There is a statistical difference at(0,05) level in the average scores of the experimental group in the pre/
post application of the development of the systematic thinking test in favor of the post application.

The researcher has come up with some conclusions and suggested a number of recommendations.
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دور إبعاد القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 
دراسة ميدانية ألراء عينة من التدريسيني يف اجلامعات األهلية حملافظة دهوك

سنان قاسم حسين حيدر
العراق–إقليم كردستان،جامعة دهوك، كلية اإلدارة واالقتصاد،قسم إدارة األعمال

)2016، آذار15،  تاريخ القبول بالنشر:2015أيلول، 15: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
تجتذب مشكلة الدراسة النظرية في حداثة وندرة الدراسات التي تناولت توليفة المتغيرات المتمثلة بالميزة التنافسية المستدامة 

لوكيات القادة التحويليين. في حين ارتكز اإلطار وآلية تحقيقها من خالل التركيز على تحفيز مقدرات اإلبداع وسبل اكتنازها في س
تصويب مفاهيم الميزة التنافسية المستدامة واستيعاب مؤثراتها بداللة التناغم بين تلك إلىالعملي للمشكلة ثانيا من ضرورات الحاجة 

) 2(عضو هيئة تدريس في ) 56( من المقدرات اإلبداعية وجعلها سياقا في سلوك القادة التحويليين والمتمثل بعينة البحث المؤلفة 

من الكليات األهلية  في محافظة دهوك  .
أن أهمية هذا البحث تستمد من قيمة المخرجات العلمية للمالك التدريسي ولتركيز قيم التعلم على وفق السمة اإلبداعية التي 

مستخلصة من تناغم المقدرات اإلبداعية وخصائص تتطلبها خصوصية هذا القطاع. والحاجة لضمان االستمرارية في تدفق المزايا ال
.القيادة التحويلية لضمان مستلزمات تحقيق االستدامة في المزايا التنافسية ، كأحد التحديات التي تواجهها الكليات 

مقدمة

شهد العامل يف السنوات األخرية تغيريات سريعة نتيجة لثورة 
ا قرية املعلومات واالتصاالت حىت أصبحت أطراف ه املتباعدة كأ

صغرية األمر الذي نتج عنه هذا التطور املذهل يف مجيع 
االت. اكرب مت ظهور دور  أدارة املوارد البشرية بشكل وقدا

اية القرن الثامن عشر وذلك بسبب الثورة الصناعية ويف يف 
هذه الفرتة مل يعد هناك اتصال مباشر بني أصحاب املال 

النشغال أصحاب املال وكذلك بسبب تعيني واملوظفني وذلك 
ذا الدور ونتيجة للتطور التكنولوجي ظهر دور  مدراء ليقوموا 
النقابات العمالية مما كان له األثر الفعال يف بيئة العمل وظهور 

بقي احلال يف تلك اإلدارة على حيث أدارة  شؤون املوظفني
.ن املاضيدور حمدود لغاية الستينات من القر 

بني الشركات اإلقليمية واحمللية الشديدة املنافسَة ما أنوك
العمالقة العابرة للقارات، ومتعددة -بشكل عام، والعاملية 

-بشكل خاص، فـََرضت منذ عقود زمنية قليلة –اجلنسيات 
على هذه –وحتديداً بعد ظهور مصطلح العوملة للوجود 
د البشرية، إذ أصبح الشركات االهتماَم باالستثمار يف تنمية املوار 

يقيناً لديها أن العنصَر البشريَّ ال ميكن أن ُيستبدل بالتكنولوجيا 
مهما تطورت وتقدمت، فالعنصُر البشري هو املفكِّر،  املبدُع، 

املبتكر، املطور، ولكي تتمكن هذه الشركات من زيادة حصتها 
فال بد هلا من–يف األسواق، أو احملافظة عليها على أقل تقدير 

تقدمي منتجاٍت ذات جودة عالية، وميزات خاصة، تُرضي من 
خالهلا ُطموَح املستهلكني.. وأيقنت هذه الشركاُت أنَّ هذه 

اجلودَة، وتلك املميزات اخلاصة لن تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، 
بل بفكٍر ومهارة وفاعلية 
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وسواعد العناصر  من القياديني الذين لديهم القدرة على 
فلذلك أصبحت  القيادة والنمط ط اىل أخر ،التحول من من

التحويلي  يف الوقت احلايل جزء أساسي فتطورت وتوسعت 
وأصبحت   تساهم يف املكانة التنافسية للمؤسسة وكذلك يف 

ذلك من خالل إبعادها املتمثلة ويكمن رحبيتها 
، النظرة ز التفكريي، الدافعية اإلهلامية ، التحفي(التأثري الكاريزمي

يف حني متثلت أبعاد امليزة التنافسية  املستدامةـ بـــــالفردية) 
) ؟افة اإلبداعية ، تقانة املعلوماتفاعلية التدريسي ، الثق( 

من هنا اكتسبت الدراسة أمهيتها يف حماولتها أجياد أدلة عمل 
عرب تكريس النمط ميكن االعتماد عليها لتطوير عمل اجلامعات 

القيادي التحويلي برؤية إسرتاتيجية إبداعية.
ويكتسب املوضوع أمهية خاصة يف العراق يف ظل الظروف 
احلالية من خالل الرتكيز على استنهاض دور القيادات التعليمية 
باعتبارها األساس األمثل خللق األجواء املناسبة ملواكبة التغيري 

ة ميكن إن يعول عليها يف إجناز ملساسه بشرحية واسعة ومتعلم
الكثري من اخلطط التنموية املستقبلية.

منهجية البحث العلمي :- 1
يتناول هذا املبحث عرض منهجية الدراسة اليت استمدت 
بإطار االستفادة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة 
احلالية ،واهلدف التعرف على مشكلة ومنهج الدراسة وأهدافها 

ا، وسيجري عرضها وأ ا فضال عن أدوا مهيتها وخمططها وفرضيا
على وفق األيت :

احتلت البحوث املتعلقة مبوضوع امليزة مشكلة البحث :1-1
التنافسية املستدامة (بوصفه احد املوضوعات املعاصرة) حيزا 
مهما يف الدراسات اإلسرتاتيجية ولفرتات متباينة وكانت عناوين 

(Kay, 1994)(Porter,1980)(Kay, 1965)للباحثنيالبحوث 

واختذ املفهوم إطارا أكثر معاصرة عندما اعتمد املدخل املستند 
على املوارد اإلسرتاتيجية، وبالتحديد املوارد غري امللموسة بوصفها 

Marti,2004)،(2مصادر لتحقيق امليزة التنافسية وإدامتها 

إىلاجة هو احللة البحث  (شكمومن هنا ميكن حتديد 
متغري حاسم يتمثل يف منط قيادي غري تقليدي على وفق 
خصائص فاعلة يف حتقيق آلية االنسجام يف توليفة هذه املتغريات 

يف استدامة امليزة التنافسية يف الذي يتمثل يف القيادة التحويلية 
املشكلة دعما نظريا لتبنياألدبياتوفرت و بيئة ديناميكية، 

(Conger, 1988)العلمية لكل من، اتاإلسهاممن خالل 
(Bass and Avlio, 2001:9)(Robbins,2003:344)(

وميكن توضيح مضامني املشكلة من خالل التساؤالت 
: اآلتية

مع امليزة التنافسية املستدامةالتحويليةهل ترتبط القيادة - أ
( منفردة وجمتمعة )؟

يف امليزة التنافسية املستدامة هل تؤثر القيادة التحويلية -ب
( منفردة وجمتمعة )؟

فرضيات البحث :1-2
فرضيتني من اجل حتقيق أهداف البحث وحل مشكلته مت تبين 

:مها 
توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية ما بني القيادة - أ

معة )؟التحويلية و امليزة التنافسية املستدامة ( منفردة وجمت
يوجد تأثري معنوي للقيادة التحويلية يف امليزة التنافسية - ب

املستدامة ( منفردة وجمتمعة )؟
:أهمية البحث1-3

تتجسد أمهية البحث يف اجلانب النظري وامليداين ، ففي 
اجلانب النظري اكتسب أمهيته بكونه مسامهة متواضعة يف 

اء اليت تناولت توضيح املفاهيم عرب البحث والتحليل ألهم اآلر 
املوضوع ، أما يف اجلانب امليداين فتنبع أمهيته من أمهية ودور 
عينة البحث واملتمثلة بالتدريسيني يف اجلامعات األهلية وتتمثل 

األمهية بـ :
جاءت هذه الدراسة لتؤكد ما ذكره الباحثون يف علم النفس - أ

ك ميثل واحدة من ظواهر السلو األسلوب القيادي املتبع بأن 
اإلنساين ذات التأثري املباشر يف شخصية الفرد وتكيفه وعالقته 

تمع الذي يعيش ويعمل فيه. وهي تأثريات ال ينبغي يف ا
جتاهلها أذا كان يريد أن يعش حياة منتجة صحيحة .

األسلوب تبين خالل كما تنبع أمهية هذه الدراسة من - ب
، عات األهلية يف اجلاملدى الكادر التدريسي املناسب القيادي

ذلك يف تبين أساليب عمل جديدة ختتلف عن منطية يساعدمما 
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ا وتبين التغيري والعمل التقليدي  يساعدها يف حل مشكال
منهجاً. 

أهداف البحث 1-4
يهدف البحث إىل تقدمي إطار نظري ملفهوم القيادة 

و تطورها و أمهيتها و أمناطها ، مستندا إىل أدبيات التحويلية 
دف ال سلوك التنظيمي ، باإلضافة إىل تقدمي إطار ميداين 

لدى عينة البحث و امليزة التنافسية املستدامة تشخيص  
السائدة و التعرف على طبيعة التحويلية خصائص القيادة 
و التحويلية بني خصائص القيادة والتأثري عالقات االرتباط 

مقرتحات خبصوص ، و كذلك تقدميوامليزة التنافسية املستدامة 
االت التطورية إلدخاهلا مستقبال . ا

أساليب جمع البيانات ولمعلومات :1-5
ا مت مجع  ألجل حتقيق اهلدف من الدراسة واختيار فرضيا

البيانات عن طريق :
مت ذلك من خالل الكتب واألدبيات البيانات األولية:- أ

ها يف قائمة والبحوث املنشورة واملقاالت، كما مت اإلشارة إلي
املصادر .

وتُعّد األداة الرئيسية يف مجع البيانات الدراسة:استبانه- ب
بشكلها االستبانةوتضمنت واملعلومات بالنسبة للدراسة، 

النهائي وبعد إجراء التعديالت على شكلها األويل حمورين:
ويشتمل على فقرة املعلومات الشخصية والوظيفية لعينة األول: 
الدراسة.

متغريين من املتغريات الرئيسة مها ( االستبانةتضمنت لثاني:ا
)، إذ يتضمن كل القيادة التحويلية وامليزة التنافسية املستدامة 

متغريات فرعية موضحة يف هذه املتغريات جمموعةمتغري من
.االستبانةالذي ميثل هيكلية استمارة ) 3(اجلدول 

حدود البحث :1-6
لية بعض حدودها يف اآليت: عّدت الدراسة احلا

التدريسيني يف اجلامعات :  متثلت بالسادة الحدود البشرية- أ
.األهلية

: متثلت  باجلامعتني األهليتني يف حمافظة الحدود المكانية- ب
( جامعة نوروز ، وجامعة جيهان )دهوك  

يف امليدانية : وتتمثل مبدة إعداد الدراسة الزمنيةالحدود - ث
واليت بدأت بالزيارات امليدانية واملقابالت اليت هلية اجلامعات األ

البيانات و أسهمت يف تشخيص مشكلة البحث، ومن مث مجع 
املعلومات األولية عن جمتمع الدراسة، ومدة توزيع استمارة 

1/12املدة الزمنية للبحثواسرتجاعها وامتدت االستبانة

.1/5/2015ولغاية 2014/

الجانب النظري
ا القدرة على القيادة:مفهوم جعلميكن تعريف القيادة  على أ
)(chehrazad,2007,51اآلخرينتعمل من خاللاألشياء

ا التأثري يف املرؤوسني من ) Guirdham,1990:362(ويراها أ
خالل امتالك شيء من القوة أو السلطة و معرفة كيفية 

إمرته للتصرف استخدامها بنجاح يف إقناع املرؤوسني الذين حتت 
، 2005، دي(الداو وأشار  ،أو العمل أو التفكري بطريقة معينة 

ا عملية التفاعل بني القائد و إىل )5- 4 التابعني مما ينتج عنه أ
وعلية ميكننا تأثر التابعني بالقائد و تنفيذ األوامر الصادرة منه، 

ا  معرفة الرؤية املستقبلية و أهداف  أن نصف القيادة بكو
املنظمة على املدى البعيد و الوصول إىل االسرتاتيجيات اليت 

و كيفية توجيه األفراد العاملني باستخدام حتقق التغريات املطلوبة،
ت يف البيئة و املناخ وسائل االتصال املختلفة مع مواكبة املتطلبا

للتغلب على مصاعب ، و حتفيز األفراد العاملنييف املنظمة
م البريوقراطي يف اإلدارة غري املرغوب يفالعمل وتعقيدات النظا

ويأخذ يف تواجده ، و يأيت بالتغيري بصفة مستمرة بدرجة عالية
.مضافة من جراء تنفيذ هذا التغيرياعتباره إحداث فوائد 

Transformational Leadershipةالقيادة التحويلي-2

:القيادة التحويلية مفهوم وأهمية 2-1
على يد على يد 19781978يادة التحويلية عام يادة التحويلية عام قبل ظهور مفهوم الققبل ظهور مفهوم الق

BBuurrnnss واألساليبواألساليباألمناطاألمناطكانت امنوذجات القيادة عبارة عن كانت امنوذجات القيادة عبارة عن
اليت تركز على املهارات، وكانت واقعية بصورة مهيمنة يف مدخل اليت تركز على املهارات، وكانت واقعية بصورة مهيمنة يف مدخل 
تقليدي فظهر اهتمام ضئيل باملسائل اجلوهرية مثل الرؤية العالية تقليدي فظهر اهتمام ضئيل باملسائل اجلوهرية مثل الرؤية العالية 
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وين قائد وين قائد اليت تشكل تكاليت تشكل تكاألخالقيةاألخالقيةجداً للوعي يف احلياة، والقوى جداً للوعي يف احلياة، والقوى 
عظيم. وهلذا مفهوم القيادة قد استعمل من اجل تطوير العملية عظيم. وهلذا مفهوم القيادة قد استعمل من اجل تطوير العملية 

SSiinngghh))من عملية التحويلمن عملية التحويلأكثرأكثراإلداريةاإلدارية ,,11999999 ::22 ، ومن ، ومن ((
يتكون مفهوم القيادة التحويلية من مفردتنييتكون مفهوم القيادة التحويلية من مفردتنيهنا هنا 

هي التحويلهي التحويلالثانية الثانية و و ،،lleeaaddeerrsshhiippالقيادة القيادة هي هي ::األولىاألولى
TTrraannssffoorrmmaattiioonnaall،،اتني املفردتني  اتني املفردتني  مزج معاين همزج معاين هومن مث متومن مث مت

يركز على العملية يركز على العملية األولاألولمن قبل الباحثني  بأسلوبني مميزين : من قبل الباحثني  بأسلوبني مميزين : 
وعلى  وفق املدخل الذي يركز على وعلى  وفق املدخل الذي يركز على ، ، على القائدعلى القائدواألخرواألخر

BBuurrnnss( ( العملية يف تقدميه للقيادة التحويلية يعرفالعملية يف تقدميه للقيادة التحويلية يعرف 11997788,,2222((

االقيادة التحويلية على القيادة التحويلية على  اأ العملية اليت يرفع فيها القادة العملية اليت يرفع فيها القادة أ
األخالقاألخالقمن من أعلىأعلىمستويات مستويات إىلإىلبعضًا بعضًا واملرؤوسون بعضهمواملرؤوسون بعضهم

YYuukkii))أكدأكدوالدافعية .يف حني والدافعية .يف حني  11998899,,5555 القيادة القيادة أنأن((
التحويلية هي عملية التأثري على املستويني الكلي واجلزئي ،فعلى التحويلية هي عملية التأثري على املستويني الكلي واجلزئي ،فعلى 

يتحملوا مسؤولية يتحملوا مسؤولية أنأناملستوى الكلي ينبغي للقادة التحويليني املستوى الكلي ينبغي للقادة التحويليني 
ق ق عن طريق خلعن طريق خلوإصالحهاوإصالحهااالجتماعية ،وتغيري املنظمة االجتماعية ،وتغيري املنظمة األنظمةاألنظمة

اجلزئي ،فينبغي اجلزئي ،فينبغي على املستوىعلى املستوىوإماوإماموقف سلطة مناسب . موقف سلطة مناسب . 
يهتموا بالشخصيات يف املنظمة لتسهيل يهتموا بالشخصيات يف املنظمة لتسهيل أنأنللقادة التحويليني للقادة التحويليني 

SSccootttt))التغيري على املستوى الشخصي لكل فرد  التغيري على املستوى الشخصي لكل فرد   eett aall ,,

22000033::33 حتدث حتدث التحويلية التحويلية أن القيادة أن القيادة ((SSttoonnee))، ويؤكد ، ويؤكد ((
سني وتوليد الفهم سني وتوليد الفهم عندما يتمكن القادة من حتديد مصاحل املرؤو عندما يتمكن القادة من حتديد مصاحل املرؤو 

والقبول لغرض اجلماعة ورسالتها وحتريك املرؤوسني وراء والقبول لغرض اجلماعة ورسالتها وحتريك املرؤوسني وراء 
جيد ملصلحة اجلماعة، يف حني جيد ملصلحة اجلماعة، يف حني ووماهماهإىلإىلمصاحلهم الشخصية مصاحلهم الشخصية 

Fincha)كل من كل من يرىيرى & Rlodes ,1999 :324) القيادة القيادة ان ان
ألجلألجلالتحويلية حتدث عندما يتمكن القائد من حث املرؤوسني التحويلية حتدث عندما يتمكن القائد من حث املرؤوسني 

ع والرغبات واحلاجات والتوقعات ع والرغبات واحلاجات والتوقعات معينة متثل القيم والدوافمعينة متثل القيم والدوافأهدافأهداف
،وجند ،وجند والطموحات لكل من القادة واملرؤوسني على حد سواء والطموحات لكل من القادة واملرؤوسني على حد سواء 

ا متكن  ا متكن ان للقيادة التحويلية أمهية كبرية يف املنظمات إذ أ ان للقيادة التحويلية أمهية كبرية يف املنظمات إذ أ
ملنظمة من البقاء وحتقيق أهدافها ، وكما ميكن اعتبار القيادة ا

ا فضالالتحويلية متغريًا مهما يف إدارة التغري واإلبداع ،  عن كو
م بغض النظر عن املوقف ، وعدها مفيدة للمرؤوسني ومنظما

,daft(الفعال يف املنظمات املتعددة الثقافات دسلوك القائ

2002 ,222(.

موقع دراسة القيادة التحويلية بين نظريات القيادة 2-2
صنفوا القيادة shamireالعديد من الباحثني ومنهم أنجند 

اجلديدة اليت تضمنت ةالنظريات الكاريزميالتحويلية ضمن 
ه فضالل عن القيادة التحويلية القيادة الكاريزمية والقيادة الرؤيوي

)khartri ,et al ,2000:2(قد النظريات هذهأنجند ، و
سبقها العديد من البحوث اليت حاولت تفسري القيادة والسلوك 

العشرين بنظريات واليت بدأت يف الثالثينيات من القرن القيادي 
السمات اليت أكدت على أن القيادة الناجحة هي اليت ترتبط 

Geroge & jones ,1996(باخلصائص الشخصية للقائد 

(Ohio1948ومن بعدها جاءت دراسة الباحثني ) 360:

&(Michigan ودراسة(Bluck & Mouton 1954) ،
بعدها النظريات السلوكية ضمن املدخل السلوكي وجاءت

منط هو الذي يستخدم فاعليةاألكثروالذي افرتض ان القائد 
:Daft & Noe , 2001 )باجلوانب السلوكية االهتمام العايل 

وتلتها النظريات املوقفية اليت عدت األساس لتفسري ( 386
سلوك القائد . وجند من هنا أن نظريات املدخل السلوكي 

األدب اإلداري واملوقفي والسمات لقد مت التكلم عنها ضمن 
سيحاول الباحث من خالل عرضة لبعض ومن هنا بكثرة 

لقيادة التحويلية .لمدخالباعتبارها نظريات القيادة احلديثة  
: القيادة الكاريزمية.1

(Charisma)لكلمة )webcster,2000(جاء يف  قاموس

.. أو .. أو التفضيل اإلهلي)Gift( أصلها اليوناين تعين  اهلدية 
ة اهللا .. فهي تولد لدى املرء اجلاذبية العظمى و احلضور هب

امللفت لألنظار و بشكل ملحوظ.. حبيث يولد القدرة على 
م جسديًا و عقلياً  التأثري يف اآلخرين بشكل إجيايب باالرتباط 
و عاطفيًا و ثقافيا .. سلطة و سيطرة غري عادية .. شخصية 

ب هلا  فمن الناحية ذاساحرة تثري احلماس و الوالء و االجن
ا تعين )2000webcaster(استنادا إىل قاموس اللغوية  و  فأ

ء عاماً و محاساً لدى اآلخرين ( الشخصية الساحرة اليت تثري وال
ا تعين يف علم النفس أن يكون الفرد جذاباً ) و . يف حني أ

ا  حمبوبًا من قبل اآلخرين ، و يف العلوم االجتماعية عرفت بأ
وعة من اخلصائص اليت ميتلكها شخص معني حبيث جتعله جمم
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ا   ية و ينظر له على أنه إنسان خارقخيتلف عن البق ، أو إ
،  2005، اجلاذبية املغناطيسية الفردية لدى  الفرد   (الداودي 

ذا حاول  أيضا ترمجتها إىل )13- 12 ا سحر الشخصية و  أ
أن أن )(chehrazad,2007,33))وحبسب رأيوحبسب رأي،أو قوة الشخصية

الكاريزما تشري إىل امتالك اإلفراد املوهوبني مسات خاصة، واليت الكاريزما تشري إىل امتالك اإلفراد املوهوبني مسات خاصة، واليت 
جتعل اجلماهري متحمسة هلم. وبناء على ما تقدم فان  الكاريزما جتعل اجلماهري متحمسة هلم. وبناء على ما تقدم فان  الكاريزما 
عبارة عن قدرات غري اعتيادية تظهر على القائد يف ظروف عبارة عن قدرات غري اعتيادية تظهر على القائد يف ظروف 
طارئة ،متكنه من التأثري يف املرؤوسني، بدرجة عميقة جتعلهم طارئة ،متكنه من التأثري يف املرؤوسني، بدرجة عميقة جتعلهم 

سحر، ألنه خارج عن احلدود الطبيعة للتغري. سحر، ألنه خارج عن احلدود الطبيعة للتغري. يفسرونه، بوصفهيفسرونه، بوصفه
ويتم تقومي من ميتلكونه باملوهوبني ألن هذه القدرات هلا عالقة ويتم تقومي من ميتلكونه باملوهوبني ألن هذه القدرات هلا عالقة 

من دون غريهم .من دون غريهم .اإلفراداإلفرادبعض بعض إىلإىلاهللا سبحانه وتعاىل اهللا سبحانه وتعاىل مينحهمينحهمبا مبا 
القيادة الرئوية ..22

هيويؤ إىل القيادة الر )Daft & Noe ,2001: 404( أشار 
ا تتعلق باملفاهيم  ( اإلرشاد  والتوجه والتأثري ) باآلخرين من بأ

اجل حتقيق األهداف وان الرؤية تتمثل باملستقبل املثايل الذي 
التقاليد ويرتبط والذي حيدد على وفق   إليةمن املمكن الوصول 
( ا الفرد ، بينما من جانب أخر أكدباألفعال اليت يتبناه

Robbins ,2003 : 344( الرؤيويه يكمن إىل أن مفهوم القيادة
اد يف الصورة املستقبلية للمنظمة مركزا على أن القدرة على أجي

إذ أن ( الذكاء والقدرة التحليلية رؤية ليست كالقدرة على بيعها 
واخلربة واملعرفة ) تعد من اخلصائص الرئيسية لفرد رؤيوي يكون 

. وبصورة مماثلة فإن القيادة . وبصورة مماثلة فإن القيادة قادرا على أجياد الرؤية وتنفيذها
يويه ينبغي هلا أن تركز على الرؤية وال يشرتط يف الفرد الذي يويه ينبغي هلا أن تركز على الرؤية وال يشرتط يف الفرد الذي الرؤ الرؤ 

حيمل الرؤية أن ميتلك الكاريزما. وكذلك تصبح نظرية القيادة حيمل الرؤية أن ميتلك الكاريزما. وكذلك تصبح نظرية القيادة 
التحويلية حالة خاصة للتمييز بني الكاريزما والرؤية حيثالتحويلية حالة خاصة للتمييز بني الكاريزما والرؤية حيث
)قد تكون لقائد معني رؤية عالية وكاريزما عالية قد تكون لقائد معني رؤية عالية وكاريزما عالية 

Khatri , 2000 : 1).
القيادة التبادلية :القيادة التبادلية :.3

القيادة التبادلية تركز على مفهوم التبادل ما بني الرئيس أن
املصلحة الذاتية إىلومن خالل العملية يلجأ واملرؤوس 
بوصفها وسيلة لتحفيزهم باجتاه اجناز أهداف معينة، بوصفها وسيلة لتحفيزهم باجتاه اجناز أهداف معينة، للمرؤوسني 

هناك أنإىل)440،  2000،داغر ، وصاحل( وأشار كل من وأشار كل من 

عالقة بني القيادة التبادلية ومدخل السمات وذلك يتمثل بان 
القيادة التقليدية ، وكما ألمنوذجالقيادة التبادلية بديل متطور 

أن القيادة التحويلية قيادة تبادلية )(Khatri:2000:15برهن 
متزايدة يف اجناز املستويات العالية ألداء املرؤوسني وبوجود فرق 

ن يف األهداف اليت يتم حتديدها والعملية اليت أساسي يكم
واسطتها يدفع القائد املرؤوسني .ب

سلوكيات القيادة التحويلية :2-3
يتم قياسها من جمموعة السلوكيات القيادة التحويلية أن

من السلوكيات للقيادة أربعحدد ) Bass & Avilo( وجند أن 
Stoner( التحويلية  et al ,2003 :2( سيتم اعتمادها ي

ضمن الدراسة احلالية لتماشيها مع كل من بيئيت أجلامعيت من 
، واليت خالل احلرية املمنوحة للتدريسي يف التفكري وبيان الرأي 

تتمثل بــ
:Intellectual Stimulationالتحفيز الفكري- أ

يهدف القائد التحويلي من التحفيز الفكري هو جعل 
,Gibson et al)يف الوقت ذاته املرؤوسني مفكرين ومبدعني

، وذلك من خالل القدرة على حتدي النماذج (2003:341
اإلرشادية وإجياد بيئات متكن األفراد فيها من التفكري اإلبداعي 

,Block)واالبتكارية إضافة خللق احللول اإلبداعية 2003:2)

وكما يهدف القائد هنا من خالل استشارة املرؤوسني هو ، 
لتقدمي األفكار اجلديدة إضافة لتحويل هذه األفكار إىل دفعهم

).Bass & Avilo,2oo1: 11(واقع ملموس 

:Individualized considerationالنظرة الفردية - ب

يهدف القائد التحويلي هنا مراعاة اجلانب اإلنساين 
للمرؤوسني من خالل ضمان التطوير املستمر على املستوى 

Gibson)الشخصي هلم  et al, 2003:341) ،  وأشار
))Boss& Avilo, 2001: 11( ا أن أن أن تلك النظرة من شا

تنجح من خالل جعل التفاعالت اليت تتم بني املرؤوسني والقادة 
االستماع للمرؤوسني استماعًا فاعالً شخصية إضافة إىل أن يتم
م  وان املهمات اليت يتم تطويرها تتم وان املهمات اليت يتم تطويرها تتم ،،وان يتم تطوير مهارا

هم حاجة إىل توجيه إضايف  أو هم حاجة إىل توجيه إضايف  أو بتها ملعرفة هل أن املرؤوسني بتها ملعرفة هل أن املرؤوسني مراقمراق
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دعم وتقومي للتقدم مع األخذ بنظر االعتبار أن املرؤوسني ال دعم وتقومي للتقدم مع األخذ بنظر االعتبار أن املرؤوسني ال 
م مراقبون م مراقبونيشعرون بأ .يشعرون بأ

:Charismatic Influenceالتأثير الكاريزمي- ت

ايصلو احياول أن حيققه املرؤوسني عندميقصد هنا هو ما
والثقة بة فالقائد هنا يعد ائد واحرتامه  إىل مرحلة اإلعجاب  بالق

االقتداء  بة واإلميان مبا يؤمن بة منوذجًا حياول كافة املرؤوسني
من قيم وتقاليد إضافة إىل االشرتاك معه يف اجناز الرؤية حىت لو 

، وكما تتمثل (Block,2003:2)تتطلب ذلك بعض التضحية
الهلا القائد الكاريزما من خالل الكيفية اليت حياول من خ

وتفضيلها اآلخرينحاجات إىلاحلصول على االحرتام والنظر 
، (Bass & Avilo,2001:11)(الشخصيةحاجاتهعلى 

فلذلك القائد يكون قادرًا على غرس األحاسيس القيمة 
واالحرتام وتوضيح الرؤية وقدرات االتصاالت ومهارات التقومي .

aallالدافعية اإللهامية ث .   MMoottiivvaattiioonnIInnssppiirraattiioonn :
حتفيز الطموحات قد مت حتفيز الطموحات قد مت أوأواإلهلاميةاإلهلاميةمتغري الدافعية أنجند 

وآخرون بإعادة صياغة النظرية عاموآخرون بإعادة صياغة النظرية عامBBaassss، عندما قام ، عندما قام إضافتهإضافته
19941994(Khatri et el,2000:4) إذ أشار أن القائد التحويلي ،

من خالل  اإلهلامية أن يهتم باملرؤوسني حول كيفية تصور 
. م أحساس قوي برسم صورة املستقبلديهاملستقبل مما يولد ل

ويسيطر القائد التحويلي على انتباه اإلفراد وحتديد مستوى 
.الدافعية هلم والطاقة اليت حتفزهم لاللتزام وأتباع التعليمات 

تدريب القائد التحويلي :33--22
لقــــد اختلــــق البــــاحثون حــــول تــــدريب املــــديرين ليكونــــوا قــــادة 

د التحــويلي يصــنع مــن خــالل حتــويليني فمــنهم مــن يــرى أن القائــ
جتـــارب احليـــاة ومـــنهم مـــن يـــرى خـــالف ذلـــك حيـــث أن القـــادة 

& Gerjnoy)يطـــورون مـــن خـــالل التـــدريب. وقـــد وضـــح

Mendel, 1984) يكــون القائــد صــاحب موهبـــة يكــون القائــد صــاحب موهبـــة أنأنانــه جيــب انــه جيــب
,Kiling)ليـتمكن مــن تقــدمي رؤيـة للمرؤوســني ليـتمكن مــن تقــدمي رؤيـة للمرؤوســني باألصــلباألصــلموروثـة موروثـة 

Bass & Avolio)وطبقاً لرأيوطبقاً لرأي..(2001:261 فان فان (1988,20
ليست مسة موروثة ولكنها شيء ميكن التـدرب عليـه يف ليست مسة موروثة ولكنها شيء ميكن التـدرب عليـه يف ااالكاريزمالكاريزم

Bass & Avolio)بيئـة معينـة، وحبسـب الدراسـة الـيت قـدمها بيئـة معينـة، وحبسـب الدراسـة الـيت قـدمها 

واليت تضمنت برنامج تدريب للمديرين ليكونـوا قـادة واليت تضمنت برنامج تدريب للمديرين ليكونـوا قـادة (1995,22

اإلهلاميـــــةاإلهلاميـــــةالنتـــــائج تقـــــدماً اجيابيـــــاً يف الدافعيـــــة النتـــــائج تقـــــدماً اجيابيـــــاً يف الدافعيـــــة أظهـــــرتأظهـــــرتحتـــــويلينيحتـــــويليني
مــن مــن أشــهرأشــهريــة مــن قبــل املرؤوســني بعــد مــرور ســتة يــة مــن قبــل املرؤوســني بعــد مــرور ســتة واالســتثارة الفكر واالســتثارة الفكر 

تغــريات مهمــة يف تغــريات مهمــة يف أيــةأيــةبرنــامج التــدريب، ومل تــتم مالحظــة  برنــامج التــدريب، ومل تــتم مالحظــة  أجــراءأجــراء
Vries))اإلنســايناإلنســاينومراعــاة اجلانــب ومراعــاة اجلانــب ييالكــاريزمالكــاريزمالتــأثري التــأثري  et al ,

1998:15 ).
ــــادة األربعــــةاألربعــــةاملكونــــات املكونــــات أنأن(Conger,1988)واقــــرتحواقــــرتح ــــادة للقي للقي

ســة تــدريبات جوهريــة ســة تــدريبات جوهريــة التحويليــة ميكــن تطويرهــا بوســاطة تعلــم مخالتحويليــة ميكــن تطويرهــا بوســاطة تعلــم مخ
هــــي (التقــــومي احلاســــم وكشــــف املشــــكلة وتشــــكيل رؤيــــة وتطــــوير هــــي (التقــــومي احلاســــم وكشــــف املشــــكلة وتشــــكيل رؤيــــة وتطــــوير 

,Kiling)) ) االنطبـاعاالنطبـاعوإدارةوإدارةمهارات االتصـال لنقـل رؤيـة معينـة مهارات االتصـال لنقـل رؤيـة معينـة 
2001:281)..

الميزة التنافسية المستدامة-3
 )sustainableCompetitive  advantage

المستدامةالتنافسيةفهوم وأهمية  الميزةم3-1
SSuussttaaiinnaabblleeموضوع امليزة التنافسية املستدامة موضوع امليزة التنافسية املستدامة يعديعد

CCoommppeettiittiivvee AAddvvaannttaaggee واحـــــد مـــــن املوضـــــوعات واحـــــد مـــــن املوضـــــوعات
التقليدية واملعاصرة يف آن واحد وهي قدمية قدم املزايا اليت سـعت التقليدية واملعاصرة يف آن واحد وهي قدمية قدم املزايا اليت سـعت 
من خالهلـا املنظمـات العسـكرية أو منظمـات األعمـال لتحقيقهـا من خالهلـا املنظمـات العسـكرية أو منظمـات األعمـال لتحقيقهـا 

هوم املزايا التنافسية املقرونة مبدى تبين املنظمـات الفكـر هوم املزايا التنافسية املقرونة مبدى تبين املنظمـات الفكـر بداللة مفبداللة مف
االســــــرتاجتي. ومتثــــــل معاصــــــرة املفهــــــوم مــــــن خــــــالل تأكيــــــد مســــــة االســــــرتاجتي. ومتثــــــل معاصــــــرة املفهــــــوم مــــــن خــــــالل تأكيــــــد مســــــة 
االســـــــــتدامة الـــــــــيت فرضـــــــــتها طبيعــــــــــة البيئـــــــــة التنافســـــــــية وصــــــــــراع االســـــــــتدامة الـــــــــيت فرضـــــــــتها طبيعــــــــــة البيئـــــــــة التنافســـــــــية وصــــــــــراع 
االسرتاجتيات، حيث أصبح قياس مدى تصدر املنظمات يف تبين االسرتاجتيات، حيث أصبح قياس مدى تصدر املنظمات يف تبين 

افســية فقــط بــل يف افســية فقــط بــل يف االســرتاجتيات غــري حمصــور يف حتقيــق املزايــا التناالســرتاجتيات غــري حمصــور يف حتقيــق املزايــا التن
هـــذه املزايــــا الـــيت مـــازال الصـــراع االســــرتاجتي هـــذه املزايــــا الـــيت مـــازال الصـــراع االســــرتاجتي ىىاحملافظـــة علـــاحملافظـــة علـــمـــدى مـــدى 

ا فضًال عن ان التغريات البيئية  دراماتيكية االرتفاع  ا فضًال عن ان التغريات البيئية  دراماتيكية االرتفاع مستمرا بشأ مستمرا بشأ
تشــري  إىل و جنــد أن  الدراســات و جنــد أن  الدراســات ،،والتحــديات متصــاعدة الــوتريةوالتحــديات متصــاعدة الــوترية

أو مفهـــوم امليـــزة التنافســـية املســـتدامة هـــو أن أول مـــن طـــرح فكـــرة 
(George Day 1984) عندما أشار يف قوله بأنه ميكن احلصول

علـــى منـــاذج خمتلفـــة يف اإلســـرتاتيجية لغـــرض مســـاعدة املنظمـــة يف 
البقاء . ولكن احلقيقة اليت يسـتند عليهـا يف منشـأ امليـزة التنافسـية 

يف منوذجه املعروف )(Porter,1985املستدامة هو ما قدمه بوتر 
س والتيـــتم ربطهـــا مـــع البيئـــة،  مـــن يف حتديـــد اســـرتاتيجيات التنـــاف

خــالل املنتجــات الــيت تقــدمها املنظمــة والــيت تتوافــق مــع حاجــات 
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,Reed)املشــرتي وقدراتــه ،  et al,2000: 9) ــذا الصــدد و
إىل أن ) Lynch 1999 :&Chaharbaghi(يشـري كـل مـن

امليزة التنافسية املستدامة يف حقيقتها منتج يرتبط جبانبني مها امليزة
أســـاس أن امليـــزة التنافســـية التنافســـية وامليـــزة اإلســـرتاتيجية ، علـــى

املستدامة هي تلبية احلاجـات احلاليـة للسـوق، وأخـذين باحلسـبان 
وقـد )Asli,2011: 53(احلاجـات املسـتقبلية لألجيـال القادمـة.

ظهــرت نظريــة امليــزة التنافســية املســتدامة يف الســنوات األخــرية مــن 

أكثــــر اهلياكــــل النظريــــة الواعــــدة يف األدب القــــرن املاضــــي كأحــــد 
ال اإلدارة التشـــــــــكيلة الواســـــــــعة مـــــــــن جمـــــــــاإلداري وخصوصـــــــــا يف 

املضـــامني والقضـــايا الـــيت تناولـــت هـــذه اإلســـرتاتيجية . وقـــد ركــــز 
العديد من علماء اإلدارة على النظرية ، ومنهم على سـبيل املثـال 

اتإســهاماىل اإلشــارةوميكــن ،  )Hall 1998(ولــيس احلصــر 
ية املسـتدامة مفهـوم امليـزة التنافسـإيضـاحوالبـاحثني حـول الكتاب

) 1(من خالل اجلدول 

إسهامات الَكتاب والباحثني حبق مفهوم امليزة التنافسية املستدامة:)1(رقمول جد

اجلدول ضمنا.من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر الواردة يف المصدر:

المفهومالكاتب أو الباحثت

1.Dickson 1992:69منافسيهامعباستمرار العالقةمتقدممركزيفجيعلهامبااألعمالمنظماتعليهاحتصلاليتهي امليزات اجلديدة
2.Alderson,1995:193واحملتملنياحلالينيمنافسيهاعنمنظمات األعمالمتيزاليتالفريدةهي اخلصائص.
3.Hitt. et al2000:5يف ذات الوقت.املنافسون مثيال هلاينفذهي قدرة وتطور املنظمات إسرتاتيجية ال
4.Adams&Lament,2003:149يف الصناعة ويف االستمرار يف حفاظها على هذا التقدماالستثماريفالعوائدأعلىحتقيقعلىاملنظمةهي قدرة.

5.Ishii,2005 :8-9
السعرطريقعنأكانسواءأكرب للزبونقيمةخالل تقدميمناملنافسنيعلىاألعمالمنظمةاتتفوقاليتامليزاتهي

الزبائن.حاجاتتلبيةيفتسهماليتاملضافةاألخرىواخلدماتاملناسبةم عن طريق اجلودةأاملخفض

6.Chutkaew,2006:33
ا هدف اإلسرتاتيجيةاإلدارةتقوماجلوهرية اليتاملنظمةمواردمنتشتقميزة تنافسيةاملتفوقاألداءعنينتجلإلسرتاتيجية إذبأ

تقليدها.ومنعليهاعاحملافظةخاللباستدامتها من

7.Allen,2007 :13
املتنوعة الزبائناحتياجاتتقابلمنتجاتتقدميخاللفرتة ممكنة منأطولوالبقاءاملنافسنيعلىبالتمييزاملنظمةأمكانيةمتثل

مستمر.بشكلواملتطورة

8.Hoffman,2008 :10

العايلواألداءالثقة املاليةتوفرالفريدة اليتالقيمةخلقيةإسرتاتيجتطبيقخاللمنتتحققاليتاألمدالطويلةاملنفعةهي
أوتقليدهامنيتمكن املنافسنيودائمة والبطرق فريدةاملنظمةيفاجلوهريةواملوارداملهاراتدمجطريقلمنظمة وتبىن عنل

ا. حماكا
ا املستقبلية باستمرار.تعين السعي إىل حتقيق التميز بأعلى العوائد وتؤكد ملسعوديا،44 :9.2007 ا التنافسية احلالية وتعزز قدرا على احملافظة على قدرا

السعرجماالتيفمنافسيهاعلىمتيزهاخاللحيقق هلا األرباح منمباق املنافسةالسو يفاملنظمةوضعيعززالذياملصدرهيدليمي،ال75: 10.2009
.املنتجعلىوالرتكيزوالكلفة

ا املركزو الباويعید س11.2010,13 مبنافسيها، واليتمقارنةاملنظمةاتتصفاليتاملنظمة واخلصائصعملمسارعنالناجتةاملميزةاملنفعةأواحلالةأوأ
ممكنة .مدةأطولاميكن االحتفاظ

اليتوالقيماملنافعمناملزيدهلمحيققليدها حيثمنافسيها تقعلىيصعبالذيبالشكلأداء أعماهلاعلىاملنظمةمقدرةهيلزعايننا210,7,.12
اآلخرون.املنافسونهلمما يقدمهعلىتتفوق

هي املنافع أو الفوائد اليت حتصل عليا املنظمة ألبعد مدى ممكن واليت ال ميكن تقليدها أو استنساخها من قبل املنظمات املنافسة لدوري، سالم،ا9, 13.2011
األخرى.

ا التنافسية احلالية من خالل تطوير اسرتاتيجيات جديدة الامليزةقدرة املنظمات يف احلفاظ علىهيطالب، حمسن14.2016,45 يستطيع املنافسون حماكا
أو تقليدها بسهولة على املدى البعيد والذي هو أصل أداء املنظمات بتفوق واستمرار.

طالب، البناء.15
2012:147

ألنشطة واملهارات املتكاملة اليت متتلكها املنظمة ، وتعد منهجا علميا إلسرتاتيجية تقدم قيمة اكرب هي جمموعة من العمليات وا
للمستهلكني وتساعد على حتقيق التفوق على املنافسني من خالل امتالك املنظمة للموارد املستدامة اليت يصعب تقليدها من 

قبل املنافسني وحتقق يف الوقت نفسه رحبية عالية.

يتأكد للمنظمة أن تنجز امليزة التنافسية املستدامة من خالل تطوير القدرات التفاعلية إلدارة العالقة مع الزبون وحتسني استهداف البكري، حمدان،16.2013,8
الزبون لتحقيق التأثري األكرب عليه وزيادة والءه.
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مفهوم امليزة ان تعطي احلالية دراسة للميكن هناومن 
التنافسية املستدامة باعتبارها مدى قدرة املنظمة باحلفاظ  

وذلك من خالل األسلوب القيادي الذي على مواردها البشرية 
.ميارسه املدير 

ستدامة فنجد خيص األمهية للميزة التنافسية املأما فيما 
يرى أن منظمات األعمال )Hill&Jones,2001:122(أن

متتلك امليزة التنافسية عندما يكون معدل أرباحها أكرب من 
نفس القطاع الصناعي، ومتتلك املنظمة امليزة التنافسية بمتوسط 

املستدامة عندما تكون هلا القدرة على احلافظ على معدل 
ويؤكد،واملستقبل أرباحها لسنوات عديدة يف احلاضر

Lynch,2003:152 ( أن الفائدة احلقيقية اليت حتصل عليها
املنظمة من املزايا التنافسية املستدامة هي أن املنافسني ال 
يتمكنون من تقليدها، وهلذا فان امليزة التنافسية جيب أن تكون 
مغروسة وبعمق يف موارد ومهارات وكفاءة وثقافة املنظمة . 

امليزة بأن)147-148:2012(طالب، البناءمن كل واشار 
ها يف جمال األعمال بااليت:أمهيالتنافسية تربز

تعد سالحا ملواجهة حتديات السوق واملنظمات املناظرة من .1
ا على تلبية  خالل قيام املنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرا

احتياجات الزبائن يف املستقبل.
ا تعد معيارا لتحديد املنظما.2 ت الناجحة من غريها لكو

ا باستمرار .تتميز بإجياد مناذج متفردة يصعب تقليدها و حماكا
حيدد من خالهلا مدى توافر عناصر النجاح األساسية مقارنة .3

ا اعتمادا على  باملنافسني وتتمثل يف أن املنظمة تبين اسرتاتيجيا
ن طويلة ميزة تنافسية مستدامة ال تتوفر لدى املنافسني وان تكو 

.األمد
تعد هدفا أساسيًا وضروريًا تسعى إليه مجيع املنظمات اليت .4

تبغي التفوق والتميز.
تتمثل يف قدرة املنظمة على استغالل املوارد واإلمكانيات يف .5

حتقيق موقع أفضل بني املنافسني والسعي إلرضاء الزبائن 
م بطريقة يصعب على املنظمات  م  ورغبا والتعرف على حاجا
األخرى تقليدها. وامليزة التنافسية املستدامة مرتبطة أساسا 

فيها. ومن مث ال ميكن أن باألداء املتحقق من املنظمة والعاملني

تبين أو متتلك أية منظمة ميزة تنافسية من دون أن ترتقي بأدائها 
إىل املستوى الذي تتفوق به على املنافسني اآلخرين وملدى زمين 
ا  ا يف احلفاظ على ميز مناسب، قد يطول أو يقصر تبعًا لقدر

التنافسية وإدامتها. 
ة المستدامة : مداخل دراسة الميزة التنافسي3-2

)وMarti, 2000,34(كل منأكد Jeffery,2005 ذكروا
بان  هناك مدخلني أساسيني لدراسة امليزة التنافسية املستدامة 

مها: 
المدخل المتجه من الخارج إلى الداخل-1

يرى اإلسرتاتيجيون أن املنظمات جيب أن ال تسـتغرق طـويال يرى اإلسرتاتيجيون أن املنظمات جيب أن ال تسـتغرق طـويال 
تمرار بان تكافئ ذات تمرار بان تكافئ ذات يف الرتكيز إىل نفسها فقط بل عليها باالسيف الرتكيز إىل نفسها فقط بل عليها باالس

الرؤية نفسها لبيئتها وتتخذها نقطة بدء السيما عندما تقوم مثل الرؤية نفسها لبيئتها وتتخذها نقطة بدء السيما عندما تقوم مثل 
، إذ أن مثــــــة تأكيــــــد بــــــان ، إذ أن مثــــــة تأكيــــــد بــــــان اااســــــرتاجتيااســــــرتاجتياهــــــذه املنظمــــــات بتحديــــــد هــــــذه املنظمــــــات بتحديــــــد 

الشـــركات الناجحـــة هـــي الـــيت تتوجـــه حنـــو اخلـــارج وهـــي املدفوعـــة الشـــركات الناجحـــة هـــي الـــيت تتوجـــه حنـــو اخلـــارج وهـــي املدفوعـــة 
بالســـوق، وان مثـــل هـــذه الشـــركات تتســـلم مواقفهـــا حـــول الزبـــون بالســـوق، وان مثـــل هـــذه الشـــركات تتســـلم مواقفهـــا حـــول الزبـــون 

ا املمتـدة إىل ذلـك، والـيت تسـتعملها لتحديـد ا املمتـدة إىل ذلـك، والـيت تسـتعملها لتحديـد والسوق عـرب جمسـاوالسوق عـرب جمسـا
موقعهــــا يف الســــوق وفهــــم التطــــورات اخلارجيــــة واالســــتجابة هلــــا. موقعهــــا يف الســــوق وفهــــم التطــــورات اخلارجيــــة واالســــتجابة هلــــا. 
وانســجاما مــع هــذا املــدخل فــان حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة وانســجاما مــع هــذا املــدخل فــان حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة 
يتطلب، اختيار موقـع بيئـي متفـوق مث انسـجام مـوارد املنظمـة مـع يتطلب، اختيار موقـع بيئـي متفـوق مث انسـجام مـوارد املنظمـة مـع 

هذا املوقع .   هذا املوقع .   
ل إلى الخارج  ل إلى الخارج  المدخل المتجه من الداخالمدخل المتجه من الداخ--22

ـــــرى  ـــــرى ي ـــــذين يتعمـــــدون منظـــــورا متجهـــــا مـــــن اإلســـــرتاتيجيوناإلســـــرتاتيجيوني ـــــذين يتعمـــــدون منظـــــورا متجهـــــا مـــــن ال ال
اخلارج أن املنظمات جيب أن الجيري بناؤها حول ما اخلارج أن املنظمات جيب أن الجيري بناؤها حول ما إىلإىلالداخل الداخل 

جتود به البيئة من فرص خارجية، بل مبا هو واقع ضمن نقاط قوة جتود به البيئة من فرص خارجية، بل مبا هو واقع ضمن نقاط قوة 
املنظمة، وتستمر رؤيتهم يف ضرورة ان تركز املنظمات على تنمية املنظمة، وتستمر رؤيتهم يف ضرورة ان تركز املنظمات على تنمية 

ـا، وضـرورة االعتمـاد الكفاءات اجلوهرية الكفاءات اجلوهرية  ـا، وضـرورة االعتمـاد الـيت مـن الصـعب حماكا الـيت مـن الصـعب حماكا
علــــى قاعــــدة املــــوارد الفريــــدة مــــن نوعهــــا بوصــــفها نقطــــة بــــدء يف علــــى قاعــــدة املــــوارد الفريــــدة مــــن نوعهــــا بوصــــفها نقطــــة بــــدء يف 
ــــق  ــــق تشــــكيل اإلســــرتاتيجية وانســــجاما مــــع هــــذا املــــدخل فــــان حتقي تشــــكيل اإلســــرتاتيجية وانســــجاما مــــع هــــذا املــــدخل فــــان حتقي
االستدامة مليزة التنافسية يستلزم استخدام موارد فريدة من نوعها. االستدامة مليزة التنافسية يستلزم استخدام موارد فريدة من نوعها. 
مث اختبــــــــــــــــار موقــــــــــــــــع بيئــــــــــــــــي يــــــــــــــــتالءم مــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه املــــــــــــــــوارد مث اختبــــــــــــــــار موقــــــــــــــــع بيئــــــــــــــــي يــــــــــــــــتالءم مــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه املــــــــــــــــوارد 

(Jeffery,2005:345)..
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موارد المنظمة والميزة التنافسية المستدامة :موارد المنظمة والميزة التنافسية المستدامة :33--33
تنقسم موارد املنظمة هنا حسب امليزة التنافسية إىل ثالثة تنقسم موارد املنظمة هنا حسب امليزة التنافسية إىل ثالثة 

أبعاد مهمة أبعاد مهمة 

الموارد :الموارد :أنواعأنواع--أأ
اىل ان املوارد اىل ان املوارد (Chaharbghi&lyunch,1990,89)أشارأشار

..))11( ( ميكن تقسيمها هرمياً كما يف الشكل ميكن تقسيمها هرمياً كما يف الشكل 

ف املواردف املواردتصنيتصني::))11شكل (شكل (

SSoouurrccee:: Chaharbaghi Kazem and Lynch Richard; Sustainable Competitive advantage: toward a Dynamic Resource
based Strategy. Management Decision Vol. 37/1 No. 1999 pp.4488..

دامة البد من توفر بعض اخلصائص الداعمة صدراً مهماً للميزة التنافسية املستماملوارد : لكي تشكل موارد املنظمة خصائص- ب
) 2(يف الشكلإيضاحهاالستدامة امليزة التنافسية اليت مت 

مدخل النظرة املستندة اىل املوارد: )2(شكل
Source: Lynch Richard "Corporate Strategy" 2th .ed, Prentice Hall, 2000 pp.281.

الموارد 
المقتناة
مسبقا

القوة النسبية 
للتنافس

صـــــــــــــــــــــــــعوبة 
التقليد

القدرات 
المبدعة

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة 
االستمرارية

صعوبة اإلحالل 
واالستعاضة

التوزيع 
والتخصيص 

المالئم

يةإدامة الميزة التنافس
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امليزة التنافسية جيب على إلدامةا: إدامة امليزة التنافسية- ت
منظمات األعمال أن تقوم باستثمار كبري من اجل زيادة العوائق 

ا أمام تقليدها مع وجود حقيقة أساسية هو أنة أوسبل حماكا
يوجد عوائق الميكن التغلب عليها فتوجد أمام الشركة العديد ال

لغموض من اخليارات منها املالئمة ، العرقلة االقتصادية ، ا
،املهارات ، املقدرة على احملاكاة . 

أنموذج الميزة التنافسية المسـتدامة لمؤسسـات التعلـيم 3-4
:

جند أن هناك العديد من النماذج اليت درست امليـزة التنافسـية 
املستدامة بشكل عام وامليـزة التنافسـية املسـتدامة يف قطـاع التعلـيم 

ــــبعض مــــنلبشــــك ــــا عــــرض ال تلــــك خــــاص فلهــــذا ســــنحاول هن
:النماذج

IInndduussttrryyهيكل الصناعة هيكل الصناعة 11--44--33 SSttrruuccttuurree

قـــوى الصـــناعة اخلارجيـــة خبمســـة قـــوى الصـــناعة اخلارجيـــة خبمســـة ((PPoorrtteerr..11999955,,4444))حـــدد حـــدد 
هــــــزين وقــــــوة املشــــــرتين  هــــــزين وقــــــوة املشــــــرتين عوامــــــل هــــــي (حــــــواجز الــــــدخول وقــــــوة ا عوامــــــل هــــــي (حــــــواجز الــــــدخول وقــــــوة ا
ديـــدات البـــدائل وتنافســـية الصـــناعة) الـــيت تناوهلـــا العديـــد مـــن  ديـــدات البـــدائل وتنافســـية الصـــناعة) الـــيت تناوهلـــا العديـــد مـــن و و

الــدخول إىل الــدخول إىل البــاحثني، وضــمن التعلــيم فــإن احلــواجز املتحملــة يفالبــاحثني، وضــمن التعلــيم فــإن احلــواجز املتحملــة يف
هي االقتصاديات الكلية وسياسات احلكومة، والوصول هي االقتصاديات الكلية وسياسات احلكومة، والوصول األسواقاألسواق

ـــــــؤثر يف  ـــــــة، إن هـــــــذه العوامـــــــل ت ـــــــات الرأمسالي ـــــــؤثر يف الســـــــهل إىل املتطلب ـــــــة، إن هـــــــذه العوامـــــــل ت ـــــــات الرأمسالي الســـــــهل إىل املتطلب
إسرتاتيجية مؤسسات التعليم. إسرتاتيجية مؤسسات التعليم. 

Foreign Marketهيكل السوق األجنبي2- 3-4
Structure

جيب أن تنظر مؤسسات التعليم إىل هيكل األسواق جيب أن تنظر مؤسسات التعليم إىل هيكل األسواق 
ليت تدخل فيها وباألخص النظر إىل العالقات الثقافية ليت تدخل فيها وباألخص النظر إىل العالقات الثقافية األجنبية ااألجنبية ا

الوثيقة الصلة بني جمتمع معني واخلدمة اليت تعرض على ذلك الوثيقة الصلة بني جمتمع معني واخلدمة اليت تعرض على ذلك 
تمع، فضًال عن حتديد اخلربة واملعرفة اليت متلكها مؤسسات  تمع، فضًال عن حتديد اخلربة واملعرفة اليت متلكها مؤسسات ا ا
التعليم، وإن هذه العوامل تؤثر على املدخل االسرتاتيجي املالئم التعليم، وإن هذه العوامل تؤثر على املدخل االسرتاتيجي املالئم 

.(johonson &sholes ,2007 ,143)ملؤسسات التعليمملؤسسات التعليم

إستراتيجية التسويق الداخلي3- 3-4
أن إسرتاتيجية التسويق الداخلي ملؤسسة معينة تستهدف إىل 
خلق احلماس والسلوك املنسجم مع االهتمام بإسرتاتيجية 
التسويق العاملة بني املالك، أما املؤسسات (اخلدمية) فإن الرابط 

أكثر أمهية مما عليه بني إسرتاتيجية التسويق الداخلي واخلارجي 
يف قطاع السلع: ألن املؤسسات اخلدمية  تعتمد على نوعية 

:Mazzarol and soutarأمنوذجمالكها وأدائه. وعلى وفق 

للمؤسسات فان إسرتاتيجية التسويق الداخلي (293 :1999
: إىلالتعليمية ستحتاج 

فاعلية التدريسيين فاعلية التدريسيين 11--33--44--33
ضوء على أمهية التعلم واخلربة سلط العديد من الباحثني ال

بوصفها مصدر للميزة التنافسية املستدامة، وأن استمرار التعلم 
سيضيف إىل اخلربة وهذا يؤدي اىل الفاعلية األفضل ملالك 
التدريس ويؤثر اجيابيا على مسعة اجلامعة، وكلما كانت املعرفة اليت 
حيملها املالك معرفة ضمنية ومعقدة سيكون من الصعب 

ا  حما  وأكد (Mazzarol and soutar: 1999: 294)كا
Ngwaveالباحثان   and Ndirangw, 2005)(خربة أن

املالك ميكن تقوميها وتطويرها بواسطة فاعلية التدريسيني اليت 
Ngwave)ارتباطا مباشرا مع استدامة امليزة التنافسية  ترتبط

and Ndirangw ,2004:23).
مية . مية . التنظيالتنظيالثقافة الثقافة 22--33--44--33

ا القيم السائدة اليت  لقد مت تعريف الثقافة التنظيمية بأ
ا الفلسفة اليت تقود سياسة املنظمة  تتخذها منظمة معينة، وأ

احنو العاملني والزبائن،  االفرتاضات واملعتقدات األساسية وأ
ا أعضاء املنظمة. وعلى الرغم من وجود العديد  اليت يشرتك 

ى فإن الباحثني أكدوا أن املنظمات اليت من التعريفات األخر 
فيها ثقافات قوية أو قيم مشرتكة وشائعة ستصل على أداء فائق 
وأن أدارة الثقافة من أجل امليزة والسلوك املستخدمني ضمن 

ا  .)33، 2002( المعمار ،املؤسسة، وكذلك قيمها ومعتقدا

المعلومات المعلومات ههتقانتقان33--33--44--33
ات املرتاكمة ، األدوات ، جمموعة من املعارف ، اخلرب 

والوسائل املادية ، املنظمية اليت يستعملها الفرد يف احلصول على 
املعلومات احملفوظة ، املصورة ، املرسومة ، معاجلتها ، وختزينها ، 

Suchultheis & Bockجلميعوتبادهلا ، ونشرها لتكون متوفر 

, ا ()(275 : 1995 ا (و ميكن النظر إىل التقانة على أ معلومات معلومات و ميكن النظر إىل التقانة على أ
ومعدات وأساليب فنية وعمليات مطلوبة لتمويل املدخالت إىل ومعدات وأساليب فنية وعمليات مطلوبة لتمويل املدخالت إىل 
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خمرجات يف املنظمة، ومنذ ظهور تقانة املعلومات احلديثة فإن خمرجات يف املنظمة، ومنذ ظهور تقانة املعلومات احلديثة فإن 
قيمة أجهزة الكمبيوتر لتطوير امليزة التنافسية املستدامة قد قيمة أجهزة الكمبيوتر لتطوير امليزة التنافسية املستدامة قد 

خصت بعناية واضحة. خصت بعناية واضحة. 
تحليل نتائج الدراسة   4
من الدراسة احلالية مت االعتماد ضوصف عينة البحث : 4-1

التدريسيني من اجلامعتني األهلية حملافظة  جمتمع على عينة من
عضو هيئة تدريس )56( ـ متمثلة ب( نوروز و جيهان )دهوك

على استمارة )60(  إذ مت توزيع  من الكليات  ، )2(يف 
كانت صاحلة)56(لسادة التدريسيني  ومت اسرتجاع اعينة من 
، و يشري %95إذ كانت نسبة االستجابة بنسبة للتحليل 

ا أفراد عينة )2( اجلدول إىل املواصفات الشخصية اليت يتمتع 
اىل شار املاالستبانةواليت مت احلصول أليها من قبل البحث 

)3(يف اجلدول هيكلها كما

ة البحثيوضح املواصفات الشخصية الوظيفية اليت حيملها أفراد عين:)2(رقمجدول 
الجنس

أنثىذكرالجامعة
%ت%ت

3053.5758.92نوروز

2035.71411.78جيهان

العمر
فأكثر5051- 4041- 31الجامعة

%ت%ت%ت
1526.781526.7858.92نوروز

1730.3535.3511.78جيهان

الحالة االجتماعية
مطلقأعزبمتزوجالجامعة

%ت%ت%ت
--3035.5758.92نوروز

--1933.9223.57جيهان

المؤهل العلمي
ماجستيردكتوراهالجامعة

%ت%ت
2544.641017.85نوروز

712.51425جيهان

اللقب العلمي
مدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذالجامعة

%ت%ت%ت%ت
11.7847.142035.711017.85نوروز

11.78610.711425--جيهان

الكليةمدة الخدمة
سنة فأكثر22سنة21- 16سنة15- 5الجامعة

%ت%ت%ت
58.921017.852035.71نوروز

1628.5735.3523.57جيهان

اجلدول من إعداد الباحث. 
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االستبانةهيكلية استمارة :)3(رقمجدول 
ات المتغير 

األساسية
المصادر المعتمدةالمتغيرات الفرعية

المعلومات 
الشخصية

اجلنس ، العمر ، احلالة االجتماعية ،الشهادة ، العنوان 
الوظيفي ، عدد سنوات اخلدمة .

    
يلية

حو
 الت

ادة
القي

,Hinkin and Trace,1999التأثري الكاريزمي 
Murray,2003 الدافعية اإلهلامية

حفيز التفكريي الت
النظرة  الفردية

سية 
تناف

ة ال
ميز

ال
امة

ستد
الم

Ngware and Ndirangu,2005فاعلية التدريسيني
Peters and Pottessberghe ,

2000,
Henson,1996

الثقافة االبداعية
تقانة املعلومات

املصدر من إعداد الباحث.

عالقات االرتباط بني أبعاد  القيادة القيادة التحويلية والميزة التنافسية المستدامة ليل عالقات االرتباط بين تح4-2
.التحويلية  امليزة التنافسية علي املستوي الكلي و اجلزئي

عالقات االرتباط بني  القيادة التحويلية وامليزة التنافسية املستدامةيشري :)4(رقمجدول 

دة 
لقيا

يلية
حو

الت

المعتمد
المستقل

الميزة التنافسية المستدامة

**0.695الثأثير الكاريزمي 

**0.795الدافعية االلهامية

**0.775التحفيز التفكيري 
**0.781الفرديةالنظرة 

**0.776مؤشر كلي

p ** ≤ 0.01 n =56
≤ 0.05p*

إىل أن هناك عالقة ارتباط إحصائية ) 4( يشري اجلدول 
املستقل موجبة ذات داللة إحصائية معنوية بني كل من املتغري

وهي ) 0.776( عتمد إذ بلغ معامل االرتباط للمؤشر الكلي وامل
ذا تقبل الفرضية اليت أشارت )0.01(قيمة معنوية عند مستوى و

ومن جانب ، على وجود عالقة ارتباط بني متغريي الدراسة 
أن هناك عالقة ارتباط ذات عالقة ) 4(آخر أشار اجلدول 

امليزة التنافسية ويلية والقيادة التحإحصائية بني كل من أبعاد 

الدافعية كانت بني بعد ارتباطاملستدام إذ جند أن قوى عالقة 
يف حني ) 0.795(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط اإلهلامية 

امليزة االستشارة الفكريةأضعف عالقة معنوية كانت بني 
الدافعية لدى األفراد التنافسية املستدام ويشري ذلك أنه كلما زاد 

أدى جيد يالذي حيصل مالتقييوكاناملني التدريسينيالع
.ذلك إىل اعتبار املوارد البشرية امليزة التنافسية املستدام 
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تحليل عالقات  التأثير  بين  القيادة التحويلية 3-1- 4
والميزة التنافسية المستدامة

أمنوذجلغرض معرفة وجود تأثري معنوي ملتغريات الدراسة فأن 
سة يستلزم حتديد مستويات التأثري يف عينة الدراسة بصورة الدرا

كلية وجزئية وفيما يلي ألثر متغريات الدراسة وتفسري املدلوالت 
:األيتوعلي النحو اإلحصائية

بامليزة التنافسية القيادة التحويلية تأثريحتليل 
فرضية التأثري اليت تنص علي باختباراملستدام:يتضمن هذا احملور 

ود تأثري معنوي بني املتغري املستقل و املعتمد لعينة الدراسة وج
بصورة منفردة و جمتمعة

بامليزة التنافسية املستدامة يظهر القيادة التحويلية تأثري - أوال
يف امليزة للقيادة التحويلية وجود اثر ومعنوي ) 5( اجلدول 

البالغة احملسوبة ) F( التنافسية املستدامة وبدعم ذلك قيمة 
من قيمتها اجلدولية وعند مستوى واليت هي اكرب) 14.733(

مما يدل على أن منحين ) 1.55( وبدرجة حرية )0.05( معنوي 
يف تفسري العالقة بني متغريات الدراسة على االحندار جيد

ما قيمته) R2( مستوى الكلي وقد بلغ معامل التحديد 
املستقل على التأثري الذي والذي يشري إىل قدره املتغري)(0.749

ويعزز ذلك قيمة معامل االحندار) 74%( يطرأ املعتمد بنحو 
 )B ( ما مقداره)0.776(

يف امليزة التنافسية املستدامةاثر القيادة التحويلية :)5(رقمدول ج
املعتمد

املستقل
امليزة التنافسية املستدامة

R2

)F(قيمة

B0B1اجلدوليةحمسوبة

0.6990.7760.74914.0480.000القيادة التحويلية 

1.55) n= 56DF (P * ≤ 0.05

بالميزة القيادة التحويلية تأثير كل من أبعاد 2- 4-3
التنافسية المستدامة 

أن هناك تأثريا معنويا لكل بعد من ) 6( يشري اجلدول 
يؤكد بامليزة التنافسية املستدام وهذاأبعاد القيادة التحويلية   

حتقيق الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات الفرعية املنبثقة منها ، 
للقيادة عالقات التأثري املعنوي كانت أقوىإذ يبني اجلدول أن 

بداللة قيمة معامل الدافعية اإللهاميةيف بعد التحويلية 
ما )B1(فيما بلغت قيمة )0.635(البالغة ) R2(التحديد 

احملسوبة )t(يمة معنوية بداللة قيمة وهي ق)0.795(قيمته 
واليت هي )19.619(احملسوبة)F(، أما قيمة )4.077(البالغة

باملرتبةويأيت، أكرب من قيمتها اجلدولية حسب نتائج التحليل
النظرةالثانية من الثاثري القوي ببعد امليزة التنافسية املستدامة بعد 

واليت ) 0.609( البالغة )R2( بداللة معامل التحديد الفردية
) 5.625( احملسوبة البالغة ) t( اللة قيمة دكانت معنوية ب

انه ما يشري اوهذ)35.643( احملسوبة البالغة ) F( وبدالله 
كلما زادت املراعاة الفردية للكادر التدريسي كلما اعترب ذلك 

اليت  كيريالتحفيز التفمن حمفزات امليزة املستدامة ، وتليها بعد 
بلغت قيمة معامل إذامللحوظ يف امليزة التنافسية التأثريكان هلا 
B1( فيما بلغت قيمة )0.600( البالغة )R 2( التحديد 

احملسوبة ) t( وهي معنويو بداللة قيمة ) 0.775(ما قيمة ) 
( احملسوبة ) f( قيمة إما، ) 0.691(البالغة 

عنوية بني ية محني كانت أقل عالقة تأثري ، يف  )39.513
إذ بلغ معامل التحديد التأثير المثالييف بعد القيادة التحويلية 

)R2(قيمته ما)0.485(
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تأثري كل من أبعاد القيادة التحويلية  بامليزة التنافسية املستدامة:)6(رقمجدول 

P**≤ 0.01 n=56 * P of   t

االستنتاجات والمقترحات

الباحث إليهمبثابة خالصة ملا توصل تعد االستنتاجات 
على النتائج النظرية وامليدانية ، إذ متثل االستنتاجات اعتمادا
ات وصياغتها واليت يراها الباحثحرت لوضع مقسيةاألساالركيزة 

تطوير العالقة بني املتغري املستقل لضرورية للعينة املبحوثة 
سيتم عرض االستنتاجات املبينة على نتائج اجلانب واملعتمد ،

والرؤىحات رت النظري وامليداين للدراسة ومن مث عرض مق
عن تقدمي فضالث املستقبلية املقدمة إلدارة الشركات عينة البح

اقرتاحات للباحثني حول الدراسات املستقبلية املكملة للموضوع 
:األيتعلى النحو 

التعلم التنظيمي بات اليوم يشكل ضرورة إسرتاتيجية أن.1
وليس خيارًا من بني جمموعة من اخليارات اإلسرتاتيجية اليت 

مإذالتحويلينيتواجه القادة  من بني أهم أنسيجدون أ
م أسب م هو عدم امتالك منظما اب إعاقة وعرقلة نشاطا

األدوات واألساليب املعاصرة اليت تسمح هلا بتحسني أسرع ، 
وتكيف دائم مع منظمات مماثلة يف دول متقدمة .  

تأكيد مسة الدميومة يف املزايا التنافسية بوصفها أحدى .2
قدة التحديات اليت تواجهها املنظمات املتنافسة يف البيئة املع

احلالية، فان ذلك يستلزم فهمًا حقيقياً لذلك التناغم واالنسجام 
املطلوب بني مقدرات اإلبداع االسرتاتيجي وسلوك القيادة 

ومبا يضمن حتقيق االستدامة يف متيز املنظمات عن ، التحويلية 
غريها.

تستند اىل فلسفة إن القادة التحويليني ميتلكون خرائط .3
رؤى تثري الدافعية من خالل الرتكيز على املعرفة ، وهم ذوو 

اخلصوصية الفردية واالستثارة الفكرية ، ومها منظوران يدخالن 
مدخال اجتماعيا صرفا ، وبنفس الوقت يتأثران بعوامل القيادة 

التحويلية األخرى وهي سحر الشخصية والدافعية اإلهلامية .
لتحويلية إذ مت إثبات وجود عالقة ارتباط بني   القيادة ا.4

وامليزة التنافسية املستدامة .
أظهرت النتائج أن هناك عالقة تأثري  لسلوك القائد التحويلي  .5

على امليزة التنافسية املستدامة .ومن خالل متغري فرفق العمل 
المقترحات :

اجلامعات األهلية يفرض الواقع النظري والعملي ضرورة قيام .1
م يف تطوير بعملية استقراء للبيئة وحتليلها  مبا ميكن أن يعزز خرب

باجتاه البيئة اإلسرتاتيجيةوتعزيز مفاهيم اإلسرتاتيجيةالرؤية 

املعتمد

املستقل

)F(قيمةR2ية املستدامةامليزة التنافس

B0B1)Fالجدوليةلمحسوبة)ا

**1.028o.695الكاريزميالتأثير 
)*4.183(

0.48518.4950.00

**1.3620.795الدافعية اإللهامية
)*4.077(

0.63519.6190.00

*1.7410.775التحفيز التفكيري
)*0.691(

0.60039.5130.00

*1.5530.781يةالفردلنظرةا
)*5.625(

0.60935.6430.00
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وضرورة تناسق فلسفتها وعملها مع تلك التغريات احلاصلة يف 
البيئة وهذا يستلزم تطوير براجمها التعليمية والتدريبية اجتاه ذلك .

ات عينة الدراسة إن جناح اإلدارة واملالك التدريسي يف الكلي.2
ستندة على تنشيط املقدرات مفاهيم القيادة التحويلية املمن تبين 

واضحة تتبناها الكليات، إسرتاتيجيةيف ظل وتفعيلهااإلبداعية 
املوارد البشرية السرتاتيجيهعملية انتقاء تأيت بثمارها منو

برؤساء األقسام خصوصا تلك الكوادر اليت تستوعب منط 
مما يعمد حتقيق امليزة التنافسية ويلية يف سلوكهاالقيادة التح
املستدامة .
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ABSTRACT
The theoretical problem study attracted the seacity and modernity of the studies that deal with variables

combination of sustainable competitive advantage and its achievement mechanism through focusing upon
stimulating innovation capabilities and the ways of storing it in a transformational leaders behavior , while
the practical framework of the problem secondly based upon the need necessities to straighten the sustainable
competitive advantage and absorb its influences in terms of harmony between those  creative abilities ,and
make it a context in transformational leader behavior which represented in a sample composed of ( 56 )
faculty members in (2 ) of private colleges in the Dohuk province .

The importance of this research is derived from the value of the scientific output of   teaching faculty in
accordance with the concentration of creative feature required by the specificity of this sector values. And the
need to ensure continuity in the flow of benefits derived from the harmony of creative abilities and
characteristics of transformational leadership to ensure sustainability requirements in private  advantages, as
one of the challenges faced by community colleges in exchange for government colleges in such environmental
conditions
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)الذيل على الروضتني(منهج أيب شامة يف كتاب 

جيهان طاهر حجيو فرست مرعي امساعيل
العراق-، اقليم كوردستانجامعة زاخو، كلية العلوم اإلنسانية

ال النموذجية العراق-دهوك، اقليم كوردستان-نوية 

لنشر2015، ايلول21:ريخ استالم البحث( ريخ القبول  )2015كانون االول، 29:،  

اخلالصة
ومـن َمث . ، حيـث طبـق املـنهج احلـويل علـى األحـداث)الـذيل علـى الروضـتني(هذه الدراسة تبحث عن املنهج الذي اتبعه املؤرخ أبو شامة يف كتابه 

ت القرآنية واألحاديـث النبويـة، فضـالً عـن النقـد  آل والتعليـق، والشـّك والتـوهم سيتم إستعراض أبرز مميزات منهج أيب شامة ، كاملبالغة واالستشهاد 
إلضـافة إ ىل املـدح والتعليل، والربط، والدقة يف تصـوير األحـداث، والتكـرار، والتعريـف لألمـاكن، وحتسـني األلفـاظ، وإسـتخدامه األلفـاظ األعجميـة، 

ت يف مؤلفه مثلة ضمن ما أورده املؤرخ من الروا .والذم، مستشهداً 

املقدمة

يعد أبو شامة واحداً من أبرز علمائه عصره البارزين، فقد 
مّثل ثقافة عصره، لذا أشاد به املؤرخون وكتاب السري والرتاجم 

.)1(ممن عاصروه نظراً ملكانته العلمية
رخيية  )2(يعد كتاب الروضتني من أشهر كتبه وذات أمهية 

كبرية، ويدل عنوانه على أنه يتعرض لزمن حمدود حبقبيت نور 
، وصالح الدين )م173–1146/ هـ569–541(الدين زنكي 

واألمكنة احملدودة ) م1193–1168/ هـ589–564(األيويب 
.)3(بدوليت هذين السلطانني ومنطقة نفوذمها

شامة يف واقع األمر مل يكتب شيئاً يف الروضتني  ومع أن أ
ه، سوى بعض األسطر والتعليقات الصغرية بني من عند

 ً رعة أن يؤلف كتا املقتطفات املقتبسة، إال أنه استطاع مبهارة 
ريخ احلقبة املمتدة من مطلع العهد النوري حوايل  ً يف  متواز

إىل وفاة السلطان صالح الدين سنة ) م1145/ هـ540(سنة 
حسنة ، وذلك عن طريق مجع مقتطفات )م1193/هـ589(

حمبوكة الوصف بعضها وراء بعض اقتطفها من . )4(األخبار

خمتلف املصادر املعاصرة مبنتهى الذكاء والدقة، وهكذا جاء 
لضبط  )961(الكتاب جمموعة من حوايل ألف نص مقتبس أو 

.)5(مرجعاً 22أخذت عن 
لدرجة األوىل من العماد الكاتب  أخذ أبو شامة 

ئقه فاقتبس  نصاً، واقتبس من القاضي 362منه األصفهاين وو
اء الدين بن شداد 196الفاضل  نصاً، ومن 121وثيقة، ومن 

يت بعد 72نصوص، ومن ابن أيب طي 108ابن األثري  نصاً، و
نصاً، ومن ابن 137ذلك ابن القالنسي الذي أخذ منه 

8نصاً، وأسامة ابن منقذ 14نصاً، وعمارة اليمين 17القادسي 

)6(ن عساكر مثله، كما اقتبس من آخريننصوص، واب

اعتمد أبو شامة على بعض املصادر وهي مفقودة اآلن، 
رخيية هامة، كما أنه أكثر من االعتماد  وأعطى ذلك كتابه قيمة 

ئق فلديه منها ما يزيد على  ا يف 206على الو يت  وثيقة 
رخيه .)7(مواضعها لتوثيق 
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ترتيـب الـحـوادث والسـنيـنمـنـهـجــه يف : أوالً 
املنهج احلـولـي-أ

اتبـــــع املؤرخـــــون املســـــلمون بشـــــكل عـــــام منهجـــــني يف تـــــدوين 
:احلوادث التارخيية، وقد ميزج بعضهم بني االثنني ومها

يعــين  ) املــنهج األفقــي(املــنهج األول املوضــوعي أو مــا يســمى 
كتابــة التــاريخ وتنظــيم أحداثــه حســب املوضــوعات، أي أن يلتــزم 
ختيــار املوضــوع ويتنــاول أحداثــه منــذ بدئــه وحــىت انتهائــه  املــؤرخ 
وفق خمتلف جوانبه، كوحدة متكاملة دون قطع أي حدث عنها، 
أو اإلشارة إليها يف موضوع آخر، كتاريخ الدول أو عهود اخللفاء 
والســـــالطني واألمـــــراء، والســـــري الذاتيـــــة أو الطبقـــــات، أو التـــــاريخ 

.)9(دثة كاملة وإن استغرقت سنوات، أي كتابة احلا)8(احمللي
أو ) املـنهج العمـودي(أما املنهج الثاين وهـو املـنهج احلـويل أو 

وهو منهج ترتيب على السـنني، وهـي بـال شـك ) نظام السنوات(
وراء بـــــروز الشـــــكل التخصصـــــي يف الكتابـــــة التارخييـــــة علـــــى وفـــــق 

ومنها ما هو عام ويقتصر على حقبة زمنية معينة أو. )10(السنني
على إقليم جغرايف معني، ومنها مـا يعمـد إىل التفصـيل ومـا يعمـد 

.)11(إىل اإلجياز وتلخيص النقاط األساسية
ســـرها) احلـــول(و ، وقـــد ورد يف القـــرآن )12(لغـــة، هـــو الســـنة 

ــذا املعــىن يف قولــه تعــاىل ــَداُت يـُْرِضــْعَن أَْوَالَدُهــنَّ : الكــرمي  َواْلَواِل
أما اصطالحاً فإنـه خضـوع املـادة التارخييـة . ))13َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ 

.)14(لتعاقب السنني املفردة
وعيــوب، ومــن أهــم مميزاتــه ــا تضــمن : للمــنهج احلــويل مــزا أ

االســتمرارية الظــاهرة لألحــداث مــع احملافظــة علــى تنســيق األخبــار 
ثــري كبــري علــى . )15(املنوعــة الــيت حصــلت يف حــول واحــد وهلــا 

ا حتصر دائرة األحـداث يف الزمـان واملكـاناألحداث التارخي ية أل
)16(.

عـــــرف ســـــياق احلادثـــــة التارخييـــــة ) أبوشـــــامة(= يف حـــــني أنـــــه 
الطويلة، اليت تتواصل ومتتد إىل عدد من السنني، فال يذكر املؤرخ 
الــذي يتبــع املــنهج احلــويل منهــا إال مــا خيــص حــوادث الســنة الــيت 

نيـــة جيمــع كــل أحـــداثها، فــإذا كـــان لتلــك  احلادثــة بقيـــة يف ســنة 
لثــــة، ذكرهــــا مفرتقــــة ممزقــــة، يف مجلــــة أحــــداث كــــل ســــنة . )17(و

ـــم  إلضـــافة إىل ضـــعف ملكـــة النقـــد عنـــدهم بوجـــه عـــام، وأدار

التــاريخ العــام علــى األفــراد واحلــروب والسياســة يف أبســط صــورها، 
لشـــــؤون العامــــة للجماعـــــات وتعليـــــل احلـــــوادث  وعــــدم عنـــــايتهم 

.)18(أسرارهاوالنفاذ إىل 
إن أســباب ظهــور ذلــك النــوع مــن الكتابــة التارخييــة وشــيوعها 
تمع، واالهتمام الكبري حبركة  يرجع إىل التنظيم الذي ساد حياة ا

، وإىل التطــــــورات السياســــــية واإلداريــــــة واحلضــــــارية )19(التــــــدريس
األخرى اليت رافق نشأت الدولة العباسية واستمرارها، فأصبح من 

كــان إجيــاد األســس واملبــادئ يف تنظــيم عمليــة تــدوين الضــروري مب
م 10/ هــــــ4أصـــــبح ذلـــــك األســـــلوب منـــــذ القـــــرن . )20(التـــــاريخ

.)21(األمنوذج الرئيسي للتدوين التارخيي للعصر
وبذلك فإن املؤرخ الذي رتـب أحداثـه علـى األسـلوب احلـويل 
فإنه أرخ لألحداث سـنة بعـد سـنة، ومجـع حـوادث كـل سـنة علـى 

فــإذا انتهــت حــوادث )) وفيهــا((فيمــا بينهــا بكلمــة حــدة بربطهــا
سـتخدام  السنة الواحدة، انتقل املـؤرخ إىل حـوادث السـنة التاليـة 

))مث جـــاء ســـنة كـــذا((، أو ....))مث دخلـــت ســـنة كـــذا: ((عبـــارة
، وعلـــى غـــرار املـــؤرخني الـــذين ســـبقوا أبوشـــامة، واســـتخدموا )22(

م .املنهج احلويل يف كتا
مبنهج املؤرخنيتـأثـره -ب

ثر أبو شامة مبنهج املؤرخني القدامى يف استخدامه أسلوب 
م  إلضـــافة إىل اســـتخدام أســـاليبهم وعبـــارا احلوليـــات يف كتابـــه، 

/ هــ630(ابـن األثـري : يف الكتابـة التارخييـة، مـنهم مـن عاصـره مثـل
ت (، ســبط ابــن اجلــوزي )23(وكتابـه الكامــل يف التــاريخ) م1232
ثــر بــه )24()م1256/ هـــ654 ، خصوصــاً األخــري فــإن أبــو شــامة 

ت جبديــــد يف –ونقــــل عنــــه–كثـــرياً  إال أن ذلــــك ال يعــــين أنــــه مل 
.منهجه

ـــه ودخلـــت ســـنة تســـعني ومخســـمائة وبعـــدها  يبـــدأ كتابـــه بقول
مث دخلـــت ســـنة : ((ينتقـــل إىل ســـنة جديـــدة ليـــذكر أحـــداثها قـــال

إىل وســـار علـــى ذلـــك الـــنهج )25())أحـــدى وتســـعني ومخســـمائة
، حيـث أتبــع نفـس أســلوب ))مث((ايـة الكتـاب أي يــذكر لفظـة 

.أبن األثري يف الكامل
ثر بسبط ابن اجلوزي من خـالل ختصيصـه مسـاحة واسـعة  و
من الكتاب للحديث عن الوفيات، وخاصة وفيات الشخصيات 
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الدينية من أهل التصوف والزهد والورع، وتـرد تلـك الـرتاجم لـدى 
ــــا دون أبــــو شــــامة كمــــا يف الســــب األحــــداث ممتزجــــة  ط يف ثنــــا

.فاصل
إلضــافة إىل ذلــك فــإن الســبط تــرجم لــبعض أفــراد أســرته يف  

) م1198/هـــ597(كتابــه، فهــو يــرتجم جلــده ترمجــة طويلــة يف ســنة 
، ويف ذلـــــك فهـــــو يتنـــــاثر احلـــــديث لرتمجـــــة )26(وهـــــي ســـــنة وفاتـــــه

شـامة وبـذلك فـأن أ. )27(وتدوين أخباره وأفراد أسرته وشيوخه
أيضاً خصص مساحة كبرية علـى غـرار السـبط ذكـر ترمجـة لنفسـه

، مع ذكر أخبار متناثرة عن )30(، وشيوخه)29(وأفراد أسرته)28(
وحبكـم قـرب السـبط لألحــداث . )31(نفسـه وعـن أسـرته وشـيوخه

ومعاصـــرته هلـــا، فأنـــه صـــور أدق اللحظـــات يف كتابـــه مثـــل حلظـــة 
.املوت والدفن، كذا فعل أبو شامة

شـــامة اتبـــع منهجـــاً خاصـــاً بـــه، فأنـــه   ومـــع هـــذا كلـــه فـــإن أ
ايته، ولكـن يف  كعادة النظام احلويل واصل حديثه يف السنة إىل 

متام ما : ((بعض األحيان أمت أحداث ما جرى يف السنة حنو قوله
بقيـــة : ((، أو قولـــه)32())جـــرى يف ســـنة مثـــان ومخســـني وســـتمائة

)).أحداث هذه السنة
مث : ((يان ذكـر السـنة بغـري اكتمـال، حنـو قولـهويف بعض األح

ـــــا ســــــنة مخــــــس )33())دخلـــــت ســــــنة مخـــــس وعشــــــرين وقصــــــد 
.وعشرين وستمائة

وقـــد يلحـــق الســـنة اجلديـــدة بـــذكر عهـــد اخلليفـــة احلـــاكم حنـــو 
))مث دخلــت ســنة ثالثـــني وســتمائة يف خالفــة املستنصـــر: ((قولــه

دخلــت مث : ((، أو ذكــر اســم ســلطان دمشــق معــه حنــو قولــه)34(
ســـــنة ســـــت وعشـــــرين وســـــتمائة يف دولـــــة املستنصـــــر بـــــن الظـــــاهر 

، وأورد مـــع )35())وســلطان بــن الناصــر دمشـــق داود بــن عيســى
ئبــــه حنــــو قولــــه مث دخلــــت ســــنة مثــــان : ((اســــم ســــلطان دمشــــق 

أيب جعفر بـن الظـاهر  وعشرين وستمائة يف خالفة املستنصر 
ئبـه فيهـا أخـوه وسلطان دمشق األشـرف بـن العـادل بـن أيـوب  و

ر )36())الصــاحل بــن العــادل ً أضــاف احلــاكم علــى الــد ، وأحيــا
مث دخلــت ســنة تســع وعشــرين وســتمائة يف : ((املصــرية حنــو قولــه

خالفة املستنصر بن الظاهر بن الناصر وسلطان دمشق االشـرف 
ر املصرية أخوه الكامل بن العادل .)37())بن العادل، ويف الد

ى مل يــذكر عهــد اخلليفــة بــل ذكــر الســالطني ويف أحيــان أخــر 
مث دخلــــت ســــنة ســــت وثالثــــني وســــتمائة : ((فقــــط كمــــا يف قولــــه

وسلطان دمشق اجلـواد يـونس بـن مـودود بـن أيب بكـر بـن أيـوب، 
ألراضي املقدسة وأعماهلا الناصر داود بـن عيسـى بـن أيب بكـر  و

ر املصرية العـادل أبـو بكـر بـن دمحم بـن أيب ب لد كـر بن أيوب، و
.)38())بن أيوب

طبيـعـة حـوليـاتـه-ج
مــن خــالل قــراءة احلــوادث يف كتــاب الــذيل أليب شــامة ميكــن 

:التوصل إىل أمور عديدة خبصوص طبيعة حولياته وهي
/ هـــــ590(رتــــب حولياتــــه بشــــكل متسلســــل ابتــــداًء مــــن ســــنة -1

وتبــــع ذلــــك بشــــكل تصــــاعدي إىل أن وصــــل إىل ســــنة ) م1193
).م1266/ هـ665(
سلوب واحد -2 كان دقيقاً يف الفصل بني حولية وأخرى والتزم 

دخلــــــت ســــــنة تســــــع : ((وخاصــــــة يف بدايــــــة الكتــــــاب حنــــــو قولــــــه
مث دخلـــت ســـنة : ((، ويكمـــل حولياتـــه فيقـــول)39())ومخســـمائة

دون ذكـر لفـظ مخسـمائة، وعنـدما يـدخل )40())أحدى وتسعني
مث دخلـــــت ســـــنة : ((يقـــــول) م1203/ هــــــ600(إىل حوليـــــة ســـــنة 

، ويســتمر يف ذكــر العبــارة كاملــة يف كــل حوليــة إىل )41())ســتمائة
مث دخلــــــــت إحــــــــدى وعشــــــــرين : ((ايــــــــة الكتــــــــاب مــــــــثًال قولــــــــه

.)42())وستمائة
ــــارخيي أو ترمجــــة -3 ً للحــــدث الت ــــه عنــــوا ــــع حوليات وضــــع يف مجي

ً حمــــدداً مث  لشـــخص معـــني مث ذكـــر حوليتــــه، أي أنـــه يضـــع عنـــوا
تولية نور الدين بن عز الدين : ((قولهيدخل يف احلولية دائماً حنو 

عــــودة ((، مث دخلــــت ســــنة ســــتمائة، )44()))43(قضــــاء تــــل عفــــر
.، مث دخلت سنة اثنيت عشرة وستمائة)45())املعظم من احلج

مل يوِل أبو شامة اهتماماً  يف ربـط موضـوعات حولياتـه بنظـام -4
معــني، ففــي بعــض األحيــان ذكــر األحــداث التارخييــة مث أشــار يف 

، ويف أحيـــان أخـــرى ذكـــر يف )46(ايـــة احلوليـــة إىل أهـــم الوفيـــات
بدايــــة احلوليــــة عــــدد مــــن وفيــــات تلــــك الســــنة مث ذكــــر األحــــداث 

لوفيــات مــرة أخــرى أي أنــه ال يفصــل بــني . )47(األخــرى مرفقــة 
.الرتاجم والوقائع واألحداث األخرى املختلفة
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لتنســـــيق بـــــني عـــــدد الصـــــفحات أو كميـــــة -5 اهـــــتم أبـــــو شـــــامة 
املعلومــات الــواردة يف حولياتــه، أي أنــه اســتطاع قــدر االمكــان أن 
يوازن بني معلومات كل حولية مع وجود بعض املالحظات حول 

:ذلك منها
/ هـ590(كثرة املعلومات يف احلوليات املوجودة تقريباً من سنة -أ

، بعــدها مباشــرة بــدأ العــد )م1224/ هـــ621(لغايــة ســنة) م1193
/ هــــــ621(منـــــذ ســــنة ) أي بقلــــة املعلومـــــات فيهــــا(بشــــكل تنـــــازيل

، لعل ذلك يعود إىل عدم )م1266/ هـ665(لغاية سنة ) م1224
شامة قبل سنة  توفر املعلومات اليت ختص تلك احلوليات، ألن أ

كـــان متفرغـــاً نوعـــاً مـــا ومل يشـــغل آنـــذاك أي ) م1224/ هــــ621(
ومي أو وظيفــة علميـــة، فكــان مـــن الســهل عليـــه أن منصــب حكـــ

يبحث ويتقصى األخبار بنفسه ويطلع على الكثري من املؤلفات، 
قـام برحالتـه وعمـل يف بعـض ) م1224/ هــ621(ولكن بعد سنة 

إلضـافة إىل عملـه يف بسـتانه اخلـاص لــذلك مل . املهـام التدريسـية 
ملزيـــــد مــــن امل علومـــــات أو جيــــد الوقــــت الكـــــايف الغنــــاء حولياتــــه 

األخبــار، أو أن معلومــات تلــك الســنوات مل تكــن مهمــة حســب 
.وجهة نظره

إن أطــول حوليــة موجــودة يف كتــاب الــذيل هــي حوليــة ســنة -ب
ـا  )م1202/ هـ599( ا السنة اليت ولد فيها لذلك اهتم  ، رمبا أل

ــــة  ــــة هــــي حولي ــــيت ال )م1252/ هـــــ650(كثــــرياً، وأقصــــر حولي ، ال
.تتعدى نصف صفحة

).ترتيب احلوادث والسنني(منهجه يف احلوليات -د
ريخ األحداث يف كتابه بعدة أوجه منها :أورد أبو شامة 

ريـــــخ احلـــــدث بشـــــكل دقيـــــق، فـــــذكر الســـــاعة واليـــــوم -1 ذكـــــره 
يف الســاعة األوىل مــن يــوم االثنــني : ((والشــهر والســنة، حنــو قولــه

اخلـــــــــامس والعشـــــــــرين مــــــــــن ذي القعـــــــــدة ســــــــــنة أربـــــــــع وثالثــــــــــني 
.)48(...))وستمائة

ليــــــوم والشــــــهر والســــــاعة، دون ذكــــــر -2 ريــــــخ احلــــــدث  إيــــــراد 
ســـع عشـــر ذي القعـــدة يـــوم اخلمـــيس : ((الســـنة، حنـــو قولـــه ويف 

.)49(...))سابع ساعة

ليــوم والشــهر، لكــن دون ذكــر -3 ريــخ احلــدث  ذكــر تفاصــيل 
ـــه ))يف الســـادس والعشـــرين مـــن ربيـــع األول: ((... الســـنة يف قول

)50(.
لشــهر والســنة، دون ذكــر اليــوم -4 ريــخ احلــدث  ً ذكــر  وأحيــا

.)51())يف رمضان سنة أربع وستمائة: ((حنو قوله
ليـــوم فقـــط، يف قولـــه-5 ريـــخ احلـــدث  يـــوم اجلمعـــة : ((أو ذكـــر 

.)52(...))بعد الصالة صبيحة عيد األضحى
لشـــهر فقــط، كقولـــه-6 ريـــخ احلــدث  ويف مجـــادى : ((أو ذكــر 

.)53(..)).اآلخرة
لسنة فقـط، كقولـه-7 ريخ احلدث  ويف سـنة سـت : ((أو ذكر 

.)54(...))وأربعني وستمائة
عــدم ذكــر الســنة بــل يفهــم مــن ســياق األحــداث الــيت ســبقتها -8

ويقصــد هنــا )55(..))ويف هــذه السـنة: ((حتديـد الســنة، حنـو قولــه
).م1258/هـ658(سنة 

ريــخ اليــوم مــن -9 يف بعــض األحيــان أراد االستعاضــة عــن ذكــر 
بـــدًال مـــن أن يقـــول : الشـــهر بـــذكر عبـــارات تقـــوم مقامهـــا، مـــثال

، )56())يـــوم عيـــد النحـــر: ((العاشـــر مـــن شـــهر ذي احلجـــة يقـــول
يف يــوم ((وبـدًال مـن أن يقـول التاسـع مـن شـهر ذي احلجـة يـذكر 

ويف ((رم يقــول ، وخبــالف قولــه التاســع مــن شــهر حمــ)57())عرفــة
سوعاء .)58())يوم 

جلمع بني الشهور اهلجرية -10 ذكر يف بعض األحيان احلوادث 
الثـــامن والعشـــرين مــن شـــوال املوافـــق : ((... وامليالديــة، حنـــو قولــه
.)59())الثاين عشر من آذار

يف بعــــض األحيــــان كــــان دقيقــــاً بــــذكر وقــــت وقــــوع احلــــدث -11
بعـــــد عشـــــاء ... قـــــت املغـــــربو : ((... بشـــــكل دقيـــــق حنـــــو قولـــــه

ـــــوم ((... أو )60(..))اآلخـــــرة ـــــد غـــــروب الشـــــمس بـــــه مـــــن ي عن
))عنـــد تـــنفس الصـــبح مـــن يـــوم االثنـــني((، أو )61(...))األحـــد

.)63(...))وقت العصر((، أو )62(
ريــــخ احلـــدث ذكــــر مواقيـــت الصــــالة -12 وغالبـــاً مــــا صـــاحب 

ــــــــــــــــــــه ، أو)64(..))الســــــــــــــــــــحرعنــــــــــــــــــــد األذان يف : ((حنــــــــــــــــــــو قول
.)65())عند أذان الظهر((
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ريخ احلدث بدقة كافية عندما ال يكون متأكـداً -13 عدم ذكر 
: منــه، فيــذكر عقــداً مــن الشــهر الــذي وقــع فيــه احلــدث، حنــو قولــه

يف العشــر األوســط مــن ((، أو )66(...))يف العشــر األول مــن((
.)68())العشر األخري من ذي احلجةيف((، أو )67(...))صفر
يت احلــــوادث منســــوبة إىل أوائــــل أو وســــط أو أواخــــر -14 وقــــد 

، أو )69(...))يف غــــرة شــــعبان: ((الشــــهر والســــنة كمــــا يف قولــــه
)م1203/هـــــ600(يقصــــد ســــنة ...)) وأول هــــذه الســــنة ســــافر((

يقصــــــــد ســــــــنة )) ويف شـــــــهور هــــــــذه الســــــــنة األواخـــــــر((، أو )70(
، )72())يف مسـتهل مجـادي األوىل((، أو )71()م1204/هـ601(

، )73()م1261/هــ660(يقصد سـنة )) ويف أول هذه السنة((أو 
ــــــيت بعــــــدها((أو  يقصــــــد ســــــنة )) ويف أخــــــر هــــــذه الســــــنة وأول ال
.)74()م1241/هـ639(

ـــه-15 يف : ((عـــدم حتديـــد شـــهر وقـــوع احلـــدث التـــأرخيي حنـــو قول
يــذكرها بــل يفهــم مــن ســياق ، أو ال )75(...))إحــدى اجلمــادين

ويف هــــــــذا ((األحــــــــداث الــــــــيت ســــــــبقها حتديــــــــد الشــــــــهر، كقولــــــــه 
.)76(ويقصد هنا شهر رجب...)) الشهر

قـدم : ((وقد يتبع مستجدات احلدث يوماً أثر يوم حنـو قولـه-16
لقابون.... امللك الظافر مث ... يوم األحـد رابـع شـوال)77(فنزل 

... بــــن عمــــه املعظــــمانتقــــل إىل مســــجد القــــدم خامســــه ووصــــل ا
سـعه  واجتمع على جسر اخلشب سادسه وعمل له دعوة بـداره 
مــن عشــره ورحــل  ودعتهــا مجيعــاً عمتهمــا ســت الشــام إىل دارهــا 
ســـع عشـــر  مـــن دمشـــق متوجهـــاً إىل احلـــج يف مجـــع مـــن احلجـــاج 

فرحـــل )78(فــاجتمع احلــاج ببصــرى... شــوال، وخــرج معــه املعظــم
ربعـــــاء الثـــــامن والعشـــــرين مـــــن ـــــم الظـــــافر منهـــــا ضـــــحوة يـــــوم األ

.)79(...))شوال
يســــتنتج ممــــا ســــبق مــــدى اهتمــــام ودقــــة أيب شــــامة يف حتديــــد 
ــــخ احلــــدث وذلــــك عنــــدما يكــــون متيقنــــاً منــــه، ســــواًء أكــــان  ري
لنسبة للحوادث اليت عاصرها أو شاهدها بنفسه، أم اليت التقى 

.أخبارها من مصادر موثوقة أخرى

مـنـهـجــهمــمــيـزات : نياً 
املبالـغـة-أ

ـا معظـم املـؤرخني حيـث  تعد املبالغة من السمات اليت ميتاز 
يلتقــــــون يف نقطــــــة واحــــــدة، وهــــــي مــــــيلهم إىل تضــــــخيم احلــــــدث 
ـــــى  ـــــوش والقتل التـــــارخيي، واملبالغـــــة يف إحصـــــاء وتقـــــدير عـــــدد اجلي

شامة شاهد عيان ومعاصـر لألحـداث )80(واألسرى ، ولكون أ
منهـــا فإنـــه نقـــل لنـــا أخبـــاراً صـــادقة عـــن معظـــم وشـــارك يف الكثـــري 

األحـــداث الـــيت ذكرهـــا، أمـــا األحـــداث الـــيت مل يشـــاهدها أو كـــان 
بعيداً عن ميادينها، فإنه مل يستطيع تفسريها، لذا استخدم ألفاظاً 
تدل علـى أنـه مل يقـدر علـى التأكيـد مـن مصـداقيتها، علـى سـبيل 

عــن وفــاة حيــث ذكــر خــالل حديثــه)) أظــن((لفظــة : املثــال مثــل
بعـــــد أن ذكـــــر ) م1200/هــــــ597ت (أيب الفـــــرج ابـــــن اجلـــــوزي 

م : قلت: ((أبيات شعرية له قال أظن هذه األبيـات نظمهـا يف أ
حمنتـــــه إذ كـــــان حمبوســـــاً بواســـــط فمعانيهـــــا دالـــــة علـــــى ذلـــــك وهللا 

.)81(..))أعلم
، فمـثًال عنـدما ))وأظنـه((ويف كثري من املرات اسـتخدم لفظـة 

-1260/هـــ676-658(ك الظــاهر بـريس أرسـل الســلطان امللـ
ثالثـــة تقاليـــد للقضـــاة وجعـــل كـــل واحـــد مـــنهم قاضـــي ) م1277

ئــب، أورد أبــو شــامة  قضــاة أحــد املــذاهب األربعــة ولكــل مــنهم 
.)82())وهذا شيء ما أظنه جرى يف زمان سابق: ((بصدد ذلك

ويف حالـــة عـــدم معرفـــة أبـــو شـــامة تفاصـــيل حـــدث مـــا، فإنـــه 
ن ) رمبـا(استخدم لفظة  / هــ603ت (كمـا يف ترمجـة مكـي بـن ر

ورمبـــــــا يقـــــــع تصـــــــحيف يف اســـــــم أبيـــــــه : ((حيـــــــث قـــــــال) م1206
.)83(...))وجده

ته كانت خالية من عنصر املبالغـة  ن روا كل ذلك ال يعين 
وكثــرياً مــا : ((.... شــأنه يف ذلــك شــأن معظــم املــؤرخني املســلمني

ت والوقـا.... وقع للمؤرخني ئع العتمـادهم من املغالط يف احلكا
، ففـــــــــــي حوليـــــــــــة ســـــــــــنة )84(...))فيهـــــــــــا علـــــــــــى جمـــــــــــرد النقـــــــــــل

ماجــت النجــوم ... وهــي ســنة مولــدي: ((قــال) م1202/هـــ559(
ً، وتطايرت كاجلراد املنتشـر ميينـاً ومشـاًال، ومل  يف السماء شرقاً وغر

ويف ســـنة إحـــدى وأربعـــني ومـــائتني يـــر هـــذا إال مبعـــث النـــيب 
، ألن املـؤرخني قبلـه وبعـده كـانوا )85())وكانت هـذه السـنة أعظـم
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شـامة قــد )86(قـد ذكـروا اخلـرب اعتمـاداً علـى النقـل ، ويبـدو أن أ
ـا حـدثت يف سـنة مولـده وأنـه يعـد نفسـه  نقل اخلـرب أيضـاً رمبـا أل
شخصــاً مهمــاً جــداً لــذلك اضــطربت النجــوم يف الســماء يف تلــك 

.السنة
ً زاد مــــن املبالغــــة يف ذكــــر ســــري بعــــض الش خصــــيات وأحيــــا

الــذين تــرجم هلــم لكونــه مييــل إليــه أو يتعــاطف معــه، فمــثًال عنــدما 
) م1210/هــــــ607ت (يــــرتجم للشـــــيخ أيب عمـــــر شـــــيخ الصـــــاحلية 

ومل يتخلــف عــن جنازتــه أحــد مــن القضــاة، ((... وصــف جنازتــه 
ــــان وعامــــة اخللــــق و وملــــا خرجــــوا .... واألمــــراء، والعلمــــاء، واألعي

احلــر فأقبلــت غمامــة فأظلــت جبنازتــه مــن الــدير كــان يومــاً شــديد 
.)87(...))الناس إىل قربه وكان يسمع منها دوي كدوي النحل

لـــــــــــــغ يف وصـــــــــــــف الشـــــــــــــيخ عبـــــــــــــد هللا اليـــــــــــــونيين  كمـــــــــــــا و
، حىت وصل إىل )89(، وذكر كرامات له)88()م1220/هـ617ت(

نه ملـا مـات فـتح عينيـه، وذكـر شـيخ : ((القول  قـال لـه احلفـار 
.)91()))90(عينيه ونظر اّيل شذراً ففتح : قال... عبد هللا

: فضًال عن ذلك تضمن كتابـه عـدد مـن االسـتعارات، كقولـه
فقــاتلهم املسـلمون قتــاًال مل جيــر يف ((...، )92())ليلـة مقمــرة((...

...))وكان من أذكى األمة قرحية((... ، )93(...))اإلسالم مثله
ــــــــه . )95())كســــــــرت اخلوارزميــــــــة أشــــــــد كســــــــرة((... و)94( ولعل

استعمل تلك العبـارات مـن أجـل شـد وجـذب القـارئ إىل متابعـة 
.)96(الرواية دون ملل، أو إلبراز قدراته األدبية

ففـــي معـــرض حديثـــه عـــن انتصـــار املســـلمني علـــى املغـــول يف 
اخلرب): ((م1260/ هـ658(محص سنة  م كسـروا ... مث جاء

منهم وقتل... رض محص كسرة عظيمة فضريت البشائر بذلك
.)97(...))حنو ألف رجل ومل يقتل من املسلمني سوا واحد

يتبــــني مــــن الــــنص الســــابق أن نــــربة املبالغــــة واضــــحة يف عــــدد 
القتلى فال يعقل أن يقتل ألفاً مـن املغـول ومـن املسـلمني شـخص 
واحد، رمبا قد يكون مسع اجلند أو نقله عنهم، وقد يكون بسبب 

نتصـــــار املســـــلمني علـــــى املغـــــو  لـــــغ يف احلـــــديث عـــــن فرحتـــــه  ل 
.انتصارهم

آليـات القرآنيـة واألحاديث النبويـة-ب االستشـهاد 
ت القرآنية يف كتابه  ) الذيل(يقتبس أبو شامة الكثري من اآل

ــــا يف كثــــري مــــن املواضــــع واملناســــبات املختلفــــة، مــــن  ليستشــــهد 
خــالل عرضــه األحــداث، أو الوقــائع التارخييــة، أو الــرتاجم بشــكل 
ت الكرميــة، قلمــا وجــد  يــتم الــربط بينهــا وبــني مــدلوالت تلــك اآل

ت القرآنيـــة، فقـــد أورد قولـــه مصـــنفات املـــؤرخني ال تشـــري إىل  اآل
للداللــة علــى أنــه جيــب ))98َوأَمَّــا بِِنْعَمــِة َربِـّـَك َفَحــدِّثْ : تعــاىل

التحــدث بــنعم هللا تعــاىل، وقــد أوردهــا عنــدما ذكــر املنامــات الــيت 
.)99(رويت له أثناء ترمجته لنفسه

وخبصــــوص ورود كتــــاب مــــن املدينــــة املنــــورة إىل دمشــــق ســــنة 
ر عظيمــة يف املدينــة، فاستشــهد ) م1256/ هـــ654( عــن خــروج 

ِإنـََّهـــا تـَْرِمـــي ِبَشـــَرٍر َكاْلَقْصـــِر، َكأَنَّـــُه ِمجَالَـــٌت ُصـــْفرٌ : قولـــه تعـــاىل
، للداللــة علــى أن هللا تعــاىل أخــرب ذلــك يف كتابــه مــن قبــل )100(

راً عظيمًة سوف خترج .)101(ن 
ت القرآنيــة، فقــد تضــمن كتــاب  الــذيل بعــض فضــًال عــن اآل

: ، ذكرها يف عدة مناسبات منهـا)102(األحاديث النبوية الشريفة
مـــثًال عنـــدما حـــدث عـــن خـــروج النـــار مـــن املدينـــة لتأكيـــد كالمـــه 

ـا : ((فقال )103())فيـه تصـديق) أي املدينـة(أمر عظيم حـدث 

: ملــــــــا يف الصــــــــحيح مــــــــن حــــــــديث أيب هريــــــــرة قــــــــال رســــــــول 
ر من أرض احلجاز تضـيء أعنـاق ال تقوم الساعة (( حىت خترج 

)).اإلبل ببصرى
ويف ترمجته لنفسه أورد أبيات من شعره يف تصـوير أجـواء يـوم 
القيامة خبصوص السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلـه يـوم ال ظـل إال 

يف ذلــك حيــث قــال أبــو ظلــه، ونــص علــى حــديث للرســول 
ســـبعة : (("قـــال رســـول هللا : عـــن أيب هريـــرة قـــال)104(شـــامة

يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه، إمـام عـادل، وشـاب نشـأ 
يف هللا فاجتمعــا علــى ذلــك وتفرقــا،  يف عبــادة هللا، ورجــالن حتــا
ـــه امـــرأة ذات  ـــاه، ورجـــل دعت ـــاً ففاضـــت عين ورجـــل ذكـــر هللا خالي
حســـــب ومجـــــال فقـــــال إين أخـــــاف هللا، ورجـــــل تصـــــدق بصـــــدقٍة 

، وعند ذكره )105("))أنفقت ميينهفأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما
ـــــا مبشـــــرات  املنامـــــات الـــــيت رآهـــــا هـــــو أو رآهـــــا غـــــريه لـــــه قـــــال أ
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مل يبق  من املبشرات إال رؤ((، كما قال رسول هللا )106(له
.)107())صاحلة يراها املؤمن أو تُرى له

ألشـعار-ج االستـشـهاد 
ألبيات الشعرية،  اكما استشهد أبو شامة كثرياً  واستعان 

ــــــد احلــــــديث عــــــن األحــــــداث السياســــــية والعســــــكرية واجلويــــــة  عن
.)108(واالجتماعية املختلفة، ألن الشعر هي أداة للتاريخ

وجيــدر اإلشــارة إىل أن بعضــاً مــن تلــك األشــعار مقتبســة مــن 
، والبعض األخر مـن نظـم أيب شـامة، كقولـه )109(دواوين الشعراء

:ب الكعبة للحجيجعند فتح ) م1224/ هـ621(يف سنة 
روؤسهم بني مطوان ومستلموشرعوا حنو ذاك البيت حاشرة
موالباب أطلقـوه للحجيـج فلـم )110(يروا به مانعاً طويل مقاما

النـقـد والتعـليـق-د
مـــن واجـــب املـــؤرخ املخلـــص يف كـــل زمـــان ومكـــان أن يغربـــل 

ا مبيزان العقـل واحلكمـة،  وميعـن النظـر فيهـا احلوادث والوقائع ويز
لباطـل، وحـىت تنكشـف  بعني الناقد البصري حىت ال يلتبس احلق 
احلقــائق ســليمة مــن الزيــف واحلــرص بعيــدة عــن اهلــوى والغمــوض

ومــن هنــا يصــبح املــؤرخ واســع األفــق مــدركاً ملســؤلياته جتــاه . )111(
ت التارخيية .)112(األحداث والروا

نـــه يف كثـــري مـــن تبـــني بعـــد دراســـة كتـــاب الـــذيل أليب شـــام ة 
املناســـــبات ينتقـــــد وحيلـــــل ويســـــتنتج ويقـــــارن ويـــــرجح أحـــــد اآلراء

. ، وهذا كله جعل تفكـريه منظمـاً وتسلسـل أحداثـه منطقيـاً )113(
.كما سيتضح ذلك يف األحداث اليت سيتم عرضها

بـــن املارســـتانية  عنـــدما تـــرجم أليب بكـــر البغـــدادي املعـــروف 
ـــــن )م1202/ هــــــ599ت ( ـــــذا ، ونقـــــل عـــــن اب الـــــدبيثي، فـــــأورد 

ـــاً كثـــرياً، وقـــال يف كتابـــه : ((الصـــدد فطعـــن فيـــه ابـــن الـــدبيثي طعن
قاضي املارسـتان وهـذه قحـة عظيمـة وأبـوه : والدي، أنبأ: أخرب

عــــامي ال يعــــرف احلــــديث وال مسعــــه وكــــان قصــــده أن يقــــال عنــــه 
.)114())حمدث ابن حمدث

دما يف بعـــض األحيـــان حلـــل احلـــدث وعلـــق عليـــه، فمـــثالُ عنـــ
نه جلس  قال سبط أيب الفرج ابن اجلوزي عن جده ابن اجلوزي 
ً قطــع  ــاورة ملعــروف الكرخــي وأنشــد أبيــا حتــت تربــة أم اخلليفــة ا

لــس وذكــر أبياتــه، وهنــا حلــل أبــو شــامة تلــك األبيــات  عليهــا ا
م حمنتـه إذ كـان حمبوسـاً : ((فقال أظـن هـذه األبيـات نظمهـا يف أ

.)115())على ذلك وهللا أعلمبواسط فمعاينها دالة 
لتفصيل، مث استنتج كما يف ترمجة  وحتدث يف بعض املواضع 

نـه ) م1209/ هــ606ت (الفخر الرازي خطيب الري  يقـول عنـه 
وينـــالون منـــه ســـباً وتكفـــرياً، )116(كـــان يعـــظ وينـــال مـــن الكراميـــة

ـــم وضـــعوا عليـــه مـــن ســـقاه الســـم فمـــات ففرحـــوا مبوتـــه، : وقيـــل أ
لكبــــائروكــــانوا ي وال كــــالم يف فضــــله، وإمنــــا الشــــناعات .. رمونــــه 

شياء منها ، يعـين العـريب )117(أنه كان يقول دمحم التـازي: قائمة 
وقــال دمحم الــرازي يعــين نفســه ومنهــا أنــه كــان يقــرر يريـد النــيب 

مت عبــارة فــإذا جــاء  يف مســائل كثــرية مــذاهب اخلصــوم وشــبههم 
إلشــــارة ، فبعــــد أن ذكــــر أبــــو شــــامة )118())إىل األجوبــــة اقتنــــع 

وقد رأيت من أصحابه مجاعة قدموا : ((مجيع تلك التفاصيل أورد
، لـــذلك )119())علينـــا دمشـــق وكلهـــم كـــان يعظمـــه تعظيمـــاً كثـــرياً 

وال ينبغــي أن يســمع : ((اســتنتج مــن كــل ذلــك وعلــق عليــه بقولــه
فيمن ثبتت فضيلته كالم شنيع لعله صاحب غرض من حسد أو 

.)120())مذهب أو عقيدة رمحه هللا تعاىلخمالفة يف
وكـــان وجـــوده واضـــحاً يف كثـــري مـــن احلـــاالت فقـــال عـــن وفـــاة 

وتــويف سـنة ثالثــني : ((الـوزير صــفي الـدين ابــن شـكر وزيــر العـادل
وســتمائة كــذا ذكــر ســبط ابــن اجلــوزي وهــو وهــم، وإمنــا تــويف ســنة 

.)121())اثنيت وعشرين
شامة حاول قد ر االمكان أن يعلق على مما سبق تبني أن أ

ت ، وأن )122(األحــــداث وحيللهــــا،  وبــــذل جهــــداً يف نقــــد الــــروا
سـلوب نقـدي رصــني  أحـد شـروط املـنهج األساسـية هــي األخـذ 

ت .)123(يف التعامل مع الروا
الشـك والتوهـم-هـ

ت ونصـــوص وتـــراجم كتـــاب الـــذيل،  مـــن خـــالل دراســـة روا
فمــثًال عنــدما . تبــني أن مؤلفــه يقــع يف الشــك يف بعــض األحيــان

ـــــه الكـــــردي  ـــــرتجم لعلـــــي املول يشـــــك يف ) م1225/ هــــــ622ت (ي
ً فيــه  كثــر مــن روايــة، وال يســتطيع أن يقطــع رأ يت  شخصــيته و

وانكـــر واختلفـــوا فيـــه، يـــزعم أنـــه كـــان صـــاحب كرامـــات : ((بقولـــه
مــــا رآه أحــــد يصــــلي وال يصــــوم وال يلــــبس : ذلـــك آخــــرون وقــــالوا
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. مداســاً بــل كــان يــدوس النجاســات ويــدخل املســجد علــى حالــه
بـع مـن اجلـن يتحـدث علـى لسـانه، قـال : وقال آخرون كـان لـه 

لالذقيـة : وحكت يل أمرأة صادقة قالت: أبو املظفر ماتت أمي 
مـــا : آخـــرون فقـــالواماتـــت، وجـــاء : ومل أصـــدق وجـــاء قـــوم فقـــالوا

ب اجلابيــة وهــو قاعــد عنــد املقــابر  ماتــت، قالــت، فخرجــت إىل 
ماتت ماتـت ايـش تعملـني، وكـان  : فوقفت عنده فرفع رأسه وقال

جعت يوماً وما كان : كما قال، وحكى يل عبد هللا صاحيب قال
يكفـــي: معـــي شـــيء فـــاجتزت بـــه فـــدفع إّيل نصـــف درهـــم وقـــال

واســـــــتمر يف إيـــــــراد )125(...)))124(عرت بـــــــسهـــــــذا للخبـــــــز والســـــــ
ت عنه .)126(الروا

ويف كثـــري مــــن احلـــاالت شــــك أبـــو شــــامة يف حتديـــد اليــــوم أو 
وأخرب أن وفاته كان يوم األحد عاشـر : ((الشهر أو السنة، فأورد

يف رجــب وقيـــل : ((، أو)127())مجــادي األول أو حــادي عشـــرة
مملوكه ليلة عيد الفطر سنة أربع قتله ((... ، أو )128())يف صفر

.)129())أو مخس وستمائة
وعلى الرغم من ذلك فانـه وقـع يف أخطـاء وأوهـام، مثـل قولـه 

أنـه : (... ذكـر) م1207/هـ604ت (عن وفاة حنبل بن عبد هللا 
عـزم علـى العـود إىل الشـام يف جتــارة فأدركتـه املنيـة رابـع عشـر حمــرم 

، مث عاد فـذكره يف )130(.)).سنة أربع وستمائة وله تسعون سنة
ن ((أثنــاء ترمجتــه البــن طــربزد ) م1210/ هـــ607(أحــداث ســنة 

فأقــام حنبــل يعمــل لــه ... ابــن طــربزد ســافر مــع حنبــل إىل الشــام
ويعــــين ذلــــك أن أ. )131())جتــــارة فتــــويف ســــنة ثــــالث وســــتمائة

شـامة مل يكــن يراجـع مــا كتبـه يف حولياتــه، ويبـدو أن كثــرة أعمالــه 
ــــــري ملراجعــــــة لتــــــدريس مل يرتكــــــا لــــــه مــــــن الوقــــــت الكث وانشــــــغاله 

ته وتدقيقها .روا
كمـــا وقـــع يف ســـهو عنـــدما تـــرجم للقاضـــي شـــرف الـــدين أبـــو 

نــــه) م1218/ هـــــ615ت (طالــــب  ــــو : (فــــذكر  شــــرف الــــدين أب
طالب عبد هللا ابن زين القضاة عبـد الـرمحن بـن سـلطان بـن حيـىي 

، وعند موازنة الرواية مبـا أورده )132())مشقيبن علي القرشي الد
ابــن األثـــري ومــن بعـــده ابـــن كثــري وغـــريهم يظهـــر لنــا مـــدى الســـهو 

، رمبا حصل لدى أيب شـامة خلـط )133(الذي وقع فيه أبو شامة

حيــث جعــل تلــك الرتمجــة لغــري صــاحبها أو أنــه قــد نقــل مــن أيب 
.و الراجحألنه ذكر مثله، وهذا ه)134(املظفر سبط ابن اجلوزي

األوىل عندما يرتجم . هناك عدة حاالت توهم فيها أبو شامة
هجــــــى : ((يقــــــول إنــــــه) م1215/ هـــــــ612ت (للوجيــــــه النحــــــوي 

))بيـــات تقـــدم ذكرهـــا يف أخبـــار ســـنة تســـع وســـبعني ومخســـمائة
، ولكــن الصــحيح أنــه ذكرهــا يف أخبــار ســنة تســع وتســعني )135(

.)136(ومخسمائة
للشـيخ زيـد بـن احلسـن الكنـدي، فإنـه أما الثانية فعنـد ترمجتـه

وهــذا : ((بعــد أن يــذكر أبيــات شــعرية فهــو يقــول عــن معــىن شــعره
معــىن حســن وهــو نظــري قـــول أيب شــجاع بــن الــدهان مــن أبيـــات 

، )137())تقــدم ذكرهــا يف أخبــار ســنة اثنتــني وســبعني ومخســمائة
إال أن الصــــــــــواب هــــــــــو مــــــــــا ذكــــــــــره يف أحــــــــــداث ســــــــــنة اثنتــــــــــني 

.)138())وتسعني ومخسمائة
وذكر بدله رقم )139()تسعني(ويف املرة الثالثة أخطأ يف الرقم 

ت (عنـــــدما تــــرجم للقاضـــــي ضــــياء الـــــدين الشـــــهرزوي ) ســــبعني(
نــه اســتدعى إىل بغــداد ســنة مخــس : ((فقــال) م1202/ هـــ599

، إال أنــه اســتدعى )140())وســبعني فــواله اخلليفــة قضــاء القضــاة
ــــــــك العــــــــادل  إليهــــــــا ســــــــنة مخــــــــس وتســــــــعني ومخســــــــمائة ألن املل
عنــــــدما أخــــــذ دمشــــــق أخرجــــــه منهــــــا وأن العــــــادل أخــــــذ دمشــــــق

).م1195/ هـ592(سنة 
ومــــن جانــــب آخــــر فقــــد وقــــع أبــــو شــــامة يف بعــــض اهلفــــوات 
األخــرى مــن حيــث أنــه تــرجم لشــخص مــرتني ضــمن وفيــات ســنة 

، وهــــو )142()م1220/ هـــــ617(وســــنة )141()1219/ هـــــ616(
.الشيخ داود بن أمحد بن مالعب البغدادي

ريـــخ وفــــاة القاضــــي  كمـــا وقــــع يف ســــهو آخـــر عنــــدما ذكــــر 
ــــــن حيــــــىي  ــــــأورد) م1258/ هـــــــ658ت (صــــــدر الــــــدين أمحــــــد ب : ف

اخلــــــــــــرب مــــــــــــن (( ويف يـــــــــــوم االثنــــــــــــني صــــــــــــبيحة األحـــــــــــد جــــــــــــاء
.)143(...))بعلبك بوفاة

يتبـــني ممـــا ســـبق علـــى الـــرغم مـــن دقـــة أيب شـــامة فقـــد وقـــع يف 
ت والظــروف الــيت  أخطــاء وهفــوات، لعلهــا كانــت نتيجــة الصــعو
رافقـــــت املؤلـــــف، فضـــــًال عـــــن األحـــــوال السياســـــية واالجتماعيـــــة 

.والثقافية اليت كانت سائدة آنذاك ورافقت الكتابة التارخيية
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التعـليـل-و
ــــيت تقــــف وراء األحــــداث يقصــــد  ــــل ذكــــر األســــباب ال لتعلي

ألن أمهيــــة التــــاريخ تكمــــن يف معرفــــة ظــــاهر . التارخييــــة وتوجيههــــا
طـن األحــداث علـى حــد قـول ابــن خلـدون أي أن علــى )144(و

املــــؤرخ أن يقــــدم للقـــــارئ صــــورة صــــادقة عـــــن احلــــدث مــــع ذكـــــر 
التعلــيالت واألســباب الكامنــة فيهــا، حــىت حيكــم ويــرتك لــه حريــة 

.)145(رفضها أو قبوهلا
يعــد البحــث عــن العلــة يف احلــدث إحــدى الســمات املنهجيــة 
ـــا أبـــو شـــامة يف كتابـــه الـــذيل، حيـــث ذكـــر يف أغلبيـــة  الـــيت متيـــز 

قائع األسباب اليت كانت وراء حدوثها، فمثالً ذكر األحداث والو 
أن الســـبب الـــذي أدى إىل ) م1218/ هــــ615(يف حـــوادث ســـنة 

ــــروم عــــز الــــدين   أن يكســــر امللــــك االشــــرف ســــلطان ســــالجقة ال
إن األشــرف مجــع عســاكر الشــرق يف عســكر : ((كيكــاوس األول

حلــــب ودخــــل بلــــد الفــــرنج ليشــــغلهم عــــن دميــــاط ونــــزل صــــافيتا 
وتقـدم )147(ألكراد؛ وكان امللك العادل مبرج صفروحصن ا)146(

يريــد )149(فخـرج ملــك الـروم ووصــل إىل رعبـان)148(إىل عـالقني
وأخــــذوا )150(أن يلــــم حبلــــب ونــــزل إليــــه األفضــــل مــــن مسيســــاط

شر وبلغ االشرف معـاد مـن صـافيتا إىل حلـب )151(رعبان وتل 
عســكرهم وتقــدم بعــض . )152(وقــد ســبقه ملــك الــروم إىل منــبج

ب بزاغة وقدم العرب بني )153(إىل بزاغة فدخل االشرف فنزل 
ويف موضع آخـر ذكـر أنـه يف سـنة . )154(...)يديه فكسروا الروم

بســــبب خــــروج ((مل حيــــج أحــــداً مــــن العجــــم ) م1220/ هـــــ617(
/ هـــــ621(، ويف حديثــــه عــــن حــــج ســــنة )155())التتــــار يف الــــبالد

املتصــــلة الــــيت وجــــد فيهــــا وهــــي أول ســــنني األربــــع)156()م1224
احلــج هنيئــاً مريئــاً مــن رخــص األســعار واألمــن يف الطــرق الشــامية 

حلرمني ذكر أبو شامة أن السبب يف املدينة أن أمريهـا كـان : ((و
من أتباع صاحب الشام امللك املعظـم عيسـى فكـان يـدبر احلـرس 

ــا : ((، أمــا عــن مكــة)157())علــى احلــاج الشــامي لــيالً  فبســبب أ
ــــــــة املســــــــعوديةصــــــــارت ــــــــا )158(يف اململكــــــــة الكاملي ــــــــانقمع  ف

ـــا  املفســدون وســهل علــى احلــاج أمـــر دخــول الكعبــة فلــم يــزل 
ــاراً مــدة مقــام احلــاج فيهــا إلضــافة إىل )159())مفتــوح لــيًال و  ،

أن الكامــل قــد أرضــى بــين شــيبة ســدنة : ((ذكــره ســبباً آخــر وهــو

غـالق البـاب الكعبة مبال أطلقه هلـم عوضـاً عمـا كـانوا  خذونـه 
وفتحــه ملــن أرادوا وكــان النــاس ينــالون ذلــك شــدة ويزدمحــون عنــد 
فـتح البـاب ويتســلق بعضـهم علـى رقــاب بعـض ألن البـاب مرتفــع 
عــن األرض بنحــو قامــة رجــل فيقــع بعضــهم علــى بعــض فيمــوت 
بعـــض وينكـــر بعـــض ويشـــج بعـــض فـــزال ذلـــك عـــن النـــاس بتلـــك 

.)160())ململكة الكامليةالسنة وما بعدها مدة بقاء مكة يف ا
ذكـــر أبـــو شـــامة أن مـــائتني مـــن ) م1261/ هــــ660(ويف ســـنة 

عساكر التتـار مـا بـني فـارس وراجـل بنسـائهم وصـغارهم هربـوا إىل 
أن عســـكر هوالكـــو كســـره عســـكر ابـــن : ((بـــالد الشـــام والســـبب

عمـــه بركـــة فهـــرب مجاعـــة هوالكـــو وتشـــتتوا يف الـــبالد فقصـــد كـــل 
.)161())الطائفة إىل بالد الشامطائفة جهة وتوجهت هذه 

وذكر أبو شامة يف بعـض األحيـان العديـد مـن األسـباب الـيت  
كانت وراء حادثة معينة ولكـن بعـد أن حيللهـا؛ يـرجح سـبباً دون 
غــريه كمــا يف حالــة عــزل وقــبض اخلليفــة علــى الــوزير ابــن مهــدي 

واختلفــوا يف ســبب عــزل الــوزير : ((يقــول) م1207/ هـــ604(ســنة 
وقــــــــــال :.... وقــــــــــال آخــــــــــرون: ... ي فقــــــــــال قــــــــــومابــــــــــن مهــــــــــد

ـــــديوان )162(:....))آخـــــرون ـــــه جلـــــس يومـــــاً يف ال ن مث أضـــــاف 
ـا  فوقعت بني يديه ورقة خمتومة فلم يتجاسر على فتحهـا فبعـث 

:إىل اخلليقة وكان فيها
مدعي إىل نبـي لسـت من نسـلهإن صح ما تزعم 

السـوء إىل نعلـهمـدت يدال قاتـل هللا يـزيـداً وال
على اجتثاث العود من أصـلهـان ذا قـدرةألنه قـد ك

)163(للنـاس كي يعـزر يف فعلهوإمنـا أبقـاك أحـد وثة

بعــــد أن ذكــــر مجيــــع التعلــــيالت، اســــتطاع أن يفســــر الســــبب 
فكــــــــان ســــــــبب حتفــــــــه: ((الرئيســــــــي وراء عزلــــــــه والقــــــــبض عليــــــــه

إال وقـــــــد أهلـــــــك احلـــــــرث ((يفـــــــة قـــــــال مـــــــا كتبـــــــوا هـــــــذه ألن اخلل
.)164())والنسل

التعليـل الـذي كـان واستخدم أبو شامة يف كثـري مـن احلـاالت
اخل، يف ... وراء املـــرض أو املـــوت أو الشـــنق أو النفـــي أو القـــبض

ن النحوي  ت (ترامجه على سبيل املثال عندما يرتجم ملكي بن ر
ً حلقــه وهــو : ((يقــول) م1206/ هـــ603 وكــان ســبب عمــاه جــدر

.)165())ابن مثان أو تسع
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ت (كمـــــا ذكـــــر أن ســـــبب شـــــنق فضـــــيل اخلالطـــــي اخليـــــاط 
جراً قزوينياً ): ((م1208/ هـ605 .)166())لكونه قتل 

شـــامة اســـتطاع أن  مـــن خـــالل مـــا ســـبق ميكـــن القـــول أن أ
ناســــبة ملــــا  يقــــدم تفســــريات وحتلــــيالت، ويكــــّون منهــــا تعلــــيالت م

كانــــت وراء حــــدوث الوقــــائع واألحــــداث، وقلمــــا جنــــد حادثــــًة مل 
يُــتقّص عــن أســباب وقوعهــا وإجيــاد التعلــيالت املناســبة هلــا، ألنــه  

.كان شاهد عيان ومعاصر للكثري منها
الـربـط بـني الـروايــات -ز

ت الـــيت وردت يف كتـــاب الـــذيل،  بعـــد اإلطـــالع علـــى الـــروا
شــامة يــربط تــه وتقيــيم العالقــة بــني لــوحظ أن أ بــني بعــض روا

رخييــة  أحــداثها، فمــثًال عنــدما يــرتجم لشخصــية معينــة أو حادثــة 
لفـرتة معينــة حيــددها، مث يعــود ليتــابع احلــديث عــن تلــك الروايــة يف 
ت  حوليتهـــا وبـــذلك يكمـــل احلـــدث الـــذي ذكـــره مســـبقاً يف روا

): م1214/ هـــ611(جديــدة حوهلــا، فمــثًال يقــول يف حوليــة ســنة 
وأعماهلـا عـز الـدين إيبـك املعظمـي )167(أعطى املعظم صـرخد((

فبقيت يف يده إىل أن أخرجه منها الصاحل أيوب بن الكامل سنة 
، ويف روايـــة أخـــرى عـــن املوضـــوع )168())أربـــع وأربعـــني وســـتمائة

الصاحل جنم ... دخل دمشق) ((... م1246/ هـ644(نفسه سنة 
شــــــفها مث رجــــــع ومضــــــى ورحــــــل إىل بعلبــــــك فك.. الــــــدين أيــــــوب

ـــــــــدين إيبـــــــــك  حنـــــــــو صـــــــــرخد وتســـــــــلمها مـــــــــن صـــــــــاحبها عـــــــــز ال
.)169(....))املعظمي، و

: ((... قــــائالً ) م1207/ هـــــ604(وذكــــر عــــن أحــــداث ســــنة 
...))وصلت رسل اخلالفة والشيخ شهاب الدين السهروردي، و

رســـــل اخلليفـــــة إىل مث عـــــادت : ((...مث يتـــــابع اخلـــــرب بقولـــــه)170(
بغـــداد وصـــحبتها قاضـــي العســـكر خليـــل احلنفـــي، ومشـــس الـــدين 

ســــنية)171(الــــدكز أســــتاذ الــــدار ، ويف روايـــــة )172(...))ــــدا
دخـــل الشـــيخ شـــهاب الـــدين الســـهروري : ((... أخـــرى عنـــه أورد

لشـــــــام ومعـــــــه مشـــــــس الـــــــدين الـــــــدكز إىل بغـــــــداد مـــــــن الرســـــــالة 
أســـــــــتاذ الـــــــــدار العـــــــــادل فتلقـــــــــى املوكـــــــــب الـــــــــدكز وكـــــــــان معـــــــــه 

والتحف .)173(...))اهلدا
حــاول أبــو شــامة يف بعــض األحيــان أن يــربط بــني موضــوعني 
ني ليتخـــذ منهـــا عـــربة، فمـــثًال عنـــدما يتحـــدث عـــن مقتـــل  متشـــا

ربطهــا مــع ) م1260/ هــ658(امللـك املظفــر قطـز الــذي قتـل ســنة 
امللك املعظـم تـوران شـاه بـن الصـاحل بـن الكامـل املقتـول سـنة قتل 

واتفــق بــني كســره جلــيش التتــار : ((... بقولــه) م1250/ هـــ648(
وبـني قتلــه قريـب ممــا كـان بــني قتـل املعظــم بـن الصــاحل بـن الكامــل 
وكسره الفـرنج الـذين كـانوا بـدمياط علـى مـا سـبق ذكـره يف أخبـار 

تني حنــو مــن عشــرة ســنة مثــان وأربعــني هــاتني األعجــوبت ني متشــا
ســـنني إال أن الســـابقة كانـــت يف أوائـــل ســـنة مثـــان وأربعـــني وهـــذه 

، مــــع )174(...))املتــــأخرة كانــــت يف أواخــــر ســــنة مثــــان ومخســــني
إىل أن التشـــــــابه . االخــــــتالف بـــــــني الزمـــــــان واملكـــــــان والعنصـــــــرين

يتمحور فقط حول حتقيق السلطانني للنصر على األعداء، ولكن 
ما وكو  لقتل على يد املماليكغدر  .فئا 

الـدقـة يف تصـويـر األحـداث-ح
لدقـــة يف وصـــف  تـــه  اتســـم أســـلوب أيب شـــامة يف بعـــض روا
احلـــدث، وممـــا الشـــك فيـــه أن وصـــف احلـــدث مـــن مجيـــع جوانبـــه 
ألمـــر  ت وقـــائع املاضـــي لـــيس  وإعطـــاء صـــورة صـــادقة عـــن جمـــر

مــــن جانــــب اهلــــني، ألنــــه حباجــــة إىل قــــدرة خاصــــة وقابليــــة عاليــــة 
، واسـتطاع أبـو )175(املؤرخ، وهـذا ال يكـاد يوجـد عنـد كـل مـؤرخ

شــامة أن ينقــل الكثــري مــن األحــداث بفضــل قدرتــه علــى التعبــري 
.السليم والدقيق

وصــف صــلب مملــوك ) م1248/ هـــ646(ففــي أحــداث ســنة 
تركي بغاية الدقة حبيث يتخيله القارئ أمامه وكأنه أحد احلاضرين 

بـع أحـداث ذلـك يومـاً إثـر أثناء صلبه، فهو ي صفه بدقة عاليـة و
ــر بــردى : ((... يــوم وحــىت بعــد موتــه، فقــال صــلب علــى حافــة 

حتــت القلعــة يف آخــر ســوق البــواب وجعــل وجهــه مقابــل الشــرق، 
ومســرت يــداه وعضــداه، ورجــاله وبقــي مــن ظهــر يــوم اجلمعــة إىل 

كــــان يوصــــف ((أمــــا صــــفاته فإنــــه )176(...))ظهــــر يــــوم األحــــد
وكــــان يف : ((...، مث قــــال)177(...))وشــــهامة، وديــــنبشــــجاعة

صلبه عجائب فمن ذلك أنه أجاد للصلب غري ممتنع وال جـازع، 
، مث مسرت رجاله وهو ينظر مل يتأوه ومل يتغـري  بل مد يديه فسمر

.)178(...))وجهه وال حرك شيئاً من أعضائه
نــه مــن أمجــل ((ووصــف صــفاته اخللقيــة بصــورة مبالغــة فيهــا 

لصبيان، وأحسنهم وجهاً، وأطوهلم شعراً، وقد كان مثنه ألوفاً من ا
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كان يف قتله مكشوف الرأس، ((، وبعد موته )179(...))الدراهم
ـا إىل  ح فأدار والذؤابة من شعره مسرتسلة خلفه، ولعبت بـه الـر

ـــا لعبـــث  ـــا ويتشـــاغل  مـــاً يتناوهلـــا يولـــع  ...))صـــدره فبقـــي أ
بـــع احلـــدث )180( وبقـــي بعـــد موتـــه : ((... بعـــد موتـــه بقولـــه، و

معلقــاً متــام يــوم األحــد وأنــزل ضــحوة يــوم االثنــني مــن الغــد رأيتــه 
حالــة إنزالــه، فشــاهدته وقــد اســودت أعضــاؤه، وتغــريت ... اتفاقــاً 

.)181(...))حماسنه وكثر الرتحم والدعاء له
وبذلك فقد وصف حادثة الصلب هذه بدقة، ولو قـال بـدًال 

نـــــه مت صـــــلب مملـــــوك تركـــــي يف ســـــنة كـــــذا مـــــن ذلـــــك التفصـــــ يل 
ـــــذا الشــــــكل  بســـــبب كـــــذا، ملــــــا كانـــــت صــــــورة القتـــــل واضــــــحة 

.وقريبة إىل الذهن
ومن جهة أخرى فإنه وصف مقتل السلطان تـوران شـاه سـنة 

وصل اخلـرب بقتـل املعظـم ((... بدقة وتفصيل ) م1250/ هـ648(
ــــن الصــــاحل ــــز.... تــــوران شــــاه ب ضــــرب ... اخليمــــة )182(يف دهلي

حيـة  زم ودخل برج اخلشب فأحرق، فرمى نفسه إىل  بسيف فا
وأخـــربين مـــن شـــاهد قتلـــه أنـــه ضـــرب أوًال ... النيـــل فـــأدرك وقطـــع

لســيف فجرحــت يــده واختــبط النــاس فــأظهر ... فتلقــى الضــربة 
فأشــار بعضــهم علــى البــاقني )183(أن ذلــك يف بعــض احلشيشــية

فركبـوا . بعد جرح احليـة ال ينبغـي إال قتلهـا: متام األمر فيه وقالوا
ــــه كــــان يف  ــــه وبرجــــه اخلشــــيب ألن ولبســــوا الســــالح وأحــــاطوا خبيمت

حراق الربج فامتنع فضـرب عنقـه )184(فأمروا زراقاً ... الصحراء
بــــه مث أمــــروا زراقــــاً آخــــر فرمــــى الــــربج بــــنفط فأحرقــــه فخــــرج مــــن

شدهم هللا يف الكف عنه، واإلقالع عما نقموا عليه فضربه ... و
لســيف ضــربة )185(البندقــداري لســيف فوقــع يف املــاء مث ضــربه 

أخرى على عاتقه فنزل السيف من حتت أبط اليد األخـرى فوقـع 
يوم االثنني، فبقى مكانه )186(قطعتني وكان قتله يف أواخر احملرم

ىل ليلــة األربعــاء ونقــل إىل اجلانــب اآلخــر مــن ذلــك اليــوم والغــد إ
ـــــه يف املـــــاء فحفـــــر لـــــه يف الرمـــــل ودفـــــن  النيـــــل جمـــــروراً بطـــــرف ثوب

.)187(...))وتغيب قربه
ومل تقتصــر دقــة أيب شــامة يف نقــل صــور أحــداث القتــل وإمنــا 
ا إىل جوانــــب أخــــرى، منهــــا علــــى ســــبيل املثــــال ال احلصــــر  تعــــد

/ هــــــ643(الء الــــيت تعرضــــت هلـــــا دمشــــق ســــنة وصــــفه حالــــة الغـــــ

حيــث صـــّور لنـــا حالـــة النــاس وأســـعار األشـــياء وخاصـــة ) م1245
صــــرية : ((... اخلبــــز بدقــــة بلغــــت غــــرارة القمــــع ســــتمائة درهــــم 

نصـــفها بثالمثائـــة درهــــم، وبيـــع اخلبـــز كــــل رطـــل بثالثـــة دراهــــم أو 
دة علـى... ربعة دراهم على تفـاوت األخبـار مث اشـتد الغـالء ز

كل غرارة حنطة مبائة دينار صـورية مث .. ذلك فبلغ يف آخر شهر
بــــــع أســــــعار املــــــواد الغذائيــــــة األخــــــرى )188(...))صــــــرية ، مث 

.)189(لتفصيل
يف النهايــة ميكــن القــول أن التــاريخ مهمــا بلــغ يف دراســته مــن 
الدقة يظل بعيداً عن احلقيقـة بـدرجات متفاوتـة، بسـبب الوسـائل 

.)190(يف احلصول على معلوماتهغري املباشرة 
التـكــــرار-ط

ملــا كــان اجلــزء األعظــم مــن الكتــاب عبــارة عــن تــراجم، واجلــزء 
اآلخر أحداث خمتلفة، لذلك فقد تكررت بعـض ترامجـه، كمـا يف 

، )191()م1199/هـــــــ596ت (ترمجــــــة شــــــهاب الــــــدين الطوســــــي 
فعنــــــــدما ذكــــــــر عــــــــدداً مــــــــن الوفيــــــــات يشــــــــري إىل امســــــــه مث بعــــــــد

.)192(ذلك ترجم له
وكـــــــذلك حتـــــــدث عـــــــن الوجيـــــــه النحـــــــوي يف أحـــــــداث ســـــــنة 

نـــه كـــان قـــدمياً علـــى مـــذهب أمحـــد، فـــآذاه ) ((م1202/هــــ599(
احلنابلــــة فتحنــــف، فــــآذاه احلنفيــــة فانتقــــل إىل مــــذهب الشــــافعي، 

، وعنــــــــدما )194()))193(فجعلــــــــوه يــــــــدرس النحــــــــو يف النظاميــــــــة
كـــرر تلــك املعلومـــات )195()م1215/ هـــ612(يف ســـنة تــرجم لــه 
.مرة أخرى

كمـــا أنـــه كـــرر يف ترمجـــة الشـــيخ داود بـــن أمحـــد بـــن مالعـــب 
)م1220/ هــ617(و)196()م1219/ هــ616(البغـدادي يف سـنة 

والشــيخ عبــد الــرمحن اليمــين ذكــر ترمجتــه يف حــوادث ســنة . )197(
وقــد ســبق : ((قــال) م1224/هـــ621(ويف ســنة ) م1223/هـــ620(

له يف سنة عشرين متابعـة أليب  املظفـر سـبط ذكر
إحـدى ابن اجلوزي وإمنا كانت وفاته يف سـنة 

.)198())وعشرين
نه  اخلرب من مصر مبوت العز ((ويف موضع آخر ذكر  جاء

يت)199())السركســــــــي والفخـــــــــر املصـــــــــري يف يـــــــــوم واحـــــــــد ، مث 
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اخلــــــــــرب مــــــــــن مصــــــــــر بوفــــــــــاة ((بعــــــــــد أســــــــــطر فكررهــــــــــا  جــــــــــاء
.)200())الفخر املصري

تعـريفـه لألمـاكـن-ي
مل خيـــل كتـــاب الـــذيل مـــن وجـــود أمســـاء العديـــد مـــن األمـــاكن 
املختلفة أثناء عرضه الرتاجم، سـواء عنـدما حتـدث عـن أصـلهم أو 

م، ومـــن مث تعريـــف تلـــك أشـــار يشـــري إىل أمـــاكن  ـــم ووفيـــا والدا
دمحم بـن علــي بــن نصـر احلنبلــي الــواعظ : ((... األمـاكن حنــو قولــه

الشـيخ ((... ، أو )201())الـدوري أصـله مـن الـدور قريـة بـدجيل
ملغـــرب شــــرق ... الشـــاطيب وشــــاطبة املنســـوب هــــو إليهـــا مدينــــة 
.)202())األندلس

عمـــــر شـــــيخ الصـــــاحلية ن أ بقريـــــة .... ولـــــد (: (أو يـــــذكر 
بلـــس مـــن أعمـــال  ، أو عيســـى بـــن يوســـف بـــن )203())الســـاد

لغــــراف مــــن أرض العــــراق((أمحــــد  ، أو قولــــه عــــن)204())ولــــد 
نـــــه  ولــــــد جيماعيـــــل قريـــــة مـــــن أعمــــــال ((عبـــــد الغـــــين املقدســـــي 

.)205())بلس
قولـه كما يعرف مكان وفاة بعض مـن املرتمجـني هلـم، كمـا يف 

لبويضـــــا قريـــــة قبلـــــي : ((نـــــه)206(عـــــن امللـــــك الناصـــــر مـــــات 
تويف إمساعيل بن علي اخلطريي من خطرية ((، أو )207())دمشق

.)208())الدجيل
إلضـافة إىل مــا ســبق كــان أبـو شــامة أثنــاء عرضــه األحــداث 

ـــر أو قلعــــة أومنطقـــة معينــــة اخل ... والوقـــائع يرفقهــــا بـــذكر اســــم 
ــر ثــورا عنــد جســر كحيــل يف طريــق اجلبــل : ((ويعرفهــا حنــو قولــه

عيـــون الفارســـيا وهـــي ((، أو )209())قريـــب مـــن املدرســـة الشـــبلية
، كمــا )210())ظــاهر دمشــق بســفح اجلبــل املطــل علــى قريــة دومــة

ذربيجــان، أو قولــه عــن : ((عــرف قلعــة بــال تقــع يف وســط حبــرية 
ا بليدة من أعمال مرسية .)211())لورقة 

ــــة مــــا إذا كانــــت غــــري معروفــــة مــــثًال بقولــــهكمــــا عــــرف ق : بيل
ر(( .)213()))212(هيالن جند من قبيلة هكورة املقيم ببيت اآل

يتبــــــني ممــــــا ســــــبق مــــــدى معرفــــــة أيب شــــــامة واملعــــــامل البلدانيــــــة 
.وحماولته توضيحها أمام القارئ) اجلغرافية(

ضبط األلـفـاظ-ك
ـــا عصـــر أيب  شـــامة هـــي كانـــت إحـــدى الســـمات الـــيت متيـــز 

تعـــاطي العلمـــاء يف أكثـــر مـــن علـــم يف آن واحـــد، حيـــث أنـــه مـــن 
النــادر جــداً أن خيــتص عــامل بعلــم واحــد دون أن يشــارك يف علــوم 

شــامة إىل جانــب كونــه مؤرخــاً )214(أخــرى كثــرية ، وهلــذا فــإن أ
اللغـة ولـذلك فإنـه : فإنه يعد عاملاً جمتهداً يف كثري من العلوم منهـا

كمـــا يف . ث يـــوزن بعـــض األمســـاء والعبـــاراتأثنـــاء عرضـــه األحـــدا
أولـه : ((، أو بـريم)215())بفـتح السـني وكسـر الـالم((لفظة سليم 

ء ســاكنة  ء معجمــة بواحــدة مــن حتتهــا وهــي مفتوحــة وبعــدها 
ثنتني مـن حتتهـا، وبعـدها راء مفتوحـة ، أو قولـه )216())معجمة 

.)217())حاء مهملة وراء مهملة((يف اسم محزة 
ــــي يقــــول ً عــــرف االســــم بعــــد ضــــبطه، كمــــا يف اهلرث ــــا : وأحي

ء مثلثـــة قريـــة حتـــت (( واهلـــرث بضـــم اهلـــاء وســـكون الـــراء وآخـــره 
ر جعفر بينها وبني واسط عشرة فراسخ .)218())واسط يف 
عبـد الـرزاق : ((ويف أحيـان أخـرى يؤكـد علـى اللفـظ حنـو قولـه

دراً مـــا يعطـــي )219()))جلـــيم(الكرجـــي  وزن للكلمــــة ، ولكـــن 
.)220())وشبة على وزن حبة((... مثًال يقول 

استخدام األلفـاظ األعجميـة-ل
ــــا مــــنهج أيب شــــامة هــــي  مــــن الســــمات البــــارزة الــــيت يتميــــز 

ـــــــة  ـــــــارات واأللفـــــــاظ األعجمي ـــــــة (اســـــــتعماله العب الفارســـــــية والرتكي
:بكثرة وأرى أن ذلك األمر يعود إىل األسباب اآلتية) والكردية

على بالد الشام دولتـان إسـالميتان غـري عـربيتني مهـا حكمت -1
ــــذا فمــــن الطبيعــــي  ــــة، ل ــــة الكردي ــــة واأليوبي ــــة الرتكماني ــــة الزنكي دول
شـــامة ولـــد  ا، الســـيما وإن أ ثـــري لغـــوي علـــى ســـكا حصـــول 
ثـــــر أيضـــــاً  ونشـــــأ يف دمشـــــق قاعـــــدة قيـــــام الـــــدولتني، لـــــذا فإنـــــه 

.بلغة تلك األمم
اللغة ((كانت اللغة العربية هي املتداولة يف أمور الدولة ولكن -2

ا اللغة العربية ألفاظاً كثرية هي  اليت حازت قصب السبق يف إعار
، ألن للفــــرس تــــراث حضــــاري عريــــق، كمــــا أن )221())الفارســــية

ــا يف  الســالجقة والــزنكيني واأليــوبيني اســتعادوا الكثــري مــن مفردا
.قديرتلك احلقبة على أقل ت
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إن الكلمـــات األعجميــــة الـــيت اســــتخدمها أبـــو شـامــــة تشـــمل 
ألســـــلحة واملعـــــدات احلربيــــــة  جوانــــب خمتلفــــة فمنهــــا مــــا يتعلــــق 

. )223())222(سـلحدار(والفـرق واألصـناف العسـكرية منها مثـالً 
لنـاحيـة اإلداريـة واملاليــة منهـا علـى ســبيل املثــال  ومنهـا مـا يتعـلق 

إلضــــــافة إىل مــــــا )226()اســــــتاذدار(، و)225())224(دارمهمنـــــــ(
لشـــــؤون احلياتيـــــة األخـــــرى منهـــــا  ـــــق  ، )228())227(كاغـــــد(يتعل

.اخل... )230())229(خركاة(و
املــدح والـذم-م

ا كتاب الذيل هي أحكامه إحدى السمات اليت متيز 
املختلفــة علــى الــذين تــرجم هلــم يف الــذيل، ســواًء أكانــت أحكامــاً 

ويبــــدو أنــــه كــــان ) الــــذم(، أو أحكامــــاً ســــلبية )املــــدح(إجيابيــــة أم 
.صرحياً صادقاً يف حكمه عليهم

املــدح-1
غطت األحكام اإلجيابية مساحة واسعة يف كتاب الذيل فقد 
ذكر صفات وأخالق املرتجم هلـم مـن الشـهامة والشـجاعة واجلـود 

هبة أو اخل، ومل يكن يهدف وراء ذلك للحصول على ... والكرم
منصب أو التقرب أو الكسب، ألنه مل يكن يسعى وراء مصاحله

ــــه  )231( ــــرية، رغــــم مكانت ــــة إداريــــة كب ــــوىل مناصــــب رمسي ، لكــــي يت
.كشخصية عامة يف عصره

لقـــــد مـــــدح امللـــــك املعظـــــم عيســـــى بـــــن أيب بكـــــر بـــــن أيـــــوب 
جــــــاء مــــــع معــــــرض ) م1226/ هـــــــ624ت (صــــــاحب دمشــــــق 

جلمل: ((... احلديث عن حياته بقوله جلمع و ة تفرد بني امللوك 
نــــواع العلــــوم واحلــــج إىل احلــــرمني  بــــني مواظبــــة الغــــزو واالشــــتغال 
بنفسه، وإعانة غريه عليه وكان عدمي االلتفات على ما يرغب فيه 

ـــة والتعظـــيم واملـــدح وغـــري ذلـــك، وكـــان مجيـــل ... امللـــوك مـــن األ
.)232())الصحبة مكرماً ألصحابه منصفاً هلم، كأنه واحد منهم

كمـــــا مـــــدح أبـــــو شـــــامة القاضـــــي عبـــــد الـــــرمحن بـــــن احلســـــني 
لقاضـــــي شـــــريح  كـــــان ) ((... م1206/ هــــــ603ت (املعـــــروف 

لقاضي شريح األكرب الذي كان  م شبوه  يتوقد ذكاء وفضًال كأ
وكــــان فاضــــًال، مرتســــًال بليغــــاً جــــواداً، ... يف زمــــن الصــــحابة 

لطيفـــــــــــاً مسحــــــــــاً حســـــــــــن الصـــــــــــورة فصـــــــــــيح اللســـــــــــان متواضـــــــــــعاً 
.)233(...))يصلح للوزارة

إلضافة إىل إشادة أيب شامة ومدحه للشخصيات السياسية 
واإلداريـــة فقـــد أكثـــر يف مـــدح الشخصـــيات الدينيـــة أيضـــاً لكونـــه 

ت (واحــداً مــنهم ومييــل حنــوهم، مــثًال الــواعظ عبــد املــنعم الصــقلي 
نزهاً عفيفاً كيسـاً، لطيفـاً، وكان صاحلاً ديناً، ) ((م1204/ هـ601

، وكـــذلك عبـــد الـــرزاق بـــن الشـــيخ )234())متواضـــعاً، كثـــري احليـــاء
كــان زاهــداً، عابــداً ) ((م1206/ هـــ603ت (عبــد القــادر اجليلــي 

ومسع احلديث الكثري وكان ... ورعاً، مل يكن يف أوالد الشيخ مثله
ليسري .)235())وكان صاحلاً ثقة... مقتنعاً من الدنيا 

مل يقتصــــــر مــــــدح أيب شــــــامة للشخصــــــيات املعروفــــــة سياســــــياً 
مــثًال القطــب بــن : ودينيــاً، وإمنــا مــدح الشخصــيات األخــرى منهــا

نــــــــه مــــــــن أهــــــــل حــــــــارة اخلاطــــــــب: ((...الليــــــــواين يقــــــــول عنــــــــه
وكـــــــان مـــــــن مشـــــــايخ الفقـــــــراء منقطعـــــــاً مبســـــــجد احلـــــــارة ظريفـــــــاً،

.)236())لطيفاً، كرمياً 
شامة امتـدح مـن يسـتحق املـدح مـن  ن أ مما سبق يبني لنا 

.الشخصيات املختلفة ولكن غالبيتهم شخصيات دينية
ذم االعداء-2

يعترب أبو شامة من املؤرخني الذين أنصـفوا يف عـرض احلقـائق 
منه . التارخيية لذلك مل خيل كتابه من ذم على بعض الشخصيات

مقاصـده ): ((... م1196/ هــ593ت (الوزير أبـو املظفـر اجليلـي 
ســـيئة، ورأيـــه الفاســـد، وحقـــده وحســـده وجلاجتـــه وكســـر عســـكر 

وكونــــه اســــتعجل علــــى لقــــاء طغريــــل، وأخــــرب بيــــت ... اخلليفــــة 
الشـــيخ عبـــد القـــادر وشـــتت أوالده ويقـــال أنـــه بعـــث يف الليـــل يف 
نبش الشيخ عبد القادر ورمى عظامه يف اللجة، وقال هـذا وقـف 

وأنـــه كـــان ســــبب هزميـــة عســــكر ... حــــدمـــا حيـــل أن يــــدفن فيـــه أ
.)237(...))اخلليفة

نه كان وراء هزمية جيش اخلليفة العباسي  يستنتج من النص 
يف حربه مع طغريل وخراب قرب الشيخ عبد القادر ورمى عظامه، 

) م1204/ هــــ601ت (وقـــد ذم الشـــاعر احللـــي علـــي بـــن احلســـن 
ـــــــه  ـــــــة ورقاعـــــــة((بقول ـــــــدين ذا محاق )239()))238(وكـــــــان قليـــــــل ال

قـــــــــد بـــــــــن قنـــــــــرب  ): م1207/ هــــــــــ604ت (وصـــــــــاحب املخـــــــــزن 
وشــرع يف الظلــم والفســق وجتــاهر بــه ومــد ... فتجـرب وطغــى((....

.)240(...))عينيه إىل أوالد الناس وكان قبيح السرية
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بــك املوصــل نــور الــدين أرســالن  / هـــ607ت (كمــا أنــه ذم أ
ـــاراً، خبـــيًال، : ((بقولـــه) م1210 فاتكـــاً، ســـفاكاً كـــان متكـــرباً، جب

فمــــات يف حبســــه ووىل املوصــــل رجــــًال ... للــــدماء، حــــبس أخــــاه
وذم سـنجر بـن عبـد هللا )241())فأهلـك احلـرث والنسـل... ظاملاً 

وكـان ذلـيًال خبـيًال، : ((... بقوله) م1213/ هـ610ت (الناصري 
والقاضــي دمشــق )242())ســاقط الــنفس مــع كثــرة الــبالد واألمــوال

كــان حاكمــاً جــائراً، ): ((م1260/ هـــ659ت (الــنجم بــن صــدر 
ً فاسـرتاح منـه العبـاد والـبالد أنـه أُودَِع كيسـاً ... فاجراً ظاملاً متعـد

.)243())فيه ألف دينار فرد بدله كيساً فيه فلوس
ت (وقــــد ذم عــــدوه ملــــك الــــروم عــــز الــــدين كيكــــاوس األول 

وكــان جبــاراً، ظاملــاً، ســفاكاً للــدماء، : ((بقولــه) م1218/ هـــ615
م قوماً من أمراء  وملا عاد إىل بلده من كسرة االشرف له حبلب ا
ـــم قصـــروا يف قتـــال احللبيـــني فســـلق بعضـــهم يف القـــدور،  ـــه أ دولت
وجعــــــــل آخــــــــرين يف بيــــــــت فــــــــاحرقهم فأخــــــــذه هللا بغتــــــــة فمــــــــات 

.)244())فجأة سكران
يفهـــم ممـــا ســـبق أنـــه ذم شخصـــيات خمتلفـــة ويبـــدو أن ســـبب 

ِقَبلِـــــــــــِه كــــــــــــان بســـــــــــبب ســــــــــــلوكهم غـــــــــــري الالئــــــــــــق ذمهـــــــــــم مــــــــــــن
.وتعسفهم وظلمهم

ميكــــن القــــول أن هنــــاك بعــــض الشخصــــيات مــــن منظــــور أيب 
ً (شــامة أصــدر علــيهم حكمــًاَ◌ مزدوجــاً  ، أي مــدح )ســلباً وإجيــا

آلخــــرين الــــذين  وذم الشــــخص نفســــه، ولكــــنهم قليلــــون قياســــا 
ت اليت . ميدحهم أو يذمهم ذكرهـا للملـك املعظـم عيسـى كالروا

، أو عنـــدما وصـــف الفخـــر دمحم بـــن )245()م1226/ هــــ624ت (
وكــان مــن أهــل العلــم ) ((م1258/ هـــ658ت (يوســف الكنجــي 

لفقــه واحلــديث، لكنــه كــان فيــه كثــرة الكــالم وميــل إىل مــذهب 
ـــا إىل الرؤســـاء  الرافضـــة ومجـــع هلـــم كتبـــاً توافـــق أغراضـــهم ويقـــرب 

فقتل وبقر بطنه كما قتل ... إلسالمية والتتاريةمنهم يف الدولتني ا
، وقولـــــه عـــــن العـــــز الضـــــرير )246())أشـــــباهه مـــــن أعـــــوان الظلمـــــة

نه كان قليل الدين لكنه كان ) ((م1261/ هـ660ت : (اإلربلي
.)247())ذكياً فصيحاً حسن احملاضرة

اخلامتة

الذين شاهدوا أبو شامة من املؤرخني املعاصرينيعد
ثر أبو االحداث نفسهم، أو كانوا قريبني من االحداث، وقد 

شامة مبنهج املؤرخني القدامى يف استخدامه أسلوب احلوليات
م يف الكتابة  إلضافة إىل استخدام أساليبهم وعبارا يف كتابه، 

.التارخيية
وعيوب، ومن أهم مميزاته ا تضمن : وللمنهج احلويل مزا أ

لألحداث مع احملافظة على تنسيق األخبار االستمرارية الظاهرة 
ثري كبري على  املنوعة اليت حصلت يف حول واحد، وهلا 

ا حتصر دائرة األحداث يف الزمان واملكان .األحداث التارخيية أل
عـــــرف ســـــياق احلادثـــــة التارخييـــــة ) أبوشـــــامة(= يف حـــــني أنـــــه 

املؤرخ الطويلة، اليت تتواصل ومتتد إىل عدد من السنني، فال يذكر 
الــذي يتبــع املــنهج احلــويل منهــا إال مــا خيــص حــوادث الســنة الــيت 
نيـــة  جيمــع كــل أحـــداثها، فــإذا كـــان لتلــك احلادثــة بقيـــة يف ســنة 

لثة، ذكرها مفرتقة ممزقة، يف مجلة أحداث كل سنة .و
إلضـــافة إىل ضـــعف ملكـــة النقـــد عنـــده بوجـــه عـــام، وأدارتـــه 

والسياســة يف أبســط صــورها، التــاريخ العــام علــى األفــراد واحلــروب 
لشــــــؤون العامــــــة للجماعــــــات وتعليــــــل احلــــــوادث  وعــــــدم عنايتــــــه 

.والنفاذ إىل أسرارها
املصادر واملراجع واهلوامش

تهد، ذو الفنون: (( يقول عنه الذهيب)١( املقريء ... احلافظ العالمة، ا
، العرب يف خرب من غرب، حتقيق، أبو ))النحوي، املؤرخ صاحب التصانيف

: بريوت(هاجر دمحم سعيد بن بسيوين، دار  الكتب العلمية، 
؛ وللمزيد من إشادة العلماء به يتظر، الكتيب، دمحم بن 3/313،)1985

إحسان : فوات الوفيات والذيل عليها، حتقيق: عبد الرمحنشاكر بن 
.18/113،)1974:بريوت(عباس، دار صادر،

، دارالعلم 5االعالم،ط:الزركلي، خري الدين)٢(
ره 1/430،)م1980:بريوت(للماليني، ن أهم آ حث آخر  ؛ ويذكر 

ريخ موسوعة التا: هي شرح الشاطبية والرد على االمر االول، دمحم امحد سعد
.300،ص)م2003:عمان(اهلجري،

شامة ألف كتاب الذيل )3( ن أ لقد توهم عبد املنعم ماجد عندما قال 
التاريخ : على الروضتني عن الدولتني الفاطمية وااليوبية، للمزيد ينظر
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-31،ص)م1988:القاهرة(السياسي لدولة السالطني املماليك يف مصر،
32 .

ة وكتاب الروضتني يف اخبار املؤرخ ابو شام: حسني عاصي)4(
.129، ص)م1991:بريوت(الدولتني،

،  )م1979:بريوت(التاريخ العريب واملؤرخون، : شاكر مصطفى)5(
2/267 .
.2/267املرجع السابق، : شاكر مصطفى)6(
115املرجع السابق، ص: للمزيد عن كتاب الروضتني، ينظر ، عاصي)7(

. وما بعدها
، )1988: بغداد(املنهجية التارخيية يف العراق، : عبد الرمحن العزاوي)8(

.34ص
يف التــاريخ اإلســالمي فصــول يف املــنهج والتحليــل، : عمــاد الــدين خليــل)9(
.115، ص)1981: دمشق(
: بغـداد(علم التاريخ عند املسلمني، ترمجة صاحل أمحد العلـي، : روزنثال)10(

.102ص) 1963
عبـــد الســـتار : مصـــادر دراســـة التـــاريخ اإلســـالمي، ترمجـــة: كلـــود كـــاهن)11(

ــــــــــوجي وعبــــــــــد الوهــــــــــاب علــــــــــوب،  ، طريــــــــــف 61، ص)1988: م/د(احلل
–29، ص )1982: بــريوت(حبـث يف مفهـوم التـاريخ ومنهجـه : اخلالـدي

30.
لسان العرب، : أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم: ابن منظور)12(

.184،ص11، ج2004: بريوت(، دار صادر، 3ط
.233: اآلية: سورة البقرة)13(
، الــدار 2املســلمون وكتابــة التــاريخ، ط: عبــد العلــيم عبــد الــرمحن خضــر)14(

ض(العلمية للكتاب اإلسالمي،  .178، ص) 1995: الر
.22املرجع السابق، ص: نشأت نور الدين اخلطيب)15(
، )1989: بغــــداد(الطــــربي الســــرية والتــــاريخ، : عبــــد الــــرمحن العــــزاوي)16(

.190ص
ر : سيد عبد العزيز سامل)17( مناهج البحث يف التاريخ اإلسالمي واآل

: اإلسكندرية(اإلسالمية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، 
.83، ص) ت/د
، )1944: م/د(لعبــادي، عبــد احلميــد ا: علــم التــاريخ، ترمجــة: هرنشــو)18(

.45ص
: بـريوت(حبـث يف نشـأة علـم التـاريخ عنـد العـرب، : عبد العزيز الدوري)19(

.59، ص)1960
.190الطربي، ص: عبد الرمحن العزاوي)20(
أحسان عباس : دراسات يف احلضارة اإلسالمية، ترمجة: هاملتون جب)21(

سوسيولوجيا : ؛ حممود امساعيل158، ص )1974: بريوت(وآخرون، 

/ 9، ) 2000: بريوت(، مؤسسة االنتشار العريب، 1الفكر اإلسالمي، ط
31.

.82سامل، املرجع السابق، ص)22(
التعريـــــف : س العــــزاويعــــن مــــنهج أبـــــن األثــــري يف الكامــــل ينظـــــر، عبــــا)23(

املؤرخــــون املعاصـــــرون : ، نظــــري حســــان الســــعداوي42–30ملــــؤرخني، ص
: ، الســــيد البــــاز العــــريين12-10، ص)1962: القــــاهرة(لصــــالح الــــدين، 

.237-204، ص)1962: القاهرة(مؤرخو احلروب الصليبية، 
الذيل على الروضتني، تراجم رجال القرنني السادس والسابع اهلجريني، )24(
،)2002: بريوت(، دار الكتب العلمية، 1قيق إبراهيم مشس الدين، طحت

.4/ 5الذيل، 
.7/ 5الذيل، : أبو شامة)25(
: مشس الدين أبو اجلعفر يوسف فؤاد علي الرتكي : سبط ابن اجلوزي)26(

ريخ األعيان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،  حيدر (مرآة الزمان يف 
د الدكن .503–481، ص2، ق8، ح) 1952- 1951: آ

. 348، 765، 62، ص2، ق8أنظـــــــــر مـــــــــثالً املصـــــــــدر نفســـــــــه، ح)27(
.اخل... 43، 17، 456–453

.68–57/ 5املصدر السابق، )28(
.اخل... 246، 287، 100/ 5املصدر نفسه، )29(
.اخل... 123، 198، 113، 118، 211/ 5املصدر نفسه، )30(
، 229، 249، 262، 127، 106، 182/ 5املصــــــــدر نفســـــــــه، )31(

.اخل... 264، 242
.317/ 5املصدر نفسه، )32(
.230/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)33(
.245/ 5املصدر نفسه، )34(
.233/ 5املصدر نفسه، )35(
.241/ 5الذيل، : أبو شامة)36(
.243/ 5املصدر نفسه، )37(
.256/ 5املصدر نفسه، )38(
.5/4املصدر نفسه، )39(
.7/ 5املصدر نفسه، )40(
.68/ 5املصدر نفسه، )41(
.214/ 5املصدر نفسه، )42(
وهـو اسـم قلعـة وربـض بـني : ويسمى أيضاً تل أعفر وتل يعفر: تل عفر)43(

قــوت احلمــوي، شــهاب الــدين بــن أيب عبــد هللا  معجــم : ســنجار واملوصــل، 
.46/ 2،  )1980: بريوت(، دار الفكر، 3طالبلدان،

.22/ 5املصدر السابق، )44(
.137/ 5املصدر نفسه، )45(
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.اخل... 247، 137، 127/ 5املصدر نفسه، )46(
.اخل... 351، 291، 264، 183/ 5املصدر نفسه، )47(
.252/ 5الذيل، : أبو شامة)48(
.276/ 5املصدر نفسه، )49(
.142/ 5املصدر نفسه، )50(
.82/ 5املصدر نفسه، )51(
.266/ 5املصدر نفسه، )52(
.5/240املصدر نفسه، )53(
.5/280املصدر نفسه، )54(
.5/322املصدر نفسه، )55(
.5/358املصدر نفسه، )56(
.240/ 5املصدر نفسه، )57(
.5/223املصدر نفسه، )58(
.128/ 5الذيل، : أبو شامة)59(
.129/ 5املصدر نفسه، )60(
.5/144املصدر نفسه، )61(
.5/45املصدر نفسه، )62(
.5/20املصدر نفسه، )63(
.5/97املصدر نفسه، )64(
.5/96املصدر نفسه، )65(
.5/260املصدر نفسه، )66(
.5/275املصدر نفسه، )67(
.5/118املصدر نفسه، )68(
.91/ 5املصدر نفسه، )69(
.72/ 5املصدر نفسه، )70(
.5/78املصدر نفسه، )71(
.5/257املصدر نفسه، )72(
.5/334املصدر نفسه، )73(
.5/262املصدر نفسه، )74(
.5/242الذيل، : أبو شامة)75(
.5/249املصدر نفسه، )76(
موضـــع بينـــه وبـــني دمشـــق ميـــل واحـــد يف طريـــق القاصـــد إىل : القـــابون)77(

.290/ 4معجم البلدان، : قوت احلموي. العراق يف وسط البساتني
مـــن أعمـــال دمشـــق، وهـــي قصــبة كـــورة حـــوران، مشـــهورة عنـــد : بصــرى)78(

قوت احلموي .1/441املصدر السابق، : العرب قدمياً وحديثاً، 
5/128السابق، املصدر : أبو شامة)79(
.60املرجع السابق، ص : السعداوي)80(

.40–39/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)81(
.5/356الذيل، : أبو شامة)82(
.5/88املصدر نفسه، )83(
مقدمة ابن : ابن خلدون، أبو زيد عبد الرمحن بن دمحم احلضرمي)84(

.13، ص)1978: بريوت(خلدون، دار القلم، 
.51–50نفسه، صاملصدر)85(
: ينظر مثالً ابن األثري، عز الدين أبو احلسن علي بن أيب دمحم اجلزري)86(

الكامل يف التاريخ، حتقيق، عمر بن عبد السالم تدمري، دار الكتاب 
املصدر : ؛  سبط ابن اجلوزي10/28، ) 2006: بريوت(العريب، 

، النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد513، ص2، ق8السابق، ج
جنيب مصطفى فواز : اية األرب يف فنون األدب، حتقيق: الوهاب

؛  29/22). 2004: بريوت(وحكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، 
املشهور (تتمة املختصر يف أخبار البشر : ابن الوردي، زين الدين عمر

، )1969: النجف(، منشورات املطبعة احليدرية، )بتاريخ ابن الوردي
: البداية والنهاية، حتقيق: ري، أبو الفدا إمساعيل بن عمر؛ ابن كث2/171

صر الدين وفؤاد السيد، ط ، دار 3أمحد أبو ملحم وعلي الساتر ومهدي 
.13/34، )   1987: بريوت(الكتب العلمية، 

.114-5/113املصدر السابق، : أبو شامة)87(
الكبـري، وأصـله هو أبو عثمان عبد هللا بن عبد العزيز بـن جعفـر الزاهـد )88(

مـن قريــة مـن قــرى بعلبـك يقــال هلــا يـونني وكــان صـاحب الكرامــات املشــهورة 
اهـــدات، وكـــان ال يقـــوم ألحـــد مـــن امللـــوك وال يقـــرهم، تـــويف  ضـــات وا والر

املصـــدر : ســـبط ابـــن اجلـــوزي: للمزيـــد ينظـــر. لشـــام وقـــد جـــاوز مثـــانني ســـنة
، املصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق: ، النـــــــــــــويري617-612، ص2، ق8الســـــــــــــابق، ح

، ابــــن العمــــاد 80-13/79املصــــدر الســــابق، : ، ابــــن كثــــري29/71-72
.75-5/73املصدر السابق، : احلنبلي

.193-5/190املصدر السابق، : أبو شامة)89(
دي: شــــــذراً )90( القــــــاموس احملــــــيط : يعــــــين النظــــــر مبــــــؤخر العــــــني، الفــــــريوزآ
.666/ 1، )1991بريوت، (
.193/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)91(
.5/191الذيل، : أبو شامة)92(
.5/196املصدر نفسه، )93(
.5/281املصدر نفسه، )94(
.5/274املصدر نفسه، )95(
ريـــخ : ســـكفان دمحم ســـعيد كـــوجر)96( الفـــارقي ومنهجـــه مـــن خـــالل كتابـــه 

اآلداب ميافـــــارقني وآمـــــد، رســـــالة ماجســـــتري غـــــري منشـــــورة مقدمـــــة إىل كليـــــة 
.103، ص)2007: دهوك(جامعة دهوك، 

.5/323املصدر السابق، : أبو شامة)97(
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.11سورة الضحى، اآلية، )98(
.5/6املصدر السابق، : أبو شامة)99(
.33–32سورة املرسالت، اآلية )100(
.293/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)101(
).4(للمزيد ينظر ملحق رقم )102(
.293–292/ 5الذيل، : أبو شامة)103(
.67/ 5املصدر نفسه، )104(
ورجــــل قلبــــه معلــــق (لقــــد ذكــــر أبــــو شــــامة ســــتة أصــــناف ألن عبــــارة )105(

قصــــــة، وقــــــد روى احلــــــديث اإلمــــــام امحــــــد والبخــــــاري ومســــــلم ) ملســــــاجد
، صــحيح 75/ 8، )1995القــاهرة، (املسـند، : والرتمـذي والنســائي، ينظــر

، اجلـامع الصـحيح املسـمى 715/ 2، صحيح مسـلم، 182/ 3البخاري، 
بـــريوت، (دمحم شـــاكر وكمـــال يوســـف احلـــوت، ســـنن الرتمـــذي، حتقيـــق  أمحـــد

بـــريوت، (، ســـنن النســـائي، حتقيـــق دمحم فـــؤاد عبـــد البـــاقي، 516/ 4، )ت/د
.613-612/ 8، )ت/د
.61-5/60املصدر السابق، : أبو شامة)106(
ذه الصيغة رواه البيهقي )107( ورد احلديث بصيغ متعددة ومتقاربة إال أنه 

، شـعب اإلميـان، أيب هـاجر دمحم ))املـؤمن((بـدل )) الرجل((ولكن جاء لفظ 
.4750، رقم 184/ 4، )2000: بريوت(السعيد بن بسيوين زغلول، 

دراســات عــن املــؤرخني العــرب، ترمجــة، حســني نصــار، : مرجــو ليــوث)108(
.61، ص )2001: القاهرة(
، 147، 59، 15، 11/ 5املصـدر السـابق، : ينظر مثالً أبو شـامة)109(

.اخل...  179، 169
.216/ 5الذيل، : أبو شامة)110(

(111)Edward Hallett Carr: What is History, (London:
1961), p. 138.

.217، ص)1984: القاهرة(التاريخ واملؤرخني، : حسني مؤنس)112(
األول مــن الكتــاب حيــث يعتمــد علــى املؤلفــات خصوصــاً يف القســم )113(

.السابقة
.54–53/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)114(
.40–5/39املصدر نفسه، )115(
لكراميـــة نســـبة إىل : الكراميـــة)116( وهـــي حركـــة دينيـــة وسياســـية، تســـمى 

اســـم مؤسســـها ابـــو عبـــد هللا دمحم بـــن كـــرام بـــن عـــراق، كانـــت تلـــك احلركـــة يف 
شراً مبادئه وتعاليمه معلنـاً خالفـه خراسان  مث انتشرت يف كثري من املناطق، 

للمــــذاهب الســــنية والشــــيعية علــــى حــــد ســــواء، وأن خراســــان شــــهدت علــــى 
للمزيــد . يــديها ثــورة اجتماعيــة ودينيــة وسياســية اســتمرت مــا يقــارب مــن قــرن

Borthold, W. Turkestan down "to the Mongol: ينظـر

invasion", (London: 1928), p. 289.الكراميـة : ، مفيـد دمحم نـوري

، جامعــــة املوصــــل، )11(حركــــة دينيــــة وسياســــية، جملــــة آداب الرافــــدين، ع 
.154–153، ص )1971: املوصل(
لـــزاي املعجمـــة، كـــان العجـــم يطلقونـــه علـــى العـــرب، وهـــو : التـــازي)117(

).4(امش رقم ، ه104املصدر السابق، ص: يفيد معىن العريب، أبو شامة
.5/104املصدر السابق، )118(
.105/ 5املصدر نفسه، )119(
.105/ 5املصدر نفسه، )120(
.174/ 5املصدر نفسه، )121(
.48املرجع السابق، ص: أوسينوبوس)122(
: الدوحـة(حول إعـادة كتابـة التـاريخ اإلسـالمي، : عماد الدين خليل)123(

.118، ص )1986
البدايــــة : يكفــــي هــــذا للخبــــز والفــــت بــــدبس: قــــال ابــــن كثــــري يقــــول)124(

.197/ 13والنهاية، 
.220/ 5الذيل، : أبو شامة)125(
.املصدر نفسه)126(
.330/ 5املصدر نفسه، )127(
.330/ 5املصدر نفسه، )128(
.102/ 5املصدر نفسه، )129(
.94/ 5املصدر نفسه، )130(
لقــــد تــــوهم أبــــو شــــامة عنــــد . 5/109املصــــدر نفســــه، : أبــــو شــــامة)131(

ن ) م1211/ هــــ608ت (ترمجتـــه لعبـــد الواحـــد ابـــن ســـكينة  عنـــدما قـــال 
اخلليفـــة يف بغـــداد أرســـله برســـالة إىل جزيـــرة لـــيس ألن الصـــحيح هـــي جزيـــرة  

.283/ 10املصدر السابق، : ابن األثري: ينظر. كاس
.167/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)132(
نـه)133( شـرف الـدين أبـو طالـب : ((أما املصـادر األخـرى فقـد ترمجـت لـه 

املصـــدر : ابـــن األثـــري. دمحم بــن علـــوان بـــن مهـــاجر اللخمـــي الضــرير البغـــدادي
، ابـــن العمـــاد 81/ 13املصـــدر الســـابق، : ، ابـــن كثـــري328/ 10الســابق، 

.63/ 5املصدر السابق، : احلنبلي
.594، ص2، ق8مرآة الزمان، ح)134(
.140/ 5الذيل، : أبو شامة)135(
.57/ 5املصدر نفسه، )136(
.5/147املصدر نفسه، )137(
.5/11املصدر نفسه، )138(
لكثــرة تكــرار اخلطــأ يف هــذا الــرقم رمبــا يكــون خطــأ مــن الناســخ ولــيس )139(

.من أيب شامة
56/.5املصدر السابق، : أبو شامة)139(
.180-179/ 5املصدر نفسه، )141(
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.183/ 5املصدر نفسه، )142(
، املصادر اليت ترمجت للقاضي 5/315املصدر نفسه، : أبو شامة)143(

ذكروا شهر وفاته يف مجادى اآلخرة وال تذكر اليوم لذلك مل يعرف اليوم 
: الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان. الصحيح لوفاته

مرآة : ؛ اليافعي، أبو دمحم عبد هللا بن سعد289/ 3العرب يف خرب من غرب، 
، مؤسسة 2اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما تعترب من حوادث الزمان، ط

املصدر : ؛ ابن كثري149/ 4،)1970: بريوت(األعلمي للمطبوعات، 
د ، ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبد احلي بن أمح224/ 13السابق، 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار إحياء الرتاث العريب، : بن دمحم
.291/ 5، )ت/د: بريوت(
.6مقدمة ابن خلدون، ص)144(
ـــــاريخ، : صـــــبحي أمحـــــد حممـــــود)145( ، ص )ت/د: بـــــريوت(يف فلســـــفة الت

33.
.مل اعثر على ترمجتها يف املصادر املتوفرة لدي:صافيتا)146(
معجـــم : قــوت احلمــوي. بــني دمشــق واجلـــوالنموضـــع: مــرج الصــفر)147(

.469/ 3البلدان، 
.190/ 1السلوك، : املقريزي. قرية بظاهر دمشق: عالقني)148(
لثغور بني حلب وسـميساط قـرب الفـرات معـدودة يف : رعبان)149( مدينة 

.51/ 3املصدر السابق، : قوت احلموي. العواصم
مدينة على شـاطئ الفـرات يف طـرف بـالد الـروم علـى غـريب : مسيساط)150(

قـــوت احلمـــوي املصـــدر : الفــرات وهلـــا قلعـــة يف شــق منهـــا يســـكنها األرمــن، 
: ، احلمــريي، أبــو عبــد هللا دمحم بــن عبــد املــنعم الصــهاجي293/ 3الســابق، 

، مكتبـــــة 2الــــروض املعطــــار يف خــــرب األقطـــــار، حتقيــــق، إحســــان عبــــاس، ط
.323ص). 1984: ريوتب(لبنان، 

شــر)151( قلعــة حصــينة وكــورة واســـعة يف مشــايل حلــب أهلهــا نصــارى : تــل 
.40/ 2املصدر السابق، : قوت احلموي. أرمـن

املصـدر نفسـه، : قـوت احلمـوي. وهي بلدة من جهـة قنسـرين: منبج)152(
5 /206.
وهـــــي بلـــــدة مـــــن أعمـــــال حلـــــب يف وادي بطنـــــان بـــــني منـــــبج : بزاغـــــة)153(
.409/ 1املصدر نفسه، : قوت احلموي. حلبو 
.165/ 5الذيل، : أبو شامة)154(
.185–184/ 5املصدر نفسه، )155(
.215/ 5املصدر نفسه، )156(
.215/ 5الذيل، : أبو شامة)157(
انفرد أبو شامة بذكر تلك العبارة ويقصد امللـك الكامـل وولـده امللـك )158(

ا كانت سلطنة أيوبية . املسعود ولكن ال جيوز تسميتها اململكة أل
.165/ 5املصدر السابق، )159(

.216-215/ 5املصدر نفسه، )160(
.336/ 5املصدر نفسه، )161(
.90/ 5املصدر نفسه، )162(
.91/ 5نفسه، املصدر )163(
.91/ 5املصدر نفسه، )164(
.88/ 5الذيل، : أبو شامة)165(
.102/ 5املصدر نفسه، )166(
.33/ 5املصدر نفسه، )167(
بلـــد مالصـــق لـــبالد حـــوران مـــن أعمـــال دمشـــق، وهـــي قلعـــة : صـــرخد)168(

.401/ 3معجم البلدان، : قوت احلموي. حصينة ووالية حسنة واسعة
.276/ 5املصدر السابق، :أبو شامة)169(
.5/96املصدر نفسه، )170(
هــو الــذي يتــوىل مســكن الســلطان أو االمــري ومصــروفاته، : اســتاذ دار)171(

وهـــو لقـــب يطلـــق علـــى الـــذي يتـــوىل قـــبض مـــال الســـلطان أو االمـــري، وهــــو 
مـزة مكسـورة ومعنـاه االخـذ، ) إسـتذ(أحـدمها : مركـب مـن لفظـني فارسـيني

املسـك فأدمغـت الـدال االوىل، وهـي معجمـة يف الثانيـة، ومعناه) دار(والثاين
ـــــــويل االخـــــــذ ـــــــة، فصـــــــار اســـــــتادار، ومعنـــــــاه مت ينظـــــــر، صـــــــبح . وهـــــــي مهمل

).3/481،4/188،5/457،8/22االعشى،
.5/96املصدر نفسه، )172(
.5/98املصدر نفسه، )173(
.321/ 5الذيل، : أبو شامة)174(
عمـــاد الـــدين الكاتـــب االصـــفهاين ومنهجـــه : مـــام بكـــر، حكـــيم امحـــد)175(

التارخيي من خالل كتابه الربق الشامي، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة 
.106، ص ) م1996:اربيل(جامعة صالح الدين، –اىل كلية اآلداب 

.278/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)176(
.278/ 5املصدر نفسه، )177(
.املصدر نفسه)178(
.279/ 5املصدر نفسه، )179(
.278/ 5املصدر نفسه، )180(
الذيل، الرواية طويلة جداً ولكن أعرضنا عن ذكرها خشية : أبو شامة)181(

.اإلطالة
. خيمـــــة الســـــلطان ترافقـــــه يف احلـــــروب أو يف الصـــــيد والتنــــــزه: دهليـــــز)182(

ر اململـــــــوكي، دار معجـــــــم االلفـــــــاظ التارخييـــــــة يف العصـــــــ: دمهـــــــان، دمحم امحـــــــد
.77، ص)م1990:دمشق(الفكر،

ـــــة : احلشاشـــــون)183( هـــــو االســـــم الـــــذي يطلـــــق علـــــى فريـــــق مـــــن االمساعيلي
مــــادة احلشاشــــيون، دائــــرة املعــــارف : ومؤسســــها احلســــن بــــن صــــباح، يــــونس

.433/ 7اإلسالمية، 
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ويســمى زراقــون هــم طائفــة مــن اجلنــود املماليــك مهمــتهم رمــي : زراق)184(
ــا الــنفط وكــانوا حيملــون ) الــزراق(الــزراق الــنفط مــن  هــي األنبوبــة الــيت يــزرق 

مترنوا على إشعاهلا وإلقائها ) النفط(يديهم قوارير فيها مواد قابلة لالشتعال 
: حـــالق، حســـان وعبـــاس صـــباغ. علــى األعـــداء وهـــو النفـــاطون بتعبـــري آخــر

لفارســــية املعجــــم اجلــــامع يف املصــــطلحات العثمانيــــة ذات االصــــول العربيــــة وا
ـــــــة، ـــــــة، دار النهضـــــــة العربي ـــــــة واململوكي ـــــــريوت(والرتكيـــــــة وااليوبي ، )م2006:ب

.107ص
نسبة إىل البندقدار وهو لفظ فارسي مركب معناه حامـل : البندقداري)185(

غــرارة أو كـــيس البنــدق خلـــف األمـــري أو الســلطان وقـــد مســي الظـــاهر بيـــربس 
ألمـري ايــدكلني البندقــدار مث سـم البندقــداري، ألنــه كـان يف أول أمــره مملوكــاً ل

القلقشـندي، ابـو . انتقل إىل امللك الصـاحل أيـوب وصـار مـن مماليكـه البحريـة
: صبح األعشى يف صناعة االنشا، شرحه وعلق عليه: العباس امحد بن علي

/ 5،)م1978:بـــــــريوت(دمحم حســــــني مشــــــس الــــــدين، دار الكتــــــب العلميــــــة،
رخييـة مسـ: ؛ إبراهيم الكـيالين458 تعملة يف العصـور الـثالث مصـطلحات 

ـــــرتاث العـــــريب، ع  ـــــويب واململـــــوكي والعثمـــــاين، جملـــــة ال ) 13(، س )49(األي
.4، ص)1992: دمشق(
، 8مـرآة الزمـان، ح. احملـرم27قال سبط ابن اجلوزي إن قتله كان يف )186(

حمـرم، السـلوك ملعرفـة 19، أما املقريزي فذكر أن قتله كـان يف 782، ص2ق
دمحم عبـــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــادر عطــــــــــــــــــا، دار الكتـــــــــــــــــــب :دول امللــــــــــــــــــوك، حتقيــــــــــــــــــق

.472/ 1، )م1997:بريوت(العلمية،
.285-284/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)187(
.273/ 5الذيل، : أبو شامة)188(
.274-273/ 5املصدر نفسه، )189(
، )1965: القـــــــاهرة(مـــــــنهج البحـــــــث التـــــــارخيي، : عثمـــــــان حســـــــن )190(

.150ص
.27/ 5السابق، املصدر : أبو شامة)191(
.29/ 5املصدر نفسه، )192(
هـــــي املدرســـــة الـــــيت أنشــــــأها نظـــــام امللـــــك الطوســـــي وزيــــــر : النظاميـــــة)193(

يف ) م1092-1072/هـــــــ485-465(الســــــلطان ملكشــــــاه الســــــلجوقي 
ــــــا ســــــنة  ــــــا ســــــنة ) م1064/هـــــــ457(بغــــــداد ابتــــــدأ بعمار وكملــــــت عمار

: للمزيـد ينظـر. يوخودرس فيها الكثري من العلماء والشـ) م1066/هـ459(
ريـــخ اإلســــالم ووفيــــات : ؛ الــــذهيب178/ 26املصــــدر الســـابق، : النـــويري

، دار الكتـــاب 2عمـــر عبـــد الســـالم تـــدمري، ط: املشـــاهري واألعـــالم، حتقيـــق
.148-142، ص)490-481(، حوادث ) 1997: بريوت(العريب، 

.57/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)194(
.5/140املصدر نفسه، )195(
.5/179املصدر نفسه، )196(

.5/183املصدر نفسه، )197(
.217/ 5الذيل، : أبو شامة)198(
.5/350املصدر نفسه، )199(
.5/351املصدر نفسه، )200(
.136/ 5املصدر نفسه، )210(
.5/6املصدر نفسه، )202(
.5/110املصدر نفسه، )203(
.5/83املصدر نفسه، )204(
.5/68نفسه، املصدر )205(
هـــو داود بـــن املعظـــم عيســـى بـــن العـــادل أيب بكـــر بـــن : امللـــك الناصـــر)206(

أيوب، كان سـلطان دمشـق بعـد أبيـه حنـواً مـن سـنة مث اقتصـر لـه علـى الكـرك 
ــــــــــرية إال أن مــــــــــات ســــــــــنة  ــــــــــالد كث ــــــــــه وتنقــــــــــل يف ب ــــــــــه مث أخــــــــــذ من ــــــــــاً ل داعي

: نييناليـو : للمزيـد عنـه ينظـر. وخلف الكثري من األوالد) م1258/هـ656(
، 283/ 2املصـــــدر الســـــابق، : ، ابـــــن الـــــوردي126/ 1املصـــــدر الســـــابق، 

ظــم رشــيد، : احلنبلــي : بغــداد(شــفاء القلــوب يف مناقــب بــين أيــوب، حتقيــق 
.348-346، ص)1978

.5/306املصدر السابق، : أبو شامة)207(
.5/87املصدر نفسه، )208(
.171/ 5الذيل، : أبو شامة)209(
.5/191نفسه، املصدر )210(
.5/343املصدر نفسه، )211(
مجع بئر، قرية يضاف إليها كـورة مـن غوطـة دمشـق فيهـا : بيت اآلبـار)212(

.295/ 4معجم البلدان، : قوت احلموي. عدة قرى
.5/262املصدر السابق، : أبو شامة)213(
.219/ 2التاريخ العريب واملؤرخون ، : شاكر مصطفى)214(
.320/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)215(
.5/240املصدر نفسه، )216(
.5/53املصدر نفسه، )217(
.كم6، كل فرسخ يساوي 5/11املصدر نفسه، )218(
.5/33املصدر نفسه، )219(
.5/88املصدر نفسه، )220(
، ص )1980: بــريوت(معجــم األلفــاظ الفارســية املعربــة، : أدي شــري)221(

3.
وهــي وظيفــة مركبــة مــن كلمتــني أوالمهــا عربيــة ومعناهــا آلــة : ســلحدار)222(

القتال، والثانية فارسية ومعناها ممسك، ويكون املعـىن ممسـك السـالح، وهـو 
املنــوط حبمــل ســالح الســلطان أو األمــري الــذي هــو يف خدمتــه ومــن وظيفتــه 

ه ومـا هـو مـن توابـع ذلـك : القلقشـندي. (أيضاً اإلشراف على السالح خـا
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دمحم حســـني مشـــس : بح االعشـــى يف صـــناعة االنشـــا، شـــرحه وعلـــق عليـــهصـــ
).462-456/ 5، ) م1987: بريوت(الدين، دار الكتب العلمية،

.230/ 5املصدر السابق، : أبو شامة)223(
) دار(لكردية مبعىن الضـيف و ) مهفان(أو ) مهمان(من : مهمندار)224(

والعنايـة بـزوار الدولـة الـرمسيني مبعىن الصاحب وتعين املضيف وعليـه مسـؤولية
.217املرجع السابق، ص: من الرسل والسفراء، حسان حالق

.316املصدر السابق، ص : أبو شامة)225(
.96املصدر السابق، ص: أبو شامة)226(
وهـــي كلمـــة فارســـية معناهـــا القرطـــاس، ومنـــه الكـــردي كـــاغز، : كاغـــد)227(

.136املرجع السابق، ص: أدي شري
.94املصدر السابق، ص : أبو شامة)228(
وهــي كلمــة فارسـية معناهــا اخليمــة الكبـرية اختــذها أمــراء الكــرد : خركـاة)229(

والعـــرب والرتكمـــان مســـكناً هلـــم حتمـــل يف الســـفر لتكـــون خيمـــة للمبيـــت يف 
ـــــــربد، مث أطلقـــــــت علـــــــى ســـــــرادق امللـــــــوك والـــــــوزراء ـــــــة مـــــــن ال . الشـــــــتاء للوقاي

املرجـــــــع الســـــــابق، : أدي شـــــــري؛ 146/ 2صـــــــبح األعشـــــــى، : القلقشـــــــندي
.54–53ص

.143املصدر السابق، ص : أبو شامة)230(
.8ينظر الفصل األول صفاته، ص)231(
.320/ 5الذيل، : أبو شامة)232(

.88/ 5املصدر نفسه، )233(
.77/ 5املصدر نفسه، )234(
.88–7/ 5املصدر نفسه، )235(
.320/ 5املصدر نفسه، )236(
.17/ 5الذيل، : شامةأبو )237(
دي، املصدر السابق، . يعين متشائم: رقاعة)238( .346/ 3الفريوزآ
.79/ 5املصدر نفسه، )239(
.5/93املصدر نفسه، )240(
.5/108املصدر نفسه، )241(
.5/132املصدر نفسه، )242(
.327/ 5املصدر نفسه، )243(
.5/172املصدر نفسه، )244(
.5/210ذمه ينظر أبو شامة، املصدر نفسه، للمزيد عن )245(
.318/ 5الذيل، : أبو شامة)246(
.330/ 5املصدر نفسه، )247(

پوخته
بازێئهوێئهڤ ڤهكولینه بهحس ژوونڤیس ئهبو شامهی د پهرتوكا خودا ر الژیل علی (دكهت ئهوا م

بازا سالنامهی)الروچتین ن . ل سهر رویدانان پراكتیك كریپهیرەوكری، كو ر پشتیهینگی  دیارترین سیمای
دەرویی و بهلگهداری ب ئایهت شكرن وەك ز شك نه پ بازا ئهبی شامه ده ن ر ن قورئانی و فهرمود

دەباری رەخنه و بهرسڤدان و گومان وئهگهردووزی غهمبهری، ز نهكرنا وهویربینیو بهندكرنپ دو
ن فهرههنگی، لگهل ستایش و  رویداناندا و دوبارەكرن و ناساندنا جهان و راستڤهكرنا پهیڤا و بكارئینانا پهیڤ

شكرن، داشورین شك نه پ ده
دەباری بهلگ ن دناڤ پهرتوكا خودا هداركرنز ژوونڤیس د ئهوان سهرهاتی ن م ب ئهوان نموونهیان ئهو

.بهحسكرین
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في تحديد وظيفة المقدَّر النحوياإلعرابدور و العربيةفيالتقدير النحويوظيفة

عبد القادر حسنيعباس 
العراق-إقليم كردستان،جامعة دهوك،عقرةكلية العلوم والرتبية األساسية /قسم اللغة العربية ــ  

)2016، آذار1،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين االول، 1: (تاريخ استالم البحث

ةصالخال
خـالل يتناول هذا البحث بيان وظيفة التقدير النحوّي في العربية ، سعياً في إبراز دور اإلعراب في تحديد وظيفـة المقـدَّر النحـوي ، وذلـك مـن 

ثــم بيــان أهمّيتــه فــي النحــو ، الحاً تعريــف التقــدير لغــة واصــط.وقــد تنــاول البحــث بدايــةمدعومــة بــأقوال اللغــويين والنحــاة ، األمثلــة والشــواهد العربيــة 
موافقــة تكــون ل؛اإلــى أصــلها وإرجاعهــهــا ، حــذف ألحــد مكوناتعليهــاطــرأ التــي التراكيــب النحويــة عنــد تحليــل النحــاة الرئيســية وســيلة ألنّــه؛العربــي
النحـوّي ، مـن لنحوية التي يشـغلها المقـدَّر فة اوقد تركز البحث حول دور اإلعراب في تحديد الوظي، وأصوله المجمع عليها  العربي النحولقواعد
المقـدَّر النحـوي يشـغل وظيفـة نحويـة ، أنَّ وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها عرابي .اإلموقع الأو ) أو حروف حركات(ات اإلعراب عالمخالل 
مـا يتركـه من خـالل، النحوية وظيفة هذه الفي تحديد اً مهممعمولة ، وأنَّ لإلعراب دوراً تكون عاملة أوفالظاهرة ائف النحويةالوظعن اً شأنال تقلّ 
.به المعنى ويّتضح،للفظ ابه توي يس، فعالمة إعرابية تستدعي عاملها أو موقع إعرابي يقتضي إشغاله ك، لفظّي ظاهر من أثرٍ 

ة ، دور اإلعراب ، حتديد الوظيفوظيفة املقدَّر:كلمات المفتاحية ال

المقدمة

والصــــالة والســــالم علــــى ، د هللا رب العــــاملني احلمــــ
.سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، إمام املرسلني 

الــيت عرفتهــا اللغــةفــإن مــن بــني املســائل النحويــة أمــا بعــد : 
كان وما يزال النحوي  العربية ، مسألة التقدير النحوي ، والتقدير 

ثني ، حــــىت اة القــــدامى واحملـــدحمـــل اهتمـــام الدارســــني ، مـــن النحـــ
تظهــر ، احلــال عنــد بعضــهم أن يضــع لــه ضــوابط وشــروط وصــل 

مســـألة التقـــدير مل تعـــد و ، اهتمـــامهم البـــالغ  بـــهعنـــايتهم و ىمـــد
بــل ، مــن حيــث الرتكيــب فحســبالعــريبمرتبطــة بــالنحوالنحــوي 

الســــيما أنَّ التقــــدير ، والوظيفــــة ، والغــــرض ، مــــن حيــــث املعــــىن 
، وصــار لــه ضــوابط ، حــاةالنحــوي أخــذ منحــى جديــدا عنــد الن

قواعد ، وأصلوا أصوالً قد قّعدوا لنحاة ّن اوشروط ، فاوقواعد ، 
يعــّد التقــدير بــأمور خمتلفــة ، واألصــول ، وقــد محــوا هــذه القواعــد

وهو ركن من أركان النظرية النحوية ، وهو النحوي واحداً منها ، 
ـــة العامـــل اقامـــت عليهـــالـــيتأحـــد أهـــم األســـس ويشـــكل ، نظري

ير النحوي مع األسـس املنهجيـة األخـرى الـيت أتّبعهـا النحـاة التقد
ــــايف عملهــــم دعــــائم ، نظريــــة حنويــــة متماســــكة تتناســــق معطيا

فهـــو مينـــع شـــتات العناصـــر مـــن التفّلـــت مـــن وتتوافـــق عناصـــرها ، 
قواعدها وأصوهلا اخلاّصة اليت ُوضعت هلا ، وحيافظ على اّتسـاقها 

ومســألة التقــدير النحــوي ، وتناغمهــا يف إطــار تقــديرّي خمصــوص
، عـــادت اليـــوم لتكـــون شـــيئاً عنيفـــاً نقـــداً الوصـــفّيوننقـــدهاالـــيت 

ومــــا دام ، التحليــــل النحــــوي عنــــد التحــــويلينييفمقــــرراً ومؤكــــداً 
مــــــن يف غــــــريه النحــــــاة يــــــرون أنَّ املقــــــدَّر النحــــــوي يكــــــون عــــــامالً 

عنـــدما يف البحـــث ســـنرى ذلـــك كمـــا الوظـــائف النحويـــة الظـــاهرة
ذلــــــك حكــــــميف حكمــــــه أنَّ و ، واهلم وشــــــواهدهم نســــــتعرض أقــــــ

يف مجيــــع ، فلــــم ال تكــــون لــــه وظيفــــة حنويــــة يشــــغلهاامللفــــوظ بــــه
يكون فيها املواضع اليت :أعين؟واضع اليت يكون فيها تقدير امل

كــان موضــع أحــذف يســتوجب فيهــا مقــدَّراً حنويــاً معّينــاً ، ســواء 
حويــــة ،النلصــــناعةاظيفــــة تقتضــــيها ، و جــــائزاً أمالتقــــدير واجبــــاً 

أمـر تفرضـه قـرائن ر النحويتعيني املقدَّ ، فإنَّ اإلعراب ويقتضيها
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دور وحنــــن يف هــــذا البحــــث نــــدرس .مــــن إعــــراب وغــــريه النحــــو
دوروســـــنتناول ،يف حتديـــــد وظيفـــــة التقـــــدير النحـــــوي اإلعـــــراب

،يف حتديــــــد هــــــذه الوظيفــــــة واملوقــــــع اإلعـــــرايبّ العالمـــــة اإلعرابيــــــة 
قتضــت فيهــا األمثلــة والشــواهد املواضــع الــيت اوســنبني مــن خــالل
،  دون غريهــا معّينــة حنويــة فيهــا وظيفــة تقــّدرأن صــناعة اإلعــراب 

واليت حدَّدوا كما سنبني إشارات النحاة يف بعض هذه املواضع ،
مبوجب اقتضاء الوظيفةهذهوأوجبوا ،ا وظيفة املقدَّر النحوي 

.الصناعة اإلعرابية 
التقدير وأهميتهمفهوم ـــــ1

لتقدير في اللغةا1ــــ1
مـنوجـوهعلـىوالتقدير(( : بن منظورالجاء يف لسان العرب 

يئتــهأَمــرتســويةيفوالتفكــريالرتويــةَأحــدهااملعــاين : والثــاين. و
ِبَعْقــِدكأَمــراً تـَْنــِويَ َأن: والثالــث.عليهــايقطعــهبعالمــاتتقــديره
قَـَدْرتُ ويقالعليهوَعَقْدتُ نويُتهَأيوكذاكذاأَمرَقدَّْرتُ تقول
ــــــــِدرُ كــــــــذاَألْمــــــــرِ  ــــــــُدرُ لــــــــهأَْق وَدبـَّْرتَــــــــهفيــــــــهنظــــــــرتِإذاقَــــــــْدراً وأَْق

.)1())وقايسته
التقدير في االصطالح النحوّي  2ــــ1

أمــا مفهــوم التقــدير يف االصــطالح النحــوّي ، فإنـَّـه مل خيتلــف 
للغــــوّي ، وإن مل يصـــطلح عليــــه النحـــاة ، فحينمــــا عـــن مفهومـــه ا

يسـتدعي تركيــب مـا تقــدير مقـدَّر حنــوي ، فـإنَّ ذلــك يتطلـب مــن 
النحـــوّي الـــرتوِّي والتفّكـــر والنظـــر يف حتديـــد نـــوع املقـــدَّر النحـــوّي  

؛ )2(ويف حتديد وظيفته النحوية ؛ ليستوي به الرتكيب لفظاً ومعىن
يلـــــزمالـــــذياحلـــــذفلـــــذلك يقـــــول ابـــــن هشـــــام األنصـــــاري : ((

خـرباً جيـدَ بـأنوذلك،الصناعةاقتضتهماهوفيهالنظرالنحويَّ 
،بالعكسأوجزاءبدونشرطاً أو،بالعكسأومبتدأبدون

)3()) عامـلبـدونمعمـوالً أو،عليـهمعطـوفبدونمعطوفاً أو

ن ويف قوله دليٌل  أيضاً على أّن املقدَّر النحوّي ال يعدم أن تكو ،
لـــه وظيفـــة حنويـــة مـــن هـــذه الوظـــائف املـــذكورة . كمـــا أنَّ التقـــدير 
يتطلب أوًال النّية من املقدِّر يف تقدير احملذوف ، وهذا معىن قول 

قال ابن يعيش : (( يعين )4())يـَْنويسيبويه : (( كّلهم يفسِّر ما 
يف كّشـــــــاف ، وجـــــــاء )5(يقـــــــدِّر احملـــــــذوف علـــــــى هـــــــذا الوجـــــــه ))

((التقدير عبارة عن حذف الشيء : العلوم اصطالحات الفنون و 
. وهــــو مــــا جيعــــل املقــــدَّر يف )6(عــــن اللفــــظ ، وإبقائــــه يف النيّــــة ))

، لذا قيل: (( أن )7(حكم امللفوظ به والسيما إذا دّل عليه دليل
، أي : أنـه توجـد يف  اللفـظ )8(املقدَّر ما بقي أثـره يف اللفـظ ))

تضــيه الرتكيــب مــن فــرض عالمــات تــدّل علــى معنــاه ، وهــو مــا يق
أو هــــذا األثـــر املتبّقــــي لــــه يف ت ،معـــىن تشــــري إليـــه هــــذه العالمـــا

، وحاصل ذلك ميكننا القول : إنَّ التقدير النحوّي هو )9(اللفظ 
أن ينوَي النحوّي ــ بعد التفّكر والنظر ـــ مقدَّراً خمصوصـاً ، فيهيِّئـه 

ا يف اللفــظ أو يف ؛ ليشــغل وظيفــة حنويــة   حمــّددة يســتدعيها أثرهــ
الرتكيب . 

أهمية التقدير النحوي3ـ ــ 1

يقــول أبــو البقــاء الكفــوي : (( والتقــدير يف الكــالم لتصــحيح 
، واللفـظ )10(وقد يأيت التقدير لتوضـيح املعـىن )) ،اللفظ واملعىن

؛ (( ألنـه يـرى )11(عند سيبويه هـو اإلعـراب أو العالمـة اإلعرابيـة
ويوّجـه ، تمثـل يف النصـب يتبـع معـىن معينـا أّن الشـكل اللفظـي امل

ويصـــّحح عليـــه ،كمـــا أّن الشـــكل اللفظـــي املتمثـــل يف الرفـــع يتبـــع 
، ويعـــــين ذلـــــك أن )12(ويوّجــــه ويصـــــّحح عليــــه)) ، معــــىن معينـــــا 

وفق ما تقتضيه صناعة اإلعراب . على يصحح الرتكيب ليكون 
فة النحويـة وأما املعىن  فاملراد منه هاهنا أمران ، األول : الوظي

من : ابتداء ، وفاعلية ، ومفعولية  ... فجّل حديث النحاة عن 
املعـــىن كــــان يـــراد بــــه الوظيفــــة النحويـــة ، فالزجــــاج يقــــول : (( أّن 
األمســــاء ملــــا كانــــت تعتورهــــا املعــــاين ، وتكــــون فاعلــــة ، ومفعولــــة 
ومضــافة ، ومضــافاً إليهــا ومل تكــن يف صــورها وأبنيتهــا داللــة علــى 

بـــل كانـــت مشـــرتكة جعلـــت حركـــات اإلعـــراب فيهـــا هـــذه املعـــاين 
ومــن ذلــك قــول ابــن جــين عــن )13(ئ عــن هــذه املعــاين ...)) تنبــ

اإلعراب إنه : (( اإلبانة عن املعاين باأللفاظ ، أال تـرى أنـك إذا 
مسعــــت : أكــــرم ســــعيد أبــــاه وشــــكر ســــعيدا أبــــوه ، علمــــت برفــــع 

م أحـــدمها ونصـــب اآلخـــر الفاعـــل مـــن املفعـــول ، ولـــو كـــان الكـــال
، ومــن شــأن )14(شــرجا واحــدا الســتبهم أحــُدمها ِمــْن صــاحبه )) 

التقـــــــــدير النحـــــــــوي تصـــــــــحيح الوظيفـــــــــة النحويـــــــــة يف الرتاكيـــــــــب
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الــيت تصــطدم مــع قواعــد النحــو وأصــوله ، مــن ذلــك مــا جــاء يف 
البيت اآليت :

)15(حمرَّفاقلماً أوقَادمةً َتشّوفَاإذاأُْذنَيهِ كأنَّ 

ـذا البيـت مجاعـة مـن العلمـاء مـنهم ابـن سـيده ف قد استشهد 
ـا  اجلـزأين امل بتـدأ على أنَّ بعض العـرب ينصـبون بــ ( إنَّ ) وأخوا

ــــــــه: ( ــــــــهِ واخلــــــــرب ، علــــــــى أّن قول ) قَادمــــــــةً ) اســــــــم كــــــــأّن ، و (أُْذنَي
، وهــذا خيــالف مــا قامــت عليــه  قواعــد النحــو وأصــوله )16(خربهــا

الســم الرافعــة للخــرب ؛ لــذا رأى مــن عمــل هــذه احلــروف الناصــبة ل
مــــــع عليهــــــا  ــــــا إىل القواعــــــد واألصــــــول ا النحــــــاة أّن الرجــــــوع هن

وقـدروه بفعـل تقــديره: فقـّدروا حمـذوفاً وظيفتـه خــرب كأّن،، )17(أوىل
ـذا املقـدّ  ر وظيفـة حياكيان قادمًة أو يشـبهان قادمـًة ، وصـّححوا 

عـل احملـذوف ) وجعلـوه مفعـوًال بـه هلـذا الفاالسم املنصوب (قادمـةً 
، بـــل إّن النحـــاة يـــرون أّن التقــــدير هاهنـــا متعـــّني ألمـــر آخــــر )18(

خيرب باملفرد لئال(( النحو وأصوله ، وهو كما قالوا :خيالف قواعد
.)19())عن غريه 

فالنظــام النحــوي يف احلقيقــة (( هــو معــىن وظيفــي ، أي : أن 
بـــىن هـــذا املســـتوى هـــو يف الواقـــع وظيفـــة املعلـــىمــا يســـمى املعـــىن 

احتيـاج كمـا أّن ، )20(التحليلي ، مث يأيت معىن الكلمة املفردة ))
فــإذا ، يســتدعي التقــديرهــو الــذي لوظيفــة النحويــة إىل االرتكيــب 

لكــالم إىل اال رجــَل . افتقــر؟ فقيــل: هــل رجــل يف الــدار:قيــل
ــ ــا املعــىن الرتكيــب اوظيفــة إخباريــة يســتقيم  ، وإن كانــت ويــتم 

ــا املعــىن(ال رجــَل يف الــدار )،:، أيقــّدرةمهــذه الوظيفــة  ويــتم 
ــــــاملــــــراد ، الرتكيــــــب لداللــــــة، احــــــىت إذا اســــــتغين عــــــن الــــــتلفظ 
، وهــذا مــا تؤكــد عليــه نظريــة النحــو العــريب فــرتى (( أّن )21(عليهــا

الرتكيب (الظاهر) يـَُرّد إىل الرتكيب (املقدَّر) وفقاً ملقتضيات املعىن 
.)22()) ىن ونواميس العربية الغالبةاملع... أو وفقاً ملقتضى

تكـون عاملـة إذن فاملقدَّر النحوي البد له من وظيفـة يشـغلها 
، يستدل عليها بقرائن عدة لفظية   أو معنوية . ويعـد أو معمولة

اإلعراب بعناصره املختلفة من أهم القرائن اللفظية اليت تعني على 
تعامـل النحـاة مـع حتديد الوظيفة النحوية للمقدَّر النحـوّي ، وقـد

امللفــوظ ، يظهــر املقــدَّر النحــوّي  ووظيفتــه تعامــل الكــالم الظــاهر 

م ،  : يقــــــــــــول ســــــــــــيبويهذلــــــــــــك جليّــــــــــــاً  يف كتــــــــــــبهم  ومصــــــــــــّنفا
ملشــــئتوإن،فاضــــرْبهزيــــدٌ هــــذا:فقولُــــكاملظهــــريففأّمــــا(( 

ام ويقـــول ابـــن هشـــ)23()) أظهرتـــهإذاكعملـــهويَعمـــلهـــذاُتْظِهـــرْ 
امللفــوظعلــىكاالعتمــاداملَُقــدَّرِ علــىواالعتمــادُ األنصــاري : (( 

ُخمَْتِلــفٌ ( وحنــوأَُمِهــنيٌ : يأ،ُمْكرُِمــهُ أمَعْمــراً َزيْــدٌ ُمِهــنيٌ ( حنــوبــه
، بـل جعلـوا حكمـه )24()) ألوانُـهُخمَْتِلفٌ ِصْنفٌ : يأ، ) أَْلَوانُهُ 

بـه ،  وقـد بـّوب ابـن إذا دلت القرائن عليه حبكم الكالم امللفـوظ
الداللـةدلّـتإذااحملـذوفأنيفبـابجّين يف ذلك باباً مسّاه (( 

ِصـناعةمـنهنـاكيعـِرتضأنإالبـهِ امللفـوظِ حكـميفكـانعليه
تــرىأنذلــكمــن:((. ومثــل لــه بقولــه)25())منــهَمينــعمــاالِلفــظ
:فتقـولصـوتافتسمعأرسلهمث،الغرضحنوسهماسدَّدقدرجال

حكـــــميفاآلنفأصـــــابالقرطـــــاسَ أصـــــاب:يأ، واهللالقرطـــــاسَ ا
عليـهاحلـالداللـةأنغـرياللفظيفيوجدملوإنالبتَّةِبهامللفوظ
.)26())بهاللفظَمنابنابت

ــــا األمــــر ال ــــاين املــــراد مــــن املعــــىن فهــــو القصــــدأّم أو املــــدلول ،ث
، فــــإْن اســــتطاع (( فــــالكالم معــــىن مقصــــود يســــوقه لفــــظ مــــردود 

اإلنســان رّد املبــىن إىل معنــاه أفصـــح وأبــان ، فــإّن الكــالم هياكـــل 
، ا إلدراك القـول واإلحاطـة بـاملعىنفهـي وسـيلتناملعاين واملقاصـد ،

كلفتنــا فــإن ظهــرت ســّهل األمــر للوصــول للمعــىن ، وإن حــذفت
ـا غائبـة  جمهـوداً إلدراكهـا مـن خـالل قـرائن تشـري إليهـا ، حيـث إ

وهنـــــا أيضـــــاً يـــــأيت دور التقـــــدير لتوضـــــيح املعـــــىن ، )27(حاضـــــرة))
وحصول الفائدة الكالمية ، وقد أشـار إىل ذلـك أيب البقـاء بقولـه

والســـيما عنـــدما ، )28()):(( وقـــد يـــأيت التقـــدير لتوضـــيح املعـــىن
وال يســتقيم معنــاه وال يشــتمل الكــالم علــى حــذف شــيء منــه ،

ـــتم فائدتـــه إال بتقـــدير ذلـــك احملـــذوف الـــذي  يســـتدعيه املعـــىن ، ت
ــــة الســــياقو  ــــه مــــن خــــالل قرين ، ومــــن ذلــــك مــــثًال مــــا يهتــــدى إلي

استشـــهد بـــه  الدمشـــقّي يف كتابـــه الفصـــول مـــن تقـــدير معطـــوف 
عليـــه حمـــذوف قـــائًال : (( وهـــذا التقـــدير كثـــري يف القـــرآن العظـــيم 

{ َفَمِن اْضـطُرَّ : فمنه ما يتوقف صحة الكالم عليه كقوله تعاىل 
ـــَر بَـــاٍغ َوَال  فأكـــل فـــال إمث عليـــه : أي)29(َعـــاٍد فَـــَال ِإْمثَ َعَلْيـــه }َغيـْ

أَيـَّامٍ ِمـنْ َفعِـدَّةٌ َسـَفرٍ َعلَـىأَوْ َمرِيًضـاِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ : {وقوله
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نَـا{فأفطر فعدة من أيام آخـر كـذلك : أي ، )30(}ُأَخر َفَأْوَحيـْ
تقديره فضرب )31(}َلقَ فَانـْفَ اْلَبْحرَ ِبَعَصاكَ اْضِربْ َأنِ ُموَسىِإَىل 

إن : أي ،فــانفلق ويســمى هــذا عنــد األصــوليني داللــة االقتضــاء
ـــه مـــا يتوقـــف عليـــه متـــام صـــحة الكـــالم اقتضـــت هـــذا املقـــدر ومن

وميكننا أن نستنبط ،)32(البالغة  لتجري على القواعد العربية ))
: تقــــدير يتوقــــف علــــى نــــوعنيأنَّ التقــــدير مــــن كــــالم الدمشــــقي

م عليه ، يكتمل به املعىن  وتتم به الفائدة ، وهذا ال صحة الكال
، رتكيــب فيــه مــن حيــث اإلعــرابيعــين بالضــرورة عــدم اســتقامة ال
مــــن حيــــث اإلعــــراب والصــــناعة اً فقــــد يكــــون الرتكيــــب مســــتقيم

ة النظم والرتكيـب ، اقتضت بالغالنحوية، إّال أنّه يفتقر إىل مقدَّر
ـــــ صــــحة الكــــالم فــــس الوقــــت يف نى ، واقتضــــحذفــــه أو إخفائــــه ـــ

وليس هــــــذا النــــــوع مــــــن التقــــــدير حمــــــل الدراســــــة يف هــــــذا تقــــــديره.
، لكّن الذي يعنينا يف الغالب حمل اهتمام البالغينيوهو،البحث

: وهـــو التقـــدير النحـــوّي الـــذي قـــديرتيف حبثنـــا النـــوع الثـــاين مـــن ال
كمـــا يقـــول ابـــن تقتضـــيه قواعـــد النحـــو العـــريب الســـليم وأصـــوله ،

اقتضـتهمـاهـوفيـهالنظـرالنحـويَّ يلـزمالذيفاحلذهشام : (( 
أوبـــالعكس،أومبتـــدأبـــدونخـــرباً جيـــدَ بـــأنوذلـــك،الصـــناعة

عليـه،معطـوفبـدونمعطوفاً أوبالعكس،أوجزاءبدونشرطاً 
أن يكــون قتضــيوعنــد ذلــك ي،)33()) عامــلبــدونمعمــوالً أو

عيها تســــتدمــــن هــــذه الوظــــائف للمقــــدَّر النحــــوّي وظيفــــة حنويــــة
ـــصـــناعة اإلعـــراب وفـــق تلـــك القواعـــد علـــى الرتكيـــب افيســـوى 

.السليمة واألصول 
دور اإلعراب في تحديد وظيفة المقّدر النحويـــ 2

دور العالمة اإلعرابية في تحديد وظيفة المقدَّر النحوي1ــ2
كــان لألعــراب ومــازال دور كبــري يف كثــري مــن مســائل النحــو 

بعناصـره املختلفـة قرينـة لفظيـة مهمـة يف إذ يعد اإلعراب؛العريب 
( العالمـــــــات اإلعرابيـــــــةدوتعــــــ.)34(حتديــــــد الوظـــــــائف النحويـــــــة 

حركـات أو حــروف ) مــن أبــرز مظـاهر اإلعــراب وآثــاره ، كمــا (( 
وأّن العالمات اإلعرابيـة مؤشـرات ،أنَّ النحو العريب حنو وظائف

شـــــرتاك العديــــد مـــــناودالئــــل علــــى هـــــذه الوظــــائف بـــــالرغم مــــن 
وقــد جعــل ســيبويه تغيــري )35(الوظــائف النحويــة بعالمــة واحــدة))

املعربــة بفعــل عوامــل حنويــة ، هــذه العالمــات يف أواخــر الكلمــة
فورود االسم منصوباً ، )36(مذكورة كانت هذه العوامل أو مقدَّرة

العالمـةيفهم مـن ((ـــ على سبيل املثال ـــ دون ذكر الناصب له
سنادي مأمور إفالعالمة تشري إىل تركيب ...ليوروده يف سياق فع

لوجـود داللـة ه؛ وجـاز حذفـ، د املنصـوبال يتم معناه إال بوجو به 
ـــــة تســـــتدعيه ـــــة )37()) لزومي ـــــة بـــــني العالمـــــة اإلعرابي وبـــــني فالعالق

(( فاحلركـة رمـز داليل علـى معـىن ، ملزومها هي عالقـة اسـتدعائية
ــــاج ا لرتاكيــــب طــــوى ذكــــر لفظــــه وعنهــــا ســــهل استحضــــاره فتحت

الصــــناعة وصــــحة إىل نظــــرة ثاقبــــة موفقــــة بــــني مــــا يقتضــــيه ظــــاهر
طوَي الذي أو استدعائه لّلفظواستحضار اإلعراب )38())ملعىنا

؛يعــين بالضــرورة حتديــد معنــاه ، أي : وظيفتــه يف الرتكيــبهذكــر 
ـــا((ألنَّ  احلركـــة يف آخـــر الكلمـــة تـــدل علـــى وظيفـــة الكلمـــة ذا

، )39())ا حتدد بدقة نوع احلذف الذي طرأ على الكلمةكما أ
ا شـأن الوظـائف النحويـة  فاملقدَّر النحوّي له وظيفـة حنويـة ، شـأ

ــــــة أو ــــــة ، وأّن حتديــــــدالظــــــاهرة ، فتكــــــون عامل الوظــــــائفمعمول
قرينــة اإلعــراب أو يف مقــدمتها تفرضــه قــرائن النحــو و أمــرالنحويــة 

ريى أمهيــة فــجــينابــنهــذا املفهــوم ويؤكــد،)40(العالمــة اإلعرابيــة
لقرينــــة اإلعرابيــــة عنـــد حتديــــد وظيفــــة املقَّــــدر ايف احلســــباناألخـــذ 

املعــــىن وبــــني مــــا يقتضــــيه بــــني تفســــريقفــــرَّ يُ يــــرى أن النحــــوي ، و 
أفــــرد لــــذلك بابــــا مســــاهو النحــــوي ، اإلعــــراب مــــن وظيفــــة املقــــدَّر 

ولــه ، )41(ســري املعـىن )بـني تقــدير اإلعـراب وتف( بـاب يف الفــرق
فيه مآخذ على بعض النحاة واللغـويني ، علـى اهتمـامهم بتفسـري  
املعىن على حساب ما يقتضيه اإلعراب من تقدير ، فنراه يقول : 

ــــروه قــــالوا : أراد (( ومنــــه قــــوهلم : أْهَلــــك والليــــلَ  حلــــْق إفــــإذا فسَّ
ـــــ تفســــري املعــــىن ال ـــــ لعمــــري ـــ تقــــدير أهلــــَك قبــــل الليــــِل . وهــــذا ـ

وهـــذا )42()) وســـابق الليـــلَ ، أهلـــَك حلـــقْ إاإلعـــراب فإنـــه علـــى : 
أنَّ املثــال أورده ســيبويه يف معــرض حديثــه عــن التحــذير ، فقــدَّر

، وجـــاء اعـــرتاض ابـــن )43(أصـــل الكـــالم (بـــادر أهلـــَك قبـــَل الليـــِل)
جـــين علـــى هـــذا التفســـري بســـبب تغيـــريه للحالـــة اإلعرابيـــة للفظـــة 

وأصـــــبحت جمـــــرورة  ، ) الـــــيت كانـــــت منصـــــوبة قبـــــل التقـــــديريـــــلالل(
، ال ر آخـــــرباملقـــــدَّر الظـــــريف (قبـــــل) ، وكـــــان األوىل اإلتيـــــان مبقـــــدَّ 
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اإلعرابيـــــة، لتبقـــــى كلمـــــة (الليـــــل) تتعـــــارض وظيفتـــــه مـــــع العالمـــــة
ـا) اليت مل يتغـّري كما هو احلال يف (أهلكَ ،منصوبة باملقـدَّر إعرا
. فالعالمــة اإلعرابيــة يف كــل )ر أهلــكَ أو بــادأهلــكَ حلــقْ إ(الفعلــي

مــن االمســني ( أهلــَك ) و ( الليــَل ) رمــزت إىل مقــدَّر حنــوّي هــو 
.     الفعل يف كال املوضعني 

، (( فــإن  العربيـة لـه أكثــر مـن وظيفـة حنويـةالفعـل يفكمـا أّن 
) .... صـــبرفـــع  ون(كـــان الفعـــل متعـــديا كـــان ثنـــائي الوظـــائف

للفعـــل هـــي رفـــع الفاعـــل ، ألنـــه البـــدوىلفالوظيفـــة الرتكيبيـــة األ
لــه منــه ، أمــا الوظيفــة الثانيــة للفعــل املتعــدي فهــي نصــب املفعــول 

وهـــي مــا إذا كـــان الزمــا يلـــزم أن يكــون أحـــادي الوظيفــةأبــه ... 
، فقد يستلزم التقدير فعًال متعدياً كما لو )44(رفع الفاعل ...))

، أو : ضـــربُت زيـــداً ؟ فتقـــول: زيـــداً، والتقـــديرربتقيـــل : مـــن ضـــ
: فعـــًال الزمـــاً كمـــا لـــو قيـــل: َمـــْن جـــاء ؟ فتقـــول: زيـــٌد  ، والتقـــدير

. )45(جاء زيٌد 
حيــث يقــرر ابــن جــين وظيفــة أخــرى نفســهونبقــى يف الســياق 

معتمــداً فيــه أيضــاً املــرة ،هــذهللمقــدَّر النحــوي لكنَّهــا إخباريــة 
الوظيفة ، وذلـك يف قـول العـرب : (كـلُّ على اإلعراب يف حتديد

ُعته ) و ( أنت وشأُنك ) فإنه يرى أنَّ نـوع اإلعـراب ـــ رجل وَصنـْ
ُعته و شــأُنك )  وهـو الرفــع ــــ وعالمتــه يف االمســني املعطــوفني ( َصــنـْ
ــــني ، رافضــــاً تفســــري  ــــدالن علــــى اخلــــرب احملــــذوف يف كــــال الرتكيب ي

نعِته وأنــــــت مــــــع ( كــــــلُّ رجــــــٍل مــــــع صــــــالــــــبعض علــــــى أنَّ املعــــــىن
(( فهــذا يــوهم ِمــن أَمــٍم أن الثــاين خــرب عــن قــائًال :)46(شــأِنك )

مـع شـأنك : أنت مع شأنك فـإن قولـه :كما أنه إذا قالاألّول
إن املعـىن عليـِه وليس األمـر كـذلك بـل لعمـري، خرب عن أنت 

علــى وإمنــا شــأُنك معطــوٌف ، غــري أن تقــدير اإلعــراب علــى غــريه 
كـلُّ رجـل :للحمل على املعـىن فكأنـه قـال واخلُرب حمذوف، أنت 

وال خيفـى ،)47(وشـاُنك مصـطِحبان))وأنـت ، وصـنعُته مقرونـان 
) هو الذي حدَّد الوظيفـة النحويـة (اخلـربهاهنا أيضاً أنَّ اإلعراب 

للمقدَّر النحوي احملذوف .
أهلك بقي أن نشري هنا إىل أن املثال الذي ذكره ابن جين (

ــــذي ســــبقت اإلشــــارة  ــــه والليــــَل )  وال ـــــأنَّ ســــيبويهإىلفي فّســــره ب

ال يعين متاماً أنَّ سـيبويههذا املثال)48(( بادر أهلك قبل الليل )
وأمهل جانـب اإلعـراب! بـالعكس ، بـل رمبـا ، اهتم بتفسري املعىن 

أن فقــط أرادقـد وقــع ذلــك ســهواً ، وأنَّ ســيبويه يف هــذا املوضــع
ــا املعــىن أن حيــّذره أن يُدرِكــه الليــُل  ،يفســر معــىن التحــذير (( وإمنَّ

هو يريـد ف، )49(منه ))األسُد حمتَفظا والليُل حمذٌَّر منه كما كان
) هـــو احملـــّذر منـــه دون انتباهـــه إىل حركتـــه أن يبـــّني مـــن أنَّ (الليـــل

عامـــــل اإلعرابيـــــة ، وإالّ فســـــيبويه مـــــن أوائـــــل املؤسســـــني لنظريـــــة ال
ــــيت تعــــ ــــيت قامــــت عليــــهدواملعمــــول ال مســــألة التقــــدير األســــاس ال

، ظــاهراً ، والــيت تــنص علــى أّن لكــل معمــول عــامالً )50(النحــوي
املثالأن ذكر ، بدليل أّن سيبويه بعد )51(مقدَّراً كان العامل أو

يف آخــذ فيــه التحــذير ســاَق مثــاًال آخــراً معــىنووّضــح فيــهالســابق 
(( ، قائًال :راب يف حتديد نوع املقدَّر ووظيفتهاإلعدور احلسبان

رأَسـك واحلـائَط : كمـا تقـولرأَسك والسـيفَ : ومن ذلك قوهلم 
اتـِق رأَسـك واحلـائَط ، وإّمنـا حـذفوا الفعـَل :وهو حيـذَّره كأَنّـه قـال

ــا يفيف ــْوا لكثر : كالمهــم  ... فلــو قلــت هــذه األشــياِء حــني ثـَنـَّ
: الفعل جائزاً حنو قولكاَر كان إظهارُ نفَسك أو رأَسك أو اِجلد

ســيبويه كــان ف، )52())اتّــِق رأَســك واحفــْظ نفَســك واتّــِق اجلــدارَ 
يعتمــد بشــكل أســاس علــى التقــدير يف تفســريه للظــواهر اإلعرابيــة  

ففــي الســياق ،)53(كالنصـب واجلــر ضــمن حــدود نظريـة العامــل
ذَر  وجيعـل (( يفّسر سـيبويه نصـب املصـادر حنـو احلـذَر احلـنفسه

تثنيتهــــا بــــدًال مــــن الــــتلّفظ بالفعــــل مقارنــــاً إيّاهــــا بـــــ " إيّــــاك " يف 
ا بدًال من التلفظ بالفعل . ولكنـه البـد مـن فعـل ، التحذير  وكو

ــزْم احلــذَر يــربّ " نظــري " ر النصــب ... فإمنــا انتصــب هــذا علــى اِل
( النصــب هنــا ) مــن خـــالل ... فهــو يفّســر ظــاهرة إعرابيـــة

لعامـــل واملعمـــول وهـــو يـــدرك أّن هـــذا العامـــل ال يظهـــر يف  نظريـــة ا
ولكنــه ، مضــمراً مرتوكــاً اظهــارُه فعــالكــالم العــرب ؛ لــذلك عــّده

ـــــة النحويـــــة ـــــدخل ضـــــمن النظري ـــــه لســـــبب ي موجـــــود مســـــتغىن عن
. )54())املتناغمة عنده

سيبويه وظيفة املقّدر النحوي من كونه ( فعال ) وهكذا يقرر 
يقــدره ( فعــًال ) يف يقتضــيه اإلعــراب ، كمــا، مراعيــاً بــذلك مــا 

بــاب النــداء ليفســر النصــب يف املنــادى املضــاف وغــريه ، قــائًال : 
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(( وممـا ينتصـب يف غـري األمـر والنهـي علـى الفعـل املـرتوك إظهـاره 
لكثــرة اســتعماهلم ...كأنــه ؛ قولــك: يــا عبــد اهللا...حــذفوا الفعــل

( فعـــــــــــًال ) يف ويقـــــــــــّدره)55(: يـــــــــــا ، أريـــــــــــد عبـــــــــــد اهللا ))قـــــــــــال
بـــاب االشـــتغال ، و نصـــب االســـم  يف بـــاب االختصـــاصتســـويغ

(( فتقـــدير النحـــاة هدفـــه يف معظـــم احلـــاالت تربيـــر ،)56(وغريمهـــا 
حركــات اإلعــراب الــيت ختــالف القواعــد الــيت نّصــوا عليهــا ويفــرتض 

عـــن وجـــود عناصـــر معيَّنـــة يف البنيـــة الداخليّـــة يعـــزى إليهـــا اخلـــروج
فحني يتشابه موضعان مـن حيـث . )57(ذه القواعد اإلعرابية))ه
أو وظيفتـــــه ، نالحـــــظ أنَّ قرينـــــة اإلعـــــراب هـــــي ســـــلوب الكـــــالمأ

ــــد وظيفــــة املقــــدَّر النحــــوي املناســــب لكــــل مــــن الفيصــــل يف حتدي
َوِإَذا ِقيـَل َهلُـْم َمـاَذا أَنـْـَزَل َربُُّكـْم {من ذلك قولـه تعـاىل:املوضعني ،

َوِقيـــَل لِلَّـــِذيَن اتـََّقـــْوا {وقولـــه أيضـــا :)58(}اْألَوَّلِـــنيَ قَـــاُلوا َأَســـاِطريُ 
تان مـن حيـث)59(}َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكـْم قَـاُلوا َخـْريا  فاآليتـان متشـا

البىن ، سوى االسم الواقع بعد القول ، فإنه يف اآليـة األوىل جـاء 
لكـلِّ منهمـا م سـتلزَ ممـا يُ مرفوعا ، ويف اآليـة الثانيـة جـاء منصـوباً ،

ـــــه صـــــناعُة اإلخـــــاصٌ حنـــــويٌ مقـــــّدرٌ  .                             عـــــراب، تســـــتدعي وظيفَت
( :   فاالسـم املرفـوع يف اآليـة األوىل خــرب  ملبتـدأ حمـذوف تقــديره 

سم املنصوب الثانية فإن االأساطُري األولني ) ، وأما يف اآليةهي
فنـــرى أّن ، )60(اً )خــري أنــزلَ مفعــول بــه لفعــل حمــذوف تقــديره ( 

سـتدعى مقـدَّراً اسم بعد القول مرفوعـاً يف اآليـة األوىل ، االجمىيء
ســتدعى جميُئــه ابتــداء ، يف حــني ســم ، ووظيفتــه االامعّينــاً ، وهــو 

منصوباً بعـد القـول يف اآليـة الثانيـة مقـدَّراً آخـراً ، وظيفتـه فعليـة ، 
املقــدَّرين ، إذ فالقرينـة اإلعرابيـة هــي الـيت حـددت وظيفــة كـل مـن 

سم بعد القـول إال بتقـدير مبتـدأ ، وال وجـه لنصـبه الوجه لرفع اال
{َأَحيَْسـُب اِإلنَسـاُن أَلـَّن َجنَْمـَع ويف قوله تعاىل :.إال بتقدير فعل

جعل النحاة قوله )61(}بـََنانَهُ ُنَسوِّيَ َأنْ َعَلىِعظَاَمُه بـََلى قَاِدرِيَن 
ال ، والناصــــب عنــــدهم فعــــل } منصــــوبة علــــى احلــــ: { قــــادرين

ومقتضـــــى هـــــذا ، )62)(جنمعهمـــــا قـــــادرين:مقـــــدَّر ، والتقـــــدير
، حيـــث ال تكــون إالَّ إثـــر عالمــة النصــبوجـــود التقــدير هــو ((

َمثـُـــودَ َوِإَىل {، ومــــن ذلــــك قولــــه  تعــــاىل :)63())إســــناديتركيــــب 
، فــإن ظهــور عالمــة النصــب يف (أخــاهم ) )64(}َصــاِحلاً َأَخــاُهمْ 

د وظيفتـــه مـــن كونـــه ذكـــر الناصـــب اســـتدعى ملزومهـــا وحـــدَّ دون
.             )65(: أرسلنا فعًال  تقديره

ـ2 الموقـــع اإلعرابـــي فـــي تحديـــد وظيفـــة المقـــدَّر دور2ـ
النحوي 

يعد املوقع اإلعـرايب ركنـا مهمـاً مـن أركـان اإلعـراب ؛ إذ ُحتـدَّد 
؛ (( ألّن )66(الرتكيـب من خالله الوظيفة النحوية للكلمة داخل 

لكل وظيفة حنوية شكًال يتحدد مـن خـالل الرتكيـب موقعهـا ... 
، فــإذا حصــل )67(وال يكــون ذلــك إال مبراعــاة أصــول الصــناعة )) 

حـــذف ألحـــد مكونـــات الرتكيـــب ، فـــإن موقـــع احلـــذف ( موقعـــه 
،اإلعرايب ) يعني أحياناً يف حتديـد وظيفـة ذلـك املكـون احملـذوف

أثــر لفظــي يســتدعيه أو مكــّون ظــاهر يفتقــر إليــه ، ملــا يرتكــه مــن 
،عنـــدها تقـــدَّر الوظيفـــة النحويـــة املناســـبة لـــذلك املوقـــع اإلعـــرايب 

مـــام علـــي رضـــي اهللا عنـــد إعـــراب قـــول اإلذلـــكالزخمشـــريويؤّكـــد 
فقـــدَّر الزخمشـــري يف تعـــاىل عنـــه : ( إن تفعلـــوا فبيضـــاً فلتفرخنـــه )

ه : ( فلتفرخن بيضاً فلتفرخنه هذا الرتكيب (فعًال) حمذوفاً ، تقدير 
نّبـــه علـــى أن املوجـــب مث، )68() ال يســـتوي الرتكيـــب إال بتقـــديره

موقــع الفــاء مــن الفعــل الظــاهر (فلتفــرخن ) ومــا هلــذا التقــدير هــو
تقتضــيه مــن إعــراب قــائال : (( وإال فــال وجــه لصــحته بــدون هــذا 

ليـه ألن الفاء الثانية ال بد هلا من معطوف ومعطوف ع؛التقدير
، وال تكـــون جلـــواب الشـــرط ؛ لكـــون األول لـــذلك ، والفـــاء هـــي 

الفعل احملذوف الشتغال الثابـت بالضـمري أال تـرى املوجبة لتقدير
، )69()) هــوأنــك إن فرغتــه كــان االفتقــار إىل املقــدَّر قائمــا كمــا

ــــا وحبكــــم موقعهــــا فالفــــاء يف هــــذا الرتكيــــب وإن كانــــت حرفــــاً فإ
وظــائف العناصــرعــن ويــة ال تقــل شــأناً تــؤدي وظيفــة حناإلعــرايب 

((لــــــألدوات واحلــــــروف مواقــــــع نَّ أل؛ نفســــــه يف الرتكيــــــب األخــــــر
ا شـأن مسـاء واألفعـال )) األإعرابية أي أنَّ هلا وظائف حنويـة شـأ

)70(.
وهذا موضع آخر يـرى فيـه عبـد القـاهر اجلرجـاين مقـدَّراً حنويـاً 

ة  اإلعــراب ، يســتدعيه موقعــه اإلعــرايب علــى وفــق مقتضــى صــناع
مفعـــــولٌ لـــــهنفِســـــكويفالفعـــــلَ تـــــذكرَ أنوهـــــو كمـــــا قـــــال : (( 

أنكإالّ . حالٍ َدليلِ أوِذْكرٍ َجلريِ إّمامكانُهُعِلمقدخمصوصٌ 
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ألنْ إالالفعــلَ ذلــكتــذكرْ ملأنــكوتُــوِهمُ وختفيــهنفَســكتـُْنِســِيه
ـــاهنفـــسَ تثبـــتَ  َـــهأنغـــريِ مـــنمعن ي ـــهتعـــِرضَ أوشـــيءٍ إىلتُعدِّ في
–اخلفيف-البحرتيقولُ ومثاُله. ملفعولٍ 

ـــاِدهِ َشـــْجوُ  َواعِ وَيْســـَمعَ ُمْبِصـــرٌ يَـــرىأن...ِعـــداهُ وغـــيظُ ُحسَّ
)71(

أخبـــــاَرهواعٍ ويســـــمعَ حماســـــَنهُمْبِصـــــرٌ يـــــرىأنحمالـــــةَ ال: املعـــــىن
، فاختيـــــار اجلرجـــــاين هلـــــذين املقـــــدَّرين اللــــــذين )72()) وأوصـــــاَفه

ا وظيفة حنوية هي املفعولية ، جاء مراعاة للموقع يشغل كل منهم
لكــّل مــن املقــدَّرين فاســتدعى )مكانُــهُعِلــمقــداإلعــرايب الــذي (

هـــاتني الـــوظيفتني ، وقـــد اعتمـــد اجلرجـــاين يف تقـــديره علـــى األثـــر 
اللفظي الظاهر يف الرتكيب والذي دّله على هاتني الوظيفتني ومها 

ان اللـذان حـذف مفعوليهمـا ؛ الفعالن ( يـرى و يسـمع ) املتعـّدي
(( ألن إطــالق املركــب الفعلــي املتعــدي بعــدم توصــله إىل املعــّدى 
امــه ورود االســم املنصــوب  إليــه يكــون الرتكيــب مبهمــاً ، ويزيــل إ

. )73(الواقع عليه فعل الفاعل ))
إذن البـــــد هنـــــا مـــــن تقـــــدير هـــــاتني الـــــوظيفتني احملـــــذوفتني يف 
مـا املعـىن  ما الرتكيب  ويتضـح  موقعيهما اإلعرابيني ؛ ليكتمل 
. وهو ما دفع ابـن هشـام إىل أن يـرى اسـتدعاء مفعـوًال بـه مقـدَّراً 

، فقــــدَّر )74(يف  اآليــــة الكرميــــة{ فلــــو شــــاء اهللا هلــــداكم أمجعــــني}
، )75(دي  (شـاء) أي : فلـو شـاء هـدايتكممفعوًال به للفعل املتعـ

فالكلمــة هلــا (( خانــة أو موضـــع خمصــوص يف الرتكيــب يتعــني بـــه 
، )76(دور كّل مفردة بإزاء املفردات األخرى يف ذلك الرتكيب ))

فإذا حذفت هذه الكلمـة مـن الرتكيـب لغـرض معـّني بقـي موقعهـا 
ـا  الرتكيـب ، اإلعرايب يستدعي تقدير وظيفتها النحوية  ليسـّوى 

والسيما مع وجود املوجب هلذا التقدير ، ورمبا هذا ما قصده ابن 
وتعليقـــهفاعلـــهاىلالفعـــلإســـناديقصـــدوتـــارةهشـــام بقولـــه : (( 

النــوعوهــذا...)77(}الرِّبــاتــأُكلواال{ حنــوفيــذكران،مبفعولــه
مــااللفــظيفيكــونوقــد... حمــذوف: قيــلمفعــوليــذكرملإذا

، ويف ذكـــــــر )78())تقــــــديرهبوجــــــوباجلــــــزميحصــــــلفيســــــتدعيه
املواضـــع الـــيت حيـــذف فيهـــا املبتـــدأ يبـــّني ابـــن هشـــام موقعـــه الـــذي 

جـــــــوابيفذلـــــــكيكثـــــــريســـــــتدعي تقـــــــديره فـــــــذكر منهـــــــا : ((  
: أي، )79(}اللَّـهِ نَـارُ احلَُْطَمـةُ َمـاأَْدرَاكَ َوَمـا{ حنـواالستفهام

فَِلنَـْفِسـهِ َصاِحلًاَعِملَ َمنْ {وحناجلوابفاءوبعد...اهللانارهي
َهــــاَأَســــاءَ َوَمــــنْ  عليهــــاوإســــاءتهلنفســــهفعملــــه: أي،)80(}فـََعَليـْ
، وجـدير )82(، إىل غري ذلك مـن املواضـع الـيت  ذكرهـا)81(...))

بالــذكر أن نبــّني هنــا أن ((لــيس هــذا مــن قبيــل تعــديل القــرآن أو 
ــــك ، إصــــالح أســــلوبه ... حاشــــا هللا ، وننزهــــه ســــبح انه عــــن ذل

ولكنها النظرة التعليمية اليت تفصل أجزاء اجلملة ... فهذه النظرة 
إذن ليســت نظــرة بالغيــة ... بــل هــي تبيــان مدرســي تعليمــي ال 

ـــــاين ))  ـــــنظم البي ـــــر ... ال ميـــــس ال فالتقـــــدير النحـــــوي ال )83(أكث
يتعارض مع أغراض البالغة ، فقد يقتضي البيان اخلطايب حذف 

لغــــرض بالغــــي معـــني ، ويقتضــــي اإلعــــراب مكـــون مــــن الرتكيـــب
تقديره ليجري على وفق أصول الصناعة اإلعرابية ؛ ليسـهل علـى 

ا ، فوجـود اخلـرب يف هـذه الدارسني تعلم قواعد اللغـة الـيت يدرسـو
، )84(املواضع يستلزم وجود مبتدأ له ؛ إذ اخلرب البد له من مبتدأ 

عـين   بالضـرورة والنحاة عندما حيددون مواضع احلذف ، فذلك ي
م حيددون مواضـع التقـدير ، وإذا تقـرر تقـدير احملـذوف فينبغـي  أ
أن يقدَّر يف موقعه الذي ينبغي له ، واألصل يف املبتدأ  أن يتقدم 

، )85(على اخلرب ؛ لكي ال خيالف التقدير األصل املتعارف عليـه 
فـإذا حــذف شــيء مــن الرتكيـب فالنحــاة يبحثــون أوًال عــن موضــع 

، فيحددون وظيفته من خـالل موقعـه اإلعـرايب ، ومـن مثَّ احلذف 
يقّدرونه .                     

ومـــن مواضـــع التقـــدير الـــيت يكـــون للموقـــع اإلعـــرايب فيهـــا دور يف 
حتديــد الوظيفــة النحويــة للمقــدَّر عنــد حــذف جــواب الشــرط مــن 
اجلملــة الشــرطية ، فالنحــاة جييــزون حــذف جــواب الشــرط إذا دّل 

عنـــدهم  ( والتقـــديرحنـــو : ( أنـــت ظـــامل إن فعلـــت) عليـــه دليـــل
، وال جيـــوز عنـــدهم أن )86() ظـــاملفأنـــتفعلـــتإنظـــاملأنـــت

يكـــون ( أنـــت ظـــامل ) املتقـــدم هـــو جـــواب الشـــرط ؛ ألن جـــواب 
ــــــ ال يتقـــــدم علـــــى الشـــــرط ، ألن الشـــــرط لـــــه  ــــــ عنـــــدهم ــ الشـــــرط ـ

ظاملأنت: قوهلمذلكومن، يقول ابن جين : (( )87(الصدارة
ظاملفأنتفعلتإن: معناهيفيقولونتراهمأالفعلتإن

يقدمأناهللاومعاذمقدَّمجوابظاملأنتأنأوهمرمبافهذا
اجلوابعلىداّلظاملأنت:قولهوإمنا، علِيهالشرطجواب
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، فإذا تقرر أّن )88())فالاجلوابَ هويكونأنفإماَّ مسدَّهوسادّ 
قدم على الشرط تبّني لنا بوضوح أنَّ موقعه جواب الشرط ال يت

اإلعرايب هو الذي يستدعي تقديره عند حذفه ، كما حيدد املوقع 
اإلعرايب   وظيفة املقدَّر يف هذا الباب عند حذف أداة الشرط 

بلفظطلبٌ عليهمايتقدمأنوشرطُهوفعل الشرط معاً  (( 
: تقديرهأْكرِْمكَ ائتينحنو: فاألولفقطمبعناهأوومعناهالشرط

حمذوفٍ شرطٍ جوابيفجمزومفأكرمكأْكرْمكتأتينفِإنائتين
: والثاينالصحيحاملذهبهوهذااملذكورالطلبفعلعليهدلَّ 
، )89(}َعَلْيُكمْ رَبُُّكمْ َحرَّمَ َماأَْتلُ تـََعاَلْواُقلْ :{تعاىلقولهحنو
تعالألنتتعالوافانيـَُقدَّرَ أنجيوزوالأْتلتأُتوافِإنتعالواأي
اسمأنهبعضهمتوهمحىتماضيواللهمضارعَ الجامدفعل
تعني يكون أحيانا قرينةاإلعرايب . واحلاصل أّن املوقع)90())فعل

كان ذلك من خالل أاملقدَّر احملذوف ، سواء على حتديد وظيفة 
هي اليتمن خالل موقع املفردات سه ، أمنفموقع احملذوف

.يف الرتكيببإزائه
اية هذا البحث  :يأيت أّمهها مامن نتائج خلصنا إىل ويف 

ا شأن الوظائف ،للمقدَّر النحوي وظيفة حنويةإنَّ ـــ  شأ
تؤديوغريها ، وفاعلية ومفعولية ، فعلية :النحوية الظاهرة من

إذا ، ظاهرةتما لو كانا يف العمل داخل الرتكيب كوظيفته
إعرايب أو موقع اتستدعيهمن عالمة إعرابية دليلاعليهدلّ 

.حبكم ما تقتضيه صناعة اإلعراب فيه إشغاهلا يقتضي 
عني على مهمة ، تقرينة يُعداملختلفة صرهعراب بعنااإلإنَّ ــــ 

اليت تقتضي فيها الرتاكيبيف ، حتديد وظيفة املقدَّر النحوي 
ويكون ذلك،مقدَّر حنوي يهاأن يقدَّر فوأصوله قواعد النحو 

ظاهر يرتكه اإلعراب يف الرتكيب يدّل على من خالل أثر لفظي 
(حركة أو ر عالمة إعرابية الوظيفة املطلوبة ، فتارة يكون هذا األث

األثر موقعاً إعرابياً يتحدد من وتارة أخرى يكون ، )اً حرف
يت هي بإزائه .مفردات الرتكيب ال

الهوامش
) ، لســان العــرب ، ـھ711األفريقــي املصــري (ت ورـمنظــم بــنحممــد بــن مكــر )1(

.76، ص بريوتـصادردار، 1( مادة قدر ) ، ط5ج

احلــذف والتقـدير يف صـحيح البخـاري   ( دراســة ، ينظـر : سـهام رمضـان حممـد)2(
ـــــة دالليـــــة )  ، اجلامعـــــة اإلســـــالمية ، غـــــزة ،  ري ،  م ، رســـــالة ماجســـــت2010حنوي

.116بإشراف األستاذ جهاد يوسف العرجا ، ص: 
مغـــين، ه) 761(ت اهللا بـــن يوســـف بـــن هشـــام األنصـــاريأبـــو حممـــد عبـــد)3(

، 6، طاهللامحـدعلـيحممـد، املباركمازن.د: حتقيقاألعاريبكتبعناللبيب
.853ص : ،م1985، بريوت-الفكردار

، 1، ط1) ، الكتـاب ،جه180ه (ت أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنـرب سـيبوي)4(
.255حتقيق : عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل ـــ بريوت ، ص : 

ه ) ، شــرح املفّصــل 643بــن يعــيش  املوصــلي ( ت أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي )5(
، قـدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه الـدكتور إميـل بـديع يعقـوب ، 1للزخمشري ، ج

.314م ، ص : 2001، ، دار الكتب العلمية ــ بريوت1ط
حممد علي التهاوين (ت القرن الثاين عشر ه ) ، موسوعة كّشاف اصـطالحات )6(

، تقدمي وإشراف ومراجعة . د رفيق العجـم .حتقيـق : د علـي 1الفنون والعلوم ، ج
دحـروج . الرتمجـة األجنبيـة جـورج زينــايت. نقـل الـنص الفارسـي اىل العربيـة د عبــداهللا 

.497م ، ص : 1996لبنان ناشرون ، ، مكتبة1اخلالدي ، ط
: حتقيـق،1) ، اخلصـائص ، جه392(ت جـيننأبو الفـتح عثمـان بـينظر :)7(

أبـو ، وينظـر : 284ص : 1ج، بـريوت-الكتـبعامل، النجارعليحممد
، أوضح املسالك إىل )ه761( ت حممد عبداهللا بن يوسف بن هشام األنصاري

.217، ص : م1979، دار اجليل ـــــ بريوت ، 5ط،3ألفية ابن مالك ، ج
، ص 1حممد علي التهاوين ، موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، ج)8(

497.
، مكتبة 1أمحد بن جار اهللا الزهراين ، إجتاهات جتديد النحو عند احملدثني ، ط)9(

.137، ص :  م2007الرشدـ السعودية ، الرياض ، 
، الكليـــات،) ه1094(ت الكفـــوميبـــن موســـى احلســـيين أيـــوبأبـــو البقـــاء )10(

ه للطبـــع ووضـــع فهارســـه: د  مؤسســـة ، 2، طحممـــد املصـــري، عـــدنان درويـــشأعـــدَّ
.284ص: ،م1998ــ لبنان، بريوت ، الرسالة 

476ينظر : أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسـى األعلـم الشـنتمري (ت )11(

، 1حتقيــق ، رشــيد بلحبيــب ، ط،1ه) ، النكــت يف تفســري كتــاب ســيبويه ، ج
ـــــ اململكــــة  املغربيــــة ،  . 200، ص: 1999وزارة األوقــــاف والشــــؤون اإلســــالمية  ـ

وينظر : مليكة سعدي ، الداللة وجدل اللفظ واملعىن ، املوقع االلكرتوين عـود النـد 
ــــ اجلزائـــر ، العـــدد  لـــة الثقافيـــة الشـــهرية ، الناشـــر :   د عـــديل اهلـــواري  ـ ، 61، ا

.1م ، ص :2014لسنة ا
.1مليكة سعدي ، الداللة وجدل اللفظ واملعىن  ، ص : )12(
) ، اإليضاح يف علل ه337أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي  (ت )13(

ـــ بــريوت ، 5النحــو ، حتقيــق د .مــازن املبــارك  ط ، ص: م1986، دار النفــائس ــ
69 ،159.

.35ص : 1ابن جين ، اخلصائص ، ج)14(
ت للشــــاعر حممــــد بــــن دؤيــــب العمــــاين ، ينظــــر : عبــــد القــــادر بــــن عمــــر البــــ)15(

، 10ج) ، خزانـــة  األدب ولـــّب لبـــاب لســـان العـــرب ، ه1093البغـــدادي ( ت 
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، الناشـر مكتبـة اخلـاجني بالقـاهرة ـــ 4حتقيق وشرح : عبد السالم حممـد هـارون، ط
.238، 237، ص: م2000

ـــدين عبـــد اهللا بـــن عقيـــل )16( ـــاء ال ه ) ، 769اهلمـــداين املصـــري ( ت ينظـــر : 
، حتقيـــق : حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد 2شـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، ج

.187ص: م1985، دار الفكر ــ دمشق ، 2احلميد ، ط
) ، شــرح ه672اجليــاين (ت مالــكبــنينظــر : أبــو عبــد اهللا مجــال الــدين حممــد )17(

ض ، عـادل أمحـد عبـد املوجـود ، ، حتقيق : علـي حممـد معـوّ 1الكافية الشافية ، ج
.230، 229، ص: م2000، دار الكتب العلمية ــ بريوت ، 1ط

، وينظــر : حممــد بــن 230ينظــر : ابــن مالــك ، شــرح الكافيــة الشــافية ، ص : )18(
) ، حاشـية اخلضـري علــى شـرح ابـن عقيـل علــى ه1288مصـطفى اخلضـري ( ت 

.130نشر والتوزيع ، ص : ، دار الفكر للطباعة وال1ألفية ابن مالك ، ج
، دار الفكـر 1حاشية اخلضري على شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك ، ج)19(

.130للطباعة والنشر والتوزيع ، ص : 
تفاعــل املفــردات مــع الوظــائف النحويــة وأثــره يف ، نعــيم حممــد عبــد الغــين علــي)20(

ـــ القـاهرة ، العـروض دار العلوم النحو والصـرف و ، إنتاج الداللة يف اجلملة القرآنية
.  13:صم ، 2009

.266، ص : 1ينظر : ابن يعيش ، شرح املفّصل : ج)21(
ـــاهج النظـــر اللغـــوي احلـــديث ، )22( ـــة النحـــو العـــريب يف ضـــوء من ـــاد املوســـى ، نظري

78، ص : م1980، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ــ االردن 1ط
.   138ص : ،1، الكتاب : جسيبويه)23(
.      217، ص:3، جمالكابنألفيةإىلاملسالكضحأو ن هشام ، اب)24(
.284، ص: 1ابن جين ، اخلصائص ، ج )25(
.285، 284، ص : 1املصدر السابق : ج)26(
احلــذف والتقــدير ، رؤيــة يف األســلوب القــرآين  ، ، عبــد الكــرمي خالــد التميمــي )27(

، 2010) لســـنة 51دد (العــجملــة آداب البصــرة ، جامعــة البصــرة كليــة القــانون ،
.91ص : 

.284أبو البقاء الكفوي ، الكليات : ص :)28(
.173سورة البقرة  ، آية : )29(
.184سورة البقرة ، آية :  )30(
.63سورة الشعراء ، آية  : )31(
الدمشـــقي بـــن عبـــد اهللا العالئـــيكيكلـــديأبـــو ســـعيد صـــالح الـــدين خليـــل بـــن  )32(

حســـن. د: حتقيـــق، املزيـــدةالـــواويفاملفيـــدةالفصـــول) ، ه761الشـــافعي (ت 
.149:ص، م1990،عمان–البشريدار، 1، طالشاعرموسى

.358ابن هشام ، مغين اللبيب ، ص : )33(
ــــة  ط)34( ــــة والوظــــائف النحوي ــــد الــــرمحن الّرمــــايل ، العربي ، دار 1ينظــــر . ممــــدوح عب

.22،ص : م1996املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، 
.7: املصدر السابق ، ص )35(
.13، ص:1، جالكتابينظر :  سيبويه ، )36(

179أمحد بن جار اهللا بالزهراين ، إجتاهات جتديد النحو عنـد احملـدثني ، ص : )37(

.
.179املصدر السابق ، ص: )38(
.61ائف النحوية ، ص :والوظةالعربيممدوح عبد الرمحن الّرمايل ، )39(
عـراب وصـلته بـالعلوم ينظر : عبد القـادر بـن عبـد الـرمحن السـعدي ، أهـداف اإل)40(

ا ، كليـة  الشرعية والعربية ، جملة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية  وآدا
ه 1424، مجـادي الثانيــة 27، العـدد 15اآلداب والعلـوم جامعـة الشـارقة ، ج

.585، ص : 
.279، ص : 1ينظر : ابن جين ، اخلصائص ، ج)41(
.279، ص : 1املصدر السابق ، ج)42(
.275ص : 1ينظر : سيبويه ، الكتاب ، ج)43(
.286ص:د . ممدوح عبد الرمحن الّرمايل ،  العربية والوظائف النحوية ، )44(
) ،  شرح الرضـي ه686ينظر : حممد بن احلسن رضي الدين اإلسرتاباذي (ت )45(

،  4تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، ط،3جعلى الكافية ، 
، وينظـــر : ابـــن عقيـــل  ، شـــرح ابـــن 38ص: م  ،1978جامعـــة قـــاريونس ، 

.156، ص: 2عقيل على ألفية ابن مالك ، ج
.279ص: 1ينظر : ابن حين ، اخلصائص ، ج)46(
.279، ص : 1املصدر السابق ،ج)47(
.275ص : 1ينظر :  سيبويه ، الكتاب ، ج )48(
.275ص: 1املصدر السابق ، ج )49(
مار يف ضـوء نظريـة العامـل ينظر : مالوي صـالح الـدين ، تقـدير احلـذف واإلضـ)50(

النحوي ، جملة املخرب ، احباث يف اللغة واألدب اجلزائري ــ جامعة بسكرة  ــ اجلزائـر 
.4م ، ص 2005، 2، العدد 

يف النحــو العــريب     (  تقعيــد نظريــة العامــل ينظــر : ريــاض بــن حســن اخلــّوام  ، )51(
ة العاملية ، مكة املكرمـة ـــ ـــ منشورات جممع اللغة العربية على الشبك1وتطبيق )  ط
.16، 15:م  ، ص2014السعودية  ، 

.275ص1سيبويه ، الكتاب ، ج)52(
، رســـالة التقـــدير النحـــوي عنـــد ســـيبويه ينظـــر : ســـعد حســـن ضـــاروب ، قضـــايا)53(

مقدمــة الســتكمال متطلبــات نيــل شــهادة أســتاذ يف اآلداب ( املاجســتري) إىل دائــرة 
ــــريوت ، بإشــــراف اللغــــة العربيــــة ولغــــات الشــــرق األدىن يف اجلامعــــة األمريكيــــة يف ب

.88ص::م  1996األستاذ املساعد الدكتور رمزي بعلبكي ، بريوت لبنان ، 
.89املصدر السابق ، ص: )54(
.291ص: 1سيبويه ، الكتاب ، ج)55(
.233وص: 256، وص: 81ص: 1ينظر: املصدر السابق ،ج)56(
ــاد املوســى ، نظريــة النحــو العــريب يف ضــوء)57( منــاهج النظــر اللغــوي احلــديث ، د. 

.78هامش ص: 
.24سورة النحل ، آية )58(
.30سورة النحل آية )59(
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ـــــ 217ص: 2ينظــــر : ســــيبويه ، الكتــــاب ، ج)60( ، وابــــن هشــــام ، مغــــين 219ـ
.66،  ص:2، والرضي ، شرح الرضي على الكافية ،ج827اللبيب ص: 

.4، 3سورة القيامة  ، اآليتان :  )61(
، وينظــر : األخفــش أبــو احلســن ســعيد بــن 346ص : 1ينظــر : الكتــاب ، ج)62(

اشــــعي ( ت  ، حتقيـــــق : د. 2ه ) معـــــاين القــــرآن ، ج215مســــعدة اللخمـــــي ا
.557م ، ص: 1990، مكتبة اخلاجني ــ القاهرة ، 1هدى حممود قراعة ، ط

أمحــــد بــــن جــــار اهللا الزهــــراين ، إجتاهــــات جتديــــد النحــــو عنــــد احملــــدثني  ، ص : )63(
185.

.73راف ، آية :  سورة األع)64(
، 1ه) ، معــاين القــرآن ، ج207ينظــر : أبــو زكريــا حيــىي بــن زيــاد الفــراء ( ت )65(

حتقيــق : أمحــد يوســف جنــايت ، حممــد علــي النجــار ، عبــد الفتــاح إمساعيــل شــليب  ، 
.35الدار املصرية للتأليف والرتمجة ــ مصر ، ص:

رفــــــة اجلامعيــــــة ، ، دار املع2التطبيــــــق النحــــــوي  طينظــــــر : عبــــــده الراجحــــــي ،)66(
.20م  ، ص: 2000االسكندرية  ، 

.168د . أمحد بن جار اهللا ، أجتاهات جتديد النحو عند احملدثني ، ص:)67(
ه ) ، الفـائق يف غريـب 538ينظر : حممود بن عمر جـار اهللا الزخمشـري  ( ت )68(

، حتقيق : علـي حممـد البجـاوي ،     حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم  ، 3احلديث ، ج
.109ر املعرفة ــ لبنان ، ص : ، دا2ط

.109ص: 3املصدر السابق ، ج)69(
.27ممدوح عبد الرمحن الّرمايل ، العربية والوظائف النحوية ، ص: )70(
ه ) ، ديـــوان 284ينظـــر : أبـــو عبيـــدة الوليـــد بـــن عبيـــد بـــن حيـــىي البحـــرتي (ت )71(

ــــ 3، ط2البحـــرتي ، حتقيـــق وشـــرح : حســـن كامـــل الصـــرييف ، ج ، دار املعـــارف ـ
.12445قاهرة ، ص :ال

: حتقيـــقه ) ، دالئـــل اإلعجـــاز ، 474( ت اجلرجـــاينالقـــاهرعبـــدبكـــرأبـــو)72(
: صم ،    1995،بـــــريوت-العـــــريبالكتـــــابدار، 1، طالتنجـــــيحممـــــد.د

128.
ــــن جــــار اهللا ، إجتاهــــات جتديــــد النحــــو عنــــد احملــــدثني ، ص :)73( ، 154أمحــــد ب

155
..9سورة النحل ، آية )74(
.828مغين اللبيب ، ص: ابن هشام ،)75(
اد املوسى ، نظرية النحو العريب ، ص: )76( .43د. 
.130سورة آل عمران ، آية )77(
.798ابن هشام ، مغين اللبيب ، ص: )78(
.5، 4سورة احلطمة ، اآليتان : )79(
.46سورة فّصلت ، آية : )80(
..823، 822ابن هشام ، مغين اللبيب ، ص: )81(
..824، 823، 822ينظر : املصدر السابق ، ص: )82(

، دار 1أمحد سليمان يـاقوت ، ظـاهرة االعـراب يف النحـو العـريب وتطبيقهـا ، ط)83(
.92م ، ص: 1994املعرفة اجلامعية ــ اإلسكندرية ، 

.91ينظر : ملصدر السابق ، ص:)84(
..799ابن هشام ، مغين اللبيب ، ص: )85(
رح ابــن ، وينظــر : ابــن عقيــل ، شــ706ينظــر: ابــن هشــام ، مغــين اللبيــب ، ص:)86(

.42، ص :4عقيل  ، ج
، وينظــــر : ابــــن هشــــام ، 283، ص : 1ينظــــر : ابــــن جــــين ، اخلصــــائص ، ج)87(

.706مغين اللبيب ، ص :
.283، ص: 1ابن جين ، اخلصائص : ج)88(
.151سورة االنعام ، اآلية : )89(
، شرح ه) 671( ت اهللا بن يوسف بن هشام األنصاريأبو حممد عبدينظر: )90(

ـــدقر، طشـــذور الـــذهب يف معر  ـــد الغـــين ال ، الشـــركة 1فـــة كـــالم العـــرب حتقيـــق: عب
.446م، ص: 1984املتحدة للتوزيع ــــ دمشق ، 

قائمة المصادر 
الكتب المطبوعة 

1ه) ، الكتــاب ، ط180أبـو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنـرب سـيبويه ( ت ــ ،

حتقيق : عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل ـــــ بريوت.

دالئــل ه474(ت اجلرجــاينبــن عبــد الــرمحن بــن حممــد القــاهربــدعبكــرأبــو ،(

–العـــريبالكتـــابدار، 1، طالتنجـــيحممـــد.د: حتقيـــقاإلعجـــاز  ، 

.م1995،بريوت

 الكليــــات،) ه1094(ت الكفـــوميأيــــوب بـــن موســـى احلســــيين أبـــو البقـــاء ،

ه للطبـــع ووضـــع فهارســـه : د  ، حممـــد املصـــري،  درويـــش عـــدنان أعـــدَّ

.م1998لبنان ، –بريوت ، مؤسسة الرسالة ، 2ط

 ه ) ، شــرح املفّصــل 643بــن يعــيش  املوصــلي (ت أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي

للزخمشري ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الـدكتور إميـل بـديع يعقـوب 

.م2001، دار الكتب العلمية ــ بريوت ، 1، ط

ه) ، 476لشـنتمري  (ت أبو احلجاج يوسف بن سـليمان بـن عيسـى األعلـم ا

النكـت يف تفســري كتــاب سـيبويه ، حتقيــق وتبيــني اخلفـّي مــن لفظــه وشــرح 

، وزارة األوقـــــــاف والشـــــــؤون 1أبياتـــــــه وغريبـــــــه  ، رشـــــــيد بلحبيـــــــب ، ط

. م1999اإلسالمية ـ  اململكة املغربية  ، 

 ه ) ، معـاين القـرآن ،  حتقيـق : أمحـد 207أبو زكريـا حيـىي بـن زيـاد الفـراء ( ت

يوسـف جنـايت ، حممـد علـي النجــار ، عبـد الفتـاح إمساعيـل شـليب ، الــدار 

املصرية للتأليف والرتمجة ــ مصر  .
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  الدمشـــقي بـــن عبـــد اهللا العالئـــيكيكلـــديأبـــو ســـعيد صـــالح الـــدين خليـــل بـــن

: حتقيــــــق، املزيــــــدةالــــــواويفاملفيــــــدةالفصــــــول) ، ه761الشــــــافعي (ت 

. م1990،عمانــ البشريدار، 1ط، الشاعرموسىحسن.د

 شــرح الكافيــة ه672اجليــاين (ت مالــكبــنأبــو عبــد اهللا مجــال الــدين حممــد ، (

1الشافية  ، حتقيق : علي حممد معّوض ، عادل أمحد عبد املوجود ، ط

. م2000، دار الكتب العلمية ــ بريوت ، 

 ي ، ) ، ديــوان البحــرت ه284أبــو عبيــدة الوليــد بــن عبيــد بــن حيــىي البحــرتي (ت

، دار املعارف ــ القاهرة .3حتقيق وشرح : حسن كامل الصرييف ، ط

علـــيحممـــد: حتقيـــق) ، اخلصـــائص ،ه392(ت جـــيننأبـــو الفـــتح عثمـــان بـــ

.بريوتـــــالكتبعامل، النجار

 اإليضاح يف علل ه337أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي  (ت ، (

م1986، دار النفائس ـــ بريوت ، 5النحو ، حتقيق د .مازن املبارك  ط

.

أوضــــح )ه761( ت أبــــو حممــــد عبــــداهللا بــــن يوســــف بــــن هشــــام األنصــــاري ،

.م1979، دار اجليل ـــــ بريوت ، 5فية ابن مالك ، طاملسالك إىل أل

شرح شذور ) ه761( ت اهللا بن يوسف بن هشام األنصاريأبو حممد عبد ،

، الشـركة 1الذهب يف معرفة كالم العرب حتقيق : عبـد الغـين الـدقر ، ط

م.1984املتحدة للتوزيع ــــ دمشق ، 

 اللبيـبمغـين، ) ه761(ت يأبو حممد عبداهللا بن يوسف بن هشام األنصار

، محـــداهللاعلــيحممــد، املبــاركمــازن.د: حتقيــقاألعاريــبكتــبعــن

.م1985، ــــبريوت-الفكردار، 6ط

 ، أمحـــد بـــن جـــار اهللا بـــن أمحـــد الزهـــراين ، إجتاهـــات جتديـــد النحـــو عنـــد احملـــدثني

. 1طدراســة وتقـــومي . مكتبـــة الرشــد .ناشـــرون . الســـعودية ، الريـــاض . 

. م2007

 أمحـد سـليمان يــاقوت ، ظـاهرة اإلعــراب يف النحـو العــريب وتطبيقهـا ، دار املعرفــة

.م1994اجلامعية ــ اإلسكندرية ، 

 اشـــعي  ( ت ) ه215األخفـــش أبـــو احلســـن ســـعيد بـــن مســـعدة اللخمـــي ا

، مكتبة اخلـاجني ـــ 1معاين القرآن ،  حتقيق : د. هدى حممود قراعة ، ط

..م1990القاهرة ، 

 ه ) ، شرح ابن عقيل 769اء الدين عبد اهللا بن عقيل اهلمداين املصري (ت

، 2على ألفية ابن مالك ، حتقيـق : حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد ، ط

. م1985دار الفكر ــ دمشق ، 

 ،  يف النحــو العـــريب (  تقعيــد وتطبيـــق )  نظريــة العامـــل ريــاض بـــن حســن اخلـــّوام

مع اللغة العربية على الشبكة العاملية ، مكة املكرمة ـــ ـ منشورات جمــ1ط

. م2014السعودية  ، 

 خزانـــة  األدب ولـــّب لبـــاب ه1093عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي ( ت ، (

، حتقيق وشرح : عبد السالم حممد هارون ، الناشر 4لسان العرب ، ط

.م2000مكتبة اخلاجني بالقاهرة ــ 

، دار املعرفــة اجلامعيــة ، االســكندرية  2يــق النحــوي ، طالتطبعبــده الراجحــي ،

.م2000، 

 شــرح الرضــي علــى ه686حممــد بــن احلســن رضــي الــدين اإلســرتاباذي (ت ، (

، جامعـة قـاريونس 4الكافية ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، ط

.م1978، 

 حاشــية اخلضــري   علــى شـــرح ه1288حممــد بــن مصــطفى اخلضــري ( ت ، (

قيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر   والتوزيع .ابن ع

لســـان العـــرب ، ه711األفريقـــي املصـــري (ت ورـمنظـــحممـــد بـــن مكـــرم بـــن ، (

؟بريوتـــــــصادردار، 1ط

 حممد علي التهاوين (ت القرن الثاين عشر ه ) ، موسوعة كّشاف اصـطالحات

جعــة . د رفيــق العجــم .حتقيــق : د الفنــون والعلــوم ، تقــدمي واشــراف ومرا

علــي دحــروج . الرتمجــة االجنبيــة جــورج زينــايت . نقــل الــنص الفارســي اىل 

م ..1996، مكتبة لبنان ناشرون ، 1العربية د عبداهللا اخلالدي ، ط

 الفـائق يف غريـب احلـديث ه538حممود بـن عمـر جـار اهللا الزخمشـري  ( ت ، (

، 2مـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم  ، ط، حتقيـــق : علـــي حممـــد البجـــاوي ، حم

دار املعرفة ــ لبنان  .

 ، م ، دار املعرفـة 1996ممدوح عبد الرمحن الّرمـايل ، العربيـة والوظـائف النحويـة

اجلامعية ،اإلسكندرية  .

تفاعــل املفــردات مــع الوظــائف النحويــة وأثــره يف ، نعــيم حممــد عبــد الغــين علــي

ـــ دار العلـوم النحـو والصـرف والعـروض، إنتاج الداللة يف اجلملة القرآنية

. م  2009القاهرة ،
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1ــاد املوســى ، نظريــة النحــو العــريب يف منــاهج النظــر اللغــوي احلــديث  ، ط ،

.م1980املؤسسة العربية للدراسات والنشر . االردن ، 
الدوريات 

 عية عبد القادر بن عبد الرمحن السعدي  ، أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشر

ـــا ،   والعربيـــة ، جملـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة واللغـــة العربيـــة وآدا

ــــة اآلداب والعلــــوم جامعــــة الشــــارقة ، ج ، مجــــادي 27، عــــدد 15كلي

ه .1424الثانية 

 احلــذف والتقــدير ، رؤيــة يف األســلوب القــرآين  ، ، عبــد الكــرمي خالــد التميمــي

لســـنة )51(القـــانون ،العـــدد جملـــة آداب البصـــرة ، جامعـــة البصـــرة كليـــة 

.م2010
 مالوي صالح الدين ، تقدير احلذف واإلضمار يف ضـوء نظريـة العامـل النحـوي

، جملة املخرب ، احباث يف اللغة واألدب اجلزائري ــ جامعة بسكرة  ــ اجلزائـر ، العـدد 

م .2،2005

الرسائل واألطاريح 
رســـالة مقدمـــة ســـيبويه التقـــدير النحـــوي عنـــد ســـعد حســـن ضـــاروب ، قضـــايا ،

الســـتكمال متطلبـــات نيـــل شـــهادة أســـتاذ يف اآلداب  ( املاجســـتري) إىل 

دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدىن يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ، 

بإشــــراف األســــتاذ املســـــاعد الــــدكتور رمــــزي بعلبكـــــي ، بــــريوت لبنـــــان ، 

.م1996

صحيح البخاري (دراسة حنوية داللية احلذف والتقدير يف، سهام رمضان حممد

)  ، بإشراف األستاذ جهاد يوسف العرجا ، رسـالة ماجسـتري ، اجلامعـة 

م  . 2010اإلسالمية ، غزة ، 
مواقع األنترنت

الداللــة وجــدل اللفـــظ واملعــىن ، املوقــع اإللكــرتوين عــود النـــد ، مليكــة ســعدي ،

لة الثقافية الشهرية ، الناشر : د عديل اهل ، 61واري ـــ اجلزائـر ،العـدد ا

2014السنة 
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THE FUNCTION OF GRAMMATICAL ELLIPSIS IN ARABIC AND THE ROLE OF SYNTAX
IN DETERMINING THE FUNCTION OF THE ELLIPTICAL  ELEMENT

ABSTRACT
This research deals with the function of grammatical ellipsis in Arabic. In an effort to highlight

the role of syntax in determining the estimated grammar function, through Arabic  examples and
evidences, supported by statements of linguists and grammarians.  The research dealt with, at first,
defining ellipsis linguistically and idiomatically. Then showing its importance in Arabic grammar,
as the main means of grammarians when analyzing the grammatical structures that one of its
components was deleted. And return it to its origin to confirm to the  rules of Arabic grammar that
were agreed on. The research has focused on the role of syntax in determining the grammatical
function occupied by the elliptical element , through syntactic inflections (movements or characters)
or the syntactic position. The research has come to the conclusion that the elliptical element has a
grammatical function. It is as important as the other obvious grammatical functions. It may also
have a role. And syntax has an important role in determining the grammatical function, through
the left apparent of verbal impact, as a sign of inflectional recalling its role or inflectional position
requires occupancy, its pronunciation will be fixed, and its meaning will be clear

عهرەبی دا زمانی د زمان ههلسهنگاندنا ر ئهرک
ددیارکرنا شلوڤهکرن زمانی داو رول ههلسهنگاندنا ر ئهرک

پوخته
ـــدانهکه  عهرەبـــی دا، ههو زمـــانی یه دزمـــان ههلســـهنگاندنا ر ئهڤ ڤهکـــولینه ل ســـهر دیارکرنـــا ئهرکـــ
ن  کا نموونه و بهلگهه زمانی دا، ئهڤه ژی ب ر ههلسهنگاندنا ر ددیارکرنا ئهرک شروڤهکرن دبهرچاڤکرنا رول

ن زم پشت ب گوتن ن پا ناسا عهرەبی ئهو پ کا ڤهکولین زمانزانا. ل دەسپ هاتیهکرن )ههلسهنگاندن(انزان و ر
زمانـا عهرەبـی دا وەکـو ئـامرازەک زمانی و زاراڤهیی ڤه، و ل دیف دا بهحسی گرنگیـا وێ هـاتیهکرن در ژالی

بـرن، و زڤر ک ژوان هاتیه ژ ن کو ئ زمانی ئهو ن ر کهات شیکرنهڤا پ زمانزانا ل دەم ر انـدنا وان سهرەکی ی
ن کو ل سـهر  زمانا عهرەبی ههروەسا دگهل وان بنهمای ن ر سای ن وان ههتا کو ههڤکوک بن دگهل ر بو بنهمای
ــو  ــانی ئهوێ ک زم ر ــ ــا ئهرک ددیارکرن شــروڤهکرن ــ ــارێ رول ــریه دەرب ــاتی ک دووپ ــولین ــووین. ڤهک کــوک ب

ــلوڤهکرن ن ش ــان ــا نیش ک ــت، ب ر رادبی ــ ــانی پ زم نهرێ ر ــنگ ــا(ههلس ــتنیش ــان پی وێ )ن ی ــ ــان ژی جه ی
زمـانی، کـو  ر زمانی رادبیـت ب ئهرکهکـ نهرێ ر دا. ڤهکولین گههشته ڤی ئهنجامی کو ههلسنگ دشروڤهکرن
ژی  کراو، ههروەسـا شـلوڤهکرن کهر بیـت یـان ژی کـارل ن دیار جا کارل زمانی ی ن ر ن دی ی متر نینه ژ ئهرک ک

ر گرنگ ههیه د دیارکرنـا ڤـی ئهرکـ ـن کـو ل پـاش خـو رولهک ژەکـی ئهو ن ب کـا ئهو ئاسـهوار زمـانی، ب ر
دکهت کو ئهو ژی بکهڤیت  وەل شروڤهکرن کهرێ خو یان جه کو کارل شلوڤهکرن لیت، وەکو نیشانهک ده

دروست ببیت و واتایا وێ ژی یا روون وئاشکرا بیت. کاری و پهیڤ پ
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النموذج النقدي لإلصالح االقتصادي (نموذج بوالك)
)2010- 1990(للمدةدراسة تطبيقية

فواز جاراهللا الدليمي و حال صاحل عبد اللهييب
العراق-اقليم كوردستانكلية االدارة واالقتصاد، جامعة 

)2015نون االول، كا29،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين االول، 7(تاريخ استالم البحث:

الخالصة
إلحدى المقاربات والنماذج النقدية المستخدمة في إصالح االختالالت الهيكلية التي تعاني منها اقتصاديات الـدول ان هذا البحث هو عرض 

قابليـة تطبيـق صـالحية النظـام اختبـار النامية أال وهو النموذج النقدي لإلصالح االقتصـادي والـذي يعـرف أيضـاً بـالنموذج النقـدي لبـوالك، كمـا ويـتم 
بــل االقتصـادي المقدمــة مـن قاإلصــالحالتـي اســتعانت ببـرامج التـي تعــد مـن الــدولاألرجنتــينالـديناميكي للنمــوذج مـن خــالل تطبيـق النمــوذج علـى 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
وهـذه النتيجـة تتفـق مـع التحـول الـذي قـام بـه صـندوق النقـد وبينت نتائج االختبـار علـى قابليـة التطبيـق وصـالحية النظـام الـديناميكي للنمـوذج،
المقاربة الكينزية (نموذج منالمقدمة من قبله بدالً اإلصالحالدولي من اعتماد المقاربة النقدية (النموذج النقدي لبوالك) كأساس تستند إليه برامج 

برامج الصندوق.إليهتي تستند الاألساساالستيعاب) التي كانت 

.االقتصاد الكلي، النموذج النقدي لبوالك، الربجمة املالية، االصالح االقتصاديمات المفتاحية: الكل

أوًال: المقدمة

الذينموذج النقديال1957جاكوس بوالك عام قدم
النقد والدخل مع حتليل حتليل إىل تكامل كل من هيهدف هيكل

Balance(ميزان املدفوعات  of Payments) (BOP( قد . و
)  IMFاستخدم النموذج من قبل صندوق النقد الدويل (

كنموذج إصالح سياسات االقتصاد الكلي، وهلذا يعرف أيضاً 
Monetaryبالنموذج النقدي لصندوق النقد الدويل  approach

of IMF. وعلى )بوالكل(لنموذج النقدي لالطبيعة الديناميكية و
مليزان املدفوعات، ةالنقيض من النماذج النقدية األكثر أكادميي

فقط قيمة التوازن النهائي للمتغريات احمللية ن يابعلى قتصرتال 
منوذج هولكن أيضا املسار الزمين حنو هذه القيم. وهذا جيعل من

يت للتأثريات الديناميكي النظام اليف التغرياتمناسب لعرض 
التحدث.

ا النموذج النقدي لبوالك هي  وأهم اخلصائص اليت ميتاز 
سبب شحة البيانات االقتصادية بالبساطة، واليت كانت حتمية 

األساسية يف السنوات األوىل بعد احلرب العاملية الثانية للكثري من 
أعضاء صندوق النقد الدويل، واخلاصية األساسية الثانية للنموذج 
هي تركيزه على املتغريات األساسية(مثل االئتمان احمللي) واليت 

ا من أجل حتقيق التوازن اخلارجي ميكن للحكومات الت حكم 
)External Equilibrium.(

الربجمـــة املاليـــة بـــرامجلتطبيـــق يف لمنـــوذج بـــوالك هـــو مناســـب و 
واحـدة وتعـد األرجنتـنيصندوق النقد الدويل يف البلدان النامية. ل

الـــيت اســـتعانت بــربامج صـــندوق النقـــد الـــدويل إلعـــادة مــن الـــدول
مت لذا ، ختالالت املالية واالقتصاديةجدولة مديونتها وإصالح اال

الختبار قابلية التطبيق وصالحية دراسية حالة األرجنتني كاختيار 
ـــــنظـــــام ال مت معـــــايرة وقـــــد بـــــوالك. للنمـــــوذج النقـــــدي لديناميكي ال

ــــار صــــالحية النمــــوذج علــــى أســــاس  معلمــــات النمــــوذج ومت اختب
على أساس سنوي.2010-1990بيانات الفرتة 
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البحثثانياً: منهجية
أ) مشكلة البحث:

تعـــد االخـــتالالت اهليكليـــة هـــي الســـمة البـــارزة القتصـــاديات 
البلــدان الناميــة، لــذا فقــد ســعت حكومــات تلــك البلــدان وخــالل 

احللـول والسياسـات ملعاجلـة تلـك إلجيادفرتات طويلة إىل البحث 
االخـــتالالت. ويعـــد النمـــوذج النقـــدي لبـــوالك إحـــدى الوصـــفات 

ملعاجلــــة هــــذه االخــــتالالت، ومــــن هنــــا تطــــرح العالجيــــة املوصــــفة 
-الدراسة تساؤل رئيسي مفاده:

مــا مــدى جــدوى المقاربــة النقديــة (النمــوذج النقــدي لبــوالك) 
في معالجة اختالالت اقتصاديات البلدان النامية؟

ب) أهمية البحث:
تتحــــدد أمهيــــة البحــــث مــــن أمهيــــة اإلصــــالحات االقتصــــادية 

د ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي وأثرهــا يف تعــديل مســار االقتصــا
حنو االستقرار.

-ج)هدف البحث:
يهــــــدف البحــــــث إىل بيــــــان مــــــدى جــــــدوى املقاربــــــة النقديــــــة 
االقتصـــادية (النمـــوذج النقـــدي لبـــوالك) يف إصـــالح االخـــتالالت 
اهليكلية القتصاديات البلدان النامية. مع اختبار صـالحية النظـام 

الديناميكي للنموذج.
-ج) فرضية البحث:

ولإلجابــة علــى التســاؤل الــذي طرحتــه مشــكلة البحــث، يــتم 
اختبار الفرضية التالية:

هنالك تأثير للمقاربة النقدية لإلصالح االقتصادي (النمـوذج 
النقـــدي لبـــوالك) علــــى مؤشـــرات االقتصــــاد الكلـــي للبلــــدان 

.النامية
-منهج البحث:هـ) 

مــنهج حتليــل السالســل الزمنيــة للوصــول اعتمــد البحــث علــى 
النتـــــائج وكـــــذلك اختبـــــار املعـــــادالت القياســـــية الـــــيت تضـــــمنها إىل

األرجنتيــــين ت االقتصــــادالنمــــوذج النقــــدي علــــى بيانــــات مؤشــــرا
.2010-1990السنوية خالل الفرتة 

: العرض المرجعي لنموذج بوالك:ثالثاً 
الـــــذيالنقـــــديالنمـــــوذج1957قـــــدم جـــــاكوس بـــــوالك عـــــام 

قد والدخل مع حتليـل يهدف هيكله إىل تكامل كل من حتليل الن
. وقــــد )Balance of Payments) (BOP(ميــــزان املــــدفوعات

كنمـوذج )IMF(استخدم النموذج من قبل صندوق النقد الـدويل 
إصالح سياسات االقتصـاد الكلـي، وهلـذا يعـرف أيضـاً بـالنموذج 
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بوالك، وعلى النقيض من لذج النقدي نمو لالطبيعة الديناميكية لو 

ال تقتصــــرمليـــزان املـــدفوعات، ةالنمـــاذج النقديـــة األكثـــر أكادمييـــ
ولكن أيضا فقط قيمة التوازن النهائي للمتغريات احمللية على بيان 

منـــوذج مناســـب هاملســـار الـــزمين حنـــو هـــذه القـــيم. وهـــذا جيعـــل منـــ
يت التحدث.للتأثريات الديناميكي النظام اليف التغرياتلعرض 
Polak1995بـني بـوالك و  and بـأن النمـوذج قـد مت 1997

تكيفـــــه عـــــرب الـــــزمن حســـــب احلـــــاالت وذلـــــك عنـــــدما أصـــــبحت 
التغـــريات يف أســـعار الصـــرف القضـــية الرئيســـية الـــيت يتصـــدى هلـــا 

أن السـمات التحليليـة Sea)1999صندوق النقد الـدويل. وبـني (
قل منواً املنبثقة من قبل ملناهج إدارة االقتصاد الكلي يف البلدان األ

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنهج صندوق النقد الدويل 
إلدارة االقتصاد الكلي تعكس بوضوح دعم الصندوق واستجابته 

,Grcic)لعدم التوازن يف البلدان األقل منواً  2000, 6).
زيـادة لوعدم التوازن يف االقتصـاد الكلـي حيـدث عـادة نتيجـة ل

ت التضــخم أو عجــز يف ميــزان املــدفوعات أو زيــادة يف يف معــدال
حجــم معــدالت البطالــة أو اخنفــاض النمــو االقتصــادي، لــذا فــإن 
عـــدم التـــوازن حتـــت فـــروض مـــنهج صـــندوق النقـــد الـــدويل حيـــدث 
ـــــي  عـــــادة نتيجـــــة التوســـــع املفـــــرط أو غـــــري مســـــتدام للطلـــــب الكل

ض واإلصالحات لكـل مـن السياسـة املاليـة والسياسـة النقديـة لغـر 
التعـــديل، ولـــذا فـــإن الصـــيغة األوىل ملنـــاهج صـــندوق النقـــد إلدارة 
االقتصـــــــــــــــــــاد الكلـــــــــــــــــــي كانـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــتند علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهج 
االستيعاب(االمتصــــــاص)الكنزي، ولكــــــن مــــــع اســــــتخدام منــــــوذج 
بــــوالك مـــــن قبــــل الصـــــندوق فقـــــد حتــــول الصـــــندوق إىل النمـــــوذج 
ايــة اخلمســينات.كما يف املعادلــة  النقـدي مليــزان املــدفوعات بعـد 

(W.S.HO, 2005, 92):تيةاآل
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)1..(..........*0 yKM 

إذ أن:
M0∆.تغري العرض النقدي :

y∆.التغري يف الدخل :
K.هو مقلوب سرعة التداول النقدي :

yMK /0

وكمعادلـــة ســـلوكية ثانيـــة احتـــوى النمـــوذج علـــى دالـــة للطلـــب 
على االستريادات:

)2.........(* ym

إذ أن:
)(.الطلب على االستريادات :
y.دالة الدخل :

m.امليل احلدي لالسترياد :
(إن التغــــري يف العـــــرض النقـــــدي  0M هـــــو حســـــب تعريـــــف )

(R∆)النمــــوذج لــــه مســــاٍو للتغــــّري يف االحتيــــاطي األجنــــيب للــــبالد 

.)∆(Dصريف زائداً التغري يف االئتمان احمللي للنظام امل
)3(..........0 DRM 

ـــــــيب  حبســـــــب تعريـــــــف (R∆)وإن التغـــــــري يف االحتيـــــــاط األجن
) زائــــداً Mناقصـــاً الــــواردات ((X)النمـــوذج مســــاٍو إىل الصــــادرات

).Kصايف تدفق رأس املال من خارج القطاع املصريف (
)4.....(KXR 

مـن احتوائـه علـى إن اخلاصية الدينامكية هلذا النموذج منبثقٌة 
الـــدخل وتغـــري الـــدخل فعنـــد احلـــل يعطينـــا منوذجـــاً حلـــل املتغـــريات 
والــيت مت حتديــدها يف النمــوذج مثــل الــدخل والتغــري يف االحتيــاطي 
ـــــيب كمعـــــدل مـــــوازن للقـــــيم يف الســـــنوات احلاليـــــة والســـــابقة  األجن
للتصــــدير وتــــدفقات رأس املــــال للقطــــاع غــــري املصــــريف والتغــــري يف 

للقطــــاع املصــــريف. كمــــا إن الطبيعــــة الدينامكيــــة االئتمــــان احمللــــي
نمـــــوذج النقـــــدي لبـــــوالك تتبـــــاين مـــــع أغلـــــب النمـــــاذج النقديـــــة لل

األكادميية األخرى يف ميزان املدفوعات والذي يوضح لـيس فقـط 
ائيــه للمتغــريات اخلارجيــة بــل أيضــاً املســارات الزمنيــة  قيمـة تــوازن 

الجتاه هذه القيم.
ة والتقديرية لنموذج بوالك:ًا:اطر العمل النظريرابع

إن منـــــوذج بـــــوالك تأســـــس لغـــــرض تـــــوفري املعلومـــــات الكميـــــة 
لصــندوق النقــد الــدويل للحكــم علــى إجــراءات السياســة املالئمــة 
الختاذهــــــا للتغلــــــب علــــــى عجــــــز ميــــــزان املــــــدفوعات يف البلــــــدان 
األعضاء اليت واجهتها صعوبات يف متويل هذا العجز أو اخنفاض 

النموذج هو إطار عمل رئيسي مطبـق مـن حجم االحتياطيات. و 
قبــــل صــــندوق النقــــد الــــدويل يف بــــرامج حتقيــــق االســــتقرار لبلدانــــه 
األعضــاء وخاصــة البلــدان الناميــة. ويســتند منــوذج بــوالك وبشــكل 
أساســـي علـــى أربــــع معـــادالت_ معــــادلتني أساســـيتني ومعــــادلتني 
سـلوكيتني_ و منــوذج بــوالك يفـرتض أن التغــري يف الطلــب النقــدي 

ناســب مــع تغــري الــدخل االمســـي مــع جتاهــل احملــددات األخـــرى يت
. Kللموازنــة النقديــة مثــل أســعار الفائــدة وتكــوين الثــروة والعامــل 

وشرط التوازن يف سوق النقد هو تساوي العرض النقـدي االمسـي 
(Grcic, 2000, 9)مع التغريات يف الطلب االمسي على النقد.

)1........(tt yKMs 

ملعادلتني السلوكيتني للنموذج.وهي إحدى ا
إذ أن:

:Mst هي كمية النقد عند الزمنt.
:K.هو عامل تناسب وهو معكوس سرعة التداول النقدي
:yt هو الدخل االمسي عند الزمنt.

)2........(ttt DRMs 

إذ أن:
:ΔRt هي التغري األصول األجنبية عند الزمنt.

: ΔDtعند الزمن هو التغري االئتمان احملليt.
)3........(tttt CXR 

) معادلة ميزان املدفوعات.3ومتثل املعادلة(
إذ أن:

:Xt حجم الصادرات عند الزمنt.
:Mt حجم االستريادات عند الزمنt.
:Ct هو جمموع صايف التـدفق الـداخل لـرأس املـال واألصـول املاليـة

يف تــدفق غــري االحتيــاط ماعــدا املؤسســات النقديــة األخــرى وصــا
.tالدخل من اخلارج يف الزمن 
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حنصــل علــى املعادلــة (2)يف املعادلــة (3)وعنــد تعــويض املعادلــة 
(4).

tttt

ttttt

DCXQ

DCXMs



 )4........(

إذ أن:
:Xt.هو متغري خارجي

Ct, ∆Dt.مها متغريين داخليان :
وبإعادة كتابة املعادلة حنصل على:

)5........(ttt QMs 

ة الثانية لالسترياد مؤشرة يف املعادلة التالية:املعادلة السلوكي
)6........(tt yM 

إذ إن:
:µ.هو ثابت

) وإعــــــــــادة 1) يف املعادلـــــــــة (6و(5)وبتعـــــــــويض املعـــــــــادلتني (
الرتتيب حنصل على:

  )7....(..........1 ttt QKyyK  

Qt) و7وباالستناد على املعادلة (

tttt DCXQ 

لرئيسية املقدرة لنموذج بوالك تظهر كما يلي:فإن املعادلة ا
)8......(432110 ttDtCtXtyty  

وبســـبب خـــواص املتغـــريات الداخليـــة مـــن املمكـــن أن نفـــرتض 
بأن:

Ct   معتمدة على :yt وyt-1 وCt-1 وi*
t.

. tµو it∆و Dt-1∆و yt-1و ytمعتمدة على Dt∆:و
ــــــإن املعــــــادالت الســــــلوكية هلــــــذين املتغــــــريين ا ــــــذا ف ــــــداخلني ل ل

.(10)واملعادلة (9)املشتقتني موضحة يف املعادلة 

)10.....(

)9.......(

54131210

*
54131210

tttttt

ttttttt

iDyyD

iiCyyC













إذ أن:
:i*

t هو سعر الفائدة األجنيب عند الزمنt.
:Π هو نسبة التضخم احمللي عند الزمنt.

*iومن الواضح بأن 
t.هو متغري خارجي

it, Π.ًمتغريات خارجية أيضا :
بصورة مشرتكة نظام من (10)و(9)و(8)تشكل املعادالت 

املعــــــادالت ميكــــــن تقــــــديرها باملربعــــــات الصــــــغرى ذات املــــــرحلتني 
)2SLS .ــــة التكامــــل املشــــرتك البســــيط ) والــــيت أدرجــــت مــــع تقني

tt) بسبب عـدة حمـددات وهـي إن SLS2ويستخدم ( DوC 

مباشرة (8)ليست متغريات خارجية لذا ال ميكن تقدير املعادلة 

، باإلضـــــافة إىل OLSبطريقـــــة املربعـــــات الصـــــغرى االعتياديـــــة 
ذلــك إن البيانــات االقتصــادية وضــعت علــى أســاس ســنوي ألقــل 

سنة.25من 
ـا  مالحظة إن تقنية التكامل املشرتكة البسيطة والـيت أوصـى 

هـــي الـــيت يـــتم تطبيقهـــا عنـــد تطبيـــق منـــوذج 1987أجنـــل وآخـــرون 
ت الصــلة غــري ســاكنة وهــذا بــوالك النقــدي ذلــك ألن البيانــات ذا

يؤدي إىل احندارات متذبذبة.

tyفـــإن OSLيف املرحلـــة األوىل مـــن 


يـــتم اســـتخراجها مـــن 
على مجيع املتغـريات املعتمـدة عليهـا (متضـمنة ytمعادلة احندار لـ 

OSLمجيــع املتغــريات اخلارجيــة املختلفــة). يف املرحلــة الثانيــة مــن 

tyيستخدم 


.(10)و(9)لتقدير املعادلة ytبديًال لـ 
ttمث تستخدم  CوD



 على التعاقـب كبـديل عـن∆Dt , Ct

). وبعد احلصول على معـامالت التقـدير 8يف املعادلة (ytلتقدير 

Qtولتكن
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سـوف حنتـاج أيضـاً إىل توقـع قـيم (10)و(9)و(8)يف املعـادالت 
املتغـــــريات اخلارجيـــــة  ntntntnt Xii   ,,, t+lعنـــــد الـــــزمن *

االمســـي واحلقيقـــيGDPوذلـــك للحصـــول علـــى قـــيم حماكـــاة ال
.t+lعند الزمن 
الدراسات السابقة:خامسًا: 

النموذج االقتصادي الكلي النقدي لبوالك- 1
1- The Polak's Macroeconomic Monetary
Model Branko Grcic (2000)

)هـــذه الدراســـة مناقشـــة منـــوذج (بـــوالك النقـــديوقـــد تناولـــت 
إن اهلـدف مـن ،والذي يعكس املنهج النقـدي مليـزان املـدفوعات

مناقشــة هــذا النمــوذج هــو لعــرض منــوذج متكامــل يــؤثر بــاملتغريات 
النقديــــة األساســــية الــــيت تســــتخدم يف عــــالج مشــــكلة االخــــتالل 

وذج اهليكلــي وقــد أخــذت حالــة أوكرانيــا لكيفيــة تطبيــق هــذا النمــ
) ليــتم إثبــات 1996-1994علــى أســاس بيانــات فصــلية للفــرتة (

حـل وهو إن تطبيق هذه األساليب ستتمكن مـن صحة النموذج 
هذه املشكالت اهليكلية بكفاءة عالية.

تطبيق النماذج الكينزية ونموذج بوالك آلقتصاد مكاو-2
2- Application of Polak and Keynesian Models
to Macao's2005,W,S,Ho

اســــتخدمت هــــذه الدراســــة (منــــوذج بــــوالك) لغــــرض توضــــيح 
بعـــض العالقـــات بـــني املتغـــريات االقتصـــادية الرئيســـية يف اقتصـــاد 

). وقـد اعتمــدت يف حتليـل الدراســات 1988-2004مكـاو للفــرتة (
التجريبية على طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني املدجمة مـع 

تقـــــدير هـــــذه العالقـــــات تقنيـــــة التكامـــــل املشـــــرتك وذلـــــك لغـــــرض 
باإلضــافة إىل ذلــك قامــت الدراســة مبقارنــة نتــائج تطبيــق (منــوذج 
بـــوالك) مـــع (نتـــائج النمـــوذج الكينـــزي) وقـــد توصـــلت بنـــاءاً علـــى 
النتائج املقدرة إىل تفوق منوذج بوالك على النمـوذج الكينـزي مـن 
ناحية القوة التنبؤية. أي بأخذها املتغريات النقدية على املتغـريات 

ا أعطت ركناً مهماً مـن النتـائج مسـتخدمة األسـلوب ا لسلعية فإ
النقــدي يف املشــاريع اإلصــالحية اهليكليــة هلــذه الدولــة ممــا أعطاهــا 
ترجيحــاً ومــيًال حنــو النمــوذج النقــدي الــذي أشــتهر باســم (منــوذج 

بوالك) من النموذج الكينزي يف االستيعاب.

ي تصـحيح : المدخل النقـدي فـ2009ناهده عزيز مجيد، -3
االخـــــتالالت فـــــي ميـــــزان المـــــدفوعات ودوره فـــــي سياســـــات 

االصالح والتثبيت الهيكلي حاالت دراسية مختارة.
هـــــدفت الدراســـــة إىل إيضـــــاح  الـــــدور الـــــذي ميارســـــه املـــــنهج 
النقــدي الــذي يعــد أساســاً تســتند إليــه بــرامج التكييــف والتعــديل 

مـن قبـل اهليكلي لتصـحيح االخـتالل يف ميـزان املـدفوعات املتبعـة
صندوق النقد والبنك الدوليني وقد مشلت عينة الدراسة على كل 

وقـد توصـلت الدراسـة ).2006_1992(من ماليزيا ومصـر للفـرتة 
إىل أن هنــــاك توافقــــاً ضــــمنياً بــــني معــــايري تصــــنيف فقــــرات ميــــزان 
املـــدفوعات وبـــدائل معاجلـــة االخـــتالالت فيـــه، وأيضـــاً أن املـــدخل 

القائم حالياً يف العالقات االقتصادية النقدي يتماشى مع االجتاه
الدوليـة الـيت تـدعو إىل االنفتـاح التجــاري واملـايل علـى حـد ســواء. 
ـــا ماليزيـــا  وبـــالرغم مـــن التطـــورات االقتصـــادية املهمـــة الـــيت مـــرت 
بوصفها إحدى النمور السبعة يف اقتصاديات جنوب شرق أسيا، 

هــا باألزمــة فــال تــزال لــديها مشــكالت هيكليــة تتطلــب احلــل وتأثر 
. وكذلك مصر بالرغم من معـدالت منـو 2008العاملية املالية عام 

الســكان املرتفعــة والضــاغطة علــى املــوارد االقتصــادية احملــدودة إال 
إن زيــادة إنتاجيــة القطاعــات الزراعيــة والصــناعية واخلدميــة جعلهــا 
حتــــــاول حتويــــــل اإلصــــــالحات اهليكليــــــة وحــــــل مشــــــكلة املديونيــــــة 

الدولية.
الجانب التطبيقي:سادساً 

مجتمع وعينة الدراسةأ)
يتمثـــــل جمتمـــــع الدراســـــة بالـــــدول الناميـــــة الـــــيت اتبعـــــت بـــــرامج 
اإلصالح االقتصادي والتعديل اهليكلي املقدمة من قبـل صـندوق 
النقــــد والبنــــك الــــدوليني، كمقاربــــة إلصــــالح االخــــتالل اهليكلــــي 

ا. وقـــ اختبــــار مت اختيـــار األرجنتـــني كعينـــة لتطبيـــق و د القتصـــاديا
صــالحية النمــوذج النقــدي يف مواجهــة االخــتالالت اهليكليــة الــيت 

تعاين منها الدول النامية.
األرجنتين:

) إىل أزمــــــــة 1982تعــــــــرض االقتصــــــــاد األرجنتيــــــــين يف عــــــــام (
اقتصادية بعد ان اعلنت كـٌل مـن شـيلي، واملكسـيك، واألرجنتـني 
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ة تـــــوقفهم عــــــن ســـــداد اقســــــاط الــــــدين اخلـــــارجي والفوائــــــد املرتتبــــــ
مبوجبهــــا، وعلــــى اثرهــــا تــــدخلت املؤسســــات الدوليــــة ومــــن بينهــــا 
الصندوق والبنك الدوليني ليقدما جمموعة من احلزم اإلجرائية اليت 
تضمنتها برامج التثبيت االقتصادي والتكييف اهليكلي وعلى أثـر 
ذلــــك مت االتفــــاق بــــني احلكومــــة األرجنتينيــــة وتلكمــــا املؤسســــتني 

ا على الوفاء  ا ازاء الدائنني يف املستقبل. دف مساعد بالتزاما
) تعـرض االقتصـاد األرجنتيـين إىل أزمـة اقتصـادية 1998ويف عام (

املؤقـت يف ذلــك الوقــت ثانيـة اعلــن علــى اثرهـا الــرئيس األرجنتيــين
"ادول رودرجييــز" عــن توقــف ســداد اقســاط الــدين اخلــارجي علــى 

ة اكــرب أزمـــة )مليــار دوالر . وتعـــد هــذه األزمــ132بلــده والبالغــة (
). وميكـــن ان 1998ماليـــة شـــهدها العـــامل بعـــد أزمـــة روســـيا عـــام (

نشـخص طبيعـة السياســات االقتصـادية الـيت اتبعــت يف مرحلـة مــا 
قبـــل تبـــين بـــرامج التثبيـــت االقتصـــادي والتكييـــف اهليكلـــي، والـــيت 
افضـــــت إىل مجلـــــة مـــــن االنعكاســـــات االقتصـــــادية واالجتماعيــــــة 

ربت احلكومة األرجنتينية على تبين السلبية اليت شكلت أسبابا أج
ــــيت ســــتمثل  ــــرامج التثبيــــت االقتصــــادي والتكييــــف اهليكلــــي، وال ب
الحقــــــــا اداة للتحليــــــــل املقــــــــارن مــــــــع االنعكاســــــــات االقتصــــــــادية 
واالجتماعيــــة الــــيت افضــــت اليهـــــا جمموعــــة احلــــزم اإلجرائيــــة هلـــــذه 
الــــــربامج ، وتعــــــد ظــــــاهرة االقــــــرتاض اخلــــــارجي املفــــــرط، والســــــيما 

التجاريــــة املقرتنــــة مبعــــدالت مرتفعــــة مــــن الفائــــدة ومبــــدد القــــروض 
ســـداد قصـــرية ابـــرز أســـباب األزمـــة . فضـــال عـــن مجـــوح النفقـــات 

الـــــذي األمـــــرواســــعني ، وإدارياحلكوميــــة املقـــــرتن بفســــاد مـــــايل 
سداد تلك القروض إمكانيةإىل ارتفاع عجز احلكومة عن أفضى

).4-1، 1996وفوائدها)(صندوق النقد الدويل، 
ا اخنفـــــاض العائـــــدات و  مـــــن عوامـــــل تعميـــــق األزمـــــة وتـــــداعيا

املهمــــــة يف ممارســــــة دورهــــــا األداةالضــــــريبية بســــــبب فشــــــل تلــــــك 
إىل أفضـىالتحفيزي يف جانيب االدخار واالستثمار، االمر الـذي 

دخول االقتصاد األرجنتيين مبرحلة االنكماش االقتصادي. 
ة واضــعاف ومــن العوامــل اُألخــرى الــيت أدت إىل تفــاقم األزمــ

القــدرة املاليــة للمقرتضــني والســيما الشــركات الــيت مل تــتمكن مــن 
ــا االئتمانيــة هــو ضــعف البنيــة املاليــة للبنــوك. ومــن ســداد التزاما

املتغــــــــــريات الــــــــــيت تــــــــــؤثر يف االصــــــــــالح االقتصــــــــــادي إلقتصــــــــــاد
االرجنتني مايلي:

اإلجماليالناتج المحلي -1
احمللـــي اإلمجـــايل علـــى الســـلع إن عـــدم التناســـب بـــني الطلـــب

واخلــدمات مقابــل العــرض احمللــي يــؤدي إىل اخــتالل داخلــي. أي 
تمع من املوارد الالزمة ألغراض االستهالك  أن حجم حاجات ا
واالســتثمار عنــد مســتوى معــني مــن األســعار تكــون أكــرب ممــا هــو 

(زكي، لألسـعارمتاح فعًال ممـا يـؤدي إىل ارتفـاع يف املسـتوى العـام 
1993 ،26.(

ويف االقتصاديات النامية عادة ما حيصل االختالل الداخلي 
بفعل اندفاع الطلب حنو االرتفاع متجاوزًا العرض الكلي احملدد 
من السلع واخلدمات، وذلك بسبب االختالالت اهليكلية 

منو الناتج قالكامنة يف صميم االقتصادات النامية اليت تعو 
لكلي يكون بفعل عدم مرونة احلقيقي، وإن القصور يف العرض ا

اجلهاز االنتاجي يف الدول النامية، وهذا يعين ضعف الطاقة 
يف اءاملتاحة، مما يعد مؤشرًا واضحًا على وجود أخطاإلنتاجية

ومن بينها االرجنتني السياسات االقتصادية املتبعة يف تلك الدول
).177، 1997(عبدالرزاق الفارس، 

التضخم-2
ن أبـــــرز املشـــــكالت الــــــيت تعـــــاين منهــــــا إن التضـــــخم يعـــــد مــــــ

اقتصاديات دول العامل عامة، واقتصادات الـدول الناميـة خاصـة. 
ــــــا معــــــدالت التضــــــخم  يف االقتصــــــاد  ــــــينوإذا مــــــا تتبعن ، األرجنتي

، 1989سنالحظ أن أعلى معـدالت التضـخم كانـت يف األعـوام 
وكـان التضـخم فيهـا مـن نـوع التضـخم اجلــامح إذ 1991، 1990

%)(24.7%)عــدالت التضــخم يف تلــك األعــوام بلغــت قــيم م

علــى التــوايل، ويعــد معــدل التضــخم يف عــام (16.7 %)(45.5
) يف أعلى قيمـة لـه. وترجـع الزيـادة يف معـدالت التضـخم 1990(

يف االرجنتــــني إىل زيــــادة عــــرض النقــــد، وكــــذلك كــــان لالخــــتالل 
اخلارجي دور يف رفـع مسـتوى الطلـب احمللـي الكلـي، األمـر الـذي 

األرجنتيـــــينارتفـــــاع يف معـــــدالت التضـــــخم. واالقتصـــــاد إىل دى أ
يعــاين مــن صــعوبة يف خلــق حالــة مــن التــوازن بــني العــرض الكلــي 

مـن جهـة، وارتفـاع اإلنتـاجيوالطلب الكلي بفعـل قصـور اجلهـاز 
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نسبة السكان مـن جهـة أخـرى، ممـا انعكـس سـلباً مولـداً اخـتالًال 
مية متتاليـــةخارجيـــاً كشـــف عـــن نفســـه يف صـــورة موجـــات تضـــخ

يشري إىل أن الزيادة األمر)، وهذا 62، 2000( صادق وآخرون، 
يف عــــرض النقــــد تــــنعكس ســــلباً يف زيــــادة فجــــوة املــــوارد اخلارجيــــة 

األمر الذي يؤدي إىل زيادة معدالت التضخم.
البطالة-3

تعد مشكلة البطالة من أكثر املشاكل اليت تعاين منها الـدول 
اقتصـادية أم اجتماعيـة. سلبية سواءٌ آثارٍ من ا هلا النامية، ذلك مل

)، 1990(خــــالل األعــــواماألرجنتــــنيوتتبــــع معــــدالت البطالــــة يف 

نالحــــــــــــــــــــظ وصــــــــــــــــــــوهلا إىل )2010، ()1996)، (1995(، )1994(
(9.2معدالت عالية، إذ بلغت قيمها خالل األعوام املذكورة 

( ،(% 11.7) ،(% 15.9) ،(% وايل.على الت)16.5(، (16.3
ــــا بطالــــة هيكليــــة، ذلــــك أن  والبطالــــة يف االرجنتــــني توصــــف بأ
ــا نامجــة  البطالــة ليســت نامجــة عــن قصــور الطلــب الفعــال، بــل إ
عن خلل يف البنية اهليكلية لالقتصاد. وكذلك توصف البطالة يف 

ـــا بطالـــة مقنعـــة، وذلـــك بفعـــل عـــدم مرونـــة اجلهــــاز األجنتـــني بأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي ا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاإلنت وفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

,IMF)امتصـــاص األيـــدي العاملـــة الفائضـــة يف ســـوق العمـــل 

2000, p 210, 76, 1016)؛
.)488، 1982(خليل، 

المديونية الخارجية-4
يعكس مؤشـر املديونيـة اخلارجيـة خالصـة الوضـع االقتصـادي 
ــــرزت هــــذه  ــــدول الناميــــة، وقــــد ب ــــذي تعــــاين منــــه اقتصــــادات ال ال

ملاضي، إذ يتبني أن غالبية الظاهرة يف عقد الثمانينات من القرن ا
الدول وقعت حتـت وطـأة أعبـاء الـديون اخلارجيـة وفوائـدها املرتتبـة 

). وتعـــد أهـــم أســـباب 1982والســـيما بعـــد عـــام (األصـــولعلـــى 
األمـــمارتفـــاع املديونيـــة اخلارجيـــة يف الـــدول الناميـــة إىل: (برنـــامج 

)41-40، 1995، اإلمنائياملتحدة 
اع الفائـــدة الدوليـــة علـــى القـــروض تراجـــع أســـعار الطاقـــة وارتفـــ)1

بســـبب نقـــص املعـــروض مـــن النقـــد الـــدويل، مقابـــل زيـــادة الطلـــب 
على هذه القروض.

االســتغالل غــري الكفــوء للقــروض املكتســبة، ممــا جعــل الــدول )2
املقرتضـــة غـــري قـــادرة علـــى ســـداد الـــديون والفوائـــد املرتتبـــة عليهـــا، 

جي هلــــــذه األمــــــر الــــــذي أدى إىل ارتفــــــاع خــــــدمات الــــــدين اخلــــــار 
القروض.

ــــرية بفعــــل ارتفــــاع )3 ــــدفوعات إىل عجــــوزات كب ــــزان ال تعــــرض مي
ــــا مــــن الســــلع واخلــــدمات، مقابــــل اخنفــــاض أســــعار  أســــعار واردا

ا من املواد اخلام.اص درا
إن االقرتاض اخلارجي هلذه الدول اقرتن بزيادة كبرية يف حجـم )4

االســتهالكي وفســاد اجلهــاز احلكــومي، والســيما الفســاد اإلنفــاق
مليــار )100، إذ أوضــحت دراســة أن أكثــر مــن (واإلدارياملــايل 

ــــيت شــــكلت مخــــس إمجــــايل القــــروض املقدمــــة مــــن قبــــل دوالر وال
البنـــك الـــدويل، أهـــدرت بفعـــل فســـاد حكومـــات الـــدول احلاصـــلة 

على القروض.
الـدول الناميــة، إذ ان فشـل السياســات االقتصـادية املطبقــة يف )5

هذه السياسات أعطت لقطاع الصناعة دوراً كبرياً وجعلته القطاع 
القائد يف عملية التنمية االقتصادية، مـع إمهـال دور قطـاع الزراعـة 
الذي متتلك الـدول الناميـة ميـزة نسـبية فيـه، األمـر الـذي أدى إىل 

ا من الس لع الغذائية بدًال من أنتاجها.زيادة استريادا
السابقة يف ارتفاع املديونية اخلارجية األسبابوقد جتلت 

) 1988معدالت هلا يف األعوام (أعلىوبلغت لألرجنتني
مليون(17.641) (11.432)) إذ بلغت 1993(

دوالر على التوايل.
الميزان التجاري-5

يتمثـــل االخـــتالل يف امليـــزان التجـــاري بـــالفجوة الـــيت تظهـــر يف 
احلساب التجاري يف ميزان املـدفوعات، إذ تتفـوق واردات جانيب

ا. ويعــــد االخــــتالل  الدولــــة مــــن الســــلع واخلــــدمات علــــى صــــادرا
الـــــداخلي الســـــبب الرئيســـــي حلـــــدوث االخـــــتالل اخلـــــارجي، هـــــذا 
باإلضـــــــــافة إىل سياســـــــــات النمـــــــــو املتســـــــــرعة وحمدوديـــــــــة املـــــــــوارد 

م اللجــوء إىل االقتصــادية للدولــة، فلمواجهــة عجــز املــوارد حمليــاً يــت
ــدف احلصــول علــى مــوارد إضــافية إلدامــة النمــو  العــامل اخلــارجي 
االقتصــادي، وهــذا حيمــل ميــزان املــدفوعات علــى املــديني القصــري 
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زكـي، والطويل أعباء مالية تدفع به إىل العجز واالخـتالل املـزمن (
1993،21-22.(

ـــــــني يف األعـــــــوام  ـــــــزان التجـــــــاري يف األرجنت واالخـــــــتالل يف املي
)، -1.388) بلــــــــغ علــــــــى التــــــــوايل (1994)، (1993) ، (1992(

مليـــــون دوالر وهـــــذا يعـــــد مؤشـــــرا لوضـــــع )-4.002، ()-1.576(
االقتصاد األرجنتيين يف ذلك الوقت من جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

) يف األرجنتني.2001فإنه أسهم بعد مدة يف حصول أزمة (
الموازنة العامة-6

لعامة لدولة ما، فإننا نعين به عندما نؤشر اختالالً يف املوازنة ا
ــا العامــة مــن  انعــدام التــوازن بــني إيــرادات الدولــة مــن جهــة ونفقا
جهـة أخـرى، وهـذا األمـر يـنعكس بصـورة عجـز يف املوازنـة العامــة 
والـــذي يعـــد حالـــة مســـتمرة ملوازنـــات الـــدول الناميـــة ويطلـــق عليـــه 

). والســـــــــبب وراء املعانـــــــــاة 40، 1990العجـــــــــز الكلي(اجلنـــــــــايب، 
ـا ا ملستمرة للدول النامية مـن هـذا االخـتالل يعـود إىل زيـادة نفقا

العامـة والـيت تسـعى مـن خالهلـا اخلـروج مـن دائـرة التخلـف والفقــر 
الـــذي تعـــاين منـــه، واألســـباب األخـــرى الرتفـــاع النفقـــات العامــــة 
ا مع اإليرادات العامة هو ارتفاع النفقـات العسـكرية،  وعدم تواز

اج املتخلفــة وحمدوديــة الطاقــة اإلنتاجيــة، فضــًال عــن أســاليب اإلنتــ
لـــذا فـــإن مشــــكلة االخـــتالل يف املوازنـــة العامــــة يف الـــدول الناميــــة 
تتصـــــــــف بالتصـــــــــاعد واالســـــــــتمرار وحتكمهـــــــــا عوامـــــــــل هيكليـــــــــة 

).145، 1997، متعددة(الفارس
نلحظ مسار العجز (فجوة املوارد الداخلية) والذي ارتفع من 

)-8.739) ليصـــــل إىل (2000مليــــون بيــــزو يف عــــام ()-6.717(

) 2000()، إذ بلغـــت النفقـــات عـــام 2001مليـــون بيـــزو يف عـــام (

) 42.437) مليــون بيــزو ، امــا اإليــرادات فقــد بلغــت (49.365(
مليون بيزو للعام نفسه. 

) مليـــون بيـــزو، 48.032) بلغـــت النفقـــات (2001ويف عـــام (
) مليون بيزو.39.268أما اإليرادات فلقد بلغت (

الوضــــــــع اعتمــــــــدت احلكومــــــــة األرجنتينيــــــــة عــــــــدة وإزاء هــــــــذا
ـــــاتج عـــــن مجـــــوح  إجـــــراءات لعـــــالج العجـــــز فنجـــــد ان العجـــــز الن

ــــــغ (2002النفقــــــات العامــــــة اخنفــــــض يف عــــــام ( )-3.463) اذ بل

)، 2003مليــــــون بيــــــزو، وحتــــــول العجــــــز إىل فــــــائض يف األعــــــوام (

) مليـــــــون بيـــــــزو. وان 9.424) (4.459) علـــــــى التـــــــوايل (2004(
ة خصصـــــــــت لزيـــــــــادة النفقـــــــــات احلكوميــــــــــة الفـــــــــوائض املتحققـــــــــ

) مليـــون بيـــزو يف عـــام 13.465االســـتثمارية والـــيت ارتفعـــت مـــن (
). إن زيـــــادة 2004مليــــون بيـــــزو يف عـــــام ()13.83) إىل(2003(

النفقــات احلكوميـــة االســتثمارية أدت إىل زيـــادة تــدفق االســـتثمار 
) إىل 2003) مليــــــار دوالر يف عــــــام (48(األجنــــــيب املباشــــــر مــــــن 

) 54) وارتفـع مــرة ُأخــرى إىل (2004مليـار دوالر يف عــام () 50(
). إن زيادة تدفق االستثمار األجنـيب 2005مليار دوالر يف عام (

) مليــــون 279.141أدى إىل زيــــادة النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل مــــن (
مليون بيزو يف عـام )304.764() ليصل إىل2004بيزو يف عام (

) 2006يون بيزو يف عام ()  مل389.964) مث ارتفع إىل (2005(
.

ب): األساليب الكمية والقياسية المستخدمة في التقدير 
ـــا  مـــن أهـــم أنـــواع مت اســـتخدام بيانـــات السالســـل الزمنيـــة أل

الـــيت والســـيماالبيانـــات الـــيت اســـتخدمت يف الدراســـات التطبيقيـــة 
تعتمـــد علـــى بنـــاء منـــاذج االحنـــدار لتقـــدير العالقـــات االقتصـــادية، 

-Nonتكـــــــــون السالســـــــــل الزمنيـــــــــة غـــــــــري ســـــــــاكنة (وغالبـــــــــاً مـــــــــا 

Stationaryا تعاجل سلوكاً خمتلفاً، ومن مث فإن النتائج الـيت ) أل
حتصـل عليهــا مـن معادلــة االحنـدار والتقــدير غالبـاً مــا تكـون زائفــة

)Spurious Regression(* أي ال معـــىن هلـــا، كمـــا ال ميكـــن
ا يف التنبؤ ( .)Gujarati,2003,709استخدام مقدرا

وقــــد أوضــــحت عــــدد مــــن الدراســــات منهــــا دراســــة نيلســــون 
ودراســـة فيلـــبس Nelson and pliosser (1982)وبلوســـر 

Phillips(1987) إن كثـــــرياً مـــــن السالســـــل الزمنيـــــة تتســـــم بعـــــدم .
إذ يــؤدي Unit Rootاالســتقرارية الحتوائهــا علــى جــذر الوحــدة 

ًال علـــى إجـــراء عالقـــة االحنـــدار للسالســـل الزمنيـــة الـــيت حتتـــوي فعـــ
جــذر الوحــدة يف النمــاذج القياســية إىل ظهــور ارتبــاط زائــف بينهــا 

Gujaratiومشاكل يف التحليل واالستدالل القياسي ( , 1995 ,

) لــــذلك يــــتم حتليــــل السالســــل الزمنيــــة للمتغــــريات موضــــع 709
الدراســـة الختبـــار اســـتقرار السالســـل الزمنيـــة عـــرب الـــزمن وحتديـــد 

عالقــة التوازنيــة وبــذلك فــإن املنهجيــة درجــة تكاملهــا قبــل إجــراء ال
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القياســـــية املســـــتخدمة يف الدراســـــة تكـــــون تسلســـــلياً متضـــــمنة يف 
ثالث مراحل رئيسية:

orderاختبار جذر الوحـدة ورتبـة التكامـل -1 of integration

وذلـــــك للتأكـــــد مـــــن إن كـــــل السالســـــل الزمنيـــــة للمتغـــــريات قيـــــد 
تقرار من خـالل أخـذ الدراسة مستقرٌة أو لتحويلها إىل حالة االس

الفروقات هلا . 
بــني السالســل Conintegrationاختبــار التكامــل املشــرتك -2

ـــــــك لبيـــــــان هـــــــل إن متغـــــــريات الدراســـــــة هلـــــــا عالقـــــــة الزمنيـــــــة وذل
ـــــا تأخـــــذ اجتاهـــــاً مشـــــرتكاً يف  توازنيـــــة يف األجـــــل الطويـــــل ( أي إ

األجل الطويل ).
Unitذر الوحــدة) اختبــارات االســتقرارية (جــأوًال) Root

Test
يهـــدف اختبـــار جـــذر الوحـــدة إىل فحـــص خـــواص السالســـل 
الزمنيــة والتأكــد مــن مــدى اســتقراريتها . وحتديــد رتبــة تكامــل كــل 
ـا مسـتقرة إذا   متغري على حـدة ، إذ يقـال عـن السلسـلة الزمنيـة إ
كان الوسط والتباين للسلسلة ثابتني عرب الزمن وإن قيمـة التبـاين 

بـــني مـــدتني زمنيتـــني يعتمـــد فقـــط علـــى Covarianceاملشـــرتك 
التبــــاطؤ الــــزمين بــــني الفرتتــــني ولــــيس علــــى الــــزمن احلقيقــــي الــــذي 
حيتسب به التباين املشـرتك . وبـذلك فـإن السلسـلة الزمنيـة تكـون 
مســـتقرة عنـــدما وســـطها وتباينهـــا والتبـــاين املشـــرتك الـــذايت ( عنـــد 

لسلسلة الزمنية غري تباطؤات خمتلفة ) يبقى نفسه يف حني تكون ا
خالفــاً ملفهــوم االســتقرار الســابق. )non-stationary(املســتقرة 

ويالحـظ يف قياسـات السالسـل الزمنيـة االقتصاديـــة إن السالسـل 
الزمنيــة اليت تتميز بعدم االستقرارية( أي تعاين من جذر الوحـدة) 

Time series randomتعرف بسالسل زمنيـة السري العشوائي (

walk وبذلك فإن السـري العشـوائي هـــو مثـال للسالسـل الزمنيـة (
غــري املســتقرة مثــل السالســل الزمنيــة ألســعار املوجــودات وأســعار 

Gujaratاألسهم ( , 1995 , 718 .(

هي احندارات تكون بني متغريات غري مسـتقرة والاالنحدارات الزائفة :
ئية غــــري عشــــواأخطــــاءحتتــــوي علــــى عالقــــات تكامــــل مشــــرتك، وحتتــــوي 

احلصــول علـى نتـائج متحيــزة، إىلمسـتقرة، ومـن مث فــإن تقـديرها سـيؤدي 
ا هــــــــ R2D.W)Asteriou andووأهـــــــم مؤشـــــــرا

Hall,2007,287(.
للسلســلة )Non-stationary(فــي حــين يّعــرف عــدم االســتقرارية**

الزمنيـة بأنـه تغـري القيمـة املتوسـطة والتبـاين مـن مـدة زمنيـة إىل أخـرى، أي 
لسلسـلة هلــا متوســطات خمتلفــة عنــد نقـاط خمتلفــة خــالل املــدة الزمنيــة أنَّ ا

املســتخدمة يف التقــدير، وتباينهــا يتزايــد مــع حجــم العينــة أي غــري مســتقر 
وال يأخــذ اجتاهــاً معينــاً وإنَّ أخطاَءهــا العشــوائية تــرتاكم خــالل الــزمن، مث 

ري نفســه إن االجتــاه العــام للسلســلة يولــد وجــود ارتبــاط قــوي بــني قــيم املتغــ
,Gujarati,2011الزمن(خالل  206-208( .

كـذلك فإنــه عنــد دراسـة السالســل الزمنيــة وخاصـًة تلــك الــيت 
ـــــة يالحـــــظ وجـــــود اجتاهـــــات  ـــــب االقتصـــــادية واملالي ـــــاول اجلوان تتن
عشوائية معنوية جتعل السلسلة غري مستقرة ولغرض إجراء  عملية 

ــــه يتطلــــب معاجلتهــــا بتحويلهــــا إىل سلســــلة ــــل فإن مســــتقرة التحلي
أو First difference (Δyt)وذلـك مـن خـالل إجيـاد الفـرق األول 

الفروقـــات مــــن الرتــــب األعلــــى وحســـب طبيعــــة السلســــلة ومــــدى 
) . 2008استجابتها هلذا التحويل ( صفاوي ، 

ـــار اســتقرارية السالســل الزمنيــة فــإن ذلــك يتطلـــب اختبـــار  والختب
تبارات جذر الوحدة ورغم تعدد اخunit root testجـذر الوحـدة 

ـــار إال إنـــه ســـيتم اســـتخدام  هـــو اختبـــار و Phillip-Perron)(اختب
جلــــذر الوحــــدة الــــذي يعــــاجل االرتبــــاط الــــذايت بــــني حــــدود اخلطــــأ 

ق إحصـائية غـري معلمتيـة ائـخـالل اسـتخدام طر بطريقة خمتلفة من
.(Gujarati ,2003, 818)دون إضافة أية حدود للتباطؤ

Phillipويتميــز اختبــار ( –Perron بأنــه يعطــي تقــديرات أكثــر ،(
رتباط متسلسل وتباين غري ثابت ادقة يف حالة السالسل اليت هلا 

)(Heteroscedasticity ويعتمــــــــــــد علــــــــــــى االنفصــــــــــــال البنيــــــــــــوي
)StructuralBreak فضــــالً عــــن  تغــــري الزمن(مشــــعل ومشــــعل ،(
،2012،81-95.(
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-Phillipsباستخدام اختبارذر الوحدة "نتائج اختبار االستقرارية " ج-:)1(رقم جدول  Perron (PP) األرجنتنييف
Variableاألرجنتين

First DifferenceLevel
Trend &
Intercept

t-test
(p)

Intercept
t-test
(p)

Non
t-test
(p)

Trend &
Intercept

t-test
(p)

Intercept
t-test
(p)

Non
t-test
(p)

-3.639937*
(0.0531)

-3.733017**
(0.0123)

-3.699347***
(0.0009)

-1.697447
(0.7143)

-1.681590
(0.4248)

0.587136
(0.8346)

Yt0

-3.472514*
(0.0715)

-3.581179**
(0.0167)

-3.614337***
(0.001)

-2.194954
(0.4667)

-2.321199
(0.1753)

0.288849
(0.7595)

Yt-1

-3.709430**
(0.0469)

-3.864818***
(0.0093)

-3.921569***
(0.0005)

-2.011122
(0.5605)

-2.038309
(0.2695)

0.234278
(0.7439)

Ct0

-3.555992*
(0.0617)

-3.635327**
(0.0150)

-3.719734***
(0.0009)

-2.383194
(0.3759)

-2.444832
(0.1430)

0.048883
(0.6868)

Ct-1

----3.455532*
(0.0722)

-3.555123**
(0.0170)

-3.422938***
(0.0017)

ΔDt0

----3.867797**
(0.0338)

-3.998201***
(0.0067)

-4.056864***
(0.0003)

ΔDt-1

-3.142678
(0.1252)

-3.233004**
(0.0337)

-3.121109***
(0.0036)

-1.544623
(0.7783)

-1.345076
(0.5875)

0.701711
(0.8588)

Int0

-2.612660
(0.2789)

-2.696897**
(0.0928)

-2.745625***
(0.0088)

-1.909725
(0.6122)

-1.907822
(0.3222)

0.158846
(0.7214)

Int-1

----819.3923***
(0.0000)

-782.4912***
(0.0000)

-713.9001***
(0.0001)

it0

-2.480601
(0.3323)

-2.606172
(0.1090)

-2.621858**
(0.0118)

-2.325176
(0.4030)

-2.437426
(0.1448)

-1.517797
(0.1180)

i*t0

-4.364619**
(0.0138)

-4.513544***
(0.0024)

-4.106126***
(0.0003)

-1.616465
(0.7494)

-0.685274
(0.8288)

1.196823
(0.9346)

Mt0

-5.459167***
(0.0017)

-5.114092***
(0.0007)

-4.044630***
(0.0004)

-1.241838
(0.8728)

1.114852
(0.9961)

3.342872
(0.9993)

Xt0

----193.4882***
(0.0000)

-176.9541***
(0.0000)

-105.3948
(0.0001)

πt0

EViews 6املصدر:اجلدول من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برامج

" يف حـــنيLevelإىل نتـــائج ")1(يشــري اجلـــزء األول مـــن اجلــدول 
First)يشــري اجلــزء الثــاين إىل النتــائج عنــد أخــذ الفــروق األوليــة (

Differences.
متغريات السالسل الزمنية غري أغلب أنَّ )1(نالحظ من اجلدول

وهـــــذا يعـــــين األرجنتـــــني،يف"Level"مســـــتقرة يف حالتهـــــا األوليـــــة
حتقـــق فرضـــية العـــدم الـــيت تشـــري إىل أن البيانـــات غـــري مســـتقرة يف 

لمتغـــريات ســـواء لوجـــود جـــذر وحـــدة ألول وإن هنـــاك مســـتواها ا
ــــد مســــتوى املعنويــــة ( ــــزمين أو بدونــــه عن %)،5بوجــــود االجتــــاه ال

، اجلدوليـــــةالقيمـــــة احملســـــوبة أقـــــل مـــــن *)tτ=قيمـــــة (وذلــــك ألن
بح لتصـــللمتغـــريات غـــري املســـتقرة لـــذلك مت أخـــذ الفـــروق األوليـــة 

ي قبـــول أI~(1)السلســـلة مســـتقرة ومتكاملـــة مـــن الرتبـــة األوىل 
هــذا يعطينــا الضــوء للبــدء بتطبيــق الفرضــية البديلــة ورفــض العــدم و 

.لتقدير العالقة القصرية والطويلة األجل)SLS2(أمنوذج
) نتائج اختبار التكامل المشترك ثانياً 

أنمنللتحققالعظمى)اإلمكانية(جوهانسناختباراستخداممت
مشـرتك،تكامـلالدراسـة ذاتحمـلللمتغـرياتالزمنيـةالسالسـل

للتكامـل املشـرتكمتجهيوجدأنهجوهانسناختبارنتائجوتوضح
هـذا يعطينـا الضـوء للبـدء بتطبيـق و %5و %1احلرجـة القـيمعنـد

ــــــة األجــــــل2SLS(أمنــــــوذج ــــــة القصــــــرية والطويل .) لتقــــــدير العالق
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األرجنتنيجوهانسنطريقةباستخداماملشرتكالتكاملاختبارنتائج-:)2(جدول رقم
األثراختبار الحرجةالقيمةفرضية العدم

Trace
القيمة المميزة العظمى

Eigenvalue 1%5%

0r103.1894.15220.53740.9926

1r76.0768.52127.25980.973392

2r54.4647.2158.355790.750419

3r35.6529.6831.984350.678580

EViews 6العتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية وبرنامج: اجلدول من إعداد الباحثة باالمصدر

من خالل نتائج اختبار التكامل املشرتك بني متغريات 
الدراسة لألرجنتني واملبينة يف اجلدول السابق تشري إحصائية 

إىل قبول الفرض البديل بوجود قيمة تكامل Traceاختبار 
%.5و%1مشرتك عند مستوى 

منوذج بوالكنتائج --:)3(جدول رقم
SLS2للمعادلة الدخل القومي

D.Wp-valueFR2adjR2t-ratio
(p-value)βS

المتغيرات

1.6250.00780.9575 %88 %

- 2.5*
(0.082)0.091Yt-1

18.56***
(0.001)- 0.995

0
ˆ

tC
4.5

(0.972)1.025
0

ˆ
tD

14.02***
(0.003)0.014Xt0

-1.74
(0.100)-1.216C

Eviews" "6من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج: مصدرال* 

نلحظ النتائج التالية:)3(من اجلدول 
)t) تعادل قيمة (τعلماً أن قيمة (*

تـــأثري طـــردي موجـــب عنـــد Yt-1يـــزاول الـــدخل القـــومي بـــالتخلف 
%.10مستوى 

0يزاول االستهالك احلايل املقدر - 1
ˆ

tCوي سليب عند تأثري معن
على اعتبار االستهالك يعد تسرب من الدخل.%1مستوى 

0للتغــري باالئتمــان احلــايل املقــدر - 2
ˆ

tD تــأثري موجــب لكــن
غري معنوي.

%1للصــادرات تــأثري معنــوي موجــب عنــد مســتوى معنويــة - 3

يتفق مع املنطق االقتصادي.
%.88القوة التفسريية لألمنوذج عالية إذ بلغت - 4

إىل معنويــــة األمنــــوذج ككــــل 80.95ة احملســــوبFتشـــري قيمــــة - 5
%.5عند مستوى معنوية 

وهــــذا ممــــا D.W1.625بلغــــت قيمــــة اختبــــار دربــــن واتســــن - 6
يشري إىل عدم وجود ملشكلة االرتباط الذايت.
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منوذج بوالكنتائج -:)4(جدول رقم
SLS2للمعادلة االستهالكCt0

D.Wp-valueFR2adjR2t-ratio
(p-value)

βSتغرياتامل
1.7070.0074.949.4 %62%

*8.9
(0.092)

0.02
toŶ

*1.8
(0.085)

0.035Yt-1

*2.2
(0.082)

0.362Ct-1

3.1*
(0.076)

-0.865it0

*1.31
(0.029)

0.538i*t0

*6.9
(0.052)

23.52Con

Eviews" "6من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج: مصدرال* 

نلحظ النتائج التالية:)4(من اجلدول

تأثرياً طردياً موجب 0t̂Yيزاول الدخل القومي احلايل املقدر - 1
%.10عند مستوى 

ــــدخل القــــومي بــــالتخلف - 2 ــــزاول ال ــــوي عنــــد Yt-1ي ــــأثري معن ت
وبتأثري طردي يتفق مع النظرية االقتصادية.%10مستوى 

طردي له تأثريCt-1وكذلك هو االستهالك احمللي بالتخلف - 3
%.10ومعنوي عند مستوى 

تـأثري عكسـي يتفـق مـع املنطـق it0يزاول سعر الفائدة احمللي - 4
%.10االقتصادي وعند مستوى معنوية 

يــزاول تـــأثري معنــوي طـــردي i*t0أمــا ســعر الفائـــدة األجنــيب - 5
%.5عند مستوى معنوية 

%.62القوة التفسريية لألمنوذج جيدة إذ بلغت - 6

إىل معنويــة األمنــوذج ككــل عنــد 4.9احملســوبة Fتشــري قيمــة - 7
%.1مستوى معنوية 

وهـــذا ممـــا D.W1.707بلغـــت قيمـــة اختبـــار دربـــن واتســـن - 8
يشري إىل عدم وجود ملشكلة االرتباط الذايت.

نتائج منوذج بوالك-:)5(جدول رقم
2SLSللمعادلة التغير باالئتمانΔDt0

D.Wp-valueFR2adjR2t-ratio
(p-value)

βSتغيراتالم

1.950.051*72.5651%65 %

9.4**
(0.049)

0.291
toŶ

16.6*
(0.087)

0.12Yt-1

10.6
(0.091)

0.136ΔDt-1

4.1-
(0.068)

-0.849Δit0

2.12
(0.082)

0.039πt0

7.41
(0.094)

1.466Con

Eviews" "6من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج: مصدرال* 

) نلحظ النتائج التالية:5من اجلدول (
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تأثري طردي موجب 0t̂Yيزاول الدخل القومي احلايل املقدر - 1
%.5عند مستوى 

تـــأثري معنـــوي طـــردي Yt-1يـــزاول الـــدخل القـــومي بـــالتخلف - 2
%.10عند مستوى 

تـأثري معنـوي طـردي عنـد ΔDt-1للتغري باالئتمان بـالتخلف - 3
%.10مستوى معنوية 

تـــأثري عكســـي عنـــد Δit0ر الفائـــدة احمللـــي يـــزاول التغـــري بســـع- 4
%.10مستوى معنوية 

%.10تأثري طردي عند مستوى معنوية πt0للتضخم - 5

%.65القوة التفسريية لألمنوذج جيدة إذ بلغت - 6

إىل معنويــــة األمنــــوذج ككــــل 72.56احملســــوبة Fتشـــري قيمــــة - 7
%.5عند مستوى معنوية 

ممـا يشـري وهذا D.W1.95بلغت قيمة اختبار دربن واتسن - 8
إىل عدم وجود ملشكلة االرتباط الذايت.

اتمقترحثامناً: االستنتاجات وال
االستنتاجات- أ

بــوالك وعلــى النقــيض لنمــوذج النقــدي لالطبيعــة الديناميكيــة ل- 1
ال تقتصـرمليزان املدفوعات، ةمن النماذج النقدية األكثر أكادميي

ولكن أيضا ط فققيمة التوازن النهائي للمتغريات احمللية على بيان 
منـــوذج مناســـب هاملســـار الـــزمين حنـــو هـــذه القـــيم. وهـــذا جيعـــل منـــ

يت حتدث.للتأثريات الديناميكي النظام اليف التغرياتلعرض 
بينت نتائج الدراسة أن ملتغريات النموذج النقدي تفسري كبري - 2

يف حركة مؤشرات االقتصاد الكلي لالرجنتني.
تـــــــأثريات مـــــــن خـــــــالل معلمـــــــات النمـــــــوذج توضـــــــح مســـــــار ال- 3

الديناميكية ملتغريات النموذج على متغريات االقتصاد االرجنتيين.
جدوى وفعالية إسناد برامج االصالح من خالل النتائج تبني - 4

االقتصادي املدعومة من قبل صندوق النقـد والبنـك الـدوليني إىل 
النموذج النقدي كأساس تستند اليه هذه الربامج يف عملها.

المقترحات- ب
بتطبيـــق النمـــوذج النقـــدي مـــع توســـيع عينـــة البحــــث التوســـع- 1

لبيــان مــدى مشوليتــه علــى كافــة مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للــدول 
النامية.

ان اخليــار االفضـــل للــدول الناميـــة الـــيت تعــاين مـــن اخـــتالالت - 2
ا هــــو خلــــق مواءمـــة بــــني النمــــاذج النقديــــة  هيكليـــة يف اقتصــــاديا

وادوات السياسة النقدية املباشرة.

المصادر: ثامناً 
ا هـــــــــ R2D.W)Asteriou andووأهـــــــــم مؤشـــــــــرا

Hall,2007,287(.
أوًال: المصادر العربية

التقارير والمنشورات الرسمية- أ
 ، ــــــامج االمــــــم املتحــــــدة االمنــــــائي ، تقريــــــر التنميــــــة البشــــــرية لالعــــــوامبرن

2007،2006،2005،2004،2003،2001،1997،1996،199
5.
البحوث والدوريات- ب
تحليل العالقة بين األسـعار ، 2008يونس ومزاحم حيـىي ،الصفاوي، صفاء

، VAR)للنفط، اليورو والذهب باسـتخدام متجـه االنحـدار الـذاتي (العالمية
لـــــد جملـــــة العراقيـــــة للعلـــــوم اإلحصـــــائية ، كليـــــة علـــــوم احلاســـــوب 14، العـــــدد 8، ا

والرضيات ،جامعة املوصل، العراق.
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MONETARY MODEL OF ECONOMIC REFORM (POLLACK'S MODEL)
APPLIED STUDY

ABSTRACT
This paper provides a one of the view of the monetary approaches and models used in the

reform of the structural imbalances faced by economics of developing countries, namely the
monetary of economic reform, which is also known as the monetary approach model of Pollack. It
also tested the applicability of the validity of the dynamic model by applying the model to
Argentina, which is one of the countries that used the economic reform programs provided by the
IMF and the World Bank.

The test results showed the applicability and validity of the dynamic system of the model, this
result consistent with the transformation carried out by the International Monetary Fund to adopt
the approach monetary (Monetary model of Pollack) as a basis for reform programs submitted by
him rather than Keynesian (approach model), which was the basis based onto it Fund programs.
Keywords: macroeconomic, Pollack’s monetary approach, financial programming, The Economic
Reform.
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عالمية اإلبداع الروائي لنجيب محفوظ

رشاد كمال مصطفى
العراق- أقليم كوردستان،جامعة دهوك،كلية العلوم والرتبية،قسم اللغة العربية

)2016آذار،29بالنشر:،  تاريخ القبول2015تشرين االول، 27: (تاريخ استالم البحث

الخالصة
إن كتابات نجيب محفوظ الروائية ستبقى عالمة فارقة في المشهد األدبي العربي والعالمي، فهو كاتب عالمي بكل المقاييس، ويقترن اسمه 

عادًة بكبار الكتاب واألدباء العالميين.
هذا البحث الموسوم ب ( عالمية االبداع الروائي لنجيب محفوظ)  إلى تحديد أهم المقومات التي أسهمت في إضفاء العالمية على يهدف

جابية لهذا إبداع نجيب محفوظ الروائي ، مع تشخيص األسباب المؤثرة في خروج رواياته من الدائرة المحلية إلى الدائرة العالمية ، والتداعيات اإلي
ية ول صوب العالمية ، واألثر الفّعال لهذا التحول على مكانة األدب العربي عالمياً.  فضالً عن تحليل الخطابات النقدية والدراسات األدبالتح

األجنبية حول محفوظ ونقد تلك الخطابات، أي نقد النقد . 

المقدمة

لقد دخلت اآلداب العربية إىل نطاق العاملية بفضل أدباء  
م واقتدارهم اإلبداعي. ولعل من أهم األدباء  كبار أثبتوا جدار

العريب إىل مصاف العرب الذين أسهموا يف دخول األدب 
اآلداب العاملية الروائي العريب جنيب حمفوظ.

حتاول هذه الدراسة قراءة النصوص النقدية العاملية حول 
دف إىل حتديد أهم املقومات اليت  إبداع حمفوظ الروائي، كما 
أسهمت يف إضفاء العاملية على روايات حمفوظ ، فضًال عن 

ن الدراسة ال تدعي الكشف املؤشرات احملددة هلذه العاملية . إذ
ا حقيقة ثابتة ومعلومة من قبل  عن عاملية الروايات احملفوظية، أل
اجلميع، بل تسعى إىل إلقاء الضوء على هذا البعد العاملي ملنجز 

حمفوظ اإلبداعي.
لقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها على أربعة حماور، مت 

احملور األول ،أما يف التطرق إىل ( مفهوم العاملية يف األدب ) يف
احملور الثاين فتناولت الدراسة (روايات جنيب حمفوظ يف منظور 
العامل) ، واختص احملور الثالث بـ(املقومات املوضوعية والفنية 

لعاملية رواياته) ،ودار احملور الرابع حول (جتليات عاملية رواياته) ، 
ومت التطرق يف اخلامتة إىل أهم نتائج الدراسة.

ًا نأمل أن تسهم هذه الدراسة املتواضعة يف خدمة وأخري 
النقد العريب وأدبه ، وهي حماولة ال ختلو حتماً من العثرات والزلل 
، سعت إىل إلقاء الضوء على أثر األدب لعريب يف آداب العامل، 
ومكانته بني اآلداب . ويكفينا أجر السعي ، وما الكمال إال هللا 

ومنه العون والتوفيق .
العالمية في األدبمفهوم.1

تعين العاملية يف األدب خروجه من احمللية إىل الكونية، 
فاألدب العاملي هو (( األدب الذي ارتقى اىل مستوى العاملية ، 
واجتاز احلدود بني الدول، وترجم إىل كثري من لغات العامل، 
وحقق انتشارا واسعاً، وشهرة كبرية ، بفضل ما ميتلك من 

م ل يف تصويره بيئته وتعبريه عن قضاياخصائص فنية، تتمث
االنسان ، مثل أدب وليم شكسبري أو تولستوي أو فكتور 

)1(هيجو أو آرنست مهنغواي أو غابريل غارثيا ماركيز)).

إىل دراسة األدب على اتساع القارات األدب العاملي يسعى
اخلمس كلها ، فهو يعين الكنز العظيم من اآلثار ، مثل آثار 
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م ا فاق ، ليغدو هذا آلدانيت وشكسبري وغوته، ممن طبقت شهر
األدب مرادفًا للروائع من األدب على نطاق العامل، تلك الروائع 

)2(اليت حتمل مسات ذات أمهية كبرية لإلنسانية مجيعا.

إذن األدب العاملي هو ذلك األدب الذي يتسم
باخللود والثبات ، وتتجاوز شهرته احلدود القومية إىل اآلفاق 

.الواسعة للعامل 
يتفق الدارسون بأن أول استخدام ملفهوم "العاملية" كان من 
قبل األملاين "غوته" . فقد ناشد إىل خروج األدب من احلدود 
القومية الضيقة إىل اآلفاق العاملية واإلنسانية الواسعة، فقد حلم 

ء آداب العامل وتوحيدها يف هذا األدب العاملي. إَن "غوته" بالتقا
ذا املفهوم إىل وقت تصري فيه لكل اآلداب أدباً واحداً  (( يرمي 
، حبيث ال تبقى من حدود سوى اللغة أو ما يعكس البيئة 

. ومل تنج هذه الفكرة من انتقادات بعض الدارسني )3(واإلقليم))
يق هذه الفكرة (توحيد اآلداب). الذين ذهبوا إىل استحالة تطب

مقابل التخلي عن اخلصوصية القومية واحمللية هلذه اآلداب.
الذين أشاروا إىل مفهوم العاملية يف األدب ومن الدارسني 

(فان تيغم)، وقد أطلق على األدب العاملي تسمية ( األدب 
العام) ، ويعين عنده دراسة عدة آداب يف آن واحد ، فاألدب 

(( طائفة من األحباث تتناول الوقائع املشرتكة بني عدد العام هو 
من اآلداب سواء يف عالقتها املتبادلة أو يف انطباقها لبعضها 

من دعوة (فان تيجم) إىل ولعل اهلدف الرئيس)4(على بعض)).
هو التقرب -على حد قوله–االهتمام بالتأريخ األديب العاملي 

ألن بوسع األدب العام أن بني األمم والشعوب والتفاهم بينهم،
يسهم يف هذا التقارب بني الشعوب املختلفة من غري حتطيم 

وبذلك حاول (فان تيجم) أسوة )5(للخصائص القومية .
ب(غوته) اخلروج من احلدود الضيقة لآلداب إىل األفاق الرحبة 

التقارب بنيللوصول إىل والواسعة من اآلداب العاملية ، 
شعوب العامل عرب الوقوف عند الظواهر األدبية املشرتكة بني هذه 

األمم والشعوب.
لقد ميز الدارس العريب املقارن( حممد غنيمي هالل) بني 

وته) ، وبني (عاملية غوم (األدب العاملي) الذي أطلقه (مفه
األدب)، ألن األدب العاملي يهدف حبسب تصوير (غوته) إىل 

حبيث ال تبقى من حدود بينها سوى توحيد اآلداب كلها ، 
حدود اللغة، وهذا أمر صعب التحقيق، أما (عاملية األدب) 
ا إىل اآلداب  فمعناه اخلروج من نطاق اللغة اليت كتب 

يغىن ويساير األدب العاملي. أي األخرى، وإما نشدانًا ملا به
)6(خروج اآلداب من حدودها القومية.

األدب العاملي إىل نظام أديب عاملي واحد ، غري انه يسعى
نظام خمتلف ، إذ يستحيل صهر اخلصوصيات القومية، إنه نظام 
واحد خلصوصيات قومية غري متكافئة وغري متوحدة، األدب 
العاملي هو (( نظام بالفعل ، لكنه نظام تنوعات، نظام واحد ، 

فرنسي أن -لولكنه ليس موحداً. ولقد حاول ضغط املركز األجن
جيعله موحداً ، لكنه مل يتمكن قط من أن ميحو واقع االختالف 

)7(ذلك احملو الكامل)).

وجتدر اإلشارة إىل مفهوم العوملة املتشابه من حيث اللفظ 
مع العاملية ، بغية إبراز احلدود الفاصلة بني املفهومني . لقد 

، فقد فسر اختلف الدارسون واملفكرون يف حتديد مفهوم العوملة
ا تعمل على (( ردم اهلوة  بعضهم هذا املفهوم تفسريًا إجيابيًا أل
الثقافية بني الشعوب، وتسهل التواصل وتبادل التأثريات 

زوال احلدود بني الشعوب وجعل العامل فهي تعين)8(املختلفة)).
. يف )9(قرية صغرية، حيكمها اقتصاد واحد وتسودها ثقافة واحدة

واملفكرين إىل القول بأن الدارسنيآخر منذهب فريق حني
ا نفي لآلخر،  للعوملة آثار سلبية على األمم والشعوب، أل
وتعمل على تذويب اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية للشعوب 
، واهليمنة عليها ، فالعوملة هي (( نظام اقتصادي واحد يراد 

نسيات، فرضه على العامل بالقوة ، وعرب الشركات املتعددة اجل
ا األولية ، وتسخريها  باالستفادة  من خريات الشعوب وثروا
لتشغيل املعامل يف الدول الصناعية، وفرض أمنوذج اقتصادي 
عاملي، ودحر االقتصاد احمللي ، وسيطرة أمنوذج ثقايف واحد ، 

إذن )10(وتغييب الثقافات احمللية وتذويبها يف ثقافة سائدة)).
حدين ، فهي ال ختلو من االجيابيات اتعد العوملة سالحًا ذ

ا ختتلف عن مفهوم العاملية يف األدب ،  على والسلبيات ، بيد أ
الرغم من تكريس العوملة لفكرة العامل الواحد ، وبالتايل األدب 
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الواحد. واقرتاب مفهومها يف هذا اجلانب من مفهوم األدب 
وته).غي الواحد عند (العامل

إضفاء العاملية على األدب ، فالبد مثة عوامل عدة تسهم يف 
من توفري الظروف التارخيية املناسبة ، وهي ظروف ((تتعلق 
بعناصر القوة واالنتشار من خالل احلروب والغزوات إىل جانب 

كما تسهم الرتمجة يف عاملية األدب )11(املنزلة احلضارية الراقية)).
القيم اجلمالية ، فهي أهم وسيلة لعاملية األثر األديب ، فضًال عن

والفنية لآلثار األدبية اليت تسهم يف زيادة قيمة اآلثار األدبية 
وبالتايل عامليتها ، كما أن للمؤسسات العاملية والثقافية مثل 
اجلامعات واملسارح واملكتبات واملعارض دورًا بارزًا يف نقل أدب 
شعب ما إىل الشعوب األخرى ، وتسهم األسفار واهلجرات يف 

وسائل اإلعالم متارسف باآلخر والتأثر أو التأثري فيهم . و التعر 
)12(املختلفة دوراً مهماً يف إضفاء العاملية على اآلداب .

خالصة ملا سبق ميكن القول بأن العاملية يف األدب تعين 
اخلروج من نطاق القومية إىل العاملية ، لتحقيق التواصل احلضاري 

الرغم من على أثر بينهم ، و بفعل التأثري والتبني الشعوب ،
االختالف بني الدارسني يف حتديد مفهوم األدب العاملي وعاملية 
األدب، بيد أن اجلميع متفقون على املفهوم اجلوهري لعاملية 
األدب املتمثل خبروج األدب من احلدود القومية إىل األفاق 

ني العاملية الرحبة ، فيعين التواصل بني الشعوب والتقارب ب
ا ، مما ادارات ، عرب التأثري يف اآلاحلض ب األخرى ، أو التأثر 

الثقايف والفكري بني األمم والشعوب.التقاربحيصل 
روايات نجيب محفوظ في منظور العالم.2

حظيت روايات جنيب حمفوظ باهتمام الدارسني والنقاد يف 
خمتلف أحناء العامل ، فقد درس النقاد العامليون هذه الروايات 
على حنو الفت ، حىت ميكن عد هذا الكاتب العريب من 

الدراساتأكثر املبدعني العرب حظًا يف جمال كثرة 
.النقدية العاملية حوله 

لقد كانت عناية النقاد االنكليز بروايات حمفوظ يف مقدمة 
ذا الروائي، ال سيما الدارسون الربيطانيون  االهتمامات العاملية 
و األمريكان . وأسهمت الرتمجة إسهاماً فعاال يف كثرة الدراسات 

ظ  االنكليزية لروايات حمفوظ ، يقول ماهر شفيق: (( إن حمفو 

مجع على نقله إىل االجنليزية أ، فقدكان حمظوظًا لدى مرتمجيه
)13(خنبة ممتازة من أساتذة األدب اإلجنليزي)).

ركزت الدراسات االنكليزية حول الروايات احملفوظية لقد
على أربع صور هي: صورة املاسح االجتماعي الذي يرصد بيئته 
احمللية (القاهرة) ، وأحيائها وواقعها االجتماعي، وصورة احمللل 
النفسي الذي يغور يف أعماق الشخصيات الروائية، مصوراً 

ا ، وصورة املفكر الذي ي تناول املوضوعات دواخلها ونفسيا
الفكرية والفلسفية وامليتافيزيقية، وأخريًا صورة الفين املاهر، الذي 
يوظف اآلليات الفنية السردية إليصال رؤيته، فالعديد من النقاد 
االنكليز قد درسوا روايات حمفوظ على وفق هذه الصور 
واجلوانب، ومنهم كل من الدارسني (تريفور ، وهيالدري  

)14(يب ستيوارت ، ومايكل وود.كيلباتريك، وفيل

الدراسات االنكليزية لروايات حمفوظ قد ركزت على إن
األساليب الفنية للروائي ، وتوظيفه للتقانات التجريبية، تطور

لتناص من لوحتديثه لألساليب والتقنيات الفنية ، مثل توظيفه 
نية الرتاث السيما يف روايته ( املرايا) . فقد درست الباحثة الربيطا

( كريستينا فيليب) يف أطروحتها للدكتوراه هذه الظواهر التجريبية 
والتناص يف رواية ( املرايا). وعدت الباحثة التشظي يف بناء 
الرواية من أهم هذه الظواهر التجريبية ، وقد أرجعت السبب إىل 

، حيث قالت : (( ولعل السبب 1967نكسة حزيران يف عام 
ان البنية املتشظية اليت تنطوي ، ذلك1967يكمن يف أحداث 

عليها املرايا تعكس متزق املثل العليا والقيم واملؤسسات بعد هزمية 
يف دراستها وقد أحملت الباحثة إىل هذا السبب)15(العرب)).

، وال خيلو هذا األمر من املبالغة يف ذكر السبب )16(عدة مرات 
قد ذكره العديد لتشظي رواية (املرايا) ، السيما أن هذا السبب 

من الدارسني العرب للرواية ، فعدوا نكسة حزيران سبباً للتجريب 
الروائي العريب عموماً.

وركز املنظور النقدي االنكليزي على االعمال الروائية األخرية 
حملفوظ مثل ( أصداء السرية الذاتية) ، موظفًا تنظريات أكرب 

، إذ قام الباحث النقاد الروائيني العامليني ومنهم (باختني) 
الربيطاين اهلندي األصل ( مشسون ناهر) بتحليل دراسة رواية ( 
أصداء السرية الذاتية) على وفق نظرية باختني حول ( الزمكان ) 



لد:  2016، 412-399ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

402

، وقد تفردت هذه الدراسة ( وهي أطروحة دكتوراه يف األصل) 
باالستعانة بالنصني العريب واالنكليزي. مركزًا يف دراسته على 

)17(طباعة.فضاءات ال

ن النقاد االنكليز قد أعطوا حملفوظ أوجتدر اإلشارة إىل 
م حول حمفوظ القيمة  مكانة عاملية ، إذ نستشف من دراسا
العاملية هلذا الروائي العريب ، فكثريًا ما قارنوا بني جنيب حمفوظ 
وكبار الروائيني العامليني . فمثًال يقول الدارس األمريكي (روجر 

السياق: (( واملفروض أن النقاد الغربيني كانوا آلن) يف هذا 
م ل  يعطون أنفسهم احلق ، عندما كانوا يعربون عن استحسا

بأنه (ديكنز القاهرة) أو (بلزاك اً (الثالثية)، أن يصفوا حمفوظ
كما أضفى الناشر (هاينمان) العاملية على رواية )18(القاهرة) )).

ا بأعما ل عاملية من طراز مسرحيات ( أوالد حارتنا) عندما قار
)19((برناردشو)، وروايات (كازانتزاكس)، وروايات (أورويل) .

لقد برزت يف الرؤية النقدية االنكليزية ألعمال حمفوظ الروائية 
أحيانًا املواقف العربية من اآلخر( األجنيب) ، فحاول بعض 
الدارسني االنكليز إبراز املواقف االجيابية ، كما نلمح ذلك يف
قول (روجر ألن) : ( فالواليات املتحدة يأيت ذكرها يف معرض 
شيء من النقد، ومع ذلك جند أحد الشخصيات عقب عدوان 

وهو جراح ثري ومشهور يعزو يف ثقة انسحاب قوى 1956
العدوان إىل الضغط األمريكي، بينما يعرتف بعض أصدقاء 
الراوي من الذين يذهبون إىل لوس أجنلوس لدراسة السينما عند 

)20(عودته بأن األمريكيني يتحلون بسجايا جديرة باالحرتام)).

الوجه املشرق وهكذا حياول الدارس األمريكي (روجر ألن) إبراز 
مل يتخلص من انطباعاته الشخصية إزاء نقده للنص إذلدولته ، 

احملفوظي ، كما حاول إظهار نوع من التقارب احلضاري بني 
الشعبني العريب واألمريكي عندما مثل بأمنوذج ( اجلراح الثري) و 

(بعض أصدقاء الراوي). 
لى ن االهتمام باجلانب املوضوعي والفكر قد غلب عأويبدو 

اجلانب الفين واألسلويب، فدراسات النقاد االنكليز ألعمال 
حمفوظ قد طغت عليها العناية باجلوانب املوضوعية والفكرية 
السيما للشخصيات الروائية. فمثًال عندما درس (روجر ألن ) 
رواية (املرايا) أشار إىل املناخ الفكري لبعض الشخصيات ، 

لونات، واملوضوعات األكثر واملوضوعات الرئيسة للنقاش يف الصا
جاذبية مثل ( احلرية اجلديدة)، و (الدور املتغري للمرأة) ، مع 
إشارة سريعة لبعض اخلصائص الفنية للرواية مثل متيز الرواية 

)21(باالعتماد على الوصف ، واالستخدام الواسع للحوار.

ات القرن املاضي لنقد الفرنسي فقد أهتم منذ مخسينأما ا
بالروايات احملفوظية ، وتعد دراسة املستشرق ( جاك جوميية) من 
أوىل الدراسات الفرنسية عن حمفوظ ، إذ نشر دراسة حول ثالثية 

. وقد اقتصرت هذه الدراسة على العرض م1957حمفوظ عام 
إن هذه )22(وتلخيص احلبكة ، مع تعريف بشخصيات الرواية .

ركزت على اجلانب الفكري واملضموين ومل الدراسة املبكرة قد
ا  ا ال ختلو من األمهية ، أل تتطرق إىل اجلوانب الفنية ، بيد أ
(( دراسة جادة بذل فيها "جاك جومييه" جهدًا ملحوظًا يف 
ا األدبية، واإلشادة باملنهج الواقعي  حتليل الثالثية وشخصيا

)23(لدى الكاتب)).

فرنسي لروايات حمفوظ من لقد حصل حتول يف النقد ال
االهتمام باجلانب الفكري واملضموين إىل االهتمام باجلوانب 
الفنية ، وقد مثّلت دراسة املستشرق ( أندريه ميكيل) هذا 
االجتاه وذلك يف دراسته املسماة بـ( الفن الروائي عند جنيب 
حمفوظ) حيث (( تتجاوز دراسة ميكيل دراسة جومييه إذ تنتقل 

فقد اهتم )24(لتلخيص إىل النقد والتحليل )).من العرض وا
والزمان يف روايات حمفوظ.املكانب(ميكيل) 

ت والروس فقد عنوا عناية كبرية بأعمال أما الدارسون السوفي
م ، إذ اختلفت  حمفوظ الروائية وعلى وفق منظور خاص 
رؤيتهم النقدية ومنظورهم عن اآلخرين عند دراستهم وحتليلهم 
لروايات حمفوظ ، وركزوا على اجلوانب الفكرية واأليديولوجية 

وفا) السّيما الواقعية النقدية والثورية. فمثًال دراسة (ناميتوك
بـ (جنيب حمفوظ والواقع االجتماعي يف مصر املعاصرة) املوسومة

تعد ماركسية املنظور، حيث عّد الكتاب حمفوظًا حملًال عميقاً 
للمشاكل االجتماعية واالقتصادية، مصورًا احلياة املعاصرة يف 

كما أشارت الدارسة (فالرييا كري )25(مصر تصويرًا دقيقاً.
سوم بـ(البحث عن الطريق) إىل أيديولوجية بتشنكو) يف حبثها املو 

روايات حمفوظ قائلة : (( وإذا ما حاولنا أن نقدم تقوميًا لسلسة 
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ا روايات  الروايات القصرية عند جنيب حمفوظ، لقلنا أ
ورّكز الدارس (روشني) أيضًا على اجلانب )26(أيديولوجية)).

جل القضايا الفكري واملضموين يف دراسته حول الثالثية ، فقد عا
ا روايات حمفوظ ، فضًال عن  الفكرية واالجتماعية اليت أثار

)27(حتليل رواياته للكشف عن مواقفه الفكرية واإلبداعية.

واجتهت الكاتبة (فالنتينا تشري نوفسكايا) يف نقدها لـ(مرايا) 
حمفوظ االجتاه نفسه ، إذ طغى املنظور األيديولوجي واالشرتاكي 

ويرسم جنيب حمفوظ ما يشبه : ((ثل قولهعلى دراستها ، م
اخلارطة الفكرية لنماذج املاركسيني اليت يقدمها يف "املرايا" ، 
حمددًا موقفهم السياسي قبل الثورة ، مث آراءهم عند بداية الثورة 
، وأخريًا ردود أفعاهلم على حتول الثورة صوب املعسكر 

)28(.))1961االشرتاكي وإجراءات يوليو االشرتاكية عام 

لقد حاول الدارسون السوفيت إظهار تأثر حمفوظ يف  
كتاباته بالكتاب الروس السيما (دوستو يفسكي) ، مثلما 
أحملت الدراسة (فالرييا) إىل هذا التأثر ، إذ رأت بأن (دوستو 
يفسكي) قد أثر على رواييت ( اللص والكالب) و (السمان 

من عدمه ، واحللم واخلريف) ، لتناول الروايتني قضية األمان 
بتجسيد االشرتاكية الطوباوية والتوصل إليها ، كما أن مبدئية 

حبسب تصور –(عيسى الدباغ) بطل رواية (السمان واخلريف) 
تنطبق مع شخصية األمري (ميشكني) يف (أبله)-الدراسة

)29(دوستو يفسكي.

فوظ إذن ميكن القول بأن منظور السوفيت إىل روايات حم
اتسم باالهتمام باجلوانب الفكرية عرب حتليل أفكار الشخصيات 

وعرضها على وفق أيديولوجيتهم املاركسية واالشرتاكية.
ومل خيتلف املنظور النقدي الصيين لروايات حمفوظ عن 
املنظور السوفييت، نظرًا لتشابه األفكار والعقائد ، ففي املقدمة 

ينية إشارات كثرية إىل الفكر النقدية لرتمجة (الثالثية) إىل الص
الثوري للثالثية واملطالبة جبالء االستعمار واالستقالل ، وتعبري 
تمع عن املواقف السياسية  واإلقطاع وعدم املساواة  طبقات ا
تمع املصري.  تمع . والتغيري العميق يف أرجاء ا بني طبقات ا

)30(ليز.وان حمفوظ قد عكس احلركة الشعبية للنضال ضد االنك

وجتدر اإلشارة إىل قيمة (الثالثية) عند الصينيني ، فقد عدوها 

من أهم أعمال حمفوظ ، فهي يف نظرهم (( قمة براعته األدبية ، 
بل أيضًا تعد العمل األديب النموذجي يف تاريخ الرواية العربية)).

وقد قارنوا هذا العمل بأعمال (تولستوي) و (ديكنز) ، )31(
ن الثالثية سجًال تارخييًا للعادات االجتماعية حىت جعلوا م

)32(اإلنسانية يف مصر .واملشاعر

عن دراسات اليابانيني مل تكن األعمال الروائية حملفوظ مبنأى 
الرغم من قلة ترمجة الروايات احملفوظية إىل على ونقدهم ، ف

اليابانية بيد أن حمفوظ يعد يف نظر اليابانيني من أشهر الكتاب 
العرب املعاصرين ، إذ ال ختلو أي موسوعة يابانية من مادة 

وعند التمعن يف دراسات اليابانيني عن )33((جنيب حمفوظ).
حمفوظ يظهر اهتمامهم أيضًا باجلوانب الفكرية ، إذ غلب على 
منظورهم النقدي هذا األمر فمثًال الباحثة (كوميكو ياغي) 

لصوفية يف رواياته، حللت روايات حمفوظ من ناحية األفكار ا
حينما رأت بأن (( حمفوظ يرى يف التصوف التسامح الديين 

أما )34(والرتاث اإلسالمي الذي يضمن احلرية العقلية )).
الدراس ( فوكودا ) فقد تناول الزمان واملكان و عالقتهما 

)35(بأيديولوجية حمفوظ الفكرية والسياسية.

وظ ودرسوها بعد ترمجتها أّما اليهود فقد اعتنوا بروايات حمف
إىل اللغة العربية . و يرى الدراس ( حممد حممود أبو غدير) بأن 
أهم دافع الهتمام اليهود بروايات حمفوظ هو اعتبار بعض 

رواية ( أوالد حارتنا) جرأة يف التصدي ملوضوٍع اليهودالدارسني 
تمع ، وألنه جعل  حساس وشامل يتطرق إىل وظيفة الدين يف ا

اية العربية تشكل ركنًا أساسيًا يف األدب العريب الرو 
احلديث ، وعّلم املتلقي أو القارئ كيف ينظر جبدية إىل

)36(الرواية كفٍن راٍق.

م حمفوظًا بأنه كاتب  لقد وصف الدارسون اليهود يف دراسا
ذلك عاملي ، ملا يف كتاباته من أسلوٍب مميز ، كما ذهبت إىل

األديبة والناقدة ( شوالميت هار إيفن) فمحفوظ (( معتدل وله 
توجهاته األدبية جتاه أبطاله وتقوم على اإلخالص هلم . عندما 

نه ال خيفى ذلك بل تأيت كتاباته واضحة وصرحية إيكتب بالرمز ف
، كما أن أبطاله أشخاص طيبون ، وليسوا جمرد رموز ، ورمبا كان 

)37(هلدوء املّميز له)).ذلك سبباً يف طابع ا
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ويعد الكاتب والناقد اليهودي ( ساسون سوينج) من أوائل 
من كتبوا عن حمفوظ . ومن أهم دراسات هذا الناقد كتابه 
املوسوم بـ( االيقاع املتغري) الذي ألفه باللغة 

.1973االنكليزية عام 
وقدم هذا املؤلف اليهودي روايات جنيب حمفوظ بالعرض 
والتحليل وأشار يف مقدمة الكتاب إىل أنه حاول يف هذه 
الدراسة تقدمي أحد أعظم الكّتاب العرب احملدثني بدراسة اشهر 

. ومن اإلشارة األوىل يف مقدمة الكتاب يربز م1967رواياته لغاية 
وظ وهو منظور يوحي لنا املنظور النقدي لكاتب يهودي عن حمف

بالتأثر واألعجاب مبحفوظ. ويبدأ الكاتب من الفصل الثاين 
بالتطرق إىل سرية حمفوظ ، ومن مث يعرج إىل احلديث عن رواياته 
التارخيية واالجتماعية ، بعرض أهم الشخصيات مع حتليل 

ا . ويف الفصل الرابع )38(الرتاكيب ، وحتليل لغة الروايات وحوارا
(اإليقاع املتغري) درس املؤلف (ثالثية ) حمفوظ ورواية املعنون بـ 

ذا العنوان إىل تغري منط حمفوظ (أوالد حارتنا) ، ليصلنا 
ذه الروايات املتميزة عن غريها من الروايات  وأسلوبه يف الكتابة 
السابقة. وخيتم دراسته بالتطرق إىل روايات حمفوظ الفلسفية وقد 

)39(ة).مساها بـ (الروايات القصري 

والالفت للنظر يف هذه الدراسة بأن املؤلف قد استشهد 
استشهد بالعديد من نصوص الروايات إذبالنصوص العربية ، 

)40(احملفوظية باللغة العربية يف اهلامش.

، وقد م1967إذن قام املؤلف بدراسة روايات حمفوظ لغاية عام 
مراحل . كما قّسم هذه الروايات ، أسوة بالدارسني العرب  إىل

ا ، بل  مل تكتف الدراسة بعرض مضمون الروايات وشخصيا
ا تطرق فضًال عن ذلك إىل لغة الرواية ناًء . بوتراكيبها  وحوارا

على ما سبق ميكن القول بأن الدارسني األجانب يف العامل كله 
قد تناولوا روايات حمفوظ بالدرس والعرض والتحليل. وعكست 

ية الكثرية عن روايات حمفوظ املكانة املتميزة هذه الدراسات العامل
ألجانب.الدارسني اهلذا الروائي العريب عند 

المقومات الموضوعية والفنية لعالمية رواياته.3
النزعة االنسانية:.1- 3

إن النزعات االنسانية واالجتاه االنساين يف االعمال األدبية 
على حتقيق وتعملتسهم يف إضفاء العاملية على تلك األعمال،

التبادل الثقايف واحلضاري بني األمم والشعوب، وبذلك يتجاوز 
األدب احمللية الضيقة إىل العاملية الواسعة عرب تعزيز القيم 

تم بالبشرية مجعاء.ل االنسانية اليت 
قد أسهمت النزعة اإلنسانية يف روايات حمفوظ إسهاما فعاالً  

فقد اهتم يف  العاملية اخلالدة.جبعل أعماله يف مصاف األعمال 
موم االنسان وقضاياه العامة ، ف(( جنيب حمفوظ ليس  كتابته 

وزماٍن حمدد ولكنه  جمرد روائي أو كاتب يعرب عن مكان معني
كاتب مهموم بقضايا اإلنسان ، وهو كاتب يشغله مطلب هام 

)41(هو البحث عن احلقيقة)).

ىل القضايا اإلنسانية إن جنيب حمفوظ قد تطرق يف رواياته إ
العميقة ، مثل القدر أو املصادفة اليت تواجه املصري اإلنساين ، 

املصادفة دورها يف إبراز تؤديففي رواية ( اللص والكالب) 
عدائه، أمأساة البطل (سعيد مهران) ، حينما حياول االنتقام من 

)42(فإذا االبرياء يصابون بالسوء واألعداء يفلتون.

م ويف روايته (ثرثرة فوق النيل) يعاجل حمفوظ مسائل فكرية 
العامل واإلنسانية كلها ، فمن مجلة القضايا اليت عاجلتها هذه 
الرواية ((وضع اإلنسان يف الكون وحريته أمام أسراره ، وخباصة 

)43(ما يتصل منها مبأساة املوت ولغز الوجود)).

ظ ، على شخصية حمفو ويبدو أن الفكر اإلنساين قد غلب 
فحىت كلمته اليت ألقيت مبناسبة حصوله على جائزة نوبل 

آلداب مل ختُل من اإلشارات اإلنسانية ، والكلمات املفعمة ل
باملشاعر والعواطف اإلنسانية ، فقد قال يف سياق هذه الكلمة: 
(( انقذوا املستعبدين يف اجلنوب األفريقي. انقذوا اجلائعني يف 

من الرصاص والعذاب بل أنقذوا أفريقيا، أنقذوا الفلسطينيني
اإلسرائيليني من تلويث تراثهم الروحي العظيم. أنقذوا املديونني 

.)44(من قوانني االقتصاد اجلامدة))
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إن روايات حمفوظ مشلت على القيم اإلنسانية اليت كانت من 
أسباب خلود هذه الروايات وعامليتها . وفّسر بعض الدارسني 

فسريًا انسانيًا عاكسًا لقيم إنسانية نبيلة، رواية (أوالد حارتنا) ت
ا رواية  على العكس من تفسري دارسني آخرين هلذه الرواية كو
تسيء اىل الدين والرموز املقدسة من األنبياء والرسل ، فقد وجد 
الدكتور (حممد جنم احلق) يف هذه الرواية متجيداً لكفاح اإلنسان 

ض لسيطرة املستبدين على مر التاريخ من أجل العدالة ، ورف
)45(على مصائر اإلنسان وحريتهم وكرامتهم .

م  لقد انعكست املفاهيم اإلنسانية الكلية والعميقة واليت 
العامل واملنغرسة يف قلب حمفوظ وفكره  على أعماله الروائية ، 
ففي روايته (السمان واخلريف ) تربز املشاكل اإلنسانية عميقة ، 

لغربة أو بعدم االنتماء، لينتقل حمفوظ من املتمثلة باإلحساس با
تمع احمللي اىل االهتمام باملشاكل  االهتمام بالتفاصيل يف ا

)46(الكربى والعاملية.

إن هذا االجتاه اإلنساين الغالب على روايات حمفوظ دفع 
بالكثري من الدارسني العامليني إىل االهتمام برواياته ودراستها ، 

االهتمام العاملي به هو(( الطابع االنساين فكان من أهم عوامل 
الشامل ألعمال حمفوظ، واهتمامها بقضايا كربى من طراز احلرية 
والوجودية والبحث عن معىن للحياة ، والسعي وراء قيم العدل 

وهكذا أسهمت النزعة )47(واحلرية واالشرتاكية والتصوف )).
اإلنسانية لروايات حمفوظ يف إضفاء العاملية على هذه الروايات.

الواقعية غير التقليدية:.2- 3
من املقومات والعوامل األخرى اليت ساعدت يف حتول 
حمفوظ ورواياته من احمللية اىل العاملية واقعية رواياته غري التقليدية 

تمع املصري األساليب ، فلم يتبع حمفوظ يف تصوير الواقع  و ا
القدمية بل اتبع أساليب فنية مستحدثة ومميزة.

ومن هذه األساليب املبتكرة توظيفه لألسلوب املباشر احلر 
السّيما يف ثالثيته ، وهذه الصيغة مل تعرفها الرواية الواقعية ، 
ويتم هذا األسلوب بإسقاط عالمات التنصيص وادخاله يف 

دون مقدمات ، وهي صيغة من صيغ سياق الرواية مباشرة 
)48(املونولوج الداخلي مع صيغة األساليب غري املباشر احلر.

لقد كانت واقعية حمفوظ مطورة ، ولعل من أهم مظاهر هذه 
ماكن توظيفه اللغة الشعرية يف وصفه لألالواقعية املطورة 

واألشخاص ، واقتصاده يف وصف األماكن واألحداث 
مل يكن حمفوظ من  )49(واستعماله لتيار الوعي.والشخصيات . 

كتاب الواقعية الفوتوغرافية ، بل قّدم لنا روايات واقعية جاذبة 
، بسبب نضجها اوساحرة ، حبيث ال ميل القارئ من قراء

الفين ، السّيما من خالل تصوير الشخصيات من الداخل ، إذ 
ن يأخذ ن التغلغل يف نفسيات الشخصيات كاأ(( وبالرغم من 

منه صفحات متتالية لكن القارئ مل يشعر يف حلظة ما انه فقد 
)50(طريقه وسط األحداث اخلارجية والصور النفسية)).

وميكن تلمس الواقعية غري التقليدية السحرية يف رواياته كما 
يف رواية (ملحمة احلرافيش)، فبالرغم من املضمون االجتماعي 

ن حمفوظ أداخل احلارة املصرية بيد هلذه الرواية اليت تصور احلياة 
مزج اخليال ضمون الواقعي على حنو متفرد ، إذقّدم لنا هذا امل

باملنظور الواقعي للحدث ، واعتمد الروائي على التصوير الفين 
للحدث ، ليكسبه نفحة صوفية وأسطورية، مغلفًا النص بالرهبة 

آخر إذن برع حمفوظ يف واقعيته لتصبح عامالً )51(والغموض.
من عوامل عاملية منجزه اإلبداعي.

التأثر باآلداب العالمية:.3- 3
م ،  آلداب العاملية من التأثري يف اآلال ختلو ا خرين والتأثر 

ا ظاهرة سليمة جتلب املنفعة والثراء والتطور للنصوص  كو
اإلبداعية . ويعد التأثر بالكتاب العامليني وأساليبهم عامًال حمفزاً 

اآلداب وارتقائها إىل مصاف اآلداب العاملية.لتطور 
أسهمت روافد عدة يف تكوين اإلبداع احملفوظي، ولعل لقد

من أمهها الروافد األدبية العاملية ،إذ تأثر الكاتب حمفوظ بالعديد 
من املبدعني العامليني وأساليبهم ، مما أسهم ذلك يف تعزيز البعد 
ذا التأثر ، وبعوامل  العاملي لرواياته. وقد صرّح حمفوظ نفسه 

أحدى مقابالته قال : ((مث تعرفُت على تكوينه اإلبداعي ، ففي
األدب العاملي من خالل كتاب لتاريخ األدب يستعرض منذ 

.. وكان امسه على 1930اإلغريق حىت اليوم.. أقصد حىت عام 
وقد أرشدين هذا الكتاب إىل من ما اذكر (درنك ووتر) ..

ويستمر الكاتب يف املقابلة نفسها قائًال بأنه قرأ )52(أقرأ)).
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(احلرب والسالم) لتولستوي، و(اجلرمية والعقاب) و (األخوة  
كراما زوف) لدستو يفسكي. وأحب من التيارات احلديثة 

ولع بـ(شكسبري) فضًال عن املسرح(بروست) و(كافكا). ويف 
أعمال (أونيل) و (أبسن) و (صمويل بيكني) . كما أعجب 

شريازي) بـ(العجوز والبحر) وبالشاعرين ( طاغور) و ( حافظ ال
. ويستمر حمفوظ قائًال بأنه استعمل كل تكنيك اطلع عليه يف 
حينه، بيد أنه مل خيرج من عباءة كاتب واحد ، ومل يندرج حتت 

)53(لواء تكنيك واحد.

إذن تأثر حمفوظ بالكتاب العامليني وقرأ أعماهلم األدبية حىت 
ات دبية .كما ازداد شغفه يف اخلمسينأخذ أساليب بعضهم األ

باألدب الفرنسي ، فقرأ روايات الروائي الفرنسي (بروست)، 
وروايات (بلزاك)، ومؤلفات (ألبري كامو) ، وأعمال 

)54((جيمس جويس).

إّن هذا االطالع الواسع لنجيب حمفوظ على اآلداب العاملية 
هذا التأثر إىل التقليد األعمى ده إال إبداعاً ومتيزاً، فلم يفضِ مل يز 

األساليب، بل زاد هذا التأثر من ثرائه اإلبداعي األعمال و لتلك 
وتطوره األسلويب والفين، فقد صهر هذه األلوان اإلبداعية 
املتنوعة من اآلداب العاملية يف منجزه الروائي، ليصطبغ بصبغة 

عاملية خاصة به.
:تطور األساليب والتقنيات.3-4

إضفاء العاملية على من املقومات الفنية اليت أسهمت يف 
روايات حمفوظ تطور رواياته وحتوهلا يف ناحية الشكل الفين 
واألساليب السردية املوظفة، فلم يلتزم حمفوظ بنمط فين معني 
لرواياته، بل تنوع يف التقنيات السردية ، إذ متيزت كتاباته

بالتنوع والتحول .
واملكانة اخلاصة حملفوظ إن من األسباب اليت منحت األمهية 

يف املشهد الروائي العريب والعاملي هي(( مسامهته املستمرة يف 
جتديد الشكل الروائي وتنويع العناصر الفكرية والفنية اليت ميكن 
إدراجها فيه ، مثل القصص التارخيية واملالهي الشعبية 

)55(واحلكايات املستقاة من الرتاث العريب)).

تقال من شكل روائي إىل آخر ، النلقد متكن حمفوظ يف ا
من املرحلة التارخيية، ومن مث الواقعية ، ووصوًال إىل املرحلة ءاً بد

الفلسفية، ذاهباً من املوروث الديين يف روايته ( أوالد حارتنا) إىل 
املالحم الشعبية يف (احلرافيش) ، مرورًا بـ( ألف ليلة وليله) 

)56(واملأثور الصويف.

ظ طفرة كبرية يف الرواية العربية احلديثة ، مما لقد حقق حمفو 
جعله كاتبًا روائيًا عامليًا ، ولعل أسباب متيزه (( الديناميكية 
ا نتاج حمفوظ الروائي ، فهذا النتاج مل  والتنوع اللذان عرف 
يثبت على حالة واحدة وإمنا تطور من اجتاه إىل أخر ، حىت 

)57(سردية))صار حيوي أغلب األساليب والتيارات ال

حمفوظ قد ودّع عامله القدمي وأمناطه السردية يف املرحلتني إن
التارخيية واالجتماعية، لينطلق على عامل جديد ، يبحث فيه عن
املعاين الكربى اخلفية بأساليب جديدة . لقد اختار حمفوظ 

، فغّري أسلوبه، وغّري موقفه 1952طريقًا جديدًا بعد 
)58(والفين.الفكري 

إذن مل يتوقف حمفوظ أبدًا عن التطور ، فباحلدث التارخيي 
يف (عبث األقدار) ويف (رادوبيس) ويف (كفاح طيبة) عّرب عن 
رؤية اجتماعية رافضة ملصر امللكية واإلقطاع واالستعمار ، ومنذ 
(القاهرة اجلديدة) وحىت (الثالثية) عّرب باحلديث االجتماعي عن 

القومي والفكري ملصر . ومن (أوالد حارتنا) التطور الوجداين
حىت (الشحاذ) أخذ حمفوظ حيدد الطريق إىل معاين احلياة 

. لقد تبدل أسلوب حمفوظ من السرد البطْي )59(واإلنسانية 
املطول ذي التفاصيل الكثرية ، إىل سرد سريع ، تتداخل فيه 

، القصرية–الضمائر ، وأصبحت الرواية متجهة إىل الرواية 
)60(املعتمدة على الرتكيز، والرمز ، واحلوار الداخلي ، واألحالم.

وهكذا حتولت األساليب والتقنيات السردية بتحول وتطور أفكار 
الروايات ومضامينها ، وكان هذا التنوع لرواياته عامًال مؤثرًا يف 

تبوأ حمفوظ  مكانة عاملية يف املشهد الروائي العريب والعاملي.
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تجليات عالمية رواياته.4
جائزة نوبل:.1- 4

كان حصول جنيب حمفوظ على جائزة نوبل حدثًا مهمًا يف 
القرن العشرين . إذ يعد أول أديب عريب حيصل على هذه اجلائزة 

ن حصول حمفوظ على هذه إم . وحتمًا ف1988لعاملية يف سنة ا
العاملي اجلائزة الدولية يعد مؤشرًا حامسًا من مؤشرات املستوى 

لرواياته ، واملكانة العاملية هلذا الروائي العريب .
إّن هذه اجلائزة العاملية قد وصلت إىل العرب بعد انتظار 
طويل ، فالبعض حلموا بأن يناهلا (جربان خليل جربان) ، 
وآخرون توقعوا أن يناهلا عميد األدب العريب (طه حسني) .لقد 

الروائية السّيما أعمالهملظ على هذه اجلائزة تقديراً حاز حمفو 
بعد (الثالثية) ، وتثمينًا لنصف قرن من العمل 

والعطاء الفين والفكري. 
لقد ترتبت على اجلائزة فوائد كثرية لألدب العريب منها 
ازدهار حركة ترمجة الرواية العربية إىل اللغات العاملية على حنو 

حلركة الرتمجة من العربية اىل اللغات الفت. وإن هذا االزدهار 
األجنبية أدى اىل شيوع الرواية العربية يف اخلطاب األديب العاملي، 
وتزايد حضورها يف املشهد اإلبداعي العاملي، حىت أصبحت 
الرواية ديوان العرب احملدثني . ومل يكن غريبًا بعد هذه الطفرة 

فوظ الرمز املضْي للرواية العربية والشيوع واالنتشار أن يصبح حم
وإن حصول حمفوظ على هذه اجلائزة (( )61(لإلبداع العريب .

جعل شهرته متتد إىل كل ثقافات العامل ولغاته احلية ، فنجيب 
حمفوظ مل يعد تراثًا عربيًا فقط وامنا صار تراثًا إنسانيًا ، فأعماله 
مرتمجة إىل كل لغات العامل . والقراء يسعون إىل قراءته يف كل

ذه األمهية )62(أحناء املعمورة)). وقد اعرتف الدارسون الغربيون 
صرّح ) العاملية جلائزة نوبل ، فالدراس األمريكي ( روجر ألن

قائًال:(( وكانت هذه مناسبة مهمة ، دون شك، للرواية العربية 
)63(لتجد نفسها قد دفعت إىل دائرة ضوء االهتمام العاملي)).

اليت رشحت حمفوظ لنيل هذه اجلائزة ولعل من أهم األسباب
العاملية هي النزعة اإلنسانية والعاملية لرواياته اليت ختاطب الفكر 

فضًال عن مكانته يف املشهد الروائي العريب. وكانت اإلنساين.

ترمجة بعض رواياته إىل اللغات األجنبية عامًال مؤثراً حلصوله على 
حمفوظ من خالهلا على فكانت الرتمجة نافذة أطلهذه اجلائزة،

العامل . وكان متيز حمفوظ يف أسلوبه الكتايب سببًا آخر من 
أسباب حصوله على هذه اجلائزة .

وجتدر اإلشارة إىل اختالف الردود واآلراء إزاء حصول 
حمفوظ على نوبل بني مؤيد ومعارض، فـ((بعض األصوات 

اجم بعض اجلائزة وحمفوظ ، كان من بينها أصوات ارتفعت 
األدباء ، الذين أشاعوا ان اجلائزة ُمنحت حملفوظ ألنه كان يؤيد 

ويف هذا السياق يذهب )64(إسرائيل)).اتفاقية السالم مع
(أمحد اخلميسي) إىل القول بأن حمفوظ استحق هذه اجلائزة 
لدوره يف إغناء ثقافة شعبه ، فأدبنا العريب مدين بالكثري حملفوظ 

بل هي اليت مشت إىل عليائه . ويتساءل ، وهو مل يسَع للجائزة
( اخلميسي) لو أن اجلائزة سياسية ملا ُمنحت لـ(مهنجواي) و ل
ـ( شولوخوف)، ولـ(ماركيز) الذي تربع بقسم كبري من قيمة 

)65(اجلائزة لدعم حركات الكفاح املسلح يف أمريكا الالتينية. 

ردود األفعال حول هذه اجلائزة الرغم من تباينعلى إذن 
ا أكدت إف ا مل ختل من اجيابيات عدة ، لعل من أمهها (( أ

أمهية املنطلق احمللي يف األدب باملعىن العميق
)66(هلذا املصطلح)).

وأخريًا ميكن القول بأن نوبل عد مؤشرًا ذا تأثري اجيايب على 
يث، وهذه اجلائزة من أهم جتليات ومؤشرات األدب العريب احلد

املكانة العاملية لنجيب حمفوظ وملنجزه الروائي.
الترجمة وكثرة الدراسات األجنبية حوله.4-2

الرتمجة دورًا مهمًا يف التقارب بني الشعوب ، ويف تؤدي
دخول األدب املرتجم إىل مصاف العاملية ، فال ميكن االطالع 
على آداب األمم األخرى وال ترتقي هذه اآلداب إىل العاملية إال 
بالرتمجة . وجتدر اإلشارة إىل ان الغرب مل يهتم باألدب العريب 

إذات القرن العشرين ، ثينبسيطة يف ثالوترمجته سوى حماوالت 
)أو األوربيني عامة ((( مل يهتم أكثر املستعمرين اإلجنليز 

باألدب العريب احلديث حىت فرتة ما بعد 
.)67(احلرب العاملية الثانية))
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أّما جنيب حمفوظ فقد كان من أكثر الروائيني العرب حظاً يف 
أغلب لغات العامل، فقد أهتم العامل برتمجة ترمجة رواياته إىل 

أعماله على حنو منظم ، فهو(( الكاتب العريب الوحيد الذي 
أفاد (إذا صح استعمال هذه الكلمة) من مشروع ترمجة ُمنظم 
وتعاوين ، يشمل اختيار النصوص وتسلسل نشرها واختبار 
املرتمجني ، وتسويق النصوص املرتمجة داخل الثقافات

التصريح الصادر من دارس ن هذاإفوحتماً )68(املقصودة )).
أكادميي كبري مثل ( روجر ألن) يوحي مبكانة حمفوظ العاملية 
وخصوصية عملية ترمجة رواياته على حنو منظم، وإن هذا 
االهتمام العاملي برتمجة رواياته تعبري واٍف ومؤشر قوي للمكانة 

ا هذا ال روائي العريب.العاملية اليت يتمتع 
ن حركة ترمجة روايات حمفوظ قد ازدهرت أروجديٌر بالذك

بعد حصوله على جائزة نوبل لآلداب . فعندما جاءت اللحظة 
اليت انتبه فيها العامل إىل أديب عريب يصنع ثقافة عاملية ، فمنحه 

طويلة ، وكانت النتيجة إبداعية جائزة نوبل كتتويج عاملي ملسرية 
هي اإلسراع يف ترمجة أعماله الروائية إىل أغلب املباشرة لذلك 

)69(لغات العامل.

لقد ترمجت روايات جنيب حمفوظ إىل لغات عديدة ومنها 
والعربية. وبدء االنكليزية والفرنسية واالسبانية واليابانية والصينية

. إذ م1972مشروع الرتمجة على حنو منظم السّيما بعد عام 
رتمجت يف تلك فاللغة االنكليزية ، ايات له إىلتُرمجت عدة رو 
واخلريف) و (اللص والكالب) ، أّما (الثالثية) الفرتة (السمان

نوبل ، يف حني ترمجت ( زقاق فرتمجت بعد حصوله على جائزة
حارتنا) اليت قّدمها (ستيوارت)  املدق) مبكرًا ، كذلك (أوالد

)70(.1962كأطروحة جلامعة أكسفورد يف سنة

كما ترمجت إىل الفرنسية عدة روايات حملفوظ ومنها 
(فيليب م من قبل1987(الثالثية ) اليت ترمجت إىل الفرنسية عام 

فيجرو) ، وقد اعتمدت جلنة نوبل يف تقييمهم على هذه الرتمجة 
كوتني).، وترمجة (زقاق املدق) من قبل (أنطوان

أما الرتمجة إىل الروسية وعدد آخر من لغات الدول االشرتاكية 
ألعمال حمفوظ الروائية فقد بدأت يف فرتة مبكرة جدًا مقارنة 

ولعل السبب ؛م1964باللغات األخرى ، وبالتحديد منذ عام 

هو قرب االحتاد السوفييت يف ذلك الوقت من العامل العريب 
ّرب عن الطبقات الفقرية مصر، وألن أدب حمفوظ قد عالسيماو 

تمع واإلنسانية. )71(وعن األفكار االشرتاكية وقضايا ا

وترمجت بعض روايات حمفوظ إىل اللغتني الصينية واليابانية، 
بيد أن ترمجة أعماله إىل اليابانية قليلة، فرتمجت فقط من الثالثية 

م.  فضًال عن روايات 1978(بني القصرين) وذلك يف عام 
(السمان واخلريف) و (الكرنك) و (السراب) . وذلك بسبب 
واقع ثقافة الرتمجة يف اليابان، وقلة اهتمام الشعب الياباين بالعامل 

م.  كما مت ترمجة العديد من روايات حمفوظ إىل )72(العريب وأد
اللغة العربية ، فربزت حركة ترمجة نشطة بعد إقامة إسرائيل يف 

تمع العريب ، 1948عام  ، وذلك بغية الوقوف على أفكار ا
تمع، وحظي حمفوظ باالهتمام والدوافع اليت حترك هذا ا
الواضح من جانب الرتمجة العربية، فاحتلت أعماله املرتبة األوىل 

مبادرة تليها أعمال يوسف إدريس ، وذلك بعد موقفه من
هر األدباءالسالم ، وحصوله على نوبل ، وألنه من أش

املصريني والعرب يف العصر احلديث . وقد ترمجت حملفوظ
)73(عشر روايات.

إّن هذا االهتمام املتزايد برتمجة روايات حمفوظ إىل لغات 
ن كثرة أالعامل خري دليل على القيمة العاملية هلذه الروايات . كما 

قبل النقاد والدارسني الدراسات النقدية حول هذه الروايات من
الغربيني تعد دليًال آخر على هذا البعد العاملي، فكما وّضح هذا 

حظيت ن أعمال حمفوظ الروائية قد إلثاين فالبحث يف املطلب ا
الكثري من مقدمات الرتمجة  نأاهتمام الدارسني األجانب ،حىت ب

كانت مبثابة دراسات نقدية وحتليلية ألعمال حمفوظ الروائية، 
ملستشرقني إنكليز د تنوعت هذه الدراساتوق

، وغريهم من يهود وفرنسيني ويابانيني وصينيني وإسبان  و 
الدارسني العامليني.

إذن ميكن القول بأن من أهم جتليات عاملية روايات حمفوظ 
لغات العامل حصوله على جائزة نوبل العاملية، وترمجة أعماله إىل

الخاتمة:ثرة الدراسات األجنبية لرواياته .، فضالً عن ك
توصل البحث إىل نتائج نوجزها مبا يأيت:
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عن جنيب حمفوظ النقدية العاملية دراسات النستشف من - 1
الروائيني من أعظمالعاملينظوراملمكانة عاملية . فهو يف لهبأن 

العرب.
واختالفها حول روايات حمفوظ ، النقدية العاملية تنوع الرؤى - 2

على اجلوانب الفكرية وتركيز أغلب الدراسات النقدية العاملية 
شارات إىل قضايا  فنية ،السّيما يف النقد إواملوضوعية . مع

االنكليزي.
أسهمت عوامل عدة يف إضفاء البعد العاملي على منجز - 3

اإلنسانية لرواياته ، عرب حمفوظ الروائي . ولعل من أمهها النزعة
م تطرق الروائي إىل  قضايا فكرية وموضوعات إنسانية عميقة 

تميز الواقعية عند حمفوظ أثر يف إبراز لالعامل أمجع . كما كان
عامليته ، من خالل خروجه عن األساليب الواقعية التقليدية . 
ويعد التحول احلاصل لرواياته والتنوع يف أساليبه عامًال آخراً 

معززاً لعاملية هذا الروائي .
تفصح عن حتول حمفوظ من احمللية إىل العاملية ، مثة مؤشرات - 4

وتعزز هذا التحول، ومنها االهتمام النقدي األجنيب بأعماله ، 
والرتمجة ، فضًال عن حصوله على أهم جائزة عاملية يف جمال 

األدب.

الهوامش
األدب العاملي، د. أمحد زياد حمبك ، عرب املوقع)1(

www.almarefh.net.على االنرتنت
ينظر: نظرية األدب، أوسنت وارين ورينه ويليك، ترمجة : حميي الدين )2(

.60,61: صبحي
العاملية وإشكالية مقاييس اآلثار اخلالدة، فايزة لولو ، عرب املوقع، )3(

www.dalilalkitab.net.على االنرتنت
.151األدب املقارن ، فان تيجم، ترمجة: د.سامي الدرويب: )4(
.181,182ينظر: م.ن : )5(
.105- 104صينظر: األدب املقارن ، حممد غنيمي هالل، .)6(
تأمالت يف األدب العاملي، فرانكو مورييت، ترمجة: ثائر ديب ، جملة )7(

.207: 2006، 419املوقف األديب ، العدد 

األدب ودوره يف التواصل احلضاري بني الشعوب ، أ.د. نصرة أمحيد )8(
.71: 2015) ، 1الزبيدي، جملة جامعة التنمية البشرية، العدد(

ينظر: األدب العاملي ، ( من االنرتنت).)9(
م. ن.)10(
.68األدب ودوره يف التواصل احلضاري بني الشعوب: )11(
خلالدة ، ( من االنرتنت).ينظر : العاملية وإشكالية مقاييس اآلثار ا)12(
جنيب حمفوظ يف مرآة النقد اإلجنليزي ، ماهر شفيق فريد، جملة )13(

.270: 1997) ، 3(فصول، العدد 
.271,270ينظر : م . ن : )14(
التشظي والتناص اسرتاتيجيات متثل الواقع يف رواية ((املرايا)) لنجيب )15(

69حمفوظ ، كريستينا فيليب ، ترمجة : حسام نايل ، جملة فصول ، العدد  

 ،2006 :213.
.224، 218، 216، 214، 213ينظر: م . ن : )16(
ينظر : "زمكانية" النص والتناص تفاعالت احلنني إىل املاضي يف " )17(

لسرية الذاتية"  لنجيب حمفوظ، مشسون ناهر ، ترمجة : عالء الدين أصداء ا
.251- 230: 2006، 69حممود ، جملة فصول ، العدد

املعركة يف السوق مكانة الرواية العربية يف السياق العاملي، روجر ألن ، )18(
.16: 1997، 3جملة فصول ، العدد 

.272ينظر: جنيب حمفوظ يف مرآة النقد االجنليزي : )19(
) ، 3(العددرايا جنيب حمفوظ ، روجر آلن ، جملة فصول ، م)20(

1997 :239.
.249، 248، 242ينظر : م . ن : )21(
ينظر: جنيب حمفوظ يف مرايا النقد الغريب ، د. ماهر شفيق فريد، جملة )22(

.115:2003اهلالل ، ديسمرب ،
.123جنيب حمفوظ يف مرآة االستشراق السوفييت، أمحد اخلميسي : )23(
.117ظ يف مرايا النقد الغريب: جنيب حمفو )24(
.119ينظر : م . ن : )25(
.115جنيب حمفوظ يف مرآة االستشراق السوفييت:)26(
.121ينظر: م . ن : )27(
.219م . ن : )28(
.53، 41ينظر : م . ن : )29(
ينظر : جنيب حمفوظ يف أعني الصينيني ترمجة  الثالثية إىل اللغة )30(

الصينية ، يل جتني جتو نغ ، ترمجة: جان إبراهيم بدوي ، جملة فصول ، 
.262، 259، 257، 256: 2006) ، 69(العدد 

.254م . ن : )31(
ينظر : جنيب حمفوظ يف مرآة االستشراق الياباين ، يوشياكي فوكودا ، )33(.263م . ن : )32(

.161: 2006) ، 69(جملة فصول ، العدد 
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.164م . ن : )34(
ينظر : م . ن : ص . ن .)35(
ينظر : جنيب حمفوظ يف الرتمجات العربية، جملة ( إبداع ) ، العدد)36(
)9 ، (1998 :.30 ،31.
.33نقالً عن : م . ن :)37(
, Techaning Rhythm, Sasson Somekh: 35ينظر : )38(

60 ,6 5the
.156، 137، 106ينظر : م.ن : )39(
.180، 151ينظر : م.ن : )40(
.10جنيب حمفوظ والرواية العاملية ، د. حامد أبو أمحد : )41(
.123ينظر : أدباء معاصرون ، رجاء النقاش : )42(
جنيب حمفوظ ببلوجرافيا جتريبية وسرية حياة ومدخل نقدي، د. محدي )43(

.70السكوت : 
جنيب حمفوظ بعيون سورية ، تقدمي : د.رياض نعسان آغا، إعداد )44(

.488وحترير : عبد اهللا أبو هيف: 
.250ينظر: جنيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية : )45(
.127ينظر : أدباء معاصرون :)46(
.278جنيب حمفوظ يف مراىا النقد اإلنكليزي: )47(
ينظر : بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، د . سيزار )48(

.163، 162أمحد قاسم : 
.42،44ينظر : جنيب حمفوظ والرواية العاملية: )49(
لفنية ايب حمفوظ دراسة حتليلية ألصوهلاالشكل الفين عند جنقضية)50(

.126واجلمالية، نبيل راغب:
160ينظر : جنيب حمفوظ وصيغ روائية جديدة ، د. نادية بدران : )51(

 ،161 ،173 ،174.
.93أحتدث إليكم ، جنيب حمفوظ: )52(
.95-93ينظر: م.ن : )53(
.41ينظر: جنيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية : )54(
.7جنيب حمفوظ رائد الرواية العربية ، د. فيصل درّاج:)55(
.8ينظر : م.ن : )56(
سحر السرد دراسات يف الرواية والقصة و القصة الشعرية ، د. فائق )57(

.169,170مصطفى : 
.135-134ينظر: أدباء معاصرون : )58(
.128ينظر: تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ ، حممود أمني العامل : )59(
ينظر: جنيب حمفوظ من الرواية التارخيية إىل الرواية الفلسفية، عبد اهللا )60(

.139- 79خليفة : 
) ، 3(ر: بعد عشر سنوات ، جابر عصفور ، جملة فصول، العدد ينظ)61(

1997 :226،227.

.5جنيب حمفوظ والرواية العاملية : )62(
.15املعركة يف السوق مكانة الرواية العربية يف السياق العاملي: )63(
.33جنيب حمفوظ ببلوجرافيا جتريبية وسرية حياة ومدخل نقدي : )64(
.14،15اق السوفييت: ينظر: جنيب حمفوظ يف مرآة االستشر )65(
ا ، صربي حافظ، جملة فصول ، العدد )66( اجيابيات نوبل حمفوظ وسلبيا
)3 ، (1997 :343.
الرواية العربية والرتمجة ، روجر آلن ، ضمن كتاب أعمال الندوة )67(

.209الرئيسية ملهرجان قرين الثقايف احلادي عشر : 
.211م . ن : )68(
.9ينظر: جنيب حمفوظ والرواية العاملية: )69(
.211، 210ينظر: الرواية العربية والرتمجة : )70(
.24ينظر : جنيب حمفوظ والرواية العاملية: )71(
.161ينظر: جنيب حمفوظ يف مرآة االستشراق الياباين: )72(
.33- 27ظر : جنيب حمفوظ يف الرتمجات العربية : ين)73(

المصادر والمراجع
اوالً : الكتب باللغة العربية

.2006، طحمفوظ ، دار العودة، بريوت، د.كم ، جنيب يأحتدث إل-
األدب املقارن ، فان تيجم، ترمجة: د. سامي الدرويب، دار الفكر -

العريب، د.ط ، د.ت.
األدب املقارن ، حممد غنيمي هالل، دار العودة ، ودار الثقافة، -

د.ت.،5بريوت ، ط 
أدباء معاصرون ، رجاء النقاش ، مديرية الثقافة العامة ، العراق، د.ط، -

1972.
بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ ، د. سيزا أمحد قاسم ، -

.1984اهليئة املصرية العامة للكتاب ، د. ط ،
تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ ، حممود أمني العامل، اهليئة املصرية -

.1970ليف والنشر ، القاهرة، د. ط،العامة للتأ
سحر السرد دراسات يف الرواية والقصة و القصة الشعرية ، د. فائق -

.2008العراق، د. ط ، –مصطفى ، مطبعة آراخبا، كركوك 
قضية الشكل الفين عند جنيب حمفوظ دراسة حتليلية ألصوهلا الفنية -

يف والنشر، واجلمالية، نبيل راغب، املؤسسة املصرية العامة للتأل
.1967دار الكاتب العريب للطبعة والنشر ، د.ط ،

جنيب حمفوظ ببلوجرافيا جتريبية وسرية حياة ومدخل نقدي ، د. محدي -
السكوت ، اهليئة املصرية العامة لكتاب ، القاهرة ، د.ط ، 

2007.
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جنيب حمفوظ بعيون سوية ، تقدمي : د. رياض نعسان آغا ، إعداد -
ابو هيف ، اهليئة العامة السورية للكتاب ، وحترير : د. عبد اهللا
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پوخته
ن دەگمهنن د بیاڤ ن نهجیب مهحفوزی بهرههم ئهدەبا عهرەبی و جیهانی دا ، جونكه نڤیسهرەكرومان

ن جیهانی .مهزنه ب ههمی پیڤهران ، و ههر دەم ناڤ ن مهزن ی ته بهحسكرن دگهل نڤیسار وی ت
ن  ر  ناف ونیشان نانا رومانی یا نهجیب مهحفوزی –عالمیه –جیهانیا (ئهف ڤهكولینه ل ژ دە ههول)داه

ن كاریگهر ل  ن مهحفوزی ، دگهل دیار كرنا ئهگهر ت  جیهانیا رومان ت بو دەست نیشانكرنا گرنكترین بنهمای
ن وی د چارچوڤ ل سهر جهگوهرینو رەنگ  ڤهدانا ڤ، نافخویی بو جیهانیسهر دەركهفتنا بهرههم

ن ئهدەبا عهرەبی د ناڤ  قادا ئهدەبا جیهانی دا ، ههروەها ڤهكولین ن رەخنهیی ل سهر رومان شروڤهكرنا دەق
مهحفوزی كریه ئارمانج ژ بو رەخنهیا رەخن

ABSTRACT
Najib Mahfouz novelist writings will remain a milestone in the Arab and global literary

scene. He is a great global writer in all standards. His name is always associated with the biggest
global writers.

The present research entitled(Global novelist creativity of Najib Mahfouz) aims at
specifying the most important components  which participated in globalizing Najib Mahfouz
novelist writings with specifying the affective reason transforming his work from local into global.
Also the positive repercussions of this shift and its active effect on the status of Arab literature
around the world. In addition to critical discourse analyses and the foreign literary studies on
Mahfouz and the criticism of those discourses. i.e. criticism of criticism.
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يف الرواية وموقفه من الظواهر اللغوية)هـ218املتوىف بعد (منهج َأِيب َسِعــْيد الضَّـرِيْـــر

رمضـان عبـديونزار خورشيد مامه
العراق-كوردستان، اقليم  جامعة دهوك، كرى/ العلوم والرتبيةكلية

العراق-، اقليم كوردستانجامعة زاخو،العلوم اإلنسانيةكلية

لنشر2015تشرين االول، 27: ريخ استالم البحث( ريخ القبول  )2016آذار، 29:،  

املقدمة

اسطته متثل الرواية اللغوية املصدر األساسي الذي نقلت بو 
القدامى وقد اعتمد علماء اللغة اللغة إىل األجيال الالحقة،

ويبدو هذا األمر ها،ونقلمنهجًا علميًا حمكمًا يف رواية اللغة
ال املهم وخالل مرحلة  م املتعددة يف هذا ا جبالء يف تصنيفا

وإن كانت ،مهمة من مراحل تشّكل الدرس اللغوي العريب
يف التعامل مع القضاموحدةمناهج علماء اللغة تكاد تكون 

شهرة فبلغتمل تكن متساوية،يف الشهرة إال أن حظوظهم اللغوية 
بعضهم اآلفاق وبقيت أمساء آخرين منهم جمهولة وسنحاول يف 

من العلماء الذين كانت هلم بصمة هذا البحث أن نقدم واحداً 
علمناحسب –واضحة يف جمال الدرس اللغوي ولكنه مل حيظ 

وقد تتبعت دراسة أكادميية ،مبا كان يستحقه من شهرة–
مادة لغوية معزوة له ) 539(اللغوية فوجدت أكثر من جهوده 

هيك عن آرائه الكثرية يف العديد من القضا يف كتب اللغة 
وسنحاول من خالل هذا  البحث إظهار مكانة )1(اللغوية 

لشيوخ الذين تتلمذ  الشيخ العلمية من خالل التعريف به و
منهجه يف وهو املبحث األول و ،عليهم أبو سعيد أو تلمذ هلم

وأخريا موقفه من الظواهر ،الرواية اللغوية يف املبحث الثاين
اللغوية وهو ما سيناقشه املبحث الثالث، وأخريا عرض موجز 

. ألهم النتائج واإلستنتاجات 

َسـِعــْيـــد الضَّـرِيْـــــر أَ بــو :املبحث  اَألوَّلُ 
يَــتُـه، *  :َولَـقــَـبُــُه اْمسُُه، َوَنَسُبُه، َو ُكنـْ

،سنان اِحلْمِصيُّ )3(،الَوْهِيبّ )2(،َأْمحَُد بُن َخاِلٍد الضَّرِير: هو
َيتـُهو )6(اللُّغويّ ،البغداديّ )5(،املَُبارَِكي)4(،الِكْنِدي أَبُو :" ُكنـْ

من روفني يف القرن الثّالث اهلجري، من علماء اللَُّغة املع". َسِعْيد
نَّهأهل بغداد، اِإلَماُم، املَُحدُِّث، الثَِّقُة، الفقيه، : ونـُِعَت 

تـََلقَّى الِعْلم عن ُشُيوخه الُعلماء األعراب حىت اشتهر . )7(اللُّغويّ 
يف فنون اَألَدِب، والفقه، واحلديث، ولكن غلب عليِه علم اللَُّغة، 

ضمن ) اللُّغَـِويّ (حىت إنَّ عددًا من مرتمجيه أدخل
.)8(التعريف بنسبه

؛ألنَّه كان مكفوف الَبَصر، إذ )الضَّرِير(بِـ) أبو َسِعيد(لُــقِّــَب 
اتفقت أغلب املصادر اليت تْرَمجَت َلُه أو روت َعْنُه على ذكر  

َيته أو َلَقبه هذا، أو ِبذِكرِِمهَا َمَعاً، دون امسِْهِ  أبُو :(، فهو فيهاُكنـْ
ورد ذكره . وِِما يـُْعَرف) أَبُو َسِعْيٍد الضَّرِْير(أو) رِْيرالضَّ (أو) َسِعْيدٍ 

يف عدد من املصادر اللَُّغويّة القدمية، وال سيما املعجمات منها، 
) الَعْيـن(ّي ذكرُه وروى َعْنُه هو كتابوَلَعلَّ أقدم مصدر لَُغوِ 

َجَم ْن تـَرْ ، أمَّا أقدم مَ )هـ175ت(لِْلَخِلْيُل بُن َأْمحََد الَفرَاِهْيِديُّ 
تـَْهِذْيِب (يف مقدمة كتابهِ ) هـ370ت(للضَّرِير، فهو األْزَهرِي 

ُه أَحَد رجال الطبقة الثالثة من العلماء الذين ) اللَُّغة بعد أْن عدَّ
. عليهم وروى َعنـُْهم يف مْعَجمهِ صنـََّفُهْم يف َمخْس طََبقات واعتمد

قـُْوت احلََمِوي َ ءِ (كتابه يف  ) هـ629ت(ُمثَّ ترجَم له  ِ ) ُمْعَجم اَألَد
نَّ عدد صفحات تـَْرَمجَِتِه وقعت يف إحدى عشرة َصْفَحة،  ِعْلماً 

وكل الذين ترمجوا . على ما ذكره األْزَهرِي َحبقِّهاعتَمَد يف بعضها
. أليب سعيد مل يزيدوا شيئاً على ما قاله األزهري 

 ُفنا ُكُتب الرتاجم بدقائق نشـأةُتْسعِ لَـمْ : َمْولـِـــــُدُه ، َوَنْشـــــأَتــُـــُه )
وملَْ ُتِشر إىل مكان والدته، وملَْ تــذكر لنا ما ،)أيب سعيد الضَّرِْير
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خيّص أطوار حياته عن نشأته يف طفولتِه، وَشبَـابِه، وَحيـاتِه 
نَُّه َعاش ) البَـْغـَداِدي( العلمّية قبل الشهرة، ولعلَّ وصفه بـ يفيد 

سباب حياتُه فيها، بع ُخَذ  د أن لقي فيها العلماء ممَّا مكََّنُه أْن 
ليكون يف منزلة من ذُكروا معه عند ،العلم ويرتقي يف َمَدارِجهِ 

: ، ومنهم)9(َعَلَماً )14(وعددهملثالثة،األْزَهرِي من رِجال الطبقة ا
، وأبو َعْبِد هللا ُحمَمَُّد بنُ )هـ224ت(أبو ُعبَـْيد الَقاِسُم بُن َسـالَّم

د ، وأبو اَحلَسِن علي بن حازم )هـ231ت( بن األعرايبِزَ
كِّْيت)هـ223ت حنو(اللِّْحَياِينُّ  ، وأَبُو )هـ244ت( ، واْبُن السِّ

ِجْستَـاِينُّ  عاش وهم بصريون وكوفيون،). هـ255ت(َحامتٍِ السِّ
أكثرهم يف بغداد، ومنهم من عاَش أو ُعِرَف يف أحد أقاليم بالد 

ا لعلم والعلماء فارس أو مد .الشهرية 
 لتّنّقل؛ : َمكانـتُـــــــُه العـلـميَّــة َوَأخبــــــارُُه كانت َحَياتُه حاِفَلًة 

فقد نشأ يف بغداد، مث انتقل إىل ُخراسان وأقام يف نـَْيَسابـُْور؛ طلباً 
" وإمام الَعرَبِيَِّة واللَُّغةِ ،هو ُحمَدِّثُ ":للعلِم، ولعّل قول من ترمجوا له

شاِهد له على علّو منزلته العلمية، فإْن َنَظْرَ إليِه من زاوية 
اَألَدِب فهو أديٌب، ولو َنظَْرَ إليه من زاوية الدراسات اللَُّغوِيّة 

جهوده ومؤلفاته ترفعه -ما وصل إلينا منها وما مل يصل- لوجد
َيِصل إلينا من أخبار أيب َسِعْيد إىل مصاِف اللغويني الكبار، وملّْ 

الضَّرِْير إّال القليل، وتتشابه َأخباره يف املصادر اليت رجعُت إليها 
مجيعها، وهي ُجتِْمُع على أّن أصله من بغداد، لكنَّه انتقل منها 

)10()َعْبُد ِهللا بُن طَاِهرٍ (إىل ُخرَاَساَن بعد أن اْستَـْقَدَمُه إىل هناك

ن العلماء واألعراب الفصحاء الذين مِ مع غريه ايل ُخرَاَسانَ 
يف النوادر ومعاين حفظ َعنـُْهم نكتًا كثرية، وصنَّف فيها كتباً 

وممَّا قيل يف فضلِه ومكانتِه العلميَّة أنَُّه كان عاملاً . الشعر وغريها
اً  للُّغوّي الفاضل الكامل. )11(للَُّغة، قيَِّمًا  . )12(حىت وصف 

ومن أوائل , الرواية اللَُّغوِيّة يف القرن الثالث لِْلِهْجَرةوأحد أعالم 
.اللُّغوِيني الذين شاركوا يف مجع اللَُّغة وروايتها

 َنا يف حياة أِيب َسِعْيٍد الضَّرِير الِعْلميَّة :َحَيــــاتــُـــــُه الِعـــْلميَّــــة يـُْعِنيـْ
ُه العلميـَّة، وفيما يلي ُشُيوُخُه، َوَتَالِمُذتُُه، وآثـارُ : ثالثة حماور

:تفصيل احلديث عن كل حمور
 ُتلقى أبو َسِعيد العلَم من أساتذة أجالّء تعددت : ُشيُـــوُخــــــه

ُهم املَُحدِّث  ُهم الَفِقيه وِمنـْ فـُُنونـُُهم، واختلفت معارفهم، فِمنـْ
ُهم اللُّغوّي، فـََقْد كان َحرِيصُا على تلقي العلم واللَُّغة عن  وِمنـْ

ء اللَُّغة واألعراب الفصحاء الذين اْستَـْقَدَمُهم َعْبد هللا بن علما
أبو َعْمرو : طاهر إىل نيسابورر، ذكر املرتمجون له بعضهم، وهم

َباِين  وَعْبُد ِهللا بن َعْبِد ) هـ231ت(واْبُن اَألْعرَاِيبِّ ) هـ206ت(الشَّيـْ
املصادر اّليت ترمجت أليب َسِعْيد مبعلومات و الَغفَّار،  مل تزّود

تساعد على الّتعرف على أكثر شيوخه اّلذين أخذ َعنـُْهم علومه، 
وال سَيما يف اللَُّغة، ومع ذلك أمكن الّتعرف على َثالثَِة 

: منهم ، وهم 
َباِينِّ النَّْحِوي - 1 )13(اللُّغويّ أبو َعْمرٍو  ِإْسحاُق بُن ِمرَار الشَّيـْ

) .هـ206ت (
ِد بنِ - 2 ).هـ231ت  ()14(اَألْعرَاِيبِّ أَبُو َعْبِد ِهللا ُحمَمَُّد بُن ِزَ
.)15(َعْبُد ِهللا بُن  َعْبِد الَغفَّار الَكْرَماِينُّ  - 3
 وممّا ينبغي بيانه أّن املصادر اليت ترمجت : تــَـــــالِمــــَذتــُــــُه

الضَّرِير مل تـــذكر أمساء تالمذته الذين أخذوا لصاحبنا َأيب َسِعْيدٍ 
إّال أنَّ . َعْنُه فانقطعت عنَّا السلسلة العلمية اليت اتصلت به

) هـ276ت( أنَّ ابن قتيبة: أسعفنا بقولهِ ) هـ370ت(األْزَهــــرِي
نَّ ِمشَْر بَن َمحَْدَوْيِه   ( قِدم على الضَّرِير وأخذ عنه، كما صرَّح 

ثَِم الرَّازِيو ) هـ255ت َ اهلَيـْ يَوثِّقانه، ويثنيان ) هـ276ت ( أ كا
عليه، وكان بينه وبني أيب اهليثم فضٌل ومودة، مث أفاد يف ختام 

نَّ ما وقع يف كتابهِ  أليب َسِعْيٍد ) تـَْهِذْيُب اللَُّغة( ترمجته للضَّرِير 
يف  -والراجح. الضَّرِير فهو مما وجدُه ِلِشْمر خبطِه يف مؤلفاتهِ 

َثِم كليهما أخَذا عن-كالم األْزَهرِي َ اهلَيـْ وال ) الضَّرِير(أنَّ َمشْراً وأ
لفضل والعلم ولعلَّ . سيما ما خيصُّ جانب اللَُّغة، فـَُعِرف منهم 

َع ِمْنُه، أو كان  َنَّ غري واحد مسَِ يف ترمجة احلََمِوي لُه ما يفيد 
األعالم إشارة واضحة ، ولعل يف تتلمذ هذه )16(حيضر جملسهُ 

،)17(تغنينا عن الكثري من القول حول مكانة الضرير العلمية
-:هوأشهر هؤالء التَّالِميذ الَِّذْيَن َمحَُلوا ُشْعَلة الِعْلم َعن

ُر بُن َمحَْدَوْيِه اهلرويّ - 1 .)هـ255ت ()18(مشَِ
.)19(النَّْحِويُّ أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل اْلُمَزِينُّ - 2
)20(أبو تـُـرَاب اللُّغوّي إسحاق بن الفرج بن الوليد- 3

.) هـ275ت (
َبَة الدِّيـْنَـَورِيُّ - 4 )21(اْبُن  قـُــتـَيـــْبَـَة َعْبُد ِهللا بُن ُمْسِلِم بِن قـُتَـيـْ

.) هـ276ت ( 
َثِم الرَّازِي- 5 ).هـ276ت ( )22(أَبُو اهلَيـْ
) .هـ329ت ( )23(أبُو الَفْضل املُْنِذرِيِّ اهلروي اللغوي- 6
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 َف أَبُو َسِعْيٍد الضَّرِير كتبًا كثرية أل:آثــــــــارُُه العــلميــَّـــة
ً علمياً كبرياً يف جماالت خمتلفة، ويبدو لنا  متنوعة، فكانت ترا

ا؛ ا أنَّ الطابع اللُّغويَّ هو السائد عليها من خالل عنوا ألَّ
فُقدت ومل تصل إلينا، وال نعرف عنها غري إشاراٍت وردت يف  
تِه، وسنحاول  كتب الرتاجم وكتب اللَُّغة وما مجعناه من مرو

رُه اليت - إْن شاء هللا-ذكر كل كتاب موثِّقًا مبصدره ،وأهم آ
ا املصادر :ذكر

أليب َسِعْيٍد الضَّرِير عن حمّمد بن شرح ديوان رْؤبَة-
يف القاهرة، نشرة جممع اللغة العربية يف ) ه245ت()24(حبيب

ومنه . ثالثة أجزاء عن طريق اهليئة املصرية العامة للكتاب
ا يف معهد نسخ خطية يف دار الكتب املص رية ومصورا

.)25(وذكره فؤاد سزكنياملخطوطات،
نشرته جملة َحرَّاء بتحقيق : شرح املعلقات ألمحد بن خالد-

).م 2010(،عام18/العدد:الدكتور دمحم جكيب يف
، )26(الردِّ على أيب ُعبَـْيد يف َغرِيب احلديث، ذكره األْزَهِري-

قوت اَحلَمِويّ  ، )29(، وحاجي خليفة)28(والقفطي)27(و
شا البغدادي .)31(كحَّالة، وعمر رضا  )30(وإمساعيل 

قوت انفرد: لى أيب ُعبَـْيد يف َغرِيب القرآنالردِّ ع- بذكره 
.)32(اَحلَمِويّ 

ذكره )الَغرِيب املَُصنَّف(كتاب الردِّ على أيب ُعبَـْيد يف ِكتاِبهِ و -
.)33(السيوطي يف بغية الوعاة

ا من و - َّ كتاب األبيات تضم جمموعة من األبيات، ُحيتمل أ
)34(قوت اَحلَمِوي: وقد ذكرها كلٌّ من, السائرةاألبيات 

الة،)36(،وفؤاد سزكني)35(،والسيوطي .)37(وعمر رضا كحَّ
الذي ذكره ))كتاب النـََّواِدر(( كتاب يف اللَُّغة، ولعلَّهُ و -

. )41(، وفؤاد سزكني)40(، والقفطي)39(وامليداين،)38(األْزَهِري
عر، انفرد بذكره و  األْزَهِري يف مقدمة ترمجتِه معاين الشِّ

)43(.، والقفطي)42(للضَّرير

 لّرجوع إىل املصادر اّليت تناولت حياة َأِيب :َوفَــــــاتـــُـــــــــُه
د أحدًا ُيِشري إىل َسنَ  ة َوفَاتِِه، َغْري ما ذكره َسِعْيٍد الضَّرِير مل جنَِ

ِمْن )45()َكْشف الظَُّنون( و)44()ِسَريِ َأْعَالِم النـَُّبَالءِ (صاحب
َسِعْيٍد كان وهذا وهمٌ . )هـ214(أنَُّه تُوِيف َسَنةَ  منهما؛ ألنَّ أ

ي السنة اليت اْستَـْقَدَمُه ، وه)46()هـ217(ًا بعد َسَنة يّ حَ 
بعد أْن عيـََّنُه من بغـداد إىل نـَْيَسابـُْور )رٍ َعْبُد ِهللا بُن طَاهِ (فيها

. والِيًا على ُخَراَسانَ ) هـ218ت(املأموناخلليفة العباسي 
ويـَُرجَّح أْن تكون وفاتُه يف النصف الثاين من القرِن الثالث 
مصدرًا من بني املصادر املعتمدة ذكر  للهجرة، إْذ إننا وجد

.- وهللا أعلم-ظنُُّه الصَّوابنو )47()هـ282(أَنَُّه تويف سنة

الــّرَوايـَــــةَمــْنهــَـُجـــُه ِيف : املبحث الثاين

ونعين به طريقة َأيب َسِعْيد الضَّرِير يف تناول املادة اللَُّغوِيـّة 
وتفسريها وشرحها وتقدميها إىل القارئ بعد أن استقاها من 

وقد عرض من خالل هذا الشرح لعدد من املسائل مصادرها،
أبرز هذه املسائل هنااللغوية والصرفية والنحوية، وسأذكر 

لتوضيح طريقته يف عرضها ومناقشتها، وذلك على سبيل التمثيل 
ته؛ ال احلصر، ونستطيع أْن حندد املالمح املنهجية العامة ملرو

ينبغي لنا قبل الدخول إىل املادة اليت قامت عليها دراستنا لذا 
الذي سار عليِه من خاللهاللَُّغوِيـّة، أن نعمَل على بيان منهج

-:متعددة، وبيان ُأسلوبِِه فيهايف َمظَاٍن 
 إنَّ َشرْح األَْلَفـاظ وتفسريها هو اجلهد -:ــــاظَشـــــرْح األَْلفَ ِيف

ته، وميكننا إجياز الطابع العام  األساس الذي بذله الضَّرِير يف مرو
لنقاط اآلتية  -:لشرحه 

والرتاكيب الفعلية ،واألفعال،اإلجياز يف بيان معاين األمساء- 1
مسية، إْذ نراه مييل يف شرحه إىل االختصار وعدم اإلطالة، واإل

-:ومن أمثلة ذلك قـَْولُِه يف معاين الكلمات اآلتية 
الرجل الفقري الكثري : البوشي ، و )48(التامَّـة اخللق: املُْبـتَـلـة - 

.)50(املِْنواُل : احلَّفـة ،)49(العيال
: ، والعجي)52(اجلَْور: الضَّبع ، و )51(الّصوف : السدين - 

. )54()الَعْيب: الغميزة ، و )53(السَّيُئ اخللق
- :اللَُّغوِيـّة بني معاين الكلمات، من ذلكبيان الفروق - 2
))التفرقة:والبقـط ،اجلمع :القبط ((

)55(.
ن يذكر لفظني أو أكثر، و ينص على أعدم ذكر اْلَمْعَىن، ك- 3

:فيها، دون بيانِه، ومن ذلكاْلَمْعَىن واحد فيهما أوأنَّ 
))االرتِعاُج واالرتِعاُش واالرتِعاُد واحد((

األرَصُح والْرَصُع ((.)56(
))واَألَزلُّ واحد 

)57(.
:الزغزُغ و الزغازيغُ ((-:ختصيص اْلَمْعَىن، ومن ذلك- 4

غار ))األوالد الصِّ
)58(.
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ل شيء الباكور من ك((-:ذلكومن تعميم اْلَمْعَىن، - 5
كورة:هو ))املبكر السريع اإلدراك، واألنثى 

)59(.
وكُل ُغالٍم تِْلٌم ، : قال. الغالُم يـَتَِّخذُه الرَُّجل: التِّلم ((- 

))تلميذاً كان أو غري تلميذ 
)60(.

-:بدلني، ومن ذلك مثالً اللفظني املُ يف اختالف اْلَمْعَىن - 6
الِقلَُّة ِمن : واملَْعَنة الَكثـَْرُة ِمن الطَّعاِم وغريِِه ، : السُّْعَنة((

))الطَّعاِم وَغْريِهِ 
)61(.

-:توضيح اْلَمْعَىن وتفسريه ، ومن ذلك مثال - 7
الرجل الفقري: والبوشي . ُذو بـَْوٍش وِعَياٍل : بـَْوِشيُّ ((

))الكثُري العياِل 
)62(.

َعه: َحمَْنُت اَألِدمي َحمْناً (( ))إذا َمَدْدتُُه َحىتَّ توسِّ
)63(.

-:إيراد الوزن الصريف للمفردة املراد شرحها ، و منه - 8
))، كالَفقِر والظهر) َفِعل( األَِنف على ((

)64(.-
))اسم فـُُعول: َختُوُم األرِض ((

)65(.
-:للمفردة اليت يشرحها ، ومن ذلك ورود أكثر من معىن - 9
))القرابة : ل آلاحللف والَعْهد ، وا: ل آلالعقد ، وا: إالَّ ((

)66(.
ُء اخلُُلق، املُْغَتاُظ : الَكِتيُت (( ))...الرَُّجُل الَبِخيُل، السَّىيِّ

)67(.
-:إيراد اللفظ مث اْلَمْعَىن أو اْلَمْعَىن مث اللفظ ، ومنهُ - 10

ملِْسـك فتَـَفتَّقت بِه حىت َنِشَبت :اللَّطيَمُة (( َربُة اليت ُلِطَمت  الَعنـْ
.)68(رائحتها

أَراحين هللا منه ، ذهب : الدُّعاء على اَألهل واملال : التـَّنَـقُّـرُ ((
))هللا ِمبالِه 

)69(.
َوْلَت شيئاً وَرميته ، فهو نـََبٌل : قال (( َ ))كلما 

)70(.
-:توسيع اْلَمْعَىن، ومن ذلك- 11
ويقال . َقلَّ َخَطؤُه : أي –]ِبكسر اخلاء [ َقلَّ ِخيس ُفالن ((
فالٌن يف : ويقال أيضًا . ِمْن َكِذِبَك : أي–أْقِلُل من ِخْيِسك: 

))كثري العدد : أي –ِعيٍص أْخيس، وَعدٍد أخيس
)71(.

َزَعةُ (( َزَعةُ . االْجِتذاُب، وهو أْن َجيْرََع َجْرعاً شديداً : املَنـْ إذا : واملَنـْ
َتهُ  ِء فـََنحَّيـْ إل ))نـََزْعَت يََدَك عن ِفيَك 

)72(
.

، الرتدد وتوّقي ً يف شرح األَْلَفاظومما يؤخذ عليه أحيا- 12
-:يف عدد من املواقف، ومن ذلك قولهاحلسم 

ت هذا الشاعر ِحْلسًا ملا َحيْفظ ويرعى، كأنَّه ِحْلٌس قد ُسدَّ به  ((
))ُكعوم الطريق، وهي أفواُهه

)73(.

. الطبل: الدُّف، وقيل: الطَّنبور، وقيل: ، وقيلالعودة: الكنَّارة(( 
مجع  : مجع ِكبار، وِكَبارٌ الِكبارات : وهي يف ُحْسبان أيب سعيد
))وِمجاٍل وِمجاالتَكَرب، وهو الطّْبل، َكَجَمل 

)74(.
 فِـي َضْبــُط املُــْفــَرَدات:

ا الطُُرق اليت اتبعها الضَّرِير يف َضْبِط مفرداته، وذلك  ونعين 
بَضْبِط املفردة اللَُّغوِيـّة اليت هو الضرير بطرائق خمتلفة، فقد عين 

ومما . بصدد شرحها حبيث ال يبقى هنالك أي لبس عند القارئ
إن تغيري احلركة يف الكلمة الواحدة يؤدي إىل تغيري ال شك فيه 

ز به العربية إن للحركة  دوراً كبرياً ا تتميّ يف اْلَمْعَىن يف الغالب، وممّ 
يف بناء الصيغة وهذا الدور للحركة هو يف أول الكلمة أو وسطها 
أو آخرها إن كانت ثالثية وكذا احلال فيما زاد على ذلك من 

لنا للمادة اللَُّغِويـّة اليت اجتمعت لدينا من وحنن يف متث. احلروف 
ت أيب َسِعْيد الضَّرِيِر، بوصفها معجما صنعناه له برؤية  مرو
عصرية، ميكن أن نصل إىل صورة لطرق َضْبطه للمفردات اليت 
هو بصدد شرحها حًال إلشكال التصحيف أو التحريف فيها،  

بني كحذف نقطة أو وضعها يف غري موضعها كما هو احلال
اجليم واحلاء أو الصاد والضاد وكذا يف كون الكلمة مشددة أو

يت ا للقارئ مبا  -:خمففة، ونقر
:الَضْبُط بَِبياِن نَوِع احلُُروِف - 1

ا الضَّرِير بذكر نوع ،وهذه الطريقة من طرائق الَضْبط يستعني 
لضم أو الفتح أو الكسر أو السكون  وبيان احلالة احلركات 

- :اجلزم أو النصب أو غري ذلك، ومنه قـَْولـه كاإلعرابية
: واخلاء املُْعَجَمة -لضَّمِّ -اُجلَخــال ((

َقُع  )))القاتل( السَّـمُّ املُنـْ
)75(.

لضاد املعجمة، وهو  : قال أَبُو َسِعْيد.. احليَّةُ : اِحلْضُب (( هو 
هو: هو َحيَّة دقيقة؛ وقيل: ِمهَا؛ وقيلحنو واحلُفَّاِث و كاألسود

))األبيض منها 
)76(.

ته :الَضْبُط ببيان نوع احلركة - 2 وقد جرى هذا العمل يف مرو
-:على جمريني 

قولـه حنو، وذلك َضْبُط املفردة حبركة واحدة- أ
))- بفتح الفاء-فـَتَـَنان ((-:

)77(
بكسر –الِقْرِدْيَدة ((-.

)78())-القاف
)79())-بفتح الشني–َشَيام ((-.

.

)80())-بكسر الباء–ُمْغَتِبْط و ((
.
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:وهو يستخدم ُمْصطََلح : َضْبُط املفردة حبركتني - ب
-:قولـه حنولإلشارة إىل فتحتني متتاليتني، ) التحريك( 
))-بكسر اجليم وَضمِّ الشني–املاِجشون (( - 

)81(
.-))

)) ]بفتح اخلاء والالم[ لتحريك –اخلََلَقة و 
)82(

.

ملَْ جنده يستعمل هذا إال -:الَضْبُط بذكر الصيغ الصرفية .3
-: قولـه حنويف حاليت القصر واملدِّ 

)) َمْقصورٌ : َقَسـا ((- 
)83(

مقصورٌ : ))ال ثىن يف الصدقة((-.
)84(

لفتح واملَدِّ ((. )) اإلشاء ،  
)85(

.

لـوزن .4 -:وهذا ينقسم إىل ثالثة أقسام -:الَضْبُط 
ستعمال صيغة : الوزن الصريف- 1 مليزان الصريف  ( الَضْبُط 

ا، ومن ذلك قولـه ) فعل  :واشتقاقا
)) فاعل : اآلنف ، بوزن (( 

)86(.
))فّعيل : واملريخ واملريج ، على وزين ((

)87(.
))فّعل وافتعل : بكَّر وابتكر، على وزن ((

)88(.
ا تصغرياً : الصيغـة  وهي اإلشارة إىل أنَّ املفردة تَضْبُط لكو

:قـَْولِـهحنوملفردة معروفة، 
))الُقرْيق، تصغري القرق ((

)89(.
))) ُأَشّي (اإلشـاء، تصغريها و ((

)90(.
وهو يستخدم لذلك مفردات و تعابري خمتلفة : النَِّظيــر- 2

- :، فمن ذلك قولـه.. )حنوكاف التشبيه، مثله، مثل، : ( مثل
قي كل : الوزمي ما يبقى من املرق وحنوه يف الِقدر، وقيل ((

.)91()) شيء 
ملاء أو َدَسٌم ُحلٌو كالسمهجيج : لٌنب َمسَهٌج (( قد ُخِلَط 

.)92())فيهما 
.)93())ذَغَطُه : إذا َذَحبَُه ، ومثله : ضعطُه ((

.)94())مثله : هذا شراوُه و شريٌَّة  ،  أي : يقال و (( 
.)95())استأت من السُّوء مثل اسرترت من السرور : يقال (( 

 اإلصـــالح اللُّغَـــِوّي يف: -
التعبري، والعرب ستكملة أدواتِ جاء اإلْسَالم واللَُّغة الَعرَبِيَّة مُ 

أمة فصاحة وبالغة، فلما كانت الفتوحات واختلط العرب 
لشعوب األخرى، تسرّ  ب الفساد إىل لغة كثري من الفاحتون 

ُمثَّ أَخَذ يف العرب، وبدأ ُيْسَمُع حلٌَْن يف التخاطب قليًال يف األول
االنتشار حّىت التفتت إليِه أنظاُر املسؤولني وغريهم من أهل احللِّ 

ضت حركة اإلْصالح اللَُّغِوّي، . )96(والعقد وألجِل َذِلَك 

ولتنقية اللَُّغِة الفصيحة منها، فالّلحن لتصحيح تلك األخطاء،
: يقولَشيٌء ُمْستَـْهَجٌن عند العريب، تنفر منه األمساع الفصيحة، 

وكان ". اللَّْحن ُهْجَنة على الشريف:"عبد امللك بن مروان 
ر اجلدري يف الوجه:" يقال .)97("اللحن يف املنطق أقبح من آ

وقد الّفت كتب متخصصة يف هذا الشأن مبا عرف بكتب
ا من شوائب اخلطأ ) حلَِْن الَعامَّةِ ( كما . لتنقية اللَُّغِة مما علق 

تب اللَُّغِة واألدب بتصويبات لغوية يقع فيها العامة أو زخرت ك
َما تْلَحُن ِفْيِه الَعامَّةُ : (ولعل أشهر هذه املصنفات. )98(اخلاصة

) ِإْصَالِح املَنِطق( وهو كتاب موجز، و) هـ189ت (للِكَساِئيِّ ) 
كِّيِت  َبةَ ) أَدَب الَكاِتبِ ( ، و)هـ244ت ( الْبِن السِّ (الْبِن قـُتَـيـْ

ُدرََّة (، و)هـ291ت(لِثـَْعَلبٍ ) كتاب الَفِصْيحُ (، و)هـ276ت
َتقِوِمي ( ، و)هـ516ت(لِْلَحرِْيرِيِّ ) الَغوَّاِص ِيف َوْهِم اخلََواص

ُه عند أيب )هـ597ت(الْبِن اجلَْوزِيِّ ) اللَِّسانِ  ، وهذا ما وجد
تِِه فهو يـُنَـّبه على اَخلطأ ال لَُّغِوّي وُيَصِحَحهُ َسِعْيد الضَّرِير يف مرو

رزين هلم  أيضاً، وكان يعتمد يف َتْصِحيِحِه اللَُّغِوّي على لَُغويني 
تُُه تصويبات  مكانتهم يف الدرس اللَُّغِوّي، وقد َتضمنت مرو
لغوية، وبدت هذه التصحيحات واضحة يف غري موضع من 
النَّصْوص، وكان منهجه يف اإلصالح اللَُّغِوّي يقوم على بيان 

لصواب -:، ومن َذِلَك  قـَْولـه اخلطأ يف مواضع، ويعقبه 
َ َرُسول ((:-ملسو هيلع هللا ىلص–حديث املُْضطَّر الذي سأل النَّيبِّ يف تـَْفِسريهِ 

َا اْلَمْخَمَصُة فَ  َْرٍض ُتِصيبـَُنا ِ ِ  َّ َِّ ِإ َتةُ ا : ؟ فـََقالَ َمَىت حتَِلُّ لََنا اْلَميـْ
َاِإَذا ملَْ  ا بقًال َفَشْأُنُكْم ِ : -))َتْصطَِبُحوا َوملَْ تـَْغَتِبُقوا َوملَْ َحتَْتِفُئوا ِ

َا [ وصوابه  ، - بَِتْخِفيِف الفاء من غري َمهْز-] ما ملَْ َحتْتَـُفوا ِ
.)99(إْحفاء الشََّعرِ وُكلُّ َشيٍء اْسُتؤِصَل فـََقْد اْحُتِفَي ، َوِمْنُه  

قال . البَـْيِت ِمن اخلُْلقاِن وحنوه، واجلمع رَِثثٌ أسقاطُ : والرَّثَّةُ 
ثٌ : الضَّرِير .)100(هذا َخطَاٌ، واجلمُع ِر

، وهو حتريُك ِمساِمها الستخراجه ، -لَعْني –، هو )َغْرَغـَرت(
َكْسُر َقَصَبِة األَْنِف : والَغْرَغَرُة . لغني َخطٌَأ : وقال 

.)101(القاُرورَِة وَكْسُر َرْأسِ 
. )بيان حلَْن اْلَعامَّة( وقد َيَضع بـَْعض األَْلَفاظ ضمن قضية 

ً على منهج وقد يذكر . ))وال يـَُقال ... يـَُقال(( ويعتمد أحيا
ويقوم . نَـّبه على اَخلطَأ الذي يقع فيهالصيغة الصَِّحْيحة، مث يُـ 

الصَِّحْيح، واألْعَرف، األْفَصح، وهو املستوى الصوايب عنده على
ر ، وينحصِ .. وأيضًا الَغرِيب والنَّاِدرواألْصَوبويف الَعرَبِيَّة،
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اهتمام الضَّرِيِر يف جمال اإلصالح اللَُّغِوّي ببيان صحة األَْلَفاظ 
بعبارة ،الصواب من عدمهِ اليت ُأختلف يف َضْبِطها، وبيان وجهِ 

-:يُقال كذا، وال يُقال كذا، وَذِلَك  يفَ الّنصوص اآلتية: أخرى 
:، حنو) وال يقال... يقال : ( يف قَـولِــِه * 
َواُل؛ وال يقال له: احلَفَّةُ - ا اَحلفُّ املِْنَسُج : املِنـْ ؛ وإمنَّ . َحفٌّ

َحّفانٌة، الذَّكُر : ِفرَاُخ النَِّعاِم، الواِحَدُة : واحلَفَّاُن 
.)102(واألُنثى فيه َسَواءٌ 

نَقيُض القرار، أْزَعْجُته من بالِدِه َفَشَخص، وال : اإلزعاج -
ً وقياساً : فـََزعَج، ولو قيلَ : يقال قال . انـَْزَعَج و اْزَدَعَج لكاَن َصوا

.)103(أزعجته فزعج َزْعَجاً : ال أقـُْولـه، ولكن يقال:أَبُو َسِعْيد الضَّرِير
املِْكحاُل، وهو الذي ُيْكَحُل وُيْسبَـُر : -لضَّمِّ - املُْلُمولُ -

ا : به اِجلراُح، وال يُقال  أو من أَميال الطَّريق "املِيُل " املِيُل إمنَّ
.)104(القطعة من األرض

ُهرُت الرَّجل مبا : اْبِن اَألعَرايب يف تعليقه على قول ثعلب عن -
ال يقال َذِلَك  يف غري : -أْزنـَنـَْته، أَُهورُه َهْوراً إذا : ليس عندُه من خري

. )105(إذا َغَشْشَته: ُهْرُت الرَّجَل َهْوراً : ويقال. اخلري
يَتيٌم إالَّ بُفقداِن : وال يقال. ويـُْتُم البهائِِم من قَبِل األُمهاتِ -

.)106(األب، ويَِتَم يـُْتماً، وأَيـَْتَمُه هللاُ 
-:َوِمْنُه  َذِلَك  ،) الصَِّحْيح ( يف قَـولِــِه * 
لَِئْن ِعْشُت إىل قابٍل ((:)(ويف تفسريِه حديث عمر-

ً واحداً  َوَِّهلم حّىت يكونوا بـَبَّا َال يـُْعَرُف : - ))ُألِحلَقنَّ آِخَر الناس 
َ : يف َكَالِم الَعَرِب قال) بـَبَّانٌ ( "والصَِّحْيح عْنَد

ً َواحداً  .)107("بـَيَّا
ْيه- ّ نَُسمِّ . َحْوَض ِمحَارٍ : ُكلُّ َرُجٍل ُمَقعَِّر الصَّْدِر فإ

ِر األْرِض ُجُدٌر ِيف َمْوِضعِ بعد : واحلَِياضُ  َ أْن ُجيَْعَل بني ِد
.)108(َمْوِضٍع، وكلُّ ُجْزٍء َحْوٌض 

َحبٌّ كالَعَدِس إالَّ أنَُّه أشدُّ استدارًة ِمْنُه، : املُجُّ واملُجاجُ -
يه اخلُلَّر والّزِّن  .)109(وهذِه احلَبَّة اليت يقال هلا املاُش والعرب ُتسمِّ

-:، َوِمْنُه  َذِلَك .. ) ْنَكر الَغرِْيب واملُ ( .. يف قَـولِــِه * 
لغني املُْعَجَمة، وقال))املُغار((- معناُه املَُضمر املُقدَّح : رواُه 

وقد َخَلْت َعنها الدَّواويُن، فهو نـَْقٌل َغرِيٌب عن : قال. 
أو َوْجُه .. وعربيَّة .. َكَالِم الَعَرِب ( .. يف قَـولِــِه و .)110(َغرِيبٍ 
-:، َوِمْنُه  َذِلَك  ..) الَعرَبِيَّة 

العرب تقول احلَْمُض َيسُّنُّ اِإلِبَل َعَلى اخلُلَِّة، فاحلَْمض -
ا َتصُدق األكَل بعد  ّ ِسناٌن هلا على رْعي اخلُّلة، وَذِلَك  أ

َناُن َأِسنَّةً ... احلَْمض .)111(، وهو وجُه الَعرَبِيَّةوُجيَْمع السِّ
قال يف ) (أَن النَّّيب ((:يف تفسريِه حديث أيب قتادة-

ء  ً : الذي توضَّأ منهاإل ذا ، فإّن لُه شأ :اْزَدَهر: -))ازَدِهْر 
. )112(هي كلمٌة َعرَبِيَّة

ً وَعَكَله : يقال - أقاَمُه على إحدى : وَعَقَل فالٌن فال
، وصار دُم ُفالٍن رِْجَلْيه وهو َمْعُقوٌل ُمْنُذ اْليَـْوِم وُكلُّ َعْقٍل َرْفعٌ 

.)113(إذا َغرِموهُ : قوِمه َمعُقلًة على 
أَن يقولوا : هذِه كلمٌة معروفٌة عند العرب) املُْسَتعِلي( يف -

أَهل ِعلِّيِّني؛ فإذا كانوا : َألهل الشََّرف يف الدنيا والثـَّْرَوة والِغىن
يف كالم العرب الَِّذْيَن : والِعلِّيُّون . ِسْفِليُّون : َمتَِّضعني قالوا 

.)114(فإذا كانوا ينزلون َأساِفلَها فهم ِسْفِليُّون البالديليَنزلون أَعا
السُّدَّة ، يف كالم العرب الِفَناء، يقال لِبَـْيت الّشعر و 

.)115(وما أشَبه 
ويدخل ضمن َذِلَك  أيضًا ما ينقله من تقييد يف *

-:االستعمال، ومنه 
ً، واحلازيأنكر -:حنو، )أنكـر الضَّرِير:(يف*  : الضَّرِير َحتَزَّى حتزِّ

)116(َحزا َحيْزو، وَحَزى َحيْزي ، ويتحّزى: تقول. الكاِهُن 

يف تعليقه على ما –املظمئى أنكر أَبُو َسِعْيد املسقوى و-
َزرْع َمْسَقِويٌّ إذا كان ُيْسقى، وَمْظَمِئيٌّ إذا  ((: رواه أبو عبيد 

 ً ال يعرف الَنْحويِّون هذا يف : وقال : -))كان ِعْذ
.)117(ب الّنسب 

:  قال . ِإبٌل َطالَحى ِإذا أَكَلت الطَّْلح: أنَكَر أَبُو َسِعْيد" -
.)118(وهي الَكالَّة املُْعِيَية: والطََّالحى

-:حنو.. ) َملْ يـَْعرِفُه أَبُو َسِعْيد: ( .. ويف * 
وَم يف تركُت الق: تعليقِه على قول األصمعييف - قال مشر"-

.)119("وَملْ يـَْعرِفُه أَبُو َسِعْيد: -يف قتال: زُْلُزوٍل وُعْلُعوٍل،أي
ُت إذا : قال أبو تراب عن ِمشْر" - َ طنأُت طُُنوءًا وَز

.)120(" وقاله األصمعي، ومل يعرفه أَبُو َسِعْيد : قال. اسَتْحَييُت 
.)121(، بُِلغِة ِمحَْريٍ ، ومل يـَْعرِْفُه الضَّرِيرابن آوى : الِعلَّْوُض -



لد 2016، 434-415ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد19: جملة جامعة دهوك، ا

419

ومل يـَْعرِْفه أَبُو : - القوس ، وهي َشِطيبٌة من نـَْبٍع : النَّفيجُة -
حلاء  .)122(َسِعْيد 

الظـَّـــَواِهــــر اللُّـــغَـــِويـــّـةموقفه من: الثـــــاملبحث الث

واهتمامه بشرح أشرُت فيما َسَبق إىل عناية أيب سعيد، 
ته، وأشري هنا إىل بعض املسائل اليت  املفردات اللغوية يف مرو
عرض هلا يف أثناء شرح تلك املفردات، ومنها ما القى نصيباً 

قشه، ُعين الضَّرِير يف الَكْشِف وافرًا من اهتمامه فنصّ  عليه و
لعودة إىل األصل اللَُّغِوي للمفر  دة، عن معاين األَْلَفاظ وداللتها 

من حيث تناوله للعديد من الظََّواِهر اللَُّغوِيّة يف أثناء تقدميه  
ومن هنا َرَصَد البحث طائفة من . كشفًا عن دالالت األَْلَفاظ

لتـَّرَاُدف، و  ، واألْضَداد، واْلُمَعرَّب، اإلتباعُ هذه الظََّواِهر متثلت 
وسنقف عند كل والقلب اللغوي، واملُْشتَـَرك اللَّْفِظي،،واالْعِتَقـاب

ا، بعد أن نوجز ارضني ما قاله أَبُو َسِعْيد عنهظاهرة مما سبق ع
:الكالم يف مفهوم كل منها، مستقًى من الرتاث اللَُّغِوّي للعربية

: التَّــَراُدف- 1
مما متتاز به اللَُّغِة الَعَربِيَّة أنّه قد جيتمع فيها من املرتادفات يف 

ْمل جيتمع مثلُه للغة سامية أخرى، األمساء والصفات واألفعال، ما 
، وعليه يـَُعدُّ )123(بل ما يندر وجود مثله يف لغة من لغات العامل

التـَّرَاُدف من مباحث اللَُّغِة اليت شغلت حيزا يف كتب اللَُّغِة، 
ا بني ُمْنَكر و ُمثْـَبت،  وشغل اللَُّغوِيون القدامى أنفسهم 

ما تعدد اللفظ فيِه على اْلَمْعَىن الواحد : واملقصود من التـَّرَاُدف 
الضَّرِير من املقرّين بظاهرة التـَّ . )124( رَاُدف يف اللَُّغِة، وقد وجد

ملُْصطََلح، فقد عرب عن مفهومه من خالل  وهو وإن مل يصرح 
ا على ألفاظ احلديث واألشعار،  استقرائنا لنصوصه اليت عّلق 

راً "معىن واحد" أو " مبعىن" مكتفيا يف مواضعه بَقْولِـِه مها ، ُمَفسِّ
على ضوئهما ما  كان مرتادفا من لفظتني أو أكثر،

-:ومن ذلك
شغزَب الرُجُل الرُجَل وشغزنَُه، مبعىن : قال أَبُو َسِعْيد- 

: هّدم فالن ثوبه ورّدمه : قال أَبُو َسِعْيدو -. )125(واحد
. )126(إذا رقّعهُ 

.)127(األرصع والرصع واالزل ، مبعىن واحد: قال أَبُو َسِعْيد- 
للمرتادفات من ) املعنوياالحتاد (الضَّرِْير اىلو قد أشار 

بذلك  اظ متقاربة يف اْلَمْعَىن، فتعدُّ املفردات، زاعماً أن تلك األَْلفَ 

على تسمية هذا النوع من اصطلح احملدثون قدكاملرتادف، و 
-:، فمن ذلك128()التقارب الداليل(: ـ بـالتـَّرَاُدف 

ً فاحتتُ " -  .)129("احلديث و كاشرته ، مبعىن واحدفال
.)130(" مسخُه هللا ِقْرداً ونسخُه ِقْرداً و " - 
.)131("مسَِْعت لرِجله صرقعة وفرقعة مبعىن واحد" - 

يشري إىل التـَّرَاُدف بعبارات أخرى حنَ  - :ووجنده أحيا
حفانة، الذكر: ِفراخ النعام، الواحدة : احلّفان " - 

. )132("واألنثى فيه َسَواٌء 
اعمل ما حتسن، و كذلك : أْمأن مأنك، أي: يقال و " - 

.    )133(" أشأن َشأنك
لصديد : ويقال . الرحى : القصيع " -  : تقصع الدُّمل 

. )134(" امتأل منه، وقصع مثله
الكلمات اليت وجنده يذكر صفة الشَّْيء مث يورد طائفة من

- :تطلق عليِه، حنو 
ما : ْحلُمُه واشتد، والوزميرجٌل ذو وزمي إذا تعضَّل : يقال" - 

يف ه حنو ما يبقى من املرق و : وكذلك معناه. مجع من البقل
. )135("قي كل شيء: الِقْدر، وقيل 

: اإلكباب على الشَّْيء ال يفارِقُُه، ويقال: التنحيب " - 
.  )136("َحنََّب فالن على أمرهِ 

يذهب أكثر من هذا ويشري إىل أهم أسباب  وجندُه أحيا
- :ف اللهجات الَعرَبِيَّة ، حنوالتـَّرَاُدف وهو اختال

ما دبغ بغري القرظ من: األفيق من اجللود " - 
.)137(" أدبغه أهل ْجند

لشام، : األْرزَة ـ بسكون الراء " -  وهي شجرة معروفة 
الصَّنوبَر . )138("وتسمى عند

-:اإلْتباعُ - 2
َبع الكلمُة  ا أو َرويِّها إشباعاً وهو أن تـُتـْ الكلمَة على وْزِ

كيداً  إما إن تكون مبعىن ) التابعة(والكلمة الثانية . )139(و
أو أن يكون هلا معىن آخر، أو أن تكون غري ) املتبوعة(األوىل

، واإلتباع من الظََّواِهر )140(واضحة اْلَمْعَىن وال بيِّنة االشِتَقاق
ت أيب َسِعْيد الضَّرِير، ومن أقواله : اللَُّغوِيّة اليت وردت يف مرو

َرسًة وَخْرتشة" -  إذا مسَِْعت : مسَِْعت للجراد َحتـْ
. )141(" صوت أكلـه

.)142("مطيق: فالن ُمقرٌِع وُمْقرٌِن له، أي : يقال " - 
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-) :اإلبدال ( االعتقاب - 3
تعاقب : مبعىن التتابع، وهو مصدر قولك: التعاقب يف اللَُّغِة 
ويراد بِه يف . )143(أتى احدمها عقب اآلخر: الّليل والّنهار، أي

ِن بوجهني بينهما : االْصِطالح اللفظان املتفقتان يف اْلَمْعَىن املَْرِوَّ
ض، وكصم  ص و  اختالف يف حرف واحد، كربع و ربغ، و

-:، وهو على نوعني)144("التعاقب" وقصم، وُيسّمى أيضاً 
) .   اإلبدال املطرد( اإلبدال الصريف أو ما يسّمى بـ- 1
) .اإلبدال غري املطرد( اإلبدال اللَُّغِوي أو ما يسّمى بـ- 2

أحدمها إبدال من أجل : نوعاناإلبدال الصريفويشمل 
اإلدغام، كإبدال الم التعريف وإدغامها يف بعض احلروف كالّنون 

. )145(ائـْتَـَله: أتـَّلَه، وأصلها: كاإلدغام يف: والرّاء والّدال والّتاء مثالً 
اإلبدال لغري اإلدغام، وهو املراد عند إطالق املُْصطََلح عند : واآلخر

لفعل، وتعاقَب، وحتويل، واعتقَب، ويقلبون الّصرفيّني، كإبدال فاء ا
. ، وترك الباقي ُغْفًال، وما شاكل )146(فصريَّ 

وهو األعم؛ ألنّه يشمل -اإلبدال اللَُّغِوي: أي-أما النوع الثاين
مجيع حاالت التبادل بني احلروف الصَِّحْيحة واملعتلة، وأغلب ما 

األصوات املتبادلة حيدث منه على أساس من التقارب بني خمارج 
ا . ، ومن أهم أسبابه اختالف اللهجاتأو صفا

من الظََّواِهر اللَُّغوِيّة البارزة ) اإلبدال( وتعد ظاهرة االعتقاب 
ت أيب َسِعْيد الضَّرِْير فقد ذكر كثريًا من الكلمات اليت  يف مرو
يت عرض  تعاقبت فيها احلروف املبدلة واملبدلة منها، وفيما 

مرتبة حروفها ترتيبًا هجائياً، واملادة اللَُّغوِيّة اليت ذكرت لصورها 
-:فيها، وسنكتفي بذكر مثال واحد لكل صورة

املـادةاملثــالحرفـا اإلبدال

)حضج ( )حضج وحضب ( الباء-اجليم 
ض ( الباء- احلاء  )حيض ( )حاض و
)حرتش ( )حرتشة وخرتشة ( اخلاء- احلاء 
)مرخ ( )مريخ ومريج ( اجليم- اخلاء 
)خرع ( )االخرتاع واالختزاع ( الزاي-الراء 
)جرس ( )اجرتست واجرتشت ( الشني-السني 
)شصب ( )شصائص وشصائب ( الباء- الصاد 
)صرقع ( )صرقعة وفرقعة ( الفاء- الصاد 
)دحض ( )دحض ودحص ( الصاد- الضاد 
)نوص ( )األنواض واألنواط ( الطاء- الضاد 
)دسق ( )دعق ودسق ( السني–العني 
)عيم ( )العيم والغيم ( الغني- العني 
)دوغ ( )دوغة ودوكة ( الكاف- الغني 
)زحف ( )زاحف وزاحك ( الكاف-الفاء 

)هرع ( )الفرعة واهلرعة ( اهلاء-الفاء 
)حزق ( )حزقة وحزمة ( امليم- القاف 
)كهل ( )كاهل وكاهن ( النون-االم 
)مـنا ( )املنأوة والقنأوة ( القاف-امليم 

)فنطس ( )فنطيسة وفرطيسة ( الراء- النون 
)نسخ ( )نسخة ومسخة ( امليم- النون 
)هـــــــــدم()هدم و ردم ( الراء- اهلاء 
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- :املشرتك- 4
االشرتاك ظاهرة لغوية عرفتها العديد من اللغات، ومنها 
الَعرَبِيَّة، وقد تنبه هلا العلماء العرب، فأشاروا إليها قدمياً مبسميات 

الوجوه و " ، و)147(اتفاق اللفظ واختالف اْلَمْعَىن : عدة منها
ويراد بِه أْن تكون اللفظة . )149("األجناس " ، و)148("النظائر

، واملشرتك اللفظي من جوانب )150(حمتملة ملعنيني أو أكثر
، )151(اتساع الَعرَبِيَّة يف التعبري، ومن خصائصها اليت ال تنكر

. )152(وتوسعت دائرة النقاش فيِه بني قدامى اللَُّغِويني وحمدثيهم
ت أيب َسِعْيد، فقد ذكر فيها   وقد وردت ظاهرة االشرتاك يف مرو
كلمات تدل الواحدة منها على معنيني أو ثالثة، 

-:ومن أمثلة ذلك 
،السَّيئ اخللق: والكتيت،يلالرجل البخ:الكتيت- 

.)154(العهد : واإلصر،الضيق: واإلصر.)153(،املغتاط
واإللّ ،واإلّل ، احللف والعهد .. العقد : إال- 
. )155(القرابة : 
- :القلب اللُّغَـــوّي - 4

وهو تغّري ترتيب حروف الكلمة مع بقاء املعىن نفسه، وهو 
من سنن العرب، وقد ضرب ابن فارس لذلك أمثلة مثل جذب 

أدخلت اخلامت يف :و جبذ وقد يرد نوع آخر من القلب مثل
ويـُْعَرف أيضاً . )156(وهذا القلب وقع يف غري الكلمة،إصبعي

لتقدمي : (لقلب املكاين وهو تغري وضع حروف الكلمة 
)والتأخري مع بقاء املعىن واحدا يف الكلمتني كاضمحل وامضحل

تهوقد أشار .)157( إىل القلب أبُو َسعيد الضَّرير ضمن مرو
ا الذي حيمل يذكر ا،املكاين ملفردة ويوضح معناها مث يذكر مقلو

-:املعىن نفسه كقوله
لفتح واملَدّ ((-  الواحدة أشاءٌة، ،ِصغار النَّْخل: اَألَشاُء، 

))واهلمزة فيه متقلبة من الياء؛ ألّن تصغريها ُأَشيٌّ 
)158(.

ًء، وّقد َولَِه يـَْولَهُ ((-  أصل التـََّلِه مبعىن احلرية الَولَُه، قُلَِبت الواو 
َله،  تَِلُه، : وقيلوتِلَه يـَتـْ فأُْدِعَمت الواو يف كان يف األصل أئْـتَـَلَه 
ختََِذ : أتـَّلَه يـَتَِّلُه، مث حذفت التاء فقيل تَِلَه يـَتْـَلُه، كما قالوا:التاء فقيل

))يـَْتقى، واألصل فيهما اّختََذ يـَتَِّخذ واتـََّقى يـَتَّقي يـَْتَخُذ وَتِقَي 
)159(.

-:االشِتَقـاق- 5
أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بني :"االشتقاق هو

، ويـَُعد )160("مجيعاً املأخوذ واملأخوذ منه ىف اللفظ واملعىن
االشِتَقاق من أبـرز مسات العربيـة، موصًال ألفاظها الوثيقـة 
ا  صوهلا االشِتَقاقية؛ ألن االشِتَقاق  حيدد الكلمة وماد
األساسية ومعناها األصلي، وهذه الصلة بني معاين الكلمات 
وأصوهلا اليت اشتقت منها هي الصفة الغالبة يف لغتنا العربية، 
ألننا جنـد العكس يف غريهـا من اللغات احلية لسبـب أساسي هو 

مهما تبدلت أشكال األلفاظ ثبات احلروف األصلية وبقاؤها
.)161(اليت تتكـون منها يف أبنيتهـا وتصاريفها أو تبدلت معانيها

وقد ذهب الُقَدَماء يف حقيقة االشِتَقاق مذاهب متعددة، 
فأغلبهم كان معتدًال يف موقفِه ورأى أنَّ بعَض الكالم مشتٌق، 

من وبعضه غري مشتق، وعلى رأس هؤالء اخلليل وسيبويه، ومنهم 
زعم أن الكلم كله أصٌل واحد أو حبكم األصل الواحد إلنكارهم 

ذا الرأي هم املؤمنون .)162(بتوثيق اللغةاالشِتَقاق، والقائلون 
وما يهمنا من هذا كله هو موقف َأِيب َسِعْيد الضَّرِير من هذه 
الظاهرة، وما قاله فيها، فهو يقف موقفًا وسطاً، فنراه من 

حظ أنّه يطلق عدة مسميات على االشِتَقاق، املعتدلني، كما نل
، أو :)أصله من( ، أو يقول:)واللفظ مشتق من:(فنراه يقول

فجاءت هذه التسميات عنده لتدل على ما )مسي بذلك(يقول
الشِتَقاق، فمن أقوالـِه  -:نطلق عليه 

ُشُقور وَشُقور وال أَعرف اشِتقاَقُه ِممَّ ُأِخَذ وسألُت فـََلْم : يقال -
من : واألكتـل... السَّْمُن وُحْسُن احلال: الَكتّالُ و -.)163(يـُْعَرف 

أمساء الشديدة من شدائد الدَّْهِر، اْشُتقَّ من الَكتاِل، وهو ُسوءُ 
.)164(الَعْيِش وِضيُقهُ 

-)ما يف هذِه اإلْبِل املَْقرِبَة) : ((يف تفسريه حديث ُعَمر–
ألَدِم، وهي مراكُب اليت عليها ) : اإلبل املُْقرَبَة:(  رِحاٌل ُمقرَبة 

.)165(امللوك، وأْصُلُه من الُقرابِ 
-:األضداد- 6

األضداد ُمْصطََلح أطلقه اللَُّغوِيون العرب على األَْلَفاظ اليت 
، ويرى البعض أنّه ليس إالّ )166(تنصرف إىل معنيني متضادين

وقد تنبه اللَُّغوِيون العرب القدماء إىل . )167(نوعا من االشرتاك
:" الذي قال عنها ) هـ395ت (هذه الظاهرة، ومنهم ابن فارس

سم واحد  حنومن َسَنِن العرب يف األمساء إن يسموا املتضادين 
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اجلون لألسود واجلون لألبيض، وذكر أيضا أنَّ من العرب من 
سم واحد للشيء  يت  ا  ّ . )168("وضدهُ أنكر هذا املذهب وأ

ا إذ أنّه يشري إىل اإلقرار  َسِعْيد من القائلني  والظاهر أن أ
بتلك الظاهرة، وذلك من خالل استعمالِه املعاين املتضادة اليت 
وردت ضمن كلمة واحدة، أو كلمتني، وقد أعرب عن تسميتها 

" أو" ضد" يغة اإلفراد أو اجلمع كَقْولِـهِ االصطالحية بص
ته بعضَ النَّ ، وقد "األضداد صْوِص اليت تدل على وردت يف مرو

ولفأُه َحّقه، ... يف تعليقه على قول أيب عمرو((-:ذلك منها 
ِه، قال ولفأُه حقُه، إذ أعطاه أقل من حقّ : إذ أعطاُه كلَّه، قال 

. )169())احلرف من األضداد. أحسب هذا : أبو تراب 
- :التـَّْعـرِْيب - 7

بدعًا من غريها من اللغات، فقد أثرت يف مل تكن الَعرَبِيَّة 
ثرت، فكان إن طُوَِّعت عددًا من األَْلَفاظ األعجمية  غريها و
وَعرَّبتها على وفق قوانينها، وقد دعيت هذه الظاهرة فيما بعد بـ 

، يف حني انتقت ألفاظًا أُخر )170("التـَّْعرِْيبِ " أو" اْلُمَعرَِّب " 
ا، أطلق عليها  دخيلة أبقتها على حاهلا واستعطتها يف حماد

" . الدخيل " اسم 
ال املُْصطََلحني عند كِ ) هـ911ت ( وقد مزج السيوطي 

هو ما استعملتُه العرب من األَْلَفاظ :" حدِّه للمعرب بَقْولِـهِ 
بعه يف ذلك شهاب ، و )171("املوضوعة ملعاٍن يف غري لغتها 

شفاء الغليل فيما ( :يف كتابه) هـ 1069ت ( الدين اخلفاجي 
ت أيب َسِعْيد )يف كالم العرب من الدخيل  ، وقد وردت يف مرو

ن هذِه اللفظة أو تلك  " نصوص فيها كلمات معرّبة ، ُمَصّرَِحاً 
: حنو، " عجمية معرّبة أ" أو " بة معرّ 
: ما نص على تعريبها، كَقْولِـِه - 1

، وهي األواصر، والوْصر (( الوصرَّة، معربة وهي الصَّكُّ
))والَوصريَة، كلتامها فارسّيُة ُمَعرَّبة

)172(.
لفارسّية َزْوُن، بشم الزّاي والسني: الزُّون (( ))الصََّنم، وهو 

)173( .
لفارسية (( ا  ) جهاره(مسََِعت العرب تقول لألربعة، إستار، ألّ

))فأعربوه وقالوا، إستار
)174(.

ليست " ما صرّح بنفي عروبة األَْلَفاظ فيقول عنها - 2
-:، كَقْولِـِه "عربية 

تَـَفُخ فيه، وليس بِعريبٍّ صحيح، واملشبورة: والشَّـبُّور(( : َشْيٌء يـُنـْ
)175(املرأُة السَّخيَّه الكرمية

((.
من خالل هذا العرض املوجز آلراء الضرير لنا وقد تبني 

وحسبه ة اللغوية، منهجيته الواضحة يف التعامل مع املاد،اللغوية
،أن ماذكره من آراء كان يعد يف حينه  أفاد منه فتحًا لغو

ذاك أن املرحلة الزمنية اليت بدأ فيها دراسته ، الالحقون كثرياً 
مهدت لنشوء الدرس اللغوي العريب ،اللغوية كانت مرحلة مهمة

مادة لغوية كبرية من الرتاث ر يف نقل ال ومؤثّ وساهم بشكل فعّ 
عنه اليت أخذها تلك يف كتبه أو اذكرهتلك اليتسواء اللغوي، 

.المذته ونقلوها يف كتبهمت

مشوااهل
ت أيب سعيد الضرير )1( فيان : رسالة ماجستري: مجع وحتقيق ودراسة–مرو

.م2012رمضان عبدي، فاكليت العلوم اإلنسانية ، جامعة زاخو ، 
ذيب اللغة أليب منصور األزهري : تنظر ترمجته يف )2( ، 1/24:مقدمة 

ء أليب الربكات األنباريونـُْزَهة األْلّباء يف طَبـََقاِت  ء 1/66:اُألدَ ، وُمعجم اُألد
، وِسَري 1/76:، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ 1-3/26:لياقوت احلموي 

: البن خّلكان، ووفيات األْعَيان وأنباء أبناء الزمان18/73: للذهيب َأْعَالِم النـَُّبَالءِ 
لوفيات 96:َيان للصََّفدّي ، وَنْكت اهلْمَيان يف ُنَكِت الُعمْ 2/43 ، والوايف 

، وبـُْغَيُة الوعاة يف 1/166:، وِلَساُن املِيَزان أليب َحْجِر الَعْسَقَالِينِّ 2/45:للصفدي
، وكشف الظنون حلاجي 1/19:طَبـََقاِت اللغويني والنحاة للسيوطي

ريخ األدب العريب لربوكل1/09:للبغدادي، وهدية العارفني1/1203:خليفة مان ، و
لد الثامن263/ 2: ريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني، ا ، وُمْعَجُم 1/300:، و

، واملوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واألقراء 1/214:املؤلفني لعمررضا كحالة 
. 1/4352:والنحو واللغة لوليد بن أمحد الزبري

.18/73:ِسَريِ َأْعَالِم النـَُّبَالء )3(
.1/1203:، وكشف الظنون18/73: النـَُّبَالءِ ِسَري َأْعَالِم )4(
ين)5( .12:املَُوشَّح  يف مآخذ الُعَلَماء على الشَُّعَراء للمرز
. 1/31: بـُْغية الوعاة )6(
. 218/ 7: ، واألعالم للزركلي 11/116:ُمْعَجُم املؤلفني: ينظر)7(
ء: ينظر)8( رِْيِخ ا4/334:، ووفيات األْعَيان17/164: ُمعجم اُألد ِإلْسَالِم ، وَ

،وشذرات 2/106:، وَطبـََقاِت الشافعية للسبكي 10/443:لشمس الدين الذهيب
.3/72:الذهب البن العماد احلنبلي

.25- 1/19:ذيب اللغة : ينظر)9(
أبو العباس، أمري إقليم خراسان، ومَؤّسس الدولة الطَّاهرية، ُعرِّف بتشجيعِه للعلم : هو)10(

رِْيِخ اِإلْسَالِم : تنظر ترمجته يف) .( هـ230(َمرو سنة واحلزم يف احلكم، تويف يف مدينة َ
).4/93: ، واألعالم 1/440:، وهدية العارفني16/294:

ء : ينظر)11( وبـُْغَيُة الوعاة , 1/166:، ولسان امليزان 3/19:ُمعجم اُألد
:1/305.

.1/41:إنباه الرواة : ينظر)12(



لد 2016، 434-415ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد19: جملة جامعة دهوك، ا

423

ذيب اللغة : ينظر)13( ء 1/67: ، الفهرست 1/35: مقدمة  : ، وُمعجم اُألد
ين 1/221، وإنباه الرواة 6/77 / 1: ، وبـُْغَيُة الوعاة 212: ، ونور القبس للمرز

ريخ األدب العريب 362 . 2/411: ، واألعالم 210/ 8: ، و
ريخ 212: ور القبس، ون21/ 11:ريخ اُألمم وامللوك الطربي: مصادر ترمجته )14( ، و

النووي5/282: بغداد ذيب األمساء واللغات ألىب زكر ، ووفيات 295/ 2:، و
.38/ 2:، واملختصر يف أخبار البشر623/ 1: األْعَيان

ء )15( ملَْ يرد ذكر سنة وفاته ضمن . 305/ 1:، وبـُْغَيُة الوعاة 3/16:ُمعجم اُألد
.مصادر ترمجته 

ء 1/49:ذيب اللغة : ينظر)16( .3/16:، وُمعجم اُألد
يب سعيد ينظر القسم األول من: ينظر)17( ت أيب : للمزيد حول كل ما يتعلق  مرو

فيان رمضان عبدي، فاكليت : رسالة ماجستري : مجع وحتقيق ودراسة–سعيد الضرير 
.م2009العلوم اإلنسانية ، جامعة زاخو ، 

ء 151:األْلَباء، ونـُْزَهة 1/25:الّتهذيب : من مصادر ترمجته )18( ، وُمعجم اُألد
، إشارة التعيني وتراجم النحاة واللغويني لعبد الباقي 2/77:، وإنباه الرواة 3/1420:

يد اليماين .2/4:، وبـُْغَيُة الوعاة 141:بن عبد ا
ء : تنظر ترمجته يف )19( لوفيات2/95:، وبغية الوعاة 4/236: معجم األد : ، والوايف 

اهلجاء أليب احلسن عليِّ بن الفضل املزّينِ من علماء القرن الثالث ، وحروف479/ 6
.   1/52: أشرف دمحم عبد هللا القصاص. اهلجري، د

ء 92:، والفهرست1/26: الّتهذيب: من مصادر ترمجته)20( : ، وإنباه الرواة1/462:، وُمعجم اُألد
لوفيات 4/96 ت أيب تراب اللغوية، ومر 1/209:، وبـُْغَيُة الوعاة 4/319: ، والوايف  مجع " و

.14- 13:لزهراء سعد الدين شيت- رسالة ماجستري-"وحتقيق ودراسة
ذيب اللغة : مصادر ترمجته )21( َقاِت النَّْحِويِّنيَ 1/30:ّ ريخ بغداد183: ، وطَبـَ : ، و

، وِسَريِ َأْعَالِم 3/42: ، ووفيات األْعَيان2/143: ، إنباه الرواة 4/452:األنساب 
.2/63: ، وبـُْغَيُة الوعاة 13/296: ءِ النـَُّبالَ 

4: ، إنباه الرواة 1/70: ، نزهة األلباء 1/45:التهذيب : مصادر ترمجته )22(
لد الثامن2/329:، وبـُْغَيُة الوعاة 188/ ريخ الرتاث العريب ا  ، :1 /287 ،

. 2865/ 3: املوسوعة امليسرة 
ذيب اللغة : ينظر )23( ء ، ومعجم1/26:مقدمة  : ، وإنباه الرواة 18/99: األد

.1/72:، وبغية الوعاة3/70
ْعر )24( للَُّغة والشِّ ْد بن َحِبْيب بن أَُميَّة بن عمرو اهلامشي، البغدادي، عامل  ُحمَمَّ

واألْخَبار واألْنَساب، وروىعن ابن اَألْعَراِيبِّ وابن الكليب وقطرب وأِيب ُعبَـْيَدة، من 
ريخ بغداد : تنظر ترمجته يف ). ( هـ245ت ( احلديث،املِحّرب، غريب : مؤلفاته

ء 1/106:، الفهرست 277/ 2: ).117-18/112: ، ُمعجم اُألد
لد الثامن )25( .1/305: ريخ الرتاث العريب ا
.24/ 1: ذيب اللغة )26(
ء)27( . 3/17: ُمعجم اُألد
.1/41:وإنباه الرواة )28(
.1204:كشف الظنون )29(
.90/ 1: العارفنيهدية )30(
. 214/ 1:ُمْعَجُم املؤلفني )31(
ء )32( . 3/1420: ُمعجم اُألد
. 305/ 1: بـُْغية الوعاة )33(
ء )34( . 3/17: ُمعجم اُألد

. 305/ 1: بـُْغية الوعاة )35(
لد الثامن )36( . 1/304: ريخ الرتاث العريب ا
. 214/ 1: ُمْعَجُم املؤلفني )37(
. 24/ 1: ذيب اللغة )38(
. 44/ 1: األمثالجممع )39(
. 41/ 1: إنباه الرواة )40(
لد الثامن )41( .1/304: ريخ الرتاث العريب ، ا
. 24/ 1: ذيب اللغة )42(
. 41/ 1: إنباه الرواة )43(
. 18/73:ِسَري َأْعَالِم النـَُّبَالءِ )44(
. 1204:كشف الظَُّنون )45(
. 1/214: ُمْعَجُم املَُؤَلِفني )46(
اَحلرََكـة الِعْلِميَّـة ِيف نـَْيَسابـُْور من الَقرن الثالث اهلجري إىل القرن اخلامس )47(

98:أديل سليمان وهيب.اهلجري ، د
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. بتل :  املادة )48( ) هـ218املتوىف بعد (مرو

: وحنوه يف . 208/ 14: التهذيب : ، وينظر88":مجع وحتِقيق ودراسة"
.غري معزو إىل أيب سعيد53/ 28: ، والتاج 1/312: اللسان 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. بوش : املادة )49( : ، وينظر93:مرو
غري 537/ 1: ، واللسان 3/141: الصحاح : وحنوه يف . 293/ 11: التهذيب 

سعيد ، غري معزو إىل أيب: وعن األزهري . 45/ 17: معزو إىل أيب سعيد ، والتاج 
.من التاج : وما أثبتناه 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حفف: املادة )50( : ، وينظر107:مرو
، 103/ الفاء–، والعباب 4/33:الصحاح:وحنوه يف . 4/3: التهذيب
غري : ويف التهذيب153/ 23: نقًال عن اجلوهري والتاج 245/ 3: واللسان

واَحلفُّ املِْنَسُج ،  . من الصحاح والعباب والتاج : اُه وما أثبتن. معزو إىل أيب سعيد
خشبة العريضة ، : َحفَّة احلائك : : كما يف الصحاح والعباب ، ويف اللسان 
ا اللُّْحَمَة بني السََّدي ، واَحلفُّ  ُق  القصبة اليت جتيُء وتذهب ، وعن : يـَُنسِّ

.كذا هو عند األعراب ، ومجعها ُحُفوٌف : األزهري 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. سدن : ملادة ا)51( : ، وينظر136:مرو

غري معزو إىل أيب 49/ 13: التهذيب : وحنوه يف ). اهلامش(228/ 7:العني
غري 180/ 35: غري معزو إىل أيب سعيد ، والتاج 7/64: سعيد ، واللسان 

.معزو إىل أيب سعيد
ت أيب س: ينظر.ضبع: املادة )52( ، 152:عيد الّضرير اللغويةمرو

.19/ 8: اللسان: وحنوه يف . 485/ 1:التهذيب:وينظر
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر.عجا : املادة )53( : التهذيب : ، وينظر:مرو

غري 537/ 38) :عجو(، والتاج 59/ 9: اللسان : وحنوه يف . 128/ 1
.معزوٍ  فيهما إىل أيب سعيد

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : رينظ.غمز : املادة )54( العني : ، وينظر171:مرو
: وينظر. غري معزو إىل أيب سعيد55/ 8: التهذيب : وحنوه يف . 386/ 4: 

: ، واللسان 112/ 2:، واملغرب384/ 3:واملخصص361/ 2:مجهرة اللغة 
9 /470.

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر.بقط : املادة )55( : نظر، وي91:مرو
، 462/ 1: ، واللسان64/الطاء –العباب: وحنوه يف. 371/ 1: التهذيب 
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معجم لغات القبائل : وينظر. غري معزو إىل أيب سعيد166/ 19: والتاج
.108/ 1: داود سلوم.مجيل سعيد و د. واَألمصار د

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. عج ر : املادة )56( ، 124:مرو
598/ 5: ، والتاج 5/243: اللسان : وحنوه يف . 1/364:التهذيب :وينظر

إىل : التهذيب و اللسان : ويف . واللفظ فيه بصيغة املاضي عن أيب سعيد فيهما 
ت أيب : وينظر. الكثُري من الشاء مثل الّرفِّ : والرَّْعُج ) . واحد : (.. قولِه  مرو

.149: تراب 
ت أيب سعيد : ينظر. صحر : املادة)57( ، 123:الّضرير اللغويةمرو

.6/396: ، والتاج5/223:اللسان: وحنوه يف. 4/243:التهذيب:وينظر
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. زوغ: املادة )58( : العني: ، وينظر132:مرو

/ 6: ، واللسان 60/ 2:، واحمليط 10/ 8: التهذيب : وحنوه يف . 342/ 4
.ىل أيب سعيد غري معزٍو إ493/ 22: ، والتاج 99

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. بكر:  املادة )59( اللسان :، وينظر91:مرو
.238/ 10: التاج : وحنوه يف . 470/ 1: 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. تلم:  املادة )60( : العني :، وينظر96:مرو
47/ 2: ان ، واللس451/ 1: التهذيب : وحنوه يف ). اهلامش( 126/ 8

.31/330: ، والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. سعن :  املادة )61( : ، وينظر137:مرو

188/ 35: ، والتاج 98/ 7: اللسان : وحنوه يف . 105/ 2: التهذيب 
.غري معزوٍ  فيهما إىل أيب سعيد 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. بوش: املادة)62( : ينظر، و 93:مرو
537/ 1: ، واللسان 3/141: الصحاح: وحنوه يف. 293/ 11: التهذيب

غري معزو إىل أيب : وعن األزهري. 45/ 17: غري معزو إىل أيب سعيد ، والتاج 
.من التاج : سعيد ، وما أثبتناه 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. حمن:املادة)63( : التهذيب:، وينظر190:مرو
.36/153: ، والتاج13/43:اللسان: وحنوه يف. 5/121

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر.أنف: املادة )64( ، 86:مرو
غري 37/ الفاء –، والعباب 1/62:الفائق: وحنوه يف. 1/219:التهذيب:وينظر

.23/45: معزو إىل أيب سعيد، والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ختم :املادة)65( العني : ر، وينظ95:مرو

غري معزو إىل أيب سعيد، 1/430:التهذيب:وحنوه يف . 4/292:
: 217:املعّرب للجواليقي: وينظر. غري معزو إىل أيب سعيد2/21:واللسان

وأنكر ذلك .. الُتْخم واحد التخوم وهي حدود األرض، عريب صحيح،:(..وفيه
..).واألول أعلى وأَفصح. التُّْخم أعجمي معرب: قوم وقالوا

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ألل : ادة امل)66( الغريبني :، وينظر85:مرو
، 1/201:، واللسان 13/194: التهذيب : وحنوه يف . 94/ 1: ، للهروي 

.18/ 28: والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. كتت : املادة )67( ، 180:مرو

5/56: ، والتاج 12/25: اللسان : وحنوه يف . 9/438: التهذيب :وينظر
..نقالً عن األزهري 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. لطم : املادة )68( التهذيب : ، وينظر187:مرو
.33/425: ، والتاج 12/285:اللسان : وحنوه يف . 13/356: 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر.نقر: املادة)69( : ، وينظر200:مرو
.14/286: ، والتاج14/259:اللسان: يفوحنوه. 9/99: التهذيب

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. نبل : ملادة )70( : ، وينظر197:مرو
.30/448: ، والتاج  14/26:اللسان  : وحنوه يف. 15/358: التهذيب 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. خاس : املادة )71( : ، وينظر114:مرو
، 99/ السني –العباب : وحنوه يف . 483/ 7: التهذيب 

.44/ 16: ، والتاج 260/ 4):خيس(واللسان
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. نزع :املادة )72( : ، وينظر:مرو

.22/245: ، والتاج  14/108:اللسان  : وينظر. 1/358:العني
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. كعم : املادة )73( : نظر، وي183:مرو

33/368: ،  والتاج 12/111: اللسان : وحنوه يف . 1/328: التهذيب 
.غري معزو إىل أيب  سعيد

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. كنر :املادة )74( : ، وينظر184:مرو
12/165: واللسان 2/112: الفائق : وحنوه يف . 10/189: التهذيب 

.3/383: النهاية : وينظر . 14/69: والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. جحل : املادة )75( : ، وينظر99:مرو

مل يـَْعرِفه ( بدًال من ) مل يـَْعرِفه أبو زيد : ( وفيه . 188/ 2) : جحل ( اللسان 
دة القتضاء . 188/ 28) : جحل(، والتاج ) أبو سعيد  وما بني العضادتني ز

.السياق 
: ، وينظر106:ت أيب سعيد الّضرير اللغوية مرو: ينظر. حضب: املادة )76(

177/ 2: ، والتاج 212/ 3: اللسان : وحنوه يف . 130/ 4: التهذيب 
غري معزو إىل أيب سعيد، وما أثبتناه : ويف التهذيب. 8/110: املخصص : وينظر
.املخصص واللسان والتاج  : من 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. فنت : املادة )77( : ، وينظر173:مرو
35/518: ، والتاج 10/181: اللسان: وحنوه يف . 14/298: التهذيب 

.غري معزو إىل أيب  سعيد
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. قرد:املادة )78( : ، وينظر175:مرو

: وينظر. 9/30: ، والتاج 11/95: اللسان : وحنوه يف . 9/27: التهذيب 
.1/395: القاموس 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. شام :  املادة )79( : ، وينظر148:مرو
) شيم(، والتاج 263/ 7) :شيم(اللسان : وحنوه يف . 434/ 11: التهذيب 

:32 /487.
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. غبط: املادة )80( : ، وينظر169:مرو

. 19/509:، والتاج 9/436: اللسان : وحنوه يف . 12/ 2: الصحاح 
.اجلوهري : لنقل عن : وصرَّح صاحب اللسان والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. جمش : املادة )81( : ، وينظر190:مرو
: ، واخلصائص 1/374:التاج  : وحنوه يف . 13/31) : مع اهلامش(اللسان 

3/216.
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. خلق :  ادة امل)82( : ، وينظر114:مرو

غري معزو إىل أيب سعيد ، 196/ 4: اللسان : وحنوه يف . 28/ 7: التهذيب 
: وما أثبتناُه من . 1137/ 1:القاموس احمليط : وينظر . 258/ 25: والتاج 
.التاج 
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ت أيب سعيد الّضرير ا: ينظر. قسا :  املادة )83( : ، وينظر178:للغوية مرو
، 1/174:شرح ديوان احلماسة : وينظر. 3/1073:معجم ما استعجم 

.11/168: واللسان 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ثىن : املادة )84( : ، وينظر98- 97:مرو

290/ 37: والتاج 140/ 2: اللسان : وحنوه يف . 99/ 15: التهذيب 
.نقالً عن اَألزهري 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أشى : ادة امل)85( : ، وينظر84:مرو
: / املخصص : وينظر. 1/152:اللسان : وحنوه يف. 8/149: الصحاح 

.158/ 2: ، وديوان احلماسة 215
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. نفأ: املادة )86( : ، وينظر86:مرو

غري معزو 37/ الفاء –، والعباب 1/62:الفائق: وحنوه يف. 1/219:التهذيب
.23/45: إىل أيب سعيد، والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. مرخ : املادة )87( : ، وينظر191:مرو
، واللسان 177، 2/146: التكملة : وحنوه يف . 7/383: التهذيب 

يف ) ِفعيل(و) َفعلٍ (وضبط اللفظان على وزين . 7/341: ، والتاج 13/69:
ت أيب تراب : وينظر. لتهذيب والتكملة واللسان وعلى األول يف التاج ا ( مرو

.78) : مرج - مرخ 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. بكر: املادة)88( ، 91:مرو

. 238/ 10:، والتاج 1/470:اللسان: وحنوه يف. 1/128:التهذيب:وينظر
ت أيب سعيد الّضرير ال: ينظر. قرق : املادة )89( معجم : ، وينظر177:لغوية مرو

: اللسان : وينظر . الَقُرْوق واد بني َهَجر والصمان : وفيه 3/389البلدان 
11/134.

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أشى : املادة )90( : ، وينظر84:مرو
215: / املخصص : وينظر.1/152:اللسان : وحنوه يف. 8/149: الصحاح 

.158/ 2: ، وديوان احلماسة 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. وزم : املادة )91( : ، وينظر211:مرو

كِّيت: " ، وفيه 13/274: التهذيب  الصحاح : وحنوه يف:....". قال  ابن  السِّ
إصالح املنطق : وينظر. 34/42: ، والتاج  15/289: ، واللسان 2/277: 
...".كاليب يقولمسعت ال: قال أبو يوسف: " ، الرواية فيه 1/115:

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. مسهج :املادة )92( : ، وينظر138:مرو
، 149/ 7: ، واللسان 218/ 4: احمليط : وحنوه يف . 509/ 6: التهذيب
.معزو إىل الَفرَّاء47/ 6: والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ضعط : املادة )93( : ، وينظر153:مرو
وَصرََّح صاحب . 279/الطاء –العباب: وحنوه يف. 1/300:ط البن عباد احملي

لنقل عن  .ابن عباد: العباب 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر.شري : املادة )94( : ، وينظر142:مرو

) شرى ( ، والتاج 7/102) :شري ( اللسان : وحنوه يف . 23/ 10: التهذيب 
 :38 /371 .

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ظرين. سوء: املادة )95( الفائق : ، وينظر139:مرو
.105/ 5:ومعجم ما استعجم . 308/ 2النهاية : وحنوه يف . 206/ 2:

ريخ النحو )96( . 9-7: من 
. 2/321:البيان والتبيني ، للجاحظ )97(
. 71-66: رمضان عبدالتواب . حلن العامة والتطور اللغوي ، د)98(

ت أيب سعيد الّضرير : ينظر. حفا: املـــادة)99( مرو
، والفائق 2/469:الغريبني : وحنوه يف.5/168:التهذيب:،وينظر107:اللغوية

اهلمزة –، والعباب 1/215:،واملغرب للُمطرزي1/411:، والنهاية 1/294:
، ومرقاة املفاتيح املال علي 251/ 3:غري معزو إىل أيب سعيد ،واللسان 11/

، 415/ 19) :اهلامش(العمال للمتقيوكنز 20/ 13:القاري 
وما . 456/ 3املخصص : وينظر. نقًال عن األزهري 37/449):صفو(التاج

دة منه  .بني العضادتني ز
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. رثث : املـــادة )100( : ، وينظر122:مرو

:، والتاج 135/ 5:، واللسان 121/ 15: والتهذيب . 212/ 8: العني 
.غري معزو إىل أيب سعيد5/257

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. غرر: املـــادة )101( العني : ، وينظر169:مرو
.230/ 13: ، والتاج 447/ 9: اللسان: وينظر. 347- 346/ 4:

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. حفف: املادة)102( ، 107:مرو
، 103/ الفاء–، والعباب 4/33:الصحاح : وحنوه يف. 4/3: التهذيب:وينظر

غري : ويف التهذيب153/ 23: نقًال عن اجلوهري والتاج 245/ 3: واللسان
واَحلفُّ املِْنَسُج ،  . من الصحاح والعباب والتاج : وما أثبتناُه . معزو إىل أيب سعيد

خشبة العريضة ، : َحفَّة احلائك : : كما يف الصحاح والعباب ، ويف اللسان 
ا اللُّْحَمَة بني السََّدي ، واَحلفُّ يـَُنسِّ  القصبة اليت جتيُء وتذهب ، وعن : ُق 

.كذا هو عند األعراب ، ومجعها ُحُفوٌف : األزهري 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. زعج : املـــادة )103( :، وينظر129:مرو

، 242: / 1، واحمليط 223/ 1: التهذيب : وحنوه يف . 217/ 1:العني 
غريب : وينظر. غري معزوٍ  إىل أيب سعيد 6/13: ، والتاج 74/ 7: اللسان و 

) .فـََزَعَج َزْعَجاً :( إىل قوله : ويف العني . 1086/ 3:احلديث للحريب
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ميل : املــادة )104( ، 194:مرو

:، والتاج 13/189:اللسان : وحنوه يف. 15/350: التهذيب :وينظر
معزو : التاج: معزو إىل أيب حامت ، ويف:التهذيب  واللسان : والقول يف30/425

.إىل أيب سعيد وأيب حامت
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. هرت: املـــادة )105( : التهذيب :، وينظر:مرو

ومل نعرف قائل 14/445: ، والتاج 15/157:اللسان : وحنوه يف. 6/393
.البيت

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. يتم: املادة )106( العني :، وينظر215:مرو
.14/340: التهذيب : وينظر). مع اهلامش(8/140:

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ببب : املـــادة )107( ، 88:مرو
، والصحاح 446/ 10:احمليط : وحنوه يف . 424/ 15: التهذيب :وينظر

، والفائق 45/ 2:د ، والغريبني للهروي غري معزو إىل أيب سعي1/220:
).28/ 2: ، والتاج 307/ 1:، واللسان 1/71:

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حيض : املـادة )108( :، وينظر111:مرو
وفيِه 2/120: ، واملقاييس156/ 3:احمليط : وحنوه يف. 104/ 5: التهذيب

: غري معزو إىل أيب سعيد، والتاج3/395): َحوض(حوض احلمار، واللسان : 
18 /315  .

امل)109(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. جمج :ـــادة  العني : ، وينظر190:مرو
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: ، والتاج13/27:، واللسان 10/520:التهذيب : وحنوه يف . 6/29:
.عن األزهري: اللسان والتاج: والنقل يف. 6/202

ت : ينظر. عري: املـــادة )110( : ، وينظر167:أيب سعيد الّضرير اللغوية مرو
426/ 9: ، واللسان 203/ 1:جممع األمثال : وحنوه يف. 164/ 3: التهذيب

مصادر الشعر : وينظر. 157، 100/ 13: غري معزو إىل أيب سعيد، والتاج
.581: اجلاهلي لناصر الدين األسد

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. سنن : املـــادة )111( ، 139:مرو
2: ، والنهاية 941/ 3:الغريبني : وحنوه يف . 299/ 12: التهذيب :وينظر

. 224/ 35: ، والتاج 192/ 7: ،واللسان 22/ 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. زهر: املـــادة )112( : ، وينظر130:مرو

/ 6: ، واللسان 841/ 3: الغريبني : وحنوه يف . 150/ 6: التهذيب 
.478/ 11: ، والتاج 211

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. عقل: املـادة)113( ، 163:مرو
.23/ 30: ، والتاج253/ 9:اللسان: وينظر. 1/237: التهذيب:وينظر

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. عال : املـــادة )114( ، 163:مرو
34: ، والتاج 319/ 9: اللسان : وحنوه يف . 184/ 3: التهذيب :وينظر

.غري معزو إىل أيب سعيد301/ 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. سدد : املـــادة )115( ، 135:مرو

/ 8: ، والتاج 55/ 7: اللسان : وحنوه يف . 276/ 12: التهذيب :وينظر
182.

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حزى : املـــادة )116( العني :، وينظر106:مرو
غري معزو 4/30:، واحمليط 5/114): حاز(التهذيب : وحنوه يف . 274/ 3: 

غري معزو 433/ 37): حزي(، والتاج 3/160): حزا(إىل أيب سعيد، واللسان
.20/ 4: املخصص : وينظر. إىل أيب سعيد 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. سقى: املـــادة ) 1()117( : ، وينظر137:مرو
غري معزو إىل أيب سعيد 194/ 7: الصحاح : وحنوه يف . 229/ 9: هذيبالت

.غري معزو إىل أيب سعيد 403/ 1:، واملغرب للمطرزي 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. طلح : املـــادة )118( ، 154:مرو

/ 6: ، والتاج 180/ 8: اللسان : وحنوه يف . 385/ 4: التهذيب :وينظر
580.

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. زلل : ــادة املـ)119( ، 130:مرو
29: ، والتاج 104/ 6: اللسان : وحنوه يف . 165/ 13: التهذيب :وينظر

 /133.
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر.طنأ : املـــادة )120( ، 155:مرو

: وفيه 1/69:، والتاج8/199: اللسان: وحنوه يف. 14/27: التهذيب :وينظر
َْتُ ( ... وقاله : قال : (، وليس فيهما )َكَطَسْأت:(لراء ، تصحيف ، وزاد ) َر

. (
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. علض : املـــادة )121( ، 164:مرو

، 110/ 1:، واحمليط 476/ 1:التهذيب : وينظر. 279/ 1:العني :وينظر
.19/43: ، والتاج 328/ 9: واللسان 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. نفج : ــادة املـ)122( : ، وينظر203:مرو
والنافجة 6/247: ، والتاج  14/225:اللسان  : وحنوه يف . 2/65: احمليط 

.أول كل ريح تبدأ بشدة: 

. 168: فقه اللغة ، لـ علي عبد الواحد)123(
. 200: فقه اللغة وخصائص العربية لـمحمد املبارك )124(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. شغزن : املادة )125( :، وينظر143:مرو

غري معزو إىل أيب سعيد 136/ 2:احمليط : وحنوه يف . 168/ 16: التهذيب 
) .العقيلي ( إىل قوله : وفيِه . 146/ 7: ، واللسان 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. هدم : املادة )126( ، 208:مرو
: من غري تشديد، واملثبت من التكملة ) َهَدمَ (، وفيه 6/224: التهذيب:وينظر

سم 15/56: عن أيب سعيد، واللسان6/168 عن أيب سعيد، ) ابن الفرج(عنه 
613-5/612: معجم منت اللغة ألمحد رضا: وينظر. 34/79: والتاج 

ت أيب تراب  .91:ومرو
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية:ينظر. رصح:املادة)127( : ، وينظر123:مرو

.6/396: ،والتاج5/223:اللسان: وحنوه يف. 4/243:التهذيب
. 221: علم الداللة لـ أمحد خمتار : ينظر )128(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. فتح : املادة )129( :، وينظر173:مرو

، ألنّه الُفُتوحُ : الفتح ، واجلميع : ُيَسمَّى َمَطُر اَلَومسِْيَّ : وفيه . 3/56: احمليط 
ملَطرِ  .10/173: اللسان : وينظر. يـَْفَتتُح الشَّْهَر 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. نسخ  : املادة )130( ، 200:مرو
: ، واللسان2/182: التكملة :  وحنوه يف. 7/181: التهذيب :وينظر
ت أيب تراب . عن أيب سعيد فيها7/200: ، والتاج  14/121 .142/ومرو

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. صرقع  : ة املاد)131( : ، وينظر150:مرو
332/ 7: ، واللسان 285/ 1: احمليط : وحنوه يف . 401/ 5: التهذيب 
.غري معزو إىل أيب سعيد336/ 21: ، والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حفف: املادة )132( :، وينظر107:مرو
، 103/ الفاء–، والعباب 4/33:الصحاح:وه يف وحن. 4/3: التهذيب
غري : ويف التهذيب153/ 23: نقًال عن اجلوهري والتاج 245/ 3: واللسان

واَحلفُّ املِْنَسُج،  . من الصحاح والعباب والتاج: وما أثبتناهُ . معزو إىل أيب سعيد
، خشبة العريضة: َحفَّة احلائك : : كما يف الصحاح والعباب ، ويف اللسان 
ا اللُّْحَمَة بني السََّدي ، واَحلفُّ  ُق  القصبة اليت جتيُء وتذهب ، وعن : يـَُنسِّ

.كذا هو عند األعراب ، ومجعها ُحُفوٌف : األزهري 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. مأن : املادة )133( ، 189:مرو

غري معزو إىل أيب8/62: الصحاح: وحنوه يف . 15/509: التهذيب :وينظر
. غري معزو إىل أيب سعيد36/142: ، والتاج 13/9:سعيد ، واللسان 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. قصع : املادة )134( : ، وينظر176:مرو
غري 11/195: ، واللسان 3/24:احمليط : وحنوه يف . 1/176: التهذيب 

.22/21: معزوٍ  فيهما إىل أيب  سعيد ، والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. وزم : املادة )135( : ، وينظر211:مرو

كِّيت: " ، وفيه 13/274: التهذيب  : الصحاح: وحنوه يف:....". قال  ابن  السِّ
إصالح املنطق : وينظر. 34/42: ، والتاج  15/289: ، واللسان 2/277
...".مسعت الكاليب يقول: قال أبو يوسف: " ، الرواية فيه1/115:

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حنب: املادة)136( : ، وينظر198:مرو
وصرّح 4/244: ، والتاج 14/67:اللسان: وحنوه يف. 5/115: التهذيب

.التهذيب : لنقل عن: صاحب اللسان
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ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أفق : املادة )137( التهذيب :، وينظر84:مرو
181: / 2، والفائق للزخمشري 138/ 4:الصحاح : وحنوه يف . 258/ 9:

غري معزو إىل أيب سعيد يف 16/ 25: ، والتاج 165/ 1: ، واللسان 
.مجيعها

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. أرز: املادة )138( : التهذيب:، وينظر83:مرو
15/6: ، والتاج1/115: اللسان: وحنوُه يف. 13/171

املزهر يف علوم : وحنوه يف. 270: فارسالصاحيب يف فقه اللغة البن: ينظر)139(
. 1/414: اللغة وأنواعها للسيوطي

، وفقه اللغة وسرُّ العربية 270: الصاحيب : وينظر. 414/ 1: املزهر)140(
. 372: للثعاليب 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. حرتش : ملادة )141( : ، وينظر104:مرو
غري 145/ 3: ، والصحاح43/ 1:احملكم : وحنوه يف. 207/ 5: التهذيب 

غري معزو إىل 3/41: ، واللسان245: معزو إىل أيب سعيد، وفقه اللغة  للثعاليب
.133/ 17: أيب سعيد، والتاج

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية:ينظر. قرع: املادة)142( ، 176:مرو
.21/548: ، والتاج11/123: اللسان:وحنوه يف.1/230:التهذيب:وينظر

ذي : نظري)143( . 199/ 3: شرح الشافية لرضي الدين االسرتا
. 7/ 10: ، و شرح املفضل 360: املفصل : ينظر)144(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. تله: املادة)145( : التهذيب: ، وينظر96:مرو

.36/357: والتاج2/48: اللسان: وحنوه يف. 1/452
ت املواد : ينظر)146( . 317/ 11: التهذيب :روينظ،)142/(شصب: املرو

غري معزوٍ  فيهما إىل أيب 128/ 3: ، والتاج 111/ 7: اللسان : وحنوه يف 
/ 4: اللسان: وحنوه يف . 500/ 1: التهذيب:وينظر، )115( سعيد، دحض

:  ، وينظر)118(، دوغ 18/326: غري معزو إىل أيب سعيد، والتاج 300
–403/ 4:، والتكملة34/ الغني–العباب : وحنوه يف. 92/ 3: التهذيب

التهذيب : ، وينظر)128(زحف.22/471: ، والتاج 4/443:، واللسان404
غري معزو إىل أيب سعيد ، 233/ الفاء –وحنوه يف العباب . 623/ 10: 

ْهُم الذي يـََقُع دون : والّزاحف . 376/ 23: ، والتاج 59/ 6: واللسان السَّ
: وحنوه يف. 7/181: التهذيب : ، وينظر)200(نسخ .الغرِض مث تزحف إليه 

عن أيب سعيد فيها 7/200: ، والتاج14/121:، واللسان 2/182: التكملة 
ت أيب تراب .  .142/ومرو

ما اتفق لفظه ( ، ورسالة املربد 1/24: على ما جند يف كتاب سيبويه )147(
ملطبعة السلفية ) واختلف معناُه  . 1355: وهي مطبوعة 

لوجوهوا)148( يراد : والنظائر. اللفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معان : ملراد 
.1/141:اإلتقان يف علوم الُقْرآن : املرتادفة، ينظرا األلفاظ املتواطئة أو

أليب عبيد القاسم بن سالم، وهو كتاب توجه فيه مؤلفة إىل دراسة املشرتك اللفظي يف )149(
.150: الداللة، ألمحد خمتارعلم :ينظر. احلديث النبوي فقط

. 269: الصاحيب )150(
–214: ينظر يف إثباته وإنكاره ، داللة األلفاظ للدكتور إبراهيم أنيس )151(

215 .
. 199: فقه اللغة وخصائص العربية لـ دمحم مبارك )152(

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. كتت : املادة )153( ، 180:مرو
5/56: ، والتاج 12/25: اللسان : وه يف وحن. 9/438: التهذيب :وينظر

.نقالً عن األزهري 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أصر : املادة  )154( العني :، وينظر84:مرو

، 1/154:، واللسان12/162: التهذيب: وحنوه يف. 147/ 7:للفراهيدي 
. غري معزو إىل أيب سعيد10/57:والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. ألل : املادة  )155( ، 85:مرو
، واللسان 13/194: التهذيب : وحنوه يف. 94/ 1: الغريبني، للهروي :وينظر

.18/ 28: ، والتاج 1/201:
.1/476: املزهر:، وينظر202:الصاحيب يف فقه اللغة )156(
ظاهرة القلب :، وينظر254:حميي الدين توفيق . د:ابن السّكيت اللغوي)157(

.51، 11: املكاين يف العربية
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أشا : املادة  )158( :، وينظر84:مرو

: / املخصص : وينظر. 1/152:اللسان : وحنوه يف. 8/149: الصحاح 
.158/ 2: ، وديوان احلماسة 215

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. تله: املادة )159( ، 96:مرو
.36/357: والتاج48/ 2: اللسان: وحنوه يف.1/452:التهذيب:وينظر

، 1/27:االشتقاق البن دريد: ، وينظر1: االشتقاق لعبد هللا أمني )160(
، االشتقاق وأثره يف النحو اللغوي 9:واالشتقاق والتعريب لعبد القادر املغريب

.10:للدكتور عبد احلميد أبو سكني 
. 19ص : -رسالة دبلومه يف منو اللغةاالشِتَقاق  ودور : ينظر)161(
. 411: الدراسات اللغوية عند العرب : ينظر)162(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. شقر: املادة)163( جممع :، وينظر143:مرو

.220/ 12: ، والتاج 7/162: اللسان: وينظر. 71/ 2:األمثال 
ت أيب سعيد الّضرير : ينظر. كتل : املادة )164( العني : ، وينظر180:اللغوية مرو

غري 12/29: ، واللسان 10/134: التهذيب: وحنوه يف. 339–5/338
.ومل نعرف قائل البيت. 30/313:معزو إىل أيب  سعيد، والتاج 

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. قرب : املادة  )165( : ، وينظر175:مرو
11/84: ، واللسان 5/1520: الغريبني :  وحنوه يف . 9/273: التهذيب
ت ِمشْر: وينظر. 4/16: ، والتاج  743: مرو

) هـ 1001ت ( رسالة  األضداد لـ دمحم مجال الدين بن بدر الدين املنشأ )166(
سني . د/ دراسة وحتقيق  مع العلمي العراقي ، ج/ دمحم حسني آل  ، 2جملة ا

. 336: 25جملد 
. 324: نطاكي الوجيز يف فقه اللغة لـ دمحم األ)167(
، 1/387: ، واملزهر 98-97: الصاحيب يف فقه اللغة البن فارسي : ينظر)168(

سني . د، واألضداد يف اللغة  . د، وفقه اللغة العربية ، 99:دمحم حسني آل 
. 167-150: كاصد الزيدي

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية: ينظر. لفأ: املادة )169( : التهذيب:، وينظر188:مرو
، )قال أبو سعيد:( ، وليس فيه 164/اهلمزة - العباب: وحنوه يف. 15/382

، وليس يف 1/424: ، والتاج 12/301:، واللسان 1/48: والتكملة 
..). قاله أبو سعيد، وقال أبو تراب:( األخريين ذكر أيب عمرو، ويف الثاين منهما

لنقل:وصرح صاحب ت أ: وينظر. عن التهذيب: اللسان والتاج  : يب ترابمرو
167.
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ُمونـََها)170( من أسرار : ينظر". االستعارة " أو " االقرتاض" هذه التسمية قدمية، واحملدثون ُيسَّ
. 124: اللغة إلبراهيم أنيس

. 268: املُْزِهر يف ُعُلُوم اللغة للسيوطي )171(
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. أصر : املادة  )172( ، 84:مرو

: ،  والتاج15/315:اللسان: وينظر) . ع اهلامشم(7/146:العني:وينظر
ِخيُل واأللَفاظ العامليَّة  لدكتور أسامة رشيد : وينظر. 14/362 املَُعرَُّب و الدَّ

، اليت تعين يف أصلِ  )اآلِصَرة(حتريٌف ل) الَوَصرَّة : (وفيه. 77/ 1: الصَّفَّار
ويبدو يل أّن املعاين األخرى . ء وْضِعها احلبَل الصغَري الذي ُيَشدُّ ِبِه أسفلُ  اخلبا

وال أظُنُّها .. إخل ..تفرَّعت منها أو تطوََّرت عنها ، لتعين روابط املودة أو العهد 
ً أو موثَّقاً على حنو ما  ُمَعرَّبةً  عن أعجمي إذا كانت مبعىن العهد وااللتزام مكتو

لصّك  .يُعربِّ عنه 
ت أيب سعيد : ينظر. زور : املادة  )173( : ، وينظر131:الّضرير اللغوية مرو

، 22/ 6: ، واللسان 15/ 3: التكملة : وحنوه يف . 240/ 13: التهذيب 
زار، تصحيف ، والصواب من التكملة : ويف التهذيب 464/ 11: والتاج 

.واللسان والتاج 
ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. سرت : املادة  )174( ، 134:مرو

/ 1: ، والتاج 26/ 7: اللسان : وحنوه يف . 383/ 12: التهذيب :وينظر
.13: املُعرَّب للجواليقي : وينظر. 201

ت أيب سعيد الّضرير اللغوية : ينظر. شرب : املادة  )175( : ، وينظر141:مرو
126/ 12: ، والتاج 17/ 7: اللسان : وحنوه يف . 358/ 11: التهذيب 

.414: املَُعرَّب للجواليقي : وينظر

ثبت املصـــادر واملراجــــــــع
ّكيْـتابن إبراهيم، توفيقالدينالدكتور حميي) : هـ244ت(اللُّغَـِويالسِّ

.)م1969= هـ1389(بغداد،، اجلاحظدار،1ط
عبد الرمحنالدينجالل: القرآنعلوميفاإلتقان

املصريةاهليئةإبراهيم،الفضلحمّمد أبو:حتقيق،)هـ911ت(السيوطي
.)م1974= هـ1394(للكتاب، القاهرة،العامة

ر البالد وأخبار العباد بن حمّمد بن حممود: آ ، )هـ682ت(القزويينزكر
).م1984=هـ1404(دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، 

 خليل : ، حتقيق)هـ335ت( أَبو بكٍر حمّمد بن حيىي الصويلّ : أْخبَـار أِيب َمتَّام
عساكر وُحمَمَّد عبده عزام ونظري اإلسالم اهلندي، مطبعة جلنة التأليف 

). م1936= هـ1355(والنشر، القاهرة، 
 ت ( "وَِكيع"املَُلقَّب بِـ, أَبو َبكر دمحم بن خلف البغـداديّ : أخـبـار القـضـاة

، املكتبة التجارية 1عبد العزيز مصطفى املراغي، ط: ، حتقيق)هـ306
).م1947=هـ 1366( الكربى، مبصر،

بنالباقيعبدالدينجاحملاسنأبو: تراجم النَُّحاِة َواللَُّغوِيِّْنيَ يفالتعينيإشارة
يدعبد يدالدكتور عبد: حتقيق،)هـ743ت(اليماينا ب،ا د
ض،السورية،العربيةالطباعةشركة،1ط 1986= هـ1406(الر
.)م

حتقيق،)هـ321ت(أَبو بكر حمّمد بن اَحلَسِن بن دريد اَألزديّ :االشِتَقـاق :
= هـ 1411( ،بريوت، دار اجليل،1السالم حمّمد هارون، طعبد

).م1991

 1سكني، طالدكتور عبد احلميد أبو : االشتقاق وأثره يف النحو اللغوي ،
0)م1979=هـ 1399(مطبعة األمانة، 

مطبعة )هـ1376ت( العالمة عبد القادر املغريب: االشتقاق والتعريب ،
.) م1908= هـ1326(اهلالل، 

قسطنطينة،جامعةدبلوم،رسالةعياش،فرحات:اللَُّغةمنويفودورهاالشتقاق
).م 1979=هـ 1399(

جلنة التأليف والرتمجة والنشر ، 1طالدكتور عبد هللا أمني، : االشتقاق ،
).م1956= هـ1376(

ّكيت البغداديّ :إْصَالِح املَْنِطق (أَبو يوسف يعقوب بن ِإسحاق بن السِّ
السالم حمّمد وعبدَأمحد حمّمد شاكر،: وحتقيقشرح،)هـ244ت

.)م1987= هـ1307(القاهرة،املعارف،، دار4هارون، ط
مطبعة،1طسني،آلتور حمّمد حسنيالدك: اللغـةيفاألضـداد

.)م1974=هـ1394(بغداد،املعارف،
،واملستعمرينالعربمنوالنساءالرجالألشهرتراجمقاموساألعالم

، دار العلم4، ط)هـ1373(الزركليخري الدين: واملستشرقني
).م 1979=هـ1400(بريوت،للماليني،

 بريوت، الثقافة،دار،)هـ356ت(َعِليٌّ اَألْصبَـَهاِينُّ أَبو الَفرَِج : اَألَغاِين
.)م1961=هـ1374(

أَبو احلسني َعِليُّ بن يوسف الِقْفِطيُّ :النَُّحــاةِ أنبــاهعلىالــرواةإنبـاه)
دار الكتب، مطبعة1حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط:حتقيق،)هـ646ت

).م1986=هـ1406(القاهرة، املصرية،
أَبو َسْعد عبد الَكرِميِْ بن حمّمد بن َمْنُصْوِر بن التَِّمْيِميُّ : األَنـَسـاب

،1البارودي، طعمرهللاعبد:وتعليقتقدمي،)هـ562ت(السَّْمَعاِينُّ 
).م1988=هـ1409(لبنان، بريوت،اجلنان،دار

مكتبة،2، ط)هـ774ت(َكِثْري أَبو الِفَداِء ِإْمسَاِعْيَل بن  : والنَِّهايَـةَ الِبَدايَـة
).م1977=هـ 1398(،بريوتاملعارف،

حتقيقالسُّيوِطّي ،الدِّينجالل: والنَُّحاةاللَُّغوِّينيطَبَـَقاتُ بـُْغَيُة الُوَعاة يف :
القاهرة،احلليب،البايبعيسى، مطبعة1حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط 

).م1965=هـ1385(
حتقيق،) هـ255ت(اجلَاِحظُ أَبو ُعْثَماَن َعْمُرو بن َحبْرٍ :البَـَيان َوالتبيني

=هـ1405(املدين،مطبعة،5، ط عبد السالم حمّمد هارون: وشرح
.)م1985

السيد حمّمد الَفْيـضحمُِبُّ الّدين أبو: القامـوسجواهرمنالعـروسج
الدكتور : حتقيق،)هـ5120ت( الَواِسِطيُّ الزَّبـَْيِديّ احلسييناملرَتضى

، دار الكتب العلمّية 1عبد املنعم خليل إبراهيم و سيد حمّمد َحمُْمْود، ط
).م 2007= هـ 1428(، بريوت، 

 ِرِْيخ : العربِّيةإىلنقله،)م1956ت( بروكلمانكارل: اْلَعَرِيب األدبَ
القاهرة،املعارف،دار،2النجار، طاحلليمالدكتور عبد

).م1968=هـ1388(
رِْيِخ اِإلْسَالِم ووفيات بنَأمحدهللا حمّمد بنَعْبدأبو: واألعالماملشاهريَ

َهِيب ُعْثَمان السالمعبدالدكتور ُعمر: حتقيق،)هـ748ت (الذَّ
).م1989=هـ1410(بريوت،العريب،الكتابدار،1تدمري، ط
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 هـ310ت (حمّمد بن جرير الطربي أبو جعفر: ريخ األمم وامللوك ( ،
، دار سويدان، بريوت، 2حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

).م 1967=هـ 1387(
 اث اْلَعَرِيب رِْيِخ الرتُّ فؤاد َسزِكني ، نقله إىل العربِّية، الدكتور عرفة مصطفى، :َ

مطابع جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمية اململكة العربِّية 
) .م1988= هـ 1408(فة والنشر، السعودية، إدارة الثقا

ــَداَد أو رِيْـِخ بـَْغـ ــــالممــدينةَ ِبِت : السَّ َ اَخلِطْيُب أَبو َبْكر َأمحد بن علي بن 
= هـ1349( مكتبة اخلاجنى، القاهرة،،)هـ463ت (البغداديّ 
).م1931

 از مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَاميْ : تذكرة احلفاظ
لبنان، الطبعة - ، دار الكتب العلمية بريوت)هـ748: املتوىف(الذهيب 
) .م 1998-هـ1419(األوىل،

ج اللَُّغِة وِصَحاح العربِّية لة لكتاب  أَبو الَفَضاِئِل :التَّْكِمَلَة والذيل والصِّ
عبد العليم : ، حتقيق)هـ650ت(الصَّاَغاِينُّ احلسن بن حمّمد بن اَحلَسنِ 

وي، وإبراهيم األبياري، وُحمَمَّد أيب الفضل إبراهيم، مطبعة دار الّطحا
).م1979= هـ 1399( الكتب، القاهرة،

 ِأبو زََكِرَّ ُحمِْيي الّدين بن َشَرف النـََّوِوّي : واللُّغَـاتِ تـَْهِذيـــِب اَألْمسَـاء )
).ت. د ( ، القاهرة، )ه676ت

 ِالّدين أَبو الفضل َأمحد بن علي بن ُحْجٍر ِشَهاُب :التـَّْهِذْيبِ تـَْهِذيب
دار الفكر، ،1، ط )هـ852ت(الَعْسَقَالِينُّ 

).م1984=هـ1404(بريوت،
 ُحتقيق،)هـ370ت( األْزَهرِيَأمحدبنمنصور حمّمدأبو: اللَُّغةِ تـَْهِذيب :

للتأليف والرتمجة، املصريةوآخرين، الدارالسالم حمّمد هارون،عبد
واملستدرك على ). م1967-1964(ل العرب، القاهرة مطابع سج

رشيد عبد الرَّْمحَِن العبيدي، : الدكتور: حتقيق). 9، 8، 7( أجزائه 
).م 1975=هـ1395(القاهرة، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب،

ــةِ َمجَْهــــَرة (الَبَصرِي،أَبو بكٍر  حمّمد بن اَحلَسِن بن دريد اَألزديّ :اللُّغَـ
، دار العلم للماليني، 1الدّكتور رمزي بعلبّكي، ط: حتقيق،)هـ321ت

).م1987=هـ 1408(بريوت،
اخلامسالقرنإىلاهلجريالثالثالَقرنمننِْيَسابـُْورَ ِيف العلمّيةاحلَرََكة

وهيب، مؤسسة محادة للدراسات سليمانأديلالدكتور:اهلجري
).م 2003=هـ1423(ع، إربد، األردن،اجلامعية والنشر والتوزي

 حروف اهلجاء أليب احلسن عليِّ بن الفضل املزينِّ من علماء القرن الثالث
، 1الدكتور أشرف دمحم عبد هللا القصاص، ط: شرح وحتقيق: اهلجري

).م2009=هـ1430(القاهرة، دار النشر للجامعات، 
 دار 1، ط) هـ808ت ( كمال الدين الدَُّمْريي :حياة احليوان الكربى ،

.)م1995= هـ1415(الكتب العلمية، بريوت،
 ُحمّمد :حتقيق،)هـ393ت( أبو الَفْتِح عثمان بن ِجينِّ املَْوِصِليُّ : اخلَصاِئص

= هـ 1410(الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،، دار4النجار، طعلي
).م1990

ملأثور الدر املنثور يف الت ، دار الفكر، 2جالل الدين السيوطي، ط: فسري 
).م 1993= هـ 1413( بريوت،

الالدكتور حمّمد حسني:الثالثالقرنايةإىلالعربعنداللغويةالدراسات
) .م1980=هـ1401(بريوت،احلياة،مكتبة،1طسني،

األجنلومكتبة،2طأنيس،إبراهيمالدكتور: داللة األلفاظ
.)1963= هـ1393(املصرية،

 حيىي بن علي بن دمحم الشيباّين التربيزي، أبو ) بشرح التربيزي( ديوان أيب متام
حتقيق دمحم عبده عزام ، الطبعة الرابعة ، دار ): هـ502: املتوىف(زكر

".ت . د" املعارف ، مبصر، 
 دار ،1، شرح علي فاعـــور، ط)هـ195ت (احلسن بن هاين: ديوان أيب نواس

).م 1987= هـ1407(الكتب العلمية، بريوت ، لبنان،
 ٍالدكتور حمّمد حمّمد : شرح وتعليق, ديوان اَألعَشى الَكِبري َمْيُموِن بن قَيس

) م 1950= هـ 1370(، املطبعة النموذجية ، القاهرة ،2حسني، ط
.

 حبيب حسني احلسين، دار الرشيد . د: حتقيق ودراسة: ديوان السري الرفاء
). م1981= هـ 1402(للنشر، بغداد، 

بريوت،الثقافة،دارعباس،الدكتور إحسان: حتقيق:ُكثـَريِّ َعزَّةديوان)
.)م1971=هـ 1391

 هـ 1001ت ( رسالة األضداد لـ دمحم مجال الدين بن بدر الدين املنشأ (
سني . د/ دراسة وحتقيق  مع العلمي العراقي / دمحم حسني آل  جملة ا

. 336: 25، جملد 2، ج
دراسة)هـ1001ت(بن بدر املنشي الدينَحممَّد مجال:األضدادرسالة

معجملة،سنيآلالدكتور حمّمد حسنيوحتقيق العراقي،العلميا
.)م1984=هـ1404(،35مج،2ج

 الرسالة احلامتية، =(:الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات املتنيب و ساقط شعره
ت ( ُحمَمَّد بن احلسن بن املظفر احلامتي): أو املوضحة أو جبهة األدب

حمّمد يوسف جنم، دار بريوت للطباعة والنشر، : ، حتقيق)هـ388
).م1965=هـ1385(بريوت، 

بنالرمحنعبدالقاسمأبو: هشامالبنالنبويّةالسريةشرحيفاألُُنفالروض
السالمعبدعمر: حتقيق،)هـ581ت(السهيليدأمحبنهللاعبد

= هـ1421(بريوت،العريب،الرتاثإحياءدار،1طالسالمي،
).م2000

هـ900ت( اِحلمريياملنعمعبدبندمحم:األقطار خربيفاملعطارالروض(،
= هـ1401(بريوت،السراج،دار،2طعباس،إحسان: حتقيق

).م1980
 َهِيبِّ :النـَُّبَالءِ ِسَريِ َأعَالِم : حتقيق, )هـ748ت( حمّمد بن َأمحد بن ُعْثَماَن الذَّ

ؤوط شراف شعيب األر الرسالة،مؤسسة, 1ط, جمموعة حمققني 
).م2001=هـ1422(بريوت

 ٌالِعَمادبناحليعبد: َذَهبَمنْ أْخَبارِ يفالذََّهبِ َشَذرَات
َبِلي = هـ1399(,بريوت, املسريةدار,2ط, )هـ1089ت(احلَنـْ
).م1979

 ذي حمّمد رضي الدين ): شافية ابن احلاجب (َشرْح الشافية الرضي االسرتا
حمّمد نور احلسن وُحمَمَّد الزفزاف : ، حتقيق)هـ686ت( بن احلسن

( وُحمَمَّد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت،
.) م1982= هـ1402
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هـ643ت(النحوييعيشبنعليبنيعيشالدينموفق: املفّصلشرح(،
: فهارسهووضعراجعهسيد أمحد،أمحد السيد:وإخراجوضبطحتقيق

).ت. د (القاهرة ،التوفيقية،املكتبةالغين،عبداجلوادعبدإمساعيل
هـ421ت( َأمحد بن حمّمد بن احلسن املرزوقيّ :احلََماَسة ديوانَشرْح(،

والرتمجةالتأليفجلنة،2هارون، طالسالموعبدأمنيَأمحد:حتقيق
).م1952= هـ 1387(القاهرة، والنشر،

الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري، : شرح ديوان املتنيب
/ هـ 1271اهلند سنة -عتناء عبد احلسني حسام الدين مبدينة مبيب 

1861-1858برلني/ م ، ونشره أيًضا فريد ريك ديرتصي 1855
.م 

 ُر بن َأِيب ُسْلَمى فخر . د: حتقيق: صنعة أيب العباس ثعلب: شرح ديوان ُزَهيـْ
= هـ 1402( دار اآلفاق اجلديدة،: ، بريوت 1الدين قباوة، ط

).م1982
 ُر بن َأِيب ُسْلَمى . د: حتقيق: صنعة أيب العباس ثعلب: شرح ديوان ُزَهيـْ

= هـ 1402( ار اآلفاق اجلديدة،د: ، بريوت 1فخر الدين قباوة، ط
).م1982

 دمحم حممود : جالل الدين السيوطي، تصحيح وتعليق: َشرْح َشواِهِد املُْغِين
هـ 1386(الشنقيطي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 

).م1966
اشعي،البعيثشعر جملةحسني،دمحمرشيدصرالدكتور: وحتقيقمجعا

.)م1979=هـ 1399(،14ع،البصرةجامعةاآلداب،كلية
 ْعرِ َوالشُّعرَاِء َبَة عبد ِهللا بن ُمْسِلٍم الدِّيـْنَـَورِيُّ :الشِّ حتقيق ،)هـ276ت(ابن قـُتَـيـْ

=هـ1397(العريب، القاهرة،دار الرتاث،3َأمحد حمّمد شاكر، ط: 
).م1977

 سني َأمحد بن أَبو احل: الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها
، 1السيد أمحد صقر، ط: ، حتقيق )هـ395ت(فَاِرِس بن زََكِرَّ الَقْزِوْيِينُّ 

) .م2005= هـ1426(مؤسسة املختار،  القاهرة ،
 َِحـــاح ِإْمسَاِعْيل بن َمحـَّاد اجلَـْوَهـرِي : -العربِيّــةوصحــاحتــاج اللُّغَــةِ -الصِّ
بريوت، للماليني،العلم، دار4عطار، طالغفورعبدَأمحد: حتقيق،)هـ400ت(
.)م1987= هـ1407(
 حمّمد حامد : ، حتقيق)هـ526ت( أبو احلسني ابن أيب يعلى: طَبَـَقاُت احلََنابَِلة

.)م1952=هـ1372(الفقي، القاهرة ،
هـ771ت( عبد الوّهاب بن علّي السبكّي : طَبَـَقاُت الشَّاِفِعية الُكبْـَرى( ،

، دار إحياء 2الدكتور حممود الطناحّي وعبد الفّتاح احللو، ط: حتقيق
).م1976= هـ1396(الكتب العربّية، القاهرة، 

 ِعبد الستار : ، حتقيق)هـ296ت ( عبد هللا بن املعتز: طَبَـَقاُت الشَُّعرَاء
1956= هـ 1375( ، دار املعارف مبصر، القاهرة ،1َأمحد فراج، ط

).م 
 َت (حمّمد بن سعد بن منيع أبو عبد ِهللا البصري : ىالطَبَـَقـاُت الُكرب

، دار صادر، بريوت، 1إحسان عباس، ط:، حتقيق )ه230
).م1968= هـ1388(

ت ( أَبو بكر حمّمد بن حمّمد الزُّبـَْيِديُّ : طَبَـَقاُت النَّْحوِيَِّني واللَُّغوِّيني
مصر، دار املعارف،،2حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، حتقيق)هـ379

).م1984=هـ 1404(
 حتقيق)هـ231ت( حمّمد بن َسالٍَّم اجلَُمِحيُّ : طَبَـَقاُت ُفُحْوِل الشَُّعَراِء ، :

).م 1974= هـ 1394(َحمُْمْوِد حمّمد  شاكر، مطبعة املدّين، القاهرة، 
مؤسسة 1عبدالفتاح احلمُّوز، طالدكتورظاهرة القلب املكاين يف العربية ،

.)م1986= هـ1406(،الرسالة، عمان،
 ُأَبو الَفَضاِئِل احلسن بن حمّمد بن اَحلَسِن : الَفاِخرالزَّاِخر والُّلَبابُ الُعَباب

.سني آلحتقيق حمّمد حسن،)هـ650ت(الصَّاَغاِينُّ 
للنشرالعروبةدارمكتبة،1طعمر،الدكتور أمحد خمتار:الّداللَـةعلـم

.)م1982= هـ 1402(والتوزيع، الكويت ، 
الدكتور مهدي : ، حتقيق)هـ175ت (اخلَِلْيُل بن َأْمحََد الَفرَاِهْيِديُّ : الَعْيــن

، دار الرشيد للنشر، 1املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، ج
).م1982= هـ 1403(بغداد،

 َِبَة عبد ِهللا بن ُمْسِلٍم الدِّيـْنَـَورِيُّ، :ُعيـُْوِن اَألْخَبار يوسف علي : حتقيقابن قـُتَـيـْ
).م1998=هـ1419(طويل،دار الكتب العلمّية، بريوت،

الدكتور: حتقيق،)هـ285ت( احلَْرِيبُّ إبراهيمإسحاقأبو: احلَِدْيثِ َغرِْيب
هـ 1405(جدَّة، دار املدين،،10طالعابد،إبراهيمبنسليمان

).م1985=
 أَبو ُعبَـْيٍد َأمحد بن حمّمد بن حمّمد  بن :الَغرِيْبِني يف الُقْرآن َواَحلِدْيث ، اهلََرِويُّ

َأمحد فريد املَزِْيِدي، قدم له وراجعه : ، حتقيق)هـ401ت (عبد الرَّْمحَنِ 
الدكتور فتحي حجازي، املكتبة العصرية ، َصْيَدا ، بريوت ، :
) .م 1999=هـ 1419(

 ُت( الزََّخمَْشرِيّ ُعَمرَ بنَحمُْمْودِ جارهللالَقاِسمِ أَبو: اَحلِدْيثِ َغرِْيبِ ِيف الَفاِئق
،1طإبراهيم،الفضلوحمّمد أبوعلي حمّمد البجاوي:حتقيق) هـ538

) .م1945= هـ1364(،لقاهرةالعربِّيةالكتبإحياءدار
للطبعمصرضةدار, 7ط, وايفالواحدعبدعليالدكتور: اللغَـةفقـه

).م1973=هـ1393(القاهرة ،, والنشر
الكتبدارمديرية،1، طالزيديسرالدكتور كاصد: العربِّيةاللَُّغةفقه

).م 1987= هـ 1407( املوصل،والنشر،للطباعة
ت(النيسابوريأَبو َمْنُصْوَر إْمسَاعيل الثَعالِيب : َفقه اللَُّغِة و ِسرٌّ العربِّية

احلكمة،دار،2البواب، طسليمسليمان: حتقيق،)هـ429
).م1989=هـ1410(دمشق،

بريوت،الفكر،دار،1طحمّمد املبارك،:العربِيةوَخَصاِئصُ اللَُّغةفقه
.)م1975=هـ1395(

املعرفة، بريوت، دار،)هـ385ت(ابن النَِّدْميُ، حمّمد بن ِإسحاق:الفْهَرْست
).م=1978ه 1399(

 ِديُّ جمد : القاُموُس املُحيِط َ ، )هـ817ت( الدين حمّمد بن يـَْعُقوب الَفريوز آ
).م 1993= هـ 1413( ، مؤسسة الرسالة ، بريوت،3ط 

حتقيق )هـ538ت ( الزخمشري، حممود بن عمر: القسطاس يف علم العروض ،
، مكتبة املعارف، بريوت، 2الدكتور فخر الدين قباوه، ط 

).م1989=هـ1410(
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 حتقيق)هـ502ت( اَخلِطْيُب التربِيزِيُّ : الَقواِيف الَكـاِيف يف الَعُروِض و ، :
= هـ1429( ، دار الكتب العلميَّة ، بريوت،2إبراهيم مشس الدِّين، ط

).  م 2008
حتقيق )هـ285ت( أبو العباس حمّمد بن يَزِيد املُبـَّرِد: الكامل يف اللغة واألدب ،

ضة دمحم أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة، ال قاهرة، مطبعة 
.)م1956=هـ 1376(مصر،

 بَـَوْيهِكَتاب(= : الِكتَـاب أَبو ِبْشٍر َعْمُرو بن ُعْثَماَن بن قـَنـَْربٍ، املشهور بـ : )ِسيـْ
بَـَوْيه: ( ، 3السَّالم حمّمد هارون، طعبد:حتقيق،)هـ180ت() ِسيـْ

.)م1988=هـ1408( املدين، القاهرة، مطبعة
دار )هـ1067(خليفةحاجي: ي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسام ،

).م 1981= هـ 1402( الفكر، بريوت، 
 ًِز الُعمَّال يف ُسَنِن األقواِل واألفْـَعال َعِلي بن ُحَساَم الدِّين املتَِّقي اهلِْنِدي: َكنـْ

= هـ 1410(،  مؤسسة الرسالة ، بريوت ،)هـ975ت ( 
0)م1989

 أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي : ُعُلُوِم الِكَتاِب اللَُّباب يف
، دار الكتب العلمّية ، 1، ط )هـ 880ت بعد ( احلنبلي
).م1998= هـ 1419(بريوت،

 ُاملعارف،دار،1طالتواب،عبدالدكتور رمضان:والَتطور اللَُّغِويالَعامَّةحلَْن
).م 1967=هـ1387(مصر،

 املصريالدين حمّمد بن ُمْكَرٍم بن َمْنظُْوٍر اإلفريقيالمج: ِلَساُن الَعَرِب
.)م1956= هـ 1376(بريوت ،صادر،دار،3، ط)هـ711ت(

ِشَهاُب الّدين أَبو الفضل َأمحد بن علي بن ُحْجٍر الَعْسَقَالِينُّ : اِلميزانِلَسان
1391(بريوت،للمطبوعات،األعلمي، مؤسسة2، ط)هـ852ت(

.)م1971=هـ 
يد أبو العباس حمّمد بن يَزِيد : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا

هـ 1350(املُبَـّرِد، عبد العزيز امليمين، املطبعة السلفية، اهلند، 
). م1931=

أمحد احلويف، و . د: ابن األثري، حتقيق: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر
).م1983= هـ1403(بدوي طبانة، . د

 َهـ518ت (أَبو الفضل َأمحد بن حمّمد بن إبراهيم املَيَداِين : اَألْمثَالِ عٌ ُجمْم(،
بريوت ، ، دار الفكر،3احلميد، طعبدالدينحمّمد حميي:حتقيق

.)م1972= هـ1392(
دار صادر، )هـ320ت( إبراهيم بن حمّمد البيهقي: املََحاِسن واْلَمَساِوئ ،

).م1970=هـ 1390(بريوت، 
 ْابن ِسْيَده أَبو اَحلَسِن َعِليُّ بن ِإْمسَاِعْيَل : اللَُّغةِ ِيف اَألْعَظمِ واملُحيطِ املُْحَكم

، 1، ط الفّراجَأمحدالستارعبد: حتقيق،)هـ458ت(املُْرِسيُّ 
.)م1958=هـ1378(مصر،،وأوالدهاحلليبالبايبمطبعة مصطفى

 هـ385ت(لصَّاِحُب، أَبو الَقاِسِم ِإْمسَاِعْيُل بن َعبَّادِ ا: املُحيِط ِيف اللَُّغِة(،
، عامل الكتب، 1سني، ط َحَسن آلالشيخ حمّمد :حتقيق

.)م1994=هـ1414(بريوت،
2،ط)هـ732ت(الفداءأبوإمساعيلالدينعماد: البشرأخباريفاملختصر،

).م1960=هـ1380(بريوت،اللبناين،الكتابدار

2005=هـ1426( ابن ِسْيَده، دار الكتب العلمّية ، بريوت،: املَُخصَّص
).م

هـ768ت( أبو حمّمد عبد هللا بن أسعد اليافعي: مرآة اجلنان وعربة اليقظان( ،
لقاهرة، 2ط ).م 1991= هـ1412(، دار الكتاب اإلسالمي 

 علي بن سلطان مال علي القاري: َمْرقَاة املََفاتِْيِح َشرْح ِمْشَكاة املََصابِيِح ،
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ) ه1014ت (حمّمد اهلروي

).ت. د( لبنان، 
346ت ( علي بن احلسني بن علي املسعودي: ُمُروِج الذََّهِب ومعادن اجلوهر

، حتقيق حمّمد حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت )هـ
).م 1983= هـ1403(،

 ُت َزْهرَاء: ماجستريرسالة:َوِدرَاَسةٌ َوَحتِْقْيقٌ َأِيب تـَُراٍب اللَُّغوِيََّة ـ َمجْعٌ َمْرِوَّ
هـ1417(املوصل، اآلداب، جامعةكليةَسْعُد الدِّيِن  ِشْيت،

).م1996=
 ُت : دكتورَوِدرَاَسةٌـ، الَوَحتِْقْيقٌ َمجْعٌ ـ)هـ255ت (ِمشُْر بن َمحُْدَوْيه اللَُّغوِيََّة َمْرِوَّ

=هـ1426(مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديبيـُْوُنُس،َحازِم سعيد 
).م2005

ُفؤاد : جالل الدِّين الّسيوِطّي ، حتقيق: العربِّية وأنواعهاُعُلوِم اللَُّغةِ يفاملُْزِهر
هـ 1430(لبنان،، دار الكتب العلمّية،  بريوت،2علي َمْنُصور، ط 

).م 2009=
 صر الدين األسد، الطَّبـَْعة الدكتور: مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية

) .م1988= هـ 1408(السابعة، دار املعارف مبصر،
 ُِشَهاُب الّدين أَبو ) : إرَشاد األرِْيب إىل َمْعرَِفِة اَألِدْيب=: (:األدبَـاءُمْعَجم

قـُْوت اَحلَمِويّ  َ بريوت،الفكر،، دار3، ط )هـ626ت(عبد ِهللا 
).م1980=هـ1401(

قـُْوت احلََمِوّي،: ُمْعَجُم البـُْلـَدان بريوتداروالنشر،للطباعةصادردارَ
).م1957=هـ1377(بريوت،والنشر،للطباعة

 َعـَراء ِينُّ : ُمْعَجُم الشُّ عبد الستار : ، حتقيق)هـ384ت( حمّمد بن ِعْمَراَن املَْرُزَ
إحياء الكتب العربِّية،  مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، فرَّاج، دار 

) .م1960=هـ1380(
كّحالةرضاعمر: العربِّيةالكتبمصنفيُمْعَجُم املَُؤلفني، تراجم

لبنان ، ،بريوت،العريبالرتاثإحياءدار،)م1957-هـ1376(
).ت.د(

 ُسلوم،داودوالدكتورسعيد،مجيلالدكتور: واألْمَصار الَقَباِئللَُغاتُمْعَجم
معمطبعة ) .م1987= هـ1398(،بغدادالعراقي،العلميا

 أَبو ُعبَـْيد َعْبد ِهللا بن عبد الَعزِْيِز بن : ُمْعَجم َما اْسَتعجم ِمَن البـُْلَدان َواَألَماكن
، مطبعة 1مصطفى السقا، ط: ، حتقيق)هـ487ت ( حمّمد الَبْكرِّي 

).م1947=هـ 1366(جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، 
 ُبريوت، احلياة،مكتبةدار،)هـ1372ت(رَِضاَأمحدالشيخ:اللَُّغةَمْنت ُمْعَجم

).م1958= هـ1378(
 ُدار ،2إبراهيم مشس الدِّين، ط: حتقيقابن فَاِرس،:اللَُّغة َمَقاييسُمْعَجم

).م2008=هـ9142(لبنان،الكتب العلمّية،
 ِأَبو َمْنُصْوٍر َمْوُهْوُب بن : املعجمحروفعلىاألعجميالكالممناملَُعرَّب

َأمحد حمّمد : وشرححتقيق،)هـ540ت(َأمحد بن حمّمد اجلََوالِْيِقيّ 
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املصرية، القاهرةدار الكتبمطبعة،2شاكر، ط
).م1969=هـ1389(

 ُج العروس(الَعاَلِميَّةواأللَفاظُ والدَِّخيلُ املَُعرَّب ثيلية يف  )دراسة نقدية 
، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1الصَّفَّار، طرشيدأسامةالدكتور

).م2011=هـ 1432(
 ِصُر بن عبد السَّيِِّد بن َعِليٍّ املَُطّرِزِيِّ : اْلُمْغِرب يف تـَْرتِيب املَُعرَّب َ أَبو الَفْتِح 

، مكتبة 1َحمُْمْوِد فاخوري، وعبد احلميد خمتار، ط: يق، حتق)هـ616ت(
).م1979= هـ1399(أسامة بن زيد، حلب،

 ْت(أَبو الَقاِسِم َحمُْمْوُد بن ُعَمَر الزََّخمَْشرِيُّ هللاجار: العربيةعلميفاملَُفصَّل
بدر ملَُحمَّداملفصلأبياتشرحيفاملفصلكتابوبذيله،)هـ538
) . ت.د(بريوت،،اجليلدار،2طاحلليب،النعساينفراسأيبالدين

املصرية،  األجنلومكتبة،5طأنيس،الدكتور إبراهيم: اللغةأسرارمن
).م1975= هـ1395(

ت. د ( الفكر، بريوت ، داراألفغاين،سعيد: النحوريخمن.(
رِيخ املُلوك واألمم َتِظم ىف  املعارفدائرةمطبعة،1ابن اجلوزي، ط:املُنـْ

دحيدرالعثمانية، .)م 1939=م1938(اهلند،الدكن،آ
حمّمد يوسف جنم، دار : ابن وكيع، حتقيق: اْلُمْنِصف لِْلَسـارِق واملَْسُروق ِمْنه

).م1984=هـ1404(بريوت، بريوت،
أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي :املَُوازَنَة بـَْنيَ أِيب َمتَّام والُبْحُرتِي

، حتقيق حمّمد حمي الدين عبد احلميد، دار املسرية، بريوت )هـ370ت(
) .م1944مصورة عن نسخة صادرة سنة (

ةتـََراجميفاملَُيسََّرةاملَْوُسوَعة وليد: إعداد:واللَُّغةوالنَّْحوالتـَّْفِسري واإلقْـَراءأَِئمَّ
دبن أمحد احلسني ادجو بنوبشريالقيس،اللطيفعبدبنالزبريي، وأ

لندن،احلكمة،جملة،1طبن حمّمد البغدادي،وعمادالقيسي
.)م2003= هـ1424(بريطانيا،

ِينُّ : املَُوشَّح  يف مآخذ الُعَلَماء على الشَُّعرَاء ( حمّمد بن ِعْمرَاَن املَْرُزَ
( علي دمحم البجاوي، القاهرة ، دار النهضة مبصر: ، حتقيق) هـ384ت

). م1965= هـ 1385
َزاِن االْعِتَداِل يف ،: الرجالنقدِميـْ : حتقيقحمّمد بن َأْمحََد بن ُعْثَماَن الذََّهِيبِّ

احلليب، القاهرة ،البايبعيسى، مطبعة1البجاوي، طعلي حمّمد
).1963=هـ1383(

 أبو احملاسن يوسف بن تغري بردي : النُُّجوُم الزَّاِهَرة ِيف ُمُلوِك ِمْصر والَقاِهَرة
ب (القاهرة،املصرية،الكتبدار، مطبعة)هـ874ت( كياال

).م1975= هـ1348

 َكَماُل الّدين، أَبو البَـرََكاِت عبد الرَّْمحَاِن بن : نـُْزَهة األَلِبَّاء ِيف طَبَـَقاُت اُألَدبَـاء
الدكتور إبراهيم: حتقيق،)هـ577ت(حمّمد بن ُعبَـْيِد ِهللا األَنـَْبارِيُّ 

).م1985=هـ1406(الزرقاء،املنار األردنية،مكتبة، 3السامرائي، ط
حتقيق)هـ565ت ( املُظَفَّْر بن الفضل: َنْضَرة األْغرِيض يف ُنْصَرة الَقرْيض ، :

ى عارف احلسن، دمشق، ).م1976= هـ1396( الدكتورة  
ِديَصـــَالِح الّدين َخِلْيَل بن إيبك الصَّفَ :َنْكت اهلْمَيان يف ُنَكِت الُعْمَيان )

).م2007=هـ 1428( ، دار الكتب العلمّية، بريوت،)هـ764ت
 َاية اَألَرب ِيف فـُُنون اَألَدِب امي : ِ أْمحَْد بن َعْبد الَوهَّاب بن حمّمد بن َعْبد الدَّ

، مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية، )هـ733ت ( النـَُّوْيري 
).م 1976= هـ1396(القاهرة، 

 جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حمّمد بن : احلديث واألثرالنَِّهاية يف غريب
طاهر َأمحد الزاوي، َحمُْمْوِد حمّمد : ، حتقيق )هـ606ت (اجلزرياألثري 

= ـه1383( ، دار إحياء الكتب العربِّية ،القاهرة ،1الطناحي،ط
.) م 1963

 للحافظوالنحاة،اللَُّغوِيِّْنيَ اتطَبَـقَ بـُْغَية الُوَعاة يف((نـََوادر الَفَوائِد ِمْن كتاب :
حمّمد أبو:فرج حسن البوسيفي، حتقيق،))السيوطيالدينجالل
=هـ1384(احلليب، القاهرة،البايبعيسىنشره،1إبراهيم، طالفضل

). م1964
 ء والشُّعراء : والُعَلَماءنُور الَقَبس املُْخَتَصر ِمْن املُْقتَـَبس ِيف أْخَبار النَُّحاِة واألد

ِينُّ  ( أيب احملاسن اليغموري: اختصار) هـ384ت( حمّمد بن ِعْمرَاَن املَْرُزَ
ُروُدلف زهلام، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : ، حتقيق)هـ673ت 

).م 1964= هـ1384(
 ََهِديَّة، راملؤلفنيأمساءالَعارِِفْنيَ البغداديشاإمساعيل:املصنفنيوآ

البهية،مطبعتهايفاجلليلةاملعارفوكالةبعنايةطُبع،)هـ1239ت(
).م1951=هـ 1371(استانبول، 

 إحياءدار،2طالصفدي،آيبكبنخليلالدينصالح: لَوِفيات الَواِيف
).م2000= هـ1421(بريوت،العريب،الرتاث

 3طحمّمد األنطاكي،:اللَُّغة فقهالَوِجْيز ِيف،، دار الشروق، سور
.)م1969=هـ 1389(

ِد بن ِإبـَْراِهْيَم بن أِيب َبْكر بن :الزمانهذاأبناءوأنباءاَألعَيانَوفَيات َأمحد بن ُحمَمَّ
مكتبةاحلميد،عبدالدينحمّمد حميي:حتقيق،)هـ681ت( خّلَكان
).م1948= هـ1367(، القاهرةالعصرية،النهضة
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1918-1920في ضوء مجلتي ُكردستان والتهجير والالجئون الُكرد خالل الحرب العالمية األولى وبعدها

طاهر توفيق
العراق-كوردستان، اقليم  جامعة زاخو، فاكوليت العلوم اإلنسانية،سكول اآلداب،قسم التاريخ

)2016شباط،4،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين االول، 27(تاريخ استالم البحث: 
الخالصة

، تمثل الصحافة الُكردية التي دشنت 1923-1514نتيجة لقلة المصادر عن التاريخ الُكردي الحديث وخصوصاً في العهد العثماني بُكردستان 
أحد أهم المصادر التي يُعوِّل عليها الباحث في كتابة تاريخ الُكرد خالل تلك المدة؛ ،1902-1898عصرها بصدور جريدة ُكردستان بين سنوات 

لما ضاع قبل تلك المدة. ومن جملة ألنها حفظت العديد من المواقف الُكردية من األحداث التي لوالها لضاع الكثير من التاريخ الُكردي مث
) اللتان أصدرتهما الجمعيات كبير ضمن تاريخ الصحافة الُكردية هي مجلتا(ُكردستان ووتوثيقي  المطبوعات الُكردية التي لها ثقل ثقافي 

في البحث والدراسة لسببين األول: هو الُكردية في استانبول بعد انتهاء الحرب العالمية األولى. هذان المطبوعان اللذان لم يأُخذا حقهما بعد 
صعب البحث في أنهما كانتا مفقودتين إلى وقت قريب نسبياً، أما السبب الثاني: فيتمثل بأنهما قد كتبتا باللغتين العثمانية والكردية القديمة بحيث ي

موضوع التهجير الُكردي والالجئين ها ُكردستان وثناياهما إال لمتضلع في اللغتين المارتين. ومن جملة المواضيع التاريخية التي تطرقت إلي
الُكرد التي تسكت عنه المصادر التاريخية بشكل كبير، وتمثل المعلومات التي وردت فيهما المصدر الرئيسي لهذه المأساة التي حدثت خالل 

الحرب العالمية األولى، وامتدت إلى سنوات عدة بعدها.

التهجري احلرب العاملية األوىل  جملة كردستان  جملة الكلمات الدالة:

المقدمة

هل للتاريخ وجهان أو أكثر؟ هل إن دراسة التاريخ تصل 
م منها؟ هل اإلنسان  ا تقر بالباحثني إىل احلقيقة املطلقة أم أ
عادل ومنِصٌف يف تدوين التاريخ؟ مث هل أن التاريخ هو التاريخ 
املدون واملكتوب فقط؟ إذا كان كذلك فماذا ُيسمَّى التاريخ 

هل إن التاريخ عادل يف ذكره الذي مل يُدّون ونسيه اإلنسان.
للوقائع واألحداث؟ ملاذا يذكر حدث ما ويفصل يف وقائعه 
باملئات من الوثائق والدراسات، وال يذكر حدث آخر إال بصورة 
عابرة جداً، علمًا ان احلدث األخري رمبا يكون أهم وأقوى أو 
يتساوى مع احلدث األول؟ ملاذا هذا التمييز يف كتابة التاريخ؟ 

ال عند التطرق إىل موضوع أسئ لة أخرى عديدة تطرح يف هذا ا
هذه الدراسة وتفاصيل أحداثها. 
بكل ما حتمل الكلمة انسانيةفاحلدث كبري جداً وهي كارثة

ا تعد فاجعة بكل ما حتويه من حقائق مثبتة،  من معىن؛ أل

فلماذا سكتت عنها املصادر التارخيية سكوتًا رهيبًا آنذاك. ال 
جواب كل هذه األسئلة وسكوت املصادر عن ذكر حيتمل

فاجعة التهجري الُكردي خالل احلرب العاملية األوىل وظروف 
الالجئني الكرد بعد ذلك ليس له إال حقيقة واحدة وهي أن 
الشعب الُكردي مل يكن له أي قيمة يف نظر احلضارة الغربية 

لُكردي حينذاك وكان منبوذًا داخليًا وخارجياً، بل إن الشعب ا
وخالل متابعة هذا املوضوع كان عاًال على الكل، على الدولة 
العثمانية: اليت مل تنظر إليهم إال كقطيع أغنام، على األرمن: 
الذين رأوا فيهم برابرة وهم وراء تدمري احلضارة والعرق األرمين 
الراقي الذي هو حالة نادرة يف الشرق األوسط كما يقولون، على 

وا أن الُكرد ليسوا إال عصى بيد احلكومة الروس: الذين رأ
العثمانية تنشر الفوضى يف املعارك العسكرية وتضطهد املسيحيني 
أينما وجدوا وَحّلوا، على الربيطانيني: الذين استخفوا بكل ما هو  
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ُكردي يتحكمون يف مصريهم مشاًال وجنوباً، شرقًا وغربًا ركضاً 
وراء مصاحلهم.

ن عاطفة تنسج نثراً يف قيمة الُكرد هذا احلديث ليس نابعاً ع
يف الشرق األوسط، وإمنا هو مستند على أسس وحقائق تارخيية 
ال ميكن نفيها، الكل كره الُكرد وأبغضهم، بل حىت الُكرد كره 
بعضهم بعضاً. وعند النظر إىل حياة وتاريخ الُكرد خاصة يف 

كيف القرنني التاسع عشر والعشرين يتبادر إىل الذهن سؤال هو:  
بقي الُكرد ومل يُبيدوا؟ ملاذا مل ينتهوا كأمة من الوجود نظراً 

جلسامة األحداث والوقائع اليت أصابتهم؟ 
تلك األفكار السابقة تنطبق على عنوان هذه الدراسة 
(التهجري والالجئون الُكرد خالل احلرب العاملية األوىل وبعدها 

لبحث فعند ا)1918 -1920يف ضوء جمليت ُكردستان و
واخلوض يف املصادر التارخيية اليت حتدثت عن التهجر الُكردي 
جندها قليلة جدًا تُعد على أصابع اليد الواحدة، يضاف إىل 
ذلك أن تلك املصادر بدورها مرت مرورًا عابرًا وسطحيًا على 
التهجري الُكردي يف احلرب العاملية األوىل. فال جند هلا ذكرًا يف 

يف املصادر الرتكية والفارسية، وبطبيعة احلال املصادر األجنبية وال
ليست يف املصادر الُكردية إن وجدت إال إشارات قليلة جداً 
وعابرة عن هذا التهجري الُكردي علماً أن األرمن كانوا قد ُهجروا 
من أماكنهم كذلك يف نفس املناطق وما زال التاريخ والسياسية 

ال إال أن مستمرًا باحلديث عنهم، وال يسع الباحث  يف هذا ا
يقف موقفًا حمريًا جدًا إزاء هذا التناقض يف ذكر األحداث 

والوقائع التارخيية.
حدثت هجرة أرمنية فاضت املصادر التارخيية باحلديث 
والكالم عنها حبيث يتيه الباحث بينها وال يستطيع أحد السيطرة 

ا باآلالف ومبختلف اللغات. بامل ا؛ أل قابل عليها واإلحاطة 
يف موضوع اهلجرة الُكردية اليت حدثت يف نفس املكان وبعد 

1916أشهر قليلة من اهلجرة األرمنية وحتديدًا يف منتصف سنة 

جند أّن املصادر معدومة عنها ال تكاد ُتكّون فكرة واضحة عن 
هذه اهلجرة، علمًا أن الوثائق العثمانية نفسها ذكرت أن الُكرد 

وم، ووان، وبدليس) حتديدًا إىل عمق هاجروا من واليات (أرضر 
األناضول الغربية يف احلرب العاملية األوىل وعددهم يرتاوح بني 

، مات حوايل نصف )1(شخص)1000000(إىل)700000(
عدد هؤالء املهاجرين، فما هي املصادر اليت حتدثت عنهم؟ 

ميكن هنا إجيازها بصورة خمتصرة:
وكامل بدرخان يف تقرير تناول كل من عبد الرزاق بدرخان 

هلما إىل اجليش الروسي خالل احلرب العاملية األوىل إىل هذه 
اهلجرة الُكردية ضمن صفحات قليلة ذكرا فيها بعض حاالت 
التهجري الذي تعرض له الُكرد على أيدي الفرق األرمنية 

. كما وصلت إلينا عدد من )2(واجليشني الروسي والعثماين
ت هي أيضاً بدورها إىل موضوع اهلجرة املذكرات الشخصية تطرق

الُكردية يف احلرب العاملية األوىل ضمن صفحة أو صفحات قليلة 
، ومذكرات الدكتور )3(منها: مذكرات حسن هشيار

، ومذكرات الطبيب )5(، ومذكرات زنار سلويب)4(اسرتجيان
األمريكي الذي تواجد يف خربوط خالل احلرب العاملية االوىل 

. وأخريًا كتاب (كارو )Henry H. Riggs()6-(هنري ريكس
ساسوين) الذي حيمل عنوان(احلركة القومية الُكردية وعالقة 

حيث شارك ساسوين أيضًا مع الفصائل )7(األرمن بالُكرد)
األرمنية يف مشال ُكردستان اليت كانت تتقدم اجليش الروسي فيها.

ا كل من جملة ُكردستان اليت  )8(إن ما مييز املقاالت اليت نشر
اليت  ))9كانت لسان حال مجعية تعايل ُكردستان، وجملة 

كانت تصدرها أيضًا اجلمعية نفسها، بعد احلرب العاملية األوىل 
تمع الُكردي بدقة خالل احلرب العاملية  ا وصفت حال ا يف أ
األوىل وبعد انتهائها. وهي تنفرد بتفاصيل هذا املوضوع، كما 
ا قريبني من تلك اهلجرة  ا متثل وجهة النظر الُكردية وكان ُكتَّا أ

كان أغلبهم شهود عيان على ما مر به هؤالء الُكرد زمنيًا وقد
دون أي اهتمام حىت من الصحفيني األجانب الذين كانوا 
يرسلون تقارير يومية عن املهاجرين األرمن. ويكفي هنا القول: 
لتان خبصوص التهجري الُكردي خالل  إن ما تناولتها هاتان ا

بعد انتهاء احلرب، احلرب العاملية األوىل وظروف الالجئني الُكرد
ا ال ميكن البته من  يعد املصدر التارخيي األول عنها، وبدو

البحث واخلوض يف ثناياها.
وأخريًا من املفيد القول هنا: إننا قسمنا موضوع البحث إىل 
حمورين، احملور األول: تناولت فيه أفكار وأحداث تلك املقاالت 
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ا جملة ُكردستان عن هذه الواقعة . واحملور الثاين: اختص اليت نشر
وما نشرته عن هذه املأساة وفيها معلومات غاية يف مبجلة 

ا تنفرد بنشر إحصائية عن عدد املهاجرين  األمهية خاصة أ
ا. ومن اجلدير  الُكرد الذين انتشروا يف وسط األناضول وغر

الرتكية -بالذكر أن مجيع هذه املقاالت كانت باللغة العثمانية
دف الوصول اىل -القدمية تُرجم معظمها اىل اللغة العربية 

املقصد احلقيقي لُكّتاب تلك املقاالت. 
-1919وقائع التهجير الُكردي في مجلة ُكردستان -أوالً 

1920:
تطرقت جملة ُكردستان يف مقاالت عدة إىل موضوع التهجري 
الُكردي، وَوْصف حالة الُكرد وظروفهم يف األماكن اليت هجروا 

في مقالة نشرت يف العدد اخلامس منها الصادر بتاريخ ها. فإلي
رسالة مفتوحة إىل السيد ناظر حتت عنوان (1919نيسان 16

الذي كان أحد )10(الداخلية مجال بك أفندي) للكاتب (حممد)
مدرسي دار اخلالفة العليا تطرق إىل مسألة التهجري بشكل 
مفصل، وفيها شدد على وزير الداخلية اإلسراع مبساعدة هؤالء 
املهاجرين من الُكرد الذين ميوتون من اجلوع والربد، فقد ذكر بانه 
قام جمموعة من املسؤولني بنشر بعض البيانات اليت تؤكد أّن 

شاكل اآلنية اليت يعاين منها الشعوب يف هذه التعامل مع امل
املنطقة لن تكون على أساس املذهب أو العرق، بل سيتم 
مساعدة املظلومني باختالف أجناسهم، وأعراقهم، 

م .)11(وديانا
مث يقول حممد: أنا بدوري سأشرح بعض البيانات واحلاالت 

ال،  يقتصر فعند التطرق إىل مصائب األقوامالُكردية يف هذا ا
احلديث فقط عن األرمن ومل يتطرق أحد إىل الُكرد حيث بقيت 
هذه املسألة مظلمة ومغلقة وصارت مثل االحجية ال أستطيع 
فهمها. إذ إن املذابح الُكردية أكرب من املذابح األرمنية 
بأضعاف، وحسب القاعدة املنطقية (البادئ أظلم) فانه يتم 

ملذابح الُكردية تبقى التحدث عن املذابح األرمنية ولكن ا
. )12(موجودة يف الواقع فقط، وهذا أمر عجيب

فلم يكن مقتصراً -يقول حممد-وأما فيما خيص التهجري 
على األرمن فقط. إذ أن التهجري األرمين حدث مرة واحدة، يف 

حني التهجري الُكردي تكرر أكثر من مرة. وال أريد املبالغة يف 
سأنقل لكم مادتني من املواد مسالة التهجري الُكردي ولكنين

والتعليمات اليت نّصت عليها املديرية العامة للهجرة من أجل 
إسكان املهاجرين (خبصوص املهاجرين الُكرد فقط): 

سُيفرق الُكرد على شكل قوافل صغرية، وجيردون - 12م ."1
من السالح، وترسل قوافلهم إىل مناطق متفرقة شرط أن ال 

من عدد السكان يف تلك %)5(يتجاوز عددهم ما نسبته 
املناطق...إخل. وسوف ال يرجع الالجئون الُكرد إىل أماكنهم 

القدمية".
سيُنقل زعماء الُكرد وشيوخهم والشخصيات - 12م ."2

املعروفة منهم اىل أنقرة ويوزغات، ويسكنون بشكل فردي وحتت 
مراقبة احلكومة". مث يعقب بقوله: من هاتني املادتني تظهر نية 

.)13(احلكومة جتاه الُكرد بشكل واضح
ويضيف حممد أن الغرض األساسي من رساليت املبسطة هذه 

ن هو طلب إعادة الُكرد الذين حتملوا مشاق التهجري، وأفلتوا م
م إىل وطنهم الذي عاشوا فيه منذ  املوت مئات املرات، أعاد
ثالثة اآلف سنة. وان سبب طليب بسرعة إعادة هؤالء واضح 
جدًا هلذا سوف ال أبالغ يف املوضوع. أما بالنسبة للحرمان، 
واملذلة، واخلسارة اليت تعرض هلا املهاجرون الُكرد، وكما هو ُمبني 

فان حالة املهاجرين واضحة، من تعليمات مديرية التهجري 
ونستطيع أن نفهمها أيضًا عن طريق الرسائل والتلغرافات اليت 

وصلتنا من املهاجرين. ويف أدناه نص أحد تلك التلغرافات: 
إىل مجعية تعايل ُكردستان.940املصدر : كجي يورلو 

ا املرة الرابعة اليت نعرض فيها احلالة الظاملة اليت نتعّرض  "إ
كوننا مل نستطيع أن جنلب انتباهكم قمنا بتكرار ذلك. هلا؛ ول

هل إن الُكرد مل يقدموا خدمات كبرية للدولة العثمانية؟ وحينما 
مت تأمني حياة األرمن بأحسن حالة، نعاين حنن من اجلوع، وقلة 
العالج، ونتسول ُعراًة مع عوائلنا وأطفالنا. إن احلكومة عادة مل 

ياها، وحىت العامة من الناس تنظر تنظر إلينا على أننا من رعا
الينا بنظرة حقد وحتقري وترد مطالبنا بشكل ليس فيه شيء من 
الرمحة. إذ إننا لسنا كالروم واألرمن، فلم نـَُقم مبراجعة احلكومة 
اليت نتبعها يف كل وقت ومل نقم بإزعاجها. ولكن طََلبُنا األخري 
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دمية، أو أن من احلكومة هو إما أن ترجعنا إىل خراباتنا الق
ترشدنا إىل قطعة أرض أو مزارع بشكل مؤقت وتعطينا القليل 
من احلبوب واحليوانات، لكي نزرع، وحنصد، ونرعى، ونتمكن 
من العيش فيها. ونرجو النظر يف أحوالنا؛ ألننا يف حالة يرثى هلا. 
باسم الجىيء أرضروم (عرب)، باسم الجىيء وان (املالزم 

تتم حممد مقالته بالتعقيب على هذه يوسف احليدرانلي)". مث خي
الرسالة بقوله: بالنتيجة إّن كل ما حدث وقع على املسلمني، 
وان الُكرد ميكنهم تقبل النار ولكنهم ال يقبلون أن يبقوا عراة. إذ 
إننا نستنبط اآلف الصور من الُذل، واخلسران، ليس من كل 

ك. مجلة بل من كل حرف ونقطة دونت يف رسائل الالجئني تل
وحنن بانتظار املساعدة من ذوي اجلاه يف الدولة والتحرك 

.)14(السريع، إذ إن هذا هو عمل يقع على عاتقهم
اليت كانت تصدر يف استانبول )15(نشرت جريدة سربسيت

قائمة ختص 1919نيسان 3الصادر بتاريخ )481(يف عددها 
الُكرد الذين ُهجروا من اماكنهم واجربوا على السكن يف 
سنجقي بولدور واسبارطة، وبني الواردة امساؤهم يف هذه القائمة 
من املوقعني على الربقية أعاله اسم (عرب والرائد يوسف) 

.)16(أيضاً 
ا جملة كردستان يف العدد اخلامس  وضمن مقالة أخرى نشر

شاهد عيان على التهجري الُكردي. املقالة  أيضاً، يُعد كاتبها
كتبها (صربي سلمان) عرف عن نفسه بأنه (سرتيب من عشرية  
كرمانج يف درسيم) محلت عنوان (صحيفة من التاريخ: الوقائع 
ا)، يقول الكاتب:" إين أعرف جيدًا أن التهجري  اليت شاهد

] بعد 1916أيار 15[أي: يف 332مايس 2الُكردي بدأ يف 
تهجري األرمين. ففي أحد األيام وعند عوديت من املدرسة يف ال

خربوط، كان هناك عدد من املوظفني احلكوميني ميشون 
ويتحدثون على الطريق، وعندما اقرتبت منهم مسعتهم يقولون: 
(انتهت مجاعة دين الـ زو واآلن دور مجاعة دين الـ لو). يف ذلك 

البيت، وأخربت الوقت اضطرب عقلي...مث ركضت مسرعًا حنو 
م  هذه املسألة لوالدي ووالديت، الذين تعجبوا من األمر وأصا
القلق. يف تلك األثناء بدأت أمهس يف داخلي، آٍه عليك أيها 

. الكاتب يقصد من أن )17(الشعب املسكني واملعصوم!..."

املوظفني قصدوا من الـ(زو) باألرمن الذين كانوا قد ُهجروا يف 
الغرب يف األناضول والصحراء السورية، إىل1915منتصف سنة 

م الُكرد الذين سيهجرون من  أما الـ(لو) فكان يقصدون 
مناطقهم إىل نفس املناطق اليت ُهِجَر األرمن إليها؛ إلعادة 

الرتكيب االثين لألناضول الشرقية أو ُكردستان الشمالية.
يعقب صربي بعد ذلك أن الُكرد قدموا اآلالف من 

سبيل إعالء كلمة اإلسالم ودولة اخلالفة فهل يكون الشهداء يف 
جزاء الُكرد على ذلك هو القتل والتشرد. ويستمر يف حديثه 
ويقول: يف الصباح خرجت من البيت رأيت أُناسًا ميشون ضمن 
قافلة ُكل اثنني معاً، ولفهم املسألة أكثر اقرتبت منهم، كانوا 

نة، وأطفاًال صغاراً س)80(إىل )5(رجاًال ونساًء وأعمارهم بني 
سنة، كانوا من الرجال، والنساء، )15(إىل )3(أعمارهم بني

واألطفال، والشيوخ يؤخذون إىل املزرعة ضمن قافلة. وكان 
هؤالء ينتسبون إىل عشائر خمتلفة من درسيـــم مثل:(حزان، 
دمشان، فريشان، حيدران و كرمانج).وعندما سألتهم عن سبب 

سبب وجيه يف ذلك؛ ألن أبناء هؤالء جريهم مل يكن هناك 
املظلومني هم يف صفوف اجلندرمة، والعسكر، والشرطة وقد 
خدموا الوطن بدمائهم يف معارك القوقاز ولكن التاريخ نساهم. 
استمرت هذا الوضع ألسابيع عدة، وقد مات العديد منهم يف 
م مل يرسلوين  الطرقات، ويف حينها قال أحد اجلالدين:" لو أ

منطقة جباقجور، لكنُت قطعت منطقة درسيم من إىل 
ارجذورها"، وهذا األمر يعرفه اجلميع. كما أن  بري وبالو ا

امتألت جبثث الرجال، والنساء، واألطفال، وكبار السن. والقسم 
الباقي منهم َسلموا إىل جمموعة من اجلندرمة الوحشيني دون 

من الظلم مأكل، أو مشرب، أو عالج، وتعرضوا إىل أنواع شىت
والتحقري اليت ال ميكن وصفها. وبعد ما كانوا يتعرضون إىل 
شرف الفتيات منهم يقومون بقتلهم بصورة وحشية. اسرتاحة 
تلك القافلة ملدة قليلة يف منطقة خربوط، وكانوا ال يعرفون اللغة 
الرتكية، وعندما كانوا يطلبون املاء يتعرضون إىل ضرب اجلندرمة، 

لذين حاولوا مساعدة هؤالء الُكرد بل حىت األشخاص ا
املهاجرين كانوا يتعرضون للمضايقات، وقد قام الكثري منهم 
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مبراجعة احلكومة والقنصليات األجنبية هناك من أجل تقدمي 
. )18(العون هلؤالء املساكني

جري هذه القافلة من الُكرد  يستمر صربي يف سرد حكاية 
القرب من ديار بكر، ولكن ويقول: أخرياً وصلوا إىل مزرعة تقع ب

أعدادهم كانت تقّل يومًا بعد آخر بسبب اجلوع، واملرض، 
واالنتهاكات اليت تعرضوا هلا. ويف النهاية مل يبق أحد من تلك 

. )19(القافلة حياً 
مث يعقب بعد ذلك بقوله: إن هذه األمور اليت حتدثت عنها 

رمحي ما هي إال جزء مما شاهدت. ومثلما قال عبدالرحيم 
، لقد حبث كثريون وبشكل مفصل يف مسألة قتل )20(هكاري

جري األرمن، ولكن ال يوجد أحد حبث يف مسألة الُكرد.  و
وسأقوم بالتعليق والرد يف موضع آخر على بعض املطبوعات 
واملقاالت اليت نشرت عن هذا األمر الحقاً. وأقول مرة أخرى: 

ىل صاوجبالق ان العشائر اليت تقطن يف أرضروم وقارص إ
(مهاباد) وكانت صاحب األكثرية السكانية يف تلك املنطقة كم 
نفرًا بقي منهم؟ وكيف هو حاهلم اآلن؟ ولإلجابة عن هذا 
السؤال ال أرى داعياً للبحث يف مسألة املذابح اجلماعية اليت قام 
ا األرمن حبق الُكرد والسياسة اليت اتبعتها احلكومة االحتادية يف 

؛ ألن هذه األمور معروفة عند اجلميع. لكنين أريد ذلك الوقت
جلب األنظار إىل اآلالف من املهاجرين الُكرد الواقعني يف قبضة 

أن يقوموا مبساعدتنا مثلما )21(املوت. ونتمىن من األمريكيني
؛ ألن األمة الُكردية هلا حق العيش  )22(فعلوا يف مسألة خربوط

العامل املتحضر، وعلى كغريها، وتنتظر املساعدات من مجيع 
شباب الُكرد أْن يواجهوا هذه الصعوبات؛ لتخطي الصعاب، 

.)23(ظواالرتقاء بالشعب الُكردي مرة أخرى
أشار حممد عثمان بدرخان يف مقاله (تشبثات) ضمن العدد 
اخلامس أيضًا إىل موضوع اهلجرة، فبعد رده على املطالب 

الُكردي:"...إن األرمنية بالواليات الستة يقول عن التهجري
الُكرد وكما يعرف اجلميع هم من أكثر األقوام يف العامل اليت 
تعرضت للظلم واالستبداد. دفنوا شهداءهم اخلمسمائة 

يقصد: الكرد الذين ماتوا يف سبيل الدولة العثمانية خالل [ألف
ومع هذا مل يقوموا خبدمة اإلدارة املستبدة ]احلرب العاملية األوىل

والرتقي. فقد كانوا دائمًا يعارضون مجعية االحتاد وحزب االحتاد
والرتقي، الذين قاموا بتهجريهم...وهلكوا يف طرقات 

. )24(التهجري..."
تابع بدرخان شؤون الالجئني الُكرد ضمن مقالة له نشرت 

وفيه دافع 1919أيّار 5يف العدد السادس الصادرة بتاريخ 
م يف   بدرخان عن حقوق الُكرد الذين سلبت منهم حيا

يقصد -ُكردستان، وُهجروا إىل مناطق ال يعرفون لغة أهلها
حيث قال: جلبت السنوات األربعة للحرب العاملية -األتراك

على ُكردستان أحداث أليمة وهو أسوء ما حدث للشعب 
ري هذا العثماين. فقد قام أعضاء العصابات بسحق وتدم

الشعب، عملت تلك العصابات بتهجري األرمن، والروم، والعرب 
م بعد ذلك 1914يف سنة  ، ولكنهم على األقل رتبوا شؤو

م، ولكنهم مل ينسوا ما فعلته تلك العصابات  وهناك من يهتم 
م يف تلك املدة. عكس الُكرد الذين ال يلقون أي اهتمام ال 

نون من الظلم. واآلن ماذا من احلكومة وال من الشعب، ويعا
سيحل بأوالد شرق األناضول؟ فهل سيبقون يأنـُّْون فوق 
الصخور، والطني، وداخل اخلانات الوسخة يف املوصل، 
م  وسيواس، وانقرة، وقونية؟ حيث كانوا يف السابق يفتحون بيو
ويضيفون ويطعمون املئات بل اآلالف من الضيوف والفقراء، 

اء، والعلماء، واملشايخ يعانون األمرين يف واليوم فإن هؤالء الزعم
طلب لقمة العيش يف املهجر، وهم من أتعس البشر، فهل 
سيبقون يطلبون ويعانون هذه املعاناة يف هذا الربيع أيضاً؟ ويف  
م ولكن ليس  كل يوم يطالب هؤالء بضرورة اإلسراع يف مساعد

اليت هناك من يسمع؛ ألن الصحفيني مشغولون مبواضيع اإلعدام 
حتدث يف ساحة سلطان امحد، ومىت سيرتك هؤالء الصحفيني  
كلمة االتراك والرتكية ويبدؤون بكتابة كلمة الُكرد يف بداية 
م؟ ومىت ستقوم احلكومة العثمانية باالعرتاف بالُكرد على  مقاال
م؟ فال  م قسم من أقسامها املطيعة والصادقة وتقوم مبساعد أ

اء املشاكل اليت يعيشها الُكرد، بد من احلكومة أْن تعمل  على إ
م إىل وطنهم وأراضيهم وتساعدهم يف زراعتها؛  وتقوم بإعاد

.)25(ألن للُكرد دوراً كبرياً جداً يف خدمة هذا الوطن
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21نشرت جملة ُكردستان يف عددها السابع الصادر بتاريخ 

ْهَجر) تلغرافًا بعنوان (أيضًا ...! تلغرافًا من ُكرد املَ 1919أيّار 
جاء فيه:" على الرغم من تكرار ذكر الوضع إىل ناظر الداخلية 
فإن الُكرد املتواجدين هنا اليوم يف حالة سيئة، ويعانون من اجلوع 
وقلة العالج. ويف الواقع أصدرت أوامر من ناظر الداخلية لكن 
الوالية مل تنفذ أّي شيء منها وال نعرف ماهي األسباب. إذ 

طالبة حبقوق الُكرد من مجيع اجلهات وهلذا إنكم تقومون بامل
م  السبب قمنا مبراجعتكم. وان كانت حياة الُكرد وعدم إباد
هو أمر مهم للحكومة. إذن فليدعونا نعود ألماكننا، فنحن 
أشرفنا اآلن على موسم الصيف. لذلك نرجو منكم أن تعرضوا 

ون هذا األمر؛ ألننا سنجرب باإلجتار بشرفنا من أجل العيش د
مذلة. الرسالة من قبل الكثري من املهاجرين يف اسبارطة 

.)26((سلمان، رضوان)"
أوردت جملة ُكردستان بعدها مباشرة هذه املرثية حبق هؤالء 
املهاجرين الُكرد بعنوان(مهــــاجــريــنــا !) جاءت فيها :"لو أنين مل 

ن يف تلك أراهم؛ لو أنين مل أََر هؤالء املساكني، الباكني، واحلزينو 
الليايل الباردة حتت العواصف الثلجية يف اجلبال .لو أنين مل
أراهم يف تلك الرياح العاتية وهم يبكون من الربد،

.)27(واألمل، والدمار"
عاتب (ابن الرشيد) يف مقاله املعنون (نظرة يف الوضعية 

حزيران 11اريخ العامة للُكرد) املنشور يف العدد الثامن الصادر بت
اجلميع على ما مير به الُكرد يف تلك اآلوانة من ظروف 1919

صعبة وعصيبة. فقد ذكر يف بداية مقاله أن النظر يف حال الُكرد 
ا هي من املسائل املهمة وخاصة حال  والظروف اليت مروا 
املهاجرين الُكرد، وإرجاعهم إىل مناطقهم هي مسألة غاية يف 

ألة ال ختص الُكرد واحلكومة العثمانية فقط بل األمهية. هذه املس
هي مسألة إنسانية حبتة؛ ألن الُكرد أعطوا مليون شهيد خالل 
ا املهاجرون الُكرد  احلرب العاملية األوىل، وأن الظروف اليت مير 
يئة البيئة املناسبة هلم يف أثناء  متدهورة جدًا فلم يتم حتضري و

عن الُكرد؛ ألنه شعب ُقدِّر التهجري. وهذا الشيء ليس بغريب
له أن ينشأ ويرتعرع مع املصائب والصعوبات منذ القدم. وقدم 

الكثري للحضارة، ولكنه اليوم يعيش يف حالة أليمة وصعبة وهذه 
ا . )28(حقيقة ُمرّة ولكن علينا أن نعرتف 

وبعدما يتطرق الكاتب إىل الصفات الشخصية للُكرد من 
م عن طريق الزراعة، والرعي، شجاعة وبطولة، وكسب قو

والتجارة، والصناعة، ورغم كل شيء متكن الُكرد من احملافظة 
م واستقرارهم يف ُكردستان. وهلذا نتمىن من اجلالسني  على حيا

تمعني يف -يف الصالونات املشعشعة يقصد الساسة األوربيني ا
أن ال يتخذوا القرارات يف نزع - 1919مؤمتر السالم بباريس 

راضي واجلبال، والوديان، من أيدي الُكرد. إذ إن مشال  األ
ُكردستان قد حتول إىل خرابة يف هذا الوقت. فإن األشخاص 

%) من اجلوع، ومع 95الذين جلأوا إىل تركيا مات منهم (
األسف هم ما زالوا مستمرين يف إعطاء اخلسائر. والنتيجة أن 

ن شخص يف الُكرد كانت خسائرهم حبوايل مليون ونصف املليو 
احلرب العاملية األوىل. وحلد اآلن مل يستمع أحد إىل أنينهم. وأن 
األشخاص الذين حيتضرون وبأمل يف هذا الوقت هم أيضًا من 
تمع اإلنساين وأحد مقوماته. ونطلب من احلكومة  أعضاء ا

مل تتخذ حلد اآلن أي إجراء -ومع األسف-احلالية اليت 
القضاء على هذه الكارثة، واحملافظة على من أجل الُكرد،

.)29(أبسط حقوق الُكرد
يستمر ابن الرشيد يف التفصيل يف هذا املوضوع بقوله: إن 
(اهلجرة الُكردية) تعرض لنا أمرين آخرين ماعدا الشكل النهائي 
الكارثي هلا، األول: إن حلها هو يف إبراز الروح القومية عند 

على وحدة ُكردستان يف املستقبل، مع الشباب الُكرد والرتكيز 
إعطاء الوعود حبفظ حقوق األقليات فيها. فخالل احلرب 
العاملية قام الُكرد بوظيفتهم بالتصدي للقوات الروسية واألرمنية 
اليت اجتاحت املنطقة، ولكن نظرًا لعتادهم القدمي، وإلغاء 

، وعدم اهتمام احلكومة بسادة ورؤساء )30(الفرسان احلميدية
الكرد أدت تلك األسباب اىل ضياع الُكرد وتشتتهم وانتقال 
البعض منهم إىل جوقور اوفا، واستانبول، ورومانيا، وأمريكا؛ 
لذلك تقع على كاهل املؤسسات اآلن وظيفة كبرية هي بث روح 
احلياة يف هذا الشعب، وترتيب مستقبله من جديد، والشكر 

تقوم بالعديد من جلمعية تعايل ُكردستان يف استانبول اليت 
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الفعاليات ألجل مستقبل وحياة ُكردستان. األمر الثاين الذي 
نتج عن اهلجرة الكردية: هو ما ميكن تسميته بـ(االستيالء) فإن 
عدم استقرار العشائر الُكردية يف ُكردستان والوضع العام فيها 

م اىل ترك وطنهم حنو ا لغرب حىت وصلوا إىل البحر أدى 
در على الُكرد وُكردستان حاضرًا المعاً الذي سياألبيض

.)31(ومستقبالً زاهياً 
)32(يف العدد الثامن أيضًا كتب (ممدوح سليم بك وانلي)

مقالة حتت عنوان (إىل السيد رفيع جواد بك افندي رئيس حترير 
جريدة علمدار) خيربه فيها َعمَّا حصل للُكرد يف وان وبدليس رداً 

اية مقالته على مقالة هلا ال يفصح  وانلي عن حمتواها ولكنه يف 
... فهل اننا فكرنا مبصري يتطرق إىل هؤالء املهاجرين بقوله:"

هؤالء الناس الذين تشرَُّدوا يف طرقات بدليس الوعرة حفاة 
م، ويرتدون ثياباً  األقدام، جياع ال جييدون إال العشب مللء بطو

لفتيات، فهل فكرنا ممزقة، أولئك الرجال، والنساء، واالطفال، وا
م وماذا فعلنا حبقوقهم؟" .)33(مبا حل 

إن ما سبق يلخص األفكار واملعلومات التارخيية اليت وردت 
يف جملة ُكردستان عن التهجري الُكردي خالل احلرب العاملية 
األوىل واألوضاع اليت كانوا يعيشون فيها بعد انتهاء احلرب اليت 

لة، ويبدو أن احلكومة كانت مأساوية حبسب كتاب هذه ا
م بتحسني معيشتهم يف  العثمانية مل تألوا جهدًا يف االهتمام 
م إىل أراضيهم وقراهم  املناطق اليت هجروا إليها أو حىت إعاد

م الطبيعية رويداً رويداً. اليت ُهجِّروا منها للعودة إىل حيا
:1919- 1918والتهجير الُكردي مجلة - ثانياً 

ا مجعية تعايل ُكردستان يف اهتمت جملة  اليت أصدر
باللغة، 1919- 1918استانبول بدورها بنفس املدة خالل 

واألدب، والثقافة الُكردية بشكل عام، وكان الطابع العام هلذه 
لة هي الصفة األدبية، ولكن هذا مل مينعها من التطرق إىل  ا

-لك املدة، ولعل أبرزها املشاكل اليت كان يعاين منها الكرد يف ت
م -كما هو معلوم هي مسألة املهاجرين الُكرد الذين تركوا مد

وقراهم نتيجة ألحداث احلرب العاملية وُهجروا حتديدًا من 
ا. بل   واليات ارضروم، ووان، وبدليس إىل وسط األناضول وغر

ذوات عاطفة جياشة جتاه هؤالء كانت مقاالت جملة 

دد بقاء األمة املهاجرون الُكرد الذين وصلوا اىل مستويات 
الُكردية، وأكثر عنفًا جتاه املسؤولني العثمانيني الذين مل يألوا 
لة قد  جهداً يف معاجلة هذه املسألة، فضًال عن ذلك فإن هذه ا
انفردت بذكر إحصائية هي األوىل من نوعها عن عدد املهاجرين 

ناطق وسط األناضول الُكرد الذين كانوا منتشرين يف مجيع م
ا مع بيان مناطقهم األصلية اليت كانوا قد ُهجِّروا منها. وغر

كتب عبد الرحيم رمحي هكاري مقالة يف العدد الثامن من 
 بعنوان (ما هو 1919كانون الثاين 22الصادر بتاريخ

حال املهاجرين الُكرد؟) وقد امتازت مقالته مبشاعر عاطفية نابعة 
اه هؤالء املهاجرين الُكرد، وبتوجيه نقد شديد عن حزن شديد جت

للمنظمات اخلريية والصحف احمللية واألجنبية، اليت مل تعمل حلد 
تلك اللحظة أي شيء يُْذَكر لتحسني الظروف املعيشية هلؤالء 

ا مل تكن.  م إىل العامل وكأ الناس، وال ينقلون حىت مأسا
عن تلك الفاجعة يأيت هكاري يف بداية مقالته بقصة حقيقية

اليت حلت بالشعب الُكردي، أرسلها هلا واحد من أهايل 
هكاري، جاء فيها:"...بقي فقط من أقربائي خورشيد، 
م.  وإحسان، وحممد بكالر، وهم يف صحة جيدة يرسلون حتيا
أما شقيقي إحسان بك فكان قد عاد إىل الديار من اليوم األول 

ادر بك. وذكر شقيقه وال أعرف أخباره. وتويف رسول بك وق
عثمان بك أمام رئيس عشرية أورمار سوتو أغا...بأنه مل يبَق أي 
فرد من مجاعة سعيد بك. وتويف اخلادم الصغري لــعبيداه بك. 
على العموم بقي حوايل عشرة أفراد فقط من أهايل قريتنا. 
ومبناسبة حلول فصل الشتاء سوف ال نستطيع العودة إىل الديار 

.)34(ن للمكوث هنا حني حلول فصل الربيع..."فسنبقى جمربي
تنتهي القصة هنا ولكن يستمر هكاري بالتعقيب عليها: 
لكل من يريد مد يد العون للناس املتضررة..! أنتم كنتم دائماً 
تبحثون عن احلقيقة، وتقومون بتشكيل اجلمعيات اخلريية واهلالل 
األمحر والصليب األمحر وتريدون مساعدة املتضررين يف 

نتم تقومون مصائبهم! أريد التحدث عن أمر واحد فقط: أ
مبساعدة أولئك الناس الذين تعرضوا للويالت والذين يستطيعون 
م اليكم! ملاذا ال تقومون بالبحث عن هؤالء  إيصال اصوا
م  األشخاص الذين تضرروا، وال يستطيعون إيصال أصوا
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اليكم؟ أو أنتم ال متلكون معلومات عن هؤالء املتضررين؟ ميضي 
الت مملوءة باألخبار بقوله: منذ مدة طويلة كانت اجل رائد وا

واألرمن. أين ذهب -يقصد اليونانيني-عن املهاجرين الروم
م يتحدثون عن اجتاه  أصحاب تلك القلوب الرحيمة؟ أم إ
واحد فقط. لكنهم يف هذه احلالة ينسون شعبًا كامًال قد تأثر 
هو أيضًا بتلك األحداث، أو يريدون نسيانه عن قصد. فدائماً 

ن مبساعدة بعض الناس وتنسون بعضًا آخر، أوليس ما تقومو 
القصد هنا مساعد اإلنسانية كلها؟ ملاذا يتم نسيان هؤالء 
املظلومني اآلخرين؟!وبعد أن يأيت هكاري بشعر عن احلالة 
م،  الُكردية يقول: جيب مشاركة هؤالء اآلمهم وجراحهم ومداوا

م، جيب أْن يـُْعطى هؤالء حقَّهم من جراء املصائب اليت حلت 
.)35(وهذا األمر الالئق بشرف التمدن والتحضر

أيها السادُة حمررو الصحف احملرتمني! أريد أن أعرض عليكم 
فقرة صغرية بكلمات دقيقة من الرسالة اليت وصلتين من أقاريب 

1(أي بتاريخ: 334تشرين األول 19قبل ثالثة ايام بتأريخ 

عرف لكم صاحب الرسالة، ). أوًال أريد أن أُ 1918تشرين الثاين 
هو من ساللة هارون الرشيد واملأمون العباسي الذين حكموا 
العامل اإلسالمي ملدة أربعمائة سنة وانتهت خالفتهم بعد العمل 
الذي قام به هوالكو، قام هؤالء بعد ذلك باللجوء إىل الُكرد 

كان هؤالء قد حكموا . 1847، أي: عام 1263وحلني عام 
وباش قلعة وبنوا املئات من املدارس، مناطق جوليمرك، 

واملساجد، واجلسور، وكل ذلك كان حتت اسم ساللة هكاري، 
إذن صاحب الرسالة هو منسوب إىل الساللة العباسية الطاهرة 
وهو احلاج طيار بك زادة حممد بك وصايف بك وهم قادرون 

.)36(على إثبات نسبهم إىل تلك الساللة
ار موقعهم يف اهليئ ة االجتماعية ومل يبَق هلم اليوم لقد إ

م اليت كانت ممتدة من والية وان من منطقة  شيء من ثرو
(كوار)إىل منطقة (أربيل) وتعرضوا للهجرة. فإن النكبة اليت 
م كانوا أصحاب  تعرضت هلا هذه اجلماعة على الرغم من ا
ثروة كبرية ميكن أن تكون مقياسًا أو منوذجًا بالنسبة لباقي 

وعجبًا ال فرق بني املَِلل فهل من املمكن بقاء حوايل الُكرد.
عشرة أشخاص فقط من قرية مكونة من حوايل مئة وعشرين 

منزًال أو خانة؟ فما الذي حدث هلم؟ وملاذا مت التخلص منهم؟ 
ومن الذي سيعوض خسائر هؤالء األشخاص؟ ومن هو املسؤول 

لروم عن كل ذلك؟ فإن املساعدات جتري بسرعة للمهاجرين ا
ؤالء؟ من الذي سيمّد هلم يد  واألرمن!! ومن الذي سيهتم 
العون؟ أم ان هؤالء ليسوا من البشر؟ آآه فهل ان الباقون 
ذه الصورة؟ يستمر هكاري بتعقيبه على هذه  سيكون مصريهم 
القصة احلقيقة واحلزينة بقوله: والشيء العجيب هو الفقرة 

لمكوث هنا حلني حلول األخرية من الرسالة :"سنبقى جمربين ل
فصل الربيع! فأين سيذهبون يف فصل الربيع؟ فإن منازهلم 
وأمواهلم اليت ختلوا عنها قد احرتقت بعود من الثقاب. وعماهلم 
م اليت   الذين كانوا يعملون يف مزارعهم قد انقرضوا، حىت حيوانا
ا يف الزراعة مل تعد موجودة. وخيتتم مقالته  كانوا يستخدمو

"أدعوكم أيها الصحفيون والُكتّاب أْن تعكسوا ما يف بقوله :
داخلكم بالشكل الصحيح بعد قراءتكم هلذه الرسالة. وطالبوا 
حبق وصدق محاية هؤالء األشخاص وآخرين غريهم يعانون نفس 
املعاناة. وكلنا نريد أن نرى األيام اليت يكون فيها هؤالء 

.)37(املظلومون يف صدور كل إنسان له وجدان وإميان"
على املنوال نفسه ضمن العدد الرابع عشر الصادر بتاريخ 

خيزين زاده) وبعاطفة ال تقل كمــــال فــــــوزيتناول (1919آذار 
عمن سبقوه يف التطرق إىل املهاجرين الُكرد، ضمن مقال له 
حتت عنوان (هل كانت العيون عمياء واالذان صماء؟) حتدث 
فيها عن سكوت الساسة والصحفيني عن مآسي الُكرد خالل 

منذ بدء - احلرب العاملية وبعدها، فقد ذكر كمال فوزي أنه 
يف الصحف، ومل جيد فيها أي موضوع يتابع ويدقق -احلرب

تتحدث عن مآسي هذا البلد الذي يعاين من حالة التهجري، ومل 
أَر صاحب قلب أو وجدان يتحدث عنهم. مث يضيف أنه رأى 
يف اآلوانة األخرية بعض شباب ديار بكر يتحدثون عن تلك 
املآسي، فقد كانت اآلذان صماء واألعني عمياء، واأللسنة 

ب متحجرة يف املدة السابقة. وبعدما يتحدث عن بكماء، والقلو 
مآسي الُكرد بأسلوب هو أقرب إىل الرثاء األديب ينتقد فيها 
حكومة االحتاديني اليت تسببت بتلك الويالت منذ حرب البلقان 

عندما أهدر املال والدماء بغري وجه حق. انقلبت 1913- 1912
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ياء أصحاب احلياة يف ُكردستان رأسًا على عقب فكم من األغن
القصور الفارهة واملزارع الكبرية أصبحوا يف عداد األموات بني 
ليلة وضحاها، بعد أن خرجوا ضمن قوافل املهاجرين يف ديار 

)38(بكر عراة حفاة وال بد للتاريخ من ذكرهم، وكيف ماتوا؟

مث يقارن كمال فوزي بني الفاجعتني األرمنية والُكردية بعد 
ذا احلجم واألمهية ذلك بقوله: مل تكن الف اجعة األرمنية 

ولكنها شغلت العامل كله، وصارت أحداثها ترتدد على كل 
-لسان. باملقابل من سيتذكر يف يوم ما ماذا حدث هلؤالء امللة

مث يسأل كمال فوزي احلضارة العاملية مىت ستعطي -يقصد الُكرد
ناعك؛ هلؤالء حقوقهم؟ :"أنزعي أيتها املدينة واحلضارة العاملية ق

لكي يظهر وجهك القبيح، وانظري إىل نفسك من مرآة التاريخ 
لتظهري على حقيقتِك".   

مث يوجه كالمه إىل شباب الُكرد بالقول:" يا أيها الشباب 
الُكرد الذي ميثل كل فرد منه صرحًا ومتثاًال للحماسة واملرؤة إين 
أخاطبكم مجيعاً. وأقول: إن هذا العصر الذي يشتهر بالعلم 
واملعرفة واحلضارة والصناعة، ليس له أعني وال أذان فهو أعمى 
وأطرش". ويستمر يف حديثه ويؤكد لشباب الُكرد أن احلق ال 
يُعطى بل يُؤخذ بالقوة، حيث سيتم اشعال تلك املواقد اليت 
انطفأت من جديد، وأنتم من ستقومون بذلك. لقد عاش كل 

داث كثرية كانت تفىن منكم تارخيًا كبريًا وصرمت شهودًا على أح
فيها أي حس إنساين، ولكن الشجاعة هي أن الرؤوس كلما 
أصيبت حبادث أليم ازداد ارتفاعًا ومشوخاً. يسرتسل كمال فوزي 
يف مدح الشباب الُكرد ويدعوهم إىل رفع مسألة االخالق بني 
هذا الشعب الذي يتأسف أشد األسف باحنطاطها جراء تلك 

.)39(األحداث
-إذا جاز التعبري-فوزي بعد ذلك صورة رائعةيرسم كمال

عن بعض من صور تلك اهلجرة الُكردية بقوله: إن األمهات ُكنَّ 
يـَْغُفْوَن وُهنَّ يعطْني حليب صدورهّن ألطفاهلّن يف منطقة القوقاز 
الثلجية الباردة، وكان األطفال ميوتون وهم يرضعون احلليب من 

ّن. ومل يكن هناك من يق ف على رأس هؤالء صدور أمها
األطفال اليتامى الذين كانوا يودعون هذه احلياة بنظرات يائسة. 
م من  وكبار السن كانوا يتنفسون النفحات األخرية من حيا

م  قسوة التعب والفقر. وكان الناس يف قوافل اهلجرة ميشون وكأ
قرابني، يبحثون عن املوت يف الطرقات الباردة، مل يـََر أحد 

م. ينهي كمال فوزي مقالته هؤالء، ومل  تسمع أي أُذن صيحا
بالقول:" إن العيون كانت عمياء واالذان صماء. ولكن أيها 
الشباب الُكردي أنتم رأيتم ومسعتم، فهذه املسؤولية ال يتحملها 
التاريخ؛ ألنين دائماً رأيت التاريخ ظاملاً، وال يتحمله العصر؛ ألنه 

احلكومة ال ُحتمل تلك احلوادث ناكر للجميل وغري َوِيفٍّ. كما ان
على عاتقها. إذن فاملسؤولية تقع على أكتافكم أنتم أيها 
ا، فكونوا متعاونني يف ذلك...وإن مل  الشباب الُكردي ستحملو
ذا العمل بسرعة فإن اجليل القادم سيسألكم: هل أن  تقوموا 

.)40(العيون كانت عمياء واالذان صماء!"
يف مقالة له نشرت يف العدد حتدث (ممدوح سليم بك)
أيضًا مبشاعر 1919حزيران 3التاسع عشر الصادرة بتاريخ 

عاطفية جياشة عن اهلجرة الُكردية كتبت حتت عنوان 
(النجدة!... إمداد!...) حيث وصف فيها احلالة الُكردية يف 
أثناء احلرب وبعدها وأن الُكرد كأمة ال يستحقون هذا العيش 

م  إىل االجتار بشرفهم فقط لسكب لقمة حىت وصل األمر 
العيش وإلنقاذ حياة أوالدهم من املوت احملتم بعد ان نفض 
م، احلكومة، واملنظمات األهلية  الكل أيديهم يف مساعد
ا ممدوح سليم عما كان  والعاملية، وعربت تلك الكلمات اليت دو
يراه بأم عينيه ما يعانيه قومه يف تلك املدة اليت تسكت عنها 

املصادر التارخيية.
قال ممدوح سليم: إنه جيب أن تقوم كل أمة ببناء صرح 
تذكاري بسبب تلك الفواجع اليت أصابتهم خالل احلرب 
العاملية. وميكننا اجلزم دون تردد أن حكاية امرأة ُكردية وهي 
حتمل طفلها أن تكون موضوعًا هلكذا حبث. فخالل األربع 
سنوات املاضية قام أصحاب الفكر واخليال بالكتابة عن
االضطرابات اليت نشأت جراء احلرب، وقد كتبوا عن كل شيء 
م مل يروا أو  سواء أكانوا من هذا الطرف أم ذاك. ولكنهم إما أ
ا وراؤوها، ولكنهم مل  م مسعوا  يسمعوا (اهلجرة الُكردية) أو أ
م أصحاب قلوب وفكر ال متتلك أي  يكتبوا عنها شيء؛ أل

-يقول ممدوح سليم -شعور وإحساس. ولو كنت موسيقاراً 
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لكانت وظيفيت املقدسة هي البكاء، وبكاء اإلنسانية والبشرية  
كلها على ما حدث للُكرد يف تلك اآلوانة وما عانوه من فقر 

.)41(مدقع وموت حمتم حتت عنوان (اهلجرة)
ميضي ممدوح سليم يف التطرق إىل تلك الفاجعة الُكردية اليت 

، وال يتطرق إليها الساسة تسكت عنها املصادر التارخيية
م  األجانب يف ذلك الوقت وكأن الُكرد ليسوا من البشر، ومعانا
هي كمعاناة احليوانات األخرى يف الربية الذين ليس هلم شعور 
وال إحساس بقوله: فإن كل إنسان إذا فكر بوجدان نفسه 
سوف يرى الثقل على كاهلهم حبيث صارت ُكردستان غائبة عن 

اً، هؤالء الناس الذين حياولون قدر اإلمكان محاية السعادة متام
م. واليوم جتد يف أنقرة،  ذويهم، وماهلم، وعرضهم، ومقدسا
وقونية، وأضنة، بل ويف املناطق القريبة منا يتيم، ورفاة يتيم، 
وحياة يتيمة، واذا ما التففنا إىل هؤالء املتضررين من اهلجرة 

وترى هناك وعوٌد كاذبة الُكردية سرتى لوحات مؤملة ومبكية. 
مثًال: إعطاء بعض القروش من عدمه لغرض املسكن، وترى أن 
هناك بعض املهاجرين قد وضع أطفاله وزوجته ووالداه مع 
م اليت جلبها معه يف نفس الغرفة، ما هذا الوضع  حيوانا
املضطرب املؤمل! وما هذا الزمان الذي نعيش فيه الذي جعل من 

الكرم والنعم واإلحسان، ميدون أيديهم للصدقة! أصحاب
.)42(يقول ممدوح سليم بك

يستمر الكاتب بقوله: مهما فعلنا وتوسلنا، وقصصنا 
حكاياتنا، مير من أمام أعيننا جوعنا الذي يظهر على وجوهنا، 
فإن احملرومني كانوا وما يزالون ميثلون اجلرح النازف يف بنيتنا 
االجتماعية، وأعرض لكم نظرييت بكل احرتام؛ لذلك فإن الوقت 

رياً الشعب الُكردي؛ لذا ضيق جداً، وأن هذه الضربة قد أملت كث
جيب اإلسراع بإنقاذ ما ميكن إنقاذه أو سيأخذ كل شيء معه. 
فقد مسعنا اآلنني اآليت من انقرة! فهل كان الرجل الُكردي يعرف 
ما هو اخلمر واملسكرات يف ُكردستان؟ فما بالك بالفتيات 
الُكرديات، ومن خالل الغوص يف معاين تلك األفكار يظهر أن 

اً تركياً قد ِحْيَك وراء ذلك. وال أعلم وبأي حق يريد هناك خمطط
بعض األفراد مسك زمام األمور يف هذه احلالة اليت يتم فيها 
طمس عرق وقومية وجيعلها أسفل سافلني. ويف كل يوم تأيت 

أخبار من أنقرة، واضنة ومناطق أخرى عن تلك املآسي واجلراح 
.)43(ملا جري يف بدليس، ووان، وأرضروم

مر ممدوح سليم يف وصف حالة املهاجر الُكردي بقوله: يست
اليوم املهاجر الُكردي جائع، عريان، مريض، دون وطن. إن هذا 
األمر هو َدْيٌن يف اعناقنا؛ لذلك ودون اضاعة وقت علينا أن 
نكون الدواء لتلك العلل وحماولة إرجاع هؤالء الُكرد إىل ديارهم، 

م ا ليت تشبه الفردوس، إىل جباهلم إىل مياههم العذبة، إىل بيو
الشاهقة، ولكن هل سيجدون فيها اآلن ما يساعدهم على 
م؟ هل سيجدون ولو حبة شعري أسود تعينهم يف  إرجاع حيا
حمنتهم تلك؟ فقد رأيت بأم عيين أن العديد من الناس الذين  
كانوا يريدون العودة إىل أراضيهم اليت حرروها مل جيدوا هناك 

هلك، وولد اإلحساس عندهم بأنه ال يوجد هلم سوى اجلوع امل
م سوء  هول، وأصا وطن. فإن هؤالء كانوا يركضون وراء ا
الطالع، حيث مل جيدوا هناك سوى جدران جمردة من كل شيء 

.)44(وبعض األعشاب يتغذون عليها
ينهي ممدوح سليم مقالته بالذكر: أنا والُكرد املهاجرون جيب 

وأن هذا هو َدْيٌن على أعناقنا. ولكن ما هو أن نعود إىل ديارنا. 
الضمان الذي جيب االستناد عليه يف محاية هؤالء العائدون إىل 
ديارهم من الشتاء والصيف من اجلوع هناك وإال سيمر الُكرد 
بأوضاع أكثر ُسْوءًا من اليت عاشوها من قبل. ولكن ممدوح 

ذا سليم يعول على الشباب الُكردي يف أنه هو املخلص هل
مته ُسيقضى على تلك األمراض الصحية،  الشعب، و
واالجتماعية، واألخالقية اليت فتكت بالُكرد. فإن هذه احلرب 
واهلجرة قد أثرت يف الُكرد كثريًا من الناحية الصحية 
واالجتماعية، فقد كان مستوى تعاطي الُكرد للمسكرات 

الفواحش واخلمور قليًال جدًا إْن مل نقل معدوماً، وكذلك كانت
ا اآلن؛  األخرى، ومل نكن نسمع بأمساء األمراض اليت يصيبون 
لذلك جيب التحرك بسرعة؛ ألن اجليل اجلديد وُكردستان الغد  
كلها هي يف خطر كبري. وخيتتم مقالته بالتأكيد على عزم الُكرد 

.)45(يف ختطي هذه الصعاب وقيادة األمة الُكردية إىل بر األمان
م بك يف افتتاحية العدد احلادي والعشرون تطرق ممدوح سلي

وكانت حتت عنوان (مصاحبة مع 1919متوز 1الصادر بتاريخ 
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مجعية تعايل ُكردستان) إىل موضوع اهلجرة أيضاً فبعد حديثه عن 
تاريخ اجلمعيات السياسية والثقافية الُكردية اليت تأسست بعد 

ب العاملية، وحىت ما بعد احلر 1908االنقالب العثماين يف متوز 
يتحّدث ويفصل يف شؤون مجعية تعايل ُكردستان اليت تأسست 
بعد احلرب العاملية مباشرًة وأخذت على عاتقها متثيل الُكرد 
داخليًا وخارجياً، واملقال كما يقول صاحبه مقتبس من خطاب 

دون - إحدى الشخصيات الذي كان عضوًا يف جملة 
ف احمللية ليقتبس منها ونشرته إحدى الصح-اإلشارة إىل امسه

ممدوح سليم بك بعض املقتطفات وينشرها يف مقالته هذه، 
ويعلق على بعض الفقرات منها.

لقد فصل صاحب املقالة يف أمر مجعية تعايل ُكردستان 
ومهمتها يف الوقت الراهن، ومن مجلة مهامها يف الوقت احلاضر 

هي مسألة املهاجرين الُكرد، وقد جاء فيها:
اهتمامات مجعية ُكردستان اآلن هو إعادة الُكرد من أبرز 

املهاجرين الذين توزعوا يف مناطق خمتلفة من األناضول إىل 
ديارهم، وقد قدمت اجلمعية طلبات كثرية بعد اهلدنة مباشرة إىل 
احلكومات العثمانية املتعاقبة لغرض حل هذه املسألة، وعلى 

مل ينفذ منها حلد الرغم من مشروعية طلباتنا اال أّن أيَّ شيءٍ 
ا  اآلن، وكانت اجلمعية مطلعة على األوضاع املأساوية اليت مر 
هؤالء املهاجرون، وبيّنت أوضاعهم للحكومة، وإن عدم 
إرجاعهم إىل مناطقهم ما هو اال دليل على عدم إعطاء احلكومة 

. )46(أي أمهية تذكر هلذه املسألة
مة العثمانية هي بعد ذلك أشار صاحب املقالة إىل أن احلكو 

أكثر اطالعًا من الكل على اخلسائر الكبرية اليت قدمها الُكرد 

ا، وكل هذا  خالل األربع سنوات املاضية بل وما زالوا يقدمو
حدث هلم حتت ظل الرابطة اإلسالمية؛ لذلك مل تبَق مجعية  
ُكردستان صامتة أمام هذه الوضعية واحلياة املؤملة اليت عاشها 

يزل يعيشها، ومل ترتدد باطالع احلكومة والتحدث الشعب وملَّ 
معهما خبصوص هذه املشكلة. إن املهاجرين من الشعوب 
م إىل ديارهم بشكل جيد ومنظم،  األخرى يتم إرجاعهم وإعاد
أما املهاجرون الُكرد فهم اآلن يبحثون عن شيء فقط لسد 
رمقهم، وأنه مبجرد التفكري يف هذا األمر نتوصل إىل نتيجة 

فادها هي انه يتم فقط جتاهل املهاجرين الُكرد وعدم االلتفاف م
إىل حمنتهم. وبعد مراجعة مجعية ُكردستان للحكومة العثمانية 
ا قد صرفت  وبعض املنظمات املتنقلة يف األناضول يظهر أ
النظر عن مسألة إعادة هؤالء املهاجرين إىل اماكنهم. لذلك فإن 

ؤالء امل م إىل الذي يقوم باالهتمام  هاجرين وتأهيلهم وإعاد
أماكنهم هي مجعية تعايل ُكردستان املركز الرئيسي وفروعها 
املنتشرة يف األناضول، تلك األعمال اليت مل تلَق ترحيبًا من 
احلكومات احمللية بل كانت حتاول دائمًا خلق مشاكل أمام 

ال .)47(عملهم يف هذا ا
عن هذه كانت هذه جممل االفكار اليت تناولتها جملة 

احملنة الُكردية، ولكنها انفردت بذكر إحصائية غاية يف األمهية 
ا،  عن عدد املهاجرين الُكرد املنتشرين يف وسط األناضول وغر
مع اإلشارة يف هذا اجلدول أيضًا اىل مناطقهم األصلية اليت 

ئية يف العدد احلادي عشر ُهجِّروا منها. نشرت تلك اإلحصا
أين بقي (وأدرجت حتت عنوان1919شباط 28الصادر بتاريخ 

املهاجرون الُكرد؟) وهي كما يأيت:

بدليسوانارضرومالمدن
125025003532اضنة

79173549025235انقرة

0674020000حلب

27600خداوندكار

02340522535دياربكر

00279سوريا

30000150004163سيواس

900900قسطونى
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0782415000قونيه

0553818000خربوط

000موصل

80003000010728اورفه

100000ازميت

2000اسكيشهر

73200بولى

3667200جانيك

310000

11607012250قيصري

500048115000مرعش

123515001500نيكده

187474102808128222المجموع

لة بعد ذلك على هذه اإلحصائية بالقول: ماذا  علقت ا
بقي من واليات وان وأرضروم وبدليس؟ أين هم اآلن؟ ولكن 
على العموم ننشر هذه االحصائية لقرائنا الكرام عن عدد 
املهاجرين واملناطق اليت يتواجدون فيها، فإن الظلم الذي تعرض 
له أهايل هذه الواليات الثالث املنكوبة يظهر واضحًا مبجرد 
االطالع على هذه األرقام، ويوجد بني هؤالء املهاجرين الكثري 
من النبالء كانوا من أصحاب احلقول واملزارع، نراهم اليوم 

سجائر فقط لكسب قوته اليومييتسولون والبعض اآلخر يبيع ال
)48(.

بنظرة دقيقة إىل هذه االحصائية تظهر هناك بعض 
ا ذكرت عدم وجود مهاجرين  املالحظات عليها، منها مثًال: ا
ا كانت من الواليات اليت هاجر اليها  يف والية املوصل علمًا با
العديد من سكان والية وان كما يقول متصرفها عبد العزيز 

. واملالحظة األخرى هي: أنه )49(ه يف تلك اآلوانةقصاب بنفس
مبجرد االطالع على هذه اإلحصائية يتبني حجم الكارثة 
اإلنسانية اليت حلت بالُكرد جراء أحداث احلرب العاملية األوىل، 
فالوثائق العثمانية تذكر أن عدد املهاجرين الُكرد وصل بني 

الربد سبعمئة الف إىل مليون شخص مات نصفهم بسبب 
م يف أثناء احلرب العاملية ، وان هذه )50(واجلوع خالل هجر

ا تالمس احلقيقة إىل حد ما ومن خالل مجع  االحصائية يبدو أ
عدد هؤالء املهاجرين الُكرد من الواليات الثالث كما جاء يف 

م يبلغون( ) شخص كانوا من املهاجرين 418504اجلدول فإ
يستبعد أن عدد املهاجرين األحياء يف ذلك الوقت، لذلك ال

الُكرد كان حوايل مليون شخص خالل احلرب العاملية األوىل.

الخاتمة
إن قراءة املقاالت واألخبار عن التهجري الُكردي يف 

ترتك خلفها استنتاجات عدة صفحات جمليت ُكردستان و
أمهها:

لتني تعدان املصدرين األساسيني عن التهجري -1 إن هاتني ا
الُكردي الذي وقع للُكرد يف واليات ارضروم، ووان، وبدليس 
حتديداً، ذلك ألن اجليش الروسي كان قد احتل الواليات 
الثالث خالل تلك احلرب. هناك مصادر تارخيية قليلة جداً 
ا مل َتِف  أشرنا إليها يف املقدمة حتدثت عن هذا التهجري إال أ

لتني أ يضًا ال تغين املعلومات حقها، حىت ما ورد يف هاتني ا
ذا اخلصوص ولكنها على العموم مثلت وجهت  التارخيية كثريًا 
النظر الُكردية الوحيدة عن أوضاع املهجرين يف املهجر ولوالها 
لرمبا كان ينظر باستخفاف اىل تلك اهلجرة نظرًا النشغال العامل  

كله باملأساة األرمنية اليت حدثت يف نفس املنطقة أيضاً.
قدم هذه املقاالت املنشورة على قلتها صورة واضحة اىل حد ت-2

ما بالنسبة للمهاجرين الُكرد وما كانوا يعانونه يف املناطق اليت 
ُهجِّروا إليها، بل نالحظ من العاطفة اليت غمرت أغلب تلك 
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ا كانوا يرون الشعب الُكردي حيتضر وال يقدم  املقاالت أن كتا
م ل يسوا يف دائرة اإلنسانية عكس له أحد يد املساعدة كأ

م اجلميع حىت الدولة العثمانية  املهاجرين األرمن الذين انشغل 
والعرب يف الشام أيضاً، فضًال عن أوروبا وامريكا اللتني كانتا 
منشغلتني كثرياً باملسألة األرمنية يف الدولة العثمانية أكثر من أي 

مسألة أخرى كما تؤكد وثائقهم ذلك.
قالوا (ليس للُكرد اصدقاء سوى اجلبال) هذا املثل قدميًا -3

ينطبق بدرجة كبرية على الشعب الُكردي، فمن مضمون 
ا قد يأسوا متاماً من أن تصل أي  املقاالت املنشورة يظهر أن كتا
نوع من املساعدة هلؤالء املهاجرين الكرد، لذلك يوجهون 
النصائح للشباب الُكردي الذي حسب تصورهم هم وحدهم 
م قد تعبوا من  القادر يف هذه الظروف انقاذ األمة الُكردية؛ أل

-احلكومة العثمانية-طلب املساعدات هلم حىت من حكومتهم
ولكن دون نتيجة تذكر. 
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- 1877؛ هوكر طاهر توفيق، الُكرد واملسألة األرمنية 258-254ص
.516-513، ص2012، دار آراس للطباعة والنشر، أربيل، 1920

عبد الرزاق بدرخان، بقعة ضوء (مذكرات)، ترمجة وإعداد جليلي )2(
علي جعفر، منشورات جملة -جليل، ترمجة النص الُكردي: حيدر عمر

  20002352   
     

    2006
1223

)3( HESEN HIŞYAR, DÎTIN Û BIRHATINÊN MIN
1907-1985, Beyrut, 2000, L.169-171.

مذكرات الدكتور اسرتجيان، ترمجة: كاريكني وارتانيان، مكتبة السائح، )4(
.56، ص2004لبنان، -طرابلس

عامًا من النضال املسلح للشعب 60زنار سلويب، مسألة ُكردستان: )5(
، 2الُكردي ضد العبودية، تنقيح وتقدمي: د.عزالدين مصطفى رسول، ط

.55، ص1997بريوت، 

(6)Henry H. Riggs, DAYS OF TRAGEDY IN
ARMENIA: Personal Experiences in Harpoot 1915-
1917, Gomides Institute Ann Arbor, Michigan, 1997,
P.177-185.
(7)Garo Sasuni, KÜRT ULUSAL HAREKETLERI ve
ERMENI-KÜRT ILIŞKILERI (15.yy’dan Günümüze),
Orfeus, Stockholm, 1986, S.155.

جملة ُكردستان كانت لسان حال مجعية تعايل ُكردستان اليت تأسست )8(
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KURDISH DISPLACEMENT AND REFUGEES DURING THE WORLD WAR I AND AFTER
IN THE LIGHT OF KURDISTAN AND ZHIN MAGAZINES 1918-1920

ABSTRACT
As a result of the lack of sources for modern Kurdish history, especially in the Ottoman era in

Kurdistan 1514-1923, the Kurdish press, which launched its time by the issuance of the Kurdistan
newspaper (1898-1902), represents one of the most reliable sources in writing the history of the
Kurds during that period. It has saved a lot of Kurdish attitudes of events otherwise would have
lost a lot of Kurdish history as it had before that period. Among the Kurdish
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تشخيص الفجوة االستراتيجيةفي  Yتوظيف انموذج
دراسة استطالعية يف مستشفى اخلنساء التعليمي مبدينة املوصل

االء حممد يونسو اميان بشري حممد ابو ردّن  
عراقال-جامعة املوصل،واالقتصادكلية االدارة ،  قسم ادارة االعمال

)2016شباط،11،  تاريخ القبول بالنشر:2015، لثانيتشرين ا2(تاريخ استالم البحث:

الخالصة
لتشخيص الفجوة اإلستراتيجية في مستشفى الخنساء التعليمي ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة الموصل. Yيسعى البحث إلى توضيف أنموذج 

ومن وجهة نظر اإلدارة، والعاملين، والزبائن، 
واعتمد المنهج (الوصفي التحليلي) ،وتجسدت مشـكلة البحـث فـي تسـاؤل جـوهري مفـاده: هـل يعـاني المستشـفى المبحـوث فيـه مـن فجـوات 

؟وقـد تـم اسـتعمال قائمـة الفحـص والمقـابالت الشخصـية بوصـفها أداة البحـث لجمـع البيانـات ،اذ وزعـت  قائمـة Yة وفقاً ألبعاد أنموذج إستراتيجي
للزبــون. وســعى البحــث الختبــار فرضــية مفادها(تعــاني المستشــفى ) 15(للعــاملين، و) 15(اســتمارات لــإلدارة ،و) 10(الفحــص علــى عينــة ضــمت 

وذلـك لإلجابـة علـى التسـاؤالت المتعلقـة بمشـكلته والوصـول إلـى األهـداف الموضـوعة. وتـم ) (Y)ات وفق أبعـاد أنمـوذج المبحوث فيها من فجو 
فـــي تحليـــل البيانـــات، فضـــال عـــن االســـتعانة بعـــدد مـــن األســـاليب اإلحصـــائية المتمثلـــة بـــالتكرارات والنســـب المئويـــة  SPSS)(اســـتعمال برنـــامج 

t-test1واختبار االحسابية لوصف أبعاد البحث وتشخيصهواالنحرافات المعيارية واألوساط Sample لتحديد حجم الفجوة اإلستراتيجية. وقد
خرج البحث بجملة من االستنتاجات والمقترحات من بينها :تعاني المستشفئ المبحـوث فيهـامن فجـوات فيمـا يخطـط لـه مـن خـدمات وتكنولوجيـا 

تـم تقــديم بعـض المقترحـات منهــا ضـرورة قيـام أدارة المستشــفى بالعمـل علـى تضــيق الفجـوة بـين مــاهو لخدمـة الزبـون ومــا موجـود فعـال فــي الواقـع. و 
مخطط والفعلي من الخدمات والتكنولوجيا المقدمة لخدمة الزبون.

المقدمة

ع الفجـوة اإلسـرتاتيجية مـن املوضـوعات الـيت نالـت يُعّد موضـو
اهتمـــــام الكتـــــاب والبـــــاحثني يف جمـــــال اإلدارة اإلســـــرتاتيجية، لـــــذا 
يتطلــــــب األمــــــر أن تكــــــون اإلدارة واعيــــــة ومدركــــــة وقــــــادرة علــــــى 
ا الــــيت قــــد ترجــــع إىل وجــــود  ــــد مســــببا تشــــخيص الفجــــوة وحتدي

ـاالت الوظيفيـة والتكنولوجيـة واخلـدمات، أو قـد مشكالت يف ا
يرجع السـبب إىل املمارسـات اإلداريـة اخلاطئـة يف جمـال التخطـيط 
والتنظـــيم ونظـــام احلــــوافز ونظـــم املعلومــــات واالتصـــاالت وأنظمــــة 
الرقابة وبعد أن يتم حتديد الفجوة القائمة بني مـا هـو خمطـط ومـا 
ـــــــدائل  ـــــــاً، تـــــــتمكن اإلدارة مـــــــن اختيـــــــار أفضـــــــل الب متحقـــــــق فعلي

تلك الفجوة أو تقليصها إىل احلد األدىن اإلسرتاتيجية حملاولة ردم
املمكن.

ونظراً حملدودية الدراسات العربية اليت اهتمت مبوضوع الفجوة 
اإلسرتاتيجية على حنو معمـق ضـمن حـدود اطـالع الباحثـة، فقـد 
ســــــعى البحــــــث احلاضــــــر إىل تقــــــدمي إطــــــار فكــــــري يعتمــــــد علــــــى 

ية، وإطار طروحات الكتاب والباحثني يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيج
ــــــة  ميــــــداين مت تطبيقــــــه يف مستشــــــفى اخلنســــــاء التعليمــــــي يف مدين

املوصل.
وألجــل إعــداد البحــث علــى حنــٍو متكامــل، فقــد اشــتمل علــى 
ثالثـة فصــول خصـص الفصــل األول منهـا ملنهجيــة البحـث، فيمــا 
تنـاول الفصــل الثــاين اإلطـار النظــري مــن خـالل مبحثــني خصــص 

ا وكيفيــة األول للفجــوة اإلســرتاتيجية وحتليل هــا وتشــخيص مســببا



لد: 2016، 472-448ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد:19جملة جامعة دهوك، ا

449

ردمها . وجاء املبحث الثاين بنماذج الفجوة اإلسرتاتيجية، وضـم 
الفصــــل الثالــــث اجلانــــب العملــــي مــــن خــــالل مبحثــــني، تضــــمن 
املبحـــــــث األول وصـــــــف أبعـــــــاد البحـــــــث وتشخيصـــــــها، وحتديـــــــد 
الفجوات وتشخيصها، أما املبحث الثاين ضم أبرز االستنتاجات 

ا البحث و  ا اليت  خرج  طرحت على ضوءها مقرتحات من شا
أن تضـــــيق الفجـــــوة وتعاجلهـــــا أينمـــــا وجـــــدت إلفـــــادة املستشـــــفى 

املبحوث فيه.

الفصل األول :منهجية البحث
أوًال. مشكلة البحث

ــا  ــتم مبوضــوع الفجــوة اإلســرتاتيجية لكو بــدأت املنظمــات 
حالــة نامجـــة عــن قيـــاس مـــامت اجنــازه مـــن قبـــل املنظمــة خـــالل فـــرتة 

حمـــددة مقارنـــة مبـــا مت التخطـــيط لـــه كمـــا ونوعـــا باســـتعمال زمنيـــة
جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن املعـــــــــــــايري واملوشـــــــــــــرات مـــــــــــــع حتديـــــــــــــد أوجـــــــــــــه 
ــــــة تشــــــخيص  القصــــــور،أواالحنراف أن وجــــــدت ،اذ تكمــــــن عملي
الفجــوة اإلســرتاتيجية يف الكشــف عــن االحنرافــات داخــل املنظمــة 
وحماولــة تصــحيحها مــن اجــل حتســني أدائهــا و مت توظيــف أمنــوذج 

Y) ( واملتضمن تشكيلة
متنوعــة مــن املفــردات املتعلقــة بـــ [مــن، مــاذا، كيــف] إذ متثــل:  
من: الزبائن املتعاملني مع املنظمة./ماذا: االحتياجات واخلدمات 
املقدمة للزبون./ كيف: النشاطات والتكنولوجيا املستعملة خلدمة 
الزبون. ومبوجب ذلك طرح التساؤل اآليت: "هل تعاين املستشفى 

حــــــوث فيــــــه مــــــن فجــــــوات إســــــرتاتيجية وفقــــــا إلبعــــــاد أمنــــــوذجاملب
Y."دف تأطري مشكلة البحث، ومن مث البحث عن اآلليات ؟ و

املناســــبة الــــيت تعــــزز اآلثــــار اإلجيابيــــة، وتقــــود إىل إجيــــاد معاجلــــات 
صــــحيحة للجوانــــب الســــلبية والتخفيــــف مــــن آثارهــــا مــــن جهـــــة 

أخرى، فقد متت صياغة التساؤالت البحثية اآلتية:
ا حجــــم الفجــــوة بــــني مــــا يتوقعــــه الزبــــون وختطــــط لــــه إدارة مــــ.1

املستشفى وما حيصل عليه فعليا؟
ــــــيت تقــــــدمها .2 ــــــة ال ــــــني اخلــــــدمات الفعلي مــــــا حجــــــم الفجــــــوة ب

املستشفى املبحوث فيها واخلدمات املخطط لتقدميها؟

مــا حجــم الفجـــوة بــني التكنولوجيــا املتـــوفرة واملســتعملة فعليـــاً .3
املخطط لتوفريها واستعماهلا؟يف املستشفى املبحوث فيه، و 

ثانيًا. أهمية البحث
يف موضــوعه حتليــل الفجــوة نظرياً تكمــن أمهيــة البحــث احلاضــر 

اإلســـــرتاتيجية، إذ يُعـــــّد هـــــذا التحليـــــل وســـــيلة أو أداة تســـــتعملها 
املنظمـــات ملعرفـــة املـــوارد املتاحـــة وأوجـــه اســـتعماهلا فعليـــا، وماهيـــة 
املوارد الواجب ختصيصها وتوفرها وفقا ملتطلبات العمل والقدرات 

ء وتقـــدمي املتاحـــة لالســـتعمال يف حتقيـــق األمثليـــة واجلـــودة يف األدا
اخلدمة، إذ يفيد هذا التحليل يف مساعدة املنظمات على حتسني 
جمــاالت عملهــا الــذي تســعى لتحقيقــه، وإلظهــار االخــتالف بــني 
متطلبات العمل والقـدرات املتاحـة هلـا فعليـاً. وتنبـع أمهيـة البحـث 

مـــن كونـــه ميثـــل اســـتجابة حقيقيـــة إلحـــدى أبـــرز القضـــايا ميـــدانياً 
ــــــيت تواجه هــــــا املنظمــــــات بصــــــفة عامــــــة واملنظمــــــة والتحــــــديات ال

ــا متهــد الطريــق حنــو  املبحــوث فيهــا بصــفة خاصــة، فضــًال علــى أ
فهم وأدراك كاٍف للفجوة االسرتاتيجية وعلـى النحـو الـذي ميكـن 

وفقـاً للقـدرات البشـرية Yاإلدارة يف املنظمة مـن توظيـف أمنـوذج 
والتقنية املتاحة.

ثالثًا. أهداف البحث
البحث أن حيقق األهداف اآلتية:من املؤمل هلذا 

طــــــــرح إطــــــــار نظــــــــري يعــــــــرض متغــــــــريات البحــــــــث  الرئيســــــــية .1
.Yومفاهيمها وأبعاد قياسها وفق أمنوذج

يسعى البحث احلاضر اىل حتقيق هدف رئيسي وهو توظيف .2
لتشــــــــخيص الفجــــــــوة االســــــــرتاتيجية  يف املستشــــــــفى Yامنــــــــوذج 

املبحوث فيه .
الفعليــــة الــــيت يقــــدمها حتديــــد حجــــم الفجــــوة بــــني اخلــــدمات .3

املستشفى املبحوث فيه وما خمطط .
حتديــــد حجــــم الفجــــوة بــــني التكنولوجيــــا املتــــوفرة واملســــتعملة .4

فعلياً، وما خمطط هلا من قبل املستشفى املبحوث فيه.
حتديــد حجــم الفجــوة بــني مــا يتوقعــه الزبــون ومــا حيصــل عليــه .5

من خدمات فعلية.
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ا معاجلــة الف.6 جـــوات يف املستشـــفى تقــدمي مقرتحـــات مــن شـــا
املبحوث فيه.

رابعًا. مخطط البحث وفرضيته

لقيـــــاس الفجـــــوة اإلســـــرتاتيجية يف Yيتبـــــىن البحـــــث أمنـــــوذج 
املستشـــــفى املبحـــــوث فيهـــــا واملتضـــــمن األبعـــــاد املتمثلـــــة (الزبـــــون، 

واخلدمات، والتكنولوجيا).
ماذا؟ اخلدمات املقدمة للزبائنمن؟ الزبائن املتعاملني مع املنظمة    

كيف؟ النشاطات والتكنلوجية املستعملة
خمطط البحث:)1شكل (

واستنادا ملضامني أمنوذج البحث ميكن عرض فرضيته مبا يأيت:
"تعاين املستشفى املبحوث فيهامن فجوات بني ما هو خمطط للزبون، واخلدمات والتكنولوجيا".

سادسًا. منهج البحث
اعتمـدالبحث املــنهج (الوصـفي التحليلــي) الـذي يعتمــد علــى 
جتميــع احلقــائق والبيانــات، ويــوفر وصــفا تفصــيليا للحالــة املبحوثــة 
ويُعــــّد منهجــــاً مالئمــــاً لدراســــة الظــــواهر االجتماعيــــة والســــلوكية، 

واملعمـق للمشـكلة قيـد ويستند هذا املنهج علـى التحليـل الشـامل 
البحـــث، واعتمـــدت املقـــابالت الشخصـــية مـــع عينـــة مـــن املـــدراء 
والعـــــاملني والزبــــــائن يف املستشـــــفى املبحــــــوث فيهـــــا للوصــــــول إىل 

البيانات املتعلقة بفقرات قائمة الفحص.
سابعًا. مجتمع البحث وعينته

نظـــــراً لألمهيـــــة الـــــيت حيتلهـــــا القطـــــاع الصـــــحي يف العـــــراق،مت 
ـــــل يف اعتمـــــاده جم ـــــه متث ـــــدان املبحـــــوث في تمعـــــاً للبحـــــث، أمـــــا املي

مستشــفى اخلنســاء التعليمــي.واختريت عينــة املبحــوثني مــن املــدراء 
والعـــاملني والزبـــائن للـــدور املـــؤثر لكـــل مـــنهم يف رســـم إســـرتاتيجية 

ا. ا ويرتادو املستشفى اليت يعملون 
ثامنًا. حدود البحث

مستشـــــفى اخلنســـــاء احلـــــدود املكانيـــــة: مت إجـــــراء البحـــــث يف .1
التعليمي يف مدينة املوصل.

احلــدود البشــرية: وفقــاً ملتغــري البحــث وأبعــاده فقــد مت اعتمــاد .2
الفئات ذات التأثري يف املستشفى من مدراء، وعاملني، وزبائن.

احلــــــدود الزمانيــــــة: امتــــــدت احلــــــدود الزمانيــــــة التطبيقيــــــة مــــــن .3
.29/3/2014ولغاية 3/2/2014

ياناتتاسعًا. أسلوب جمع الب
ــــات ذات العالقــــة  اعتمــــد البحــــث علــــى أســــلوب مجــــع البيان
باملنظمـــة املبحـــوث فيهـــا وحتليلهـــا إلســـناد أهدافـــه كـــي تســـهم يف 
اختبــار أمنوذجــه، واعتمــد يف احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات 

املطلوبة على عدد من األساليب وتضمنت اآليت:
اإلطار النظري. 1

نظــري علــى املصــادر العربيــة مت االعتمــاد يف تغطيــة اجلانــب ال
واألجنبيـــة الـــيت مشلـــت الكتـــب والـــدوريات، والرســـائل واالطـــاريح 
اجلامعيــة ذات الصــلة املباشــرة وغــري املباشــرة بإبعــاد البحــث، كمــا 

) جلمــع البحــوث Internetمتــت اإلفــادة مــن الشــبكة الدوليــة (
والدراســات، وتعقــب املســتجدات العلميــة ذات العالقــة مبوضــوع 

البحث.
الجانب العملي . 2

اعتمــد يف تــوفري البيانــات واملعلومــات للجانــب العملــي علــى 
الوسائل اآلتية:

الزيــارات امليدانيــة واملالحظــة واملقــابالت الشخصــية مــع عينــة آ.
من املبحوثني.
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قائمة الفحص واليت اعتمد للحصول على البيانات املتعلقة ب.
منها لألسئلة املوجهة بالبحث امليداين ، اذ خصص اجلزء األول 

لإلدارة وتضمنت (رووساء األقسام، والشعب، والوحدات) 
)23(استمارات، وبعدد من الفقرات بلغ جمموعها)10(بواقع

وطلب من عينة من ، Yفقرة ومت توزيعها على وفق أبعاد أمنوذج
املديرين اإلجابة عليها على وفق مدرج القياس الثنائي (نعم أو 

وجيه نفس األسئلة للعاملني ، بواقعال). ومت تكرار ت
فقرة ، وفق ) 14(ا استمارة وبعدد من الفقرات بلغ جمموعه)15(

مدرج القياس الثالثي (جيد ، ومقبول، وضعيف)، وّمت تكرار 
) 15(توجيه نفس األسئلة للزبائن الراقدين يف املستشفى بواقع

أسئلة وجهت هلم عن طريق أجراء املقابالت )9(استمارة و
لشخصية ، ومتت اإلجابة وفق املدرج القياسي (جيد، ومقبول، ا

وضعيف) وكان مصدر املقاييس املستعملة دراسات كل من 
، و (أمحد) 2012و(راضي وعباس،) 2011، (وآلة وفارس

واجريت االختبارات على قائمة الفحص وكان اهلدف ).2013
ا ومنها اختبار الصدق  الظاهري منها التحقق من صدقها وثبا

ويقصد به قدرة املقياس املستعمل على قياس الظاهرة قيد 
البحث، إذ مت توزيع االستمارة على عدد من األساتذة*من 

خمتلف االختصاصات من أجل التعرف على الثغرات 
والصعوبات اليت تواجه املبحوثني من حيث أبعادها وصياغتها، 

ل بعض ويف ضوء املالحظات والتغيريات املقدمة جرى تعدي
الفقرات لتصبح أكثر دقة وتعبريا، كما اجري اختبار الثبات 

ليوضح قدرة املقياس املستعمل على أظهار نفس النتائج عندما 
يتم أعادة تطبيقه على األفراد املبحوثني أنفسهم مرة أخرى ،ومت 

ذلك من خالل  استعمال مقياس (كرونباخ ألفا). وكذلك 
ئج االتساق الداخلي لألبعاد اختبار صدق احملتوى اذ كانت نتا

تشري إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني أبعاد البحث مما يدل 
على وجود تناسق وتناغم بني األبعاد وإمكانية قياسها.

عاشرًا. األساليب اإلحصائية المستعملة في تحليل البيانات
متت االستعانة مبجموعة مـن األسـاليب اإلحصـائية لغـرض 

البحث واختبار فرضيته وكما يأيت :حتقيق أهداف 

متــت معاجلــة البيانــات إحصــائياً الســتخراج النتــائج باســتعمال .1
).SPSS(الربجمة اإلحصائية اجلاهزة

التكـرارات والنسـب املئويــة واألوسـاط احلســابية لوصـف أبعــاد .2
البحث وتشخيصها.

االحنراف املعيـاري ملعرفـة مسـتوى تشـتت قـيم االسـتجابة عـن .3
احلسابية.أوساطها 

لتحديـــــــد حجـــــــم الفجـــــــوة t-Test-1 Sampleاختبـــــــار.4
.اإلسرتاتيجية

الفصل الثاني: الجانب النظري
المبحث االول : الفجوة اإلستراتيجية

أوًال. مفهوم الفجوة اإلستراتيجية
تعد الفجوة حالة ناجتة عن عملية قياس ما ّمت اجنازه من قبـل 

مبــا مت التخطــيط لــه كمــا املنظمــة خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة مقارنــة 
ونوعا باسـتعمال جمموعـة مـن املعـايري واملؤشـرات مـع حتديـد أوجـه 

وعرفـــــت )، 12،2002وجدت(الطعامنـــــة، القصـــــور أو االحنـــــراف أن
ــا "اجلــزء أو املســاحة ب)120، 2008،120مــن قبــل (حســن، أ

احملصـــورة بـــني منحـــى األهـــداف املطلـــوب اجنازهـــا مســـتقبال وبـــني 
,Michael)توقع إلمكانيات املسـتقبل، ويراهـامنحى التطور امل

ا متثل "الفرق بني األداء احلايل للمنظمة واألداء (10 ,2013 بأ
وجهــــات نظــــر ) 1993،22املطلــــوب منهــــا. وتطــــرح (البغــــدادي،

ومنهــــــا وجهــــــة متعــــــددة للبــــــاحثني حــــــول الفجــــــوة اإلســــــرتاتيجية
ـا متثـل ) Bamberger(نظر الفـرق ـذا اخلصـوص إذ أشـار إىل أ

فيمــا بــني توقعــات املنظمــة الــيت تتجســم بتقــديرات التطــور الــذي 
ـــــات املنظمـــــة خـــــالل مـــــدة اإلســـــرتاتيجية املزمـــــع  سيصـــــيب إمكان
تغطيتها يف األمد البعيد، وبني األهداف اليت مت التوصل بوضعها 

).2أو تطويرها كما موضح  يف الشكل (
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(Bamberger)حتديد الفجوة اإلسرتاتيجية وفق تّصور :)2شكل (
Source: Bamberger, 1978, Strategic Planning, Luchter, I. G. R., Rennes.

االعمال ،كلية االدارة واالقتصاد نقالً عن: (البغدادي، عالية نوري ،اثر حتليل الفجوة يف حتديد طبيعة اخليار االسرتاتيجي الدارة املنظمة ،رسالة ماجستري ، قسم ادارة
،جامعة بغداد .

باالجتـــــاه نفســـــه ويشـــــري إىل الفجـــــوة ) Boseman(ويـــــذهب
اإلسرتاتيجية ضمن إطار عملية الرقابة اإلسرتاتيجية اليت تبدأ عند 
حصـــــــــول املـــــــــديرين علـــــــــى املعلومـــــــــات املتعلقـــــــــة بنتـــــــــائج تنفيـــــــــذ 
اإلســـرتاتيجية احلاليـــة، إذ تـــتم مقارنـــة هـــذه النتـــائج مـــع األهـــداف 

ية للمنظمة ،وكذلك مع أعمال املنظمات املنافسة من اإلسرتاتيج
خــــالل  جمموعـــــة مــــن الصـــــيغ الـــــيت باإلمكــــان إتباعهـــــا، كحصـــــة 
السوق الربح الصايف، معدل العائد على االستثمار، والعائد على 
املبيعات، فضًال عن نسبة منو األعمال وغريها العديد من الصـيغ 

داء االمجـــــــايل واألســــــاليب والوســـــــائل .ان وجـــــــود فجـــــــوة بـــــــني األ
والنتائج اليت تتوقعها اإلدارة يؤدي إىل ظهـور مشـكلة وإذا مل يـتم 

معاجلتهـــا ســـتؤدي إىل تـــدهور املنظمـــة، ويـــتم تشـــخيص أســــباب 
على مستويني:)(Bosemanالفجوة اإلسرتاتيجية وفق منظور

التشـخيص االســرتاتيجي: وهــو تقيــيم إســرتاتيجية املنظمــة احلاليــة والعــودة . 1
ـــــيم قـــــوة إىل  ـــــة اإلدارة اإلســـــرتاتيجية املتمثلـــــة يف تقي املرحلـــــة األوىل مـــــن عملي

ــــا، فضــــالً عــــن فحــــص  املنظمــــة والفــــرص املتاحــــة هلــــا والتهديــــدات احمليطــــة 
االفرتاضات اليت مت استعماهلا يف صياغة اسرتاتيجية املنظمة

التشــــخيص العملــــي: ويــــتم مــــن خــــالل طــــرح األســــئلة املتعلقــــة حبــــدوث .2
الــيت أثــرت علــى حنــو ســليب يف جنــاح اإلســرتاتيجية احلاليــة واإلجابــة التغيــريات

على هذه األسئلة ميكن أن يؤشر للمنظمـة وجـوب تغيـري اإلسـرتاتيجية وتبـين 
.)3(إسرتاتيجية بديلة أكثر مالئمة للوضع الراهن، الشكل 

االھداف

الزمن

1980 1993

منحنى 
االداء

منحنى التطویر 
المتوقع

2000

االھداف المرغوبة

األھدافمنحى
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Boseman)(الفجوة اإلسرتاتيجية وفق تّصور :)3شكل (

، أثر حتليل الفجوة يف حتديد طبيعة اخلياراإلسرتاتيجي إلدارة املنظمة: دراسة ميدانية من إدارات منظمات الصناعات الغذائيـة 1993املصدر: البغدادي، عالية نوري أمحد، 
اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد.،املشروبات الغازية، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية 

ثانيًا: أسباب الفجوة اإلستراتيجية
حـــدد بعـــض البـــاحثني أســـباب الفجـــوة اإلســـرتاتيجية ومـــنهم 

)، إذ جنــــده ذهــــب باجتــــاه تقســــيم فجــــوة 91، 2001، (الســــلمي

األداء يف املنظمــــات إىل أســــباب تعــــزى للمــــورد البشــــري، ومنهــــا 
). 1(للتقنية واملادية، ومنها للتنظيمية، وكما موضح يف اجلدول 

أسباب الفجوة اإلسرتاتيجية:)1(رقمجدول
أسباب تنظيميةأسباب ماديةأسباب تقنيةأسباب بشرية

عيوب يف اهلياكل التنظيميةنقص/ عدم صالحية اخلاماتعدم مالئمة التقانات ملتطلبات العملالعاملنيضعف تناسب قدرات 
قصور يف حتديد الصالحيات وعدم متكني العاملنيعدم صالحية املعدالت واآلالتعدم استيعاب العاملني خلصائص التقاناتعدم رغبة العاملني يف العمل

تقادم التقانات وعدم مواكبتها حلركة التغري والتطور يف متطلبات العملتناقص خصائص الفرد مع 
األداء

شيوع املسؤوليات وعدم حتديدها بدقةعدم صالحية مكان العمل

عمليةعدم حتديد املسئول عن كل ضعف نظام الصيانة الوقائيةعدم صيانة التقانات وحتديدهاضعف قدرة العاملني على التكّيف مع مناخ العمل

قصور تقادم السياسات والنظمنقص االعتمادات املاليةعدم تكامل حزمة التقانات املستخدمةضعف روح العمل اجلماعي لدى العاملني

عدم وضوح العالقات التنظيميةعدم مالئمة موقع العملعدم تناسق حزمة التقانات املستخدمةضعف إدراك العاملني ألمهية وخطورة العمل

.91، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، مجهورية مصر العربية ، ص2001السلمي، علي، المصدر:
حول األسباب اآلتية:(Dmaithan & Zulkhaivi, 2010, 4)و(Shard, 2005, 1)فيما اتفق 

األھداف اإلستراتیجیة

االستراتیجیةالفجوة 

تنفیذ إستراتیجیة نتائج إستراتیجیة
المنظمة

إستراتیجیة اااللمنظمة

تشخیص الفجوة اإلستراتیجیة 

التشخیص 
العملي

التشخیص 
النظري

العمل على 

إزالة أو (ردم) الفجوة 
اإلستراتیجیة
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ضعف الرؤية واإلدارة واملوارد. .1
يـرتبط أجـر معظـم املـوظفني بالنتـائج، وتعظـيم املكاسـب قريبـة .2

االمد. 
اخلدمة املقدمة غري مالئمة، فضًال عن وجود خلل يف تطبيق .3

النظام. 
جتاهـــل عمليـــات التخطـــيط اإلســـرتاتيجي واخلـــروج عنهـــا أثنـــاء .4

التنفيذ لإلسرتاتيجيات املخططة. 
نقص املوارد املتاحة أثناء التنفيذ عن ما ّمت التخطيط له. .5

وممــا ســبق ميكــن القــول ان أســباب الفجــوة اإلســرتاتيجية، قــد 
يعـــود بعضـــها إىل ضـــعف يف بعـــض اجلوانـــب اهليكليـــة للمنظمـــة، 
وكــــذلك عــــدم صــــيانة اآلالت واملعــــدات وتقادمهــــا، فضــــًال عــــن 

رد وضـــــعف غيــــاب متكــــني العــــاملني، ونقـــــص اإلمكانيــــات واملــــوا
توظيفها على حنٍو صحيح لتحقيق أهداف املنظمة، مما يؤدي إىل 

حدوث خلل يف إجناز األهداف املنظمية.
ثالثاً. تحليل الفجوة اإلستراتيجية

يبدو واضحاً ملن يتابع عمل املديرين اإلسـرتاتيجيني أن هنـاك 
، حاجـة كبـرية لالهتمـام بتحليـل الفجـوة اإلسـرتاتيجية .(الكبيسـي

واملقصــود بتحليــل الفجــوة االســرتاتيجية مــن وجهــة ). 2002،38
هـو التعـرف علـى الفـرق أو )150، 2007نظر (محدان وإدريس، 

التباين بني الصورة احلالية، والصـورة املـراد الوصـول إليهـا يف قطـاع 
األعمال الذي تنتمي اليه املنظمة، ولغرض إجراء حتليـل الفجـوة، 

الـيت مت التعـرف عليهـا خـالل ال بد مـن مراجعـة مجيـع املشـكالت 
التقيــيم الــداخلي واخلــارجي، ومــن مثّ حتديــد مــا هــو مطلــوب لــردم 

إىل (Harrison& Monique, 2000, 108)الفجوات.ويشـري
أن مفهــوم الفجــوة اإلســرتاتيجية مشــتق مــن حتليــل الفجــوة الــذي 
ـــــــب  يظهـــــــر قـــــــدرات املنظمـــــــة بالنســـــــبة الســـــــتغالل الفـــــــرص وجتن

خلارجية. إذ إن حتليـل الفجـوة اإلسـرتاتيجية التهديدات يف بيئتها ا
مقــاييس غــري تامــة بــني املنظمــة وبيئتهــا اخلارجيــة، تتخــذ القــرارات 
اإلسرتاتيجية فيهـا اسـتناداً إىل موازنـة الضـعف الـداخلي، لـذا يبـدأ 
حتليــــل الفجــــوة بــــالتقييم الــــداخلي للقــــوة والضــــعف أملنظمــــي، إذ 

همـة يف اإلدارة يكشف حتليل القدرات عـن الضـعف يف نـواحي م
والتكنولوجيــــا والسياســــة واملــــوارد. وايضــــا يظهــــر حتليــــل القــــدرات 

موازنة القوة الداخلية للمنظمة من خالل الفرص والتهديـدات يف 
ــــــة  البيئــــــة اخلارجيــــــة، وإن فعــــــل التصــــــحيح جيــــــب أن يتخــــــذ إلزال
الضعف قبل املضي إىل البيئة اخلارجية الستغالل الفرص املتاحة، 

تكون الفجوة اإلسرتاتيجية سالبة وتنصح املنظمـة ويف هذه احلالة
ـــا املهمـــة. وأكـــد (البكـــري،جبعـــل الفعـــل التصـــحيحي مـــن أولويا

أن حتليــل الفجــوة االســرتاتيجية ُيســهم يف الوصــول ) 200، 2005
إىل مدى تطابق النتائج املتحققـة مـع مـا ّمت التخطـيط لـه، والـذي 

راف احلاصــل مــن ميّكــن املنظمــة مــن حتديــد وقيــاس مســتوى االحنــ
خــــالل عمليــــة الرقابــــة وتشــــخيص االحنــــراف يف التخطــــيط أو يف 

,Kamtsion)التنفيــذ. ويبــني أن عمليــة حتليــل (101 ,2007
الفجـــوة االســـرتاتيجية تـــتم مبقارنـــة القـــدرات املســـتقبلية والقـــدرات 
احلاليـــة للمنظمـــة ،وتســـليط الضـــوء علـــى الثغـــرات الـــيت حتتـــاج إىل 

ملطلــوب يف األمــد البعيــد، واهلــدف مــن معاجلــة مــن أجــل حتقيــق ا
ـــــد التحســـــينات  ـــــة لتحدي حتليـــــل الفجـــــوة االســـــرتاتيجية هـــــو حماول
املمكنة مبا خيدم أهداف املنظمة ويقلل من االحنرافات يف األداء. 

على أن أسلوب حتليـل الفجـوة ) 120، 2008فيما أكد (حسن،
يقصــــد بــــه مقارنــــة األداء احلــــايل للوحــــدات التابعــــة للمنظمــــة أو

ا الوظيفية مع األداء املخطط هلا (األهداف)، وعندما ال  نشاطا
تصــــــــل معــــــــدالت األداء احلاليــــــــة هلــــــــذه الوحــــــــدات والنشــــــــاطات 
ألهـــدافها، ينبغـــي عليهـــا أن تتبـــىن إســـرتاتيجية جديـــدة لـــردم هـــذه 
الفجوة، واحلقيقة أن من الوظائف األساسية لإلدارة اإلسرتاتيجية 

ــــة وتق ــــال هــــي الرقاب ــــيم األداء الكلــــي للمنظمــــة مــــن يف هــــذا ا ي
خـــالل املراجعـــة اإلســـرتاتيجية ألداء املنظمـــة ككـــل، وبيـــان مـــدى 
النجــاح الــذي حققتــه إســرتاتيجية املنظمــة يف حتســني هــذا األداء، 
ــــيم اإلســــرتاتيجية املطبقــــة علــــى  فضــــًال عــــن مراقبــــة ومراجعــــة وتقي
مســتوى وحــدة األعمــال اإلســرتاتيجية، واإلســرتاتيجيات الوظيفيــة 

Kamf, 2009, 2)(نشاطات املنظمة املختلفة. ويرىل
أن حتليل الفجوة يساعد املنظمات على مقارنة األداء الفعلي 
مــع األداء احملتمــل، فهــو حيــدد الفجــوات بــني التخصــيص األمثــل 
والتكامل بني املدخالت (املوارد) ومسـتوى املخصصـات احلاليـة، 

االت اليت  ميكن حتسينها. وهذا بدوره يساعد يف الكشف عن ا
إذ إن حتليــــل الفجــــوة االســــرتاتيجية ينطــــوي علــــى حتديــــد وتوثيــــق 
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واعتمــاد الفــرق بــني متطلبــات العمــل والقــدرات احلاليــة، وإن مــن 
املمكــن مقارنـــة هـــذا التوقـــع مـــع مســـتوى األداء احلـــايل للمنظمـــة، 
وكذلك يـوفر األسـاس لقيـاس االسـتثمار يف الوقـت واملـال واملـوارد 

ة لتحقيق نتيجـة معينـة، إن التحليـل يتضـمن الفـرق البشرية الالزم
بــني الكفــاءة احلاليــة للمنظمــة، والكفــاءة الالزمــة لتحقيــق اخليــار 
اإلسرتاتيجي ويتضمن ايضا حتديد جمال التحليل/ وصـف الوضـع 
القائم واالهـداف املطلوبـة/ حتليـل األداء احلـايل واألداء املطلـوب/ 

تابعـــــــة األداء لســــــــد اختـــــــاذ القـــــــرار للتحقــــــــق مـــــــن  الفجــــــــوات/ م
.  الفجوات

Lee)ويؤكـد et al., 2010, 2) علـى أمهيـة حتليـل الفجـوة
مــن أجــل املســاعدة يف قيــادة املنظمــة لتحســني أدائهــا وحتديــد مــا 
جيـــب القيـــام بـــه مـــن خـــدمات، فالتحليـــل يســـاعد املنظمـــة علـــى 
حتديـــد أداء املنافســـني ومتابعـــة االقرتاحـــات لتحقيـــق أهـــدافها مـــن 

يف اإلطـار الـزمين واإلدارة واملوازنـة.ويبني أن أسـلوب خالل النظـر
حتليــــل الفجــــوة أســــلوبا تكنيكيــــا (فنيــــا) مبســــطا ومعمقــــا يســــاعد 
ا احلاليـة املتعلقـة بالسـوق حنـو  املنظمة على استيضاح إسـرتاتيجيا

,Margret & Bruton)إجنــاز أهــدافها املخططــة .ويشــري
وأداة للتحليـل، أن حتليـل الفجـوة مقيـاس لـألداء،(230 ,2007

ـدف منظمـة مـا أن حيـدث ومـا  تبحث عن االختالفات بني ما 
ــدف الكشــف عــن مكــان حــدوث كــل  حــدث بالفعــل، وذلــك 
مــــن النجاحــــات اإلســــرتاتيجية واإلخفاقات،أوإمكانيــــة حــــدوثها. 

إن هــــذا التحليـــــل )  204,2011،ويــــرى (الصــــميدعي، ويوســـــف
عــد يف التخطــيط يقــيس مــدى ســري تنفيــذ اإلســرتاتيجية وفقــا ملــا ي

االسرتاتيجي وضمن اطار زمين حمدد.
رابعًا. سد (ردم) الفجوة اإلستراتيجية وتضييقها

بعد إجراء عملية حتليل الفجوة حتليًال دقيقاً وشامًال مـن قبـل 
إدارة املنظمة، يفرتض أن تكون اإلدارة واعية ومدركة وقادرة على 

ا لكي تتمكن من اسـتعما ل نتـائج حتليلهـا حتليلها ومعرفة مسببا
يف حتديـــــــد اختيارهـــــــا ألفضـــــــل البـــــــدائل اإلســـــــرتاتيجية يف حماولـــــــة 
لردمها، أو بعبارة أخرى اختيار أفضل البدائل أو أفضل الوسـائل 
الستحصــال وتعبئــة وتوجيــه املــوارد باجتــاه حتقيــق األهداف.ويؤكــد

(Shard, 2005, 2) علــى أن عمليــة ردم الفجــوة ترتكــز علــى

جمــاالت العمــل أملنظمــي ملعاجلتهــا وترتيبهــا نقــاط الضــعف يف كــل 
من حيث درجة تأثريها السليب على أداء املنظمة ملعاجلتها وانتقاء 
اإلســرتاتيجية املناســبة لــردم تلــك الفجــوات، وكــذلك التفكــري مــن 
قبـــــل اإلدارة العليـــــا باألســـــاليب املناســـــبة للتغلـــــب علـــــى جوانـــــب 

ـــــة  ـــــتخلص منهـــــا يف إطـــــار جهودهـــــا الرامي لتحســـــني الضـــــعف وال
، وتطــــــوير املنظمــــــة. و حتديــــــد حجــــــم الفجــــــوة، ويــــــرى (الــــــدوري

أن االستقرار هي اإلسرتاتيجية األكثر احتماًال إذا  )175، 2005
كانـــــت الفجـــــوة صـــــغرية، أمـــــا إذا كانـــــت الفجـــــوة كبـــــرية وواســـــعة 
فاالنكمــــاش هــــو اإلســــرتاتيجية األكثــــر احتمــــاًال، أمــــا إذا كانــــت 

ة النمــو والتوســع هــي األكثــر الفجــوة صــغرية جــداً فــإن إســرتاتيجي
أن (Wheelan & Hunger, 2010, 390)احتمــاًال. ويبــني

األهــــداف اإلســــرتاتيجية للمنظمــــة ميكــــن أن توضــــع بصــــيغة غــــري 
مالئمـــــة، عنــــــد ذلــــــك ميكــــــن أن تركـــــز املنظمــــــة علــــــى األهــــــداف 
التشغيلية، وهنا تكون الفجوة بني األهداف املخطط هلا وبني مـا 

هداف، وعندما حتصل مثل تلك الفجوات، ّمت إجنازه من تلك األ
إما أن تتغري اإلسرتاتيجية لتحسني األداء، أو أن تعّدل األهداف 

-www.marketing)لتكـــــون أكثـــــر واقعيـــــة. فيمـــــا يشـــــريالبعض

management.dz.net) إىل ســــعي املنظمــــات لــــردم الفجــــوة أو
تقليصها عن طريق اعتماد إسرتاتيجيات معينة تقودها إىل حتقيـق 

هداف املطلوبة. إذ إن الفجوة ليسـت يف كـل األحـوال سـالبة، األ
ـــا متثـــل أهـــداف  بـــل هـــي يف حـــاالت كثـــرية قـــد تكـــون موجبـــة أل
وطموحات تسعى املنظمة إىل حتقيقها، اذ تضع بعض املنظمات 
ا املختلفــة لكــي حتفــز العــاملني حنــو بلوغهــا،من  فجــوة يف نشــاطا

رات ومعنويات العاملني دون املبالغة كي ال تنعكس سلباً على قد
فيها، اذ ميكن إتباع إسرتاتيجيات لردم الفجوة، ومنها: 

: وفيهـا يتوجــب علـى املنظمــة أن اسـتراتيجية النمــو المكثـف.1
تبحــــث عــــن فرصــــة ميكــــن اســــتثمارها لتحقيــــق النمــــو باجتــــاه ردم 
الفجوة وهي: (التغلغل السريع، تطوير السوق، تطوير املنظمة). 

: وتتضـــمن التكامـــل العمـــودي لمتكامـــلاســـتراتيجية النمـــو ا.2
حنو األمام،و حنو اخللف. 

وممـــــــــا ســـــــــبق ميكـــــــــن ان نـــــــــدرك ان القضـــــــــاء علـــــــــى الفجـــــــــوة 
االســـــرتاتيجية او تقليصـــــها ميكـــــن ان يـــــأيت ضـــــمن اجـــــراءات قـــــد 
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تتطلب تغيريات يف اخلطط االسرتاتيجية املوضوعة على حنـو كلـي 
للتــدهور،واعتماد اوتقلــيص بعــض الوحــدات اوالنشــاطات املســببه 
ا ان تعاجل هذه الفجوات . البدائل اليت من شأ

المبحث الثاني :  نماذج تحليل الفجوة االستراتيجية

ــــة  يتطلــــب ظهــــور الفجــــوة مواجهــــة املوقــــف بصــــراحة، وحماول
التعــّرف علــى مــدى إمكانيــة ردم هــذه الفجــوة، وقــد يرتتــب علــى 

احمللــل إىل مرحلــة حتليــل الفجــوات ومــا يكشــفه مــن حقــائق عــودة 
صياغة االسرتاتيجية، كما أن الكشف عن الفجوة يف جمال معني 
ــــــاالت األخــــــرى،  قــــــد يــــــؤدي إىل التعــــــرف علــــــى فجــــــوات يف ا
وسنعرض ألهم النماذج اليت ميكن استعماهلا يف حتليل الفجوات.

(Y)أوًال. أنموذج 

يتألف هذا األمنوذج من تشكيله متنوعة من املفردات املتعلقة 
؟ الزبائن املتعاملني مع َمنْ ـ (َمْن، وماذا، وكيف)، إذ متثل ب

؟ االحتياجات واخلدمات املقدمة للزبون،ماذااملنظمة، فيما متثل 
؟ النشاطات والتكنولوجيا املستعملة خلدمة كيفومتثل 

الزبون. وخالل عملية حتليل الفجوات جيب على فريق التخطيط 
أو فريق اإلدارة العليا أن يّطور خمطط يتألف من هذه املفردات، 

ولكل خط من خطوط العمل الرئيسة يف أمنوذج األعمال 
. )4(اإلسرتاتيجية للمنظمة، الشكل 

اخلدماتماذا؟ من؟ الزبائن 
املقدمة للزبائن

أمنوذج حتليل الفجوة: )4شكل (
ـــازوري للنشـــر والتوزيع،عّمـــان_ األردن، 2007محـــدان، خالـــد حممـــد، وإدريـــس، وائـــل حممـــد، المصـــدر: ، اإلســـرتاتيجية والتخطـــيط اإلســـرتاتيجي: مـــنهج معاصـــر، دار الي

.140ص

لكـل خـط مـن خطـوط (Y)وبعد أن يتم استكمال أمنـوذج  
العمل يف خطـة األعمـال يـتم مقارنـة  خطـوط العمـل املتوقعـة مـع  
كــل خــط عمــل يف حمفظــة األعمــال احلاليــة ملعرفــة التغيــريات الــيت 
حــــدثت يف هــــذه األبعــــاد، أي الفجــــوة. إذ إن تغيــــري بعــــد واحــــد 
فقــط حيمــل أقــل خطــورة، يف حــني أن تغيــري بعــدين يكــون أكثــر 

الثـي األبعـاد فيكـون خطـرياً جـداً (محـدان خطورة، أما التحـّول الث
). 191، 2007وإدريس، 

(Z)ثانيًا. أنموذج

يصــتف هــذا األمنــوذج الزبــائن واملنتجــات علــى أســاس بعــدين 
مهــا: احلــايل واجلديــد وطبقــا هلــذا األمنــوذج ال توجــد هنــاك خمــاطرة  
كبرية يف تركيز اجلهود يف املربع األول أي مبعىن تركيز اجلهود على 

بيع منتجات أو خدمات حاليـة أكثـر إىل الزبـائن احلـاليني. ويلـي 
ذلـــك مـــن حيـــث درجـــة املخـــاطرة هـــو املربـــع الثـــاين الـــذي يشـــمل 
علــى بيــع منتجــات أو خــدمات حاليــة لزبــائن جــدد: وبعــد ذلــك 
يــأيت املربــع الثالــث الــذي يشــمل علــى بيــع منتجــات أو خــدمات 

ثـر خمـاطرة هـو املربـع جديدة إىل زبائن حاليني ،غري أن املربـع األك
الرابــع الــذي يشــمل علــى بيــع املنتجــات أو خــدمات جديــدة إىل 
ــــائن جــــدد .أن املخــــاطرة الــــيت تكمــــن يف تســــليم منتجــــات أو  زب
خـــدمات جديـــدة إىل زبـــائن جـــدد تشـــكل أحـــد أســـباب الفشـــل 
الكبري ملنظمات األعمال اجلديدة اليت تعتمد هذه اإلسرتاتيجية. 

ا األمنــوذج ميكــن فريــق التخطــيط ومــن اجلــدير بالــذكر أن هــذ
مــن فــرز عوامــل املخــاطرة وإعطــائهم فرصــة ملقارنــة توجــه املنظمــة 
حنــــو املخــــاطرة مــــع املكونــــات الفرعيــــة املنشــــودة خلطــــة األعمــــال 

Y
كیف؟ النشاطات 

والتكنلوجیة

َمْن؟ الزبائن
ماذا؟ الخدمات 
المقدمة للزبون



لد: 2016، 472-448ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد:19جملة جامعة دهوك، ا

457

اإلســــرتاتيجية، ومــــن اجــــل الــــدخول يف إســــرتاتيجية ذات خمــــاطرة 
عاليـــة جيـــب أن يكـــون لـــدى املنظمـــة منـــط مـــن الرغبـــة يف خـــوض 

وفر املــوارد الداعمــة هلــذا الــنمط. والبعــد اآلخــر الــذي املخــاطر وتــ
جيــب دراســته عنــد هــذه النقطــة هــو درجــة تــرابط خطــوط العمــل 
ــا، أن تطــوير خطــوط  ،وكيفيــة ارتباطهــا بــأنواع العمــل الــيت تقــوم 

ة غالبـــاً مـــا يكـــون إســـرتاتيجية قيمـــة ومهمـــة، إذ إن  عمـــل متشـــا
عـــن طريـــق تـــوفري اجلوانـــب املشـــرتكة ميكـــن أن تقـــوي مـــن الرحبيـــة

فـــرص اقتصـــاد احلجـــم و تـــدبري الســـلع أو اخلـــدمات عـــرب خطـــوط 
).2007،196العمل (محدان وإدريس، 

الخدماتالجدد والمحتملين            الحاليين     
المنتجات

الحالية
الخدمات
المنتجات

الجديدة

(Z)أمنوذج :)5شكل (
األردن.-داراليازوري للنشر والتوزيع ،عمان،اإلسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي منهج معاصر، 2007:محدان،خالد حممد،وإدريس،وائل حممد،المصدر

كونــه اختبــار ســريع ) Y(واعتمـد البحــث احلــايل علــى أمنـوذج 
للتعـــرف علـــى الفجـــوة احملتملـــة  ويســـتعمل هـــذا االمنـــوذج لغـــرض 
التعــرف علــى املشـــكالت، ولتوجيــه اإلدارة خبصـــوص احملــاور الـــيت 

ـــــب اهتمـــــام ومزيـــــد مـــــن  االستقصـــــاء، وملســـــاعدة اإلدارة يف تتطل
التخطيط من اجل تقليص الفجوة احملتملة، وميكن توضـيح أبعـاد 

، (الزبائن، واخلدمات، والتكنولوجيا) ومبا يأيت:) Y(أمنوذج
آ. الزبائن 

ميثــل الزبــائن حمــور عمــل املنظمــات والقــوة الدافعــة هلــا، ســواء 
وتقدمها علـى أكانت إنتاجية أم خدمية العتماد تثبيت وجودها

حنٍو أساس من منطـق "ال إنتـاج مـن دون زبـائن"، لـذا يعـرف كـل 
الزبـــــون بـــــأن "الشـــــاري الـــــذي )92، 2011مـــــن (وآلـــــة وفـــــارس، 

يشرتي السلعة أو يقتين اخلدمة من بائع واحـد علـى حنـٍو منـتظم، 
ولـــيس بالضـــرورة أن يكـــون املســـتهلك األخـــري هلا".وحـــددا أنـــواع 

املعيار املتبع بالتجزئة، وهم:وتصنيفات الزبائن على وفق 
التصنيف على وفق اخلصائص الشخصية، ويضم:.1

 الزبـــون الصـــامت: يتصـــف بقلـــة الكـــالم، ويصـــعب كشـــف مـــا
يدور يف ذهنه. 

 ،الزبـــون الثرثـــار: يـــتكلم طـــوال الوقـــت، جمـــادل، حيـــب النقـــاش
اجتماعي، متحمس، غري منطقي يف الـرد، لـذا حيتـاج إىل اهتمـام 

بالغ.
 السليب: يتصف باخلجل واملزاجية، وكثرة األسئلة، بطـئ الزبون

يف اختـــاذ القـــرارات، وحيتـــاج إىل الصـــرب ومســـايرته للوصـــول إىل مـــا 
يرغبه. 
 الزبون املتشكك: يتصـف بشـكه الـدائم وعـدم الثقـة، وصـعوبة

فهمه، وهذا النوع حيتـاج إىل عـدم جمادلتـه، ومعرفـة أسـباب شـكه 
اء جسـور الثقـة عـن طريـق إعطـاء وعدم ثقته باملنظمة، وحماولـة بنـ

ضمانات وأدلة صادقة. 
 ،الزبـــــون املغـــــرور واملنـــــدفع: يتصـــــف بالتلقائيـــــة، وعـــــدم الصـــــرب

والغضــب بســرعة، فهــو يعتقــد أنــه األفضــل بــني الزبــائن، لــذا فإنــه 
حيتاج إىل حماورته واالنتهاء من خدمته بسرعة. 

)1(المربع )2(المربع 

)3(المربع  )4(المربع 
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لـى الزبون املرتدد: يتصف باخلوف، والتحفظ، وعـدم القـدرة ع
اختــاذ القــرار بنفســه، لــذا جيــب إشــعاره بــأن فــرص االختيــار أمامــه 

حمدودة، واحللول البديلة قليلة. 
 ،الزبون الغضـبان: يتصـف بسـرعة الغضـب، اإلسـاءة لآلخـرين

صــعوبة إرضــائه، مــتهجم حيتــاج إىل التحلــي بالصــرب عنــد التعامــل 
معه وحماولة استيعاب غضبه والتحكم بردود أفعاله. 

 ،الزبون النزوي: يتصـف بعـدم اإلصـغاء، واختـاذ قـرارات سـريعة
هــذا النــوع جيــب مســاعدته لتجنــب األخطــاء، وتقــدمي النصــيحة،  

كما جيب إعطاؤه املعلومات الضرورية قبل اختاذ القرار. 
التصنيف حبسب أمهية الزبون بالنسبة للمنظمة، ويضم:. 2
ز مبســتوى والء الزبــون اإلســرتاتيجي: هــو األكثــر مردوديــة، ميتــا

عايل خلدمات املنظمة. 
 الزبــون التكتيكــي: أقــل مردوديــة مــن الزبــون اإلســرتاتيجي لكنــه

حيتــل مكانــة مهمــة ضــمن انشــغاالت املنظمــة مــن خــالل ســعيها 
لرفعه إىل مستوى أفضل. 

 ـــــون الـــــروتيين: يتســـــاوى احتمـــــال اســـــتمرار هـــــذا النـــــوع يف الزب
ائه للعالقـة معهـا. فهـو التعامل مع املنظمة مع احتمال قطعه وإ

ديد للمنظمة يف آٍن واحد.  ميثل فرصة و
ومما سبق يتضح  ضرورة ايالء املنظمة أمهية للنواحي النفسـية 

ا ختتلف من وقت  والسلوكية للزبائن كو
الخــــر بالنســــبة للزبــــون نفســــه، فقــــد يكــــون الزبــــون مــــرتدد يف 

ا من بعض احلاالت وهادئ يف أحيان أخرى، وعصيب احيانا، لذ
الضروري االنتباه هلذا السلوك. 

ب. الخدمات
ــــــة خاصــــــة، فقــــــد أصــــــبحت  تكتســــــب اخلــــــدمات اليــــــوم أمهي
ا منفتحــة علــى  املنظمـات علــى اخــتالف أنواعهــا وشــىت ختصصــا
ـا حـىت أصـبح هنـاك  مجهور الزبـائن لتـأمني اخلـدمات الـيت حيتاجو
منــو ســريع ومتزايــد يف اخلــدمات، وصــار مــن املمكــن القــول بأننــا 

ن منـو نعيش يف ظل ما يعرف بـ "جمتمـع اخلـدمات" ومـا حصـل مـ
وتطور انعكس على حنـٍو واضـح علـى اخلـدمات وطرائـق تقـدميها. 

ـــا 4، 2001ومـــن هـــذا املنطلـــق يراهـــا (بـــن نافلـــة ومرزيـــق،  ) بكو
"نشاط أو منفعة ميكن أن يقدمها طرف آلخر، وهي أساساً غري 

ملموســـــة، وال ميكـــــن نقـــــل ملكيتهـــــا". وعرفـــــت (وآلـــــة وفـــــارس، 
ا "النشاط الذي3، 2011 يشكل قيمـة اقتصـادية ) اخلدمات بأ

باالســتجابة حلاجــات ورغبــات الزبــون مــن دون أن يتطلــب ذلــك 
إنتـــاج شـــيء ملمـــوس"  أمـــا اخلـــدمات الصـــحية موضـــوع البحـــث 

ــا "جمموعــة مــن الوظــائف الــيت 104، 2007فرياهــا (الــدباغ،  ) بأ
تعمــل علــى إشــباع احلاجــات البشــرية املرتبطــة بالبقــاء واالســتمرار 
على حنٍو مباشر، وتـرتبط بالوظـائف األخـرى للمجتمـع كالوظيفـة 
ـــــى حنـــــٍو غـــــري  ـــــة وغريهـــــا، وعل ـــــة واالجتماعي االقتصـــــادية والتعليمي
مباشـــر، حبيـــث تعطـــي للمرتـــاد القـــدرة علـــى التكّيـــف البيئـــي عـــن

طريق توفري الدعم لقدراته البيئيـة، احلسـية، والنفسـية، ومتكنـه مـن 
ـــذا املفهـــوم تصـــبح اخلدمـــة الصـــحية  حتقيـــق األداء املطلـــوب". و
تمـع مـن خاللـه  وحتقيق الفاعلية يف أدائها هدفاً مرغوبـاً يسـعى ا
إىل حتقيــــق بنــــاء قــــوي للفــــرد الــــذي يســــتطيع أن يتحمــــل تبعــــات 

أو درجات ضغوطه على الفرد. وال بد من األداء أياً كانت ألوانه
التأكيـــد علـــى مســـألة اجلـــودة يف تقـــدمي اخلدمـــة الصـــحية بوصـــفها 
إســــــرتاتيجية متقدمــــــة يف العمــــــل اإلداري للمنظمــــــات الصــــــحية. 

ــــاجلودة مــــن وجهــــة نظــــر (حممــــد،  ــــا 29، 2008واملقصــــود ب ) بأ
"طريقـــة األداء املثلـــى والـــيت ينـــتج عنهـــا تقـــدمي خدمـــة علـــى وفـــق 

اصـــفات واملعـــايري ومبـــا حيقـــق تلبيـــة حاجـــات املســـتفيد وكســـب املو 
ـــــــك  رضـــــــاه يف كـــــــل مـــــــرة مـــــــع التطـــــــوير والتحســـــــني املســـــــتمر لتل

، 2013اخلدمات". أما عن جودة اخلدمة الصحية فيبـني (أمحـد، 

ــا "جمموعــة اإلجــراءات املوضــوعة للتأكــد مــن / والقــدرة )162 أ
الصــحية علــى ضــمان حتقيــق مســتويات عاليــة مــن جــودة اخلدمــة 

املقدمــــة للمرتــــادين إىل املنظمــــات الصــــحية". ويؤكــــد أيضــــاً علــــى 
تطـــور مفهـــوم أداء اخلدمـــة الصـــحية، إذ أصـــبح املفهـــوم احلـــديث 
لتوصــيل اخلدمــة الصــحية يبــدأ وينتهــي بــاملريض (الزبــون) إلشــباع 
ـــه املتعـــددة مـــن اخلدمة،وهـــذا األمـــر الـــذي يرتتـــب عليـــه  احتياجات

ليـــة واملســـتقبلية، ويؤكـــد (اجلزائـــري دراســـة احتياجـــات املـــريض احلا
) أن أي مفهوم للجودة يف اخلدمة الصحية 15، 2011وآخرون، 

ال بــــد أن يتوافــــق مــــع األبعــــاد منهــــا :املطابقــــة مــــع املواصــــفات./ 
املواءمة مع االستخدام./ الدعم./التأثري السيكولوجي (النفسي). 

، 2012) و(راضـــي وعبـــاس، 2004،5ويشـــري كـــل مـــن (الصـــرن، 
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إىل أن جــودة اخلدمــة الصــحية املدركــة تنــتج مــن املقارنــة بــني ) 90
التوقعــات واإلدراكــات، وقــد طــورا أمنــوذج يســمى أمنــوذج الفجــوة

(SERVQUAL) لتقيــيم جــودة اخلدمــة ،وحتديــد مــدى التطــابق
بني اخلدمة املتوقعة واخلدمـة املدركـة. وقـد حـدد أمنـوذج الفجـوات 

اخلدمـــة املطلوبـــة خبمســـة فجـــوات تســـبب عـــدم النجـــاح يف تقـــدمي
وهي : 

بـــني توقعــات الزبـــون وإدراك اإلدارة: وتنــتج عـــن : )1(الفجــوة .1
االخــــتالف بـــــني توقعـــــات الزبـــــون وإدراك إدارة املنظمـــــة، فقـــــد ال 
ــــون علــــى  ــــة حكــــم الزب ــــائن وكيفي ــــات الزب ــــدرك اإلدارة بدقــــة رغب ت
خصــائص اخلدمــة لقلــة املعلومــات أو بســبب ضــعف االتصــاالت 

ة عدد الطبقات اإلدارية. الصاعدة أو كثر 
بني إدراك اإلدارة وخصائص اخلدمة: وتشـري إىل :)2(الفجوة .2

عـــــــدم تطـــــــابق املواصـــــــفات اخلاصـــــــة باخلدمـــــــة مـــــــع إدراك اإلدارة 
لتوقعـــات الزبـــون، أي أن اإلدارة غـــري قـــادرة علـــى ترمجـــة توقعـــات 

الزبون إىل مواصفات حمددة يف اخلدمة. 
مـــة وتســـليم اخلدمـــة: وهـــي بـــني خصـــائص اخلد: )3(الفجـــوة .3

فجــوة بــني مواصــفات اخلدمــة املوضــوعة واألداء الفعلــي هلــا، وقــد 
تكـــــون بســـــبب التعقيـــــد يف مواصـــــفات اخلدمـــــة، أو عـــــدم وجـــــود 

تدريب كاٍف للعاملني أو عدم وجود نظام حتفيز فاعل. 
بــــني اخلدمــــة املروجــــة واخلدمــــة املقدمــــة: أي أن :)4(الفجــــوة .4

ـا مـن خـالل النشـاطات الرتوجييـة ال تتطـابق مـع  اخلدمة املوعود 
ـــــني  اخلدمـــــة املقدمـــــة فعـــــًال وذلـــــك لوجـــــود ضـــــعف يف التنســـــيق ب

النشاطات داخل املنظمة. 
بــني توقعــات الزبــون وادراكــه للخدمــة املســتلمة: : )5(الفجــوة .5

وتتعلق بالفجوة (Reality Gap)قيقيةوتسمى أيضاً بالفجوة احل
بــني اخلدمــة املتوقعــة واخلدمــة املقدمــة فعــًال،إذ يــتم علــى أساســها 
احلكـــم علـــى جـــودة اخلدمـــة املقدمـــة مـــن قبـــل املنظمـــة.وبناء علـــى 

أنـه مـن بـني كـل هــذه )129، 2011ماسـبق يؤكـد (وآلـة وفـارس، 
فال ميكن الفجوات تعّد األوىل األكثر أمهية، أما الفجوة اخلامسة

ا تعترب إىل حٍد ما جمموع الفجوات األخرى، أمـا  ا أل التحكم 
مــا علــى حنــٍو كبــري  الفجوتــان (الثانيــة والرابعــة) فــيمكن الــتحكم 

ألنــه ميكــن ملقــدمي اخلدمــة أن يعــو توقعــات زبــائنهم، وأيــة حماولــة 
لتحســني وســائل إرضــاء الزبــائن عـــن طريــق الرعايــة الصــحية الـــيت 

أ بتحليل شامل للفجوة األوىل. يتلقاها وتبد

ت. التكنولوجيا
أثــــر التطــــور التكنولــــوجي وعلــــى حنــــٍو كبــــري وواضــــح يف بنـــــاء 
ــــات،  اهليكــــل التنظيمــــي للمنظمــــات، ويف تصــــميم أنظمــــة العملي
وتطوير قابليات وقدرات األفراد، فضالً عن التغريات اليت حدثت 

ومهمــاً يف حتقيــق يف أذواق الزبــائن، إذ إن للتكنولوجيــا دوراً كبــرياً 
االتصــال والتفاعــل مــع الزبــون مــن خــالل إدارة عالقــات الزبــون، 
ا  ــــــــا ونشــــــــاطا ــــــــدور الــــــــذي تقــــــــوم بــــــــه مــــــــن خــــــــالل عمليا وال
ا الـــيت حتقـــق نتـــائج جيـــدة يف حتديـــد إســــرتاتيجيات  وإســـرتاتيجيا
املنظمــة الــيت جتعلهـــا قــادرة علـــى البقــاء والنمـــو وحتقيــق متطلبـــات 

حاجاتـــه ورغباتـــه، ومـــن مثّ حتقيـــق الرضـــا الزبـــون مـــن خـــالل تلبيـــة
والوالء هلم وكيفية االحتفاظ بزبائنهـا وكسـب زبـائن جـدد (مـريزا، 

).والتكنولوجيا من وجهة نظر (نـور الـدين والشـيخ، 224، 2012
تتمثــــــــل يف األجهــــــــزة الــــــــيت تتضــــــــمنها، فضــــــــًال عــــــــن )6، 2010

ــــا هــــذه األجهــــزة. كمــــا يعرفهــــا (مــــدين،  النشــــاطات الــــيت تقــــوم 
ـــــا املـــــرادف اإلنكليـــــزي لــــــ (تقانـــــة) وهـــــي طريقـــــة ) 31، 2012 بأ

نظاميــــــة تســــــري علــــــى نســــــق املعرفــــــة املنظمــــــة، وتســــــتخدم مجيــــــع 
اإلمكانيــات املتاحــة ماديــة كانــت أم معنويــة مــن خــالل أســلوب 
فّعــال لتحقيــق العمــل املرغــوب فيــه بدرجــة مــن الفاعليــة والكفــاءة 

ــــا عــــامًال حمفــــزاً  ــــرى أيضــــاً أ ــــريات الرئيســــة يف واإلتقــــان. وي للتغي
ا علــى  اهليكــل والعمليــات وإدارة املنظمــة، وذلــك نــاتج مــن قــدر
حتســــــني اخلــــــدمات، وختفـــــــيض الكلــــــف وحتســـــــني عمليــــــة صـــــــنع 
القــــــرارات، فضــــــًال عــــــن تعزيــــــز العالقــــــات مــــــع الزبــــــون، وتطــــــوير 

تطبيقات وإسرتاتيجيات جديدة لرفع األداء املنظمي. 
أرادت أن تتميـز بأدائهـا لذا نـرى أن معظـم املنظمـات إذا مـا

للخدمــة املقدمــة للزبــون فــال بــد هلــا مــن توظيــف التكنولوجيــا عــرب 
تطبيــــق عــــدد مــــن اإلجــــراءات وتــــدريب العــــاملني عليهــــا لضــــمان 
عملهــا علــى حنــٍو صــحيح ومبــا حيقــق معــايري األداء الكــفء الــذي 
تســـــعى املنظمـــــة إىل حتقيقـــــه، فـــــاإلدارة اجليـــــدة هـــــي الـــــيت متتلـــــك 
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ن اخلربات يف جمال استعمال التكنولوجيـا احلديثـة مستوى جيداً م
وتعمــل علــى توظيفهــا يف املنظمــة بكفــاءة عاليــة خدمــًة حلاجــات 

الزبون ومتطلباته. 

الفصل الثالث :  الجانب العملي
المبحث األول: وصف ابعاد البحث وتشخيصها

يتناول هذا املبحث وصف ابعـاد البحـث وتشخيصـها واملتمثلـة 
(الزبائن، واخلدمات، والتكنولوجيـا)، ومـن اجـل Yبأبعاد أمنوذج 

ذلك قسم هذا املبحث إىل اآلتية:
أوًال. وصف مستوى إجابات إدارة المستشفى وتشخيصها

إىل التوزيعـــات التكراريـــة )2(تشـــري النتـــائج الـــواردة يف اجلـــدول
والنسب املئوية واألوسـاط احلسـابية إلجابـات املبحـوثني (اإلدارة) 

فقرة وكاآليت:)23(اليت تضمنتYحول أبعاد أمنوذج 
الزبون .1

إذ )X1-X6الفقــــــرات ()2(غطــــــى هــــــذا البعــــــد يف اجلــــــدول 
جــاءت إجابــات (اإلدارة) بــنعم أو ال، بنســبة اتفــاق امجــايل بــني 

وجــاءت نســبة غــري %)،72(ثني حــول فقــرات هــذا البعــداملبحــو 
)1,716(وبلـغ الوسـط احلسـايب%)،28(املتفقني مع هـذا الـرأي 

)X3(وهو أعلى مـن الوسـط الفرضـي، وعـزز هـذه النتيجـة الفقـرة

ا  %)100(والـــيت جـــاءت نســـبة اتفـــاق املبحـــوثني علـــى مضـــمنا

وتضـــمنت ســــعي إدارة املستشـــفى لتــــوفري مـــا حيتاجــــه الزبـــون مــــن 
خمتربات وأدوية.

الخدمات .2
التوزيعـــــات التكراريـــــة والنســـــب )2(تبـــــني معطيـــــات اجلـــــدول

املئوية واألوساط احلسابية لبعـد اخلـدمات املقدمـة للزبـائن اذ ضـم 
. وبلغــــــــت نســـــــبة االتفــــــــاق اإلمجـــــــايل بــــــــني )X7-X16(الفقـــــــرات 

، وبلغــــت %)81د (دارة) حــــول فقــــرات هــــذا البــــعاملبحــــوثني (اإل

ــــرأي ، وبوســــط حســــايب %)19(نســــبة غــــري املتفقــــني مــــع هــــذا ال
أمـــا علـــى مســـتوى الفقـــرات الـــيت أغنـــت )،1,811(إمجـــايل قيمتـــه

X15, X14, X13, X11, X9(هـذه النتيجــة فكانــت الفقــرات 

,X7 ،( إذ بلغـــت نســـبة االتفــــاق حوهلـــا مـــن قبــــل اإلدارة)90(%

علـــى التــــوايل )1,900(علـــى التـــوايل، وبلـــغ الوســـط احلســـايب هلـــا 
وكانـــت حـــول التـــزام إدارة املستشـــفى بالبعـــد األخالقـــي والقـــانوين 
ا للمرضـى، ومتابعتهـا ملسـتويات تقـدمي اخلدمـة  عند تقدمي خدما
ا، وأيضـا متابعـة عمليـات التطـوير اجلزئـي  للمرضى لضمان جود

ا والكلــي للخــدمات، ومراقبــة مســت ويات اخلدمــة املكملــة خلــدما
الطبيـــة، كمــــا أكــــدت علــــى حرصـــها علــــى تــــوفري الراحــــة واهلــــدوء 
ــــىن إدارة  والعنايــــة الكاملــــة بنظافــــة الغــــرف واملرافــــق األخــــرى. وتتب
املستشفى منهج التدريب املستمر للعاملني لرفع مستويات تقـدمي 

اخلدمة فيها.

التكنولوجيا. 3
إذ ) X17-X23(الفقــــرات)2(أخـــذ هــــذا البعـــد يف اجلــــدول 

بلغ اتفاق املبحوثني (اإلدارة) حول فقـرات هـذا البعـد وعلـى حنـو 
، ونســــبة غــــري املتفقــــني مــــع هــــذا الــــرأي %)67,1(إمجــــايل بنســــبة

ومـن الفقـرات ) 1,671(، بوسط حسـايب قيمتـه %)32,8(بلغت 
X23)الـــيت عـــززت هـــذه النتيجـــة X19, X18) إذ بلغـــت نســـبة ،

علـــى التـــوايل، %)80(حـــول هـــذه الفقـــراتاالتفـــاق بـــني اإلدارة 
وهــو أعلــى مــن الوســط )،1,800(وبوســط حســايب بلغــت قيمتــه

الفرضـــــي، وجـــــاءت الفقـــــرات اخلاصـــــة بتصـــــميم إدارة املستشـــــفى 
خططهـــــا وفـــــق اإلمكانيـــــات التكنولوجيـــــة املتـــــوفرة ، وســـــعيها إىل 
ممارسة إعماهلا على  وفق مستويات تكنولوجية حمسوبة ومتطورة، 

ا لألموال الالزمة القتنـاء التكنولوجيـا احلديثـة مـن اجـل وختصيصه
ا. حتسني خدما
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التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واالوساط احلسابية الجابات املبحوثني(االدارة):)2(رقمجدول 

ثانيًا. وصف مستوى إجابات المبحوثين من الزبائن
إىل التوزيعـات التكراريـة والنسـب ) 3(تشري معطيـات اجلـدول 

املئويـــــــة واألوســــــــاط احلســـــــابية واالحنرافــــــــات املعياريـــــــة إلجابــــــــات 
املبحـــوثني مـــن الزبـــائن حـــول مــــا تـــوفره هلـــم إدارة املستشـــفى مــــن 

إذ بلـغ االتفـاق اإلمجـايل )، X1-X9(خدمات واملتضـمنة الفقـرات 
ــــــــدة ، و %) 35,5(للزبــــــــائن حــــــــول هــــــــذه الفقــــــــرات  ــــــــا جي كو

ا مبستوى مقبول،ر %) ذك386( أعطوهـا مسـتوى %)25,9(وإ

ضـــــــــــعيف ، وجـــــــــــاء ذلـــــــــــك بوســـــــــــط حســـــــــــايب أمجـــــــــــايل قيمتـــــــــــه 
.ومـــــن ابـــــرز )0,759(واحنـــــراف معيـــــاري بلغـــــت قيمتـــــه )،2,096(

اذ جــاءت نســبة X4)ة(الفقــرات الــيت عــززت هــذه النتيجــة الفقــر
وبوسـط حسـايب قيمتـه %)93,3(االتفاق حوهلامن قبل املبحوثني

واليت بينت ان االجـراءات 0,516،واحنراف معياري بلغ )2,133(
.اليت تتبناها ادارة املستشفى بشأن تقدمي اخلدمات معقدة

الوسط النعمالفقراتاألبعاد
احلسايب %التكرار%التكرار

بون
الز

X18802201,800
X28802201,800

X310100002,000

X47703301,700

X56604401,600

X64406601,400

1,716.%7228%المعدل

ات
خدم

ال

X79901101,900
X87703301,700

X99901101,900

X106604401,600

X119901101,900

X127703301,700

X139901101,900

X149901101,900

X159901101,900

X167703301,700

1,811%19%81المعدل
جيا

ولو
تكن

ال
X175505501,500

X188802201,800

X198802201,800

X207703301,700
X214406601,400
X227703301,700
X238802201,800

1,671%33%67المعدل
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التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الزبائن:)3(رقمجدول 

يبني المبحوثين من العاملينثالثاً: وصف مستوى إجابات
التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط ) 4(اجلدول

العاملني حول فقرات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات
م واليت تضمنت واليت ) X1-X14(الفقراتاالستبانة اخلاصة 

ا على حنو  جاءت بنسبة اتفاق املبحوثني (العاملني) حول فقرا
ا مبستوى جيد و (19,5(إمجايل %) منهم 72,3%) منهم ذكروا بأ

ا مبستوى مقبول ، و( ا مبستوى ضعيف %) 8,2بينوا أ قالوا أ
واحنراف معياري قيمته)، 2,132(وبوسط حسايب إمجايل قيمته

) X6) و(X4() ومن الفقرات اليت اغنت هذه النتيجة0,492(
املبحوثني حوهلاكان اتفاق ) اذ X12) و(X11) و(X10و(

) 2,266) و(2,066(وبوسط حسايب قيمته%) 100(
على التوايل،واحنراف معياري )  2,266) و(2,133) و(2,200(و

) 0,477(و) 0,351) و(0,414) و(0,457) و(0,258(بلغ
على التوايل وكانت حول حرص ادارة املستشفى على تطوير 

رات والندوات اخلدمات الصحية جزئيا وكليا .واقامتها للمحاض
التثقيفية للعاملني فيها لتوسيع قاعدة املعرفة لديهم ،كما ان 
ادارة املستشفى تصمم اعماهلا ووظائفها لتتماشى مع 
التكنولوجيا احملوسبة وتوظيفها للحصول على املعلومات ملعاجلة 
ا من خالل اهتمامها بتدريب  ا وممارسة نشاطا مشكال

لوجيا احلديثة خلدمة زبائنها .العاملني على استعمال التكنو 

الوسط ضعيفمقبولجيدالفقرات
احلسايب

االحنراف 
املعياري

%التكرار%التكرار%التكرار
X1746,7640,0213,32,3330,723

X2746,7426,7426,72,2000,861

X3746,7640,0213,32,3330,723

X4320,01173,316,72,1330,516

X5640,0426,7533,32,0660,883

X616,7746,7746,71,6000,632

X7426,7533,3640,01,8660,833

X8533,3533,3533,32,0000,845

X9853,3426,7320,02,3330,816

35,538,625,92,0960,759المعدل
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التوزيعات التكرارية والنسب واملئوية واالوساط احلسابية واالحنرافات املعياري الجابات العاملني: )4(رقمجدول

ولتحديد وجود أو عـدم وجـود فجـوة بـني مـا مت التخطـيط لـه 
ــا علــى األســئلة املطروحــة  مــن قبــل اإلدارة والــذي انعكــس بإجابا
عليهــا وبــني مــا هــو موجــود يف الواقــع الفعلــي والــذي مت اســتنتاجه 
مــــن إجابــــات الزبــــائن والعــــاملني عنــــدما طرحــــت علــــيهم األســــئلة 

خالهلـا مت حتديـد الفجـوة نفسها اليت مت طرحها علـى اإلدارة ومـن 
وعلى النحو اآليت:t-test 1-sampleوباعتماد اختبار 

أوًال. الفجوة اإلستراتيجية بين إجابات اإلدارة والزبائن
) لكـــل tوالـــذي يبـــني قيمـــة () 5(اتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول 

فقـــــرة يف إجابـــــات اإلدارة ومبـــــا يقابلهـــــا مـــــن فقـــــرات يف إجابـــــات 
ــــائن، إذ جــــاءت قيمــــة  يف إجابــــات اإلدارة )X1(للفقــــرة ) t(الزب

إلجابـــــات الزبـــــائن ،ممـــــا يتضـــــح وجـــــود ) 12,486(و )13,500(
وهـــي فجــوة قليلـــة ) 1,014(فجــوة بـــني اإلجابــات بلغـــت قيمتهــا 

ميكن معاجلتها من خالل اهتمام إدارة املستشفى بفهـم اجتاهـات 
م على حنو معمق. أما فيما خيص الفقرة )X2(الزبائن وتفضيال

ضمنة إصغاء إدارة املستشفى لصوت الزبون وحماورته للوقوف واملت

ا، واملقابلة لنفس الفقرة  يف ) X2(على مستوى رضاه عن خدما
احملســــــــــوبة إلجابــــــــــات اإلدارة ) t(الزبــــــــــائن فقــــــــــد بلغــــــــــت قيمــــــــــة 

ـــــل)13,500( ـــــات الزبـــــائن مـــــا يبـــــني )9,886(، يف مقاب يف إجاب
)t(ة قيمــــــة ، أمــــــا مبقارنــــــ)3.614(وجـــــود فجــــــوة بلغــــــت قيمتهــــــا 

) 19,000(يف إجابـــــات اإلدارة والبالغــــــة ) X3(احملســـــوبة للفقـــــرة 

نالحظ ) 12,486(للزبائن) X3(احملسوبة للفقرة )t(مقابل قيمة 
حـول سـعي إدارة املستشـفى ) 6,514(وجود فجوة بلغت قيمتهـا 

لتــوفري مــا حيتاجــه الزبــون مــن خمتــربات وأدويــة، وخبصــوص مقارنــة 
)t ( احملســـوبة للفقــــرة)X4 ( والبالغـــة)إلجابــــات اإلدارة ) 11,129

يتبـــــني )، 16,000(احملســـــوبة إلجابـــــات الزبـــــائن ) t(مقابــــل قيمـــــة 
حول اإلجراءات اليت تتبناهـا إدارة )، 4.871(وجود فجوة قيمتها 

ـا معقـدة، أمـا مقارنـة قيمـة  )t(املستشفى يف تقدمي اخلدمات كو

امـــــل الكـــــوادر الطبيـــــة واإلداريـــــة حـــــول تع) X5(احملســـــوبة للفقـــــرة
مقارنة )،9,798(واخلدمية مع الزبائن. بلغت يف إجابات اإلدارة 

، ممـــا )9,057(احملســـوبة هلـــا)t(بإجابــات الزبـــائن إذ بلغـــت قيمـــة 

الوسط ضعيفمقبولجيدالفقرات
احلسايب

االحنراف 
املعياري %التكرار%التكرار%التكرار

X1853,
3

640,016,72,4660,639

X2746,
7

640,0213,32,3330,723

X3213,
3

1280,016,72,0660,457

X416,71493,3002,0660,258
X5001280,0320,01,8000,414
X6426,

4
1173,3002,2660,457

X7213,
3

1280,016,72,0660,457

X8213,
3

1280,016,72,0660,477

X9426,
4

1066,716,72,2000,560

X10320,
0

1280,0002,2000,414

X11213,
3

1386,7002,1330,351

X12426,
4

1173,6002,2660,477

X13213,
3

1280,016,72,0660,577

X14213,
3

960,0426,71,8660,639

,19المعدل
5

72,38,22,1320,492
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يالحــظ وجــود فجــوة قليلــة جــدا تكــاد ال تــذكر بــني املخطــط مــن 
ـــذا اخلصـــوص ومـــا موجـــود فعـــال إذ بلغـــت الفجـــوة  قبـــل اإلدارة 

احملســـــوبة إلجابـــــات )t(بلغـــــت قيمـــــة )X6(وللفقـــــرة )،0,741(
احملســوبة إلجابــات الزبــائن وقيمتهــا)t(، مقابــل )8,573ة (اإلدار

وتعــد فجــوة ) 1,225(، وبلغــت الفجــوة يف هــذه الفقــرة )9,798(
ا بناءا على أراء  قليلة ، وكانت حول اختاذ إدارة املستشفى لقرارا

بلغـــت )X7(احملســـوبة للفقـــرة )t(ومتقرحـــات الزبـــائن، أمـــا قيمـــة
)X10(، ولـــــدى اإلدارة تقابلهـــــا الفقـــــرة )8,671(لـــــدى الزبـــــائن 

ممــا يتضــح وجــود فجــوة بــني )، 9,798() احملســوبة tوفيهــا  قيمــة (
وهـــي فجـــوة قليلـــة ) 1,127(املخطـــط مـــع الواقـــع الفعلـــي وبلغـــت 

وكانـــــــت فيمـــــــا خيـــــــص اهتمـــــــام إدارة املستشـــــــفى بتوعيـــــــة الزبـــــــون 

) احملســــوبة tالصــــحية الــــيت تقــــدمها، وجــــاءت قيمــــة (باخلــــدمات 
) t، مقارنــــــة بقيمــــــة ()9,165(واخلاصــــــة بالزبــــــائن )X8(للفقــــــرة

والـــيت )، X13) ،(19,000(احملســـوبة للفقـــرة الـــيت تقابلهـــا لـــإلدارة 
ــــة إدارة )9,835(توضــــح وجــــود فجــــوة كبــــرية بلغــــت  حــــول مراقب

ا الطب ية.املستشفى ملستويات اخلدمة املكملة خلدما
واخلاصــــة بــــالزبون فقــــد ) X9(احملســــوبة للفقــــرة ) t(أمــــا قيمــــة 

) X14() احملســــــوبة للفقــــــرةt، مقابــــــل قيمــــــة ()11,068(بلغــــــت 

والـــيت تبـــني وجـــود فجـــوة كبـــرية بـــني ) 19,000(لـــإلدارة إذ بلغـــت 
حول حـرص إدارة املستشـفى )،7,932(اإلجابات بلغت قيمتها 

املـة بنظافـة الغـرف واملرافـق على توفري الراحـة واهلـدوء والعنايـة الك
األخرى. 

الفجوة بني إجابات اإلدارة وما يقابلها من إجابات الزبائن:)5(رقمجدول
اإلدارةالفقراتالزبائنالفقرات

T
المحسوبة

SigT
المحسوبة

Sig مقدار
ةالفجو

X112,4860,000X113,5000,0001,014

X29,8860,000X216,5000,0003,614

X312,4860,000X319,0000,0006,514

X416,0000,000X411,1290,0004,871

X59,0570,000X59,7980,0000,741

X69،
798

0,000X68,5730,0001,225

X78,6710,000X109,7980,0001,127

X89,1650,000X1319,0000,0009.835

X911,0680,000X1419,0000,0007,932

X911,0680,000X1419,0000,0007,932

X911,0680,000X1419,0000,0007,932

9570,00014,0330,0004,047،.1المعدل
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والعاملينثانيًا. الفجوة اإلستراتيجية بين إجابات اإلدارة 
احملســــوبة واخلاصــــة بـــــاإلدارة )t(إىل قـــــيم )6(يشــــري اجلــــدول 

) X1(احملســـوبة للفقـــرة)t(مقارنــة مـــع العـــاملني اذ تبـــني ان قيمـــة 

احملســـوبة )t(مقابـــل قيمـــة)14,929(واخلاصـــة بالعـــاملني بلغـــت 
والــــيت )19,000(والبالغــــة )X7(للفقــــرة الــــيت تقابلهــــا يف اإلدارة

حــول التــزام إدارة املستشــفى ) 4,071(لغــت تظهــر وجــود فجــوة ب
ا للزبـائن، امـا قيمـة  بالبعد األخالقي والقانوين عند تقـدمي خـدما

)t ( احملســوبة للفقـــرة)X2(واخلاصــة بالعـــاملني بلغـــت)12.486(

احملســوبة )t(الــيت تقابلهــا يف اإلدارة وقيمــة ) X8(مقارنــة بــالفقرة 
وهـــي )1,357(قيمتهـــا، والـــيت تبـــني وجـــود فجـــوة )11,129(هلـــا 

فجوة قليلـة حـول اهتمـام إدارة املستشـفى بتـوفري الـربامج التدريبيـة 
احملسوبة للفقـرة) t(لتنمية قدرات مقدمي اخلدمات ، وتبني قيمة 

)X3( للعــــاملني والبالغــــة)(، مقابــــل قيمــــة )17,486t ( احملســــوبة
ممـا يوضـح وجـود فجـوة قيمتهـا)19,000(للفقرة لإلدارة والبالغـة

)31,000(احملســــــــــوبة والبالغــــــــــة ) t(، وجــــــــــاءت قيمــــــــــة )1,514(

يف اإلدارة  )X11(مقابـل الفقــرة) X4(للعـاملني واخلاصـة بـالفقرة 
ممـــا يوضـــح وجـــود )19,000(احملســـوبة هلــا ) t(والــيت بلغـــت قيمـــة 
حــول قيــام إدارة املستشــفى مبتابعــة ) 12,000(فجــوة كبــرية بلغــت 

ـــا وكليـــا خلـــد ا، أمـــا قيمـــة عمليـــات التطـــوير جزئي احملســـوبة ) t(ما
تقابلهـــــا الفقـــــرة )16,837(للعـــــاملني فقـــــد بلغـــــت )X5(للفقـــــرة 

)X12 (يف اإلدارة واليت بلغت قيمـة)t ( احملسـوبة هلـا)11,129 ،(

حـــــول حتســـــني إدارة ) 5,108(والـــــيت تبـــــني وجـــــود فجـــــوة قيمتهـــــا
ا فنيا ووظيفيا، واظهرت قيمـة  املستشفى ملستويات جودة خدما

)t ( احملســـــوبة للفقـــــرة)X6( للعـــــاملني بقيمـــــة)تقابلهـــــا ) 19,179
ممـــــا )9,798(احملســـــوبة هلـــــا) t(يف اإلدارة وقيمـــــة )X10(الفقـــــرة

واملتضــــمنة اهتمــــام )9,381يوضــــح وجــــود فجــــوة كبــــرية قيمتهــــا (
إدارة املستشــــــــــفى بتوعيــــــــــة الزبــــــــــون باخلــــــــــدمات الصــــــــــحية الــــــــــيت 

خلاصــــة بالعــــاملني ا)x7()احملســــوبة  للفقــــرة tامــــا قيمــــة (0تقــــدمها
تقابلها) 17,486(بلغت

ا احملســـوبة لـــه) t(يف اإلدارة والـــيت بلغـــت قيمـــة) X16(الفقـــرة 

حـــول تـــوفري ) 6,357(ممـــا يؤكـــد وجـــود فجـــوة بلغـــت ) 11,129(

إدارة املستشــــــفى لبيئــــــة عمــــــل مناســــــبة الجنــــــاز مــــــا يتطــــــابق مــــــع 
ــــات اخلدمــــة الصــــحية، وبلغــــت قيمــــة  احملســــوبة للفقــــرة )t(متطلب

)X8( واخلاصـــــــة بالعـــــــاملني)ـــــــيت تقابلهـــــــا الفقـــــــرة )17,486 ، وال
)X17 () يف اإلدارة وقيمــــةtوالــــيت تبــــني ) 9,000() احملســــوبة هلــــا

حـول حـرص إدارة املستشــفى )8,486(وجـود فجـوة كبـرية بقيمـة 
ـــــــة ـــــــني املـــــــوارد التكنولوجي ـــــــوازن ب ـــــــق الت أمـــــــا  قيمـــــــة 0علـــــــى حتقي

)t(احملوســبة للفقــرة( x9) والبالغــة اخلاصــة بالعــاملني)15,199(

احملســوبة ) t(يف اإلدارة والــيت بلغــت قيمــة )X18(تقابلهــا الفقــرة 
) 1,699(واليت تؤشر وجود فجوة بلغت )،13,500(هلا 

حــــول تصـــــميم إدارة املستشـــــفى خلططهــــا وفـــــق اإلمكانيـــــات 
واخلاصــة بالعــاملني فقــد ) X10(التكنولوجيــة املتــوفرة. أمــا الفقــرة 

) X19(تقابلهــا الفقــرة )،20,579(بة هلــا احملســو )t(بلغــت قيمــة 

وتؤشـــر )13,500(احملســـوبة هلـــا)t(يف اإلدارة والـــيت بلغـــت قيمـــة 
وهــي فجــوة كبــرية، )7,079(وجــود فجــوة بــني اإلجابــات قيمتهــا 

واخلاصــة بالعــاملني والــيت ) X11(احملســوبة للفقــرة )t(وتبــني قيمــة 
لـإلدارة إذ بلغـت قيمـة )X21(وتقابلها الفقرة ) 23,482(بلغت 

)t(احملســــــوبة هلــــــا)وتؤشــــــر وجــــــود فجــــــوة كبــــــرية بلغــــــت ) 8,573
حـــول اســــتفادة إدارة املستشـــفى مــــن املعلومـــات الــــيت )14,909(

ا وممارســــــــة  توفرهــــــــا التكنولوجيــــــــا احلديثــــــــة يف معاجلــــــــة مشــــــــكال
ا،أما قيمة  واخلاصة بالعاملني )X12(احملسوبة للفقرة ) t(نشاطا

يف اإلدارة والـيت بلغـت )X20(، تقابلها الفقرة )19,179(بلغت 
ي 11,129(احملســوبة هلــا )t(قيمـة  ا تبــني وجــود فجــوة قيمتــه) والت

حـــــــول حـــــــرص إدارة املستشـــــــفى علـــــــى تطـــــــوير مهـــــــارات )8,05(
ـــــا احلديثـــــة، وتؤشـــــر قيمـــــة  )t(العـــــاملني للتعامـــــل مـــــع التكنولوجي

) 17,486(واخلاصـــة بالعـــاملني وقيمتهـــا ) X13(احملســـوبة للفقـــرة 

) احملسـوبة tيف اإلدارة واليت بلغـت قيمـة () X22(وتقابلها الفقرة 
حـول امـتالك ) 6,357(وجود فجوة بلغت قيمتها)11,129(هلا 

إدارة املستشفى لقاعدة بيانات دقيقة متكاملة عن مجيع عامليهـا 
واخلاصــة بالعــاملني بلغــت )X14(وزبائنهــا، أمــا مــا خيــص الفقــرة 

يف )X23(، تقابلهــــــا الفقــــــرة )11,297(احملســــــوبة هلــــــا) t(قيمــــــة 
ممـــا يتضـــح ) 13,500(احملســـوبة هلـــا )t(اإلدارة والـــيت بلغـــت قيمـــة

حــول قيــام إدارة املستشــفى ) 2,203(وجــود فجــوة بلغــت قيمتهــا 
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ا.بتخصـيص األمــوال الالزمـة القتنــاء التكنولوجيــا احلديثـة مــن أجــل  حتسني خدما

الفجوة بني إجابات اإلدارة وما يقابلها من إجابات العاملني: )6(رقمدول ج
اإلدارةالفقراتالعاملنيالفقرات

T
المحسوبة

SigT
المحسوبة

Sig مقدار
الفجوة

X114,9290,000X719,0000,0004,071

X212,4860,000X811,1290,0001,357

X317,4860,000X919,0000,0001,514

X431,0000,000X1119,0000,00012,000
X516,8370,000X1211,1290,0005,108

X619,1790,000X109,7980,0009,381

X717,4860,000X1611,1290,0006,357

X817,4860,000X179,0000,0008,486

X915,1990,000X1813,5000,0001,699

X1020,5790,000X1913,5000,0007,079

X1123,4820,000X218,5730,00014,909

X1219,1790,000X2011,1290,0008,05

X1317,4860,000X2211,1290,0006,357

X1411,2970,000X2313,5000,0002,203

18,1500,00012,8940,0006,326المعدل

وممـــا ســـبق عرضـــه مـــن النتـــائج الـــيت مت التوصـــل إليهـــا حتققـــت 
فرضــية الدراســة والــيت نصــت علــى" أن املستشــفى املبحوثــة تعــاين 
من وجود فجوات بني مـا هـو خمطـط مـن اخلـدمات والتكنولوجيـا 

فعليـــا"، وكـــان املوجـــودة خلدمـــة الزبـــون وبـــني مـــا موجـــود ومتـــوافر 
حجــم الفجــوة بــني اخلــدمات الفعليــة املقدمــة مــن قبــل املستشــفى 
ـــــني التكنولوجيـــــا املتـــــوافرة  ـــــه كبـــــرية وكـــــذلك هـــــي ب ومـــــا خطـــــط ل
واملســتخدمة فعليــا ومــا خمطــط هلــا مــن قبــل املستشــفى واتضــح أن 
الفجوة كبرية بني ما يتوقعـه الزبـون ومـا حيصـل عليـه مـن خـدمات 

فعلية.
إىل اكــرب الفجــوات بــني إجابــات اإلدارة فيمــا أشــرت النتــائج

يف اإلدارة واليت تقابلها الفقرة )X1(والزبائن اليت متثلت يف الفقرة 
)X1 ( مــن الزبــائن وكانــت حــول ضــعف ختطــيط إدارة املستشــفى

يف الزبـــائن والـــيت تقابـــل )X8(ملتابعـــة ســـلوكيات الزبـــائن، والفقـــرة

ة املستشــفى تراقــب يف اإلدارة وتــنص علــى أن إدار ) X13(الفقــرة 
ا الطبيـــة، وأيضـــاً هنـــاك فجـــوة   مســـتويات اخلدمـــة املكملـــة خلـــدما

يف الزبـــــائن مقابـــــل الفقـــــرة ) X9(كبـــــرية أيضـــــا فيمـــــا بـــــني الفقـــــرة 
)X14( يف اإلدارة والـــيت تبـــني قلـــة حـــرص إدارة املستشـــفى علـــى

تــــوفري الراحــــة واهلـــــدوء والعنايــــة الكاملــــة بنظافـــــة الغــــرف واملرافـــــق 
ا مـــا الحظتـــه الباحثـــة مـــن وجـــود تقصـــري مـــن قبـــل األخـــرى، وهـــذ

ـــــال، وأظهـــــرت الفقـــــرات األخـــــرى  الكـــــوادر اخلدميـــــة يف هـــــذا ا
يف الزبـائن تقابلهـا )X5(فجوات متوسطة وقليلة فيما بني الفقـرة

ـــــا )X5(الفقـــــرة يف االدارة، أن هـــــذه الفقـــــرة مطبقـــــة ومعمـــــول 
دميـة واإلداريــة معاملـة لطيفـة للزبـائن مـن قبــل الكـوادر الطبيـة واخل

يف املستشفى.ولكن من خالل الزيارات امليدانية واالستفسار مـن 
الزبائن تبني وجود تذمر من قبل الزبائن حـول تعامـل الـبعض مـن 
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ــــــــد يف  ــــــــة وخصوصــــــــا يف أقســــــــام النســــــــائية والتولي الكــــــــوادر الطبي
املستشفى املبحوث فيه.

أمـــا خبصـــوص الفجـــوات بـــني اإلدارة والعـــاملني فقـــد أظهـــرت 
يف )X21(يف إجابات العاملني مقابـل ) X11(نتائج أن الفقرة ال

إجابات اإلدارة أشـرت وجـود فجـوة كبـرية جـدا حـول امهـال إدارة 
املستشــــفى لالســــتفادة مـــــن املعلومــــات الـــــيت توفرهــــا التكنولوجيـــــا 
ا، كمــــا أشــــرت  ا وممارســــة نشــــاطا احلديثــــة يف معاجلــــة مشــــكال

ــــات العــــاملني مق)X4(الفقــــرات ــــل الفقــــرة يف إجاب يف ) X11(اب
إجابــات اإلدارة أىل وجــود فجــوة كبــرية حــول ضــعف متابعــة إدارة 
ا، وكان هناك  املستشفى لعمليات التطوير اجلزئي والكلي خلدما

ـــــرية بـــــني الفقـــــرة  يف اجابـــــات العـــــاملني و )X6(أيضـــــا فجـــــوة كب
)X10 ( يف اجابــــات اإلدارة حــــول أن إدارة املستشــــفى املبحــــوث

فيهـــا مل تـــويل اهتمـــام مبـــنهج التـــدريب والتعلـــيم املســـتمر للعـــاملني 
ـا تبـني متابعتهـا  فيها لرفع مسـتويات تقـدمي اخلدمـة لـديهم رغـم ا
ملســـتويات اخلدمـــة كمـــا يف الفقـــرات الالحقـــة وهـــذا يظهـــر وجـــود 

دارة والعـاملني هــي يف خلـل ، وأقـل فجـوة كانـت بـني إجابـات اإل
يف اإلدارة حول متابعة إدارة ) X9(يف العاملني و ) X3(الفقرات 

ا. املستشفى مستويات تقدمي اخلدمة للزبون لضمان جود

المبحث الثاني: االستنتاجـات والمقترحـات
أوًال. االستنتاجات 

االستنتاجات النظرية.ا
الزبـــــــائن يف أصـــــــبحت جـــــــودة اخلدمـــــــة مطلبـــــــا مـــــــن مطالـــــــب .1

املؤسسات الصحية والسـيما بعـد أن زاد وعـيهم بأمهيـة التحسـني 
املستمر جلودة اخلدمـة الـيت حيصـلون عليهـا لتلـيب ايـة تغـريات تطـرأ 
م املتجـــددة، مبـــا يقلـــل مـــن شـــكواهم ويزيـــد مـــن  علـــى احتياجـــا

ثقتهم يف هذه املنظمات املسؤولة عن تلك اخلدمات.
الزبــون ويعتمــد رأيــه علــى ختضــع جــودة اخلدمــة الصــحية لــرأي.2

جمموعـة مــن املتغـريات أمههــا، وقـت حصــوله علـى اخلدمــة، مكــان 
تقــــدمي اخلدمــــة، درجــــة االســــتفادة مــــن اخلدمــــة واجتاهــــات الزبــــون 

الشخصية.

جــودة اخلدمــة وجناحهــا مــرتبط مبجمــوع الــنظم واألســاليب الــيت .3
يستعملها العاملون يف املستشفى من كوادر طبية وإدارية وخدمية

لتقــدمي اخلــدمات باالعتمــاد علــى املهــارات والقــدرات الشخصــية 
يف التعامل مع الزبائن على حنو مميز.

االستنتاجات العملية.ب 
وعربت نتائج التحليل امليداين إىل وجود فجوة إسرتاتيجية بني .1

إجابـــــات اإلدارة والزبـــــائن وان األســـــباب الرئيســـــية الـــــيت ســـــامهت 
باآليت:بظهور هذه الفجوة تتمثل 

 ســعي أدارة املستشــفى إىل تــوفري ماحيتاجــه الزبــون مــن خمتــربات
وأدوية مقابل الرضا الضعيف من قبل الزبائن عن تلك املختربات 

واألدوية اليت تقدمها أدارة املستشفى.
 الفجــــوة بــــني مــــا تقدمــــه أدارة املستشــــفى مــــن الراحــــة واهلــــدوء

ــــــني رأي  والعنايــــــة الكاملــــــة بنظافــــــة الغــــــرف واملرافــــــق األخــــــرى وب
وإجابات الزبائن حول تلك العناية والنظافة. 

 ضــــــعف مراقبــــــة أدارة املستشــــــفى ملســــــتويات اخلدمــــــة املقدمــــــة
ـــــات الزبـــــائن والـــــذي يعـــــد أحـــــد  ا الطبيـــــة وحســـــب إجاب خلـــــدما

ها األساسية واملخططة.أهداف
كمــا عــربت النتــائج بــني إجابــات االدراة والعــاملني إىل وجــود .2

فجـــوة اســـرتاتيجة وإن األســـباب الرئيســـة الـــيت أســـهمت يف ظهـــور 
هذه الفجوة متثلت بااليت:

 مل تكن أدارة املستشفى حريصة على تطوير مهـارات العـاملني
يد.يف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة على حنو ج

 افتقــــــــــار أدارة املستشــــــــــفى اىل حتقيــــــــــق التــــــــــوازن بــــــــــني مــــــــــوارد
التكنولوجيا.

 ضــعف اهتمــام أدارة املستشــفى بتوعيــة الزبــون حــول اخلــدمات
اليت تقدمها.

 وجود فجـوة كبـرية حـول قيـام أدارة املستشـفى مبتابعـة عمليـات
التطوير جزئياً وكلياً.

بقيـــة الفجـــوات كانـــت قليلـــة ومتوســـطة ميكـــن معاجلتهـــا مـــن .3
خالل ايالئها اهتمام وحرص اكرب.

ثانيًا: المقترحات 
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العمــل علــى تعزيــز مبــدأ الرتكيــز علــى الزبــون (متلقــي اخلدمــة)  .1
ـــــه يشـــــكل احملـــــور األســـــاس يف عمـــــل املستشـــــفى وميكـــــن أن  كون

ف يتحقــق ذلــك مــن خــالل االســتمرار يف االســتماع إلــيهم للتعــر 
ا. م واإليفاء  م وتوقعا أكثر على متطلبا

ـــــى .2 ضـــــرورة قيـــــام إدارة املستشـــــفى املبحـــــوث فيهـــــا بالعمـــــل عل
تضـــــــييق الفجـــــــوة بـــــــني مـــــــا هـــــــو خمطـــــــط والفعلـــــــي يف اخلـــــــدمات 

والتكنولوجيا املقدمة للزبون ومبا ستوضحه الفقرات الالحقة.
أن تأخـــــذ إدارة املستشـــــفى بعـــــني االعتبـــــار ترشـــــيح العـــــاملني .3

م وقـابليتهم يف تقـدمي وإحل اقهم بالدورات التدريبيـة لتطـوير مهـارا
اخلدمة الصحية وحثهم على أداء العمل على حنٍو أفضل.

م يشـكلون املـدخل .4 إعطاء املزيد من االهتمام بالعـاملني لكـو
يئـة بيئـة  لضمان اجلـودة يف اخلـدمات املقدمـة للزبـون مـن خـالل 

ياً.عمل مناسبة، وحتفيزهم مادياً ومعنو 
ـــــــى .5 ـــــــة والعمـــــــل عل تـــــــوفري وحتســـــــني األجهـــــــزة واملعـــــــدات الطبي

ا. استقطاب ذوي االختصاص 
تطـــوير آليـــة لدراســـة الشـــكاوى واملقرتحـــات املقدمـــة مـــن قبـــل .6

الزبـــون علـــى حنـــو جـــدي وضـــمان تســـجيلها وتوثيقهـــا علـــى وفـــق 
إجراءات حمددة ودقيقة.

تعزيــز الــوعي الصــحي لــدى الزبــائن بتشــجيع محــالت التوعيــة .7
لتثقيف والربامج الوقائية.وا
التــــــــــزام إدارة املستشــــــــــفى بالســــــــــجالت اخلاصــــــــــة بالعـــــــــــاملني .8

والســــجالت الطبيــــة واحلفــــاظ عليهــــا الكرتونيــــا وعلــــى حنــــو خيــــدم 
الزبون، ويوفر الوقت واجلهد على مقدم اخلدمة ومتلقيها.

ضرورة االنفتاح واالطالع علـى جتـارب العـامل املتقـدم، وإجـراء .9
ـــــــم املقارنـــــــات املرجعيـــــــة ـــــــدف حتديـــــــد الفجـــــــوة، واقتبـــــــاس وتعّل

األســـــاليب والطرائـــــق اجلديـــــدة واملبتكـــــرة يف جمـــــال تقـــــدمي اخلدمـــــة 
الصحية.

تواصــــل إدارة املستشــــفى علــــى حنــــو مباشــــر مــــع الزبــــائن مــــن .10
م  خالل عقد اللقاءات ودراسة الشكاوى للتعرف على احتياجا
م وبـــــذل اجلهـــــود لتلبيتهـــــا علـــــى النحـــــو الـــــذي يفـــــوق  وتفضـــــيال
ــــة اجلــــودة، واســــتخدام  ــــزام بتقــــدمي خــــدمات عالي م، وااللت توقعــــا

الوسائل املناسبة لقياس احتياجات وتوقعات الزبائن وسد الفجوة 
م عن جودة اخلدمة، واخلدمة والفعلية املقدمة هلم. بني توقعا

توظيف التكنولوجيا احلديثة يف احلصول على املعلومات اليت .11
ارسة النشاطات يف املستشفى.تسهم يف معاجلة املشكالت ومم

تبســــيط إجــــراءات تقــــدمي اخلدمــــة الصــــحية للزبــــون وإدخــــال .12
التكنولوجيا احلديثة يف أداء العمـل وتغيـري االسـرتاتيجيات لتتوافـق 

مع متطلبات حتسني اجلودة.
يف منظمـــــــــــــات أخـــــــــــــرى كـــــــــــــالتعليم Yاختبـــــــــــــار أمنـــــــــــــوذج .13

واالتصاالت... وغريها، أو منظمات صناعية عامة أو خاصة.

المصادر
المصادر العربية

أوًال. الرسائل واألطاريح
 ،أثــــر حتليــــل الفجــــوة يف حتديــــد 1993البغــــدادي، عاليــــة نــــوري أمحــــد ،

طبيعــة اخليــار اإلســرتاتيجي إلدارة املنظمــة، رســالة ماجســتري ، كليــة 
اإلدارة واالقتصاد، قسم إدارة األعمال، جامعة بغداد. 

 ،ملـــوارد البشـــرية وأثـــره يف حتقيـــق ، تـــدريب ا2008حممـــد، إبـــراهيم صـــاحل
أبعــاد جــودة اخلدمــة الصــحية املقدمــة للمرضــى، رســالة دبلــوم عــايل 
يف ختصـــــــــص اإلدارة الصــــــــــحية وإدارة املستشــــــــــفيات، قســــــــــم إدارة 

األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل.
 ،دور التغيـــري التنظيمـــي يف تطـــوير 2012مـــدين، عثمـــان حســـن علـــي ،

اســــــــتخدام تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات وأداء العــــــــاملني العالقــــــــة بــــــــني 
ــــة يف جامعــــة الســــودان، رســــالة  باملؤسســــات اخلدميــــة: دراســــة حال

ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة السودان، السودان.  
، دور تكنولوجيـا املعلومـات 2010نور الدين،بشاخ، الشيخ الـداوي، .-

ماجستري يف إدارة واالتصاالت يف حتسني تنافسية املؤسسة، رسالة 
أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر.

، أمهيـة جـودة اخلدمـة الصـحية يف 2011وآلة، عائشة، فـارس فضـيل، . -
حتقيـــق رضـــا الزبـــون، رســـالة ماجســـتري يف ختصـــص التســـويق، قســـم 
العلـــوم التجاريـــة، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم 

التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر.
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قائمة الفحص
الموجهة لالدارةاوال الفقرات 

عاد
الوسط الحسابيالنعمالفقراتتاألب

بون
الز

ختطيط إدارة املستشفى ملتابعة سلوكيات الزبائن على حنو معمق.1

تصغي إدارة املستشفى لصوت الزبون وتتحاور معه للوقوف على مستوى رضاه عن اخلدمات املقدمة.2

حيتاجه الزبون من خمتربات وأدوية.تسعى إدارة املستشفى لتوفري ما3

تعقد أدارة املستشفى اإلجراءات اإلدارية املتبعة يف تقدمي اخلدمة.4

يعتمد األطباء والعاملني يف املستشفى األساليب اللطيفة مع املرضى.5

ا بناءا على آراء ومقرتحات الزبائن.6 تتخذ إدارة املستشفى قرارا

    
    

    
    

    
    

    
ت   

دما
الخ

ا لزبائن.7 تلتزم إدارة املستشفى بالبعد األخالقي والقانوين عند تقدمي خدما

تم إدارة املستشفى بتوفري الربامج التدريبية لتنمية قدرات مقدمي اخلدمات.8

ا.تتابع إدارة املستشفى مستويات تقدمي اخلدمة للزبائن لضمان9 جود

تم إدارة املستشفى بتوعية الزبون باخلدمات الصحية اليت تقدمها.10

ا.11 تتابع إدارة املستشفى عمليات التطوير اجلزئي والكلي خلدما

ا فنيا ووظيفيا.12 حتسن إدارة املستشفى مستويات جود

ا الطبية.تراقب إدارة املستشفى مستويات اخلدمة املكملة13 خلدما

حترص إدارة املستشفى على توفري الراحة واهلدوء والعناية الكاملة بنظافة الغرف واملرافق األخرى.14

تتبىن إدارة املستشفى منهج التدريب والتعليم املستمر للعاملني لرفع مستويات تقدمي اخلدمة فيها.15

املناسبة الجناز ما يتطابق مع متطلبات اخلدمة.توفر إدارة املستشفى بيئة العمل16

جيا
ولو

تكن
ال

حترص إدارة املستشفى على حتقيق التوازن بني املوارد  التكنولوجية املتاحة واحلاجة الفعلية هلا.17

تصمم إدارة املستشفى خططها وفق اإلمكانيات التكنولوجية املتوفرة.18

املستشفى إىل ممارسة أعماهلا وفق مستويات التكنولوجيا احملوسبة واملتطورة.تسعى إدارة 19

حترص إدارة املستشفى على تطوير مهارات العاملني للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة.20

ا 21 ا.تستفيد إدارة املستشفى من املعلومات اليت توفرها التكنولوجيا احلديثة يف معاجلة مشكال وممارسة نشاطا

متتلك إدارة املستشفى قاعدة بيانات دقيقة متكاملة عن مجيع عامليها وزبائنها.22

ا.23 ختصص إدارة املستشفى األموال الالزمة القتناء التكنولوجيا احلديثة من اجل حتسني خدما
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للزبونثانيا : الفقرات الموجهة 

ثالثا : الفقرات الموجهة بالعاملين

الوسط ضعيفمقبولجيدالفقراتت
احلسايب

االحنراف 
املعياري

تشجعك إدارة املستشفى على االلتزام بالسلوك األخالقي والقانوين.1

املستمر الالزمة لتنمية مهاراتك يف تقدمي اخلدمات الصحية.توفر لك إدارة املستشفى برامج التدريب والتعليم 2

تتابع إدارة املستشفى أعمالك عرب نظام فعال لتقييم أداؤك وضمان جودة اخلدمة.3

حترص إدارة املستشفى على تطوير اخلدمات الصحية جزئيا وكليا.4

فنيا ووظيفيا.حتسن إدارة املتشفى مستوى جودة اخلدمات الصحية5

تقيم إدارة املستشفى احملاضرات والندوات التثقيفية لك لتوسيع قاعدة املعرفة لديك.6

يئ إدارة املستشفى بيئة العمل املناسبة لك الجناز ما يتطابق مع مستويات اخلدمة عالية اجلودة.7

املتاحة واحلاجة الفعلية هلا.توازن إدارة املستشفى بني املوارد والتكنولوجية 8

تصمم إدارة املستشفى خططها وفق اإلمكانيات التكنولوجية املتوفرة.9

تصمم إدارة املستشفى أعماهلا ووظائفها لتتماشى مع التكنولوجيا احملوسبة واملتطورة.10

ا.توظف إدارة املستشفى التكنولوجيا احلديثة للحصول على 11 ا وممارسة نشاطا املعلومات ملعاجلة مشكال

تم إدارة املستشفى بتدريبك على استخدام التكنولوجيا احلديثة خلدمة زبائنها.12

متتلك إدارة املستشفى قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن مجيع زبائنها وعامليها.13

الكافية القتناء األجهزة واملعدات احلديثة وصيانتها.ختصص إدارة املستشفى األموال 14

الوسط ضعيفمقبولجيدالفقراتت
احلسايب

االحنراف 
املعياري

م على حنو معمق.1 تم إدارة املستشفى بفهم اجتاهات الزبائن وتفضيال

ا.2 تصغي إدارة املستشفى لصوت الزبون وحتاوره للوقوف على مستوى رضاه عن خدما

الكافية لتشخيص احلاالت املرضية وتوفري األدوية ملعاجلتها.توفر إدارة املستشفى املختربات 3

توصف اإلجراءات اليت تتبناها إدارة املستشفى يف تقدمي اخلدمات بالتعقيد.4

تتعامل الكوادر الطبية واإلدارية واخلدمية مع الزبائن بلطف.5

ترمجتها إىل واقع ملموس.تم إدارة املستشفى مبقرتحات الزبائن وتعمل على 6

حترص إدارة املستشفى على زيادة مستويات معرفة الزبائن باخلدمات الصحية اليت تقدمها.7

ا الطبية8 تقدم أدارة املستشفى للزبون اخلدمات املكملة خلدما

واملرافق األخرى.توفر إدارة املستشفى الراحة واهلدوء والعناية الكاملة بنظافة الغرف 9
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USE OF Y MODEL IN DIAGNOSING STRATEGIC GAP A PILOT
STUDY IN AL-KHANSAA TEACHING HOSPITAL IN MOSUL

ABSTRACT
This study seeks to use the Y Model in diagnosing the strategic gap in Al-Khansaa Teaching

Hospital in Mosul city, according the point of views of managers, employeur and customer. The
study adopted a descriptive-Analytic method. The problem of the study is about the questions: Are
there any strategic gap in the hospital according to Y model?The study used checklist to collect
data, by (10) paragraphs for management, (15) paragraphs for workers and (15) paragraphs for
customer. The analysis by using (SPSS) program, and using frequencies, percentage, mean and
standard deviation for describes the study dimensions and used the t-test, 1 sample to test its
hypothesis about the determination of strategic gap size. The study concluded some results and
conclusions, the important one of them is: the researched hospital suffer from some strategic gaps
according to Y models. The study proposed some suggestions that can be sues in filling the strategic
gaps in the researched hospital.
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دور بعض ابعاد االتصاالت التسويقية المتكاملة في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة
دراسة استطالعية ألراء عينة من املسؤولني يف املصارف االهلية يف مدينة دهوك

حممد امحد احلماميوعبدالوهاب العزاويحممدو مسري عبدالرزاق العبدايل 
العراق- جامعة املوصل، كلية االدارة واالقتصاد،قسم ادارة االعمال

)2015كانون االول،29،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين الثاني، 5(تاريخ استالم البحث:

الخالصة
ــزة  ــة علــى المي ــأثير بعــض ابعــاد االتصــاالت التســويقية المتكاملــة المســتخدمة فــي المصــارف االهلي هــدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى ت

مـن التنافسية المستدامة التي تحققها هذه المصارف، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلـي الختبـار فرضـية الدراسـة، وقـد تـم جمـع البيانـات
وخلصـت الدراسـة الـى انـه توجـد %.92اسـتبانه علـى مجتمـع الدراسـة بنسـبة اسـترداد 25انه تم تصميمها لهذه الغرض، حيث تم توزيع خالل استب

و هناك تأثير معنوي بين االتصاالت التسويقية المتكاملة والميزة التنافسية المستدامة، 0.05عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى معنوي 
وتنشيط المبيعات، في المتغيـر المعتمـد (الميـزة ،والبيع الشخصي،المتغيرات المستقل (االتصاالت التسويقية المتكاملة) المتمثلة باالعالنالبعاد 

واوصــت الدراسـة بــأن علـى المصـارف تكثيــف نشـاطها االتصــالي مـع الزبــائن مـن خـالل زيــادة عمليـة االتصــال بواسـطة ابعــاد ،التنافسـية المسـتدامة)
تصاالت التسويقية المتكاملة لتحتفظ بميزة تنافسية مستدامة في االسواق التي تتنافس به المصارف.اال

المقدمة

مـنتقـوماداريـةعمليـةمبثابـةالتسـويقيةاالتصـاالتتعـد
،زبائنهـامـعومتكامـلحـوار متسـقيفبالـدخولاملنظمةخالهلا

جمموعةوتقييمونقلوصياغةاملنظمة بتطويرتقومذلكولتحقيق
علـىاعتمـاداوذلـك، زبائنهـاـا تسـتهدفالـىتالرسـائلمـن

ينسـقوخمطـطمتكامـلكمـدخلالتسـويقيةاالتصـاالتمـدخل
الىتوالرسائلاالتصاليةوالقنواتالتسويقيةالربامجمابنيوينظم

االدواتتتوافـقانعلـىويعمـلالزبـائن،تلـكاىلتوجيههـايـتم
اهدافمعالىت حتملهاوالرسائلاحلوارىفاملستخدمةاالتصالية
وآنيـة مرتبطـةاالتصـاالتهـذهالزبـائن انيـدركلكـياملنظمـة

)122،2005،Chris Fill(يستخدمالتسويقياإلتصال. وكان
املختلفـة  يفاالتصـاليةالوظـائفاىلكإشـارةالسـنواتلعديـد
اليتهيالوظائفهذهتكاملاسرتاتيجيةأناالالتسويق،جمال

يعتمـدوالـذياملتكاملـة،التسـويقيةاالتصـاالتمـدخلصـنعت
لبنـاءأساسـاونـواةيعـدوالـذياالتصـالعلـىأساسـيبشـكل

املنظمـة، لـذا يتطلـب مـع زبـائنالعالقـاتوأشـكالأنـواعكـل
االمـر ان تبــادر املصــارف اىل االســتفادة مـن هــذا التطــور والســعي 
اىل حتقيــق التكامــل يف عمليــة االتصــال مــع زبائنهــا ملــا لــذلك مــن 
تـــأثري علـــى حتقيـــق ميـــزة تنافســـية مســـتدامة للمصـــارف، ويف ضـــوء 

ذلك يتضمن البحث االيت :
بحث االول : منهجية البحث.                              امل

املبحــــــث الثالــــــث : الدراســــــات ذات العالقــــــة واجلانــــــب امليــــــداين  
للبحث.                                   

املبحث الثاين : اطار مفاهيمي عن متغريات البحث.        
املبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات.

االول / منهجية البحثالمبحث

يتناول هذا املبحث تشخيص مشكلة الدراسة واهدافها
وامهيتهـــــا، اضـــــافة اىل حتديـــــد اســـــاليب ومصـــــادر احلصـــــول علـــــى 

البيانات ومجعها وادوات حتليلها.
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مشكلة الدراسة:1
عامــة واالهليــة بشـكل خــاص ويف ظــل بيئــة ادركـت املصــارف

التنــافس القائمــة يف الســوق، والقــوانني والتعليمــات احلكوميــة الــيت 
تواجهها، انه البـد مـن مواكبـة التغـريات البيئيـة اجلديـدة يف مسـار 
عملها، وان مفهوم االستدامة هو ذلك التعبري التطبيقـي العمـال 

ول والرضــا مـــن هــذه املصــارف لكـــي تبقــى وتســـتمر وتتمتــع بـــالقب
ا وبشـكل خـاص زبائنهـا، ولكـي حتقـق  خمتلف االطراف احمليطة 
ـــــد مـــــن اعتمـــــاد توجـــــه  ـــــة هـــــذا التوجـــــه كـــــان الب املصـــــارف االهلي
اســـــــرتاتيجي جديـــــــد متمثـــــــل باالتصـــــــاالت التســـــــويقية املتكاملـــــــة 
لتحقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة، معتمــدة يف ذلــك علــى دراســة 

ا ال باحث على عينة مـن املصـارف االهليـة استطالعية اولية قام 
14/6/2015لغايــــة 18/5/2015يف حمافظـــة دهــــوك مـــن تــــاريخ 

للتعرف على اراء جمموعة من العاملني املسؤولني فيها،  باالضافة 
ا الباحث مع قسم من هؤالء  اىل املقابالت الشخصية اليت قام 
املســـــؤولني، واتضـــــح مــــــن خالهلـــــا عــــــدم ادراك اليـــــة االتصــــــاالت 
التسويقية املتكاملة ودورها يف امتالك املصرف على ميـزة تنافسـية 

ذه املصارف مل يطبق بعـض عناصـر مستدامة، بل ان قسم من ه
ــــاعتهم  املــــزيج الرتوجيــــي املتمثــــل باالتصــــاالت التســــويقية لعــــدم قن
جبدواها يف احملافظة على الزبائن احلالني وكسب املزيد منهم، ومن 
خـــالل اطـــالع الباحـــث علـــى املصـــادر العربيـــة واالجنبيـــة املتاحـــة 

قية وقناعتـــــه بـــــأن هنـــــاك دورآ كبــــــريآ البعـــــاد االتصـــــاالت التســــــوي
املتكاملــة يف جنــاح املنظمــات، تشــكلت لديــه رؤيــه واضــحة حــول 

طبيعة املشكلة، من خالل التساؤل الرئيسي للدراسة وهو:
هل ان البعاد االتصاالت التسويقية املتكاملة دورآ يف حتقيـق 
امليـزة التنافسـية املسـتدامة فعــال عنـد تطبيقهـا يف املصـارف االهليــة 

؟
لرئيســــــــى تنبثــــــــق عــــــــدد مــــــــن ويف ضــــــــوء التســــــــاؤل البحثــــــــي ا
التساؤالت الفرعية للدراسة امهها :

هـــــل هنـــــاك عالقـــــة ارتبـــــاط معنويـــــة بـــــني ابعـــــاد االتصـــــاالت 1.1
التسويقية املتكاملة وامليزة التنافسية املستدامة ؟

هل هناك اثر معنوي البعاد االتصاالت التسويقية املتكاملـة 2.1
يف امليزة التنافسية املستدامة ؟

اهمية الدراسة:2
الـــيت تناولـــت موضـــوعآ تســـويقيآ مهمـــآ تـــد هـــذه الدراســـة-1. 2

ــــة متواضــــعة للمكتبــــات  جــــديرآ باالهتمــــام، اذ يعــــد اضــــافة علمي
ردسـتان بشـكل و بشكل عام واىل مكتبات االقليم يف جامعات ك

خاص.
الرغبة الذاتيه لدى الباحث يف التوغل يف هذا امليدان املعريف 2.2

اجلديـــد بغيـــة االســـتفادة منهـــا ونقلهـــا اىل ممارســـات اداريـــة ختــــدم 
املنظمات املبحوثة.

حاجـــة املنظمـــات املبحوثـــه اىل تغيـــري االفكـــار والتوجهـــات -3.2
ة التقليديــة الـــيت مل تعـــد مناســبة للبيئـــة احلاليـــة الــيت تتميـــز باملنافســـ

الشديدة واستبداهلا باخرى اكثر حداثة ومالءمة.
تقدم الدراسة احلالية حلوال لبعض املشاكل اليت تعاين منها -4.2

املنظمــات املبحوثــة مــن خــالل التطبيــق امليــداين عــن طريــق ادراك 
امهيـــة االتصـــاالت التســـويقية املتكاملـــة يف حتقيـــق امليـــزة التنافســـية 

املستدامة.
اهداف الدراسة:3

يع رقعة التـداول املصـريف وذلـك مـن خـاللتوسالعمل على -1.3
التواصـــل مــــع الدراســـات الســــابقة ذات العالقــــة فضـــال عــــن فــــتح 
ـــــاالت ذات العالقـــــة  نوافـــــذ حبثيـــــة جديـــــدة امـــــام البـــــاحثني يف ا

مبتغريات الدراسة.
تســـــعى الدراســـــة احلاليــــــة اىل توضـــــيح كيفيــــــة حتقيـــــق امليــــــزة -2.3

التنافســــــية املســــــتدامة عــــــن طريــــــق ابعــــــاد االتصــــــاالت التســــــويقية 
املتكاملة.

بيــــــان درجــــــة االتفــــــاق واالخــــــتالف يف ابعــــــاد االتصــــــاالت -3.3
التســــــويقية املتكاملــــــة مــــــن خــــــالل وجهــــــات نظــــــر املســــــؤولني يف 

رتباط واالثـر بـني املتغـري املنظمات املبحوثة، اي اجياد عالقات اال
املستقل واملعتمد.

بيـــان درجـــة االتفـــاق واالخـــتالف يف ابعـــاد امليـــزة التنافســـية -4.3
املســـــتدامة مـــــن خـــــالل وجهـــــات نظـــــر املســـــؤولني يف املنظمــــــات 

املبحوثة.
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التوصـــــــــل اىل معرفـــــــــة دور ابعـــــــــاد االتصـــــــــاالت التســـــــــويقية -5.3
التنافســـية املســـتدامة املتكاملــة (كمتغـــري مســـتقل) يف حتقيـــق امليـــزة 
(كمتغري معتمد) كعالقة ارتباط واثر معنوتني.

انموذج الدراسة االفتراضي:4

يعكـــس منـــوذج الدراســـة العالقـــة والتـــاثري االفرتاضـــي بـــني متغـــريات 
النظري وامليداين للدراسة، والشكل الدراسة واليت تعرب عن االطار 

ـــاثري فيمـــا بـــني ) 1( ابعـــاد االتصـــاالت يوضـــح الـــرتابط و اوجـــة الت
التســـــويقية املتكاملـــــة (كمتغـــــري مســـــتقل) وابعـــــاد امليـــــزة التنافســـــية 

املستدامة (كمتغري تابع).

امنوذج الدراسة:)1شكل (
من اعداد الباحثالمصدر : 

فرضيات الدراسة:5
الدراســة اعتمــد الباحــث علــى جمموعــة لغــرض اختبــار امنــوذج 

من الفرضيات الرئيسة والفرعية وعلى النحو االيت :
الفرضية الرئيسة االوىل :_1. 5

توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط معنويـــــة ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــني ابعـــــاد 
االتصاالت التسويقية املتكاملة بشكل كلي وابعاد امليزة التنافسية 

ات الفرعية االتية :املستدامة، وتتفرع منها الفرضي
توجـــد عالقـــة ارتبـــاط معنويـــة ذات داللـــة احصـــائية بـــني -1.1.5

بعد االعالن وابعاد امليزة التنافسية املستدامة.
توجـــد عالقـــة ارتبـــاط معنويـــة ذات داللـــة احصـــائية بـــني -2.1.5

بعد البيع الشخصي وابعاد امليزة التنافسية املستدامة.
يـــة ذات داللـــة احصـــائية بـــني توجـــد عالقـــة ارتبـــاط معنو -3.1.5

بعد تنشيط املبيعات وابعاد امليزة التنافسية املستدامة.

الفرضية الرئيسه الثانية :_2.5
ـــة احصـــائيه البعـــاد االتصـــاالت  ـــأثري معنـــوي ذو دالل يوجـــد ت
ـــــــزة التنافســـــــية  ـــــــي يف ابعـــــــاد املي ـــــــة بشـــــــكل كل التســـــــويقية املتكامل

االتيه:املستدامة، وتتفرع منها الفرضيات الفرعية 
يوجد تأثري معنوي ذو داللـة احصـائية لبعـد االعـالن يف -1.2.5

ابعاد امليزة التنافسية املستدامة.
يوجــــــد تــــــأثري معنــــــوي ذو داللــــــة احصــــــائية لبعــــــد البيــــــع -2.2.5

الشخصي يف ابعاد امليزة التنافسية املستدامة.
يوجــــد تــــأثري معنــــوي ذو داللــــة احصــــائية لبعــــد تنشــــيط -3.2.5

يف ابعاد امليزة التنافسية املستدامة.املبيعات 
مجتمع وعينة الدراسة ::6

حمافظة دهوك ، اما متثل جمتمع الدراسة باملصارف االهلية يف 
، امــــا املبحــــوثني فهــــميف ثالثــــة مصــــارفعينــــة الدراســــة فتمثلــــت

االعالن                                            البيع الشخصي                                   تنشيط املبيعات

جابة للزبون             الكفاءةالفاعلية           االستاالبداع           الكلفة             املقدرات اجلوهرية         اجلودة       

ابعاد االتصاالت التسويقية املتكاملة

ابعاد امليزة التنافسية املستدامة
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(املـــدراء ، روؤســـاء االقســـام و الشـــعب ، وذوي اخلـــربة يف العمـــل 
اختيار هذه املصارف :املصريف) ، ومن مربرات 

كــون هــذه املصــارف تقــدم خــدمات مصــرفية لشــرحية كبــرية -1.6
تمع. من ا

كون هذه املصارف تواجه منافسـة شـديدة وبشـكل خـاص -2.6
يف املصارف احلكومية، مما له عالقة مبوضوع الدراسة.

التعـــاون واالســــتجابة الكبــــرية مـــن قبــــل املســــؤولني يف هــــذه -3.6
االويل للوصــــول اىل م الباحــــث باالســــتطالعاملصــــارف عنــــد قيــــا

.مشكلة البحث
حدود الدراسة وطبيعتها:7

الحدود المكانية :-1.7
مبواقـــع املصـــارف االهليـــة املتواجـــدة يف حمافظـــة حتـــدد البحـــث

دهوك.
الحدود الزمانية :-2.7

امليدانيــــــة يف املــــــدة الواقعــــــة بــــــني شــــــهر ايــــــار اجريــــــه البحــــــث
.2015وشهر ايلول 2015

:الحدود الموضوعية-3.7
التســويقية اذ تناولـت متغــريين يعـد هــذا البحـث مــن البحـوث

اساســيني مهــا ابعــاد االتصــاالت التســويقية املتكاملــة وابعــاد امليــزة 
التنافســـــية املســــــتدامة، واختــــــارت املصــــــارف االهليــــــة الــــــيت تقــــــدم 

خدمات مصرفية متنوعة الجراء الدراسة امليدانية.
على البيانات والمعلوماتادوات الحصول :8

مت االعتمــــــاد علــــــى عــــــدد مــــــن االدوات والوســــــائل املختلفــــــة 
وحسب الغرض الذي خيدم الدراسة وكما مبني ادناه :

الجانب النظري-1.8
مت االعتمـــــاد علـــــى العديـــــد مــــــن املصـــــادر العربيـــــة واالجنبيــــــة  
ــــالت واملــــؤمترات والكتــــب فضــــال عــــن  كالرســــائل واالطــــاريح وا

دف تغطية االطار املعريف للدراسة.الشبكة  الدولية (االنرتنيت) 

الجانب الميداني -2.8
مت االعتماد على االيت :

املقـــــابالت الشخصـــــية : الـــــيت هلـــــا دور اســـــاس يف مجـــــع -1.2.8
البيانات واملعلومات املهمـة، ومتكـني الباحـث مـن تعـديل االسـئلة 

والتعـــرف علـــى عنـــد الضـــرورة وتوضـــيح العناصـــر املشـــكوك فيهـــا، 
املشــــــاكل واملعوقــــــات الــــــيت يعــــــاين منهــــــا العــــــاملون يف املنظمــــــات 

املبحوثة.
اســــتمارة االســــتبانة : تعــــد اداة فعالــــة يف مجــــع البيانــــات -2.2.8

بشكل حيقق االهداف اليت يسعى اليها الباحث، وقد مت تصميم 
االســــتمارة بالشــــكل الــــذي خيــــدم متغــــريات الدراســــة الــــيت يرغــــب 

ـــــدرجيا مخاســـــيا بقياســـــها، ومت  ـــــا ت ـــــى فقرا ـــــدريج االســـــتجابة عل ت
باستخدام مقياس للمتغريات اخلماسي (اتفق متاما ، اتفق ، اتفق 

حلد ما ، الاتفق ، الاتفق متاما).
اساليب التحليل االحصائي المستخدمة في الدراسة:9

ـــــار spssمت اســـــتخدام برنـــــامج ( ) يف التحليـــــل االحصـــــائي الختب
باستخدام املقاييس االتية :فرضيات الدراسة وذلك 

التكــــرار والنســــب املئويــــة مــــن اجــــل وصــــف عينــــة الدراســــة -1.9
ا. واجراء املقارنات والتحليل بني فئا

معامـــل االرتبـــاط البســـيط واملتعـــدد لتحديـــد طبيعـــة العالقـــة -2.9
ــــا، وحتديـــــد درجــــة االتســـــاق  بــــني متغـــــريات الدراســــة ودرجـــــة قو

راسة.الداخلي بني عناصر متغريات الد
االحنــــدار اخلطــــي البســــيط واملتعــــدد لقيــــاس التــــأثري املعنــــوي -3.9

للمتغري املستقل، ابعـاد االتصـاالت التسـويقية املتكاملـة يف املتغـري 
املعتمد، ابعاد امليزة التنافسية املستدامة. 

وصف مجتمع وعينة الدراسة:10
الدراسة (املصارف االهلية املبحوثة)وصف عينة-1.10

)23(اســــــتمارة اســــــتبانة ومت احلصــــــول علــــــى )25(مت توزيــــــع 

علــى العينــة املبحوثــه %) 92(اســتمارة صــاحلة للتحليــل اي بنســبة
، روؤسـاء االقسـام والشـعب)(املدراءواملكونة من بعـض املسـؤولني

.)1(وكمـــــــــا موضـــــــــح يف اجلـــــــــدول يف عشـــــــــرة مصـــــــــارف أهليـــــــــة 
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وصف عينة الدراسة:)1(رقمجدول 

املصدر : من اعداد الباحث

وصف عينة الدراسة-2.10
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس-1.2.10

توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس:)2(رقمجدول 

من اعداد الباحثالمصدر :

%) 73.9(أن نسبة الذكور بلغت ) 2(يظهر من اجلدول 

وبواقع%) 26.1(فرد، أما النسبة االناث فكانت )17(وبواقع
تعكس هذه النتائج ان الذكور فرد من افراد العينة.)6(

يستخدمون االتصاالت التسويقية املتكاملة اكثر من النساء.
توزيع عينة الدراسة حسب العمر-2.2.10

توزيع عينة الدراسة حسب العمر:)3(رقمجدول 

من اعداد الباحثالمصدر :

عدد سنة التأسيساسم المصرف
العاملين

عدد االستمارات 
الموزعة

النسبة 
المئوية

%199420626الشرق االوسط

%200823834.8الشمال

%201324939.2جيهان

موع %6723100ا

النسبةالتكرارالجنس

%1773.9ذكر

%626.1انثى

%23100جمموع

النسبةالتكرارالفئة
18–25626%

26–33939.2%

%834.8فأكثر–34

موع %23100ا
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جـاءت ) 33-26(ان الفئـة العمريـة )3(تشري نتائج اجلدول 
مــوع العينــة،) 9(وبواقــع )39.2(بنســبةباملرتبــة األوىل فــرد مــن ا
ــــة ( فــــرد، )8(وبواقــــع%) 34,8(نســــبة فــــأكثر) ب-34تليهــــا الفئ

ـــة %) 26(وبنســـبة )25-18(وجـــاء باملرتبـــة األخـــرية الفئـــة العمري

موع الكلي للعينة.) 6(وبواقع  تعكس هذه النتائج ان فرد من ا

علــــى تطبيــــق االتصــــاالت الفئــــات العمريــــة االكــــرب لــــديها القــــدرة
التسويقية املتكاملة.

توزيع العينة حسب التحصيل الدراسي-3.2.10

توزيع العينة حسب التحصيل الدراسي:)4(رقمجدول 

ان اكــــرب نســــبة كانــــت مــــن نصــــيب ) 4(يظهــــر مــــن اجلــــدول 
فـرد، )15(بواقـع %)65.2(حاملي شهادة البكـالوريوس وبلغـت

فــرد، ) 5(بواقــع %) 21.8(وتلهــا حــاملي شــهادة الــدبلوم وبنســبة 
%)8.6(وجــــاء يف املرتبــــة الثالثــــة محلةالشــــهادات العليــــا وبنســــبة 

فــرد، وجــاء باملرتــب االخــرية اعداديــة فمــا دون وبنســبة ) 2(بواقــع 

تعكس هذه النتائج مـن التأهيـل والـتعلم فرد.) 1(بواقع%) 4.3(
العايل لالفراد املبحوثني الكفـاءة يف تطبيـق االتصـاالت التسـويقية 

املتكاملة. 
مدة الخدمة في المركز الوظيفي الحالي-4.2.10

مدة اخلدمة يف املركز الوظيفي احلايل:)5(رقمجدول 

من اعداد الباحث:المصدر

جـــاءت ) 10–6(ان مـــدة اخلدمـــة )5(تشـــري نتـــائج اجلـــدول
مـوع العينـة، ) 12(وبواقع ) 52.2(باملرتبة األوىل بنسبة  فرد من ا
فــرد، )7(وبواقــع%)30(فــأكثر) بنســبة -5تليهــا مــدة اخلدمــة (

17,8(فــأكثر) وبنســبة -11وجــاء باملرتبــة األخــرية مــدة اخلدمــة (

موع الكلي للعينة)4(وبواقع%)  .تعكس هذه النتائج فرد من ا

النسبةالتكرارالتحصيل الدراسي
%14.3اعدادية فما دون

%521.8دبلوم

%1565.3بكالوريوس

%28.6شهادة عليا

موع %23100ا

النسبةالتكرارمدة الخدمة

%730فأقل-5

6-101252.2%

%417.8فأكثر-11

موع %23100ا
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ان املـــوظفني اجلـــدد اكثـــر قـــدرة علـــى تفهـــم وتطبيـــق االتصـــاالت 
التسويقية املتكاملة.

المبحث الثاني : اطار مفاهيمي عن متغيرات الدراسة

)   IMC(/  االتصــــــــــــــــاالت التســــــــــــــــويقية المتكاملــــــــــــــــة  أوال
integrated marketing communication

مفهوم االتصاالت التسويقية المتكاملة -1
تشــري الدراســات اىل ظهــور مصــطلح االتصــاالت التســويقية 
ايــة الثمانينــات اذ كانــت معظــم املنظمــات تفكــر  املتكاملــة  يف 
ا التسـويقية ، وكانـت تعـاجل كـل  بالطريقة الوظيفية بشأن اتصـاال

منفصــــــل ممــــــا ولــــــد صــــــناعات للمتخصصــــــني وظيفــــــة علــــــى حنــــــو
باالتصال وعلى حنو مستقل بعضها عن الـبعض االخـر . وعلـى

مـعاالتصاليفالتكتيكيةللقدراتاملنظماتامتالكمنالرغم
اأهدافها، غريوحتقيقزبائنها املتغريةالتسويقيةالبيئةظلويفأ

،( حلـولالزبـونمـعاملطلـوبالتواصـلحتقيـقعلـىقـادرةتعـدمل
لذلك يعد مفهوم االتصاالت التسويقية املتكاملة ).2007،219

اوســـع وامشـــل مــــن االتصـــاالت التســـويقية للعديــــد مـــن االســــباب  
ــا شــاملة تأخــذ بنظــر االعتبــار مجيــع وســائل االتصــال يف ان  كو

وهي موجهة حنـو هـدف ،واحد وموحدة ومدعومة ملوضوع واحد
معني

وتشــــتمل االتصــــاالت ،املســــتهدفةوحمــــدد اال وهــــو االســــواق 
التسويقية املتكاملـة علـى التنفيـذ املتناسـق جلميـع العناصـر املكونـة 

وتركزعلــى حاجــة الزبــون اىل االتصــاالت ،لالتصــاالت يف املنظمــة
اكثــر مــن تركيزهــا علــى الرســالة ، مــن خــالل التفاعــل بــني الزبــون 

بعيــدة واملنظمــة ، والــذي مــن خاللــه تبــىن روابــط تقــود اىل عالقــة
.)21، 2004، قـــرة داغـــي(ة التجاريـــة مـــاالمـــد بـــني الزبـــون والعال

واشـــــــار العديـــــــد مـــــــن البـــــــاحثني ملفهـــــــوم االتصـــــــاالت التســـــــويقية 
املتكاملة.

االتصاالت التسويقية املتكاملةالبعض من الباحثني حول مفهوم وجهات نظر :)6(رقمجدول 
السنهالباحثالمفهوم

االتصـالمثـلاالسـرتاتيجيةاألنظمـةمـنجمموعةبنيللتكاملنتيجةحتدثاليتاإلضافيةالقيمةيدركمفهوم
Gronros1998االتصايلالتأثريمناألقصىاحلدحيققممااملبيعات،وترويجاملباشر،والبيع،واإلعالنالشخصي،

علـىواملـؤثرةاملقدمـةاملعلومـاتقيمـةلتعظـيمالتسـويقية  األخـرىاجلهـودوبقيـةالرتوجيـيالنشـاطبـنيالتنسـيق
Pride & Ferrel2000الزبون

هـــي عمليـــة ختطـــيط االتصـــاالت التســـويقية املختلفـــة بشـــكل يعتمـــد علـــى تكامـــل ادوارهـــا االســـرتاتيجية وذلـــك 
2006سيد ساملالزبون املستهدف.العطاء قيمة اضافية هلذه االتصاالت وزيادة فاعليتها وتأثريها على 

ــــــــذ لعناصــــــــر االتصــــــــاالت التســــــــويقية  ــــــــة االتصــــــــاالت الناجتــــــــة عــــــــن التخطــــــــيط والتكامــــــــل والتنفي هــــــــي عملي
العالقــــة العامــــة...وغريها) والــــيت تقــــود علــــى مــــدار الوقــــت اىل توليــــد تــــأثري ،تنشــــيط املبيعات،املختلفة(االعالن

.للعالمة على الزبون
2009البكري

ا التأثري واالستجابة اىل حاجات الزبون وحتقيق التوافق واالنسجام بني عمليات االتصـال التسـويقي وتصـنيم  أ
الربامج واعداد اخلطط بشكل يصل اىل تعظيم ادراكات الزبون حنو منتجات املنظمة

الزعيب
2010

مـن اجــل ،ادوات االتصـاالت التســويقيةعمليـة ملفهـوم شــامل يهـدف اىل التكامـل والتنســيق العـايل بــني خمتلـف 
2011فاروقختدم اهلدف العام للمنظمة وتقدم قيمة اضافية للزبون.،تقدمي رسالة واضحة ومتناسقة

ــا عمليــة التحليــل االســرتاتيجي والتنفيــذ والرقابــة علــى كافــة العناصــر وكونــات االتصــاالت التســويقية، بشــكل  ا
2013حسنياملعلومات مابني املنظمة والزبونفاعل وكفؤ للتاثري على نقل 
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من اعداد الباحث اعتمادآ على املصادر الواردة فيهالمصدر :

واعتمـــــــادا علــــــــى ماســـــــبق ميكــــــــن وضـــــــع املفهــــــــوم االجرائــــــــي 
ا عملية االتصال الناجتة عن  لالتصاالت التسويقية املتكاملة (با
ختطــيط وتكامــل عناصــر االتصــاالت التســويقية وعمليــة التحليــل 
االســرتاتيجي والتنفيــذ والرقابــة علــى كافــة هــذه العناصــر علــى حنــو 

مــابني املنظمــة والزبــائن فاعــل وكــفء للتــأثري علــى نقــل املعلومــات 
والــيت تصــل اىل نتيجــة خلــق تــأثري مباشــر للعالمــة التجاريــة علــى 
ــــــون). وميكــــــن توضــــــيح الفــــــرق بــــــني االتصــــــاالت التســــــويقية  الزب

واالتصاالت التسويقية املتكاملة من خالل اجلدول.

االتصاالت التسويقية املتكاملةالفرق بني االتصاالت التسويقية و :)7(رقمجدول 
االتصاالت التسويقية المتكاملةاالتصاالت التسويقية

دف اىل احملافظة على العالقة مع االهداف املقابلةدف اىل كسب االهداف املقابلة

اتصاالت خمتارة وومنتقاةاتصاالت شاملة وواسعة
حوار تفاعلي تباديلاحادية االجتاة

املعلومات مطلوبة(تستقبل)ترسلاملعلومات 
املستلم ياخذ املبادرة باالتصالاملرسل هو من يبادرباالتصال

التاثري على املتلقي من خالل مناقشة املوضوعالتاثري على املتلقي من خالل تكرار االتصال

ممارسة اللطف واالقناع يف عملية البيعممارسة الضغط يف حتقبق عملية البيع

تسعى اىل حتقيق االقناع والقبول لدى االخرينتغيري االجتاهات لدى الغريتسعى اىل
البيعالتعويل على العالمة التجارية كأساس يف عمليةجتاوز العالمة التجارية كأساس يف عملية البيع

التوجة حنو حتقيق عالقة مشرتكةالتوجه حنو عقدة صفقة جتارية

عمان.،دار احلامد للنشر ،الطبعة الثانية،االتصاالت التسويقية والرتويج ،2009،ثامر،البكري:المصدر

مبادئ االتصاالت التسويقية المتكاملة وخصائصها-2
مبادئ االتصاالت التسويقية المتكاملة-1.2

ان عناصـر مـزيج االتصـاالت التسـويقية املتكاملـة تعمـل علــى 
حنــــــو خمطــــــط لــــــه أو منســــــق ومنســــــجم ولكــــــي تــــــنجح يف الواقــــــع 

,Smith, 2000)(.جيب ان تعتمد على املبادئ االتيةالتطبيقي 

).5، 2012و (فبادو، 60

يكـونأنالبـدالتسـويقياالتصـالعمليـةتبـدألكـي-1.1.2
الزبون،قبلمنمعروفةتكونعالمةالسوقيفاملعروضللمنتج

ا الزبـون، إىلاملنـتجهـذاحيققهـاالـيتواملزايـااملنافععنستعربأل
السـلوكحتديـديفأسـاسسـتكونالتجاريـةالعالمـةفـإنوعليـه

جتـاهالزبـون و املنظمـةبـنيوسيطمبثابةوبالتايلللزبون،الشرائي
.املتكاملالتسويقياالتصالعمليةيفاألوىلاخلطوةحتقيق

الشـموليةمـعاملتكاملـةالتسـويقيةاالتصـاالتتوافـق-2.1.2
ونشاطاتاحتياجاتحتديدباجتاهاألعمالمنظمةإلسرتاتيجية

املناسبةاالتصاالتوسيلةاختياريفالتوافقذلكالزبون، يتمثل
املتعـددةحاجاتـهلتلبيـةواملعروضـةباملنتجـاتالزبـونلتعريـف
.األعمالملنظمةاملوضوعيةاألهدافحيققومباواملتنوعة
مــزيجعناصــربــنيوالتنظيمــياملنطقــيالتكامــل-3.1.3

أساسـاً املسـتندةالتسـويقياملـزيجوعناصرالتسويقيةاالتصاالت
ويتم.هلااملرسومةاألهدافلبلوغاملوضوعةالتسويقيةاخلطةإىل

االتصـالوطريقـةالرسـائلمضـمونحيـثمـنالتكامـلذلـك
.املستهدفالسوقمعاالتصالوخصوصية

خصائص االتصاالت التسويقية المتكاملة-2.2
لالتصاالت التسويقية املتكاملة جمموعة من اخلصائص، أمهها مـا 

، 2009) و (الــــزعيب، 103، 2006جــــاء بــــه كــــل مــــن (البكــــري، 
166.(
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الزبـون وينتهـي اليـه ان التكامل يف االتصاالت يبدأ مـن -1.2.2
ــــــة  ــــــق عملي وذلــــــك مــــــن خــــــالل اعتمــــــاد االدوات الكفــــــؤة لتحقي

االتصال التسويقي الفعال.
ان عناصر مزيج االتصاالت التسويقية املتكاملـة تتوجـه -2.2.2

وتتحد معا حول اهلدف التسويقي االسرتاتيجي املطلوب حتقيقه، 
ا حنو خلق  صورة اجيابيـة وتكاملها مع رسالة ورؤية املنظمة وقنوا

يف ذهن الزبون.
ان االتصــاالت التســويقية املتكاملــة هــي خاصــية مهمــة -3.2.2

للتعبــري عــن تطــوير قــدرات ومــوارد املنظمــة يف الوصــول اىل الزبــون 
ــــــك يف الزمــــــان واملكــــــان املناســــــبني ومــــــع الرســــــالة  املناســــــب، وذل

املناسبة.
ه حنــــو خلــــق تــــأثري يف ســــلوك الزبــــون ويف تغيــــري اجتاهاتــــ-4.2.2

حتقيق فعل وسلوك مستجاب يتمثل يف قرار الشراء.
ــــــة -5.2.2 اليكفــــــي أن حتقــــــق االتصــــــاالت التســــــويقية املتكامل

النجــــــاح يف ايصــــــال الرســــــالة اىل الزبــــــون املســــــتهدف ومعـــــــرفتهم 
للعالمــة، وبالتــايل توليــد االدراك لــديهم عنهــا، بــل املهــم يف االمــر 

وتغيـري اجتاهاتـه ومبـا حيقـق هو أن يتحقق التـأثري السـلوكي بـالزبون 
استجابة سلوكية ومبا يقود اىل فعل متحقق.

المتكاملةالتسويقيةاالتصاالتمنافع-3
) 2013،76،و (حســـــــني ) 2008،159،يطــــــرح (مــــــدكور

جمموعــة مــن املنــافع املتحققــة مــن االتصــاالت التســويقية املتكاملــة 
منها.
امليـزةلتحقيـقاملسـاعدةيفمناسـبةوأداةوسـيلةتعـد-1.3

اخـاللومـن، األعمـالملنظمـةالتنافسـية اإلسـنادعلـىقـدر
األرباححتقيقعلىوقادركفءوعلى حنوالبيعلعملياتاملبكر

.املستهدفة
املتبادلـةاالتصـاالتعمليـةخـاللومـنالزبـونمسـاعدة-2.3
الـيتاملنتجـاتعلـىاملرتتبـةوالكلـفوالوقـتاجلهـدتقليـلعلـى

اوبالتايل.عنهايبحث املعلوماتوعرب،مباشرةمساعدةمتثلفإ
ذلككانوسواءالشراء،مراحلعربحتركهلرتتيبللزبوناملقدمة

.الشراءيفاملناسبالقرارإىلللوصولبعدهاأوخالهلاأوقبلها

ولألقســاماملنظمــةداخــلالرتوجييــةاجلهــودتنســيق-3.3
علـىتعمـلمجيعـاً علهـاجيباجتـاهاملختلفـةالتسـويقيةوالوحـدات

الزبـونإىلاملطلوبـةالرسـالةإليصـالموحـد،ونسـقمسـاروفـق
.فاعلعلى حنو 

للمنظمـةاخلارجيـةاألطـرافحـدوديفاملنـافعتنحصرال-4.3
مبقـدارذلـكويتأثر.أيضااملنظمةداخلإىلمتتدبل،فحسب

التسـويقي، املـزيجوعناصـرنشـاطاتبقيـةعلـىاإلجيـايبالتـأثري
الزبونأفعالردودخاللومناملنتجبتصميميتعلقفيماخاصة
وأماكنباألسعاريتعلقمااملتحققة، وكذلكالبيعنتائجوقياس
.وغريها…الزبونإىلاملنتجاتوصولوكيفيةالتوزيع

حتقيــق االتصــال املباشــر وبنــاء عالقــة طيبــة مــع الزبــون مــن -5.3
خالل أدوات و وسائل االتصال احلديثة.

تعظــيم النتــائج املتحققــة مــن خــالل تقليــل تــأثري تشــويش -6.3
املنافسني على رسائل املنظمة املوجهة للزبون.

حتقيـــق ميـــزة تنافســـية للمنظمـــة وأعماهلـــا مـــن خـــالل قـــدرة -7.2
االتصــــاالت التســــويقية املتكاملــــة علــــى مســــاعدة عمليــــات البيــــع 

والشراء وحتقيق االرباح.
امتـــداد املنـــافع اىل عناصـــر املـــزيج التســـويقي االخـــرى مثـــل -8.2

تصميم املنتج واالسعار والتوزيع.
المتكاملـة التسـويقيةاالتصـاالتأهميـةنمـوأسـباب-4

ومعوقات تطبيقها
اسباب نمو االتصاالت التسويقية المتكاملة-1.4

اتصـاالتإىلالتقليديـةالتسـويقيةاالتصـاالتحتـولإن
التسعينياتيفالتسويقتطوراتأهممنتعترباملتكاملةالتسويق
تطبيـق االتصـاالت يتبنـوناملسـوقنيجعلـتأسـبابعدةوهناك

ن (التســويقية املتكاملــة أمههــا مــا جــاء بــه كــل  & Schultzم

other, 2007,31(و )11(Belch, 2003,.
بـأناملسـوقنياقتنــاعهـوواهلـاماألســاسالسـبب-1.1.4

إمكانيـةمـنختفـفوسـائطلعـدةاملدروسـةالـرتويجإسـرتاتيجية
كبــريرفـعإىلوتـؤديالـدعائي،املوضـوعنفـسيفالتكـرار

ولـيسراحبـاً اسـتثماراً الـرتويجيصـبححبيـثاملبيعـاتحجـميف
إضافية.نفقات
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الســبب الثــاين هــو أن املنظمــات أدركــت وتفهمــت أمهيــة -2.1.4
وقيمـــــــة احـــــــداث تكامـــــــل اســـــــرتاتيجي بـــــــني خمتلـــــــف أشـــــــكال و 
وظــــائف االتصــــاالت بــــدال مــــن تــــرك كــــل وظيفــــة تعمــــل وتـــــدار

بشكل منفصل.
ـــــــــث ان الربنـــــــــامج النـــــــــاجح لالتصـــــــــاالت -3.1.4 الســـــــــبب الثال

التســويقية املتكاملــة يتطلــب مــن املنظمــة ان حتــدد املــزيج الرتوجيــي 
املناسب.

السـبب الرابـع هـو حماولـة املنظمـات يف التكيـف والتوافـق -4.1.4
مــــع تغــــريات قــــوى وعوامــــل البيئــــة وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالزبــــائن 

وجية و وسائل االعالم.والتكنل
معوقات تطبيق االتصاالت التسويقية المتكاملة-2.4

علــى الــرغم مــن منــو االتصــاالت التســويقية املتكاملــة لكــن هنــاك 
، 2013جمموعة من املعوقات أمهها ما جاء به كـل مـن (حسـني، 

).142، 2007و (املوسى، ) 77

عــدم التكامــل والتعــاون علــى املســتوى الــوظيفي، فهنــاك -1.2.4
ـــــم يف  بعـــــض املـــــدراء ينزعجـــــون مـــــن مشـــــاركة أقســـــامهم أو ادارا
برنــامج االتصـــاالت التســـويقية ســـواء يف امليزانيـــة أو اجلهـــود، مثـــل 

رجـــــــال البيـــــــع الشخصـــــــي اليلتقـــــــون مبـــــــديري العالقـــــــات العامـــــــة 
كذا.واليهتمون بارسال رسائلهم اىل اقسام التسويق وه

عــــــــدم حتمــــــــس بعــــــــض املنظمــــــــات لالجتــــــــاه االبــــــــداعي -2.2.4
واالبتكـــــاري يف التفكـــــري ويف االدارة، الن املفهـــــوم اصـــــال جديـــــد 

على االدرات ذات البناء القدمي.
عــــــــدم االملــــــــام واملعرفــــــــة يف بعــــــــض املنظمــــــــات مبفهــــــــوم -3.2.4

االتصــــاالت التســــويقية وقواعــــده وكيفيــــة تطبيقهــــا، النــــه مفهـــــوم 
حديث.

التكامــل بــين االتصـــاالت التســويقية المتكاملــة وعناصـــر -5
المزيج التسويقي

تعــــــد االتصــــــاالت التســــــويقية أو الــــــرتويج أحــــــد عناصــــــر املــــــزيج 
التسويقي، وتعد االتصاالت التسويقية املتكاملـة املفهـوم احلـديث 
لألتصاالت التسويقية، ومتثل عملية احداث التكامل بني عناصر 

وعناصــــر املــــزيج االتصــــايل، مــــن اجــــل احــــداث املــــزيج التســــويقي 
تكامـــــــل يف ايصـــــــال الفكـــــــرة مـــــــن املنظمـــــــة اىل الزبـــــــائن وارجـــــــاع 

مـــن املنظمـــة، وكمـــا موضـــح يف معلومـــات عـــن حاجـــات الزبـــائن
الشكل.

وعالقتها مع املزيج التسويقيIMC:)2شكل (
االردن.،،مبادئ التسويق(مدخل متكامل) ،دار زهران للنشر،عمان1996(عقيلي،عمر وصفي،العبديل،قحطان بدر،الغدير،محدراشد،المصدر :

تعمـــل االتصـــاالت التســـويقية املتكاملـــة علـــى تـــوفري النفقـــات 
الرتوجييـــة لعناصـــر املـــزيج الرتوجيـــي، وحتقـــق قـــدر أكـــرب مـــن فعاليـــة 

وجيـــب علـــى املنظمـــة التحديـــد اجليـــد نفيـــذ االهـــداف الرتوجييـــة. ت
للزبــون املســتهدف مث حتديــد اهــداف االتصــال مث حتديــد مناســب 

التسويقياملزيج

املنتج

السعر

التوزيع
الزبائن

املزيج

االتصايل

االتصاالت التسويقية املتكاملة
االعالن

البيع الشخصي

تنشيط املبيعات
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لعناصـــر االتصـــال والتعامـــل مـــع كــــل عنصـــر بفعاليـــة حنـــو حتقيــــق 
اهداف املنظمة.

االتصاالت التسويقية المتكاملة والمنتج  -1.5
السوقيفيعرضأنميكنماكلأنهعلىاملنتجيعرف

يعمـل ). Kotler، 1997، 139(حاجـة بإشـباعتسـمحبطريقـة
االتصـــــال علـــــى وضـــــع صـــــورة ذهنيـــــة حســـــنة للمنـــــتج وتصـــــحيح 
ــــــه وتقــــــدمي كافــــــة املعلومــــــات الألزمــــــة مــــــن  املفــــــاهيم اخلاطئــــــة عن
خصــائص ومزايــا و منــافع، ومــن اجــل توضــيح اجلوانــب االجيابيــة 
اليت حيتويها املنتج تقوم املنظمات باعتمـاد االتصـاالت التسـويقية 

ابيـات الـيت حيتويهـا املنــتج، املتكاملـة، وذلـك عـن طريـق ابـراز االجي
وهذا يؤدي اىل التاثري على الزبائن واقناعهم يف اقتناء هذا املنتج، 
ان طبيعة املنتج وطبيعة زبائنه حتدد اىل درجة كبرية مدى حاجتها 
لالتصال، فكلمـا كـان املنـتج املوجـه اىل السـوق كبـريا كلمـا زادت 

).72، 2009احلاجة اليه. (الزعيب، 
الت التسويقية المتكاملة والسعراالتصا-2.5

املنـتجمقابـليدفعالذياملاليعرف السعر على بانه" قيمة
حصلوااليتاملنافعمقابلالزبائناليت يدفعهاالقيمجمموعةأو،

(Armstrong, 2004, 333املنــتج"الســتخدمهمعليهــا

(kotler & ويؤثر االتصال علـى السـعر، خاصـة يف حالـة ارتفـاع.
الســــعر مقارنــــة باملنظمــــات املنافســــة لــــذا جيــــب اســــتخدام القــــوى 
البيعيـــــة القنـــــاع املـــــوزعني بالتعامـــــل معهـــــا، واللجـــــوء اىل محـــــالت 
اعالنيـة. ويعــد تســعري املنــتج املــراد بيعــه مــن قبــل املنظمــة مــن اهــم 

ذ جيـــب أن حيقـــق الســـعر القـــرارات الـــيت تقـــوم باختاذهـــا املنظمـــة، أ
هدفني االول ان يكون  مالئمـآ للزبـائن املسـتهدفني والثـاين جيـب 
ان يغطي سعر املنـتج تكـاليف املنـتج زائـدآ هـامش ربـح للمنظمـة 
يضــمن بقـــاء واســـتمرار املنظمـــة يف الســوق. وتســـعى املنظمـــة مـــن 
خالل االتصاالت التسويقية املتكاملة اىل اظهار اجلانب االجيايب 

ار املنتجــات، فعنــدما يكــون ســعر املنــتج املقــدم مــن قبــل مــن اســع
املنظمة مرتفعا تقوم وسائل االتصال اىل اظهار اجلودة العالية اليت 
حيتويها املنتج، وعنـدما يكـون سـعر املنـتج منخفضـآ تقـوم وسـائل 
االتصال بالرتكيز على ميزة السـعر املـنخفض مـع التأكيـد أن هـذا 

ــــتج الــــذي الســــعر املــــنخفض مل يكــــون علــــى ح ســــاب جــــودة املن

تقدمـــــه املنظمـــــة، وبـــــذلك تســـــاعد وســـــائل االتصـــــال املنظمـــــة يف 
التســــعري ويف ايصــــال فكــــرة التســــعري اىل الزبــــائن الــــيت تســــتهدفهم 

.)11، 2011املنظمة (فتيحة، 

االتصاالت التسويقية المتكاملة والتوزيع-3.5
بوضعتسمحاليتوالعملياتالنشاطاتجمموعةالتوزيعميثل
وخيتلـف ).Micallef،117،1992(الزبـون  يف متنـاولاملنتـوج

فـــاذا كـــان ،االتصـــال حســـب املنافـــذ املســـتخدمة يف توزيـــع املنـــتج
املنـــتج يبـــاع مباشـــرة اىل الزبـــون النهـــائي فـــان الرتكيـــز يكـــون علـــى 

امــــا اذ كانــــت متــــر عمليــــة البيــــع بعــــدة مراحــــل و ،القــــوى البيعيــــة
،االهتمام يكون اكرب يف االعـالنبالعديد من قنوات التوزيع فان 

وكــــذلك عـــــرض مجيــــع الوكـــــاالت التابعــــة هلـــــا مــــع امـــــاكن وجـــــود 
ــــدف املنظمــــة مــــن خــــالل التوزيــــع اختيــــار افضــــل املنتجــــات. و 

قنوات التوزيع القادرة على ايصال املنتج اىل اكرب عدد من الزبائن 
املستهدفني باقل تكلفة واسـرع وقـت، وتعمـل املنظمـة مـن خـالل 

االت التســــويقية املتكاملــــة علــــى ارشــــاد الزبــــائن وتعــــريفهم االتصــــ
بأمــاكن تواجــد منتجــات املنظمــة وطرائــق احلصــول عليــه، وبــذلك 
تساعد وسائل االتصال بايصال املعلمومـات للزبـائن وتقـوم ايضـا 
ــــوات التوزيــــع املناســــبة والــــيت ختــــدم  بارشــــاد املنظمــــة يف اختيــــار قن

).72، 2009اهداف املنظمة. (الزعيب، 

تخطيط االتصاالت التسويقية المتكاملة-6
يفرئيسيجماللكلتسويقيةخطةإعدادإىلاملنظمةحتتاج

فــإنالتســويقيةالنشــاطاتمــنوكغريهــاالتسـويقي،العمـل
الكثـرييكتنفـهعمـلالتسـويقية املتكاملـةلالتصـاالتالتخطـيط

للمستقبل، ويعتربواستشرافاستقراءميثلالصعوبات، ألنهمن
أبـرزمـنالتسـويقية املتكاملـةاالتصـاالتلعمليـةالتخطـيط
مناملنظمات، وذلكيفالتسويقيةاالتصاالتمسؤويلواجبات

املالئماملزيجوإجياداالتصال،يفاملناسبةاألدواتاختيارخالل
مـناملرجـوةاألهـدافلبلـوغوهـذااالتصـالية،األدواتتلـكمن

اعتمادخاللمنبلاعتباطاحيدثالوهذااالتصاليه،العملية
التســـويقي لالتصــاالتاإلســـرتاتيجيوالتخطــيطالتخطــيط

النمـوذجهـذاتطبيـق، ويتطلـب) 68، 2008املتكاملـة (نطـور، 
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مـعومنطقـيمتناسـقوبشـكلبعـضمـعبعضـهاأجزائـهتفاعـل
إليصـالتسـعىالـيتالتسـويقيةاالتصـاالتقـراراتهـدافأ

أكثـرتوضيحاتيليفيها، وفيمااملعنيةاألطرفإىلاملعلومات
.)3(وهي كما موضح يف الشكل النموذجهذالعناصر

مراجعة اخلطة التسويقية-1.6

ا و  فحــــص شــــامل، مــــنظم، مســــتقل لبيئــــة املنظمــــة، أهــــدافها، اســــرتاتيجيا
ا ملعرفـة مواضـع املشـكلة و الفــرص و التوصـية خبطـة عمـل ،تنفيذيــةنشـاطا

مراجعـــــة اخلطـــــة التســـــويقة كـــــل لتحســـــني أداء املنظمـــــة التســـــويقي" يغطـــــي
االت التسويقية الرئيسة و ليس فقط موقع املشكلة"  & Khan(28,ا

Shahzad, 2005.(
حتليل حالة الربنامج الرتوجيي -2.6

من اجل حتليل حالة الربنامج الرتوجيي البد من حتليل عام للعوامـل الـداخلي 
، 25الــــيت قـــــد تــــؤثر علـــــى االعــــداد اجليـــــد للربنــــامج الرتوجيـــــي ( واخلارجيــــة 

2003 ،Michael &George.(

IMCختطيط :)3(شكل
،كلية العلوم االقتصادية، اجلزائر.دراسة حالة مؤسسة محود بو عالم)ملتكاملة يف خلق القيمة للزبون (دور االتصاالت التسويقية ا،2010،بن سامل فاروق:المصدر

مراجعة خطة التسويق

حتليل حالة الربنامج الرتوجيي

حتليل عمليات االتصال

ميزانية االتصال

املتكاملةاعداد برنامج االتصاالت التسويقية 

البيع الشخصيلعالقات العامةاتنشيط املبيعاتالتسويق املباشراالعالن

اهداف           االعالن

اسرتتتيجية  االعالن

رسالة و وسائل التسويق املباشر رسالة و وسائل االعالن االسرتاتيجيات
االسرتاتيجيات

اسرتاتيجية   التسويق 
املباشر

اهداف       التسويق 
املباشر

اهداف           البيع 
الشخصي

اهداف      العالقات 
العامة

اهداف          تنشيط 
املبيعات

اسرتاتيجية      البيع 
الشخصي

تيجية العالقات العامةاسرتا اسرتاتيجية    تنشيط 
املبيعات

الشخصي رسالة و وسائل البيع 

تاالسرتاتيجيا
رسالة و وسائل العالقات العامة 

االسرتاتيجيات
رسالة و وسائل تنشيط املبيعات 

االسرتاتيجيات

تطبيق االتصاالت التسويقية املتكاملة

مراقبة وتقييم برنامج االتصاالت التسويقية املتكاملة
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يعمل التحليل الداخلي على تقييم التحليل الداخلي :  -1.2.6
النشــاطات الــيت هلــا تــأثري بالسياســة االتصــالية للمنظمــة كلمنــتج، 

،وكــــذلك دراســــة قــــدرة املنظمــــة علــــى تطبيــــق الربنــــامج الرتوجيـــــي
ويساعد التحليل الداخلي املنظمة علـى اكتشـاف نقـاط الضـعف 
والعمل على معاجلتها واكتشاف نقاط القوى وابرازها يف الربنامج

االتصايل
التحليــل اخلــارجي : يعمــل التحليــل اخلــارجي علــى فهــم -2.2.6

احتياجات ورغبات زبائن املنظمة وحتليل السوق الـذي تسـتهدفه 
ويعمل على ،ودراسة املنظمات املنافسة وتأثريها،املنظمة وتقيمه

تقيــــيم وحتليــــل مجيـــــع العوامــــل البيئيـــــة  الــــيت تـــــؤثر علــــى الربنـــــامج 
والديانة ).،والتقاليد،مثل (التشريعاتالرتوجيي للمنظمة 

تحليل عملية االتصال-3.6
خـاللمـناملنظمـةـدفحتديـد اهـداف االتصـال : -1.3.6
هلاتضمنواليتاألهدافمنجمموعةحتقيقإىلاالتصالعملية

أهـمالتنافسـي، ومـنوموقعهاعلى زبائنهاوحفاظهااستمراريتها
، األهـــداف (االعـــالم، واالقنـــاع ، التـــذكري، متييـــز املنـــتج) هـــذه

)223.(Shimp, 2007,

تعد تصميم رسالة املنظمة من أصعب تصميم الرسالة : -2.3.6
مراحـــل التخطـــيط االســـرتاتيجي، كمـــا تعتـــرب خطـــوة حتديـــد مهـــام 
املنظمــة مـــن اخلطـــوات األوىل واهلامـــة يف عمليـــة تصـــميم الرســـالة، 

أمام األسئلة التالية (ماهي الوظائف اليت تقوم وملعرفة ذلك نقف 
ــا املنظمــة، اىل مــن يــتم توجيــه هــذه الوظــائف، كيــف يــتم تأديــة 
هذه الوظائف لألطراف املوجهة إليها) من خالل ذلك البد مـن 
معرفــــة زبائننــــا الواجــــب إشــــباع حــــاجتهم، وال يــــتم ذلــــك إال مــــن 

م، خــالل معرفــة مــا حيتــاجون إليــه، وبعــد معرفــة طبيعــة  احتياجــا
البــد مــن طــرق وقــدرات مميــزة لتحقيــق هــذه احلاجــات واملطالــب 

).40، 2011(قامسي، 
اختيـــار قنـــوات االتصـــال : بعـــد أن يـــتم حتديـــد أهـــداف -3.3.6

االتصال وتصميم الرسالة، يتم اختيار قنوات االتصال الـيت ختـدم 
عملية االتصال، والقنـوات أم أن تكـون شخصـية مثـل املقـابالت 

غري شخصية مثل اجلرائد.أو 

ميزانية االتصال-4.6
ــــيس فقــــط يف  ــــة ل ــــة االتصــــاالت التســــويقية املتكامل ختتلــــف ميزاني

امنـا ختتلـف ايضـا يف املبـالغ املخصصـة لكـل ،املبالغ املخصصة هلا
عنصر من عناصر االتصاالت التسويقية املتكاملة حيث ختصص 
املنظمات الصـناعية اجلـزء االكـرب مـن امليزانيـة اىل البيـع الشخصـي 
بينما ختصص املنظمات االستهالكية اجلزء االكرب من امليزانية اىل 

(حتديــد نســبة مئويــة امــا عــن طــرق حتديــد امليزانيــة فهــي ،االعــالن
حتديـد نسـبة مماثلـة ،املبلغ احملدد لكل وحدة منتجة،من املبيعات
حتديــــــــــــــد امليزانيــــــــــــــة وفقــــــــــــــا للهــــــــــــــدف واملهمــــــــــــــة) ،للمنافســــــــــــــني

.)2013،70،(حسني
اعداد برنامج االتصاالت التسويقية المتكاملة-5.6

التنســـيق بـــني مجيـــع عناصـــر املـــزيج االتصـــايل : وخيتلـــف -1.5.6
املنظمــات لعناصــر املــزيج االتصــايل حســب طبيعــة نشــاط اختيــار 

واهداف املنظمة، فهناك منظمات تركز على االعالن، النه يصل 
اىل عدد كبريمن الزبائن وبسرعة، وهناك منظمات تركز على البيع 
الشخصــي، النــه يســمح باالحتكــاك املباشــر مــع الزبــون ويســهل 

يط املبيعــات، مـن عمليـة اقناعــه، وهنـاك منظمـات تركــز علـى تنشـ
النـــه يســـمح جبـــذب الزبـــائن اكثـــر ممـــا يـــؤدي اىل زيـــادة يف حجـــم 
املبيعــات، ومنظمــات تركــز علــى العالقــات العامــة مــن اجــل بنــاء 
عالقــــة جيــــد مــــع كــــال زبائنهــــا وحتســــني صــــورة املنظمــــة وضــــمان 
والائهــــم هلــــا، ومنظمــــات تركــــز علــــى التســــويق املباشــــر مــــن اجــــل 

كـــــل زبـــــون، وتســـــتخدم ضـــــمان خصوصـــــية الرســـــالة املوجهـــــه اىل
املنظمـــــة اكثـــــر مـــــن عنصـــــر يف عمليـــــة االتصـــــال وذلـــــك حســـــب 

ا. حاجا
اســـرتاتيجية مـــزيج االتصـــاالت التســـويقية : يقـــوم رجـــال -2.5.6

التسـويق باختيـار اسـرتاتيجية مـزيج االتصـاالت الـيت تعتمـد عليهــا 
ــــــــــــــاك جمموعــــــــــــــة مــــــــــــــن االســــــــــــــرتاتيجيات هــــــــــــــي املنظمــــــــــــــة، وهن

يجية الســحب، اســرتاتيجية الــدفع، االســرتاتيجية العنيفــة، (اســرتات
االسرتاتيجية اللينة).

تكامــل عناصــر املــزيج االتصــايل : يعمــل رجــال التســويق -3.5.6
هنــا علــى احــداث التكامــل يف املــزيج االتصــايل وذلــك عــن طريــق 
حتليـــل االجتاهـــات الداخليـــة واخلارجيـــة للمنظمـــة و حتديـــد تكلفـــة  
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قيـــــاس اداء تكـــــون مشـــــرتك لكـــــل عناصـــــر كـــــل عنصـــــر وانتـــــاج م
).828، 2007، و ارمسرتونجاالتصاالت (كوتلر

تطبيق االتصاالت التسويقية المتكاملة-6.6
تعتربعملية تطبيـق برنـامج االتصـاالت التسـويقية املتكاملـة املرحلـة 
احلساســـة مـــن بـــني مجيـــع املراحـــل التخطـــيط لالتصـــاالت، وعلـــى 

الوقت املناسب لعملية االتصال بالزبائن رجال التسويق أن يعرفوا 
واختيار املكان املناسب لتطبيق برنامج االتصال واختيـار الطريقـة 

).55، 2010املناسبة لبدء عملية االتصال (بن سامل،
مراقبة وتقييم االتصاالت التسويقة المتكاملة-7.6

ــــدف عمليــــة املراقبــــة اىل حماولــــة اكتشــــاف االخطــــاء يف برنــــامج 
ال والعمــــل علــــى تصــــحيحها، كمــــا تقــــوم املنظمــــة بتقيــــيم االتصــــ

ــــني االهــــداف املوضــــوعة  ــــة ب ــــامج االتصــــال مــــن خــــالل املقارن برن

ــدف تضــييق الفجــوة بــني االهــداف والنتــائج  والنتــائج املتحققــة 
وتصحيح االخطاء.

ثانيا / ابعاد االتصاالت التسويقية المتكاملة
ان أبعــاد االتصــاالت التســويقية املتكاملــة تتفاعــل فيمــا بينهــا مــن 
اجل الوصول اىل التكامـل، وذلـك باختيـار العنصـر املالئـم الـذي 
خيـــدم اهلـــدف الرتوجيـــي احملـــدد مـــن قبـــل املنظمـــة، اي ان التكامـــل 
بــني عناصــر االتصــاالت التســويقية اليعــين ذلــك اشــراكها مجيعهــا 

العنصــــر االكثــــر تــــأثريا يف حتقيــــق يف عمليــــة الــــرتويج، بــــل اشــــراك
ــــا رســــالة واضــــحة  اهلــــدف، وهــــذه العناصــــر املســــتخدمة حتقــــق لن
ومنســــقة عــــن صــــورة املنظمــــة واظهــــار القيمــــة املضــــافة للمنظمــــة 

.وكما موضح يف الشكل).2007،799،كوتلر و ارمسرتونج(

IMCتفاعل ابعاد :)4(شكل

دار املريخ، اململكة العربية السعودية.، اساسيات التسويق، ترمجة سرور علي ابراهيم، 2007املصدر : فيلب كوتلر، جاري ارمسرتونج،

ويتضـــح مـــن الشـــكل الســـابق الـــذكر وباالعتمـــاد علـــى افكـــار 
فليب كوتلر و جاري ارمسـرتونج ان ابعـاد االتصـاالت التسـويقية 

العالقــة ،تنشــيط املبيعــات،البيــع الشخصــي،املتكاملــة (االعــالن
التســــــويق املباشــــــر) والغــــــراض هــــــذه الدراســــــة ســــــيعتمد ،العامــــــة

، والبيــــــع الشخصــــــي، وتنشــــــيط الباحــــــث علــــــى بعــــــد (االعــــــالن
املبيعات) كابعاد لالتصاالت التسويقية املتكاملة.

االعالن-1
أصــبح االعــالن جــزءا اساســيا مــن حياتنــا اليوميــة وضــرورة ال 
غـــىن عنهـــا لكـــل مـــن املنـــتج والزبـــون نفســـه ، ومل يصـــل إىل هـــذه 
املكانـة اال بعـد ان مــر بسلسـلة مـن املراحــل ادت اىل تطـوره علــى 
حنــــو الــــذي عليــــه االن ، ويف النهايــــة كســــب معركتــــه ومتكــــن مــــن 

الخـــرى ، اذ اصـــبح احـــتالل مكانـــة بـــارزة بـــني وســـائل االتصـــال ا

رسالة واضحة             
عن صورة ومتناسقة 

املنظمة  والعالمة التجارية

االعالن    البيع الشخصي

العالقة العامةتنشيط املبيعات

التسويق املباشر      
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سـرعته يف ايصـال كميثل امهها ،نظرآ ملا يتمتع به من مزايا خاصـة  
املعلومــات للزبــون، كمــا انــه اصــبح مهنــة تــدر الكثــري مــن االربــاح 

كمــــا انــــه ميثــــل نشــــاطا ذا اثــــار ،  علـــى العــــاملني واملتخصصــــني بــــه
).Kaats, 1995, 23(ومهمــة  علــى املنظمــة فعالــة اقتصــادية 

ـــائن يف خمتلـــف يتميـــز بســـهولة و  وصـــوله إىل اعـــداد كبـــرية مـــن الزب
املنـــاطق وبكلفـــة قليلـــة نســـبيا. و ميكـــن البـــائع مـــن تكـــرار الرســـالة 
ـــــــة ومتكـــــــن املشـــــــرتيني مـــــــن مقارنـــــــة الرســـــــائل اإلعالنيـــــــة  اإلعالني

. وتنـاول العديـد مـن البـاحثني )0200،294،للمنافسني (القريويت
انـه عمليـة" )175، 2005.اذ عرفهـا (كنجـو، مفهـوم االعـالن

الـيتوخدماتـهللمصـرفالـرتويجخالهلـامـنيـتمإقنـاعياتصـال
استجابةاستمالةبقصدالزبونأفرادأذهانعلىالتأثريتستهدف

يكـونالـذياملصـرف،قبـلمـنفيـهاملرغـوباالجتاهسلوكية  يف
فضـآل عـن ضـرورة،حمـددةلتسـعريةوخيضـعالقيمـةمـدفوعدائًمـا

(الضـمور و الشــريدة، املصـرف. ويـرىشخصـيةعـناإلفصـاح
ـــا وســـيلة اتصـــال غـــري شخصـــية للمنتجـــات يف )380، 2008 ا

وســــائل اتصــــال مجاهرييــــة مثــــل التلفزيــــون والصــــحف ..اخل، يــــتم 
ــدف التــأثري  تنفيــذها بواســطة جهــة معلومــة مقابــل اجــر مــدفوع 

جمموعــــة ) 14، 2012(فتحيـــة، وعرفهـــاعلـــى ســـلوك املســــتهلك. 
ار ابداعيــة تســاعد علــى عــرض واقــرتاح افكــار تقنيــات حتمــل افكــ

ـــدف تعريـــف املنتجـــات للزبـــائن  اصـــحاب املشـــاريع االقتصـــادية 
. ومن خالل ماتقدم يـرى الباحـث ان االعـالن هـو " املستهدفني

جمموعــة مــن الوســائل املســتخدمة لتعريــف الزبــون مبنظمــات املنــتج 
منتجـــات والعمـــل علـــى التـــاثري يف ســـلوك الزبـــائن يف اجتـــاه اقتنـــاء 

املنظمة".
البيع الشخصي-2

تسـتخدمهاالـيتالنشـاطاتأهـمأحـدالشخصيالبيعيعترب
ـايفاملنظمـات الزبـائنسـوقيفسـواءزبائنهـا،مـععالقا
الـيتاملباشـرةالعالقـةألمهيـةونظـراالبيـع،إعـادةأوسوقالنهائيني
مـنالكثـريفـإنالزبـائن،مـعالشخصـيالبيـععليهـاينطـوي

مسـتوىإىلللوصـولبالغـةأمهيـةالنشـاطهـذاتـويلاملنظمـات
تكـوينجانـبإىلاملبيعـاتزيـادةيعكسفهواألداء،منأعلى
تمعيفاملنظمةهذهعنإجيابيةصورة ويتميز البيع الشخصي .ا

بامكانيــة الــتحكم بنوعيــة املعلومــات الــيت يتبادهلــا رجــال البيــع مــع 
عنـدما يـرى رجـال البيـع رد فعـل فأمـا ان الزبون وامكانية تعـديلها 

يســتمر علــى نفــس املــنهج البيعــي، أو يقــوم بتغــري مــنهج البيــع مبــا 
بنيشخصياتصالعنعبارة"أنهيتناسب مع ردة الفعل. كما

املنظمـةتقـوموالتبـادل،عمليـةإلمتـامحماولةيفاملشرتيوالبائع
يلعبولديها،تعملاليتالبيعيةالقوىخاللمنذه الوظيفة

أيعن منتجاتالرتويجيفهامادوراالبيع)(رجلالبيعمندوب
هوكمابالزبونمباشرةالبيعمندوباتصاليتمقدومنظمة".

املعمــرة واملنتجــاتاالســتهالكيةاملنتجــاتبعــضيفاحلــال
املنتجاتمعظميفوذلكالتجزئة،واجلملةبتجارأوالصناعية

. )329، 2001منها(الصحن،امليسرةوبصفة خاصةاالستهالكية
عرفــــهاذ وتنــــاول العديــــد مــــن البــــاحثني مفهــــوم البيــــع الشخصــــي 

(Futrell, 2001, 314) قــدرة منــدوب املبيعــات يف نقــل بانــه"
مواصفات ومنافع املنتج اىل الزبون بطريقة جتعله يقدم علـى شـراء 

اشــباع حاجــات املنــتج نتيجــة قناعتــه مبــا يتميــز بــه املنــتج يف جمــال
حلـــوار الزبـــون مـــن جهـــة، ومـــن اقتناعـــه مبنـــدوب املبيعـــات خـــالل ا

)169، 2003(العتيـــــيب ، البيعـــــي مـــــن جهـــــة اخـــــرى"، ويوكـــــد

بكونــه "عمليــة اتصــال بــني طــرفني ، البــائع والزبــون بقصــد تبــادل 
املنافع من خالل تفاوض حـول كيفيـة حتقيـق عمليـة التبـادل هـذه 

ومــــة والقــــدرة يف اقنــــاع الطــــرف املقابــــل ، فالقــــدرة يف ايصــــال املعل
ـــاء احلـــوار بصـــفقة بيـــع تشـــكل جـــوهر مفهـــوم البيـــع واملهــارة يف ا

جمموعـة"أنـهعلـى) kotler، 2006، 638(الشخصـي"، ويـرى
احملتملـنيمـن الزبـائنجمموعـةللتعريـف، وإقنـاعاهلادفـةاخلطـوات

معـنأواإلجابةاملنتج،لشراء مـنالبيـععمليـةإلمتـاماستفسـارا
ا عبارة )42، 2009ويؤكد (ال مراد،الشفوي"االتصالخالل ا

عـــــن االجـــــراءات الخبـــــار الزبـــــائن يشـــــرار منـــــتج مـــــا مـــــن خـــــالل 
االتصـــاالت الفرديـــة يف عمليـــة تبادليـــة بـــني البائعوالزبـــائن. ويرهـــا 

انــــــه اجلهــــــود الشخصــــــية املوجهــــــة اىل ) 367، 2010(الربزجنــــــي، 
دف على حثه  على القيام بشـراء املنـتج مـن خـالل الزبون واليت 

. ومــن خــالل ماتقــدم يــرى الباحـــث ان القــاءات الشخصــية معــه
البيع الشخصي هو " ذلك النشـاط الـذي يتضـمن اجـراء املقابلـة 
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بـني رجــل البيـع وبــني الزبـون، المــداد الزبـون مبعلومــات عـن املنــتج 
دف اقناعه يف اختاذ قرار الشراء.

تنشيط المبيعات-3
تضيفاليتالتسويقي املتكاملةاالتصالوسائلإحدىهي

هـذايكـونوقـداالتصـال،عمليـةعنـداألخـرللطـرفقيمـة
وقتيفمجيعهمأوالوسيط،أواملوزعأوالنهائيالزبونالطرف
االتصـاالتيفتنشـيط املبيعـاتعنصـرجتاهـلميكـنوالواحـد.

ااذالتسويقية املتكاملة، مجيـعيفهامةمكانةحتتلأصبحتأ
والءكسـبإىلاملنظمـاتالعـامل.  تسـعىيفالرائـدةاملنظمـات

أسـاليبمنهوجديدماكلابتكارخاللمنباستمرارالزبون
معهاالتواصلحتقيقعلىالزبونوتساعدتشجعحتفيزيةوطرائق
ضـمناملبيعـاتدورتنشـيط يظهـرهنـامنمعه،العالقةوتوطيد
يفالسـريعوالتـأثريالتواصـلذلـكلتحقيـقاالتصـايل،املـزيج

واإلبـداعبـالتنوعيتميـزالنشـاطهـذالكـوناملسـتهدفة،األطـراف
كمـاالزبـون،لـدىالشـراءقـراراتيفومـؤثرهوجديـدمـاإلجيـاد

التسـويقيةاإلسـرتاتيجيةيفهامـامركـزااملبيعـاتحيتـل تنشـيط 
تسـارع املنافسـةاعتبـارات منهـالعـدةذلـكللمنظمـة،والتجاريـة
اإلعالنـاتمـنالزبـونوتشـبعباملنتجـات ،األسـواقوازدحـام
). وتظهــر امهيــة 254، 2008(كــاترين،.العوامــلمــنوغريهــا

تنشــــيط املبيعــــات عنــــدما يكــــون هنــــاك اخنفــــاض يف والء الزبــــون 
وعنـــدما يكـــون هنـــاك وزيـــادة حساســـيته مـــن احلمـــالت الرتوجييـــة،

زيادة كبرية يف عدد االصناف من املنتجات املطروحة يف االسواق 
، 2001، 326(، فضــــــــــال عــــــــــن التجزئــــــــــة املتزايــــــــــدة يف الســــــــــوق 

Adcock( وتناول العديد من الباحثني مفهـوم تنشـيط املبيعـات .
النشـاطاتكافـة) بانـه "105، 2000(الصـميدعي،اذ عرفهـا 
معينـةإضـافيةقيمـةخالهلـامـنيضـافأنميكـنالـيتالتسـويقية

ذلـكومعينـةزمنيـةلفـرتةاملنظمـةتنتجهـااملنـتج الـذيإىل
املـوزعني"، كفـاءةزيـادةوللزبـائنالسـلوك الشـرائيالسـتمالة

ـا161)،2006،ويراهـا (البكـري غـرياألسـاليبكافـة"بأ
اإلعالنعمليةتدخل ضمنالاليتوعملية الرتويجيفاملعتادة

) 106، 2007الشخصــي"، ويعرفهــا (العــالق وربابعــة،البيــعأو
اعلى مباشـرةاسـتمالهحماولـةعلـىينطـويتروجيـيأسلوب"أ

علىسواءالبيعية،للدعوىأوحافزآإضافيةقيمةثناياهايفحتمل
على حنوالنهائينيالزبائنأوحىتأواملوزعنيالبيعمندويبمستوى
) 366، 2010الربزجني، ويرى (فوري". إىل بيعالنهايةيفيؤدي

هـــي جــــزء مــــن النشــــاط البيعــــي الــــذي يعمــــل علــــى التنســــيق بــــني 
االعالن والبيع الشخصي بطريقة فاعلـة، ومـن الطـرق املسـتخدمة 

ويؤكد(فتيحـــــــة، لتنشـــــــيط املبيعات(اخلصـــــــومات، اهلـــــــدايا...اخل).
) بأنه جمموعة من االدوات احملفزة يف املـدى القصـرية 20، 2012

صممت لتحفيز شراء اسرع واعظم من املنتجات املعينة مـن قبـل 
وفيما تقـــــدم يـــــرى الباحـــــث أن تنشـــــيط املبيعـــــات " املســـــتهلكني.

سلســـلة مـــن التقنيـــات الـــيت تكمـــل عمليـــة البيـــع واالعـــالن، والـــيت 
، وتســعى تعمــل علــى دفــع وتشــجيع الطلــب علــى املــدى القصــري

املنظمة من خالهلا اىل التحفيز املباشر اىل اجراء عملية البيع".
)   ASC(ثالثـــــــــــــــا / الميـــــــــــــــزة التنافســـــــــــــــية المســـــــــــــــتدامة    

sustained competitiveadvantage
مفهوم الميزة التنافسية المستدامة-1

اذ متثل امليزة التنافسية جوهر اداء املنظمة والقاعدة االساسية 
ولكـــي ،عليهـــا لتحقيـــق النجـــاح يف امليـــدان التنافســـيالـــيت ترتكـــز

تكــون املنظمــة ناجحــة ومتفوقــة البــد ان تفهــم االســس احلقيقيــة 
ا يف ،للمنافســة الن جنــاح املنظمــة يف املســتقبل يعتمــد علــى قــدر

البحـــث عـــن مصـــادر جديـــدة للميـــزة التنافســـية ملواكبـــة التطـــورات 
. )63، 2009،ادريـــس(الغـــاليب و ،املتســـارعة الـــيت يشـــهدها العـــامل

تعبـريانـهعلـىاالسـتدامةمفهـومإىلاملنظمـاتمـنالعديـدتنظـر
ولكناملنظمات.تلكاتضطلعاليتاالجتماعيةاملسؤوليةعن

يفتعيناالستدامةبانالحقااملنظماتهذهأدركتهااليتاحلقيقة
مـناإلبـداعحتقيـقحنـواملتقدمـةاألعمـالإسـرتاتيجيةحقيقتهـا

تنافسية، تشري الدراسـات اىل أن أول مـن طـرح ميزةامتالكاجل
مفهوم امليزة التنافسية
أشاراىل امكانية عندماGeorge Day 1984املستدامة هو 

لبقــاء املنظمــة اإلســرتاتيجيةمــنخمتلفــةمنــاذجعلـىاحلصـول
نشـأة امليـزةيفعليهـايسـتندالـيتاحلقيقـةولكـن.ودميومتهـا
منوذجهيفPorter1985بورتر قدمهماهواملستدامةالتنافسية

معربطهامتالذي حدد من خالله االسرتاتيجيات التنافسية اليت
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مـعتتوافقواليتاملنظمةتقدمهااملنتجات اليتخاللمنالبيئة،
، واشــار (Reed,et al,2000,.9)الزبــون وقــدراتحاجــات

التنافسية املستدامة.مليزة العديد من الباحثني ملفهوم ا

مفاهيم امليزة التنافسية املستدامة:)8(رقمول جد

واعتمـــادا علـــى ماســـبق ميكـــن وضـــع املفهـــوم االجرائـــي للميـــزة 
قيمـــة التنافســية املســـتدامة واملتمثــل يف( قـــدرة املنظمــة علـــى توليــد

اضــافية متفوقــة ومســتمرة مــن خــالل البحــث الــدائم عــن مصــادر 
جديـــدة متيزهـــا عـــن املنافســـني وحتقـــق هلـــا الكفـــاءة اجلوهريـــة الـــيت 

متكنها من قيادة السوق).
كيفية تحقيق ميزة تنافسية مستدامة-2

التنافسيةامليزةبأنPorter & Day) 1984(منكليرى
لــذا تواجــه ).Nicole,2000,6(إســرتاتيجياهــدفاأصــبحت
عوائـدحتقيـقلتضـمناستمراريتهاعلىاحملافظةحتدياملنظمات

امليـزة التنافسـية"مصـطلحظهـروبالتـايلاالمـد البعيـدعلـى
تنافسـيةميـزةاملنظمـةمتتلـك"وجـونزهيـلحسـب."املسـتدامة
رحبية أعلىمعدلعلىاحلفاظعلىقادرةتكونعندمامستدامة

يـل و جـونز ، ھالسـنوات(مـنعـددمـدارعلـىاملتوسـطمـن
تنافسيةميزةمتتلك املنظمةBarneyحسب أما.)183، 2008

قيمة بتوليدهلاتسمحإسرتاتيجيةتطبيقمنمتكنتإذامستدامة
احلـالينياملنافسـنيمبقـدورالتميز لـيسمنحالةحتقق هلامتفردة

.اإلسـرتاتيجياتهـذهمـنالعوائـدنفـسحتقيـقاحملتملـنيأو

)Nicole ,2000,6.(

ودرجة استدامتهااليات الميزة التنافسية المستدامة-3
اليات الميزة التنافسية المستدامة-1.3

يتوجب على املنظمة تبين اليات تساعدها يف قراءة اسرتاتيجيات 
املنظمات املنافسة وبشكل يساهم يف ترسيخ امليزة التنافسية 

املستدامة يف املنظمة ومن هذه االليات مايايت.
التفكير االستراتيجي-1.1.3

ظهــر مفهـــوم التفكـــري االســـرتاتيجي ومنطلقاتـــه الفلســـفية كـــرد 
فعل احدثته االوساط البحثية اليت نقبـت يف اسـتخدامات االدارة 
االســرتاتيجية الســلوب التخطــيط االســرتاتيجي ومــدى فاعليتــه يف 

ظميــــة، ويشــــري التفكــــري االســــرتاتيجي اىل تلــــك بلـــوغ الغايــــات املن
ــــــة الضــــــرورية لقيــــــام الفــــــرد  القــــــدرات واملهــــــارات الذهنيــــــة والفكري
بالتصــرفات االســرتاتيجية وممارســة مهــام االدارة االســرتاتيجية مــن 
عمليـــــــة حتديـــــــد الرســـــــالة وغايـــــــات واهـــــــداف املنظمـــــــة وصـــــــياغة 

التفكـــري االســرتاتيجية وتنفيـــذها ومراقبــة عمليـــة التنفيــذ، ويتصـــف 
االسرتاتيجي خبصائص تكمن يف، البصرية النافذة، االستشعارات 
البيئية، القدرة علـى حتليـل البيانـات واملعلومـات وتفسـريها، مهـارة 
االختيــــار االســــرتاتيجي، التجــــاوب االجتمــــاعي، املعرفــــة الشــــاملة 

السنة الباحث المفهوم

2007 Allen
املتنوعــة واملتطــور علــى حنــو متثــل أمكانيــة املنظمــة بــالتميز علــى املنافســني والبقــاء أطــول فــرتة ممكنــة مــن خــالل تقــدمي منتجــات تقابــل احتياجــات الزبــائن 

مستمر.

2008 Hoffman
ظمة وتبىن عـن طريـق دمـج متثل املنفعة البعيدة االمد اليت تتحقق من خالل تطبيق اسرتاتيجية خلق القيمة الفريدة اليت توفر الثقة املالية واالداء العايل للمن

املهارات واملوارد اجلوهرية يف املنظمة بطرائق فريد ودائمة .

2011 الدوري ، وسامل ى.هي املنافع أو الفوائد اليت حتصل عليها املنظمة البعد امد ممكن واليت الميكن تقليدها أو استنساخها من قبل املنظمات املنافسة االخر 

2012 طالب ، والبناء عمليـا السـرتاتيجية تقـدم قيمـة اكـرب للزبـائن وتسـاعد علـى هي جمموعة من العمليات و النشاطات واملهارات املتكاملة اليت متتلكها املنظمـة، وتعـد منهجـا 
ية عالية.حتقيق التفوق على املنافسني من خالل امتالك املنظمة للموارد املستدامة اليت يصعب تقليدها من قبل املنافسني وحتقق يف الوقت نفسه رحب

2013 البكري ، ومحدان االعتبار احلاجات املستقبيلية لالجيال القادمة اي الربط بني جانبني امليزة التنافسية وامليزة االسرتاتيجية.تلبية احلاجات احلالية للسوق مع االخذ يف 
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ا،  والتامـــة ملختلـــف جوانـــب املنظمـــة وبيئتهـــا ومتطلبـــات نشـــاطا
ميــــة وتطبيقيــــة واســـعة، والتمتــــع مبيــــزات التفكــــري التميـــز مبعرفــــة عل

).30، 2009االبتكاري (الدوري و صاحل،

قدراتالمعرفة -2.1.3
ملـــــا أورده (بانكـــــاج جيمـــــاوات) بـــــأن احملـــــدد الرئيســـــي لقـــــدرة 
املنافسني على حماكاة املزايا التنافسـية للمنظمـة يتجسـد يف اولويـة 

التــــزام املنظمــــة بطريقــــة االلتزامــــات االســــرتاتيجية للمنافســــني، أي 
خاصـــة يف اجنـــاز وتنفيـــذ اعماهلـــا، اي تطـــوير جمموعـــة معينـــة مـــن 
املــــــوارد والقــــــدرات، وان اعــــــالن املنظمــــــة بــــــااللتزام االســــــرتاتيجي 
ستجد أنه مـن الصـعوبة مبكـان االسـتجابة للمنافسـة اجلديـدة، اذ 
مااقتضـــى ذلـــك التنصـــل مـــن هـــذا االلتـــزام. وذلـــك عنـــدما تعلـــن 

امـآ بعيـد االمـد حيـال طريقـة معينـة الداء العمـل، فقـد املنظمة التز 
يـــــؤدي ذلـــــك اىل بطـــــئ حماكـــــاة املزايـــــا التنافســـــية ملنظمـــــة حمدثـــــة، 
وبالتـــــــــــايل ســـــــــــتكون مزاياهـــــــــــا التنافســـــــــــية تتســـــــــــم باالســـــــــــتمرارية 

).78، 2013واالستدامة(علي،

عوائق التقليد-3.1.3
ان املنظمــة الــيت تســتحوذ علــى املزايــا التنافســية ســوف حتقــق

ارباحـــا اعلـــى مـــن املعـــدل املتوســـط، وذلـــك مـــن شـــانه ان يبعـــث 
باشــارات للمنافســني تفيــد ان املنظمــة متتلــك  الكفــاءات املتميــزة 
يــئ هلــا الفرصــة خللــق القيمــة املتفوقــه،  ذات القيمــة العاليــة الــيت 
وطبيعــي ان حيــاول منافســوها التعــرف علــى هــذه الكفــاءة وحماولــة 

ايــــة تقليــــدها. واذا مــــا وفقــــوا الد راك النجــــاح، فقــــد يصــــلون يف 
املطاف اىل جتاوز املعدل املتفوق الرباح املنظمة، وكم من الوقـت 
سيســتغرقه املنافســون لتقليــد الكفــاءات املتفوقــة واملتميــزة يف وقــت 
اسرع، وكلمـا كانـت املزايـا التنافسـية اقـل اسـتمرارية، كلمـا زدادت 

ــــا حــــىت تبقــــى متقدمــــة امهيــــة اســــتمرار املنظمــــة يف حتســــني كفاء
خطــوة علـــى مقليـــديها، مـــن االمهيــة ان نؤكـــد علـــى ان اي كفـــاءة 

).218، 2001متميزة ميكن للمنافسني تقليدها (شارلز وجونز،

درجة استدامة الميزة التنافسية-2.3
البد من توفر خاصيتان رئيسيتان لكي تصبح امليزة التنافسية 

ـــــزة تنافســـــية مســـــتدامة. اخلاصـــــي ـــــة مي ة االوىل هـــــي للمنظمـــــة مبثاب
االستمرارية وتشري اىل معدل اهالك أو استنزاف موارد املنظمة او 

ا املميــزة، وقــد يرتتــب علــى التكنلوجيــة املتطــورة انتهــاءامليزة  قــدرا
التنافسـية ملنظمــة مــا. واخلاصـية الثــاين هــي القابليـة للتقليــد وتشــري 

. وتلجـاء اىل امكانية حماكات املنافسني املزايا التنافسية ملنظمة مـا
العديد من املنظمات اىل اهلندسة العكسية الـيت تقـوم علـى حتليـل 
ـــــه، أو اســـــتقطاب  ـــــافس بغـــــرض التعـــــرف علـــــى مكونات املنـــــتج املن
ـــــــراءات  عـــــــاملني يف املنظمـــــــات املنافســـــــة، أو االســـــــتيالء علـــــــى ب
االخرتاع، ويسهل تقليد امليزة التنافسية عندما تتسم مبجمـوع مـن 

).73، 2011الصفات. (شعبان، 

الشفافية-1.2.3
بــني املــوارد والقــدرات املســاندة ةتشــري اىل ســرعة تفهــم العالقــ

السـرتاتيجية املنظمـة الناجحـة. فمــثال منظمـة جيليـت ملســتلزمات 
احلالقــــة مــــن خــــالل اعتمادهــــا علــــى البحــــث والتطــــوير يف جمــــال 
تصميم شفرات ومكينـات احلالقـة، ويصـعب حماكـاة هـذه التقنيـة 

من قبل املنافسني.
امكانية النقل-2.2.3

تشــــري اىل قــــدرة املنافســــني يف مجــــع املــــوارد والقــــدرات الالزمــــة 
ملســاندة التحــدي التنافســي، مــثال مــن الصــعب حماكــاة الظـــروف 

البيئية واملناخية الالزمة لزراعة الشاي السائدة يف اهلند.
امكانية التقليد-3.2.3

والقـــدرات وتشـــري اىل قـــدرة املنافســـني علـــى اســـتخدام املـــوارد 
املقلــدة حملاكــاة جنــاح املنافســني، البــد مــن االعــرتاف بــان النجــاح 
يعكس توليفة معينة من املوارد والقدرات امللموسة وغري امللموسة 

ا من قبل املنافسني.  اليت كثريا مايتعذر تقليدها ومضاها
ـــزة التنافســـية المســـتدامة واســـباب فشـــل -4 محـــددات المي

المنظمات في تحقيقها
محددات الميزة التنافسية المستدامة-1.4

تتوقف استدامة امليزة التنافسية حسب وجهة نظر
. على العديد من جماالت منها.)36، 2003عيتاين،(

اسس التنافس-1.1.4
ان بنــاء ميــزة تنافســـية واســتدامتها يف االســـواق يتطلــب تـــوافر 
جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن االصـــــــــــــول واملـــــــــــــوارد والقـــــــــــــدرات التنافســـــــــــــية، 
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فاالسـرتاتيجيات التنافسـية الـيت تعـىن بـاجلودة والنوعيـة  حباجــة اىل 
قــدرات ومهــارات خاصــة بالتصــميم والتصــنيع النتــاج ســلع قــادرة 

ء بالنسبة السرتاتيجية على توليد قيمة معينة للزبون، ونفس الشي
التمركــــز الــــيت حتتــــاج اىل قــــدرات بشــــرية كفوئــــة، وبــــالرغم مــــن أن 
ـــــد مـــــن املنتجـــــات املعروفـــــة ذات  ـــــد مســـــت العدي عمليـــــات التقلي
العالمـــة املميـــزة، اال انـــة مـــن الصـــعب تقليـــد اجلـــودة العاليـــة الـــيت 

ا هذه املنتجات املبنية على قدرات تنافسية معينة. تتمتع 
ميدان التنافس -2.1.4

ــــــــا مــــــــن املنتجــــــــات واالســــــــواق  ان حتديــــــــد املنظمــــــــة اختيارا
ـا هـو مـن متطلبـات امليـزة التنافسـية  املستهدفة الـيت يـتم التنـافس 
املســــــتدامة، فعلــــــى الــــــرغم مــــــن امهيــــــة دعــــــم اســــــرتاتيجية املنظمــــــة 
ــا قـد تتعــرض للفشــل  باالصـول والقــدرات التنافسـية الالزمــة اال ا

ها يف املكان املناسب.يف حالة عدم توظيف
اختيارات المنظمة لمنافسيها3.1.4

البــــــد للمنظمــــــة ان تتعــــــرف علــــــى هويــــــة منافســــــيها وحتديــــــد 
م وامهيــــتهم النســـــبية يف االســــواق مـــــن اجـــــل  مــــواقعهم وامكانيـــــا
ـا التنافسـية، فرتكـز علـى تصـنيف املنافسـني  ضـمان اسـتمرارية ميز

اسرتاتيجية ترتكـز اىل جمموعة قوية واالخرى ضعيفة، وذلك لبناء
ا مع اخـذ امكانيـات على نقاط ضعف املنافسني  املتظمـة وقـدرا

التنافسية بعني االعتبار.

اســباب فشــل المنظمــات فــي تحقيــق الميــزة التنافســـية -2.4
المستدامة

ـــــا التنافســـــية عنـــــدما يتـــــدهور موقعهـــــا  ان املنظمـــــة تفقـــــد ميز
للفشـل يف التنافسي من وقت الخر. وهناك ثالثـة اسـباب مهمـة

، 2012حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة وهــي.( طالــب و البنــاء،

.)65، 2013) ، (علي،184
الخمول-1.2.4

يعين ان املنظمة جتد من الصعوبة تغيري اسرتاتيجيتها وهيكلها 
للتكيــف مــع الظــروف التنافســية املتغــرية وعلــى وجــه اخلصــوص يف 

لســـريع، اذ ان االعتمـــاد البيئـــات الـــيت يغلـــب عليهـــا طـــابع التغـــري ا
علــى اخلــربة الســابقة يف ظــل هــذه البيئــات قــد يــدفع املســؤلني يف 

ا املنظمة اىل بقاء االمور على مع اخذ امكانيات املنظمـة وقـدرا
التنافسية بعني االعتبار.

طرائق التنافس-4.1.4
يتوقـف بنــاء ميـزة تنافســية واسـتدامتها علــى نـوع االســرتاتيجية 
املتبناة مـن قبـل املنظمـة. وتتبلـور مهمـة االسـرتاتيجية التنافسـية يف 
البحــــث عــــن امليــــزة التنافســــية مــــن خــــالل دراســــة وفهــــم املنظمــــة 

ذا كسبها وحمافظتها وتأكيدها للميزة لسلسلة قيمتها،  اذ حتقق 
يبني حمدادات امليزة التنافسية املستدامة.)10(والشكلالتنافسية. 

حمددات امليزة التنافسية املستدامة):5شكل (
،بريوت،جامعـة بـريوت لغذائيـة اللبنانية،دراسـة ميدانيةتـأثري بعـض املتغـريات التسـويقية والبيئيـة علـى القـدرات التنافسـية للصـناعات ا،2003رنـا امحـد ديـب عيتـاين، المصدر:

العربية.

ميدان التنافس
واالسواق.،اختيارات املنظمة من املنتجات

اساس التنافس
االصول والقدرات التنافسية

املنافسون
اختيارات املنظمة ملنافسيها

طرائق التنافس
املنتج،التمركز،.......اسرتاتيجية 

امليزة التنافسية
املستدامة
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مــاهي عليــه وجتاهــل احلاجــة اىل التغيــري وان صــعوبة التكيــف 
مــــع الظــــروف البيئيــــة اجلديــــدة واالمكانيــــات التنظميــــة الــــيت تعــــين 
طريقة صنع القرارات وادارة العمليات اليت ميكن ان تكون مصدرا 

مكانيــــات الن اذ يصــــعب تغيــــري االللميــــزة التنافســــية املســــتدامة. 
يعيق صنع القرارات وادارة العمليات يف املنظمة فمن توزيع القوى

ميتلـــك الســــلطة والقــــوة اليـــوم ســــوف يقــــاوم اي تغيـــري النــــه يضــــر 
مبركزه.
االلتزامات االستراتيجية السابقة-2.2.4

لقـــــد حـــــاول جيمـــــاوات اثبـــــات ان االلتزامـــــات االســـــرتاتيجية 
ا فقــط علــى تقليــد منافســيها،  الســابقة للمنظمــة الحتــد مــن قــدرا
ولكنهـــا قـــد تســـبب ايضـــا اخطـــاء وقصـــورا تنافســـيا، وعلـــى ســـبيل 
املثــــال، قامــــت شــــركة "اي يب ام" بعمــــل اســــتثمارات ضــــخمة يف 

حتـــــول ونتيجــــة لــــذك وعنــــد جمــــال صــــناعة احلاســــوب التقليــــدي، 
الســــوق،وجدت الشــــركة نفســــها مرتبطــــة مبــــوارد حمــــددة وخمصــــص 
لعمــــل معــــني. . اذ ان الشــــركة كانــــت متتلــــك منظمــــات صــــناعية 
مهياة النتاج احلاسبات الكبرية، فضال عن منظمـات حبثيـة وفـرق 
مبيعــات متخصصـــة يف هـــذا النـــوع مــن احلاســـبات. ومبـــا ان تلـــك 

اسوب الشخصـي املوارد مل تكن مهياة بشكل مناسب النتاج احل
اجلديـد الناشــئ، لــذلك كانـت الصــعوبات الــيت واجهتهــا " اي يب 
ام" يف مســــــــــــتهل التســــــــــــعينيات امــــــــــــرا حتميــــــــــــا. ان االلتزمــــــــــــات 
االســــرتاتيجية الســــابقة لشــــركة "اي يب ام" فرضــــت عليهــــا البقــــاء 
واالســـتمرار يف جمـــال اعمـــال اخـــذ يف التـــدهور واالنكمـــاش. وان 

نظمـــــة علـــــى تقليـــــد املنافســـــني هـــــذه العمليـــــة الحتـــــد مـــــن قـــــدرة امل
ــــزة التنافســــية املســــتدامة  فحســــب ولكنهــــا قــــد تســــبب فقــــدان املي

ايضا.

تناقص ايكارس-3.2.4
ايكارس هو اسطورة اغريقية، ميثل شخصية من الشخصيات 
اليونانيـــة، الـــذي اســـتخدم جنـــاحني مـــن صـــنع والـــده ليهـــرب مـــن 

العلـى، حـىت اجلزيرة الـيت اودع فيهـا كسـجني.و طـار مبهـارة حملقـا 
اصـــــبح قـــــاب قوســـــني او ادىن مـــــن الشـــــمس، ممـــــا ادئ اىل اذابـــــة 
الشـــمع الـــذي ربـــط وامســـك جناحيـــه معـــا، وهـــوى ولقـــي حتفـــه. 

املنظمـــات الــــيت كانــــت وينطبـــق هــــذا التنــــاقص علـــى العديــــد مــــن
ناجحــة يومـــا مــا، و اصـــبحت مبهــورة جـــدا بنجاحهــا مـــا جيعلهـــا 

لي. ونتيجـة لـذلك تبذل جهودا اكثر للوصول اىل النجاح املستقب
ـــــي افقـــــدها  فقـــــد اصـــــبحت متخصصـــــة جـــــدا وذات توجـــــة داخل
واقعيتهـــا يف الســـوق وافقـــدها املتطلبـــات االساســـية لتحقيـــق امليـــزة 

.التنافسية املستدامة 
رابعا / ابعاد الميزة التنافسية المستدامة

للميزة التنافسـية املسـتدامة العديـد مـن االبعـاد والـيت ميكـن ان 
اعلها مع بعضها بشكل فردي او مجاعي اىل تؤدي من خالل تف

حتقيــق جناحهــا يف أيــة منظمــة، ويف عــامل اليــوم نشــهد فيــه تغــريات 
اجتماعيــــة واقتصــــادية واجتماعيــــة وتكنلوجيــــة هائلــــة لــــيس أمـــــام 
املنظمــــات اال ان تعمــــل علــــى اقامــــة عالقــــات طويلــــة االمــــد مــــع 

ة املسـتدامة الزبائن واحملافظة عليهـا مـن خـالل ابعـاد امليـزة التنافسـي
ومــــن خالهلــــا ايضــــا  متكــــن املنظمــــات يف اكتســــاب مسعــــه جيــــدة 
واالســتمرار فيهـــا. ان امـــتالك املنظمــة للميـــزة التنافســـية املســـتدامة 
ا املوضــــوعية يف مواجهــــة متغــــريات البيئــــة يف الســــوق  يعــــين قــــدر
ا يف مواجهــــة االخــــرين  ــــة، وبالتــــايل قــــدر ــــدقيق للبيئ والفحــــص ال

) 98، 2014ســـتمرار يف الســـوق ( ســـليمان، وامكانيـــة البقـــاء واال

ويتفق العديد مـن البـاحثني علـى ابعـاد امليـزة التنافسـية املسـتدامة ،
.)9(وكما موضح يف اجلدول
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السابق الذكر ان ابعاد امليزة التنافسية )9(يتضح من اجلدول 
املســــــتدامة ( االبــــــداع ، واملقــــــدرة اجلوهريــــــة ، وكفــــــاءة املنظمــــــة ، 
والكلفــــة ، واســــتجابة الزبــــون ، والفاعليــــة ، واجلــــودة ) هــــي الــــيت 

البـــاحثني، فـــإن الباحـــث حصـــلت علـــى املعـــدل االعلـــى مـــن اراء 
وألغــراض هــذه الدراســة ســيعتمد علــيهم كأبعــاد للميــزو التنافســية 

.)6(املستدامة، وكما موضح يف الشكل 

امليزة التنافسية املستدامة.ابعاد ):6شكل (
من اعداد الباحث:المصدر

الكفاءة-1
املتاحـة،للمـوارداألمثـلاالسـتغالليفالكفـاءةتتجسـد

مـنوحـدات معينـةإلنتـاجاملسـتخدمةاملدخالتبكميةوتقاس
يفممثلةاملدخالتلتحويلأداةإالهيفاملنظمة مااملخرجات،

املـال... رأساألرض،العمالـة،مثـل(لإلنتاج،العوامل األساسية
كانـتوكلمـااملنتجـات،يفتتمثـلالـيتخمرجـاتإىلوغريهـا)
إلنتـاجاملطلوبـةاملـدخالتقلـتكلمـاكفـاءةأكثـراملنظمـة

تنافسـية (هـل و أكثـراملنظمـةتكـونوبـذلكمعينـةخمرجـات
بقاءفيهيتماألمدبعيدهدف) ، والكفاءة204، 2008جونز،
,كـالربحمتعـددةأهـدافواسـتيعابفهـمخـاللمـناملنظمـة

كفاءةولقياس.األهدافمنوغريها,الزبائنواإلنتاجية، ورضا
ميكـنالـذيختفـيض الكلـفمنهـاكثريةمؤشراتتوجداملنظمة

العملياتحجمزيادةمثلعديدةوسائلخاللمنيتحققأن
ومـناخلـربة،منحـىناقتصـاديات احلجـم ومزايـا مـنلالسـتفادة

املباشـرة، وتركيـزغـريالتشـغيليةالنفقـاتعلـىالسـيطرةخـالل
مزايـا حتقيقأوواملستهدفنياحلالينيالزبائنحنوالتسويقيةاجلهود

، 48( املـــوارد يف املنظمـــة كلـــفختفـــيضمـــناقتصـــادية

(Bowman, 1999. ويــــرى الباحــــث مــــن خــــالل ماتقــــدم ان
واسـتيعاباملنظمـة الـيت تسـعى اىل ان تكـون كفـوءة عليهـا فهـم

مـنوغريهـاالزبـائن،كـالربح، واإلنتاجيـة، ورضـامتعددةأهداف
األهـــــــداف، واتبـــــــاع اســـــــرتاتيجيات متميـــــــزة الضـــــــافة القيمـــــــة اىل

اعماهلا، وبالتايل حتقيق امليزة التنافسية املستدامة عن طريق تعظيم 
الرحبية وذلك بسبب ختفيض الكلف.

المقدرات الجوهرية-2
فـــاملوارد هــــي مــــدخالت املنظمـــة الــــيت تســــتخدم يف عمليــــات 
االنتـــــاج والـــــيت تتمثـــــل بـــــراس املـــــال واملعـــــدات واملهـــــارات الفرديـــــة 

اع واملوارد املادية والتمويل وموهبة للعاملني واملعرفة وبراءات االخرت 
املـــــديرين، ويف جمـــــال اوســـــع ان هـــــذه املـــــوارد تشـــــمل االشـــــخاص 
تمع واملظاهر التنظيمية، واملـوارد يف املنظمـة تصـنف اىل مـوارد  وا
ملموســـة وهـــي املوجـــودات الـــيت نســـتطيع ان نراهـــا ونقيســـها مثـــل 

مـــن معـــدات االنتـــاج، مبـــاين تصـــنيع، اذ ميكـــن مالحظـــة قيمتهـــا
خـــــالل القـــــوائم املاليـــــة، ومـــــوارد غـــــري ملموســـــة وهـــــي موجـــــودات 
متجــــذرة بعمـــــق تــــاريخ املنظمـــــة تــــرتاكم مـــــع مــــرور الوقـــــت وهـــــي 
موجودات بشكل فريد يصعب علـى املنافسـني فهمهـا وتقليـدها، 

الكلفةاالبداع اجلودة الفاعلية

الكفاءةاجلوهريةاملقدرة استجابة الزبون

امليزة التنافسية املستدامة
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وهــذه املــوارد امللموســة وغــري امللموســة تشــكل املقــدرات اجلوهريــة 
ستدامة للمنظمة ( العبادي واليت تكون مصدرا للميزة التنافسية امل

ويـــرى الباحــــث مـــن خـــالل ماتقــــدم ان ).2014،222و العتـــىب،
املنظمــــة الــــيت تســــعى اىل حتقيــــق املقــــدرة اجلوهريــــة عليهــــا حتديـــــد 
االســرتاتيجيات املناســبة وصــياغتها مبــا يعتمــد علــى نقــاط القــوى 
الداخلية للمنظمة اليت سوف جتعلها ذات مسعة طيبة امام زبائنها 

التقليد امام منافسيها واليت تقود اىل حتقيق امليزة التنافسية وصعبة 
املستدامة على منافسيها.

الجودة-3
علـىاحلصـولالزبائ، أولتوقعاتاملنتجإرضاءتعيناجلودة

إحـدىهـيالسـمعةجـودةالدفع مقابله،إنمتمايستحقمنتج
مـنوتزيـدالزبـائنوالءتضـمنأنتستطيعاليتاألساسيةالركائز

مجيـعإىليشـرياجلـودةتأكيـدإن.للمنـتجحجـم اسـتهالكهم
تطـابقاإلنتاجيـة، لضـمانالعمليـةداخـلتبـىنالـيتالنشـاطات

)العيـوبمـنالوقايـة(عليهـا املتفـقاملتطلبـاتمـعالنهائيـةاملنـتج
املنـتج قبـوللتقيـيمإىل اإلجـراءات املتخـذةاجلـودةضـبطويشـري

، 2001عبيـدات واخـرون ، (لزبـائن، الـدى)العيـوبكشـف(

) ، ولكــــي تســــتطيع املنظمــــات التنــــافس بــــاجلودة فــــأن عليهــــا 76
االعتمـــاد علــــى جمموعـــة مــــن املقومـــات وهي.(جعــــل اجلـــودة مــــن 

ــــــا،  تبــــــين مفهــــــوم التحســــــني املســــــتمر، و اهتمامــــــات االدارة العالي
ضــــمان االداء الســــليم) ، ومــــن ذلــــك حتــــتم علــــى املنظمــــات ان و 

ا، و تطور مستويات اجلودة علـى تبادر اىل  حتسني جودة منتجا
حنـــو مســـتمر لتحققيـــق التفـــوق علـــى املنافســـني، وهـــذا يقـــع علـــى 
عاتق االدارة االسرتاتيجية لتحسني قدرة املنظمة يف احلصول على 

). ويـــرى 240، 2012ميـــزة تنافســـية مســـتدامة. (طالـــب و البنـــاء،
حتقيــق اجلــودة  الباحــث مــن خــالل ماتقــدم ان املنظمــة تســعى اىل 

دف البقاء يف االسواق وجعل اجلودة هلا اسبقية تنافسية  وذلك 
تســــاعدها يف حتقيــــق امليــــزة التنافســــية املســــتدامة، واحلصــــول علــــى 
حصة سوقية اكرب من خـالل مطابقـة توقعـات ومتطلبـات الزبـائن 

مع منتجات و خدمات املنظمة او تتجاوز مايتوقعه الزبون.

ناالستجابة للزبو -4
م مـن اهـم املؤشـرات  تعد االسـتجابة للزبـائن وتلبيـة احتياجـا
لقياس اداء املنظمات الذي حظـي بتأكيـد الكتـاب والبـاحثني يف 
علوم االدارة يف السنوات االخرية، باعتباران احلصول على الزبائن 
واحملافظة علـى والئهـم هـدف املنظمـة للمنافسـة والرحبيـة والتطـور. 

قــة للزبــائن جيــب علــى املنظمــة ان تكــون ولتحقيــق اســتجابة متفو 
قــادرة علــى اداء املهــام علــى حنــو افضــل مــن املنافســني، يف حتديــد 
واشـــــباع حاجـــــات الزبـــــائن. وعندئـــــذ ســـــيويل الزبـــــائن قيمـــــة اكـــــرب 

متيــــز يســــتند علــــى امليــــزة ملنتجــــات املنظمــــة ممــــا يــــؤدي اىل خلــــق 
، ويرى الباحـث مـن خـالل )2008،214(هيل وجونز،التنافسية

م تســاعد املنظمــة ما تقــدم ان االســتجابة للزبــون وتلبيــة احتياجــا
علــــى حتقيــــق االســــتمرارية والتواصــــل مــــع زبائنهــــا وبنــــاء عالقــــات 
تتصــــف بالدميومــــة معهــــم ذلــــك يســــاعد املنظمــــة يف حتقيــــق امليــــزة 
التنافسية املستدامة من خالل وضع حاجات ورغبات الزبائن من 

جـــــات الـــــيت تـــــتالئم مــــــع اولويـــــات عمـــــل املنظمـــــة يف تقـــــدمي املنت
م. احتياجا

االبداع-5
ان اإلبــــداع عمليــــة فكريــــة منفــــردة جتمــــع بــــني املعرفــــة املتألقــــة 
والعمـــل اخلـــالق ،متـــس شـــىت جمـــاالت احليـــاة وتتعامـــل مـــع الواقـــع 
وتسـعى حنـو األفضـل ،فضـال عـن أنـه نـاتج تفاعـل متغـريات ذاتيـة 
أو موضــوعية أو شخصــية أو بيئيــة أو ســلوكية ،يقودهــا أشــخاص 

ـــــوم  ـــــداع يف عـــــامل الي ـــــل االب اســـــاس جنـــــاح وتفـــــوق متميـــــزون. وميث
م  املنظمــات، كونــه يعــين برضــا زبائنهــا وميكنهــا مــن تلبيــة حاجــا
م للجديــــــد واملفيــــــد، اذ تتغــــــري تلــــــك احلاجــــــات  وحتقيــــــق توقعــــــا

، 2012والتوقعات نتيجـة تغـري اذواق الزبـائن وباسـتمرار (خـريي، 

فاالبــــداع  مســــة مــــن مســــات املنظمــــات الناجحــــة واملتميــــزة، ).40
ا وعليـه فـان اكــرب ا البـداعات الي منظمـة مبدعــة يتمثـل يف قــدر

علــــى البقــــاء واالســــتمرار يف الســــوق، ولكــــي تســــتطيع البقــــاء يف 
الســوق ورمبــا النمــو فيــه عليهــا ان تعيــد النظــر علــى حنــو معمــق يف 
ا) ، وما يتعلق بالظروف  ا الداخلية (رسالتها و اسرتاتيجيا قدرا

تمع) لكون تلك اخلارجية مثل(هيكل السوق،الزبون،املنافسة، وا
ـــــة املنظمـــــة  ـــــذا جيـــــب ان تكـــــون رؤي العوامـــــل يف تغـــــري مســـــتمر. ل
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ا ستواجه التدهور واخلـروج  متجددة وخالقة على الدوام، واال فا
ـــا حيويـــة، اذ توجـــه  مـــن الســـوق. فاملنظمـــات املبدعـــة توصـــف با
ـــــــيم  ـــــــائن علـــــــى حنوابـــــــداعي مـــــــن خـــــــالل (ق العـــــــاملني فيهـــــــا والزب

ــــــة، حمــــــددة،هيكل المركزي،مر  ــــــاء واهليكل ــــــة العــــــادة البن ــــــة كافي ون
ومواجهــــة حلــــول املشــــاكل، وبنــــاء القــــدرات واالفكــــار االبداعيــــة 
مقارنة باملنظمات التقليدية). فاالبداع يعين كل فكـرة جديـدة يف 
املمارســــات والنشــــاطات التســــويقية تــــؤدي اىل تغــــري اجيــــايب ويــــتم 
تطبيقهــــا بنجــــاح علــــى حنــــو الـــــذي جيعــــل املنظمــــة متفوقــــة علـــــى 

ــــاء، ــــال التســــويقي (طالــــب و البن ).275، 2012االخــــرين يف ا

ويـــرى الباحـــث مـــن خـــالل ماتقـــدم ان االبـــداع هـــو تطـــوير فكـــرة 
قدميـــة او جيـــاد فكـــرة جديـــدة تـــؤدي اىل حتقيـــق النجـــاح والتفـــوق 
للمنظمــة علــى منافســيها يف الســوق، ويســاعد االبــداع املنظمــات 

الفكار اخلالقة اليت على البقاء واالستمرار يف السوق من خالل ا
تؤدي اىل تعزيزامليزة التنافسية املستدامة للمنظمة.

الفاعلية-6
موضـوع الفاعليـة هـو موضــوع معقـد بتعقـد املنظمـات نفســها 
و هـــذا مـــا أدى اىل كثـــرة االختالفـــات حـــول حتديـــد مفهومهـــا و 
ا و قياســـها و رمبـــا يعـــود ذلـــك اىل صـــعوبة حتديـــد  ضـــبط مؤشـــرا

بفاعليـــة املنظمـــات. يـــرى الـــبعض ان فاعليـــة الظـــواهر الـــيت حتـــيط
املنظمــة متثــل" قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق أهــدافها و تعتمــد هــذه 
القــدرة و املعــايري املســتخدمة يف قياســها علــى النمــوذج املســتخدم 

تتسـماملنظمـةفـإنوضـوحاأكثـريف دراسـة املنظمـات، ومبعـىن
املنظمـةفشـلتإذاأمـاأهـدافها،حتقيـقتسـتطيعحيثماالفاعلية

اذلك،يف هـذااسـتعمالشـاعوقدالفاعلية ،بعدمتتصففإ
يفأساسيامؤشرااعتمادهومتواملتخصصنيالباحثنيبنياملفهوم
فعاليتهـا. لـذلك تعـرف الفاعليـة سـبلوقيـاساملنظمـةأداءتقيـيم

ــــا قـــــدرة املنظمــــة علـــــى تأســــيس املـــــوارد املتاحــــة واســـــتخدامها  بأ
). ويـرى 84، 2006اهداف حمددة (بن نوار، بكفاءة لتحقيق 

الباحث من خالل ماتقدم ان الفاعلية متثل قدرة املنظمة يف بلوغ 
اهــدافها املنشــودة وحتقيــق الرضــا لزبائنهــا، وهــي تــؤدي اىل حتقيــق 
متطلبــات الزبــائن يف الســوق وتعظــيم العائــد علــى االســتثمار ومبــا 

رار وحتقيــق ميــزة يــنعكس علــى قــدرة املنظمــة علــى البقــاء واالســتم
تنافسية مستدامة للمنظمة .

الكلفة-7
ــا قــدرة املنظمــةعلى التنفيــذ باقــل التكــاليف قياســـا تعرف" با

باملنافسني ويكون ذلك من خالل حتسني االنتاج وتقليل الضياع 
والرقابـــــة احملكمـــــة علـــــى عناصـــــر التكـــــاليف" وملـــــا كانـــــت الكلفـــــة 
انعكاســــآ مباشــــرآ علــــى الســــعر فــــان هــــذا يظهــــر ان الســــعر يعــــد 

ختفـــــيض الســـــالح التنافســـــي املســـــتخدم يف الســـــوق، وذلـــــك الن 
٢٠٠١الكلفـــة يعـــد املتغـــري االساســـي يف زيـــادة االربـــاح (بـــرواري،

). وميكــــــن القــــــول هنــــــا ان بعــــــد الكلفــــــة يعــــــد مــــــن الركــــــائز ٧٥،
االساسية يف جناح املنظمة وتفوقها من خالل متكنها من الوقوف 
ا يف الوصــــــول اىل اســـــــعار  أمــــــام املنظمـــــــات املنافســــــة ومســـــــاعد

املســـــتدامة ملنتجـــــات املنظمـــــة يف تنافســــية تعـــــزز  امليـــــزة التنافســـــية 
الســـوق، وان عــــدم اهتمــــام املنظمــــة بتخفـــيض كلفهــــا قــــد يكــــون 
ا مـــن منتجـــات واســـواق قائمـــة،  الســـبب وراء تـــدهورها وانســـحا

). ويــــرى الباحــــث مــــن خــــالل 96، 2007(كـــوتلر و مســــرتونج، 
ماتقـدم ان الكلــف تعمـل علــى حتقيـق اقتصــاديات احلجـم وتعزيــز 

د الكلــف البعــد التنافســي للمنظمــة، ذلــك احلصــة الســوقية، اذ تعــ
ان ختفيضـها يــنعكس علــى الســعر للمنــتج وهــذا يعمــل علــى مــنح 
املنظمة ميزة تنافسية مستدامة وخاصة يف االسواق اليت يؤكد فيها 

الزبائن على السعر.
خامســـا / العالقـــة النظريـــة بـــين ابعـــاد االتصـــاالت التســـويقية 

امةالمتكاملة والميزة التنافسية المستد
العالقة بين االعالن والميزة التنافسية المستدامة-1

يعترب االعالن يف العصر احلايل مسألة حيوية وضرورية لتنميـة 
االعمال واالكثار من الزبائن وبالتايل مضاعفة االرباح، وهو احد 
اهــــم العوامــــل املتعلقــــة بالعمــــل، فــــال يكــــاد يكــــون هنــــاك نشــــاط 

كـن لـه اعـالن، واملنظمـات الـيت يستطيع االستمرار بالعمل مـامل ي
التعلن عن نشاطها قد تتعـرض لالنـدثار مـن قبـل املنظمـات الـيت 
ــا وارباحهــا علــى حنــو  عرفــت وادركــت قيمــة وامهيــة االعــالن ملبيعا

. اذ ميثـــل اإلعـــالن وســـيلة لتوزيـــع )116، 2012مـــنظم (مغـــالج، 
منتجــات املنظمــة مــن خــالل الــرتويج هلــا وجــذب إنتبــاه زبائنهــا، 
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ـا ممـا حيقـق هلـا زيـادة وجل ب إهتمامهم، حلثهم على شـراء منتجا
ــــا، والرفــــع مــــن درجــــة أعماهلــــا، كمــــا تســــتطيع املنظمــــة  يف مبيعا
بواســـــطة اإلعـــــالن بنـــــاء صـــــورة حســـــنة وتكـــــوين مسعـــــة طيبـــــة هلـــــا 

ــا، باإلضــافة إىل احلصــول علــى شــهرة واســعة لعالمتهــا وملنتجا
، 638(افســي للمنظمــة واحملافظــة عليهــا ، وبالتــايل خلــق مركــز تن

2005 ،Lambinjean(.
ويف ظـــل التطـــوارات اهلائـــل لوســـائل التكنولوجيـــا، ونتيجـــة المهيـــة 
اســـتخدام االعـــالن عـــرب وســـائل االتصـــال احلديثـــة، فـــان املعلنـــني 
طــــوروه وســــخروه لتحقيـــــق اهــــدافهم اليصـــــال الرســــالة االعالنيـــــة 

تتبىن اسـرتاتيجية املبتكرة للزبائن، لذا اصبح لزاما على املنظمة ان 
اعالنية ابتكارية فعالة، نظرا للدور الذي يلعبه االعالن يف جذب 
انتباه الزبائن وترقية مبيعات املنظمة وخلق ميزة تنافسـية مسـتدامة 
للمنظمة. فاالعالن يعمل عن طريق حتقيق التواصل املسـتمر بـني 
املنظمة وزبائنها اىل احلفـاظ علـيهم واكتسـاب زبـائن جـدد وذلـك 

عمل على زيادة احلصة السوقية للمنظمة واحلفاظ عليها وبالتايل ي
يـــؤدي اىل زيـــادة اربـــاح املنظمـــة وحتقيـــق االســـتمرارية يف نشـــاطها 
وبالتــايل حتقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة وقــدرة املنظمــة علــى البقــاء 

واالستمرار يف اداء اعماهلا .
ستدامةالعالقة بين البيع الشخصي والميزة التنافسية الم-2

يعــــد رجــــل البيــــع حلقــــة رئيســــة يف توزيــــع املنــــتج وانتقالــــه اىل 
الزبون، ففي كثري من االحيـان يكمـن سـر جنـاح أو فشـل املنظمـة 
يف نوعيـــة رجـــال البيـــع املســـخدمني. وتتوقـــف كفـــاءة رجـــال البيـــع 
علــى قدرتــه يف بيــع أكــرب عــدد ممكــن مــن املنتجــات وبالتــايل فــأن 

ناع أكرب عدد ممكـن مـن الزبـائن جناحه يتوقف على قدرته على اق
على الشراء، حىت ميكن القـول أن رجـل البيـع يـتم تعريفـه خباصـية 

). وتــزداد امهيــة البيــع 60، 2002القــدرة علــى االقنــاع (العــالق ، 
الشخصـــي يف ظــــل املفهــــوم احلــــديث للتســــويق الــــذي يركــــز علــــى 
الزبــون، فرجــل البيــع النــاجح هــو الــذي يســتطيع كشــف حاجــات 

لزبائن املستهدفني، ويعرف الدوافع احملركة لسلوكة وينتبه ورغبات ا
اىل ردود افعاهلم، مما يكون لديـه قاعـدة مـن املعلومـات الـيت تفيـد 
رجــــال التســــويق بصــــفة عامــــة والــــرتويج بصــــفة خاصــــة يف ترشــــيد 
م والزيـــادة مـــن فعاليـــة النشـــاطات التســـويقية لتحقيـــق امليـــزة  قـــرارا

وبالتـــــايل فـــــالبيع الشخصـــــي هـــــو التنافســـــية املســـــتدامة للمنظمـــــة،
القاعــدة الــيت يركــز عليهــا البنــاء التســويقي كلــه، وكــل منظمــة تــود 
النجاح يف حقل االعمال عليها ان تطور رجال البيـع، وتزيـد مـن 

).barassart،1994، 211(تدريبهم بصفة دورية ومنتظمة 

ــــيت  فــــالبيع الشخصــــي اليــــوم أصــــبح أحــــد أهــــم النشــــاطات ال
ا مع زبائنها،ونظرا ألمهية تستخدمها املن ظمات يف حتسني عالقا

العالقـــة املباشـــرة الـــيت ينطـــوي عليهـــا البيـــع الشخصـــي مـــع الزبـــائن 
،فان الكثري مـن املنظمـات أخـذت تـويل هـذا النشـاط أمهيـة بالغـة 
للوصول اىل مستوى أفضل مـن األداء والـذي ال يـؤدي اىل زيـادة 

مســـتدامة للمنظمـــة املبيعـــات فحســـب، امنـــا حيقـــق ميـــزة تنافســـية 
والواقـع ويعكـس صـورة اجيابيـة عـن هـذه املنظمـات يف جمتمعاتنـا،

اجلديد يويل اهتماما كبريا خبدمة الزبائن وكسب ثقـتهم وارضـائهم 
بصــــفة أن اســـــتمرارية عمــــل املنظمـــــة اليــــوم مقـــــرتن بــــوالء زبائنهـــــا 
ـــا، وباعتبـــار أن حتديـــد حاجـــات ورغبـــات  ورضـــاهم علـــى منتجا

العمــــل احملوريــــة يف إدارة املبيعــــات ،وأن حتقيــــق الزبــــون هــــو نقطــــة 
رضـــاه هـــو غايـــة جوهريـــة إلدارة التســـويق ولتحقيـــق ميـــزة تنافســـية 

.مستدامة للمنظمة
العالقة بين تنشيط المبيعات والميزة التنافسية المستدامة-3

تشـــيط املبيعــــات هــــو احــــد عناصـــر املــــزيج االتصــــايل الفاعلــــة 
ل يف البيئــــة الــــيت تتســـــم والــــذي يظهــــر علــــى نطــــاق واســـــع وفاعــــ

ـا التجاريـة بالشــمولية والفاعليـة ، لتحقيــق اعلـى معــدالت  عمليا
املبيعات والوصول اىل الزبون باحسن حاالت الرضا والقبول امام 
منافســــــــة قويــــــــة وتــــــــدفق مســــــــتمر ملنتجــــــــات تشــــــــهدها االســــــــوق 

)Hollensen, 2001, 531(تنشـيط املبيعـاتنشـاط. ويعـرف
ويشـجععلـى الشـراءالزبـونحيفـزالـذيالنشـاط"أنـهعلـى

كما). 422، 2004املنتوج (العاصي، وتوزيعبيععلىالوسطاء
للحثمباشرتستخدم على حنواليتالنشاطاتتلك"بهيقصد

لصـاحلوذلـكللمنـتجحـوافزأومضـافةقيمـةعـرضأوواإلقنـاع
وتظهر امهية ). 355، 2005البائعني والزبائن .(ادريس و املرسي، 

تنشــــيط املبيعــــات عنــــدما يكــــون هنــــاك اخنفــــاض يف والء الزبــــون  
وعنـــدما يكـــون هنـــاك وزيـــادة حساســـيته مـــن احلمـــالت الرتوجييـــة،

زيـــادة كبـــرية يف عـــدد اصـــناف املنتجـــات املطروحـــة يف االســـواق ، 
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Adcock,etفضــــــال عــــــن التجزئــــــة املتزايــــــدة يف الســـــــوق ( 

al.,2001,326 .(تنشــيط املبيعــات وألن القيمــة احلقيقيــة لعمليــة
ا علـــى حتســـني الوضـــع التنافســـي للمنظمــة فـــي  تكمـــن فـــي قـــدر
الســـوق فيجـــب علـــى إدارة التســـويق أن تضـــع تقنيـــات وأســـاليب 
قابلـــة للتقيـــيم مــن اجــل الوصــول اىل ميــزة تنافســية مســتدامة.وإن 

اء الـدور اإلسـرتاتيجي لتنشـيط املبيعـات يلعــب دورآ مهمــا فــي بنــ
عالقــــة بعيــــدة االمـــد بـــــني  املنظمـــة وزبائنهــــا و بالتـــــايل جيــــــب أن 
تتضــمن إســرتاتيجية املنظمة خطــة واضــحة عــن تنشــيط املبيعـات 

، 32( مــــن اجــــل حتقيــــق التواصــــل واســــتدامة العالقــــة مــــع زبائنهــــا
Gannon& Harrington, 2008.(

الجاني الدراسات ذات العالقة و :المبحث الثالث
الميداني للبحث

الدراسة ذات العالقة- اوال 
)Jiang chia, 2010(دراسة -1

Developing integrated marketing communication
in online communities

)Gannon& Harrington, 2008(دراسة-2

Managing intellectual capital for sustained competitive advantage

)2014دراسة (حسناوي حسين -3
مدى مساهمة االتصاالت التسويقية المتكاملة في الحفاظ على والء الزبونعنوان الدراسة

وكالة بسكرة،دراسة ميدانية عن حالة بيجو اجلزائرعينة الدراسة 

املتكاملة يف احلفاظ على والء الزبون، وماذا نعين باالتصاالت التسويقية املتكاملة وماهي اهدافها ووظائفها.ما مدى مسامهة االتصاالت التسويقية مشكلة الدراسة

ا قصد جذب زبهدف الدراسة ا وعالما ئهم.ائن جدد وكسب والاالشارة اىل ضرورة اعتماد تقنيات االتصال الرتوجيي املتكامل يف املؤسسات اجلزائرية من اجل التعريف مبنتجا

اهم االستنتاجات
والتوصيات

ــا واســتمرار املؤسســات يف تطــوير عالقتهــا مــع زبائنهــا وخاصــة خــدمات مابعــد البيــع الــيت تــؤدي اىل التشــجيع علــى زيــادة ،احملافظــة علــى احلصــه الســوقية والعمــل علــى زياد
الطلب وتدعيم والء زبائنها من خالل تقدمي مكافاء اكرب للزبون. التوسع اكثر يف تقدمي العروض الرتوجيية.

االنترنتعلىالمحليةالمجتمعاتفيالمتكاملةالتسويقيةاالتصاالتتطويرعنوان الدراسة

تمعات احمللية على االنرتنت.ومصداقيةوالبحثاخلربةمننظريمفهومعينة الدراسة  التجزئة يف ا

تمعاتبناءمعاواملسوقنيللمستهلكنيهل ممكن مشكلة الدراسة االنرتنتعلىاحملليةا

تمعـاتبنـاءمعـاواملسـوقنيللمسـتهلكنيميكـنبأنـهالباحـثأقرهـاحبقيقـةبـدأتوالـيتالدراسـةهـدفتهدف الدراسة مـنالعديـدملعرفـة.االنرتنـتعلـىاحملليـةا
تمعاتخصائص .املتكاملةالتسويقيةاالتصاالتوتكوينتصميملكيفيةحتديهياليتا

أفضـلبشـكلسـتعملالشخصـيةوغـريالتفاعليـةاالتصاالتأما.البحثقطاعاتيفأفضلستعملالتفاعليةوغريالشخصيةغرياالتصاالتأنوالتوصياتاهم االستنتاجات
أيضـاوكـذلكاملصـداقيةقطـاعيفأفضـلبشـكلسـيعملالتفـاعليواالتصـالالشخصـيةعلـىالشـديداالعتمـادوأن.والتجزئـةاخلـربةقطاعـاتيف

.وأفضلأكثريعملسوفالسمعةونظاماملستهلكنيوتوعيةاملعلوماتمصادرتسهيلأنظمة

ادراة راس المال الفكري لتحقيق ميزة تنافسية مستدامةعنوان الدراسة

جمموع من شركات السياحه االيرلنديةعينة الدراسة 

ا التنافسية.،ملاذا تنافس بعض الشركات السياحة بنجاح اكثر من غريهامشكلة الدراسة وماذا تفعل الشركات لتعزيز واحملافظة على ميز

ي هــدفت هــذه الدراســة اىل تطــوير اطــار عمــل خــاص بشــرح اليــة انتفــاع الشــركات مــن عناصــر راس املــال البشــري والتنظيمــي وعالقتــه بــراس املــال الفكــر هدف الدراسة
لتوليد امليزة التنافسية مستدامة.

،االمثــل للمــوارد الفكريــة الداخليــة للمنظمــة وذلــك باالعتمــاد علــى ادارة املعرفــة وعمليتهــاان مصــدر امليــزة التنافســية املســتدامة مــرتبط مبــدى االســتخدام والتوصياتاهم االستنتاجات
واعتماد مدخل املوارد كأساس لتحديد املوارد القيمة اليت متثل ميزة تنافسية للمنظمة.
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)2011دراسة (الدوري و بوسالم -4
المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستديمةراس عنوان الدراسة

دراسة ميدانية على شركة اتصاالت اجلزائرعينة الدراسة

ـد،استمدت مشكلة الدراسة من خالل االطـالع علـى االدبيـات والدراسـات السـابقة املتعلقـة بـراس املـال الفكـري ومـايقرتن بـه مـن موضـوعات ذات صـلةمشكلة الدراسة ف حتديـد وذلـك 
ومـن خــالل الدراسـات السـابقة تبـني ان مشـكلة الدراسـة تتــأتى مـن بعـدين مهـا (البعـد املعــريف و ،دوره يف حتقيـق امليـزة التنافسـية املسـتدمية للشـركة وكــل مـايتعلق بـه مـن مـداخل

البعد التطبيقي.
التنافسية املستدمية لشركة اتصاالت اجلزائر.قياس دور راس املال البشري و اهليكلي و الزبائين يف حتقيق امليزةهدف الدراسة

ر للمتغـريين املســتقلني (راس املــال كشـفت نتــائج الدراسـة عــن وجـود دور للمتغــري املســتقل (راس املـال اهليكلــي) يف حتقيـق امليــزة التنافسـية املســتدمية يف الشــركة وعـدم وجــود دو والتوصياتاهم االستنتاجات
وجيـب ان يكـون ،امليزة التنافسية املستدمية. واشارة الدراسـة اىل ضـرورة اهتمـام الشـركة بـراس املـال الفكـري كونـه معـربا عـن كـل القـيم الغـري ملموسـةالبشري والزبائين) يف حتقيق 

للشركة املبحوثة دراية كافية وافية حول كيفية ادارة راس املال الفكري وتنميته واحملافظة عليه واستثماره.

مجاالت االستفادة من الدراسات ذات العالقة-5
يتضــح مــن عــرض بعــض الدراســات ذات العالقــة الــيت قــدمها 
ــــا  عــــدد مــــن البــــاحثني يف جمــــال متغــــريات الدراســــة احلاليــــة اىل ا
سامهت أو بأخر يف وضـع تصـورات الباحـث يف اجلـانبني النظـري 

وامليداين، اذ مت االستفادة منها يف الدراسة احلالية :  
ة بموضــوع الوصــول الــى المصــادر العلميــة ذات العالقــ-1.5

الدراسة.
التعــــرف علــــى االســــاليب االحصــــائية المســــتخدمة فــــي -2.5

جمع البيانات وتحليلها.
المساعدة في اعداد فقرات استمارات االستبانة.-3.5

مايميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات ذات العالقة-6
ــــيت  تعــــد هــــذه الدراســــة مكملــــة للدراســــات ذات العالقــــة ال

ملـــــــــة وامليـــــــــزة التنافســـــــــية االتســـــــــويقية املتكتناولـــــــــت االتصـــــــــاالت
املســــتدامة، اذ ان الدراســــات الســــابقة تناولــــت كــــل متغــــري علــــى 

نتائجإىلللوصولالبحثهذايفالباحثيسعىحدة، وكذلك
لقــدرة االتصــاالت التســويقية املتكاملــة علــى حتقيــق أكثرإيضــاحاً 

ميزة تنافسية مستدامة للمنظمات،حيث ركز الباحث علـى مجيـع 
ابعــاد االتصــاالت التســويقية املتكاملــة بشــكل متســاوي العتقــاده 
ان ابعــاد االتصــاالت التســويقة جمتمعــة دون امهــال اي بعــد قــادر 

يرى الباحث من على حتقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمات، و 
اجـــراء خـــالل ماجـــاء يف البحـــث علـــى املنظمـــات ان تعمـــل علـــى 

العمليــة باشــراك مجيــع االبعــاد يف عمليــة الــرتويج بــدون امهــال اي 

مث ،اي اعطــــاء مجيــــع االبعــــاد اوزان متســــاوية،بعــــد مــــن االبعــــاد
ــــق هــــدف املنظمــــة وامهــــال  ــــأثري يف حتقي ــــر ت ــــار االبعــــاد االكث اختي

زيـــادة يف التكـــاليف وعـــدم حتقيـــق هـــدف االبعـــاد الـــيت تـــؤدي اىل
واذا ماستطاعت املنظمة حتقيق هذه العملية بنجاح فأن ،املنظمة

ذلــــك يــــؤدي اىل حتقيــــق املنظمــــة مليــــزة تنافســــية مســــتدامة وذلــــك 
االول عنــــد اشــــراك مجيــــع االبعــــاد يف العمليــــة تســــتطيع ،لســــببني

بكفاءة املنظمة حتديد االبعاد القادرة على حتقيق اهداف املنظمة
والسـبب الثـاين عنـد اختيــار ،وفاعليـة اكثـر مـن غريهـا مـن االبعـاد

املنظمــــة لالبعــــاد الــــيت تســـــتطيع حتقيــــق اهــــداف املنظمــــة وامهـــــال 
االبعاد اليت تزيد من التكاليف دون ان تشارك يف حتقيـق اهـداف 
املنظمة سوف يؤدي ذلك اىل ختفيض التكاليف اليت سـوف يـتم 

ممــــا يـــنعكس كــــل ذلـــك علــــى قــــدرة ،انفاقهـــا علــــى تلـــك االبعــــاد
املنظمــة يف حتقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة مــن خــالل االتصــاالت 

وعلــى حـــد اطــالع الباحــث املتواضــع لـــيس التســويقية املتكاملــة.
ــا تفــردت  هنـاك دراســة تناولـت الــربط بـني املتغــريين، اضـافة اىل ا

ا يف املصارف االهلية يف بيئة اقليم كردست ان يف تشخيص متغريا
العراق.

الجاني الميداني للبحث :-ثانيا 
تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة-1

تحليـــــل عالقـــــة االرتبـــــاط بـــــين االتصـــــاالت التســـــويقية -1.1
المتكاملة والميزة التنافسية المستدامة على المستوى الكلي
تتضمن هذه الفقرة التعرف على طبيعة عالقة االرتباط بني
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الدراســــــــة االتصــــــــاالت التســــــــويقية املتكاملــــــــة و امليــــــــزة متغــــــــريات 
ولتحقـــق مـــن الفرضـــية الرئيســـية االوىل الـــيت ،التنافســـية املســـتدامة

ـــــني االتصـــــاالت التســـــويقية  تـــــنص علـــــى وجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط ب
اذ ،املتكاملـــة و امليـــزة التنافســـية املســـتدامة علـــى املســـتوى الكلـــي

عنـــــد مســـــتوى معنـــــوي ) 0,881(بلغـــــت قيمـــــة معامـــــل االرتبـــــاط

وهــــــــــــذا يشــــــــــــري اىل ان كلمــــــــــــا زاد اهتمــــــــــــام املصــــــــــــارف )0,05(
باالتصــاالت التســويقية املتكاملــة وتطبيقهــا يف املهــام املصــرفية او 
ــــذا  ــــق امليــــزة التنافســــية املســــتدامة و ــــا كلمــــا زاد مــــن حتقي عمليا

ــــول الفرضــــية الرئيســــية االوىل )10(ويوضــــح اجلــــدول،يتحقــــق قب

ات االرتباط بني متغريات الدراسة.نتائج حتليل عالق

عالقة االرتباط بني االتصاالت التسويقية املتكاملة وامليزة التنافسية املستدامة على املستوى الكلي:)10(رقمجدول 

N=23*p<0,05
SPSSاملصدر : من اعداد الباحث اعتمادآ على الربنامج االحصائي

عالقات االرتباط بني متغريات االتصاالت التسويقية حتليل - 2.1
مت املتكاملة وامليزة التنافسية املستدامة على املستوى اجلزئي

التحليل على املستوى اجلزئي للتوصل اىل العالقات االرتباط 
على مستوى ابعاد متغري االتصاالت التسويقية املتكاملة وقياس 

اذ يوضح ،لتنافسية املستدامةمدى ارتباطها بابعاد متغري امليزة ا
عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة باستخدام ) 11(اجلدول

معامل االرتباط املتعدد وكما يايت .

المستوى الجزئيعالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة على: )11(رقمجدول 

SPSSمن اعداد الباحث اعتمادآ على الربنامج االحصائي :المصدر

المتغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
المستقل

المعتمدالمتغير

االتصاالت التسويقية المتكاملة

881.0*املستدامةامليزة التنافسية

المتغير المستقل

المتغيرالمعتمد

االتصاالت التسويقية المتكاملة
المؤثر الكلي

تنشيط املبيعاتالبيع الشخصياالعالن

0.910*0.819*0.830*0.934اجلودة

0.825*0.959*0.866*0.739الكلفة

0.915*0.925*0.968*0.779االبداع

0.780*0.960*0.691*0.982املقدرة اجلوهرية

0.725*0.931*0.893*0.970االستجابة للزبون

0.693*0.971*0.596*0.658الفاعلية

0.785*0.894*0.729*0.690الكفاءة

0.825*0.895*0.766*0.792املؤشر الكلي
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اختبار الفرضية الفرعية االولى-1.2.1
اىل وجود عالقة ارتباط )11(تشري نتائج التحليل يف اجلدول 

معنويــة بــني بعــد االعــالن وابعــاد متغــري امليــزة التنافســية املســتدامة 
وعند *)0,792( جمتمعة، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما 

، كمــا يبــني وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة )0.05(مســتوى معنويــة
وطرديـــة بـــني االعـــالن وكـــل بعـــد مـــن ابعـــاد متغـــري امليـــزة التنافســـية 
املســـتدامة حيـــث كانـــت اقـــوى عالقـــة ارتبـــاط بـــني بعـــد االعـــالن 

عند مستوى معنوية *) 0,982(وبعد املقدرة اجلوهرية واليت بلغت 
ــــــا) 0.05( ــــــة االوىل ، وتؤكــــــد هــــــذه النت ــــــول الفرضــــــية الفرعي ئج قب

واملتفرعه من الفرضية الرئيسية االوىل والـيت تـنص علـى انـه (توجـد 
عالقـة ارتبـاط معنويــة وطرديـة ذات عالقـة احصــائية عنـد مســتوى 

بـــني بعـــد االعـــالن وابعـــاد متغـــري امليـــزة التنافســـية )0.05(معنـــوي 
املستدامة.

اختبار الفرضية الفرعية الثانيه-2.2.1
اىل وجود عالقة ارتباط )11(تشري نتائج التحليل يف اجلدول 

معنويـــة بــــني بعــــد البيــــع الشخصـــي وابعــــاد متغــــري امليــــزة التنافســــية 
املســــــتدامة جمتمعــــــة، اذ بلغــــــت قيمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بينهمـــــــا

، كمـــــا يبـــــني وجـــــود )0.05(وعنـــــد مســـــتوى معنويـــــة *)0,766(
ع الشخصــي وكـل بعــد عالقـة ارتبــاط معنويـة وطرديــة بـني بعــد البيـ

مــــن ابعــــاد متغــــري امليــــزة التنافســــية املســــتدامة حيــــث كانــــت اقــــوى 
عالقة ارتباط بني بعد البيع الشخصـي وبعـد االبـداع والـيت بلغـت

، وتؤكــد هــذه النتــائج )0.05(عنــد مســتوى معنويــة *)0,968( 
قبول الفرضية الفرعية الثانية  واملتفرعه من الفرضية الرئيسية االوىل 

تــنص علــى انــه (توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة ذات والــيت
بــــني بعــــد البيــــع )0.05(عالقــــة احصــــائية عنــــد مســــتوى معنــــوي 

الشخصي وابعاد متغري امليزة التنافسية املستدامة.
اختبار الفرضية الفرعية الثالثه-3.2.1

اىل وجود عالقة ارتباط )11(تشري نتائج التحليل يف اجلدول 
ـــة بـــني ب عـــد تنشـــيط املبيعـــات وابعـــاد متغـــري امليـــزة التنافســـية معنوي

املســــــتدامة جمتمعــــــة، اذ بلغــــــت قيمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بينهمـــــــا 
، كمـــــا يبـــــني وجـــــود )0.05(وعنـــــد مســـــتوى معنويـــــة*)0,895(

عالقة ارتباط معنويـة وطرديـة بـني بعـد تنشـيط املبيعـات وكـل بعـد 
انــــت اقــــوى مــــن ابعــــاد متغــــري امليــــزة التنافســــية املســــتدامة حيــــث ك

عالقة ارتباط بني بعد تنشيط املبيعـات وبعـد الكلفـة والـيت بلغـت 
، وتؤكـــد هـــذه النتـــائج )0.05(عنـــد مســـتوى معنويـــة *)0,959(

قبول الفرضية الفرعية الثالثة واملتفرعه مـن الفرضـية الرئيسـية االول 
والــيت تــنص علــى انــه (توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة ذات 

بــني بعـــد تنشـــيط )0.05(نــد مســـتوى معنـــوي عالقــة احصـــائية ع
املبيعات وابعاد متغري امليزة التنافسية املستدامة.

تحليل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة-2
تحليل عالقات التأثير على المستوى الكلي-1.2

تركـــز هـــذه الفقـــرة علـــى التحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية الرئيســـة 
توجدعالقــة تــاثري معنويــة لالتصــاالت الثانيــة الــيت تــنص علــى انــه 

ـــائج ،التســـويقية املتكاملـــة يف امليـــزة التنافســـية املســـتدامة وتشـــري نت
اىل انـــه لالتصـــاالت التســـويقية )12(حتليـــل االحنـــدار يف اجلـــدول 

ويــدعم هــذا ،املتكاملــة تــاثريا معنويــا يف امليــزة التنافســية املســتدامة
وهـــي اكـــرب مـــن ،)187,15(احملســـوبة والبالغـــة )F(التـــاثري قيمـــة

)1-21(عنـــــــد درجـــــــة حريـــــــة )3,96(قيمتهـــــــا اجلدوليـــــــة البالغـــــــة 

ويســــتدل مــــن قيمــــة معامــــل التحديــــد )0,05(ومســــتوى معنويــــة 
)R2( ان)مــــــن التعزيــــــز يف امليــــــزة التنافســــــية املســــــتدامة %)776

فضـال عـن ان هنـاك ، يفسره بعد االتصـاالت التسـويقية املتكاملـة
رى تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة متغريات عشوائية اخ

مــن )0,981(البالغــة)B1(ويــدعم قيمــة معامــل االحنــدار ،ايضــا
التغريات احلاصـلة يف البعـد املسـتجيب وهـي نتيجـة تغـري يف البعـد 

احملســـــوبة )f(وعـــــزز ذلــــك قيمـــــة،املفســــر مبقـــــدار وحــــدة واحـــــدة
،)1,67(وهـــــي اكـــــرب مـــــن قيمتهـــــا اجلدوليـــــة)32,61(والبالغـــــة 

وتاسيسا على ماتقدم ميكن قبول الفرضية الرئيسية الثانيه.
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تاثري االتصاالت التسويقية املتكاملة على امليزة التنافسية املستدامة:)12(رقمجدول 
البعد

المستجيبالبعد

المتكاملةاالتصاالت التسويقية 
R2

F

B0B1اجلدوليةاحملسوبة

ةاملستدامامليزة التنافسية
1.0260.981

)32.61*(
0.776187.153.96

SPSSمن اعداد الباحث اعتمادآ على الربنامج االحصائي المصدر :
t*p<0,05قيمة)1.67( 

تحليل عالقات التأثير على المستوى الجزئي-2.2
اختبار الفرضية الفرعية االولى-1.2.2

اىل وجــود تــأثري معنــوي لبعــد )13(تشــري النتــائج يف اجلــدول 
االعالن يف ابعاد متغري امليـزة التنافسـية املسـتدامة، اذ بلغـت قيمـة 

)T( احملسوبة )وهي اكرب من قيمتها اجلدوليـة البالغـة،*)32,99
مما يشـري اىل معنويـة التـاثري عنـد )21-1( وبدرجة حرية )1,67( 

بلغ )0B(ويؤكد ذلك ان قيمة معامل التحديد)0.05(مستوى 

وهي تشري )0,85( بلغت )R2(باالضافة اىل ان قيمة).1,01(
متغري امليزة بني التغري الذي حيصل يف ابعاد %)85( اىل مانسبته 

التنافســية املســتدامة يعــود اىل احــد ابعــاد املتغــري املســتقل واملتمثــل 
( باالعالن، لكنه يوضح وجود عوامل تأثريية اخرى تبلغ نسبتها 

ــــــذي اعتمــــــده %)15 غــــــري مضــــــمنه يف االمنــــــوذج االفرتاضــــــي ال
.الباحث يف الدراسة احلالية

تأثري االعالن يف ابعاد متغري امليزة التنافسية املستدامة:)13(رقمجدول 
البعد   المستجيب

المفسرهالمتغيرات

الميزة التنافسية المستدامة
R2FالمحسوبةFالجدولية

B0B1

1,010,960االعالن
)32,99*(

0,85108,72,25

p<0,05*)      21-1درجة احلرية () t)1.67قيمة 

ــــــة االوىل  ــــــول الفرضــــــية الفرعي ــــــتم قب ــــــك ي ــــــى ذل وتأسيســــــا عل
واملتفرعة من الفرضية الرئيسية الثانية والـيت تـنص علـى انـه (يوجـد 
تأثري معنوي ذو داللة احصائية لبعد االعالن يف ابعاد متغري امليزة 

املستدامة).التنافسية 
اختبار الفرضية الفرعية الثانية-2.2.2

اىل وجــود تــأثري معنــوي لبعــد )14(تشــري النتــائج يف اجلــدول
ــــزة التنافســــية املســــتدامة ــــع الشخصــــي يف ابعــــاد متغــــري املي اذ ،البي

وهــي اكــرب مــن قيمتهــا ،)*32,44(احملســوبة )T(بلغــت قيمــة 

ممــــا يشــــري اىل )73-1(وبدرجــــة حريــــة )1,67( اجلدوليــــة البالغــــة
ويؤكـد ذلــك ان قيمـة معامــل )0.05(معنويـة التـاثري عنــد مسـتوى

ـــــد  )0,78(بلغـــــت )R2(.باالضـــــافة اىل ان قيمـــــة )0B(التحدي

بني التغري الذي حيصـل يف ابعـاد %)78(وهي تشري اىل مانسبته 
متغري امليزة التنافسية املستدامة يعود اىل احد ابعاد املتغري املستقل 

لكنــــه يوضــــح وجــــود عوامــــل تأثرييــــة ،ملتمثــــل بــــالبيع الشخصــــيوا
غري مضمنه يف االمنوذج االفرتاضـي %)22( اخرى تبلغ نسبتها 

الذي اعتمده الباحث يف الدراسة احلالية.
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تأثري البيع الشخصي يف ابعاد متغري امليزة التنافسية املستدامة:)14(رقمجدول 
المستجيبالبعد  

المفسرهالمتغيرات

الميزة التنافسية المستدامة
R2FالمحسوبةFالجدولية B0B1

0,9800,976البيع الشخصي
)32,44*(

0,78105,22,25

SPSSمن اعداد الباحث اعتمادآ على الربنامج االحصائي المصدر :
p<0,05*)      21-1)      درجة احلرية (t)1.67قيمة 

وتأسيسا على ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية واملتفرعة 
مـــن الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة والـــيت تـــنص علـــى انـــه (يوجـــد تـــأثري 
معنــوي ذو داللــة احصــائية لبعــد البيــع الشخصــي يف ابعــاد متغــري 

التنافسية املستدامة).امليزة 
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة-3.2.2

اىل وجــود تــأثري معنــوي لبعــد )15(تشــري النتــائج يف اجلــدول 
اذ ،تنشــــيط املبيعــــات يف ابعــــاد متغــــري امليــــزة التنافســــية املســــتدامة

وهـــــي اكـــــرب مـــــن قيمتهـــــا *) 27,31(احملســـــوبة ) T(بلغـــــت قيمـــــة 

ممــــا يشــــري اىل ) 21-1(وبدرجــــة حريــــة ) 1,67( اجلدوليــــة البالغــــة
ويؤكـد ذلــك ان قيمـة معامــل ) 0.05(معنويـة التـاثري عنــد مسـتوى 

وهـي ) 0,87(بلغت) R2(.باالضافة اىل ان قيمة )0B(التحديد
التغـري الـذي حيصـل يف ابعـاد متغـري يف%) 87(سـبته اىل مانتشري

امليــــزة التنافســــية املســــتدامة يعــــود اىل احــــد ابعــــاد املتغــــري املســــتقل 
واملتمثــــل بتنشــــيط املبيعــــات، لكنــــه يوضــــح وجــــود عوامــــل تأثرييــــة 

غــري مضــمنه يف االمنــوذج االفرتاضــي %)13(اخــرى تبلــغ نســبتها 
الذي اعتمده الباحث يف الدراسة احلالية.

تأثري تنشيط املبيعات يف ابعاد متغري امليزة التنافسية املستدامة:)15(رقمجدول 
المستجيبالبعد

المفسرهالمتغيرات

الميزة التنافسية المستدامة
R2FالمحسوبةFالجدولية

B0B1

0,9630,954تنشيط املبيعات
)27,31*(

0,8774,52,25

SPSSمن اعداد الباحث اعتمادآ على الربنامج االحصائي المصدر :
p<0,05*)      21-1)      درجة احلرية (t)1.67قيمة 

وتأسيسا على ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة واملتفرعة 
والـــيت تـــنص علـــى انـــه (يوجـــد تـــأثري مـــن الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة 

معنــوي ذو داللــة احصــائية لبعــد تنشــيط املبيعــات يف ابعــاد متغــري 
امليزة التنافسية املستدامة).

المبحث الرابع : االستنتاجات و التوصيات

االستنتاجات-1
تعمل االتصاالت التسـويقية املتكاملـة علـى تـوفري النفقـات -1.1

الرتوجيـــي، وحتقـــق قـــدر أكـــرب مـــن فعاليـــة الرتوجييـــة لعناصـــر املـــزيج 
تنفيذ االهداف الرتوجيية.

عــــدم امــــتالك املصــــارف رؤيــــة واضــــحة عــــن كيفيــــة حتقيــــق -2.1
ــــة مــــن اجــــل  ــــني ابعــــاد االتصــــاالت التســــويقية املتكامل التفاعــــل ب
اخلـــروج باالبعـــاد الـــيت حتقـــق التميـــز والتفـــوق للمصـــرف يف عمليـــة 

الـيت تزيـد مـن التكـاليف دون االتصال مـع الزبـائن وامهـال االبعـاد 
حتقق هدف املصرف يف عملية االتصال.

عنـــــد قيـــــام املنظمـــــة بـــــالتخطيط والتنفيـــــذ الســـــليم لربنـــــامج -3.1
ا علــى  االتصــاالت التســويقية املتكاملــة يــنعكس ذلــك علــى قــدر

ا. امتلك ميزة تنافسية مستدامة يف االسواق اليت تتنافس 
تبــاط معنويــة بـــني وجــود عالقــة ار تشــري نتــائج التحليــل اىل -4.1

االتصاالت التسويقية املتكاملة و امليزة التنافسية املستدامة.
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كما اتضح للباحث بوجود اثر معنوي ذات دالله -5.1
احصائيه لالتصاالت التسويقية املتكاملة يف حتقيق امليزة التنافسية 

املستدامة.
التوصيات-2

املصــــارف مليــــزة تنافســــية تبــــداء اخلطــــوة االول يف اكتســــاب-1.2
مستدامة يف فهم املدراء لعملية االتصال اليت حتدث بني املصرف 
وزبائنـــه، وكيفيـــة حتقـــق هـــذه العمليـــة تـــأثريآ علـــى الزبـــائن يف زيـــادة 
الطلب على اخلدمات اليت تقدمها املصـارف مـن خـالل احـداث 

حالة التكامل يف االتصال معهم.
ثــــــــة اىل نشــــــــر مفهــــــــوم يوصــــــــي الباحــــــــث املصــــــــارف املبحو -2.2

االتصــــاالت التســــويقية املتكاملــــة بأبعادهــــا املختلفــــة مــــن خــــالل 
ــذا املوضــوع وفــتح دورات  اصــدار الــدوريات والنشــرات املتعلقــة 

تثقيفية ملنتسبيها.
والجـل حتقيــق اهلــدف مـن اســتخدام االتصــاالت التســويقية -3.2

يف املتكاملـــة يوصـــي الباحـــث بأدخـــال التقنيـــة احلديثـــة بأســـتمرار
تقــدمي اخلــدمات للزبــائن لغـــرض ختفــيض كلفــة اخلــدمات املقدمـــة 

وبالتايل كسب رضا الزبائن و والئهم.
ـــائن عـــن -4.2 ـــاراء ومقرتحـــات الزب مـــن الضـــروري جـــدآ االخـــذ ب

ــــائن  طريــــق تشــــكيل جلنــــة يف املصــــرف تبحــــث عــــن شــــكاوي الزب
ا. م والهتمام  ومقرتحا

المصادر
االتصاالت التسويقية املتكاملة يف خلـق ، دور 2010بن سامل، فاروق، -

القيمــة للزبــون، دراســة حالــة مؤسســة محــود بــوعالم، مــذكرت ماجســتري غــري 
منشورة، جامعة اجلزائر.

، فعاليـــة التنظـــيم يف املؤسســـات االقتصـــادية ، 2006بـــن نـــوار، صـــاحل، -
قسنطينة، خمرب علم اجتماع االتصال للبحث و الرتمجة.

، "املقارنـــــة املرجعيـــــة وامكانيـــــة 2001يـــــد رشـــــيد،بـــــرواري، نـــــزار عبـــــد ا-
ـــــة للعلـــــوم  لـــــة العراقي تطبيقهـــــا كـــــاداة للتحســـــني املســـــتمر يف املنظمـــــات "،ا

لـــــد ( )، جامعـــــة بابـــــل، كليـــــة االدارة واالقتصـــــاد، 1)، العـــــدد(1االداري، ا
بغداد.

ــــد،- ، طــــرق بنــــاء امليــــزة التنافســــية 2012بلونــــاس، عبــــداهللا و بوزيــــدي، 
دامة، مدخل حلقة القيمة لبـورتر، امللتقـى الـدويل الرابـع حـول: املنافسـة املست

واالســرتاتيجيات التنافســية للموساســات الصــناعية خــرج قطــاع احملروقــات يف 
الدول العربية، جامعة بومرداس.

اإلبـــــداع كمـــــدخل ، 2007، الـــــزين،منصـــــوريو نصـــــرالدين،بـــــن نـــــذير-
ســــعد -جامعــــة، منظمــــات األعمــــالالكتســــاب ميــــزة تنافســــية مســــتدامة يف 

، اجلزائر.كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  البليدة-دحلب
، اثـــر املـــزيج الرتوجيـــي يف الطلـــب 2010الربزجنـــي، امـــال كمـــال حســـني، -

علـــــى اخلدمـــــة، دراســـــة ميدانيـــــة يف فنـــــدق بغـــــداد، جملـــــة االدارة واالقتصـــــاد، 
،بغداد،العراق.35العدد

املفــاهيمي، اإلطــار2013محــدان ،خالــد، بــينالبكــري، ثــامر ،-
اعتمادهـايفHPلشـركةاملسـتدامة حماكـاةالتنافسـيةوامليـزةلالسـتدامة

-واإلنســانيةاإلجتماعيــةللدراســاتاالســتدامة، األكادمييــةإلسـرتاتيجية
–قتصـاداكليـة-اخلاصـةالتطبيقيـةالعلـوم، جامعة9العدد،)3جملد(

عمان، األردن.
، االتصاالت التسويقية والرتويج ، الطبعـة الثانيـه 2009البكري، ثامر ، -

، دار احلامد، للنشر والتوزيع عمان، االردن.
،األوىلالطبعة،والرتويجالتسويقية،االتصاالت2006ثامر،البكري،-

األردن.عمان،للنشروالتوزيع،احلامددار
مــــدخل ،االدارة االســــرتاتيجية،1999،شــــارلز، جاريــــث و هيــــل،جونز-

الطبعـة ،حممـد سـيد امحـد،عبد املتعـال،حممد رفاعي،ترمجة رفاعي،متكامل
السعودية.،الرياض،دار املريخ للنشر،اجلزء االول،الرابع

، مـــــــدى مســـــــامهة االتصـــــــاالت التســـــــويقية 2013حســـــــناوي، حســـــــني،-
ن حالـة شـركة بيجـو املتكاملة يف احلفاظ علـى والء الزبـون، دراسـة ميدانيـة عـ

اجلزائر، اطروحة ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر.
جممـع:حالـةالتنافسـية، دراسـةواملزايـا، التسـويق2007حلـول، سـامية، -

احلاجاجلزائر، مذكرت دكتوراه غري منشورة جامعةيفالدواءلصناعةصيدال
باتنة، اجلزائر.–خلضر

إدارة اإلبــــداع واالبتكــــارات ، الطبعــــة االول، ، 2012خــــريي، اســــامة  ،-
دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان األردن

، راس املـال الفكـري 2011الدوري، زكريـا مطلـك و بوسـامل، أبـو امحـد، -
كاداة لتحقيق امليزة التنافسية املستدمية، دراسة ميدانية على شركة اتصـاالت 

ادية وعلــــوم التسري،قســــم علــــوم اجلزائر،جامعــــة الشــــلف،كلية العلــــوم االقتصــــ
التسري،الشلف،اجلزائر.

، الفكــر االســرتاتيجي واتعكاســاتة 2009الــدوري، زكريــا وامحد،صــاحل ، -
على جناح منظمات االعمال، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

ـــــــــي فـــــــــالح، - ـــــــــزعيب، عل ،  ادارة التســـــــــويق ، منظـــــــــور تطبيقـــــــــي 2009ال
يازوري ،للنشر والتوزيع، عمان، االردن.اسرتاتيجي ، دار ال
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التسـويقية، املعرفـة2010محـدي، حامـدرؤوف و سـامل،عـدنانرعد،-
يفالصناعيةاملنظماتمنعينةيفميدانيةالتنافسية، دراسةامليزةواستدامة

العددالرافديناملوصل، تنميةجامعة-واالقتصاداإلدارةنينوى، كليةحمافظة
.٣جملد١٠٠

، التفاعــــــل بــــــني الرســــــالة والبيئــــــة يف املؤسســــــة 2011الســــــعيد، قــــــامسي، -
، اطروحـة "دراسة حالة بعض مؤسسات صناعة األدوية"االقتصادية اجلزائرية 
جامعة فرحات عباس ، اجلزائر.دكتوارة غري منشورة،

، دور اســــرتاتيجية التســــويق املســــتدام يف 2014ســـليمان، عمــــر يوســــف،-
امليـــــزة التنافســـــية املســـــتدامة، رســـــالة ماجســـــتري غـــــري حتقيـــــق عـــــدد مـــــن ابعـــــاد 
منشورة، جامعة دهوك.

، الـدور2010ناصـر، الرضـاالباوي، عبـدو عبدالرحيمسعيد ، سناء-
التنافسـيةامليـزةيف حتقيـقالشـاملةاالجتماعيـةللمسـؤوليةاالسـرتاتيجي

اجلنوبيـة، جملـةاألمسـدةلصـناعةالعامـةالشـركةيفحالـةاملسـتدامة، دراسـة
والثمانون.الثالثواالقتصاد، العدداإلدارة

،االتصــاالت التســويقية املتكاملــة، جمموعــة 2006ســيد ســامل، شــيماء، -
النيل العريب، الطبعة االوىل،   القاهرة، مصر.

، راس املــــال الفكــــري ودوره يف 2011شــــعبان، مصــــطفى رجــــب علــــي، -
لشـــركة االتصـــاالت اخللويـــة الفلســـطينة حتقيـــق امليـــزة التنافســـية، دراســـة حالـــة

جوال، مذكرت دكتواره غري منشورة اجلامعة االسالمية، غزة.
اجلامعيـةالـدار،التسـويق،الطبعة الثانيـة،2001،فريـدالصـحن، حممـد-

.مصراإلسكندرية،التوزيع،وللنشر
املتقدم،الطبعـة التسـويق،مـدخل2000،جاسـمالصـميدعي، حممـود-

األردن.عمان،للنشر،زهراندارالثانية،
، اســرتاتيجية 2012طالـب، عـالء فرحــان و البنـاء، زينـب مكــي حممـود، -

احمليط االزرق وامليزة التنافسية املستدامة ، دار ومكتبة احلامد للنشـر والتوزيـع 
، عمان.

، "دور ادارة اجلـودة 2012طالب، عالء فرحـان، و حمسـن، ليـث شـاكر،-
جملــة دراســات حماســبية وماليــة ،امليــزة التنافســية املســتدامة"الشــاملة يف حتقيــق

.األردن،)،عمان7) ، جملد (21،العدد (
، تـــأثري عناصــــر 2008الضـــمور، هــــاين حامـــد و الشــــريدة، حممـــد نركــــي،-

املــزيج الرتوجيــي علــى قــرارات املســتهلك االردين يف اســتخدام خدمــة اهلــاتف 
لة  .4، العدد 4االردنية، اجللد اخللوي، دراسة حتليلية، ا

العالق ، بشري عباس ، والعبديل ، قحطان بدر ، وياسني ، سعد غالـب -
) ، اسرتاتيجيات التسويق  ،دار زهران للنشر ، عمان ، االردن.1999، (
واإلعـالنالـرتويج،2007،حممـدربابعـة، علـىعبـاس والعالق، بشـري-

العربية،الطبعةمتكامل)،خل(مدتطبيقات-نظريات-أسسالتجاري،
والتوزيع.للنشرالعلميةاليازوريدارعمان،

،التســــــويق عــــــرب العالقــــــات املســــــتندة 2002العــــــالق، عبــــــاس حممــــــود، -
للتكنلوجية، امللتقى االول للتسويق يف الوطن العـريب، (دوافـع وافـاق التطـور) 

، الشارقة االمارات العربية املتحدة.
) ، ادارة وتنميـة االنشـطة والقـوى البيعيـة يف 2003(العتيـيب ، صـبحي ، -

املنظمــات املعاصــرة ، الطبعــة األوىل ، دار احلامــد للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 
األردن .

، تـاثري عناصـر النجـاح احلرجـة 2014ناصـر، حممـدزيـدانالعتـىب، تـاغي-
دراء يف يف حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة، حبــث ميــداين الراء عينــة مــن املــ

جامعة/واالقتصاداإلدارةشركة املعتصم العامة للمقاوالت االنشائية، كمية
لد إدارةقسم/بغداد .80، العدد20اإلعمال، جملة العلوم، ا

، تــــأثري عناصــــر 2014العبـــادي، ســــناء ســـعيد و العتــــىب، تــــاغي زيـــدان، -
يـداين الراء عينــة النجـاح احلرجـة يف حتقيـق امليـزة التنافســية املسـتدامة، حبـث م

مــــن املــــدراء يف شــــركة املعتصــــم العامــــة للمقــــاوالت االنشــــائية، جملــــة العلــــوم 
لد . 80، العدد20االقتصادية واالدارية، ا

التطبيـق،والنظريـة:،التسـويق2004شـريف ،أمحـدالعاصـي، شـريف-
املصرية، للنشر والتوزيع، القاهرة.الكتبدار
،قحطان بـــــــــــــــــــــــــــــدر، عقيلـــــــــــــــــــــــــــــي، عمـــــــــــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــــــــــفي، العبـــــــــــــــــــــــــــــديل-

،مبـــادئ التســـويق، (مــدخل متكامـــل) ،دار زهـــران 1996الغدير،محدراشــد،
للنشر،عمان،االردن.

، متطلبـــــات اســــتدامة امليـــــزة التنافســـــية 2013علــــي، حممـــــدعليان علــــي، -
املســتدامة يف التعلــيم العــايل، وجهــة النظــر القائمــة علــى اســاس املــوارد دراســة 

الة ماجســـتري يف ادارة االعمـــال، غـــزة ، احلالـــة اجلامعـــة االســـالمية بغـــزة، رســـ
فلسطني.

، تأثري بعـض املتغـريات التسـويقية والبيئيـة 2003عيتاين، رنا امحد ديب، -
على القدرات التنافسية للصناعات الغذائيـة اللبنانيـة، دراسـة ميدانيـة، رسـالة 

سترييف ادارة االعمال، بريوت، جامعة بريوت العربية مقدمة لنيل رسالة ا
،2001الـرمحن،عبـدوعـدس،كايـداحلـق،وعبـدعبيـدات ،ذوقـان-

الفكـردار.1طوأسـاليبه،عمان،وأدواتـهمفهومـه ,العلمـي،البحـث
والتوزيعوالنشرملطباعة

) ، االدارة االســـرتاتيجية : 2009طـــاهر و وائـــل، ادريـــس ، (الغـــاليب،-
والتوزيع ، عمان.منظورمنهجي متكامل ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر 

، االتصـــاالت التســـويقي املتكاملـــة،دار 2012فبـــادو، حممـــد عبـــد العزيـــز،-
املريخ، للنشر والتوزيع، جامعة تبوك السعودية.

، دور الــــرتويج يف تفعيــــل خدمــــة النقــــل الــــربي، 2011فتيحــــة، بــــاجي ، -
دراسة حالة املؤسسة اخلدمية للنقـل واجيـار املعـدات، مـذكرت ماجسـتري غـري 

، ورقلة.مرباحقاصديشورة جامعةمن
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) ، السـلوك التنظيمـي : دراسـة السـلوك 2000القريـويت، حممـد قاسـم ، (-
االنســــاين الفــــردي واجلمــــاعي يف املنظمــــات املختلفــــة ، دار الشــــروق للنشــــر 

والتوزيع ، عمان ، األردن .
، "تفاعليـة االتصـاالت التسـويقية 2004قره داغـي ، كـاوة حممـد فـرج ، -

ا على األداء التسويقي" ، دراسة استطالعية الراء عينـة  املتكاملة وانعكاسا
من مدراء الفنادق الدرجة املمتازة واألوىل يف مشال العراق ، اطروحـة دكتـوراه 

واالقتصـــاد ، جامعـــة فلســفة يف ادارة االعمـــال ، غــري منشـــورة ، كليــة االدارة
املستنصرية .

، اساسـيات التسـويق ، ترمجـة 2007، فيلب، جـاري ارمسـرتونجكوتلر،-
، دار املـريخ للنشـر والتوزيـع، الريـاض 02و 01سرور علي ابراهيم ، اجلـزء 
، اململكة العربية السعودية.

، ،التسـويق2005احملسـن،عبـدنعسـاين،أميـنشيحا،كنجوكنجو،-
جامعة حلب،سوريا.ط)(داملصريف

مـن-واملسـتهلكنيالسـوقمعرفـة،التسـويق(2008،فيـو،كـاترين-
ترمجـة،)التسـويقياملـزيج-اإلسـرتاتيجيةاخليـاراتإىلالتسـويقيةالدراسـة

والتوزيع.للنشراجلامعيةاملؤسسة،بريوت،01طواشد،وردية
التسـويقياالتصال، استخدام2007املوسى، محد بن ناصر بن محد، -

حتليلية،مـذكرت وصـفيةدراسـةالكـربى، الشـركات السـعوديةاملتكامـل يف
م حممد بن سعود االسالمي،السعوديدكتوراه (غري منشورة)  جامعة االما

، االتصاالت التسويقي املتكاملة، جامعـة 2008مدكور، فوزي شعبان، -
القاهرة، دار الزهره للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

يــــة عــــن ، دراســــة كميــــة حتليليــــة ميدان2012مغــــالج، توفيــــق مصــــطفى، -
االرتباط بني (الثقافة الرتوجيية واداء رجال البيع) ، اململكة السعودية، جدة.

ـــــال يـــــونس حممـــــد، دور عناصـــــر املـــــزيج الرتوجيـــــي يف تســـــويق - ال مـــــراد، نب
اخلدمـة، دراسـة اسـتطالعية الراء عينـة مـن املسـتفيدين مـن خدمـة املعلومـات 

،العراق.94تنمية الرافدين، العدديف املكتبة املركزية يف جامعة املوصل، جملة 
مـدخلاإلسـرتاتيجية،اإلدارة2008،جـونز، جاريـثوهيـل، شـارلز-

داربسـيوين،علـيإمساعيـلاملتعـال،عبـدسـيدأمحـدحممد:ترمجةمتكامل،
الرياضاملريخ،

، ادارة االســرتاتيجية ، مــدخل 2001هــل، شــارلز  و جــونز، جاريــت ، -
رفــــاعي ، رفـــاعي حممـــد  ، دار املــــريخ، للنشـــر والتوزيــــع، متكامـــل ، ترمجـــة ، 
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ABSTRACT
This study aimed to identify the extent of the impact of some of the dimensions of integrated

marketing communications used in the private banks on a sustainable competitive advantage
achieved by these banks , have been using descriptive analytical method to test the study hypothesis
, data were collected through a questionnaire designed for this purpose , where were distributed 25
questionnaire on the study population by 92% recovery .The study concluded that there is a
statistically relationship 0.05 between the integrated marketing communications and competitive
advantage sustainable , and there is a significant effect of the dimensions of the independent
variables (Integrated Marketing Communications ) of advertising and personal selling , and sales
promotion , in the approved variable (sustainable competitive advantage ), the study recommended
that the banks intensify its communication with customers through increased communication
process by the dimensions of integrated marketing communications to maintain a sustainable
competitive advantage in the markets that compete with banks .
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نموذج استمارة االستبانة  
اوال : البيانات العامة

) يف احلقل املناسب.مالحظة / ضع عالمة (   
بيانات املصرف:-1
اسم املصرف: -أ

تاريخ تأسيس املصرف:-ب
بيانات املسؤول:-2
اجلنس :                    -أ

)(انثى )(ذكر
فأكثر   (   ) –34سنة   (   )   33–26سنة   (   )   25-18العمر : -ب
التحصيل الدراسي : اعدادية فما دون (   )  دبلوم (   )   بكالوريوس (   )-ج

شهادة عليا (   )
فأكثر (   )-11سنة (   )   10–6سنوات فأقل (   )   5مدة اخلدمة يف املركز الوظيفي احلايل : -د

ثانيا : ابعاد االتصاالت التسويقية المتكاملة :
يرجى وضع عالمة (         ) أمام العبارة اليت متثل وجهة نظرك.

حمدد.راعيقبلمناخلدماتأوالبضائعأولألفكاروترويجشخصيغريعرضلتقدمياألجرمدفوعشكلوهو أي:االعالن-1

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
ملصرفنا القدرة على اقناع الزبون عن طريق 1

الوسائل االعالنية املستخدمة.
املناسب حتدد ادارة مصرفنا االسلوب االعالين 2

لالتصال بالزبون.
جناح احلملة االعالمية يف مصرفنا بسبب 3

التخطيط املسبق هلا.

يهدف االعالن املستخدم يف مصرفنا اىل زيادة 4
معدل االستفادة من اخلدمات املصرفية.
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جمموعة االجراءات الخبار واقناع الزبون لشراء منتج او خدمة ما من خالل االتصاالت الفردية يف عملية تبادليـة بـني البـائع البيع الشخصي:-2
واملشرتي.

معـنيملنتـوجالشـراءحجـمزيـادةبواسـطةوذلـكاالمد القريب،علىالطلبوتشجيعلدفعاملوجهةمن التقنياتجمموعةتنشيط المبيعات:-3
التجاريني.الوسطاءأوالزبائنجانبمنمعينةخدمةأو

ال اتفق متاماً ال اتفقاتفق حلد مااتفقاتفق متاماً الفقراتت
االفراد العاملني يف مصرفنا هلم القدرة على االبتكار يف طرق 1

الرتويج اليت هلا االثر الواسع يف سلوك الزبائن.
وسائل تنشيط املبيعات املتبعه يف مصرفنا تعد منوذج اتصال 2

قرارات الشراء للزبون.مؤثر يف 
يعمل مصرفنا على قياس فاعلية برنامج تنشيط املبيعات عن 3

طريق قياس مقدار التغري احلاصل على طلب اخلدمة السوقية.

تسهم وسيلة تنشيط املبيعات املعتمدة يف مصرفنا يف حتفيز 4
فاعلية الشراء لدى الزبون.

التنافسية المستدامة:ثالثا : ابعاد الميزة 
يرجى وضع عالمة (         ) أمام العبارة اليت متثل وجهة نظرك.

.الدفع مقابلهمتمايستحقمنتج او خدمةعلىاحلصولالزبائن أولتوقعاتاخلدمةأواملنتجإرضاء:الجودة-1

أبعاد املقياس 
اتفق تماماً ال ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
يهتم مصرفنا جبودة تصميم خدماته املصرفية ليكون 1

االفضل يف السوق.
م يف 2 كثريا ماتساهم افكار العاملني يف مصرفنا وابداعا

حتسني جودة اخلدمات املصرفية.

أبعاد املقياس
اتفق الفقراتت

تماماً 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفق

يسهم البيع الشخصي يف مصرفنا اىل استمالة 1
الشرائي للزبون عن طريق املقابالت السلوك 

واملفاوضات.
يهتم مصرفنا بقياس فاعلية رجال البيع بصفة 2

دورية عن طريق قياس انتاجيتهم مقابل عدد 
الزبائن اجلدد.

يعمل مصرفنا على تدريب االفراد العاملني يف  3
كيفية تسويق اخلدمة املصرفية بكفاءة

الشخصي املستخدم يف مصرفنا يف يسهم البيع 4
متيز اخلدمات املصرفية املقدمة.
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تم ادارة مصرفنا بتطبيق معايري اجلودة يف كافة انشطتها 3
املصرفية.

ادارة مصرفنا باستمرار لتقدمي خدمات مصرفيه تسعى 4
متميزة بدون عيوب.

ا قدرة املنظمة على التنفيذ باقل التكاليف قياسا باملنافسني ويكون ذلك من خالل حتسني االنتاج وتقليل الضياع الكلفة -2 : وتعرف با
التكليف.والرقابة احملكمة على عناصر 

وهــو خلــق قيمــة أو إنتــاج فكــرة جديــدة مفيــدة ســواء كانــت تتعلــق بإنتــاج ســلعة أو خدمــة، أو تتعلــق بالوســائل واإلجــراءات االبــداع :-3
والعمليات، أو تتعلق باإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج التنظيمية، وذلك من قبل أفراد يعملون معاً يف نظام اجتماعي معقد.

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقتماماً اتفقالفقراتت
حترص ادارة مصرفناعلى ابداع خدمات جديدة تستجيب لتطلعات الزبائن.1

يعمل مصرفنا على تقدمي خدمات جديدة للسوق بناء على االبداع لدى 2
العاملني يف املصرف.

على تأمني فرص االبداع.تساعد االجراءات التنظمية املتبعة يف مصرفنا 3

حترص ادارة مصرفنا على ان تسبق منافسيها يف ابداع خدمات جديدة.4

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
ا 1 تقدم ادارة مصرفنا عادة ختفيضات يف اسعار خدما

املصرفية يف مناسبات معينة.
سرعة احلصول على املعلومات يف مصرفنا تؤدي اىل 2

توفري اجلهد والوقت وبالتايل ختفيض تكاليف تقدمي 
اخلدمات املصرفية.

تؤكد ادارة مصرفنا على ضرورة خفض التكاليف 3
االدارية والتسويقية باستمرار لتحقيق امليزة التنافسية 

املستدامة.

حترص ادارة مصرفنا على اتباع طرق جديدة لتخفيض 4
التكاليف.
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ا املهارات اليت متكن املنظمة من التفوق يف ادائها واكتساب القدرة على التنافس على حنو افضل:المقدرات الجوهرية-4 ا

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقتماماً اتفق الفقراتت
ملصرفنا القدرات واالمكانات املادية اليت متيزه عن غريها 1

من املنافسني يف تطوير وتقدمي خدمات جديدة منافسة 
ختتلف عن اخلدمات احلالية.

مصرفنا يستخدم قدرات تكنولوجية جديدة فيقدم 2
قبل املنافسني.اخلدمات املصرفية لزبائنه 

حتصل ادارة مصرفنا على معلومات دقيقة وسريعة عن 3
املنافسني احلالني واحملتملني باستمرار.

حترص ادارة مصرفنا على حتليل اسرتاتيجيات املنافسني 4
الرئيسه بشكل منتظم.

م مــن اجــل تلبيتهــا، كيفيــة تقــدمي اخلـدمات االضــافية املرافقــة :االسـتجابة للزبــون-5 للمنتجــات واخلـدمات علــى حنــو يتفـق مــع حاجــاتتهم ورغبـا
م مع استمرار وادامة االتصال والتواصل وبناء عالقات تتصف بالدميومة معهم. والعمل على مواكبة توقعا

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
م احلالية يقوم 1 مصرفنا بااللتقاء بزبائنه بشكل منتظم ملعرفة احتياجا

واملستقبلية.
يستجيب مصرفنا بسرعة للتغريات احلاصلة يف متطلبات الزبون.2
ا يف االستجابة للزبائن 3 لدى مصرفنا تقنيات حديثة نستعني 

والتغريات احلاصلة يف السوق بصورة مستمرة.
ادارة مصرفنا على مواكبة توقعات زبائنها من اجل بناء حترص4

عالقات تتصف بالدميومة معهم.
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قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق أهــدافها و تعتمــد هــذه القــدرة و املعــايري املســتخدمة يف قياســها علــى النمــوذج املســتخدم يف دراســة هــيالفاعليــة :-6
املنظمات.

أبعاد املقياس 
ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
حيرص مصرفنا على احلصول على كافة املعلومات التسويقية الالزمة لضمان 1

ا يف السوق. فاعلية خدما
يقوم مصرفنا بتحديد االسلوب الفعال الذي حيقق هدفه عند تقدمي اخلدمات 2

املصرفية.
مصرفنا باالساليب التقنية احلديثة والفعالة يف اختاذ القرارات التسويقية.يستعني 3

يقوم مصرفنا بانشطة تصحيحية فورا عندما يعلم ان الزبائن غري راضني على 4
جودة خدماته املصرفيه.

لتلك القيمة.تقدمي اعلى قيمة للزبون مقابل املقدار الذي يعتقده الزبون مناسبا الكفاءة :-7
أبعاد املقياس 

ال اتفق تماماً ال اتفقاتفق لحد مااتفقاتفق تماماً الفقراتت
ميتلك مصرفنا الكفاءة يف تقدمي خدمات مستدامة لزبائنه متطابقة 1

بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.
يقوم مصرفنا بأنشطة تصحيحيه كفوءة عندما يعلم ان الزبائن غري 2

عن جودة خدماته املصرفيه.راضني 
تتمثل كفاءة مصرفنا يف اجياد قيمة خلدماتا قبل املنافسني يف السوق.3

ميتلك مصرفنا برناجما جاهزا لتلقي التغذية العكسية الضرورية لفهم 4
احتياجات الزبون بشكل مستمر.
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)1(*قراءة موازنةللركابيلبركات و"مقامات إسماعيل الذبيح""دلشاد"روايتي الهوية في مفهوم

حسني أمحد سيتو مراد كوره ماركي،حممد جواد حبيب البدراين 
العراق-جامعة املوصلكلية الرتبية، قسم العلوم اإلنسانية،

)2016،شباط11،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين الثاني، 8(تاريخ استالم البحث: 

الخالصة
ه، يتمحور مفهوم الهوية حول انتماء اإلنسان إلى مجموعة محددة من الناس، وتُعد الهوية األساس التعريفي له، وتعرف هويته منذ ساعة والدت

البشرية؛ وهذه الهوية موروثة له من والديه، وجماعته التي ضمته، و يُعرف اإلنسان بهويته القومية التي يرثها من آبائه. وتُعد وإنَّه ضمن مجموعته 
ذات الصفات الهوية مجموعة من العناصر المتداخلة فيما بينها لتكوين وعي مؤمن ِبهدف وغايٍة محددة؛ خالقًا بذلك مجتمعاً؛ أو جماعة تحمل

لى خلٍق تكوينيٍّ متكامل لتلك الجماعة، وتعمد إلى الدفاع عنها وتكوين ثقافة واحدة فاعلة تسهم في خلق دافعية قوية بين ات، وتعمل عواالهتمام
أفراد الجماعة لتقويتها وتقوية أواصر المحبة بينهم.

إنَّ الوجود التاريخي لكل أمٍة يعتمد على لغتها و للهوية عالقة جدلية ترابطية مع اللغة، حيث ال هوية بدون لغة، وال لغة بدون هوية، إذ
أهم مكوناتها وركائزها األساسية في الوجود. ال تكتفي الهوية القومية بلغتها األم، وإنَّما ال بُدَّ من لغة األم"، وبدون ذلك يتالشى أحدالقومية"ال

عنصٍر من أي اتها األساسية، و عنصراً من عناصر الهوية. إذ إنَّ فقدان َعد األرض مكوناً مهماً من مكونرٍض تسكنها هذه الجماعة؛ وبذلك تُـ وجود أ
، وقد عمد كل من بركات في نة للهوية القومية، و ضياعًا لهاهذه العناصر يـَُعد انتهاكًا للهوية القومية، و اعتداًء على بقية العناصر المكو 

منهما، إذ عمد بركات ث عن هوياتهم القومية من خالل عمل روائي لكل واحدٍ نصه(دلشاد) وبركات في نصه( مقامات إسماعيل الذبيح) إلى البح
نتقل بركات بنصه من أمكنة الهوية ويإلى اللغة األم كأحد المقومات القومية للهوية؛ و عمل على بعث لغته التي حاول اآلخرون طمسها و ضياعها،

اكتشافها أول خاللها معرفة هوية اآلخر الذي قابله اإلنسان، هويته الواضحة والتي يمكنإلى لغة الهوية؛ و ذلك لكون اللغة هوية ناطقة يمكن من 
أما الركابي فقد عمد إلى عصر الفرسان وأوجد بطًال قوميًا يحمل هموم شعبه كلها من خالل تنقله في عدة أقطاٍر عربية محاوالً األمر هي لغته.

البطل الذي يحمل داللة قومية من خالل اسمه(إسماعيل الذبيح) الذي هو أبو العرب.بذلك اثبات الوطن العربي الواحد، وقيام هذا 

ُمَقدِّمة

احلديث مالمح قيام تعكس ظاهرة اهلوية يف العصر
ا عن بقية اهلويات؛ دينية الدول القومية احلديثة، وابتعاده

غريها، وبذلك محلت هذه الظاهرة اهتماماً  كانت أو
كبرياً لدى الباحثني يف الشأن القومي، و باحثي اهلويات 
املضطهدة واملكبوتة، و املغلوبة على أمرها، و اليت تنكَّرَ 

وا إىل تكوين كيان ، وعمدهلا األصدقاء قبل األعداء
قومي ثقايف داخل دولة املركز املُهيمنة على كل اجلوانب 
دون فائدة، لذلك قام عدد من الكتاب والروائيني 

م القومية املهمشة، بالبحث والتنقيب عن هويات شعو

ا واندماجها يف  اليت تُعاين خطر الزوال من خالل ذوبا
االضطهاد؛ أو االغراء هوية وقومية املركز املهيمنة بسبب 

قد فات، وما هلذا األمر من خطورة باملناصب، أو التعيين
ُيسبب هلا االنقراض، أو الذوبان يف اهلوية املتسلطة، 
وفقدان هويتها االصلية نتيجة لذلك. وَكَرد هلذا العمل و 
التوجه السلطوي، عمد عدد من الروائيني بالبحث عن 

م روائياً، من أجل الدفاع عنها ضد  هيمنة وسلطة هويا
املركز؛ فقد عمدوا إىل النص الروائي للبحث عنها، 
وتأكيد وجودها الفعلي على أرضه الوطنية. هذا الوجود 
الذي قد يكون مهددًا يف كل وقت بسبب انتهاكه و 
القضاء عليه من قبل سلطة املركز؛ أو األعداء الطامعني.
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ملغتصبةإّن جهود سليم بركات يف البحث عن هويته ا
من قبل هوية املركز واللغة األم هلا، جعلته مثابرًا للبحث 

عن هويته القومية من خالل نصوصه الروائية.
ورواية بركات"دلشاد"اليت حتمل طابعًا قوميًا من 
خالل العنوان الذي له داللة قومية، وحبثه داخل هذا 
النص عن هويته القومية؛ عندما يبحث عن األمكنة اليت 

مساًء كوردية، فضًال عن قيامه بالرتمجة إىل اللغة حتمل أ
الكوردية داخل هذا النص، هذه الرتمجة اليت توحي 
بتوجهه القومي، وذلك إلميانه إنَّ اللغة عنصٌر مهٌم 
من عناصر اهلوية، وعمله الدؤوب من خالل 
شخصية البطل للوصول إىل هذا اهلدف، هدف وجود 

ا مع هوية املركز، أووميةالق وعدم السماح بذوبا
ا، واندثارها.ـاضمحالهل

ته"مقامات إمساعيل أما الركايب فيعمد يف رواي
من خالل حبثه املستمر عن هويته ذاته اهلدف الذبيح"إىل

املهددة دوماً بالتهميش، و االقصاء، من خالل املؤامرات 
اليت حتاك ضد هويته القومية؛ وذلك من خالل احلروب 
املتعددة اليت ُتَشنُّ ضده منذ سقوط الدولة العباسية، 
مرورًا بالسيطرة العثمانية؛ واالحتالل الربيطاين، و نكبة 

ونكبة حزيران اليت أدت إىل سقوط فلسطني، والتقسيم، 
جري  أراٍض أُخرى لبلداٍن عربية حتت هذا االحتالل؛ و
شعبه من قراه و مدنه، فعمد الركايب يف نصه"مقامات 
إمساعيل الذبيح"إىل الرجوع إىل عصر الفرسان و شيمهم 
من أجل الدفاع عن اهلوية القومية، وعدم ضياعها، 

من االحتالل و السيطرة األجنبيةاحلفاظ عليها و 
والدفاع عنها. 

وعليه وضعت خطة يف هيكلية البحث تتوزع 
ا حول مقدمة، وتنظري للبحث؛ وتطبيق على  مفردا
الروايتني اللتني تدوران حول البحث عن اهلوية اليت تعاين 
من االضطهاد، وختمتها باالستنتاجات اليت توصلت 

ج املوازنة يف هذا البحث، لكون كما اتبعت منهإليها.
املوازنة مفاضلة؛ وإصدار حكم؛ وبيان قوة أو ضعف 
عند املتوازَنني، وإظهار إبداٍع لدى أديبني مبدعني يف 

جنس أدٍيب واحٍد وبيان جذور وصالت التالقي 
واالبتعاد؛ وصوًال إىل بيان قوة اإلبداع عند كال الكاتبني؛ 

ا دراسة يتم وبناًء على ذلك ميكن حتديد املو  ازنة : بأ
من خالهلا املوازنة بني عناصر األدب، وفنونه، عصوره، 

وكتابه، قصد اإليضاح والرتجيح.
تعد املوازنة أداَة منهج ملعرفة القدرات اإلبداعية عند  
كال املبدعني، وهي فعل تصريح سليم وأداة حتكيم 
للوصول إىل حتقيق املوازنة ولتبيان مواضع القوة والضعف 
لدى من حيفرون النصوص للوصول إىل األهداف اليت 
وضعوها، ولظهور نقاط التالقي واالبتعاد وجودة العمل 
اإلبداعي لدى كال الكاتبني، للوصول إىل تلك النقاط 
اليت وضعوها نصب أعينهم حني القيام بالعمل اإلبداعي 
واستخدام أداة املوازنة سبيًال للوصول إىل هذه األهداف، 

يقها ميكن الدخول إىل املوازنة وحتقيق الفعل وحني تطب
التوازين بني أي عملني برسم القراءة النقدية.

مفهوم الهوية: 
يتمحور مفهوم اهلوية حول وجود اإلنسان  ضمن 
جمموعة حمددة من الناس ؛ إذ تُعد اهلوية األساس 
التعريفي له، و تنشأ اهلوية عند اإلنسان منذ والدته 

ويته اليت ولد ضمن جمموعة بش رية معروفة، فهو يُعرَُّف 
ا:  فيها موروٌث هلا من والديه؛ و تُعرف هذه اهلوية بكو
"يف البدِء باالستناد إىل األجداد واآلباء، و ُيشار إىل فرٍد 

و من َمثَّ بامسه -ابن فالن-من أفراد القبيلة ِبدًء بصفتِه 
ال الشخصي الذي قد يكون اسم أحد أقاربه أو من رج

، فيولد الطفل وهو حيمل هوية )2(الدين، أو اسم نيب"
أجداده و آبائه القومية؛ وُيشار إليه بأنَّه من القبيلة 
الفالنية، وهو ابن فالن املعروف يف قبيلته حسباً و نسباً، 
و حيمل امسًا ُأختري له تربُّكًا باسم نيب أو ويلٍّ من 

االصاحلني؛  من دون أن يكون له إرادة يف حمملة لكو
هذه التسمية أو تلك، ولذلك فهو مل خيلق هذه اهلوية، 
ا ُمِنح هذه اهلوية  و مل تكن من اختياره الشخصي، و إمنَّ
دون إرادته، ومن دون أيِّ تدخٍل من أحٍد لتحديد 

هويته القومية عند والدته؛ و لكنَّها حبكم واقع الوالدة 
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عند اإلنسان، وهي اليت تُثبتفإنَّ هذه اهلوية متوارثة
انتماءه و قوميته املوروثة.

وتُعد اهلوية جمموعة من العناصر املتداخلة فيما بينها 
دف و غايٍة حمددة؛ خالقًا بذلك  لتكوين وعي مؤمن ِ

ااالهتماماتالصفات و جمتمعاً؛ أو مجاعة حتمل  ، ذا
عن وتعمل إىل خلٍق تكويينٍّ متكامل لتلك اجلماعة بعيداً 

أخرى تتناىف وميول لٌ اهتمام اآلخرين الذين لديهم ميو
هذه اجلماعة املنضوية حتت ميوٍل موحدة، و تعمد إىل 
الدفاع عنها وتكوين ثقافة واحدة فاعلة تسهم يف
خلق دافعية قوية بني أفراد اجلماعة لتقويتها وتقوية أواصر 

احملبة بينهم. 
من معايري خاصة ذات وهذه اهلوية تكون عادة مركبة 

ا  موعة اليت حتمل لغتها و شفر اهتمام مشرتك لكل ا
الثقافية؛ و حتيل أصوهلا إىل مرجعيات و مسات متداخلة 
و متناسقة أحيانًا ُأخرى، إذ: "تتحدد هوية مركب  
كيميائي بالعناصر األولية املكونة له، وبالعالقات 

نية التنظيمية األساسية اليت تقوم بني هذه العناصر، وبالب
، إنَّ حتديد هوية أي مركب كيميائي )3(اخلاصة باملركب."

ال خيتلف عن تركيب اهلوية؛ فكما املركب الكيميائي 
متكون من عناصر متناسقة فيما بينها كذلك اهلوية 
متكونة من عناصر متداخلة متجانسة لتكوين اهلوية 
وإبرازها كعنصر له استقالليته و مكانته اخلاصة من 
خالل جتانس اجلماعة فيما بينها، و وجود السمات 
ها من حيث االهتمام والنظرة  م و تشا اخلاصة 

اإلجيابية املستقبلية الفاعلة.
و إنَّ انبعاث هذه اهلوية اليت يطمح أفرادها إىل 
بروزها و بنائها يف مرحلة من املراحل التارخيية، و إظهار 

تكون موضوعًا ثابتاً؛ تارخيانية هذه اجلماعة. فاهلوية ال 
بقدر ما تتمحور حول حقيقة واقعة إذ هي: "ليست 
موضوعًا ثابتًا أو حقيقة واقعة بل هي إمكانيِّة حركية 
ا  تتفاعل مع احلُرِّية. فاهلوية قائمة على احلُرِّية ألَّ
إحساٌس بالذات، و الذات ُحرٌَّة. و احلرِّية قائمة على 

ا تعبٌري عنه .)4(ا"اهلُِويَّة ألَّ

ا واقعة ثابتة ال ميكن أن َّ و اهلوية من هذا املفهوم فإ
ا الذات احلرة؛  حنيد عنها؛  فهي ُمتثِّل الذات؛ و نعين 
واهلوية قائمة على هذه الذات اليت حتب احلرية، واليت هي 
متثل اهلوية، فاإلحساس بالذات احلرة يؤدي إىل اهلوية 

واليت تتمحور حول اليت تبحث عنها هذه الذات احلرة، 
ا اإلنسان. حرية اهلوية اليت حيملها؛ أو حيلم 

الهوية في تداخالتها بين التراث و الحداثة: 
ا:  َّ وتعرف اهلوية يف املوروث العريب القدمي، بأ

ا جوهر الشيء، و -ُهَو.. ُهوَ -"مأخوذة من َّ مبعىن أ
حقيقته، املشتملة عليه اشتمال النواة على الشجرة و 

نسان؛ و ثقافته و ، فهوية اإل)5(مثارها يف الغيب املطلق"
اجلوهر يف حقيقة وجودها اإلنساين و حضارته، تـَُعدُّ 

ات، إذ تكون اهلوية هي  اجلواهر؛ هي ثوابت  و متغريِّ
الثوابت، و هي تتجدد و لكنَّها ال تتغري من حيث 

ا دومًا دون أن -األصل-الثوابت ؛ و تفصح عن ذا
ا لنقيضها طاملا هي على قيد احلياة، تتخّلى عن مكا

ا حلامل هذه اهلوية  وحتتفظ جبوهِر وجودها و ترتك بصما
ا.  )6(وال تسمح ألحٍد بِأخِذ مكا

ويف املصطلح احلديث ورد عند عدد من النقاد؛ إنَّ 
الشيء  مصطلح اهلوية: "مشتق من أصل التيين يفيد أن

أخرى أنَّ املوجود هو هو نفسه و ليس شيئاً آخر، بعبارة
.)7(ذاته أو ما هو عليه، أي أنَّ هوية الشيء= ما هيته"

ا إحساس بالذات ينشأ  َّ كما تُعرف اهلوية أيضاً: "بأ
حينما يبدأ الطفل  بتميِّز والديه وعائلته و يأخذ موقعه 

تمع" تبدُأ البدايات لهويةليف هذا التعريف . )8(يف ا
ُمييَّز الطفل والديه من بني اآلخرين، ؛ عندما األوىل للهوية

ذا التميّيز يكون الطفل قد عرف هويته و انتماءه  و 
القومي، على مستوى الشعور و اإلحساس؛ ال على 

مستوى الفكر.
ا: "إحساُس فرٍد أو  َّ و ذُكر تعريف للهوية بأ
ا نتيجة وعي الذات، بأنَّين أو حنن  َّ مجاعٍة بالذات، إ

مميزة، و كينونة ُمتيِّزين عنك و ُمتيِّزنا منتلك خصائص 
، وهذا اإلحساس الذي يوجد يف دواخلنا هو )9(عنهم."
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الذي يُعطينا إحساسًا بفرديتنا وانتمائنا إىل مجاعة قد ال 
تتفق مع اآلخرين يف الرؤى و األفكار؛ ولكنَّها تُؤمن 
بوجوده؛ وإنَّ العيش ال يستقيم دون وجود هذا اآلخر 

زء من عاملنا الذي نعيش فيه، وكوين أختلف الذي هو ج
عنه ال يعين عدم اعرتايف به كوجود و حضارة بل وجوده 
دميومة لوجودي الذي يُعطيين زمخًا إضافيًا للحياة؛ 
والتميُّز الذي أمتتع به هو عالمة صحيحة لوجودي الذي 
جعلين اختلف عنه يف املزايا، وجعله خيتلف عين يف كثري 

ال أمتتع به أنا؛ وهذا التميِّز هو اكتمال من املزايا اليت
لتميز اآلخر كما إنَّ متيِّزه هو اكتمال لتميِّزي الذي 

.ز هو الذي يُعطينا هويتناأفتخر به،  وهذا التميِّ 
العالقة الجدلية بين الهوية و اللغة:   

إنَّ العالقة بني اللغة واهلوية عالقة جدلية ترابطية؛ 
لغة، وال لغة بدون هوية، االثنان حيث ال هوية بدون 

مرتابطان فيما بينهما؛ إذ إنَّ وجود أية قومية البد هلا من 
م جتمعهم، حيث يتم التفاهم فيما بينهم  لغة خاصة 
بوساطتها، و إنَّ الوجود التارخيي لكل أُمة يعتمد على 
لغتها؛ حيث: "إنَّ لغيت هي مسكين، هي موطين و 

حلميم و معامله و تضاريسه، مستقري، هي حدود عاملي ا
ا أنظر إىل بقية أرجاء  و من نوافذها و من خالل عيو

.)10(الكون الواسع."
ذا التعبري العميق يُعرِّف الفيلسوف األملاين هيدجر 
ا مسكنه و موطنه و فيها جيد استقراره النفسي  َّ اللغة، بأ
ا ُحيدِّد معامل عامله اخلاص؛ ومن خالل  واجلسدي، و 
نافذة هذه اللغة مهما كانت ضيقة فإنَّه يرى العامل كوناً 
واسعًا بكل آفاقه، ال بل يتخطى العامل إىل الكون 
بأمجعه؛ حيث يرى الكون الشاسع بأكمله من خالل 
ا الصغرية. وهذا الرأي حيمل يف طياته دالالت  نافذ
عميقة حلب اإلنسان للغته مهما كانت هذه اللغة 

جتّمعاً صغرياً، فهي ذات قدرات كبرية يف حمدودة و َجتَْمعُ 
تمع. إنَّ ضعف اللغة يؤدي بالنتيجة إىل ضعف  هذا ا

اهلوية اليت حتملها هذه اجلماعة أو تلك. 

إنَّ اإلقصاء اللغوي دائمًا ما يُؤدي إىل احنسار 
القومية املغلوبة على أمرها؛ وبالتايل يؤدي إىل ضياع 

ا يف ا هلوية القومية املهيمنة يف هويتها القومية وذوبا
املركز؛ حيث إنَّه: "يف اهلويات يتوحد العامل كله، حتت 
سيطرة املركز، وتصبح ثقافته هي منوذج الثقافات، و 
باسم املثاقفة يتم احنسار اهلويات الثقافية اخلاصة يف 
الثقافة املركزية مع إنَّ مصطلح املثاقفة سليب ويعين القضاء 

رى، ُمث ابتالع األطراف داخل ثقافة على ثقافة لصاحل أُخ
املركز، و تربز مفاهيم جديدة؛ التفاعل الثقايف... لتنتهي 
إىل ثقافة املركز؛ وهي الثقافة النمطية، ممثلة الثقافة 

. عندما تتوحد اهلويات العاملية يربز عامل )11(العاملية"
جديد للهيمنة و هو هيمنة املركز على مجيع الثقافات 

حتت راية اهلويات املوحدة يف العامل مع املركز، املنضوية 
وبذلك يكون هناك قطب قوي مهيمن على باقي 
اجلماعات من أصحاب اهلويات الضعيفة؛ والثقافات 
ا، أو إسقاطها مجيعًا لصاحل  الضعيفة، و يتم استقطا
هيمنة املركز القوية، واليت يُعلن  بالتايل سيطرته على كل 

ة، ومنها سيطرة لغة املركز على باقي مناحي احلياة الثقافي
اللغات، وحسم املعادلة الثقافية لصاحل لغة و ثقافة 
املركز، لذلك جيب احلفاظ على الثقافة واللغة واهلوية 
القومية داخل الثقافة و اللغة السائدة؛ وعدم السماح هلا 
بتقويض بنيتها اللغوية والثقافية و هويتها املتميزة. والعمل 

الثقافة، واللغة، واهلوية القومية داخل اهلوية على صيانة
يس اللغة واهلوية يواللغة املهيمنة؛ وعدم السماح بتس

ا داخل هيمنة الدولة وسلطتها املُسيسة،  القومية وذوبا
ا  والسماح بقيام هيئات قومية مستقلة حتمل صفا
ا املستقلة بعيدًا عن السلطة املركزية  ا و لغا وهويا

الواسعة على الثقافة العامة بلغة واحدة وهيمنتها 
مسيطرة، وتكون مسامهة يف إغناء وتطور ثقافة املركز؛ 
ومشاركته يف بناء دولة ذات هويات قومية خمتلفة و والء 
موحد للوطن، و ذلك لغرض طمأنة أصحاب اهلويات 
القومية الضعيفة و اليت هي أقلية؛ وبذلك ميكن تقوية 
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تكونة من حضارات وتراث عدة، ثقافة و حضارة املركز امل
لبناء احلضارة املنشودة يف وطن يشارك فيه اجلميع.

إنَّ اللغة هي عنوان األمة؛ وعنوان وجودها؛ وهي اليت 
ا بكل مقومات  حتوي تراثها احلضاري، وحتتفظ يف ذاكر
كينونتها، و أجمادها؛ وُحتدد هويتها القومية، وتُعلن عن 

ا الثقافية والدة هويتها الثقافية واحلضارية، وتطوِّر عالقا
مع الثقافة اإلنسانية، وتبين مستقبلها احلضاري وتطوره. 

إنَّ تعّلم لغة أخرى على حساب اللغة القومية هو 
ما يُطلق عليه بـ"النفاق اللغوي االجتماعي، وتُعرف هذه 
ا اإلقدام على استخدام نظام لغوي أو بعضه  َّ الظاهرة بأ

لفية لغوية ما، إلباساً على السامع، أنَّ املتحدث إخفاًء خل
ينتمي إىل طبقة رفيعة، وإنَّه حصَّل هذه اللغة يف مدارس 

، وإنَّه يُفضِّل هذه اللغة على لغته األم، )12(أجنبية".
وهي اليت تكون سائدة يف البلد، وحتمل هويتها الوطنية 

ة وتراثها وتارخيها احلضاري، حيث إنَّ اهلوية و اللغ
وجهان لعملة واحدة يف االنتماء الذايت يف وجودها؛ ال 
ميكن فصل أحدامها عن اآلخر، وإنَّ ضياع أحدامها يعين 
ضياع اآلخر، وإن كان الشخص الذي يتخلى عن لغته 
على دراية بلغة أخرى فعليه التزامات وطنية و قومية، 
وثقافية؛ حيث يقوم برتمجة تراثه احلضاري إىل اللغة 

والعمل على توطيد أواصر الصداقة و التالقي األخرى؛ 
احلضاري فيما بينهما، و إلضافة منابع جديدة إىل تراثه 
احلضاري والعمل على التقارب الثقايف، وبيان مدى تأثر 
احلضارتني الواحدة باألخرى، وإنشاء مراكز لاللتقاء 
احلضاري بينهما مع العمل على توسعة هذا التقارب إىل 

وقيام تقارب ثقايف أوسع مع عدد أكرب جماالت أوسع؛ 
من الثقافات. و هذا يؤدي إىل تقارب اهلويات املتجاورة 
ثقافياً؛ وحتيل هويته القومية إىل منبع حضاري متداخل 
مع اهلويات األخرى ذات اللغات املتباينة، و بناء ثقافة 
عاملية ال تعمد إىل اهليمنة احلضارية؛ بل إىل بناء روابط و 

ارية مبدؤها احلضارة اإلنسانية الواسعة احلاوية أواصر حض
لكل اللغات واهلويات ذات اإلرث الوطين.

نَّ االبتعاد عن اللغة القومية و االنبهار باللغة 
األخرى يؤدي إىل ضياع اللغة القومية ومن َمث ضياع 
اهلوية القومية لكون اهلوية واللغة القومية صنوان ال 

إذ إنَّ ضعف أحدمها يعين يفرتقان بعضهما عن البعض؛ 
ضعف اآلخر واندثار أحدمها يعين اندثار اآلخر الذي 
هو اندثاٌر للحضارة القومية، وضياع اهلوية القومية اليت 
عمل اآلباء واألجداد لسنوات من أجل بنائها، وإظهارها 

للوجود، الذي هو رمز حضارة األمة و تارخيها الناصع.
إىل مستوى اهلزمية لذا عندما يصل االقتداء باآلخر

اليت تدخل يف نفوسهم نتيجة هلذا االقتداء ؛ فإنَّ ذلك 
االقتداء ُميثل تبعية للغالب لكون: "املغلوب مولٌع أبداً 
باالقتداء بالغالب، يف شعاره وزيِِّه وِحنلته، وسائر أحواله 

. لكون املغلوب يلجأ دائمًا إىل االقتداء )13(وعوائده"
اهتماماته سواء أكان يف شعاره، أم ملته، بالغالب يف كل 

لغته، و عاداته و حىت يف مشيه و جلوسه. لذلك يُعد أم
تابعًا ذليًال له، و مدافعًا عنه يف كل صفاته وحركاته و 
سكناته؛ مع احملاولة يف نسيان سلوكه العام وحركاته، 
وعاداته وتقاليده اليت نشأ عليها؛ وخيلع زيه القومي 

توارثه عن أجداده ويلبس ثوب الغالب، الوطين الذي 
وإن كان خمالفًا لتقاليده وحىت إن مل يكن مؤمنًا به، و 
لكنَّه يف رأيه يُقدِّمه مرتبة إىل الغالب الذي يتمظهر عليه 

يف سلوكه و ثقافته. 
وإنَّ اهلوية ال تكتمل جبدلية اللغة وحدها؛ ولكنَّها 

تها و تكامل حتتاج إىل مكمالت مساندة هلا لبقاء دميوم
وجودها، وذلك العنصر املساند هو األرض؛ أو البقعة 
اليت يعيش عليها صاحب هذه اهلوية مع جمموعته واليت 
يتكلمون لسانًا واحداً، أو ما يُطلق عليه بالوطن، ألن 
وجود اجلماعة بأهداٍف واحدة وُحُلٍم واحٍد دون مكان 

ليس-عموماً –للعيش ال تسمى هوية: "إنَّ املكان 
ا معطى  عامًال طارئًا يف حياة الكائن اإلنساين، وإمنَّ
سيميوطيقي.  فاملكان ال يتوقف حضوره على املستوى 

ا يتغلغل عميقًا يف الكائن اإلنساين." ؛ )14(احلسي، وإمنَّ
حيث إنَّ املكان ليس طارئاً على وجود اإلنسان و ميكن 
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االستغناء عنه يف مرحلة قادمة؛ واستبداله بآخر رغبة
هلوى مسؤول يف تغيري مكان جمموعة من الناس إلبعادهم 
عنه، لذلك يعمد إىل هذا اإلقصاء القسري، للهيمنة 
على أصول اهلوية ذلك التجمع الصغري و إبعاد خطره 
عن منطقة نفوذه؛ لكون تفتيت هذا املكان يؤدي له 
خدمة جليلة، إذ إنَّه: "إزاء تفتيت جسد املكان/ الوطن 

اإلنسان فيه، البُدَّ من وقفة ال بُدَّ من و نسف كينونة 
موقف مكاين يُفلسف تاريخ املكان بتعدد هوياته يف 

، ألنَّ تفتيت جسد املكان )15(وجه اهلوية الواحدة."
الذي يُعد حبد ذاته الوطن الذي حيمل مسات سكانه 
األصليني و يُؤدي إىل تغيري تاريخ املكان؛ الذي هو ُميثِّل 

يعيش فيه، و جسده يكون ملتصقاً هوية الشعب الذي
بسكانه األصليني الذين كانوا قاطنيه، إذ إنَّ تغيري هوية 
املكان تتطلَّب وقفة جادة للتعرُِّف عل سادة األرض 
اجلدد و تارخيهم يف االستيالء على أوطان اآلخرين من 
خالل التغيري اجلغرايف الذي يُؤدي إىل تعدد اهلويات يف 

و القضاء على تراثهم القومي من جسد املكان/الوطن. 
خالل هذا االعتداء على املكان الذي كانوا قاطنيه، و 
بذلك ينتقص من هويتهم اليت اكتسبوها من خالل 
م و مكان إقامتهم، حيث إنَّ  لغتهم و تراثهم و حضار

اإلنسان و ُيصبح جزءًا من هذا الوطن يتغلغل يف ذاكرة 
وإنَّ أي اعتداٍء عليه القومي و الوطين، إحساسه، وتراثه

يُعد اعتداًء على اهلوية و اللغة.  فضًال عن عوامل اللغة 
و املكان يف تأسيس هوية اإلنسان هناك عوامل أخرى 
تُأسِّس هلذه اهلوية منها العوامل االقتصادية، والدينية، و 
السياسية. و خالصة القول إنَّ هوية الفرد تتجلى يف 

إحساسه باالنتماء هلذه مكان والدته و ثقافة أهله و 
اهلوية و للمكان الذي عاشوا فيه طوال وجودهم، 

وتراثهم احلضاري والسياسي و االقتصادي.    
شفرة الهوية في رواية دلشاد لبركات: 

"دلشاد" اهلوية القومية لشعبه تناول بركات يف رويته
املضطهد يف مجيع أشكاله؛ ثقافيًا وحضارياً، ومل يكتِف 
بركات يف إدراج مسألة اللغة وحدها يف حبثه عن هويته، 

ا استخدم كل عناصر اهلوية حملاربة من حاول نزع  وإمنَّ
القانطنيو املتكلمنيهويته الوطنية يف سبيل سلخها من 

مت تغيري أمساء بعضها؛ يف حماولة يف مدنه العديدة واليت
ريها دميوغرافيًا من أجل إبعاد هذا الشعب عن تراثه يلتغ

وعاداته الثقافية، ومسح هذا الرتاث من خالل إبعاد من 
يطالب حبقوقه القومية، والفكرية، والثقافية؛ فقد جلأ 
احملتل "العثمانيون" أول األمر إىل مصادرة احلق الشرعي 

م، وسياستهم، و هلم يف لغتهم و  ملبسهم، وجتار
تعوميها لصاحله. هذه األمة اليت شاركت يف كل معارك 

ضة ثقافية معه، تومصاحل الشريك األكرب، و أجنز 
ايف معهم على وسطَّر علماؤهم "الكورد" أروع اتصال ثق

هموا يف إنتاج عدد كبري من مدى التاريخ؛ فقد أس
لتاريخ و اجلغرافيا الكتب يف اللغة و الفقه و احلديث و ا

و الفلسفة، و منهم علماء بارزون يشار هلم بالبنان، 
منهم على سبيل املثال األخوة أبناء األثري حيث بينهم 

، فضًال عن مشاركتهم يف )16(املؤرخ واألديب والفقيه
معارك التحرير بعد دخوهلم الطوعي إىل اإلسالم، إذ كان 

هلم شرف فتح منهم عدد كبري من القادة الذين كان 
العديد من األمصار و ضمها إىل الدولة اإلسالمية؛ من 
دون أن ُحيمِّلوا هذه الدولة فضل هذا العمل، وعلى 
الرغم من ذلك كله فهناك من أنكر قومية هؤالء القادة 

هم سواءً  األفذاذ؛ وتنكَّروا هلم، وعمدوا إىل طمس مآثر 
اجلانب الثقايف. كان يف اجلانب احلريب أم

ك عمد بركات إىل إجياد وسائل النبعاث لغته لذل
وجممل حضارته عن طريق نصه الروائي، ولكن ليس بلغته 
ا باللغة لسائدة؛ أو لغة املركز املهيمنة، وعمد  األم و إمنَّ

يف أرجاء الوطن، اً سعاو ك ليكون لنصه انتشارًا إىل ذل
وليكون النموذج اآلخر من علماء الكورد و مبدعيه؛ 

لة قومه إىل العامل أمجع عن وجود هذه إليصال رسا
 َّ االقومية؛ وإ ، وإنَّ هلذه ا حتمل لغًة ميكن التفاهم 

زأة إىل  عرتف أوصال مقطّعة بني الدول اليت ال يُ األمة ا
بركات يف حبثه عن هويته يف إذ عمدبوجودها،

نصه(دلشاد) إىل الكتابة بلغة من حاول سلب حقوقهم 
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بدأ بركات نصه بذكر أحد . ته األمو ليس بلغ،الثقافية
ا هو اأبناؤهاال حيكمهة كوماجينا اليتبلدأمكنة  ؛ إمنَّ

حمكوم من قبل آخرين باسم عنصٍر مهم من عناصر 
اهلوية و يقدسونه وهو الدين، و استغالل الدين يف 
ممارسة سلطة احلكم هو شعار عاش من خالله احملتل 

أُسُتِغَل الدين كشعار أول األمر قبل جتزئته، حيث 
للسلطة والتسلط دون وجه حق، إذ سكت املؤمنون 
بسلطة الدين عن أيِّ مطالب لكون احلكام حيكمون 
باسم سلطته.  وبركات ذكر إمساء املدن والقرى الكردية 
بأمسائها قبل عملية التغيري اليت أجراها احلكام اجلدد بعد 

الكاتب التقسيم الذي طال بلد هذا الشعب. فقد ذكر
اسم قرية من قرى كردستان الواقعة -دلشاد-يف نصه

ر الفرات؛ حيث جيري هذا النهر من األراضي  على 
ذه  الرتكية مروراً بسوريا مث يدخل العراق، وليس املقصود 
البلدة الصغرية العراق، لكون الكورد ال يسكنون جنوب 
ا  العراق، ولكنَّه قد تكون سوريا أو تركيا، ولكن وقته

كانت الدولة العثمانية هي املسيطرة وهي اليت تتحكم يف 
مصائر الشعوب املغلوبة واملنضوية حتت سلطتها، إذ 
حتدَّث قائًال: "يف بلدة كوماجينا املنتصبة على هضبة من 

طوفان اخلسف الذي -رمل ما بعد الطوفان الثالث
، وهذه )17(أصاب وادي قره صو، شرق الفرات األعلى"

ري قرى كوردستان اليت تقع على واٍد جتمن البلدة هي
مبعىن اسم تركيفيه املياه و هذا الوادي حيمل تسمية 

ر ال فرات؛ أو هو أحد املاء األسود، الذي يصب يف 
ا؛ منابع هذا النهر  والبلدة الصغرية يف بنائها وعدد سكا

الدولة العثمانية؛ اليت حتمل صفة اخلالفة من ضمنهي 
تراك، من لكنَّها يف حقيقتها حتمل صفة األاإلسالمية، و 

احلديث بلغتهم ولبس خالل حكمهم الذي يوجب
تمع الذي حيكمونه.  م يف ا لباسهم، و اتباع عادا
وللمكان أمهية كبرية يف فكر بركات الروائي؛ حيث 

- دلشاد-يتحرى عن هذه األمكنة من خالل نصه
الذي هو منوذج للشاب الكوردي الذي يبحث عن
أمكنة وجوده األزيل، ويتنقل من مكاٍن إىل آخر من 

ع ملكان مبشهده احلايل، يف وقِت ضيّ أجل رؤية هذا ا
شعبه للغته األم وحماولة فرض لغة احلكم الرمسية عليهم، 
و إمخاد الروح القومية عندهم؛ وذلك تنفيذًا لسياسة 

امعالترتيك امل عندهم و اليت تـَْعَمُد إىل ترتيك ول 
ر غري الرتكية، والقضاء على أِي أمٍل بانبعاث هذه العناص

الروح من جديد، فضًال عن قيامهم بنشر اللغة الرتكية 
والثقافة الرتكية لغرض انتشارها؛ وعدِّها احلضارة 

مع عدم االعرتاف -األنا–الوحيدة، و تطبيق مبدأ 
يف داخل قوقعة مظلمة دون -األنا–باآلخر. وحصر 

الل هذه الظلمة السوداء إىل نوافذ؛ والنظر من خ
اآلخرين، وعدم رؤية أحد سوى أنفسهم داخل هذه 
الغرفة "اللغة" اليت هي املسكن واملأوى و اهلوية هلم. 
وألمهية املكان عند بركات فقد اهتم به اهتمامًا كبرياً به، 
وعدَّه موازيًا للغة يف صنع اهلوية القومية؛ لذلك حصر 

ي جزٌء من تاريخ األمة نصه يف هذه األماكن اليت ه
وتراثها القومي. والذي هو الوطن القومي هلم، وإن كان 
ا هذا الشعب إىل اآلخرين  حمتًال فهو البؤرة اليت ينظر 
الذين يعيشون خارج وطنهم، أو الذين يعيشون معنا أو 
بالقرب منا، وهذا املكان هو الذي ُيشكِّل بفعل كينونته 

ل اإلنساين؛ مع بقية الشركاء التارخيية والثقافية والتداخ
داخل هذا املكان، هدفًا لبنائه من جديد؛ وإقامة 

صالت احملبة معهم و مع املتجاورين هلم. 
يف نصه وز بركات املكان،  فال زال يذكرهمل يتجا

بوصفه أحد عناصر اهلوية؛ وعمد إىل ذكر مكان آخر 
الدولة الكورد يف تركيا؛ أو ما كان ضمنمن أمكنة وطن 
هذه لدان القوميات األخرى القاطنة يفالعثمانية من ب

الدولة؛ فقد ذكر مدينة أخرى من هذه املدن وهي مدينة 
كالس اليت تقع يف كوردستان تركيا، حيث قال: "كانت 
الغرفة، املخصصة إلقامته، بارتفاع خفيف عن السور 

جر اجلنويب من دار مهران، َتِطلُّ ِبُشّباِكها املطوَّق حب
أصفر، نافٍر. ... قال مهران حني قاد تُرمجانه من البوابة 
ر نـُْوْه آْف، عرب املمر املسقوف برقائق  املشرفة على 

خزِف املكنون املشوي فوق دار العلوم، إىل -القرميد
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الغرفة املنفصلة بتمامها عن هيكل الدار العايل. حنن 
ُسرٌَّه -ِدزْ ندعو هذا النهر نـُْوْه آْف، واألتراك يدعونه يـَلْ 

يف جسد الظاهر املؤجل َسْفَح معادنِه الدَّهرية يف 
دام وادي قره صو، فقطع كالس  األخدود املتفرِّع عن ا

، يتمحور هذا املكان بذكر مكان )18(من ثلثها الغريب."
ا  َّ خاص لدلشاد؛ حيث الغرفة اليت وصفها مهران، بأ

فيه، و غرفة صغرية، وهي بالنسبة له وطن صغري يعيش
فيها يرى حلمه يتحقق ببناٍء أكرب؛ ومكان أوسع، فهو 
ر نوه آف  يرى من هذه الغرفة املنعزلة واملطلة على 
"املاء اجلديد"، إنَّه يرى العامل كله من خالل نافذة هذه 
الغرفة الصغرية، فهي موطنه ومكان أحالمه وحمط آماله، 

املدينة اليت ُمثَّ يتطلع بعدها لرؤية بقية معامل كالس هذه
هي مكان سكن قومه منذ الِقدم؛ واستوطنوها، وهذا 
ٍر يتفرع من النهر  املكان له ميزة ُأخرى؛ فهي تقع على 
األول الكبري الذي يقع عليه بلدة كوماجينا،  وِذْكُر 
ر يف أماكن تواجد الكورد له داللته وأمهيته  بركات لأل

طماع فيها هلذه املدن، فوجود النهر يدل على وجود أ
ا ميكن أن تصبح مركزًا جتاريًا مهماً، ألنَّ عملية  لكو
النقل داخل النهر تكون ذات كلفة واطئة؛ وعند إقامة 
ميناء جتاري فيها ميكن أن يزيد من أمهيتها االسرتاتيجية، 
وتكون طرق مواصالت رخيصة، إذا علمنا إنَّ 

ا  املواصالت كانت صعبة جداً آنذاك، لذلك عدَّه سكا
كاهلواء الذي يستنشقونه؛ وخروجهم منه يؤدي إىل 
اختناقهم، فهم يسكنونه منذ زمن بعيد، وحتت شىت 
الظروف وتعوَّدوا هلذا العيش فيه، والذي هو جزٌء من 
م اليومية، و وجود النهر جيلب اخلري والرخاء  حيا
ألهلها، ألنَّ املياه هي عصب احلياة وسر دميومتها، وهي 

اليت جتري يف عروق البشر، وهي داللة مبثابة الدماء
للخري. يذكر بركات هذا النص ألمهيته. انتقل بركات 
بنصه من أمكنة اهلوية إىل لغة اهلوية؛ و ذلك لكون اللغة 
هوية ناطقة ميكن من خالهلا معرفة هوية اآلخر الذي 
قابله اإلنسان، هويته الواضحة واليت ميكن اكتشافها أول 

لكن هل ميكن تغيري هوية اإلنسان األمر هي لغته؛ و 

مبجرد حتدثه بلغة أخرى؟. هذا ما يبحث عنه بركات، 
فكثري من قومه يتحدثون بلغة غري لغتهم األم؛ فهل هم 
انتقلوا من قوميتهم إىل القومية اليت يتحدثون بلغتهم؟، 
بركات عرض هذا املوقف من خالل نصه"دلشاد"؛ و 

كايل الذي قد ذلك لإلجابة على هذا التساؤل اإلش
يفسره البعض خبالف احلقيقة: "أيبقى شخٌص ما هو 

ذه )19(نفسه إذا نَقَلْتُه من لغٍة إىل لغٍة أخرى؟"  ،
الصياغة للسؤال الذي طرحه بركات على بطله داخل 
النص ليؤكد إنَّ تعلم اللغة األخرى ال ُخيرج اإلنسان من 

هلوية؛ هويته، لكون اللغة ليست العنصر الوحيد لتحديد ا
ويبقى بركات ليستمع إىل جواب بطله الذي هو جوابه 
باإلنابة، حيث خيتفي املؤلف خلف شخصيته لطرح 

أفكاره: "ساءلوه، فاستغرب.
مل أفهم.-

لنفرتض أنََّك نقلت جناَب األمري إىل اللغة الرتكية، 
أيبقى كردياً؟، قالوا، فأبدى تـَبَـرُّماً:  ماذا تظنونه ُيصري؟.

.)20(تُركياً، قالوا بال تردد."ُيصري 
يف هذه احملاورة أراد بركات إظهار وجهة نظره من 
خالل احلوار بني أناٍس بسطاء مع شخصيته اليت حتمل 
ثقافة قومه و يبحث عن مرياثهم املفقود الذي هو 

تعلم لغة اآلخر تأنْ لغتهم؛ ألنَّه يف اعتقادهم إنَّه مبجرد
خترج من جسدك الذي هو هويتك و حضارتك و 
ثقافتك إىل اآلخر بكل محولته و تنسى من تكون، 
واألمري ميثِّل الكل الذين يعيشون يف هذا املكان، فانتقال 

ترك واألمري من هوية إىل أخرى لكونه حتدث بلغتهم 
حسب هذه النظرية ينتقل كل من أتقن لغة بلغة قومه، ف

ىل القومية اجلديدة اليت أتقن لغتها، وخيرج من إأخرى
؛ وبركات يرفض هذه النظرية ولكنَّه قوميته اليت ِولد فيها

ك شخصيته الرئيسة لإلجابة وإكمال احلوار الذي ُحيرِّ 
يرفض هذا االنتقال، لكون اهلوية هي الوالدة والتاريخ و 

ُل احلضارة والرتاث، و حىت االقتصاد والسياسة: "تَعثَّر عق
دلشاد ثانية من خفَّتهم. نظر إىل األمري:  ال ينتقل 
شخٌص، إذا تُرِمجَْت أفعاله، وحركاته، و أحاديثه، من لغة 
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إىل أخرى، يبقى يف واقعه كما هو، فيما ُتسَتْبَدل لغُته، 
. حسم بركات األمر بأنَّ التحُدث بلغة )21(ال غري، قال"

أفعاله و أخرى ال يُغريِّ هوية الشخص، وإن كانت  
ة ألصحاب اللغة اليت أتقنها؛ فهو يبقى يف  حركاته مشا
داخله و هويته الشخص األول الذي تعلم لغة اآلخر 
بسبب ظروٍف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، لكنَّه ال 
خيرج من اهلوية حىت و إن نسي احلديث بلغته األم، فهذا 

ينكر ال يعين تنصله من قوميته اليت حيمل هويتها، وال 
وجودها، ويف داخله حيمل هذه الروح اليت هي نرباس له 
يف قابل األيام لالنضمام إىل هويته األصلية. وحىت إن 
حاول االنسالخ عنها يبقى اآلخرون يصفونه بأنَّه من 
األصول الفالنية؛ و يعمد إىل الرجوع إىل هويته األوىل 
ذا اإلتقان للغة  الذي حاول االنسالخ عنها. وهو 

خر ال يستبدل سوى لغته، وتبقى قيمه األخرى ثابتة اآل
دون تغيري؛ أو تبديل. بقي التساؤل واردًا عند الذين 
حياورون دلشاد يف منطقه، و يضيِّقون اخلناق عليه، علَّه 
يؤيِّدهم يف طرحهم املتساَءل: "فأبدوا من وجوههم 
عالمَة الفهم املرتدد:  إذا صار األمري يتكلم الرتكية، 

س بالرتكية، ويقوم بالرتكية، ويقرُأ لنا، كل ليلٍة وجيل
بالرتكية، فكيف يبقى كردياً؟. تربَّم دلشاد من جديد. 
قال:  ننُقُل كالم الرُّسِل األنبياء إىل الكردية، فهل 

م دلشاد، )22(ُيصريون أكراداً؟" . بذات املنطق أجا
ا من خالل طرحهم ألسئلتهم  احملاججة اليت حاججوه 

ة حول كالم األمري و قيامه، وجلوسه، قراءَته الكثري 
بالرتكية، إذن فقد أضحى األمري تركياً من خالل كل هذه 
األفعال واألعمال، وملبسه تركي، و مأكله و مشربه، كل 
ذلك بالعادات الرتكية؛ فمن املنطقي أن يصري تركياً؛ 
حسب تصور وفهم اجلالسني معه، ودلشاد فنَّد كالمهم 

إذا كان ما يقولونه صحيحاً، فعند ترمجة  مبنطق آخر، 
كالم األنبياء و الرسل إىل اللغة الكوردية عليهم أن 

إىل اللغة الكوردية. تيصبحوا أكراداً، لكون لغتهم ترمج
ى دلشاد النقاش الذي استمر زمنًا يف جملس  و بذلك أ
األمري، وأعلن أنَّ التكلم بلغة أخرى و لبس ملبسهم 

م ال خيرج الشخص من هويته اليت ولد والتقيِّد بعادا
فيها و محل امسها إىل اهلوية اليت تكون مهيمنة لفرتة من 
تمع اآلخر ال  الزمن، سواٌء أطالت أم َقُصرت، ألنَّ ا
يقبل اندماجهم النهائي معهم يف هويتهم اليت يعتزون 
ا، وإن قبلوا عيشهم معهم وحماكاة سبل عيشهم 

م. حرص بركات واحلديث بكالمهم، والت مسك بعادا
يف نصه على ذكر األمساء الكوردية ألبطاله وشخوصه، و 
ذلك إميانًا منه إنَّ ذكر هذه األمساء هلا داللة معنوية 

تواعتبارية، لكونه يبحث عن هويته القومية اليت حاول
م إلغاءها مقابل استخدام  اجلهة املهيمنة على شؤو

أمساء تركية، أو غريها: األمساء غري الكوردية، كأن تكون
"دارت احلقائُق بكماء دائخًة يف فـََلك ِعْلمه باحلقائق. 

معدُن اهليئة اآلدمية:  دينان؟ ماذا جاء -أرغى معدنُهُ 
قاً إىل أكيسا. بدينان إىل...؟. تاه اللفظ على لسانه ُحمَدِّ

البزوُغ من َصَدفة اللون.-دينان يعرف، قالت املرأة
هران إيفاردر.يعرف ماذا؟ دمدم م

، عمد )23(بالذي بيين و بني دلشاد، قالت أكيسا."
بركات إىل ذكر أمساء كوردية؛ أو أمساء مقربة إىل اللغة 
الكوردية كأن تكون فارسية، ملا هلاتني اللغتني من تداخل 
ما ينتميان إىل  سواء يف بعض األلفاظ املشرتكة كو

له أمهية لذلك- أوربية-اللغات اهلندو-فصيلة واحدة
يف نص بركات حيث األمساء غري الرتكية يف منطقة 

األتراك، وهذه األمساء هلا داللة لوجود ايُهيمن عليه
جذور قومية متأصلة يف وجدان هذا الشعب على الرُّغم 

م السياس ية و من سيطرة األتراك على مقدرا
أن متحو األمساء تستطعاالجتماعية، و لكنَّها مل 

والعناوين التقليدية من ذهن املواطن الكوردي الذي 
م، فقد ذكر بركات عدة أمساٍء يف  يعيش حتت سطو
نٍص واحٍد و ذلك للداللة على البحث عن هذه اهلوية 
اليت قد ال يبقى منها حىت األمساء، إن مل يعمد أحٌد 

ي لالهتمام به؛ لكون االسم له أمهية يف الوجود القوم
الذي هو عنصٌر من عناصر اهلوية؛ ألنَّ القضاء على 
التسمية يُؤدي بالتايل إىل القضاء على العناصر األخرى 
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للهوية و اليت تشمل اللغة أيضاً، بوصفه العالمة املضيئة 
لوجود اهلوية.

تالعب بركات بالنص مرة أخرى، حيث عمد إىل
م نشر لغته القومية يف آخر كتاب الرتمجة، الذي يقو 

برتمجته من اللغة السريانية إىل اللغة الكوردية: "انتشر 
م دلشاد  املتسوِّقون، ثانيًة، يف عرصة السوق، فاختلط 
و أكيسا غري متجاورَْين، ُمثَّ اجتها إىل الرواق املفضي إىل 
الدكاكني. تقاربا قليًال:  ستنتهي الرتمجُة، قال الشاب 

تام. سيدوِّن بضع  النازل سالمل السريانية إىل حقائق اخل
كلمات معصوبة اجلباه بأرقام التواريخ، يف ذيل آخر 

هول." . )24(صفحة بالكردية من املختصر يف حساب ا
تعمد بركات يف ذكر أحوال السوق، لُيذَكِّر باجلانب 
االقتصادي املرافق إلمتام عناصر اهلوية، و هو اجلانب 

و هو االقتصادي الذي يتناوله الناس لغرض معيشتهم،
عنصر مهم و ذلك لكونه يـَُقوِّي اجلانب السياسي، و 
م  احلضاري للشعوب من خالل مزاولة الناس حليا
االقتصادية، و حماولة االستقالل من هذا اجلانب عن 

م، فضًال عالسلطة املهيمنة على ن تذكري القاريء مقدرا
باجلهة املهمة يف إثبات اهلوية، وصيانتها؛ أال وهي اللغة، 

يث عمد إىل إشهار عمله يف ترمجة الكتاب من اللغة ح
السريانية إىل اللغة الكوردية؛ وأراد التأكيد على إن 
الكتاب يف خامتته أيضًا سيكتب باللغة الكوردية، وإنَّ 

ذه اللغة وليس بغريها.       التواريخ و الوقائع كلها ستكون 
شفرة الهوية في رواية مقامات إسماعيل الذبيح 

للركابي: 
"مقامات إمساعيل الذبيح" عمد الركايب يف روايته

إىل تناول مسألة هوية شعبه، والذي أراد اآلخرون 
طمسها والقضاء عليها من خالل فرض اهليمنة 

والقضاء على حضارته من العسكرية والسياسية عليه،
ضعيفة ال حول هلا وال قوة ؛ ته إىل دويالتخالل جتزئ

فقد حاول احملتل "العثمانيون" أول األمر القضاء على 
النظام الساسي هلا؛ وذلك من خالل فرض سياسته اليت 
أدت إىل انتشار اجلهل والفقر يف البلدان العربية، حيث 

خضعت للسيطرة العثمانية بعد سقوط اخلالفة العباسية 
ضياع اهلوية القومية، وحاول يف سائر البلدان مما أّدى إىل 

األتراك فرض اللغة الرتكية يف كافة أرجاء الوطن العريب،  
كما عمدوا إىل سياسة الترتيك يف كل مناحي احلياة 
هناك، ومت تعيني والة وحكام من األتراك يف كل املناصب 
املهمة يف الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية؛ ومن 

يد الرتكية  عليهم يف كل مناحي احلياة، َمثَّ مت فرض التقال
ودخلت األمساء و العبارات الرتكية إىل اللغة العربية، كما 
عمدوا إىل حماربة كل صوت يظهر ينادي حبرية القوميات 
اليت تتألف منها الدولة العثمانية ذات الطابع الرتكي 

من اللغة العربية بصفتها اللغة أرادوا التخلصاخلالص. و 
يف املناطق ذات األغلبية العربية، وفرضوا اللغة الرمسية 

الرتكية يف املعامالت الرمسية يف دوائر الدولة، وأرسلوا 
الشباب إىل جبهات القتال خارج مناطقهم اليت 
ا، وفرضوا النظام اإلجباري بالنسبة إىل اخلدمة  يسكنو
العسكرية ذات النظام الصارم. وعمد الركايب إىل تصوير 

ة يف نصه الذي كتبه على صورة رواية حتمل هذه املعانا
الطابع التارخيي التسلسلي؛ و الذي حتدث فيه عن أهم 
نكبات العرب يف تارخيهم احلديث ابتداًء بنكبة فلسطني 

، حيث بدأ الركايب يف 1967و انتهاًء بنكبة حزيران عام 
ا األكثر أملًا بالنسبة للعرب  تصوير هذه النكبات، ولكو

احلديث؛ إذ ضيَّعوا القسم الباقي من فلسطني يف تارخيهم 
مع أراٍض أخرى تابعة لعدد من الدول العربية مع حتطيم 

اآللة العسكرية هلم.
هزمية حزيران وحماولة تاريخبدأ الركايب نصه من

القضاء على اهلوية القومية من خالل احتالل أراضي 
عربية جديدة أضيفت إىل إسرائيل وتوسيع حدودها من 

ل هذا االحتالل: "حني أستعيد معرفيت بإمساعيل خال
ذه - وأنا بصدد كتابة رواييت عنه-الذبيح ُأجابَُه 

تُعيدين رقةاالزدواجية اليت رافقت تلك املعرفة؛... مفا
ستًا و ثالثني سنة إىل الوراء، ُمذَكِّرة إيّاي باملرة األوىل 

غداد يف اليت ألتقيته فيها يف علوة اجلليب حينما قدم إىل ب
مجلة النازحني من عرب فلسطني عقب أيّاٍم من وقوع 
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. يف هذه األيام اليت )25(."1967"نكبة حزيران" يف عام 
ذكرها الكاتب تعرَّف على إمساعيل الذبيح، و هي أيام 
مأساة وحزن وأمل؛ حيث طُرِد آالف الفلسطينيني من 
م وقراهم و توزعوا على البلدان العربية اليت قبلت  مد
م. يف هذه السنة  باستضافتهم يف خميمات أو يف مد
اليت وقعت فيها احلرب بني العرب و إسرائيل ومت احتالل 

ا، فضًال عن باقي أراٍض كث رية من الدول العربية احمليطة 
، و بذلك1948األراضي الفلسطينية اليت مل حتتل عام 
، ويكون الشعب يكون كل األرض الفلسطينية حمتلة

، الذي كان د أهم مقوماته للهويةالفلسطيين قد فقد أح
يعيش عليه وميارس حقه يف احلياة؛ ويكون هذا الشعب 

من تارخيه، وختلى عن حضارته اليت قد فقد جزًء كبرياً 
من وجوده ها على هذه األرض خالل حقبة طويلةأقام

هناك، وعند فقد املكان سيكون فاقداً هلوية اللغة أيضاً و 
اليت تُعد اهلوية الناطقة هلم، وخروجهم من مكان إقامتهم 
إىل أمكنة أُخرى ال يُعوِّضهم فقدان أرضهم، ألنَّ 

م يف مناطق أخ رى غري أرضهم يـَُعد اغتصاباً إسكا
حلقوق اآلخرين الذين ُأخرجوا منه ليقوموا بسكنها، وال 
ا وهم على  يعيد هلم هويتهم الوطنية اليت كانوا ميتلكو
أرضهم. يتحدَُّث الركايب عن اآلثار اليت أثارها خروجهم 
من أرضهم؛ والنكبات اليت تعرض هلا إمساعيل الذبيح يف 

حملُت رجًال كبريًا يف السن، ذلك: "يف تلك اللحظة
يرتدي الكوفية و العقال، يدخل العلوة تتعقَّبه صبيَّة يف 
حدود اخلامسة عشرة من عمرها. وكان االثنان غارقَني 
مبالبس احلداد،... مل يكد أيب يسمع الرجل وهو يلقي 
بالسالم، حلظة دخوله الغرفة، حىت ردَّ عليه تلقائياً، ورفع 

متأمًال القادم بنظرة عابرة. ومرَّْت رأسه عما بني يديه
حلظات تبادل االثنان يف أثنائها، النظر قبل أن ينهض 
أيب عن كرسيه ببطء ليتساءل، وهو بني الشك و اليقني:  

يا إهلي!..  أيعقل أن تكون إمساعيل الذبيح؟-
، )26(هو نفسه!"

إنَّ دخول شخص إىل العلوة ليس ملفتًا للنظر، و 
لكن دخول رجٌل مسٌن و وراءه صبية؛ و مها يف لباس 

احلداد هو الذي يلفت النظر، وخاصة إذا كانا غريبني 
ا هلا  عن زبائن العلوة، وصفة مالبس احلداد اليت يرتديا
داللة حمددة، وهي خسارة شيٍء عزيز على القلب و 

؛ و امهما حاول اإلنسان تعويضهخسارته ال تُعوض 
وجود بطل الرواية يف هذا املوقف له أمهية عند الركايب يف 
نصه، فهو ُيشري خبسارة إمساعيل لزوجته إثناء هذه احلرب 

نصرًا مهمًا من اليت أخرجته من وطنه وبالتايل خسر ع
، وميكن أن عاش عليهاملكان الذي عناصر اهلوية، وهو

اليت خسرها؛ فهي األم يكون حداده على األرض 
ا هي األرض، إنَّ الركايب  بالنسبة لإلنسان و خسار
جعل خلسارة األرض يف فلسطني مبوازاة خسارة إمساعيل 
لزوجته، أو خسارة ابنته مرمي ألمها اليت هي الوطن هي 
الوطن هلا. فالركايب يسمي استشهاد زوجة إمساعيل 

ن أيضاً ووالدة مرمي، بالنكبة، كما يسمي حرب حزيرا
بالنكبة، فهما متساويتان يف احلزن و األمل عند الركايب 
الذي هو يف حقيقته الراوي وهو البطل: "عن أي أسرة 
تسأل يا صديقي؟ فقد ُنكِّبُت، هذه املرة، برفيقة عمري، 

.)27(زوجيت فاطمة!"
فنكبة حزيران تعادل نكبة فقدان إمساعيل لزوجته 

اليت هي املالذ و حيث قارن بني النكبتني، الزوجة
املسكن له، واألرض اليت هي مسكنه ومالذه أيضاً؛ 
حيث خسرمها سوية يف هذه احلرب اليت استمرت ستة 
أيام، وأطلقت إسرائيل عليها حرب األيام الستة، 
وإمساعيل ال يفضِّل زوجته على أرضه، ولكنَّه يساوي بني 
ما واحدة، الزوجة معطاءة وكذلك  َّ اخلسارتني، وبأ

ألرض معطاء، ألنَّ الزوجة هي األم، و هي احلنان، ا
وهي اليت تعطي مثارها للوطن، وكذلك األرض يضاهي 

املرأة يف كل هذه اخلريات. 
إنَّ احتالل مدينة القدس بأكملها ونزوح معظم 
ا يُعدُّ انتهاكًا لشعب آمٍن يف وطنه.  وخروج هذا  سكا

يؤدي إىل الشعب من مكانه الذي عاش فيه لقروٍن عدة، 
تغيري يف اهلوية الوطنية لألرض؛ وخيليه من ساكنيه، و 
م، حيملون هوية مغايرة  ُيَسكُِّن أُناسًا آخرين مكا
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ا األصليني، وهذا ما يفضي إىل تغيري يف بنيتها  ألصحا
التحتية و الدميوغرافية، و أّدى إىل هجرة آالف الناس 

م حملتٍل آتٍ  بقوة من مساكنهم وترك أمواهلم و بيو
عسكرية ألناٍس ال قوة هلم وليس لديهم سالح للدفاع 
عن أنفسهم. يتحدث الركايب عن األعمال اإلرهابية اليت 
ارتكبت حبق أهايل القدس من قصف باملدافع و 
الطائرات، وأسلحة تستخدم ألول مرة يف احلروب وهي 
حمرمة دولياً: "خّرباين أسبق لكما أن مسعتما بقنابل حارقة 

ملاء عن إطفاء النريان اليت تسببها؛ إذ إنَّ املاء يعجز ا
ا؟" ذه الكلمات اليت تدمي )28(نفسه حيرتق   ،

القلوب حتدث إمساعيل الذبيح؛ وعن قتاهلم مع العدو 
ا أحد، وهي  الذي احتل أرضهم بأسلحة مل يسمع 
قنابل حارقة حترق البشر واألرض، وال ميكن إطفاؤها 

احرتاقاً؛ فاملاء ا، أو يُزيدهاحيرتق معهباملاء، ألنَّ املاء 
عامل زيادة للنار على خالف النريان العادية واليت يعرفها 
إمساعيل وأصحابه، لذلك احتاروا يف كيفية إطفائها و 
التخلص من ليهيبها احملرتق، وهي عندما تلتصق باجلسم 

كون ىل أن ينتهي النار لوحده بعد أن تال ميكن إطفاؤه إ
ما التصق به. يسرتسل إمساعيل الذبيح اعهمتقد أحرق

يف رواية مأساة أهله، ويتحدث عن هذه األسلحة اليت مل 
ا: "تلك هي قنابل  اليت أصابت -النابامل–يسمع 

ا تنشب بالثياب، واجللد، واللحم،  مئات اجلرحى، ونريا
وتفعل فعلها حىت تبلغ العظام.. كنت أتنقل بني اجلرحى 

ن فاطمة مكتشفاً أكثر من واحد منهم  املشوهني باحثاً ع
كان هلك يف سريره دون أن يتمكَّن األطباء من إخالء 

، هذه القنابل هي اليت )29(ُجثته لفداحة أعداد املوتى،"
م خوفاً  دفعت الناس إىل الفرار و ترك أراضيهم و ممتلكا
م من هذه القنابل اليت ال ميكن إطفاؤها  على حيا

حيول املاء إىل عامل مساعد بسبب تكوينها الذي 
لالحرتاق، وال ميكن عالجهم بسبب احرتاق املالبس و 
اجللد و العظم فضًال عن اللحم الذي يُغطي جسم 
اإلنسان، ويؤدي إىل موت حمتوم. وهذا اخلوف هو الذي 
أّدى إىل ترك أعداٍد كبرية من الناس أراضيهم و اهلجرة 

اورة؛ وقسم آخر  هاجر إىل دول إىل الدول العربية ا
أخرى أُوربية بعيداً عن وطنهم األم، أو غريها من البلدان 
البعيدة، وآخرون سكنوا يف ُخميمات أُقيمت هلم يف 
اورة ألرضهم املسلوبة، هذه اهلجرة وترك أمكنة  البلدان ا
إقامتهم جعلتهم يفقدون عنصرًا مهمًا من عناصر اهلوية 

م، و  من الذين هاجروا فضًال عن تراثهم و تاريخ حضار
إىل بلداٍن بعيدة غري عربية قد تعلموا لغة البلدان اليت 
أقاموا فيها، و نسوا لغتهم و وصاروا يتحدثون  بلغة 

ُحياول من طردهم من الذين يقطنون معهم؛ وبذلك 
كل مقومات اهلوية اليت كانوا ديارهم أن جيعلهم يفقدون

ا. والركايب يعمد إىل الكشف عن هذا  اخللل يف حيملو
اهلوية القومية؛ ويعمل على طرح مشكلة الالجئني منذ 

وحلد حرب حزيران، إنَّ البحث 1948النكبة األوىل عام 
عن هوية هؤالء املشردين يف أصقاع الدنيا هي مهمة 
صعبة، وال يقف الركايب عند هذه النكبة فقط، بل 
يبحث يف أتون التاريخ احلديث لِيُـَلْمِلم مشل العرب ويعيد 
هلم هويتهم اليت فقدوها من خالل كل هذه اهلزائم و 

ه من آخر نكبة للعرب النكبات الكبرية. بدأ الركايب نص
عامة ومل يتحدث عن النكبات اليت أصابت بلدًا واحداً 
فقط؛ لكونه يكتب تاريخ العرب احلديث روائياً، ُمثَّ يبدأ 
بكتابة التاريخ روائيًا عن فرتة الدولة العثمانية يف أواخر 
أيامها، وحماولة العرب العمل على إعادة البحث عن 

ص من هيمنة الدولة هويتهم القومية من خالل اخلال
العثمانية، وإقامة دولتهم ذات اهلوية القومية على أنقاض 
هذه الدولة املنهارة، ويعمد الكاتب إىل بيان إخالص 
العرب لدينهم أمام حمتٍل آٍت من وراء البحار و 
االصطفاف مع احملتل األول حملاربة الكافر الذي يريد 

عن قيام احتالل بالد املسلمني. فقد حتدث الركايب 
احلرب العاملية األوىل وانضمام الدولة العثمانية إىل دول 
احملور، وتقدم قوات احللفاء الحتالل البصرة، و قيام 
الشباب العريب للتطوع للدفاع عن البصرة: "... وهناك 

.. بل ُيشاع -الفاو–اإلنكليز الذين أنزلوا جنودهم يف 
م موشكون على احتالل البصرة!! َّ أ
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منبهني إيّاه على أنَّه -هالل-وا باهللا، وزجروافاستعاذ
بالغ يف جتاوز احلدود هذه املرة، لكنَّه طلب منهم الرتّيث 
و االستماع إليه حلظات قبل اإلسراع باحلكم. وأوضح 
أنَّ َمثَّة برقيات استغاثة وصلت من البصرة إىل علماء 

، هذه )30(الدين تُليْت على الناس يف اجلوامع."
ة اليت جاءت من البصرة إىل علماء الدين من االستغاث

أجل مساندة أهلهم  أمام خطر الغزو القادم إليها؛ 
والذي يهدف إىل احتالهلا، وبذلك ستكون بوابة 
احتالل باقي أجزاء العراق؛ والذي له داللته يف 

، وبذلك يتم استهداف كل الوطن، واهليمنة عليه
ديانة مغايرة استبدال احتالٍل مسلٍم بآخر جمهول، ومن

م التامة على خريات  لديانة أهل البلد؛ فضًال عن سيطر
الروحي االبلد، وتدمري مساجدها والقضاء على تراثه

الذي ورثه من اآلباء واألجداد؛ هذا الرتاث الذي دافعوا 
عنه ونشروه يف كل أجزاء املعمورة؛ ليس من السهل 

ذه السهولة. والركايب استخد م الفروسية السماح بتدمريه 
وأخالق الفرسان للدفاع عن اهلوية العربية ضد كل حمتل 

دفاع يأيت الحتالل الوطن، لذلك فقد مت إنشاء كتائب لل
عند حماولة عن البصرة وإرساهلم بسرعة لتكون جاهزة

احملتل اخرتاق حدود العراق: "وأعلن هالل عن نشوء 
وال سيما يف-حركة للجهاد يف خمتلف املدن العراقية

حلماية البصرة من االحتالل، وأنَّ -العتبات املقدسة
جمموعة منهم بزعامة أحد علماء الدين قد توجهت إىل 
مدينة السماوة قبل أيام، و أنَّ هناك جمموعات أُخرى 
من جماهدي الكاظمية وبغداد ستتوجه إىل ساحات 

. يبحث الركايب عن هوية شعبه املهددة )31(القتال قريباً"
واالحتالل، إىل القيام بإعالن تشكيل جماميع بالضياع، 

مسلحة للقيام بالدفاع عن هوية البصرة القومية ومن 
خالهلا يكون الدفاع عن هوية العراق بأكمله، وأعتمد 
الركايب على املصادر التارخيية اليت حتدثت عن توجه عدد 
اميع بزعامة أحد علماء الدين إىل السماوة وهي  من ا

البصرة، الركايب أكَّد على دور علماء يف طريقها إىل
اميع  الدين يف كل الثورات الوطنية لذلك ذكر إنَّ ا

بزعمة أحد رجال الدين من دون أن يذكر من أي مكان 
هو. وضياع البصرة يعين احتالل ثغر العراق وبوابة العراق 
اجلنوبية، وداللة هذا االحتالل يأيت ألمهيته حيث يكون 

حتالل باقي مدن العراق، ويكون العراق الطريق سالكاً ال
بذلك بلدًا ال وطن له؛ وبالتايل تكون اهلوية القومية 
ناقصة، وال يوجد مكان يعيش فوقه هذا الشعب، ويفقد 
حضارته اليت بناها آلالف السنني، فضًال عن فرض لغة 
احملتل و القضاء على لغة األم اليت استمرت لآلالف 

م الفروسية و أبطال العرب السنوات. والركايب استخد
الذين استمد منهم العزم للحفاظ على اهلوية القومية أمام 

هذه اهلجمة الشرسة اليت تريد النيل من الوطن. 
مل يبق الركايب يف العراق فقط لنقل أحداثها؛ فروايته 
تعين تاريخ كل العرب لذلك انتقل إىل رواية قصة احتالل 

إلسرائيلية، حيث قامت بريوت الغربية من قبل القوات ا
القوات اإلسرائيلية بالدخول إىل بريوت الغربية، واحتلت 
مبىن السفارة الكويتية، علمًا إنَّ هذه احلادثة اليت يرويها 
الركايب يف نصه قد نقلها من مصادر تارخيية موثوقة، فهو 
ينقل تاريخ أمة روائيًا لذلك كان اعتماده على املصادر 

ىت من قبل ُكّتاب رواية احلساسية التارخيية مقبوًال ح
اجلديدة؛ وينقل خرب االجتياح اإلسرائيلي: "صباح 
األربعاء رابطُت يف البيت ألتابع من خالل شاشة التلفاز 
عملية اقتحام القوات اإلسرائيلية بريوت الغربية:  كانت 
الكامريا ترصدهم من بناية عالية وهم يتقدمون من جهة 

م الدبابات و من َمثَّ امليناء يف صف واحد و يف أعقا
سيارات اجليب.                  

ومل متِض سوى ساعات حىت أُعلن عن احتالهلم 
السفارة الكويتية املشرفة على خميمي "صربا و شاتيال" 

. إنَّ قيام القوات )32(للالجئني الفلسطينيني يف بريوت!"
امليناء، لضرب اإلسرائيلية باقتحام بريوت الغربية من جهة 

واحتالل أرٍض ُأخرى من الوطن العريب، و إضافته إىل 
بقية األراضي احملتلة من الدول العربية احمليطة بإسرائيل؛ 

لق عليها بدول املواجهة، إنَّ هذا العمل يؤدي طأو ما ي
هذا املكان و حماولة إلحلاقهإىل نزع اهلوية القومية من 
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إفراغه من أهلها بالدولة اإلسرائيلية، و العمل إىل
األصليني؛ وإسكان جماميع تكون موالية هلا. حيث إنَّ 
حماولة إسرائيل التوغل واحتالل هذه األرض له داللة 
ديد  ديد لألمن القومي و الوطين؛ فضًال عن كونه 
قوي ومباشر للهوية القومية هلذه األرض، وحماولة إلبعاد 

وشاتيال صرباالشعب الفلسطيين املوجود يف خميمي
دهم، إذ قاموا بأعمال القتل و جللالجئني عن مكان و 

م ليًال، والعمل على إدخال الرعب  والذبح هلم يف خميما
جرة أخرى إىل مكان بعيد عن  م، ليقوموا  يف قلو
احلدود الفلسطينية: "بعد أيام معدودة دّوى نبأ تلك 
زرة املرعبة اليت جرت حبق الفلسطينيني يف بريوت!. ا
ا فلم  من أفالم الرعب من إخراج وزير الدفاع  َّ إ

.)33(اإلسرائيلي شارون ال املخرج هتشكوك
حيث جرت جمزرة رهيبة حبق أطفال ونساء ورجال 
خميمي صربا وشاتيال للالجئني، إذ اجتاحت القوات 
اإلسرائيلية ليًال هذين املخيمني وكسرت أبواب اخليم 
املصنوعة من الصفيح، ودخلتها عنوة وقتلت أعداداً كبرية 
منهم بوحشية تفوق وحشية هوالكو والتتار؛ حيث شبَّهه 

فلم من أفالم الرعب، و لكن املخرج خيتلف الركايب بأنَّه 
فهو ليس هتشكوك، بل وزير الدفاع شارون، الذي أمر 
ببث الرعب واخلوف يف قلوب الفلسطينيني وقتل أكرب 
عدد منهم لغاية يف نفسه، وهي  القضاء عليهم، 
جريهم من املكان الذي سكنوا فيه بعد طردهم من  و

م، وهي حم اولة حملو اهلوية ديارهم وأرضهم و ممتلكا
القومية هلم، وتدمري ما بقي هلم من حضارة وثقافة.  
يبدو إنَّ املوازين قد قلبت يف هذه احلرب فحليف األمس 
أضحى عدو اليوم، وعدو األمس أصبح  حليف اليوم، 
ويروي الركايب هذا التحول يف املواقع، وكيف أنَّ العرب 

م لتكوين الذين وقعوا يف األسر قد التفوا حول آسريه
أفواج حتارب العثمانيني الذين خسروا كثري من املعارك و 
األراضي أمام تقدم القوات اإلنكليزية املتقدمة الحتالل 
األراضي العربية مبساندة القوات العربية اليت شكلها 
الشريف حسني شريف مكة وأوالده: "مل يبق يوسف يف 

ه، إىل ميناء رابغ إّال ثالثة أياٍم انتقل بعدها، مبعية سريت
ينبع الذي أضحى قاعدة جليش الثورة الشمايل بقيادة 
األمري فيصل، ثالث أجنال قائد الثورة العربية الشريف 

- حسني، يف حني كان أبناء الشريف الثالثة اآلخرون
م على "املدينة" -علي و عبد اهللا و زيد يطبقون بقوا

خري حماصرين بذلك اآلالف من اجلنود األتراك بقيادة ف
. حتول اجلنود العرب الذين هبوا ملساندة )34(باشا."

الدولة العثمانية اليت حتمل صفة اخلالفة اإلسالمية، و 
تدين بالدين اإلسالمي، ومقاتلة القوات الغازية اليت أتت 
من وراء البحار إلسقاط اخلالفة و االستالء على البلدان 

و سلب العربية املنضوية حتت سلطة الدولة العثمانية؛
ممتلكات املسلمني و القضاء على احلضارة اإلسالمية، 
م، ومن َمثَّ تغري  واهليمنة على أماكن املسلمني و مقدسا
هويتهم، وجعلهم حتت االحتالل األجنيب الكافر، 
وبذلك يفقد الشعب إحدى أهم عناصر اهلوية لديه وهو 
الوطن، مع تدمري لرتاثه التارخيي والديين و اهليمنة على
موارده االقتصادية، وجعل األرض العربية مع شعبها تابعاً 
ذليًال هلم وجعل سياستهم تدور يف فلكهم و حصر 
التعيينات بأيديهم وتعيني من خيدم مصاحلهم وترك 
اآلخرين دون أن يكون هلم رأي يف سياسة البلد 
السياسية واالقتصادية. وبذلك فقد استبدلوا استعماراً 

مكة بقيادة اجليش العريب الذي بآخر، وقيام شريف 
تكون لديه حملاربة الدولة العثمانية، بدعوى اخلالص من 
احلكم و االضطهاد الرتكي الذي طال قرونًا كثرية، 
م،  م يف قيادة بلدا والذي سلب العرب احلكم وحار
وفرضهم اللغة الرتكية واالبتعاد عن نشر اللغة العربية، 

ون البلدان العربية دون رغبة فرض حكاماً من األتراك يُدير 
أهلهم، وهذا األمر هو أيضًا نقٌص يف عناصر اهلوية 
القومية من منع لغتهم لتكون رمسية، ونقص السيادة على 
م، هذه األسباب دعت شريف مكة إلعالن ثورته  بلدا
يف احلجاز وانضمام األسرى العرب عند اإلنكليز 

تعهد اإلنكليز باالخنراط يف هذا اجليش. على الرُّغم من
م  للعرب باحلرية و إقامة دولتهم املوحدة بعد مساعد
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بالقضاء على العدو املشرتك الدولة العثمانية، و لكن 
الركايب أراد أن يبني رأيه من خالل بطله الذي هو الناطق 
ذا العهد، وعدم تصديق هذه الوعود  بامسه التشكيك 

نكليز يف من خالل ما شاهده يف اهلند بعدم جدية اإل
الوفاء بوعده هلم: "ساءل يوسف نفسه بني مصّدٍق و 
مكّذب، حىت إذا خفَّض الرجل رأسه وهو يدخل تأكد 
من صحة ختمينه؛ فها هو وجه إمساعيل الوسيم و قد 
ازداد تورداً، تتألق وسطه عيناه الصفراوان برموشهما 
السود الكثيفة،... أعذرين على ما حصل؛ إذ إنَّ آخر 

وقعه ليس إمساعيل فحسب، بل رؤيته بالزي ما كنت أت
العسكري اخلاص باجليش العريب!

ال تتسرع يف إصدار حكمك عليَّ يا يوسف؛ فأنا ال -
أزال كما عهدتين يف جدة أتشكك بصدق اإلنكليز يف 

.)35(دعمهم هلذه الثورة."
ذه التأكيدات أكد الركايب أنَّه ال يثق بوعود و 

ا، فهو أي البطل "إمساعيل مواثيق اإلنكليز اليت ي قطعو
الذبيح" وإن انظم للثورة ولبس لباس اجليش العريب أال 
م أصحاب  إنَّه ال يثق مبن يُعم هذه الثورة، ويُسيسها أل
ان، فال بد  مصاحل وال ميكن أن يُقدموا شيئًا ألحد با
أنَّ وراء هذا الدعم شيٌء مهٌم ليقفوا مع العرب هذا 

نَّ هلم غايات غري معلنة: ".. ال بل املوقف؛ والبُد أ
أستطيع اآلن اجلزم بصحة تلك الشكوك مجلة و 
تفصيًال؛ ذلك ألنَّ اإلنكليز فضحوا صراحة غايتهم 
م يسعون لتحقيق  َّ املسترتة من هذ الدعم الزائف؛ إذ إ
غاية معينة سينكشف أمرها يف النهاية، يف حني يسعى 

يها دون دعمهم!"العرب لغاية ال يستطيعون الوصول إل
ذا التصريح اخلطري من إمساعيل الذبيح، الذي )36(  .

يُعلن فيه عدم ثقته يف الدعم الذي يُقدمونه احللفاء 
للعرب؛ يكون قد أعلن موقفه من احلرب مع اإلنكليز 
ضد الدولة العثمانية، وسبب انضمامه واضح وجلي؛ 
م سيطلقون سراح كل أسري  َّ حيث أعلن اإلنكليز إ

تحق بالثورة العربية بقيادة الشريف حسني، وانضمامه يل
جاء هلذا السبب، وتكهَّن أنَّ لإلنكليز غاية ال ميكن 

حتقيقها بدون مساعدة العرب الذين هم األكثرية يف 
الدولة العثمانية املنهارة، والدخول إىل املنطقة من دون 
مساندة العرب هلم سيكلفهم كثريًا يف العدة و العدد، 

ه عند عدم كسب العرب إىل جانبهم سيكونون ألنَّ 
بالتأكيد إىل جانب األتراك، وعبور العراق إىل تركيا 
سيكلفهم الكثري من املعارك يف تقدمهم؛ ولن يرتاح هلم 
بال يف تقدمهم، عكس ما إذا استطاعوا كسبهم إىل 
جانبهم مع اطالق الوعود هلم بإقامة دولة موحدة هلم 

لعلم اإلنكليز برغبة العرب حتت حكم الشريف حسني، و 
التخلص من احلكم العثماين الذي أرهقهم، وحبهم 
لقيادة أنفسهم بأنفسهم؛ لذلك حاولوا إرضاءهم 
وكسب ودهم، وجعلهم حلفاء هلم مع مدهم بالسالح 
والعتاد، وإشراكهم يف املعارك، بل دفعهم خلوض املعارك 

تهم نيابة عنهم؛ وهذا املوقف يؤدي أيضًا إىل ضياع هوي
م سيصبحون تابعني هلم و  القومية املستقلة، لكو
ا حبقهم،  م املصريية اليت سيتخذو خاضعني لكل قرارا
وسيقومون باستبدال احتالل آخر وقد يكون أشدَّ قسوة 
عن االحتالل العثماين القدمي الذي كان يتخذ من الدين 
ستاراً، وهذا االحتالل سيكون دون ستار؛ وهو من ديانٍة 

رى و من أرٍض آخر غري جاٍر، أو صديق، و هو ُأخ
حيمل صفته و غاياته معه من أجل إسقاط الدولة 
العثمانية واحتالل أراضي واسعة والبحث عن كنوزها، 
وخاصة الثروة النفطية، وبذلك سيفقد الشعب العريب 
هويته االقتصادية بعد اهلوية القومية. انتبه الشباب العريب 

اجليش العريب لتحرير البلدان الذي كان ضمن تشكيالت
العربية من الدولة العثمانية إىل أالعيب اإلنكليز و 
م مبعارك  الفرنسيني خالل املعركة، حيث كانوا يشاغلو
ذا العمل وذاك، صرف  جانبية صغرية؛ وحيولون إهلائهم 
أنظارهم عن العمل الرئيسي الذي تطوع هؤالء الرجال 

: من أجله: "فأجابه ذياب ثائراً 
ذلك قرار اإلنكليز و الفرنسيني؛ فهم يهدفون إىل -

ذه احلركات اجلانبية!. و أردف  إشغال اجليش العريب 
قائًال إنَّ بعض الضباط الغيورين عاتبوا القائد العام جعفر 
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م بصراحته املعهودة:   العسكري على ما حصل، فأجا
ماذا أعمل واإلنكليز والفرنسيون ال يريدون أن يتقدم 

اجليش النظامي حنو الشام، فهم طامعون يف سوريا؟" -
)37(

ا القائد العام جعفر  ذه الصراحة اليت يتصف 
م بأنَّ لإلنكليز والفرنسيني أطماع يف  العسكري أجا
سوريا، أو بالد الشام كلها وهي أطماع اتضحت 
أهدافها فيما بعد من سلخ فلسطني وإهدائها لليهود 

لك يكون هذا ضربة قوية للهوية إلقامة وطن هلم، و بذ
العربية يف فلسطني وضياعها بعد ذلك، األطماع بدأت 
تتكشف الواحد تلو اآلخر كلما أحرز اجليش العريب 
تقدمًا حنو املشرق للوصول إىل أهدافها، وقيام الدولة 
العربية املستقلة الواحدة حبدودها وهويتها القومية املتميزة، 

ة والسياسية واالقتصادية.فضالً عن هويتها الثقافي
واتضح شيئًا فشيئًا غايات الدول الغربية اليت طلبت 
مساعدة العرب مقابل إعطائهم استقالهلم القومي 
والعمل على بناء دولتهم ذات اهلوية العربية املستقلة؛ 
ووحدة أراضيهم و  وحدة شعبهم، ولكن كان يبدو إنَّه 

كواليس دون أن هناك أموٌر جتري يف اخلفاء خلف ال
يعرف اجليش العريب، أو املقاتلون العرب عنها شيئاً: 
مك إمساعيل وقتًا طويًال يف تصّفح تلك اجلرائد  "وا
متتبعًا إرشادات فايد بقراءة مقاطع من مقاالت منشورة 
فيها كانت جتعله يطلق صرخات استنكار و قد فغر فمه 

إلفصاح دهشًة، فلم يعد يوسف يُطيق صرباً؛ فطلب منه ا
عما يُثري دهشته.

كارثة!... حنن مقبلون على كارثة ال خالص لنا منها!-
أجابه إمساعيل و قد شحب لونه و هو يُناوله إحدى 

اجلرائد: 
هاك... اقرأ لتكتشف مبلغ غدر الربيطانيني -

والفرنسيني؛ ففي الوقت الذي كانوا ُحيرِّضوننا حنن العرب 
- ية لننال بدعم منهملُنعلن ثورتنا على السلطة العثمان

استقاللنا، كانوا جيتمعون من خلف -كما يزعمون

ظهورنا ليعقدوا اتفاقية سيتقامسون مبوجب بنودها العراق 
و بالد الشام بينهم بعد هزمية العثمانيني!

وأوضح فايد قائًال إنَّ الفضل يف كشف بنود تلك 
بيكو" يعود - االتفاقية اليت ُعرفت باسم "سايكس

البلشفي؛ فعلى أثر استيالئه على السلطة يف للحزب 
روسيا القيصرية يف شهر األول املنصرم عمد إىل نشر 
بعض الوثائق السرية املوضوعة يف حمفوظات وزارة 
اخلارجية القيصرية، من بينها نصوص تلك االتفاقية اليت 

. وهكذا اتضح هدف )38(كانت روسيا طرفًا فيها."
اللجيش العريب ووعودهابريطانيا و فرنسا، من دعمه

للعرب بإعطائهم االستقالل؛ ومنحهم قيام الدولة العربية 
املوحدة ذات االستقالل و اليت حتمل صفة اهلوية العربية، 

، و 1917ولكنَّ قيام الثورة البلشفية يف روسيا عام 
قيامها بنشر وثائق وزارة اخلارجية القيصرية، ومن ضمنها 

بيكو اليت تنص على تقسيم -نص معاهدة سايكس
العراق وبالد الشام بينهما، والتحايل على العرب؛ 
واملضي بتنفيذ خمططهم اهلادف إىل التقسيم و عدم قيام 
دولة العرب الواحدة، ولكن قيام كيانات عربية هزيلة 

، وال تستطيع لوحدها القيام أيِّ عمل ال ليس هلا قوة
ا،  توافق عليه هاتني الدولتني املسيطرتني على مقدرا
وبذلك ال تستطيع احلفاظ على هويتها القومية والثقافية 
م، وعليها أن تبقى  واالقتصادية من دون مساعد
خاضعة هلما ذليلة يف كل أمورها؛ وهكذا نرى سيطرة 

ابع النفط يف هذه البلدان بريطانيا و فرنسا على من
الصغرية ذات احلدود املصطنعة واليت ال تستطيع أن 
ُتكمل استقالهلا االقتصادي، وأن خترج من فلك 
سياستها املفروضة عليها. وعمد الركايب إىل ذكر احلروب 
واملعارك اليت خاضها الشعب العريب من أجل هويته 

زماً بذكر و القومية، واحلضارية، واالقتصادية، وهو كان مل
قائع تارخيية بأمسائها، وذكر أمساء الكثري من القادة 
الصرحية، و أمساء املعارك، و املواقف لكونه يكتب تاريخ 
العرب احلديث روائيًا ضمن مسابقة دولية لدولة قطر، 
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لذلك التزم بذكر الوقائع واعتمد على مصادر تارخيية 
وسياسية واجتماعية لغرض سرد روايته.     

الخاتمة:

عمد كٌل من سليم بركات، وعبد اخلالق الركايب إىل 
البحث عن هويتيهما اليت كانت مهددة باالنقراض من 
ا   ا فيها كو خالل اندماجها  يف قوميات أخرى؛ وذوبا
كانت لغة قومية ذات يوم ومل يعد هلا وجود بعد اآلن، 
حيث عمد بركات إىل بعث قوميته و العمل على
استنهاضها؛ من أجل إحياء اللغة الكوردية، وذلك من 
خالل قيام بطله "دلشاد" بالرتمجة اليت تعيد إحياء لغته 
ا بعد أن  الكوردية من جديد ونشرها بني أهلها للتكلم 
ذه  عمد احملتل إىل فرض لغته عليهم، وتعريف الناس 
اللغة "اللغة الكوردية"، والعمل على عدم هجر الكورد 

تهم. وإعادة اهلوية املغيبة إليهم؛ بعد ترمجة للغ
إىل هذه اللغة، ونشر ثقافتها، وإعادة الكتابة

ا. وجودها، والتكلم 
أما الركايب فقد عمد إىل عصر الفروسية واألبطال 
النبعاث القومية العربية، املهددة بوجودها من خالل 
ا؛ والقضاء على فرسان األمة وكسر  احتالل أوطا
شوكتهم وذلك لكون عصر الفروسية واألبطال قد 
انتهى، لذلك عمد الركايب إىل إظهار بطل قومي يعيد 

ل بروزه يف مقارعة احملتل عصر الفرسنة واألبطال من خال
بكل أشكاله، فعمد إىل إظهار العدوان الذي ُيَشنُّ على 
اء وجوده القومي، من خالل  الشعب العريب؛ لغرض إ
تعدد االعتداءات املتكررة عليه يف العصر احلديث، ابتداءً 

بيكو، بتقسيم البالد العربية، -من معاهدة سايكس
حزيران عام وتقسيم فلسطني، ونكبة اخلامس من

. وكل املؤامرات اليت حتاك من اجل إبعاد العرب 1967
ا منذ  م، وقيام دولتهم املوحدة اليت ُوِعدوا  عن وحد
م للحلفاء بإسقاط الدولة العثمانية، و جاءت  مساعد

على مسابقة "لدولة قطر حول كتابة ة الركايب بناءً رواي
".    2007تاريخ العرب احلديث روائياً عام 

هوامش البحث
البحث مستل من أطروحة دكتوراه.- *)1(
النهج إنسانية البشرية/ اهلوية البشرية، إدغار موران، ترمجة د هناء -)2(

106:  2009صبحي، هيئة أبو ظيب للثقافة و الرتاث، أبو ظيب،
اهلوية، اليكس ميكشيللي، دار الوسيم، ترمجة د. علي وطفة، -)3(

16:  1993دمشق، 
لس األعلى للثقافة، القاهرة، -)4( :  2012اهلوية، حسن حنفي، ا

23
التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق عادل أنور خضر، -)5(

224:  2007دار املعرفة بريوت، 
يُنظر:  خماطر العوملة على اهلوية الثقافية، د حممد عمارة، دار -)6(

6:  1999ضة مصر، 
لة العربيةاللغة هوية ناطقة، د. ع-)7( -بد اهللا الربيدي، كتاب ا

20هـ:  1434السعودية، -197
سوشيولوجيا الثقافة و اهلوية، هارملبس و هولبورن، ترمجة حامت -)8(

13:  2010محيد حمسن، دمشق، 
دراسة يف مفهوم اهلوية، حبيب صاحل مهدي، شبكة األنرتنيت، -)9(

www.iasj.netالرابط 
، نقالً من الرابط:  هيدجر-)10(

www.youtube.comlhttp.ll
لس األعلى للثقافة، القاهرة، -)11( اهلوية، حسن حنفي حسنني، ا

2012  :37
اللغة العربية و أسئلة العصر، عيسى برهومة، و وليد العنايت، -)12(

181:  2007دار الشروق، بريوت، 
و ديوان املبتدأ و اخلرب يف أيام مقدمة ابن خلدون، تاريخ العرب-)13(

العرب و العجم و الرببر و من عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، ابن 

خلدون  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، منشورات وزارة الثقافة و 

166:  1978اإلرشاد القومي، دمشق، 
61شعرية املكان يف الرواية اجلديدة؛ د خالد حسني حسني:  -)14(
كان يف الرواية اجلديدة؛ د خالد حسني حسني:  شعرية امل-)15(

233
اإلمام جمد الدين ابن األثري، يف احلديث الشريف، -1و هم -)16(

ضياء الدين ابن األثري يف اللغة، و كتابه -2كتابه جامع األصول.  
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عزالدين ابن األثري يف -3املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر.  

بة يف معرفة الصحابة. حبوث ندوة ابناء األثري، التاريخ، يف كتابه أسد الغا

.1982جامعة املوصل كلية اآلداب، 
9دلشاد:  -)17(
22-21دلشاد:  -)18(
110دلشاد:  -)19(
110دلشاد:  -)20(
110دلشاد:  -)21(
110دلشاد:  -)22(
80دلشاد:  -)23(
42دلشاد:  -)24(
9مقامات إمساعيل الذبيح:  -)25(
11مقامات إمساعيل الذبيح:  -)26(

13اعيل الذبيح:  مقامات إمس-)27(
14مقامات إمساعيل الذبيح:  -)28(
14مقامات إمساعيل الذبيح:  -)29(
78مقامات إمساعيل الذبيح:  -)30(
79-78مقامات إمساعيل الذبيح:  -)31(
195مقامات إمساعيل الذبيح:  -)32(
195مقامات إمساعيل الذبيح:  -)33(
241مقامات إمساعيل الذبيح:  -)34(
252مقامات إمساعيل الذبيح:  -)35(
253مقامات إمساعيل الذبيح:  -)36(
276مقامات إمساعيل الذبيح:  -)37(
283مقامات إمساعيل الذبيح:  -)38(
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تنمية األفكار اإلبداعية  علىوانعكاساته الذكاء المنظمي
جامعة دهوككليات يف  أعضاء اهليئة التدريسيةة آلراء عينة من استطالعيدراسة 

***و شريزاد طه مريو علي **دلشاد طه مريو عليو * سعد فاضل عباس احملمود

العراق.- تانأقليم كوردس،جامعة دهوك ، واالقتصاداإلدارةفاكوليت*
.العراق-جامعة دهوك ، أقليم كوردستانرئاسة جامعة دهوك، **

.العراق-جامعة دهوك ، أقليم كوردستانفاكوليت الطب، *** 

)2015كانون االول،29،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين الثاني، 16(تاريخ استالم البحث:

الخالصة
منظمات األعمال على حد سواء، تماشيًا مع وإدارات اهتمام الباحثين االكاديميين نالتالتي اضيع من المو الذكاء المنظمييعد موضوع 

في مختلف الذكاء المنظميتطبيق دراسة و ن أو ،من بيئتها الداخلية وبيئتها الخارجيةبكل بدءًا كافة اتالتغيرات المضطردة في مناحي المنظم
ادائها. كما أن دراسة وتحسينزيادة في بيئة عمل المنظمة لالمتاحةالفرص ه التغيرات واالستفادة من متابعة هذإلىتي من الحاجة أيالمنظمات

جوانب تعزيزها وتحديدومحاولة تنميتها و قوةفي اكتشاف جوانب الفي المنظمات األكاديمية يسهم ألعضاء الهيئة التدريسيةاألفكار اإلبداعية 
تنمية في للذكاء المنظميالعالقة التأثيرية دراسة إلىالبحث الحالي هدف يعليه و . سعي الجاد نحو معالجتهاوالالضعف ومحاولة تحديد مسبباتها
واعتمد الباحثون استمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات يات جامعة دهوك، كلفي  أعضاء الهيئة التدريسيةاالفكار اإلبداعية لدى عينة من 

، إذ تم تحليل البيانات المستحصلة وعن طريق استمارة االستبانة باستخدام البرمجية اإلحصائية مستجيباً ) 83(الغ عددها من العينة المبحوثة الب
(SPSS)،األفكار خفاض مستويات إن:عدد من االستنتاجات كان من أهمهاوضعج التحليل عددًا من المعطيات تم في ضوئها ئحيث أفرزت نتا

فضًال عن وبالذات في أنشطة البحث العلمي العلمية الكلياتاإلنسانية مقارنة بمثيالتها في الكلياتفييئة التدريسيةأعضاء الهلدى يةاإلبداع
من يات اإلنسانية. وقدم البحث عددًا من المقترحات كلالإداراتلدى مستويات الذكاء المنظمي النخفاض المشاركة في المؤتمرات الخارجية 

ومحاولة وضعها موضع التطبيق بما تقدمه من ألعضاء الهيئة التدريسيةتعمل على متابعة األفكار اإلبداعية اء المنظميللذكأهمها إنشاء وحدة 
تسهيالت مالية وعلمية. 

البحث العلمي.، واالتصاالتي، تكنولوجيا املعلوماتالفكر ، رأس املال األفكار اإلبداعية،الذكاء املنظميالكلمات الدالة:

دمةالمق

يتطلباملعاصرة واليت الوسائلمن الذكاء املنظمييعد 
اً حتديدالقيادات اإلدارية يف خمتلف املنظمات و من قبل كها متال ا

ا ضرورة حتمية باعتبارهيف اجلامعات واملؤسسات األكادميية 
أنشطة يف من أعضاء اهليئة التدريسيةيقدمهللتعامل مع ما 

وبراءات رتمجة التب و الكجماالت التدريس والبحوث وتأليف

األفكار جات علمية أخرى تشكل اإلطار  لكل نتاوأية اخرتاع 
تمع وأحميط اجلامعةاليت تقدم من قبلهم يفاإلبداعية  خدمة ا

برفد سوق العمل باملوارد البشرية وبالطريقة اليت تسهم يف متيزها
ذلك توعمليًا ومبا يتوافق مع احتياجااملؤهلة علميًا املبدعة و 

.السوق
تنمية اجلامعات احلكومية مطالبة اليوم بأن ففضًال عما سبق

وتقدمي كافة ألعضاء اهليئة التدريسيةوتطوير األفكار اإلبداعية 
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لتميز يف خمتلف جوانبها التنظيمية أشكال الدعم واملساندة هلا ل
ا  تتلقى منافسة شديدة من قبل اجلامعات واألكادميية كو

ء احمللية منها أم األجنبية وخصوصًا بعد االنفتاح األهلية سوا
االقتصادي والعلمي الذي طال اإلقليم يف األعوام القليلة املاضية 

االت االستثمارية. ويف خمتلف ا
الرتابط والتأثري لتشخيص وجاءت فكرة البحث يف حماولة 

بني الذكاء املنظمي واألفكار اإلبداعية، حيث تناولنا يف احملور 
ول اجلوانب املنهجية املتصلة بالبحث، يف حني تضمن احملور األ

الثاين تعريفًا مبفهوم الذكاء املنظمي، جبانب عددًا من املواضيع 
تناولنا يف احملور الثالث بينما. باألفكار اإلبداعيةذات الصلة 

وختم البحث باستعراض أهم ،نتائج امليدان وحتليلها
ذات العالقة املقرتحاتاالستنتاجات ومن مث وضع عدد من

مبوضوع البحث.

للبحثالمنهجيالجانب:1
مشكلة البحث:1- 1

تعاين اجلامعات احمللية سواء على نطاق إقليم كوردستان أو 
الذكاء املنظميعلى نطاق العراق من فجوة معرفية يف جماالت 

بداعية قياسًا باجلامعات العاملية وحىت اإلقليمية إلواألفكار ا
إذ أن أفضل جامعة عراقية مل حتتل مرتبة متقدمة يف منها، 

الرتتيب الذي تصدره اجلهات العلمية العاملية جلامعات العامل
وهي: بيئة التدريس (أنشطة وعلى وفق ستة معايري أكادميية

والبحث العلمي، واملستويات العلمية للكادر ، التدريس)
رقة وحتويلها، نقل املعلطلبة، العلمية لستويات املالتدريسي، و 

ه ال توجد جامعة عراقية أنإىلوتكفي اإلشارة هنا مسعة اجلامعة. 
Times Higher)واحدة تقع ضمن تصنيف موقع 

Education World University Rankings) للجامعات
QS World University)أما يف تصنيف موقع العاملية.

Rankings) داد فقد جاءت جامعة بغألفضل جامعات العامل
من بني أفضل جامعات أسيا فقط والبالغ عددها ) 651(باملرتبة 

ومل يتم ذكر أية جامعة عراقية اخرى يف هذا جامعة700
قد جاء امعة دهوك يف حني أن الظهور الوحيد جل.التصنيف

ا  ضمن أفضل جامعات العامل يف مقياس مواقع الويب اخلاصة 
واملرتبة ات العراقيةني اجلامعمن ب)9(احتلت املرتبة واليت 

وذلك حبسب اإلحصائية ) من بني اجلامعات العاملية8556(
Ranking Web of Universities)موقع املقدمة من -

Webometrics) االهتمام إىلاحلاجة . وتعكس هذه املرتبة
لتعزيز ات األقليم جامعإلدارات الكليات يفالذكاء املنظميب

مما يسهم يف فيهاء اهليئة التدريسيةأعضااألفكار اإلبداعية لدى 
العاملية. وعليه فإن تقليل الفجوة املعرفية بينها وبني اجلامعات

التساؤالت اآلتية: تتحدد يفمشكلة البحث
الذكاء املنظميمستويات آراء املستجيبني جتاه وصف ماهيأ.

التباين مستوياتماهي الكليات اليت تنتسب هلا؟ و إداراتلدى 
؟بينها
يعد الذكاء ؟ وهلمتتلك عينة البحث أفكارًا إبداعيةهلب.

؟املقدمة من قبل العينةبداعية اإلفكار األاملنظمي سبباً يف
يف االرتقاء باألفكار اإلبداعية الذكاء املنظميما هو دور ت.

كليات جامعة دهوك؟ألعضاء هيئة التدريس يف
تبعًا لتباين لعينة البحثاألفكار اإلبداعية هل تتباين ت.

؟ الذكاء املنظميمستويات 
أهمية البحث:1-2

تأيت أمهية البحث باعتباره من الدراسات البحثية النظرية 
من وامليدانية واليت تتناول موضوعني على قدر من األمهية لكل 

جلهات األكادميية وإدارات منظمات األعمال، فضًال عن أمهية ا
امعات احمللية وبني اجلامعات التعريف بالفجوة املعرفية بني اجل

الكليات إلداراتاإلقليمية والعاملية يف جماالت الذكاء املنظمي 
املبحوثة، واألفكار اإلبداعية ألعضاء اهليئة التدريسية يف 
الكليات املبحوثة. وكما تربز أمهية دراسة املوضوع يف اجلانب 

ضاء امليداين من خالل سعى البحث إىل معرفة آراء عينة من أع
اهليئة التدريسية يف الكليات املبحوثة جلامعة دهوك يف حماولة 
لتشخيص حالة االرتباط بني متغريات البحث واستقصاء 

العالقات التأثريية فيما بينهما يف الواقع العملي.
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أهداف البحث:3- 1
يعد التعرف على دور الذكاء املنظمي يف تنمية وتطوير

اهليئة التدريسية يف جامعة دهوكاألفكار اإلبداعية لدى أعضاء

هدفًا حموريًا للبحث احلايل، جبانب عدد من األهداف يتمثل 
:أمهها باآليت

التعرف على اجلوانب النظرية ملتغريي البحث الذكاء املنظمي .أ
واألفكار اإلبداعية. 

يف كل من الذكاء املنظمي القوة والضعفتشخيص مكامن .ب
البحث. واألفكار اإلبداعية لدى عينة 

تفسري نتائج التحليل والتعرف على مدى وجود عالقات .ت
ارتباط وتأثري بني الذكاء املنظمي واألفكار اإلبداعية لعينة 

البحث.
والذي اين يف األفكار اإلبداعية لعينة البحث تبالشخيص ت.ث

كليات جامعة إلداراتميكن أن يعزى إىل الذكاء املنظمي 
دهوك.

مجتمع البحث وعينته:1-4
والبالغ متثل جمتمع البحث بكافة أعضاء اهليئة التدريسية 

يف كليات جامعة دهوك والبالغ ) والعاملني 1053عددهم (

) كلية وكذلك الوحدات اإلدارية يف رئاسة اجلامعة 17عددها (
تمع هذا اوقد جاء اختيار،ة) وحد21عددها (والبالغ 

لدى افراد صورهالبحث وأبعاده بأفضلمتغريات مكانية تطبيقإل
تمع املختار كونه يتعامل مع جماالت معرفية عديدة ميكن أن  ا

األفكار اإلبداعية. و الذكاء املنظمي كل من يربز من خالهلا دور  
أما عينة البحث فتمثلت بعدد من أعضاء اهليئة التدريسية يف 

استمارة استبانة )100(، إذ مت توزيع وحداتالكليات و تلك ال
استمارة، وبلغ عدد االستمارات الصاحلة )87(أعيد منها
شكلت حيث مثلت عينة البحثواليت استمارة )83(للتحليل 

كانت مربرات وقد، من جمتمع البحث%) 8.02(ما نسبته 
لعينة هي:   ذه ااالختيار هل

االختالف املعريف لألفراد املبحوثني والذي ينعكس بدوره يف .أ
م اإلداريةنظميتباين آرائهم جتاه الذكاء امل . لدى قيادا

االختالف يف التخصصات بني أفراد العينة املبحوثة يسهم .ب
يف التعرف على مستويات األفكار اإلبداعية لديهم.

البحثمخطط: 5- 1
االفرتاضي للبحث والذي املخطط) 1(يوضح الشكل 

، يف حني أن الذكاء املنظميبيتضمن املتغري املستقل واملتمثل 
.باألفكار اإلبداعيةتابع متثل الاملتغري 

فتراضيالبحث اال: مخطط )1(شكل

تكنولوجيا المعلومات-
واالتصاالت

فكريرأس المال ال-
يالهيكل المنظم-
العالقات مع اصحاب -

المصالح
ثقافة المنظمة-
عوامل ديناميكية-

الذكاء

التنظيمي

األفكار 

اإلبداعية

أنشطة
التدريس-
البحث العلمي-
يف والترجمةالتأل-
المؤتمرات العلمية-
االستشارات-
براءات االختراع-
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البحث تفرضيا:1-6
على لكي متثل إجابات حبثية اتالفرضيجمموعة من صياغة متت 

:وكما يليالبحث املثارة يف مشكلة تساؤالت ال
اللة إحصائية يف آراء املبحوثني توجد فروقات معنوية ذات د.أ
. املنظميالذكاءوصف ل

توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف آراء .ب
املبحوثني لوصف األفكار اإلبداعية.

واألفكار الذكاء املنظميبنيمعنويةتوجد عالقة ارتباط .ت
.يف الكليات املبحوثةاإلبداعية 

يف يف األفكار اإلبداعية لذكاء املنظمييوجد تأثري معنوي ل.ث
. الكليات املبحوثة

تبعًا لتباين لعينة البحث األفكار اإلبداعيةن مستويات تتباي.ج
.لكليات املبحوثةيف القيادات اإلدارية لاملنظميالذكاء 

االساليب االحصائية::7- 1
دف اكمال ةمت استخدام األساليب اإلحصائي األتية 

متطلبات اجلانب امليداين من البحث وهي:
حلسابية واالحنرافات التكرارات والنسب املئوية واالوساط ا.أ

املعيارية ومعامل االختالف لوصف آراء العينة جتاه متغريات 
.وأبعادهاالبحث

آراء للعينة الواحدة الختبار معنوية الفروق يف (t)اختبار .ب
جتاه عبارات متغريات البحث وأبعاده.عينة البحث

االرتباط البسيط واملتعدد الختبار فرضية االرتباط..ت
الختبار(Enter)دار اخلطي البسيط بطريقةاالحن.ث

فرضية التأثري.
الختبار(One-Way ANOVA)التباين االحادي.ج

فرضية التباين. 

الجانب النظري:2

الطاقة الذهنية اليت تطبق على مبثابةاملنظماتالذكاء يف يعد 
وحتليلها فيما بينها قاتاملعارف لتوليد االفكار واكتشاف العال

جابة على االسئلة بصورة سليمة ي اإلأوبرهنة النظريات، 

وقد فّسر ذكاء .اليت تواجه العملومنسقة وحل املشاكل 
بانه فهم أعمالنا من خالل حتليل العمليات إصطالحياً عمال األ

ا يف عملنا اليومي & Herschel)واالنشطة اليت نقوم 
Rafferty, 2012, 410).

الذكاء المنظمي2-1
اعتماد جمموعة من املعايري إىلظهرت احلاجة وبشكل ملح 

واإلجراءات اهليكيلية كتقنيات وضمن منظور اإلدارة احلديثة 
واليت تتماشى مع تطورات القرن احلادي والعشرين وذلك ملعاجلة 
ما حيصل من غموض واضطراب يف بيئة عمل املنظمات، وكان 

هو الذكاء املنظمي والذي بدوره ميثل من أهم تلك التقنيات 
وسيلة ديناميكية لتلك اإلدارة يف التعامل مع خمتلف األطراف 

م وردود أفعاهلم جتاه ذوي العالقة باملنظمة  والتعرف على تصرفا
ا  املنظمة قد تفقد وبدون هذه الوسيلة أنشطة املنظمة وعمليا

ا  راف من ردود على التنبؤ الفعال مبا يصدر عن تلك األطقدر
وجتد .(Hunt, 1999, 21)أفعال رمبا تلحق األضرار باملنظمة 

Flanagan)دراسة  et al., 2000, 78) مفهوم الذكاء ظهورأن
املنظمي يعود لعدة عوامل منها:

تعريف وحتديد الوسائل الالزمة الستخدام املوارد إىلاحلاجة أ.
ظمة.املنيف املنظمية من أجل دعم ومساندة األنشطة 

النقص يف املعرفة ذات العالقة بفهم وتكامل واالستفادة ب.
والتخلص من جتزئة وتفتيت اجلهود األفضل من املوارد املنظمية

اإلدارية والبشرية جتاه األنشطة املنظمية.
من منهجية شاملة متكن صانعي القرارات إىلاحلاجة ت.

.تعريف وتوثيق وتقييم احلاجات والعمليات املنظمية
الذكاء (Halal,1998,4)يعرفضمن هذا املنظور و 

واستخدامها املعرفة تشكيلاملنظمة على إدارة قدرة بأنه املنظمي 
للتكيف مع بيئتها أو يف السوق الذي تعمل بشكل اسرتاتيجي 

فيه. 
الذكاء املنظمي يعرب عن القدرة بأن (Jung, 2009,3)رىوي

بادل وتقدمي الدعم الفاعل اإلجرائية ملنظمة األعمال يف قياس وت
حتديد صنع القرار وبكافة مراحلها بدءًا من ت والكفوء لعمليا

كما يعرف الذكاء املنظمي .املشكلة وانتهاءًا بتحديد البدائل
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املتصلة باستخدام بأنه تركيبة أو مزيج من املعرفة واملهارات
مية يف املوجودات املنظمية امللموسة وغري امللموسة أو املوارد املنظ

. (Jung, 2009, 218)قيق أهداف املنظمة حتإجناز و 

ميثلإحدى الدراسات أن الذكاء املنظمي ووجدت
االستخدام األفضل ملكونات رأس املال الفكري وذلك من 
خالل حتسني األداء املستند على فهم وتكامل كل من الذكاء 

ال املكونات الثالث لرأس املإىلوباإلستناد البشري واملنظمي
. (Stewart, 1997,97)الفكري 

جمموعة بأنه الذكاء املنظمي يعرفالبحث احلايل الغراض و 
من القدرات املعرفية واملهارات اليت متتلكها القيادات اإلدارية يف 

واردها البشرية األفكار اإلبداعية ملاملنظمة واليت تعتمدها يف إدارة 
ظمات املماثلة.سهم يف متيز املنظمة وتفوقها على املنومبا ي

:الذكاء المنظميطوير ت2-2
لديها الذكاء املنظميميكن أن تقوم املنظمة بتحسني وتطوير 

من زوايا متعددة، إذ عليها أن تبحث عن نقطة االنطالق 
أن فالسليمة والصحيحة لتحقيق ذلك. ويف بعض احلاالت 

مالئمًا يف ذلك، والذي ميكنيكون مدخل تعدد االجتاهات 
. عمليات التطوير من جوانب وجهات متعددةتتمأن هعن طريق

ويف حاالت أخرى ميكن أن يكون األعتماد على جمال واحد 
أكثر أمهية ومنفعة للمنظمة للبدء يف تطوير ذكائها. ومن اهم 

ال ما يلي جتاهااال ,Veryard)ت املعتمدة يف هذا ا

2011,299):
تيجيات مع تتعامل هذه االسرتااسرتاتيجيات اإلتصال: .1

ا بني خمتلف  التوجهات واملقاصد الناجحة واليت يتم املشاركة 
ا وخصوصاً عند وجود ثقافات متعددة يف  أقسام املنظمة ووحدا

احلاالت اليتاملنظمة. كذلك تتعامل هذه االسرتاتيجيات مع 
املنظمة ناجحة يف خماطبة أصحاب املصاحل واالصغاء اتكون فيه

مإىل .متطلبا
عن الذكاء املنظمياميكية مجاعات العمل: ميكن تطوير دين.2

من طريق التعرف على أفضل الوسائل اليت ميكن أن تزيد 
ديناميكية األفراد يف العمل بشكل مجاعي، إذ أن التعرف على 

مهم اهلياكل والعمليات السيكولوجية للفرق ومجاعات العمل 
تطوير املنظمة ورفع مكانتها.وضروري يف 

عرفة: تتعامل إدارة املعرفة مع التعرف على كيفية إدارة امل.3
االستفادة من املعلومات واملوارد الفكرية وتطوير اإلفكار، وكيفية 
توظيفها بالشكل السليم ونشرها يف املنظمة وذلك وصوًال لتعزيز 

هلا.الذكاء املنظمي
قيق حتسني العمليات: يتم حتسني العمليات من خالل حت.4

بني عمليات األعمال وأهداف اخلللة االنسجام أو معاجل
املنظمة وقيمها، وما هو املدى الذي ميكن أن تعتمد فيه تطوير 

التدخالت اخلارجية أو فيما إذا كان من عمليات األعمال على 
ن يكون التكامل من التعلم الداخلي.أاملمكن 

إدارة املخاطر: ميكن أعتماد أسلوب إدارة املخاطر يف تطوير .5
وذلك بالتعرف على مديات قيام األفراد نظميالذكاء امل

واجلماعات يف املنظمة مبواجهة أو عدم مواجهة حاالت عدم 
التأكد واملخاطرة اليت تصادفهم يف العمل.

إدارة بيئة العمل: ضرورة أن تتعرف املنظمة على البيئة اليت .6
تعمل وتعيش فيها، والعمل على حتقيق حاالت االنسجام بني 

ا عمليات األعم ا وبني الفضاءات اليت تسمح  ال اخلاصة 
تلك البيئة ألداء العمليات اخلاصة باملنظمة. 

االستثمار والتقييم: ضرورة أن تتعامل املنظمة مع نظام .7
التكاليف واملنافع واملخاطر النامجة عن استخدام تكنولوجيا 

أو نظم جديدة أو التعامل مع بيئة جديدة ( مبا فيها جديدة 
الطبيعية)، وطريقة توزيعها يف داخل املنظمة أوخارجها البيئة 

دف حتقيق االنسجام بني قيم املنظمة وأهدافها  وذلك 
واالستثمار الذي تقوم به املنظمة يف خمتلف جماالت عملها.

إدارة التكنولوجيا: تسهم إدارة التكنولوجيا والنظم اجلديدة .8
هلا، وذلك ظميالذكاء املنواملستخدمة يف املنظمة على تطوير 

بالسعي حنو حتقيق االنسجام والتوافق بني متطلبات األفراد 
والتكنولوجيا املستخدمة يف العمل.

أبعاد الذكاء المنظمي:2-3
أن الذكاء املنظمي ميثل قدرة (Halal,1998, 44)يرى

واليت تتولد عن خمتلف األنظمة املنظمة على حل املشاكل 
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الذكاء الفرعية متثل األبعاد اخلاصة بالفرعية فيها، وأن هذه النظم
واليت متثلت باآليت:املنظمي

يئة الطلبة يعد:واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات.1
لعبت ملواجهة احلياة العملية من أهم وظائف التعليم وقد 

دورًا تأثرييًا كبريًا يف كافة واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات 
ال التعليمي أدو جوانب النشاط اإلنساين  ت دورًا حيويًا يف ا

وسيلة إبداعية لنقل التعليم عن بُعد وذلك باعتبارهاوخصوصاً 
وكذلك بسبب احلاجة املتزايدة واملتسارعة لوسيلة املعرفة واخلربات

تكنولوجية جديدة تساعد يف أنشطة التدريس وعمليات التعليم 
ا مما سهل تبادل املعرفة ونقلهاويف خمتلف املراحل وخز

تزايد استخدام و .(Hussain & Safdar, 2008,46)وتطبيقها 
يف املنظمات عامة واجلامعات واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات 

دف حتسنب تفاعل األفراد وأنشطة اإلدارة  بشكل خاص وذلك 
االت املنظمية ومنها جدولة العمل وختصيص املوارد  يف خمتلف ا

االت اليت ترفع من انتاجية األفراد وجودة ما وغريها من ا
يشريو . (Jung,2009,2)يقدمونه من منتجات وخدمات 

(Rashid,2001,270) تكنولوجيا املعلومات إىل أن
قق املنافع اآلتية:حتيف جمال التعليم واالتصاالت 

ميكن للتدريسي والطالب أن يعمال معاً ومها يف مواقع خمتلفة.أ.
فرد كل يًا  فرتاضاليشمل والدارسني توسع جمتمع املتعلمنيب.

يرغب يف احلصول على املعرفة وبدون قيود الكلفة أو السياسة.
فيها وكل باخلرباء يف اجلامعات والباحثني ميكن االتصال ت.

ذوي العالقة ممن هلم مصاحل يف اجلامعات أو الكليات. 
ة يعترب األكادمييون يف اجلامعات مبثابي:الفكر رأس المال .2

وكالء لتكوين املعرفة وذلك عن طريق تأثريهم مبا يقدمونه من 
تمع ، إذ أن هذا الدور يضطلع  حلول للمشاكل اليت تواجه ا

(األكادمييون) وليست اجلامعة أو الكلية الفكريبه رأس املال 
(Llano, 2006, 18) ي بأنه الفكر ، إذ يعرف راس املال

والذي يصنف بدوره إىل مصادر املعرفة ذات الفيمة للمنظمة 
راس املال البشري، ورأس املال اهليكيلي، ورأس املال الزبائين،  
كما أنه يعترب من أمثن موجودات املنظمة على الرغم من أنه ال 

,Akpinar & Akdemir)يظهر ضمن مفردات ميزانيتها  

من أهم مصادر الفكريكما يعترب راس املال . (333 ,2000
لمنظمة وحيث أن منظمات اليوم ختوض منافسة امليزة التنافسية ل

ميثل القوة اليت تقود الفكريشديدة فيما بينها فأن رأس املال 
,.Sharabati et al)وتوجه املنظمة يف التغلب على املنافسني 

إىل أن (Fazlagic,2009,3)وتذهب دراسة .(2010,105
نهاميف اجلامعات تظهر لعدة أسباب الفكريأمهية رأس املال 

متتني العالقات ، و رفع مستويات الشفافية يف املؤسسات التعليمية
عات واملنظمات الصناعية واخلدمية عن طريق ما يقدمه بني اجلام

من حلول للمشاكل اليت تواجه تلك الفكريرأس املال 
املنظمات.

ا باالهيكل المنظمي:. 3 اهليكل عتمادإن قيام اجلامعة وكليا
نشطتها وأنشطة العاملني فيها يسهم يف حتقيق الداعم ألاملنظمي

رؤى وتطلعات كافة األطراف ويسهم أيضًا يف توفري املناخ 
األكادميي املناسب لتطبيق آليات الذكاء املنظمي لديها 

(Hornsby et al., 2002, 259) أن اهليكل املنظمي ، كما
يعمل على توفري الوسائل اليت ميكن عن طريقها اقتناص الفرص 

ا وكذلك املساعدة يف ليت تظهر يف با يئة عمل اجلامعة وكليا
ال لوضع فسحتوفري القدرات الالزمة لصنع القرارات وأيضاً  ا

ويف ذات . (Llano, 2006,16)الفرص املتاحة موضع التطبيق 
السياق بينت إحدى الدراسات أن دور اهليكل املنظمي يتضمن 

ضحًا يقود عمليات صنع مهام عديدة منها أنه ميثل دليًال وا
ا ملواجهة  القرارات وتوجهات اجلامعة يف التخطيط وحماولة إدارا

تمع ومتكني اجلامعة من ،التغيري اخلارجي وطموحات وأهداف ا
التكيف وحتقيق رؤيتها يف رفع مستويات اجلودة لديها 

(Guerrero et al., 2006, 11).
املعرفة ورأس أصبحت العالقات مع أصحاب المصالح:.4

واجلامعات يف األعوام األخرية مبثابة احملددات فكرياملال ال
للتقدم والتطور العاملي، إذ واجه التعليم العايل يف ظل العوملة 
منافسة شديدة دفعت به إىل مديات بعيدة من تضارب املصاحل 

تشابكها وتعقيدها من قبل أطراف متعددة تباينت دوافعها و 
ا ومنافعها أال وهم كافة الالعبني يف بيئة التعليم العايل وحاجا
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.(Maric,2013,217)والذين يطلق عليهم بأصحاب املصاحل 

كما أن خمرجات التعليم العايل جيب أن حتقق الرضا لكافة ذوي 
م املصاحل  وأن تسهم تلك املخرجات يف إضافة قيمةوتوقعا

امعات جديدة للمجتمع الذي تعمل فيه، وأنه من الضروري للج
تليب املعايري اليت يضعها أصحاب املصاحل يف كافة األنشطة أن 

اليت تؤديها سواء يف اجلوانب امللموسة أو غري امللموسة ملا يف 
ذلك من مردودات اجيابية تنعكس يف جماالت الدعم واالستثمار 

.(Maric, 2013, 217)اليت تقدم من قبل أصحاب املصاحل
افة املنظمة وبشكل رئيسي جمموعة تضم ثقثقافة المنظمة:.5

من املمارسات والرموز والقيم املشرتكة اليت يتقامسها أفراد املنظمة 
لتشكل الضوابط اليت حتدد سلوك املنظمة وأدوارها جتاه العاملني 

. كما أن الثقافة الريادية تعد من (Black, 2004,18)فيها
املنظمي باعتبار أن أكثر أمناط الثقافة املنظمية ارتباطًا بالذكاء 

قيم الثقافة الريادية واملتمثلة بتحمل املخاطرة واقتناص الفرص 
واالستباقية هي من أفضل القيم اليت تتباناها املنظمات املعاصرة 
يف الوقت احلاضر وذلك للتعامل مع ما تشهده البيئة من عدم 

,Llano)استقرار وصعوبة التنبؤ مبا يكتنفه املستقبل من غموض

وتذهب دراسة أخرى إىل أن ثقافة اجلامعة من قيم .(2006,14
جامعية ومعتقدات متثل احملور املركزي لتطور اجلامعة وأنشطتها 
على الرغم من أن هذا اجلانب مل ينال االهتمام املناسب من 

ب التجاري ناجلاقيم لدن الباحثني بسبب تركيز اهتمامهم على 
ة متثل املؤشر املبدئي على من استخدام املعرفة، وأن هذه الثقاف

تطوير مناخ يدعم كل من اإلبداع واملسؤولية الفردية والتغيري 
للجامعة والعاملني فيها كما تساعد يف تطوير أنشطة اجلامعة 
ا يف جماالت التدريس والبحث العلمي وغريها  وكليا

(Guerrero et al., 2006, 2,11).
ا تعترب القيالعوامل الديناميكية:.6 ادة اإلدارية يف اجلامعة وكليا

مبثابة العامل احلاسم يف تطوير ودعم األنشطة اليت تؤدى يف 
ا بعدم  البيئة اجلامعية، إذ أن ادراك األفراد يف اجلامعة وكليا
وجود الدعم ملا يقدمونه من جهود وأنشطة يعمل على فقد الثقة 

يقدمونه من بتلك القيادة ويولد حالة من الركود والتباطؤ فيما 
Hornsby)أنشطة أكادميية et al., 2002, 261)، كما أن

وجود اسرتاتيجيات داعمة جلهود القيادات اجلامعية يف تطوير 
ا يضيف بُعدًا ديناميكيًا يعزز  الذكاء املنظمي يف اجلامعة وكليا
من اجلهود املبذولة يف متيز اجلامعة وجعلها يف مصاف اجلامعات 

بيئة اجلامعية فهي ال تقل أمهية عن العوامل احليوية . أما الالعاملية
اليت أشرنا هلا سواء القيادة اجلامعية أو الثقافة اجلامعية إذ أن 

تتوافر البيئة العوامل االخرية لن يتحقق منها نتائج إجيابية ما مل
.املناسبة اليت تسهم يف خلق األجواء املناسبة لعملها

األفكار اإلبداعية::4- 2
متثل األفكار اإلبداعية األساس الذي تقوم عليه املنظمات 
األكادميية وهذا ناتج عن توسع املنافسة بني اجلامعات احلكومية 

ا األجنبية وذلك من أجل واألهلية وبني اجلامعات احمللية ومثيال
حتقيق االستدامة والبقاء يف بيئة اليوم واليت تتصف باإلضطراب 

األفكارن تنامي احلاجة إىل إالشديد، من جانب آخر ف
لتحسني الرفاهية اإلجتماعية قاد إىل وضع العديد األبداعية

من االسرتاتيجيات لتطوير وتنمية تلك األفكار 
(Njuguna,2013,22).

إىل أن املنافسة بني (Rabbino, 2008,11)شري كما ي
لتوليد األفكار اإلبداعية وبالذات يف الباحثني هي أفضل وسيلة

املستويات العلمية التنفيذية ويف احلاالت اليت تضع فيها إدارة 
املنظمة نظاماً للمكافئات يستند على أنشطة التدريس واألداء يف 

البحث العلمي.
أن األفكار اإلبداعية هي ناتج (Lang,2001,42)يرى و 

اد واليت يصعب يف كثري من املهارات املعرفية اليت ميتلكها األفر 
األحيان التعبري عنها بالوسائل التقليدية وأن املشاركة املستمرة 

حالة اإلبداع وخلق معرفةيف املعرفة الضمنية يقود إىل حتقيق
يف املنظمات أعضاء اهليئة التدريسيةجديدة. وحيث أن أنشطة 

ديهم من األكادميية تتطلب التعاون بني الباحثني يف املشاركة مبا ل
املعرفة لذلك يتطلب األمر منهم التفاعل فيما بينهم حلل 
تمع  املشاكل واملعضالت البحثية والعلمية اليت تواجه ا

ومبختلف مكوناته.
أبعاد األفكار اإلبداعية:2-5
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متثل أبعاد األفكار اإلبداعية جمموعة األنشطة اليت ميارسها 
إذ ،عاهد العلميةيف اجلامعات واملأعضاء اهليئة التدريسية

إحدى الدراسات عن األسباب وراء اختالف األنشطة تساءلت
بني اجلامعات املختلفة وخصوصًا تلك األنشطة اليت ترتبط 
باستكشاف واستغالل اإلبداعات فيها لتحقيق النجاح، ورأت 

,Llano)الدراسة أن تطبيق اإلبداع يتطلب توفر الظروف اآلتية 

2006, 13):
املنظمي الداعم لتطبيق االبداع.املناخ أ.

فراد عن قيمة اإلبداع.توقعات األب.
أبعاد األفكار اإلبداعية وأعتمد البحث احلايل على عدد من

ومنهمواليت نالت اتفاق العديد من الباحثني
(Njuguna,2009)،(Fry et al., 2009, 177) ،

(Fazlagic,2009,56) ،(Lee, 2010, 31)،(Pleschová
et al., 2012, 15)من خالل اآليت توضيحًا لتلك ونعرض

األبعاد: 
منذ أن وجدت اجلامعات كانت مهمتها األوىل :التدريس.1

توليدترتكز على نشاطات التدريس إذ كانت هذه املهمة تتصل 
عن طريق التدريس وذلك عندما كانت األهداف نشرهااملعرفة و 

يج طلبة يبحثون عن من نشاط التدريس للجامعات هو ختر 
العمل يف حني أن أهداف التدريس يف جامعات اليوم ال تقتصر 

عن العمل بل طلبة لديها القدرة على يبحثونعلى ختريج طلبة 
Benneworth)خلق العمل وتكوين مشاريعها وأعماهلا اخلاصة 

& Charles, 2005, 539) . وجدت إحدى الدراسات أن كما
والذي ميثل التدريس جوهره ني اجلانب الوظيفي لألكادميي

يتأثر باملسار الذي يسلكه التدريسي يف مهنته ومرتكزه األساسي 
ا والسمعة العلمية اليت يكتسبها  واملراحل العلمية اليت مير 
خالل ذلك املسار، لذلك فإن هيكل عمل األكادميي خيتلف 

Audretsch)عن هيكل عمل األفراد يف املنظمات األخرى  et

al., 2005, 24).
فت صفة املشروعية على البحث يأض:البحث العلمي.2

العلمي يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين للجامعات بعد أن  
تمعات اآلوربية، ويف  كانت وظيفة غري مشروعة من قبل أكثر ا
احلقيقة فأن مهمة البحث العلمي يف اجلامعة ليست مقتصرة 

متتد لتكون مصدراً لإلبداع يف على طبع املطبوعات بل البد أن 
تمع كار األعمال وبناء أف، وأن تكون نقطة البداية لتطوير ا

املشاريع اجلديدة وضمن هذا املنظور تصبح خمرجات البحث 
العلمي يف اجلامعات ليست حمصورة يف حميط اجلامعة الداخلي 

.(Schulte, 2004,188)بل منطلقًا وامتدادًا حمليطها اخلارجي

رغم من أن األكادمييني يتم إعدادهم ألغراض التدريس اإل وبال
أن الربامج اإلعدادية يف الوقت احلاضر تركز على جانب البحث 
العلمي وذلك بسبب املنافع املتأتية من مردوداته وأن نشاط 
التدريس ميكن أن يؤديه أي فرد حيمل شهادة جامعية مما دفع 

يف البحث العلمي بأغلب الدول يف العامل على االستثمار 
وإعداد خنبة من الباحثني األكادميني عن طريق تطوير قدرات 

Pleschová)ومهارات معينة وتأهليهم هلذا النشاط  et al.,
2012, 7).

بالرغم من أن جودة نشاط التعليم :التأليف والترجمة.3
والتدريس حتتل مكان الصدارة يف األفكار اإلبداعية للجامعة 

ا إ ال أن أنشطة تأليف الكتب العلمية والرتمجة من اللغات وكليا
األجنبية إىل اللغة احمللية يعد أمرًا ضروريًا لدعم نشاط التدريس 

أعضاء وتأسيس قاعدة معرفية عريضة وواسعة تساعد كل من 
أنشطتهم ء والباحثني والطلبة مجيعًا على أدااهليئة التدريسية

ات واملعرفة، فضًال عن أن املختلفة وكل حسب احتياجه للمعلوم
أعضاء اهليئة التدريسيةتأليف الكتب العلمية يشري إىل ما ميتلكه 

ا أن تضيف مسعة طيبة  من مهارات وقدرات إبداعية من شأ
ا وخصوصًا إذا ما علمنا  أن  للجامعة أو الكلية اليت يعملون 
أغلب معايري املقارنة املرجعية والتحقق من ضمان اجلودة بني 

جلامعات العاملية تعتمد التأليف والرتمجة أحد بنود تلك املقارنةا
(Fazlagic,2009,43) ،معات تركز جهودها اهلذا جند أن اجل

على أداء وممارسة هذا النشاط أعضاء اهليئة التدريسيةيف حث 
ومن خالل ما تقدمه من نظم دافعية وحوافز وتسهيالت مادية 

.ها اخلاصةعلى نفقتازيعهو يف طبع الكتب وت
من %)96(تشري اإلحصائيات إىل أن :المؤتمرات العلمية.4

اجلامعات واملعاهد العلمية احلكومية واألهلية يف العامل تقدم 
مناهجها وتعرضها على شبكة األنرتنيت وليس من املدهش أن 
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نالحظ تزايد حجم البحث العلمي واملشاركة يف املؤمترات 
تمع األ كادميي، إذ أن العمل البحثي املنفرد العلمية من قبل ا

وذلك على املعوقات واملصاعب منواملنعزل يواجه العديد 
العكس من مشاركة اآلخرين بوجهات نظرهم العلمية ومن 
خالل املشاركة يف املؤمترات العلمية واليت تسهل نقل املعرفة من 

,Smith & Maiden)مكان آلخر  2014, 7).

امعات واملؤسسات التعليمية العديد تضم اجل:االستشارات.5
من املكاتب اليت تقدم االستشارات العلمية وحل املشاكل اليت 

نمع الذي تتواجد فيه تواجه املنظمات  وذلك مبا متلكه من وا
اتب كًا وعملياً، كما أن مهام هذه املعلميمؤهلة موارد بشرية 

-University of Oxford, 2008, 560)ميكن حصرها باآليت

562):
تمع منأ. اخلربات الفنية أنشطة األحباث العلمية و استفادة ا

.لمجتمعواليت حتقق املنافع لاجلامعية 
توفري مستوى عال من و تطوير العالقة بني اجلامعة والصناعةب.

.االستشارات واخلربات املتخصصة يف القطاعات املختلفة
لية واإلقليمية.استدامة العالقات مع اجلهات املهمة احملت.
.البلداملسامهة يف رفع مستوى ممارسة املهنة يف ث.
االت ج. زيادة خربات اعضاء هيئة التدريس والفنيني يف ا

املهنية والتطبيقية، وعكس هذه اخلربات على جممل العملية 
.التعليمية لرفع مستواها

تقدمي خرباته للمواطنني مبستوى مناسب من االسعار، ومبا ح.
مبا ال يتعارض مع القوانني و ف االعباء املالية عنهم، خيف

.والتشريعات
تبادل اخلربات مع املكاتب املماثلة واجلهات ذات العالقة خ

.وخارجهبلدداخل ال
استطاعت جامعة كارنيجي األمريكية يف :براءات االختراع.6

مليار دوالر عند )1.17(من احلصول على مبلغ2010عام 
ا جمم التكنولوجية وذلك مقابل براءة (Marvell)وعةمقاضا

اخرتاع متتلك حقوقها وهي أكرب تعويض حتصل عليه براءة 
اخرتاع يف التاريخ، لذلك فإن السؤال املطروح هنا هو كيف 

إلخرتاع؟ إذ أن ًا لرباءات ابتأسيس نظامميكن للجامعة أن تقوم 
يدية اإلجابة تستند على امتالك اجلامعات لسياسات غري تقل

تتميز باملرونة وعدم اعتماد اإلجراءات الروتينية والبريوقراطية عند 
تطبيقها مما يساعد على سرعة وسهولة حتقيق متطلبات العمل 

والذين يعملون على تنفيذ أعضاء اهليئة التدريسيةمن قبل 
افكارهم اإلبداعية للوصول إىل اخرتاعات جديدة، وأن مقومات 

:(Lee, 2013, 11-18)اآليت هذا النظام ميكن أن تضم

ءات االخرتاع.اوجود قانون جامعي ينضم بر أ.
وجود معايري لتسجيل براءات االخرتاع.ب.
ت االخرتاع اجلامعية.اوضع سياسات لرباءت.
حتديد املمارسات الالزمة لتنفيذ براءات االخرتاع.ث.
وجود هيكل لتسجيل براءات االخرتاع وترخيصها.ج.

الميدانيالجانب.3
:وصف عينة البحث:3-1

الســــمات الشخصــــيةوصــــفاً لعــــدد مــــن ) 1(يوضــــح اجلــــدول 
اللقب و ، واملؤهل العلميالعمر ، و عينة البحث واملمثلة باجلنس، ل

إذ تشـري .اجلامعية، ومـدة اخلدمـة الوظيفيـةمدة اخلدمةو العلمي، 
)%66.3(هذه النتائج إىل أن غالبية أفراد العينة هـم مـن الـذكور 

أقــــل مــــن –35لإلنــــاث، وأن الفئــــة العمريــــة (%) 33.7(مقابــــل 
مقارنة %)45.8() شكلت أعلى نسبة بني املبحوثني والبالغة 45

بالفئـــات العمريـــة األخـــرى، بينمـــا كـــان املؤهـــل العلمـــي مـــن محلـــة 
ـــــة وبنســـــبة بلغـــــت  ـــــة الغالبـــــة يف العين شـــــهادة املاجســـــتري هـــــم الفئ

يف حـــــني أن فئـــــة %)،45.8(مقابـــــل محلـــــة الـــــدكتوراه %)51.8(
مقابـل فئـات %)47(وبنسبة بلغتمدرس شكلت غالبية العينة 

اللقــــب العلمــــي األخــــرى، وأن أعلــــى نســــبة لســــمة مــــدة اخلدمــــة 
ســــنة) 10–1كانــــت ضـــمن فئـــة () %42.2(اجلامعيـــة  والبـــالغ 

مقارنة بالفئات األخرى هلـذه السـمة، وكـذلك بلغـت أعلـى نسـبة 
20–10وضـــمن فئـــة (%) 44.6(لســـمة مـــدة اخلدمـــة الوظيفيـــة

عكست السمات السابقة واليت لنسب كافة اوبالتايل فإن  سنة). 
الشخصـــية ألعضـــاء اهليئـــة التدريســـية تـــدل غالبيتهـــا علـــى حداثـــة 

ـــــــــــــاتأســــــــــــيس  . وكادرهـــــــــــــا التدريســـــــــــــيجامعـــــــــــــة دهـــــــــــــوك وكليا
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للعينةالشخصيةالسمات:)1(رقمجدول 
النسبة المئوية %العددالفئةالسمات

5566.3ذكرنساجل

2833.7أنثى

352631.3أقل من –25العمر

453845.8اقل من –35

551113.3أقل من –45
7089.6أقل من -55

املؤهل العلمي
22.4ما بعد الدكتوراه

3845.8دكتوراه

4351.8ماجستري

56.0استاذاللقب العلمي

1619.3استاذ مساعد

3947.0مدرس 

2327.7مدرس مساعد

3542.2سنة10أقل من –1مدة اخلدمة اجلامعية
3441.0سنة20أقل من –10

1416.8سنة فأكثر20
2732.5سنة10أقل من –1مدة اخلدمة الوظيفية

3744.6سنة20أقل من –10
1922.9سنة فأكثر20

.SPSSنتائج حتليل على وفقون احثاعداد البالمصدر:

وصف متغيرات البحث: 3-2
اإلحصائية لوصف متغريات من املؤشراتمت استخدام عدد

البحث وعلى وفق الفقرات اآلتية:
:الذكاء المنظميآراء العينة تجاه وصف :1- 3-2

كانت آراء عينة البحث جتاه العبارات اليت مت توظيفها 
نظمي وحبسب أبعاده الستةلوصف متغري الذكاء امل

:ومبوجب الفقرات اآلتية)2(موضحة يف اجلدول 
استخدمت :واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماتوصف .1

X5)العبارات – X1) وصف آراء عينة البحث جتاه للتعرف على
، واالتصاالتقياس تكنولوجيا املعلومات العبارات املستخدمة يف 

كانهذا الُبعدء الكلي جتاه أن متوسط اتفاق اآلراتبني إذ 
وبوسط %)، 21.2مقابل نسب عدم اتفاق بلغت (%)، 78.8(

يف حني بلغ )،0.323(وباحنراف معياري )،1.87(حسايب بلغ 

وهي نسبة تقل كثريًا عن %) 18.1(معامل االختالف نسبة 
إىلمما يشري %)50(القيمة املعيارية ملعامل االختالف والبالغة 

راد العينة جتاه مضمون تفاق بني أفمتباينة من االمستوياتوجود 
ا إن إىلواليت تشري الُبعدعبارات هذ اجلامعة املبحوثة وكليا

ا احلديثة واالتصاالت نولوجيا املعلومات كجتد أن تووحدا
ا على أمتتة و ، ضرورية يف عملها أن مستقبل اجلامعة مرهون بقدر

وأن وجود تكنولوجيا ، ياأعماهلا باجلديد من هذه التكنولوج
معلوماتية حديثة يضع اجلامعة يف موقع متقدم على اجلامعات 

ا كما .احمللية ال تتفق على أمتالك أعضاء اهليئة التدريسية أ
املعلومات واالتصاالت القدرات الالزمة للتعامل مع تكنولوجيا

أو معنوية الفروقات بني آراء العينة سواء باالتفاقويعزز . احلديثة
احملسوبة لكافة عبارت هذا الُبعد واليت  (t)قيم االتفاقعدم

) 1.664(اجلدولية والبالغة(T)كانت مجيعها أكرب من قيمة 
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وبدعم من مستويات املعنوية احملسوبة واليت  )81(وبدرجة حرية 
االفرتاضي للبحث.) 0.05كانت مجيعها أقل من مستوى (

X10)ت العبارات استخدم:الفكريوصف راس المال .2 –

X6) آراء عينة البحث جتاه وصف العبارات للتعرف على
ي، إذ تبني أن متوسط الفكر املستخدمة يف قياس راس املال 

مقابل نسب %)،60.5(اتفاق اآلراء الكلي جتاه هذا الُبعد كان
، )1.6(وبوسط حسايب بلغ %)، 39.5(عدم اتفاق بلغت 

بلغ معامل االختالف يف حني)،0.468(وباحنراف معياري
وهي نسبة تقل كثريًا عن القيمة املعيارية ملعامل %)19.2(نسبة

متباينة مستويات وجود إىلمما يشري %) 50(االختالف والبالغة 
الُبعد واليت اتفاق بني أفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذمن اال
ا اجلامعة املبحوثةيف أعضاء اهليئة التدريسيةن أإىلتشري  وكليا

ا  ا املعرفيةووحدا تكوين الرتاكم املعريف يعد أن و ، تنشط مهارا
األكادمييون يف اجلامعة ، وأن من املعضالت املهمة اليت تواجههم

وأن األكادمييون ، ميثلون أمثن املوارد والقدرات اجلوهرية هلا
كما .يعتمدون احلقول العلمية اليت تضيف ناتج معريف خلرجييها

ا ال معة تسعى لتخفيف ضغوطات العمل اجلاتتفق على أنأ
ويعزز . لديهاأعضاء اهليئة التدريسيةقدرات من اليت تضعف و 

معنوية الفروقات بني آراء العينة سواء باالتفاق أو عدم االتفاق 
احملسوبة لكافة عبارت هذا الُبعد واليت كانت مجيعها (t)قيم 

وبدرجة حرية ) 1.664(اجلدولية والبالغة(T)أكرب من قيمة 
وبدعم من مستويات املعنوية احملسوبة واليت كانت مجيعها ) 81(

االفرتاضي للبحث.) 0.05(أقل من مستوى
X15)استخدمت العبارات :الهيكل المنظميوصف .3 –

X11) آراء عينة البحث جتاه وصف العبارات للتعرف على
أن متوسط اتفاق ، إذ تبنياهليكل املنظمياملستخدمة يف قياس 

، مقابل نسب عدم %)87.9(اآلراء الكلي جتاه هذا الُبعد كان 
، )1.88(وبوسط حسايب بلغ%)، 12.1(اتفاق بلغت 

، يف حني بلغ معامل االختالف )0.291(وباحنراف معياري 
وهي نسبة تقل كثريًا عن القيمة املعيارية ملعامل %) 15.5(نسبة 

متباينة مستويات وجود إىليشري مما %) 50(االختالف والبالغة
تفاق بني أفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذ الُبعد واليت من اال

ا اهليكل املنظمي لإن إىلتشري  ا ووحدا لجامعة املبحوثة وكليا
، يتصف باملرونة يف مواجهة مستجدات البيئة الداخلية واخلارجية

الفضل يف العمل األسلوب العقالين يف اختاذ القرارات هو اأن و 
الضروري أن يضم اهليكل املنظمي وحدة ومن، األكادميي

الستكشاف البيئة للحصول على فرص التطور األكادميي، وأن
يسمح اهليكل املنظمي بإزالة احلدود والعوائق بني الكليات 

وأن يتصف بالتوجه حنو املورد البشري بدالً ، والوحدات املختلفة
يعزز معنوية الفروقات بني آراء العينة و . من التوجه التكنولوجي

احملسوبة لكافة عبارت (t)قيم سواء باالتفاق أو عدم االتفاق
اجلدولية (T)هذا الُبعد واليت كانت مجيعها أكرب من قيمة 

وبدعم من مستويات )81(وبدرجة حرية )1.664(والبالغة 
)0.05(املعنوية احملسوبة واليت كانت مجيعها أقل من مستوى 

االفرتاضي للبحث.
استخدمت :العالقات مع اصحاب المصالحوصف .4

X20)العبارات  – X16) آراء عينة البحث جتاه للتعرف على
العالقة مع اصحاب وصف العبارات املستخدمة يف قياس 

، إذ تبني أن متوسط اتفاق اآلراء الكلي جتاه هذا الُبعد  املصاحل
%)، 39.3(بلغت مقابل نسب عدم اتفاق %)،60.7(كان 

يف )،0.465(وباحنراف معياري )، 1.61(وبوسط حسايب بلغ 
وهي نسبة تقل  %)28.9(حني بلغ معامل االختالف نسبة 

مما %) 50(كثريًا عن القيمة املعيارية ملعامل االختالف والبالغة
تفاق بني أفراد العينة مستويات متباينة من االوجود إىليشري 

إن اجلامعة إىلالُبعد واليت تشري جتاه مضمون عبارات هذ
ا جتد أن  ا ووحدا الشراكة والتعاون مع أصحاب املبحوثة وكليا

مشاركة أصحاب أن و ، املصاحل من ضروريات العمل األكادميي
من ، وأنه املصاحل بأفكارهم تعزز من قدرات اجلامعة ومكانتها

ظر عن الضروري عقد االتفاقيات مع اجلامعات العاملية وبغض الن
وان وجهات نظر ، ترتيبها العاملي يف جمال املعايري االكادميية

ا  أصحاب املصاحل هي معززة لسياسات اجلامعة أكثر من كو
كما أن العينة ال تتفق على أن الكلية تتقبل برحابة . معيقة هلا

صدر تدخالت أصحاب املصاحل يف كافة شؤون اجلامعة العلمية 
الفروقات بني آراء العينة سواء باالتفاق ويعزز معنوية واإلدارية. 
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احملسوبة لكافة عبارت هذا الُبعد واليت  (t)قيم أو عدم االتفاق 
) 1.664(اجلدولية والبالغة (T)كانت مجيعها أكرب من قيمة 

وبدعم من مستويات املعنوية احملسوبة واليت  )81(وبدرجة حرية
لبحث.االفرتاضي ل) 0.05(كانت مجيعها أقل من مستوى 

X25)استخدمت العبارات :ثقافة المنظمةوصف .5 – X21)

آراء عينة البحث جتاه وصف العبارات املستخدمة للتعرف على 
، إذ تبني أن متوسط اتفاق اآلراء الكلي ثقافة املنظمةيف قياس 

، مقابل نسب عدم اتفاق بلغت %)72.5(جتاه هذا الُبعد كان
وباحنراف معياري)، 1.75(وبوسط حسايب بلغ %)،27.5(
وهي %)27.6(، يف حني بلغ معامل االختالف نسبة )0.448(

نسبة تقل كثريًا عن القيمة املعيارية ملعامل االختالف والبالغة
تفاق بني مستويات متباينة من االوجود إىلمما يشري %) 50(

إن إىلأفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذ الُبعد واليت تشري 
ا اجلامعة  ا ووحدا اليت تركز على القيم الثقافيةاملبحوثة وكليا

واعتماد ثقافة حل ، تعزز الذكاء املنظمي ملواردها البشرية
املشكالت أفضل من االعتماد على ثقافة الرتكيز على 

قيم االصغاء للتغذية الراجعة من اآلخرين أفضل ، وأن االهداف
ثقافة اتباع اإلجراءات  من اختاذ القرارات بصورة ذاتية ، واعتماد 

وأن ثقافة اإلبداع ، كبديل عن ثقافة اجياد البدائل ألداء العمل
ويعزز معنوية الفروقات بني آراء . متثل املرتكز للعمل اجلامعي

احملسوبة لكافة (t)قيم العينة سواء باالتفاق أو عدم االتفاق 
(T)عبارت هذا الُبعد واليت كانت مجيعها أكرب من قيمة 

وبدعم من ) 81(وبدرجة حرية ) 1.664(ولية والبالغة اجلد
)0.05(ن مستوى عقل تمستويات املعنوية احملسوبة واليت كانت 

االفرتاضي للبحث.
X31)استخدمت العبارات :العوامل الديناميكيةوصف .6 –

X26) آراء عينة البحث جتاه وصف العبارات للتعرف على
، إذ تبني أن متوسط اميكيةالعوامل الديناملستخدمة يف قياس 

، مقابل نسب %)78.5(اتفاق اآلراء الكلي جتاه هذا الُبعد كان 
)،1.78(وبوسط حسايب بلغ %)، 21.5(عدم اتفاق بلغت 

، يف حني بلغ معامل االختالف )0.390(وباحنراف معياري 

وهي نسبة تقل كثريًا عن القيمة املعيارية ملعامل %) 22.1(نسبة
اتفاقمستويات وجود إىلمما يشري %) 50(بالغة االختالف وال

بني أفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذ الُبعد واليت تشري متباينة
ا جتد أن إىل ا ووحدا القيادة اليت إن اجلامعة املبحوثة وكليا

متتلك الذكاء املنظمي تركز على املهارات املعرفية ألداء العمل 
اجناح اجلامعأن و ، األكادميي وتبين ، ة يستمد من قيادا

، إسرتاتيجية تنمية ذكاء التفكري اإلبداعي لدى األكادمييني
والعمل على امتالك القدرات املؤهلة للتكيف مع بيئة عمل 
اجلامعة، وان التمييز بني الفرص البيئية متثل قدرات الذكاء اليت 

كما أن العينة ال تتفق على ضرورة أعتماد . متتلكه اجلامعة
اء اهليئة التدريسية على اسرتاتيجيات توظيف مهارات أعض

الذكاء املعرفية بصورة احرتافية. ويعزز معنوية الفروقات بني آراء 
احملسوبة لكافة (t)قيم العينة سواء باالتفاق أو عدم االتفاق 

(T)عبارت هذا الُبعد واليت كانت مجيعها أكرب من قيمة

وبدعم من )81(حرية وبدرجة ) 1.664(اجلدولية والبالغة 
مستويات املعنوية احملسوبة واليت كانت مجيعها أقل من مستوى

االفرتاضي للبحث.)0.05(
وعليه فإن هذه النتائج تؤكد صحة فرضية البحث األوىل 

توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف(هأنإىلواليت تشري 
ة الفرضية ويدعم صح. صف الذكاء املنظمي)لو آراء املبحوثني 

احملسوبة وكذلك قيم مستويات املعنوية احملسوبة ومبوجب (t)قيم 
، جبانب وجود فروقات )2(معطيات التحليل املذكورة يف اجلدول 

نسبة االتفاق وحبسب املؤشر الكلي للقيم املنظمية بلغت يف
وبوسط ،%)26.8(مقابل نسبة عدم اتفاق بلغت %) 73.2(

ومبعامل ،)0.400(راف معياريوباحن،)1.75(حسايب بلغ
املؤشرات توضح ن هذه إوبذلك ف)22.9(اختالف بلغ 

متغري آراء عينة البحث جتاه وصف مستويات االختالف يف
. الذكاءاملنظمي
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للذكاء املنظمييةوصفالقاييس امل:)2(رقمجدول 
نسبة العبارةالمتغيرات

االتفاق %
نسبة عدم 
االتفاق%

الوسط
الحسابي

نحراف اال
المعياري

نسبة معامل 
االختالف% 

قيمة
t

قيمة
P-Value

تكنولوجيا 
المعلومات
واالتصاالت

X197.62.41.98.1547.8116.6790.000

X296.43.61.96.1889.695.2770.000

X366.5533.71.66.47628.731.8440.000

X490.49.61.90.29715.658.4100.000

X543.456.61.43.49934.926.1970.000

--78.821.21.880.32318.1المعدل

رأس المال 
الفكري

X678.321.71.78.41523.339.1810.000

X761.438.31.61.49030.430.0370.000

X865.134.91.65.48029.131.3500.000

X963.936.11.61.48329.530.8850.000

X1033.766.31.34.47635.525.6140.000

--60.539.51.610.46829.2المعدل

X1195.24.81.95.21511.082.5240.000الهيكل المنظمي

X1292.87.21.93.26113.567.4070.000

X1394.06.01.94.23912.373.8240.000

X1492.87.21.93.26113.567.4070.000

X1565.134.91.65.48029.131.3500.000

--87.912.11.880.29115.5المعدل

العالقات مع 
اصحاب 
المصالح

X1672.327.71.72.45026.234.8580.000

X1775.924.11.76.43024.437.2460.000

X1838.661.41.39.49035.325.7780.000

X1971.128.91.71.45626.734.1710.000

X2045.854.21.46.50134.326.4970.000

--60.739.31.610.46528.9المعدل

ثقافة 
المنظمة

X2174.725.31.75.43725.036.3890.000

X2266.333.71.66.47628.731.8440.000

X2375.924.11.76.43024.437.2460.000

X2465.134.91.771.23338.313.0870.000

X2580.719.31.81.39721.941.4860.000

--72.527.51.750.48427.6المعدل
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العوامل 
الدینامیكیة

X2695.24.81.95.21511.082.5240.000

X2773.526.51.73.44425.735.5950.000

X2880.719.31.81.39721.941.4860.000

X2978.321.71.78.41523.339.1810.000

X3078.321.71.78.41523.339.1810.000

X3165.134.91.65.48029.131.3500.000

--78.521.51.780.39022.1املعدل

--73.226.81.750.40022.9املؤشر الكلي

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

األفكار اإلبداعيةآراء العينة تجاه وصف :2- 3-2
آراء عينة قاوصفاً ملستويات اتف) 3(اجلدوليفمتثل النتائج 

األفكار البحث جتاه العبارات املستخدمة يف وصف متغري 
Y29)ت العبارات حيث استخدماإلبداعية، – Y1) لوصف هذا

املتغري، وتبني أن متوسط نسبة االتفاق الكلية على عبارات هذا 
يف حني أن نسبة عدم االتفاق الكلية ،%)71.7(املتغري بلغ 

واحنراف معياري ) 1.72(وبوسط حسايب ،%)28.3(بلغت
وهي %) 23.9(، كما بلغ معامل االختالف نسبة )0.360(

معامل االختالف القيمة املعيارية ملقياسعن نسبة تقل كثرياً 
. كما تؤشر نسب االتفاق وعدم االتفاق %)50(نسبة والبالغة 

اآليت:هذا املتغري حول أبعاد
: أشرت نتائج التحليل اإلحصائي وصف أنشطة التدريس.1

، إذ الُبعدوجود فروقات يف آراء عينة البحث جتاه وصف هذا 
، ولعدم %) 80.7(جتاه عباراته نسبةق التفالاملؤشر الكليبلغ 

) 1.81(، وجاء ذلك بوسط حسايب %) 19.3(ةاالتفاق نسب

%)، 21.9(ومبعامل اختالف ) 0.397(وباحنراف معياري 

يف أعضاء اهليئة التدريسيةأن إىلتشري ن هذه النتائج إوبذلك ف
تلكه حيقق متتعتقد أن التوظيف املعريف ملا اجلامعة املبحوثة

تؤديه رتقاء باألداء التدريسي، وأنه توجد فجوة معرفية بني مااال
ا يف اجلام ات العامليةعمن أنشطة تدريسية وبني ما يؤديه أقرا

ويدعم معنوية هذه .(Y2)و (Y1)وحبسب معطيات العبارات 
(T)احملسوبة واليت كانت مجيعها أكرب من قيم (t)الفروقات قيم 

وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة )1.664(اجلدولية والبالغة
واليت كانت مجيعها أقل من املستوى االفرتاضي للبحث والبالغ

)0.05 .(
وجود فروقات تشري النتائجوصف أنشطة البحث العلمي:.2

يف آراء عينة البحث جتاه وصف هذا الُبعد، إذ بلغ املؤشر الكلي 
م االتفاق نسبة ، ولعد%) 72.3(لالتفاق جتاه عباراته نسبة

وباحنراف ) 1.72(، وجاء ذلك بوسط حسايب%) 27.7(
هذه النتائج و %)،25.3(ومبعامل اختالف)0.430(معياري 

يف اجلامعة املبحوثة تعتقد أعضاء اهليئة التدريسيةأن إىلتشري 
التعاون ، وأن البحث العلمي اكثر أمهية من نشاط التدريسأن 

از البحوث من االجناز الفرديمع باحثني آخرين أفضل يف اجن
. ويدعم معنوية هذه (Y10)و (Y9)وحبسب معطيات العبارات 

(T)احملسوبة واليت كانت مجيعها أكرب من قيم (t)الفروقات قيم 

وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة ) 1.664(اجلدولية والبالغة 
.)0.05(واليت كانت مجيعها أقل من املستوى االفرتاضي للبحث 

وجود فروقات يف تبني:التأليف والترجمةوصف أنشطة .3
آراء عينة البحث جتاه وصف هذا الُبعد، إذ بلغ املؤشر الكلي 

، ولعدم االتفاق نسبة %) 66.3(لالتفاق جتاه عباراته نسبة
وباحنراف )1.66(، وجاء ذلك بوسط حسايب بلغ %) 33.7(

، وبذلك فأن )%25.3(ومبعامل اختالف ) 0.400(معياري 
يف اجلامعة أعضاء اهليئة التدريسيةأن إىلهذه النتائج تشري 
املردود العلمي من التأليف والرتمجة أكثر أمهية املبحوثة تعتقد أن 
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ا. يف حني أ(Y16)وحبسب معطيات العبارةمن املردود املادي
تقدم الدعم املناسب آلنشطة التأليف ال اجلامعة أن جتد ب

ويدعم معنوية هذه . (Y17)ةسب معطيات العبار وحبوالرتمجة
(T)احملسوبة واليت كانت مجيعها أكرب من قيم (t)الفروقات قيم 

وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة )1.664(اجلدولية والبالغة 
واليت كانت مجيعها أقل من املستوى االفرتاضي للبحث والبالغ

)0.05.(
التحليل تبني من:لميةالمؤتمرات العث. وصف أنشطة 

وجود فروقات يف آراء عينة البحث جتاه وصف هذا الُبعد، إذ 
، ولعدم %) 66.9(بلغ املؤشر الكلي لالتفاق جتاه عباراته نسبة

، وجاء ذلك بوسط حسايب بلغ %)33.1(االتفاق نسبة 
ومبعامل اختالف )0.400(وباحنراف معياري ) 1.67(
يف أعضاء اهليئة التدريسيةأن إىلهذه النتائج تشريو ، %)25.3(

املشاركة باملؤمترات العلمية ليست بأقل اجلامعة املبحوثة تعتقد أن 
. يف (Y20)وحبسب معطيات العبارةأمهية من النشاط التدريسي

ا جتد ب أعضاء اهليئة متاحة لكافة غري أن الفرصة حني أ
وحبسب معطيات العبارةللمشاركة يف املؤمترات العلميةالتدريسية

(Y21). ويدعم معنوية هذه الفروقات قيم(t)  احملسوبة واليت
) 1.664(اجلدولية والبالغة (T)كانت مجيعها أكرب من قيم

ن املستوى عتقلوبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة واليت 
).0.05(االفرتاضي للبحث والبالغ

يل اإلحصائي التحلأظهر:االستشاراتج. وصف أنشطة 
وجود فروقات يف آراء عينة البحث جتاه وصف هذا الُبعد، إذ 

، ولعدم %)50(بلغ املؤشر الكلي لالتفاق جتاه عباراته نسبة
)1.5(، وجاء ذلك بوسط حسايب بلغ %) 50(االتفاق نسبة 

، %)32.9(ومبعامل اختالف ) 0.490(وباحنراف معياري 
يف أعضاء اهليئة التدريسيةأنإىلوبذلك فأن هذه النتائج تشري 

اجلامعة املبحوثة تعتقد أن فرص املشاركة يف املكاتب االستشارية 
وحبسب أعضاء اهليئة التدريسيةمتاحة لكافة غري للجامعة 

املكاتب تلك ما حتققه . بينما جتد أن(Y24)معطيات العبارة 
وحبسب العبارة من مردودات يسهم يف الدعم املادي للجامعة

(Y25) ويدعم معنوية هذه الفروقات قيم .(t)  احملسوبة واليت

) 1.664(اجلدولية والبالغة (T)كانت مجيعها أكرب من قيم

ن عمجيعها تقل وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة واليت 
).0.05(املستوى االفرتاضي للبحث والبالغ

نتائج التحليل فصحتأ:براءات االختراعح. وصف أنشطة 
حصائي وجود فروقات يف آراء عينة البحث جتاه وصف هذا اإل

%) 94(الُبعد، إذ بلغ املؤشر الكلي لالتفاق جتاه عباراته نسبة

، وجاء ذلك بوسط حسايب بلغ %) 6(، ولعدم االتفاق نسبة
ومبعامل اختالف ) 0.339(وباحنراف معياري) 1.94(
ء اهليئة أعضاأن إىلوبذلك فأن هذه النتائج تشري %)، 12.3(

ألعضاء براءات االخرتاع يف اجلامعة املبحوثة تعتقد أن التدريسية
تسهم يف االرتقاء بسمعة اجلامعة على نطاق اهليئة التدريسية

ألعضاء اهليئة التدريسيةبراءات االخرتاع ، وأن اجلامعات العاملية
العامليةمتثل خطوة واسعة باجتاه حتقيق معايري األداء األكادميي

ويدعم معنوية هذه .(Y28)و (Y27)سب معطيات العبارات وحب
(T)احملسوبة واليت كانت مجيعها أكرب من قيم (t)الفروقات قيم 

وبداللة قيم مستوى املعنوية احملسوبة ) 1.664اجلدولية والبالغة (
واليت كانت مجيعها أقل من املستوى االفرتاضي للبحث والبالغ 

)0.05.(
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لألفكار اإلبداعيةيةوصفالييس مقاال) 3(رقمجدول 
نسبة العبارةالمتغيرات

االتفاق %
نسبة عدم 
االتفاق %

الوسط
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

قيمةمعامل االختالف
t

قيمة
P-Value

Y180.719.31.81.39721.9341.4860.000التدريس

Y280.719.31.81.39721.9341.4860.000

80.719.31.81.39721.9341.4860.000المعدل

Y960.239.81.60.49230.7529.6490.000البحث العلمي

Y1084.315.71.84.36619.8945.9280.000

--72.2527.751.720.4325.32المعدل

Y1691.68.41.92.28014.5862.4240.000التأليف والترجمة

Y1741.059.01.40.51736.9324.6490.000

--66.3033.701.660.40025.76المعدل

المؤتمرات 
العلمية

Y2090.49.61.90.29715.6358.4100.000

Y2143.456.61.43.49934.9026.1970.000

--66.9033.101.670.40025.27المعدل

Y2439.860.21.40.49235.1413.0870.000االستشارات

Y2560.239.81.60.49230.7541.4860.000

--50.0050.001.500.49032.95المعدل

Y2794.06.01.94.23912.3235.5950.000براءات االختراع

Y2894.06.01.94.23912.3241.4860.000

94.06.01.94.23912.3235.5950.000المعدل

--71.728.31.720.39023.92لمؤشر الكليا

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

الثانية فرضية البحث صحة تدعم وبذلك فإن هذه النتائج 
توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف (أنه إىلواليت تشري 

.)وصف متغري  األفكار اإلبداعيةلآراء املبحوثني 
وصف الواقع الفعلي لألفكار اإلبداعية : 3- 3-2

يتبني من نتائج وصف الواقع الفعلي لألفكار اإلبداعية لدى 
:ةاآلتياحلقائق إىل)4(عينة البحث واملوضحة يف اجلدول

تبني من إجابات العينة املبحوثة أن نسبة أنشطة التدريس:.1
ا يؤديه ممن أفرادها تعتقد بوجود فجوة معرفية بني%) 83.7(

يف اجلامعات أنشطة تدريسية بينه وبني أقرانه التدريسي من
ا %) 9.6(العاملية وأن نسبة  عوامل مادية ومثل إىلتعزو أسبا

هذه النسبة تعزوها ألسباب تكنولوجية وأخرى بذات النسبة 
ترجعها ألسباب %)4.8(ألسباب تنظيمية، يف حني أن نسبة 

ظمى من أفراد العينة والبالغة شخصية، بينما أشارت النسبة الع
ا تعود لكافة العوامل املذكورةإىل%) 53( وحبسب معطيات ا

.(Y3)العبارة 

النتائج أن العبء الذي يتحمله التدريسي يف كليات بينتكما 
لكل دراسية ادةم)1.7(كان مبعدل وللدراسات األولية  اجلامعة 

من العينة %)88(أن نسبة و يف العام الدراسي الواحد، تدريسي 
مل %)12(تؤدي نشاط التدريس فعًال يف حني أن هناك نسبة 

ائيًا خالل الثالث اعوام اليت  تقم مبمارسة النشاط التدريسي 
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من بينها العمل يف الوحدات ولعدة أسبابمشلها البحث 
ااجلامعة االدارية واملكاتب االستشارية يف وحبسب وكليا

.(Y4)معطيات العبارة 
صحت نتائج التحليل على أن العبء التدريسي يف كليات وأف

مادة دراسية لكل تدريسي )0.6(اجلامعة وللدراسات العليا بلغ
من العينة تؤدي %) 42.2(يف العام الدراسي الواحد وأن نسبة

مل تتح %) 57.8(نشاط التدريس فعًال يف حني أن هناك نسبة 
ائياً هلا فرصة ممارسة النشاط التدريسي يف الدر  اسات العليا 

وحبسب معطيات العبارة خالل الثالث اعوام اليت مشلها البحث
(Y5).

أما من حيث ممارسة نشاط اإلشراف العلمي فقد تبني أن نسبة 
من العينة لديها إشراف على مشاريع التخرج يف حني %) 71.1(

ع خترج لطلبة و مل تشرف على أي مشر %) 28.9(أن نسبة
مشروع لكل ) 1.6(ف ا، وبلغ معدل االشر الدراسات األولية

ة وحبسب معطيات العبارتدريسي يف العام الدراسي الواحد

(Y6)من العينة %) 33.7(فقد تبني أن نسبة . ويف مقابل ذلك
متارس االشراف على طلبة املاجستري يف حني أن نسبة 

مل تشرف على دراسات املاجستري خالل األعوام %)66.3(
لها البحث، وبلغ معدل االشراف على دراسات الثالثة اليت مش

طالب ولكل تدريسي يف العام الدراسي الواحد)0.3(املاجستري 
من %) 7.2(كما تبني أن نسبة.(Y7)وحبسب معطيات العبارة 

العينة متارس االشراف على طلبة الدكتوراه يف حني أن نسبة 
مل تشرف على دراسات الدكتوراه خالل األعوام%)92.8(

الثالثة اليت مشلها البحث، وبلغ معدل االشراف على دراسات 
طالب ولكل تدريسي يف العام الدراسي الواحد) 0.03(الدكتوراه 

.(Y9)وحبسب معطيات العبارة 

وصف أنشطة التدريس) 4(رقمجدول 

خيارات األنشطة
االجابة

ة المئويةالنسبالتكرارأسباب الفجوة المعرفيةالمئويةالنسبةالتكرار

Y3

توجد فجوة 
7283.7معرفیة

أسباب 
الفجوة

89.6مادية

89.6تكنولوجية

44.8شخصية

89.6تنظيمية

4453.0كل ما ذكر

توجد ال
----1113.3فجوة معرفیة

خيارات األنشطة
السنويالمعدل الوصفالنسبة المئويةالتكراراالجابة

لعينةل
لكل إلنجاز السنويمعدل ا

تدريسي

Y4

یمارس 
142.31.7عدد مواد الدراسات األولية7388.0التدریس

ال یمارس 
----1012.0التدریس

Y5

یمارس 
45.30.6عدد مواد الدراسات العليا-3542.2التدریس

ال یمارس 
----4857.8التدریس

Y61331.6اريع التخرجعدد مش6471.1یشرف
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----1922.9ال يشرف

Y7

22.30.3عدد طلبة املاجستري-2833.7يشرف

----5566.3ال يشرف

Y8

2.70.03عدد طلبة الدكتوراه-67.2يشرف

----7792.8ال يشرف

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

أعضاء اهليئة نسبة تبني أن العلمي:أنشطة البحث.2
وملدة ثالث اعوام دراسية  الذين أجنزوا حبوثًا علمية التدريسية

مقابل نسبةومبختلف االختصاصات العلمية )%80.7(كانت
أي أن معدل مل تنجز أي حبث خالل املدة املذكورة،%) 19.3(

وحبسب حبث لكل تدريسي)0.911(االجناز السنوي كان
من العينة %) 71.1(كما تبني أن نسبة.(Y11)العبارةمعطيات 

الت العلمية يف مقابل نسبة  قبلت حبوثهم للنشر يف ا
أي أن معدل االجناز السنوي ، مل تقبل حبوثهم للنشر%) 28.9(

وحبسب حبث لكل تدريسي) 0.627(لنشر البحوث بلغ 
وتبني من نتائج التحليل أن نسبة .(Y12)معطيات العبارة

الذين نالت حبوثهم درجة قيم بلغتضاء اهليئة التدريسيةأع
ل درجة قيم، إي أن مل تن%) 28.9(يف مقابل نسبة %) 71.1(

حبث ) 0.561(قيم بلغ بدرجة معدل االجناز السنوي للبحوث 

أما نسبة .(Y13)ة وحبسب معطيات العبارولكل تدريسي
صيل فقد  الذين قبلت حبوثهم بدرجة أأعضاء اهليئة التدريسية

ل حبوثها املنشورة مل تن%) 95.2(مقابل نسبة %) 4.8(كانت 
للبحوث املنشورة يهذه الدرجة، أي أن معدل االجناز السنو 

وحبسب حبث لكل تدريسي) 0.024(بدرجة أصيل بلغ 
نسبة أعضاء اهليئة كما بلغت نسبة و .(Y14)معطيات العبارة

مقابل %)20.5(نبيةالتدريسية الذين نشروا حبوثاً يف دوريات أج
مل تنشر أي حبث يف دورية أجنبية، أي أن %)79.5(نسبة 

املعدل السنوي للبحوث املنشورة يف دوريات أجنبية بلغ 
كانت مجيع نتائج و .(Y15)وحبسب معطيات العبارة ) 0.145(

نشاط البحث العلمي تشري إىل تفوق الكليات العلمية على 
.)5(وكما موضح يف اجلدول .الالكليات اإلنسانية يف هذا ا
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وصف أنشطة البحث العلمي:)5(رقمجدول 

تدريسيلكلالسنوياالنجازمعدلالمعدل السنوي للعينةالنسبةالتكرارخيارات االجابةاألنشطة

Y11

75.60.911البحوث املنجزةلعدد 6780.7حبوثلديه 

----1619.3مل ينجز أي حبث

Y12

520.627البحوث املقبولةلعدد -5971.1حبوث مقبولة للنشرلديه 

حبوث غري مقبولة لديه 
----2428.9للنشر

Y13

لديه حبوث منشورة بدرجة 
46.60.561البحوث بدرجة قيملعدد 5971.1قّيم

لديه حبوث غري مقبولة 
----2428.9للنشر

Y14

شورة بدرجة لديه حبوث من
-44.8اصيل

عدد البحوث بدرجة ل
20.024أصيل

لديه حبوث منشورة مل تنال 
----7995.2درجة أصيل

Y15

حبوث منشورة يف لديه 
-1720.5دوريات اجنبية

عدد البحوث املنشورة يف ل
120.145الدوربات االجنبية

مل ينشر حبث يف دوريات 
----6679.5اجنبية

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

نسبة أظهرت نتائج التحليل أن أنشطة التأليف والترجمة:.3
يف العينة والذين لديهم تأليف للكتب أعضاء اهليئة التدريسية

أعوام يف مقابل وخالل مدة ثالث %)14.5(العلمية بلغت
ذكورة، وبذلكمل تؤلف أي كتاب يف املدة امل%) 85.5(نسبة 

كتاب لكل تدريسي ) 0.048(فأن املعدل السنوي للتأليف بلغ 
بينما  .(Y18)وحبسب معطيات العبارةيف العام الدراسي الواحد

يف العينة والذين لديهم أعضاء اهليئة التدريسيةكانت نسبة 
وخالل مدة ثالث أعوام %)2.4(ترمجة للكتب العلمية بلغت

ترتجم أي كتاب يف املدة املذكورة، مل %) 97.6(يف مقابل نسبة 
كتاب لكل )0.008(وبذلك فأن املعدل السنوي للرتمجة بلغ 

وحبسب معطيات العبارة تدريسي يف العام الدراسي الواحد
(Y19) . 6(وكما موضح يف اجلدول(.
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وصف أنشطة التأليف والترجمة:)6(رقمجدول 

خيارات األنشطة
االجابة

لكل تدريسيالسنوي اإلنجاز معدلدل السنوي للعينةالمعالنسبةالتكرار

Y18

لدیة تألیف 
40.048الكتب املؤلفةلعدد 1214.5كتاب

----7185.5لم یؤلف كتاب

Y19

ترجمة لدیھ 
0.670.008لعدد الكتب املرتمجة-22.4كتاب

لم یترجم 
----8197.6كتاب

.SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون ر:المصد

بينت نتائج التحليل أن نسبة أنشطة المؤتمرات العلمية:.4
يف العينة لديهم مشاركة يف املؤمترات أعضاء اهليئة التدريسية

وخالل مدة ثالث أعوام يف %) 33.7(العلمية الداخلية بلغت 
لمي داخلي يف مل تشارك يف أي مؤمتر ع%)66.3(مقابل نسبة 

املدة املذكورة، وبذلك فأن املعدل السنوي للمشاركة يف املؤمترات 
لكل تدريسي يف العام مؤمتر)0.265(العلمية الداخلية بلغ 

كما تبني أن .(Y22)وحبسب معطيات العبارةالدراسي الواحد
يف العينة والذين لديهم مشاركة يف أعضاء اهليئة التدريسيةنسبة 

وخالل مدة ثالث %)39.8(العلمية ااخلارحية بلغتاملؤمترات 

مل تشارك يف أي مؤمتر علمي %) 60.2(أعوام يف مقابل نسبة
خارجي يف املدة املذكورة، وبذلك فأن املعدل السنوي للمشاركة 

مؤمتر لكل تدريسي ) 0.185(يف املؤمترات العلمية اخلارجية بلغ
كما . (Y23)عبارةوحبسب معطيات اليف العام الدراسي الواحد

أشرت نتائج التحليل أن أغلب املشاركات يف املؤمترات العلمية  
ا متفوقة على  كانت لصاحل الكليات العلمية وبالتايل فإ

وكما موضح يف اجلدول الكليات اإلنسانية يف هذا النشاط، 
)7( .

المؤتمرات العلميةوصف أنشطة :)7(رقمجدول 

لكل السنوي معدل اإلنجاز المعدل السنوي للعينةالنسبةكرارالتخيارات االجابةاألنشطة
تدريسي

Y22

لديه مشاركة 
2933.7مبؤمترات داخلية

املشاركة باملؤمتراتلعدد 
220.265الداخلية

----5566.3ليس له أية مشاركة

Y23

لديه مشاركة 
-3339.8مبؤمترات خارجية

لعدد املشاركة باملؤمترات 
15.30.185خلارجيةا

----5060.2ليس له أية مشاركة

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:
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أعضاء اهليئة التدريسيةنسبة أن تبنيأنشطة االستشارات:.5
وخالل %)6(والذين قدموا استشارات علمية كانتالعينة يف 
وبذلك فأن املعدل السنوي %)،94(بل نسبة مقا،أعوامةثالث

لكل استشارة) 0.048(للمشاركة يف االستشارات العلمية بلغ
وكما .(Y26)وحبسب العبارة تدريسي يف العام الدراسي الواحد

).8(موضح يف اجلدول

وصف أنشطة االستشارات:)8(رقمجدول 

لسنوي المعدل االنسبةالتكرارخيارات االجابةاألنشطة
للعينة

لكل السنوي معدل اإلنجاز 
تدريسي

Y26

لديه استشارات 
40.048املنجزةاالستشاراتلعدد 56.0علمية

----7894.0مل ينجز أية استشارة

. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

أظهرت نتائج التحليل أن العينة ع:أنشطة براءات االخترا .6
أي أعواموخالل مدة ثالث يس لديها أية براءات اخرتاع ل

توحبسب معطيالكل تدريسيبراءة اخرتاع ) 0.0(مبعدل 
. )9(وكما موضح يف اجلدول .(Y29)العبارة

براءات االختراعوصف أنشطة ) 9الجدول (

خيارات األنشطة
المعدل السنوي النسبةالتكراراالجابة

للعينة
سنوي معدل اإلنجاز  ال

لكل تدريسي

Y29

براءات لدیھ 
اختراع

00املنجزةبراءات االخرتاعلعدد 00

لم ینجز أیة براءة 
اختراع

83100.0----

.SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

اختبار فرضية االرتباط: 3-3
إىل)10(اجلدوليف تبني نتائج حتليل عالقات االرتباط

ظهور العالقات اآلتية:
الكلي بني متغري الذكاء ؤشروجود عالقة ارتباط على املأ.

املؤشر هذا قيمة املنظمي ومتغري األفكار اإلبداعية إذ بلغت
وتدلل هذه النتيجة على أن ، )0.01(ومبستوى معنوية ) 0.778(

األفكار يرتافق يف ظهوره مع متغري املنظميالذكاء متغري 
وبعبارة ، اإلبداعية وعن طريق عالقة ارتباطية ومبستويات عالية

كليات اجلامعة املبحوثة إدارتاعتماد زادأنه كلما أخرى ف
ا اإلدارية إىلأدى ذلك كلما املنظميالذكاء على ووحدا

العاملني أعضاء اهليئة التدريسيةاألفكار اإلبداعية لدى حتسني 
.لديها
اجلزئي ؤشرعلى املج حتليل االرتباط املتعدد أفصحت نتائب.

بُعد من أبعاد الذكاء املنظمي ومتغري كلوجود عالقة ارتباط بني  
و ) 0.557(، اذ بلغت قيم االرتباط بينها األفكار اإلبداعية

) 0.639(و )0.689(و )0.593(و ) 0.720(و ) 0.797(

النتائج إذ تعكس هذه ، )0.01(وعلى التوايل ومبستوى معنوية
. وجود حالة التالزم بني أبعاد الذكاء املنظمي واألفكار اإلبداعية

الذكاء عالقة االرتباط بني وحبسب املؤشر اجلزئي تبني وجود
إذ بلغت قيم وكل بُعد من أبعاد األفكار اإلبداعيةاملنظمي

) 0.389(و ) 0.475(و)0.630( و )0.630(عامل بينها امل



لد:  561،2016-531صاعية)،(العلوم االنسانية واالجتم1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

552

وهي ، )0.01(عنوية وعلى التوايل  ومب) 0.470(و )0.410(و 
وكل بُعد من املنظمي الذكاءمستويات التالزم بني تعكسقيم 

. أبعاد األفكار اإلبداعية

ا ) 10(وبناءاً على نتائج حتليل االرتباط يف اجلدول  جند أ
توجد عالقة (أنه تنص علىواليت ةالثالثفرضية الصحة تدعم

يف املنظمي واألفكار اإلبداعية ارتباط إحصائية بني الذكاء
).الكليات املبحوثة

عالقات االرتباط بين المتغيرات :)10(رقمجدول 
الذكاء المنظمي

المؤشر الكلي
المتغيرات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصالت

راس المال 
فكريال

الهيكل 
المنظمي

العالقات مع 
اصحاب المصالح

ثقافة 
المنظمة

العوامل 
يكيةالدينام

األفكار
اإلبداعية

**557.*319.**316.**256.**396.**457.*223.التدريس

**797.**510.**667.**437.**423.**425.**639.البحث العلمي

**720.**567.**572.*377.**486.**677.**668.التأليف والترجمة

**593.**454.**255.*204.**334.**680.**497.المؤتمرات العلمية

**689.**498.**365.**639.**315.**595.**694.االستشارات

**639.**568.**401.**339.**420.**739.**592.براءات االختراع

**778.**471.**410.**389.**475.**630.**630.المؤشر الكلي 

0.05، * مستوى املعنوية = 0.01، ** مستوى معنوية = 83حجم العينة = 
. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

اختبار فرضية التأثير: 3-4
وجود )11(اجلدولتبني نتائج حتليل اإلحندار واملذكورة يف 

األفكار اإلبداعيةمتغري الذكاء املنظمي يف تغري تأثري معنوي مل
-P)وباعتماد قيمة  Value)0.000(حملسوبة واليت بلغت ا(

املعنوية االفرتاضي للبحث والبالغة مستوىتقل عنوهي 
احملسوبة والبالغة )F(قيمة تؤكد هذه املعنوية التأثريية و ،)0.05(
، )3.959(كانت اكرب من قيمتها اجلدولية واليت  )59.323(

ذكاء، مما يؤشر وجود تأثري معنوي لل)81، 1(وبدرجات حرية 
املبحوثة كليات اجلامعة لدى  األفكار اإلبداعيةيف ميظاملن

ا اإلدارية  قيمة ا أموعلى املستوى الكلي للمتغريات.ووحدا
ا تفسر)0.605(واليت بلغتR2)(معامل التحديد  التغيري فأ
ينتج عن املتغري الذي و األفكار اإلبداعيةمتغري الذي حيصل يف 

ويف %).60.5(وبنسبة بلغت ظمياملستقل واملتمثل بالذكاء املن
تدل على أن (B0)ضوء معادلة االحندار فإن قيمة الثابت 

وذلك عندما )0.888(بقيمة للفكار اإلبداعيةهنالك ظهوراً 
أبعاده مساوية للصفر ومن خالل الذكاء املنظميتكون قيمة 

ما  بينيف الدراسات اإلنسانية. وهي نتيجة تنال القبول، الستة
ا تشريف(B1)ة امليل احلدي قيمكانت  أن تغرياً مقداره إىلأ

تغري مقدارهإىلاملنظمي سيؤدي الذكاءواحد صحيح يف متغري 
، ويف ذلك اشارة إىل أن يف متغري  األفكار اإلبداعية)0.778(

من األفكار اإلبداعية لعينة البحث تستمد مقومات حتقيقها
وبذلك ليات املبحوثة الذكاء املنظمي الذي متتلكه إدارات الك

ة واليت تنص الرابعفرضية البحث قبولإىلشري فإن هذه النتائج ت
يوجد تأثري معنوي ملتغري الذكاء املنظمي يف األفكار (هعلى أن

. يف الكليات املبحوثة)اإلبداعية 
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األفكار اإلبداعيةالمنظمي في الذكاء تأثير :)11(رقمجدول 

األنموذج
الذكاء المنظمي

B0B1R2FالمحسوبةF* الجدوليةP. Value
0.8880.7780.60559.3233.9590.000األفكار اإلبداعية

)           81، 1اجلدولية بدرجات حرية = (F،    *  قيمة 83حجم العينة = 
. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

اختبار فرضية التباين :3-5
مت اعتماد حتليل التباين ثبات فرضية التباين للبحث احلايل إل

أن ، إذ تبني)12(اجلدول األحادي والذي تعرض نتائجه يف
وهي )0.000(بلغت (P-Value)ةقيمة مستوى املعنوية احملسوب

بينما كانت)،0.05(قيمتها االفرتاضية للبحث والبالغةأقل من
وهي تقل ) 31.204(بلغت د ق(F)قيمة معامل التباين األحادي 

تباين واليت تدلل على ) 3.959(عن قيمتها اجلدولية والبالغة 

األفكار اإلبداعية ألعضاء اهليئة التدريسية تبعًا لتباين مستويات 
املبحوثة كليات اجلامعة إداراتوالذي متتلكه الذكاء املنظمي

ا اإلدارية ة فرضيصحةتؤكدهذه النتيجة وبذلك فأن. ووحدا
تتباين مستويات األفكار (أنه ة واليت تنص على امسالبحث اخل

يف الكليات الذكاء املنظميتبعًا لتباين لعينة البحث اإلبداعية
.املبحوثة)

التباين األحادي لمتغيرات البحث:)12(رقمجدول 

األنموذج
المنظميالذكاء

P-Value*الجدوليةFFمعامل التباين األحادي

31.2043.9590.000ار اإلبداعيةاألفك

)           81، 1اجلدولية بدرجات حرية = (F،         *  قيمة 83حجم العينة = 
. SPSSنتائج حتليل على وفقاعداد الباحثون المصدر:

االستنتاجات والمقترحات:4
االستنتاجات:1- 4
نظمات لدى إدارات املي نظمالذكاء املبينت الدراسات أن .أ

ا اإلدارية يسهم دعم األفراد عند إدائهم ألنشطتهم يف وقيادا
مستفيدين من التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات املنظمية

، وتنشيط املهارات املعرفية للموارد البشرية، وما واالتصاالت
يتمتع به اهليكل املنظمي من مرونة يف جتاوز العمل البريوقراطي، 

الثقافة املنظمية يف دعم حاالت اإلبداع ، جبانب وما تسهم به 
من اسرتاتيجيات داعمة لتطوير تلك املنظمةادات يما تقدمه ق

األفكار.
يف كليات اجلامعة املبحوثةأعضاء اهليئة التدريسيةتبني أن .ب

اآلنشطة تركيزها على تركز يف انشطتها على التدريس أكثر من

أعضاء لفجوة بني ما يقدمه ، مما يزيد من ااألكادميية األخرى
م يف اهليئة التدريسية يف اجلامعة املبحوثة وبني ما يقدمه أقرا

.العامليةاإلقليمية أواجلامعات
يف اجلامعةأعضاء اهليئة التدريسيةضعف مستويات تركيز .ت

اليت نالت خصوصًا تلك إجناز البحوث العلمية و املبحوثة على 
ليل لتبني أن املعدل السنوي مرتبة أصيل إذ جاءت نتائج التح

للبحوث ذات التقييم بدرجة أصيل ضعيف جدًا وال يتناسب 
يف اجلامعات العاملية أعضاء اهليئة التدريسيةمع ما يقدمه 
.واألقليمية املناظرة

يف اجلامعة أعضاء اهليئة التدريسيةمشاركةضعف مستويات .ث
إذ أن هذا املبحوثة يف املؤمترات العلمية الداخلية واخلارجية

النشاط يسهم يف التعريف مبا متتلكه اجلامعة من قدرات 
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أمام اجلهات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسيةوإمكانيات 
وخصوصاً اخلارجية منها.األخرى 

أعضاء اهليئة التدريسيةتبني ضعف مستويات اإلجناز لدى .ج
يف عينة البحث بانشطة التأليف والرتمجة واليت جاءت بنسب 

ز ضعيفة جدًا ال تتناسب واملكانة العلمية اليت تتطلع هلا إجنا
ا باعتبار أن هذا النشاط يسهم يف نشر وتعزيز  اجلامعة وكليا

ا لدى اجلهات العلمية املماثلة ودور النشر. مسعة اجلامعة وكليا
يف العينة أعضاء اهليئة التدريسيةأن إىلتشري نتائج التحليل.ح

م ومعارفهم يف املبحوثة لديهم عزوف ع ن املشاركة خبربا
ا واليت  املكاتب االستشارية التابعة للجامعة املبحوثة وكليا
أرجعتها العينة لسبب عدم وجود عدالة من قبل الكليات يف 

توزيع تلك املهام. 
يف أعضاء اهليئة التدريسيةتبني ضعف مستويات ما قدمه .خ

ليات اجلامعة مل اجلامعة املبحوثة من براءات اخرتاع حيث أن ك
أعوام األخرية واليت مشلها البحث للثالثةتسجل أية براءة اخرتاع 

وحبسب معطيات العينة املبحوثة.
ميكن االستنتاج وحبسب نتائج التحليل وجود عالقات .د

ارتباط وتأثري بني الذكاء املنظمي وبني األفكار اإلبداعية لدى 
ات الذكاء املنظمي العينة املبحوثة مما يؤكد بأن ارتفاع مستوي

وتعزير مستويات لدى إدارات الكليات املبحوثة يسهم يف تنمية 
املقدمة من قبل أعضاء العيئة التدريسية يف األفكار اإلبداعية 

اجلامعة.
رتكيز على األفكار اإلبداعية التباين يف مستويات ظهور.ذ
والذي ميكن يف الكليات املبحوثةعضاء اهليئة التدريسيةأل

، ئها املنظميذكايفالكليات املبحوثة إدارات إىل تباين هإرجاع
خنفاض مستويات األفكار اإلبداعية وبالذات يف إإذ تبني 

جماالت البحث العلمي واملشاركة باملؤمترات العلمية خارج اإلقليم 
مستويات ضعفوميكن أن نعزو ذلك إىل وبراءات االخرتاع 
كليات اإلنسانية مقارنةالالزمة لتعزيزها يف الالذكاء املنظمي 

الكليات العلمية.ب

المقترحات: 4-2
اجلامعة املبحوثة يف للذكاء املنظميانشاء وحدة ضرورة.أ

ا وذلك  األفكار لدورها الفاعل يف تطوير مفاهيم وكليا
أعضاء اهليئة اإلبداعية وبالتايل تقليص الفجوة املعرفية لدى 

ويف تعزيز معات العاملية يف اجلامعة املبحوثة واجلاالتدريسية
حتسني ادائهم يف وحتفيزهم على أعضاء اهليئة التدريسيةمعارف 

جماالت التدريس والبحث العلمي والتأليف والرتمجة واملشاركة يف 
املؤمترات العلمية وتقدمي االستشارات العلمية للمجتع وتقدمي 

ق براءات االخرتاع اليت تسهم يف رفع مكانة اجلامعة على النطا
.االقليمي والعاملي

مؤمتر قامةنقرتح إلزام الكليات التابعة جلامعة دهوك بإ.ب
تشجيع أعضاء اهليئة التدريسية علمي واحد يف كل عام دراسي و 

علمية سواء للمؤمترات حبوث مبا يقدمونه من شاركة املعلى 
الداخلية أو اخلارجية منها، وتقدمي الدعم املادي إلجناز البحوث 

يف تلك املؤمترات وحتمل تكاليفها وذلك إلدامة واملشاركة 
التواصل املعريف بني أعضاء اهليئة التدريسية مع نظرائهم يف 

.اجلامعات احمللية أو العاملية
ضرورة أن يتم إعداد خطط وبرامج ملدة مخس سنوات .ت

يف كليات جامعة دهوك أعضاء اهليئة التدريسيةملشاركة كافة 
بار تنفيذ هذه اخلطط من املعايري اليت باملؤمترات اخلارجية واعت

جيب أن تستخدمها اجلامعة يف الرتقية العلمية وملختلف املراتب 
العلمية ولكل تدريسي.

أعضاء اهليئة وضع معايري وضوابط حمددة ومعلنة ملسامهة .ث
يف تقدمي االستشارات العلمية على أن تكون مدة التدريسية

م اقتصارها على جمموعة املشاركة سنة واحدة لكل تدريسي وعد
معينة وأن يتم أعتماد التدوير للتدريسي يف العمل لدى تلك 

املكاتب.
الذين لديهم أعضاء اهليئة التدريسيةوضع نظام ملكافأة .ج

مؤلفات علمية وترمجة مع قيام اجلامعة أو الكلية بتحمل األعباء 
قوق املالية واإلجرائية لطبع هذه املؤلفات أو الرتاجم ومحاية احل
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ا، على أن هذه  وتفوق تلك جمزيةاملكافآت الفكرية ألصحا
املمنوحة من دور النشر اخلاصة.

والذين ألعضاء اهليئة التدريسيةتقدمي الدعم املادي واملعنوي .ح
لديهم أفكار نظرية حباجة إىل دعم لتحويلها إىل اخرتاعات 
علمية واعتماد آليات إجرائية تسهل تسجيل براءات 

ا، وكذلك عقد االخرتاعا ت تلك ومحاية حقوق امللكية ألصحا
الشراكات مع جامعات عاملية أو منظمات عاملية لتنفيذ تلك 
االخرتاعات وتطبيقها يف حالة عدم امكانية اجلامعة توفري 

املستلزمات املطلوبة أو األجهزة الالزمة للعمل.
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پوخته
ن کاری و  کخراو ریا ر ن ئهکادیمی و کارگ ن ههرە گرنگه لدەف ڤهکولهر کخراوێ ژ بابهت ژیریا ر بابهت

ن  کرن نه ئهنجامدان و کارت ن ده دا کار دکهت ، و لدویف وان گوهرین کخراو ت ن ر نافخویی و دەرڤه ی
تڤیا دیفچوونا وان  ت ژ پ ن جورە و جور ده کخراو کخراوێ ل ههمی ر د چهسپاندنا ژیریا ر تڤیا ڤهکولین پ
دکهت ژ بو بلندکرن و باشکرنا کارێ خو . و  کخراو کار ل ن ههی ل ژینگهها ر گوهرینا و مفا وەرگرتن ژ دەرفهت

ن ئهکادیمی کار دکهت ل ڤهدیتنا ههر وەسا خ کخراو ژا ل ر ن دەستهیا وانهب ن ئهندام نهر ی ن داه ودان هزر
و ههر وەسا دیارکرنا هوکارا و چارەسهکرنا وان.  زی ه ن ب و دیارکرنا ئالی شخستن زێ و پ ن ه الیهن

کخرا یا ژیریا ر کرن دراوستیت لسهر پهیوەندیا کارت ڤهکولین نهر ۆئارمانجا ڤ ن داه وێ ل ئاڤاکرنا هزر
ن زانکویا دهوک . و ڤهکولین هاته ئهنجامدان ب  ژا ل کولیژ ن دەستهیا وانهب لدەف نمونهیهکا ئهندام

زانینا، و ژ بو کومکرنا پ زانین )83(بکارئینانا فورما راپرسین کهس وەک نمونه هاتنه دەست نیشان کرن .و پ
ئام کا پروگرام چهندین خال هاتنه دیارکرن و )spss(ارێ هاتنه شلوڤهکرن ب ر ن شلوڤهکرن و دەرئهنجام

ن مروڤایهتی بهرامبهر  ل کولیژ ژی ن دەستهیا وانه ب ژەیا داهینهریا کهسی لدەف ئهندام مبوونا ر ەک ک
ن زانستی و ههر وەسا پشکداری د کونفرانسا ل دەرڤهی  ڤهکولین ن زانستی و نهخاسمه ل ئالی ی کولیژ

ن مروڤایهتی ، و ههر وەالتی ری ل کولیژ ن کارگ کخراوێ لدەف سهرکردەی ژیریا ر ژ بهر نزمبوونا ئاست
کخراوێ و کار بکهت لسهر  شنیارا دیار کرن و ژ ههمیا گرنگتر دانانا یهکهیهکا ژیریا ر ژمارەکا پ وەسا ڤهکولین

کول ب ژا و پ ن دەستهیا وانهب نهر لدەف ئهندام ن داه نه کرن ژ بو چهسپاندنا وێ و دیفچوونا هزر ه
ن دراڤی و زانستی شکرنا هاریکاری شک پ

 



لد:  561،2016-531صاعية)،(العلوم االنسانية واالجتم1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

557

ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND ITS REFLECTIONS IN THE
DEVELOPMENT OF CREATIVE IDEAS

ABSTRACT
The subject of organizational  intelligence have attracted  the attention of academic researchers

and management of business organizations alike, in a line with the changes steady in every
organizations aspects starting from their internal environment and its external environment, and
the need to study and apply organizational intelligence in various organizations comes from the
need to Follow-up of these changes and take advantage of opportunities that arise in the
organization's work environment to increase and improve its performance. Also, the study of a
creative ideas for the member of teaching staff in academic organizations contribute to discover the
aspects of strengths and develop it, as well as an attempt to identify the weaknesses in order to
overcome them and try to determine the causes.

The aim of this research is to study the influential relationship of organizational intelligence in
development of creative ideas in a sample of the academic teaching staff in  the University of Dohuk
and its colleges, which consisted of (83) respondents, the obtained data from a sample is analyzed
by using the software statistical (SPSS) where produced product analysis, the research access a
number of conclusions and the most important is: the decrease of creative ideas levels among the
teaching staff in humanitarian colleges compared with those in science faculties, particularly in
scientific research activities and participation in foreign conferences, because of the decrease of
organizational intelligence levels in humanitarian colleges. The research presented a number of
proposals among which was the establishment of a unit of intelligence organizational working on
the follow-up creative ideas for teachers and try to put them into practice by  them with providing
financial and scientific facilities.
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استمارة االستبانة–المالحق 
عـة دهوك                          جـام
اإلدارة واالقتصادكلية

قسـم إدارة األعمـال
الموضوع/ استبانة البحث

السادة األفاضل/ التدريسيون احملرتمون. 
حتية طيبة ...

حثني يف إكمال متطلبات نأمل أن تقدموا جزءًا من وقتكم الثمني يف اإلجابة على االستبانة اليت بني أيديكم، شاكرين تعاونكم مع البا
في  أعضاء الهيئة التدريسيةدراسة تحليلية آلراء عينة من –الذكاء المنظمي وانعكاساته في تنمية األفكار اإلبداعية  البحث املوسوم (

اإلجابة ). إذ أن الغرض األساسي من هذه االستبانة يتمثل بقياس متغريات البحث، وثقتنا كبرية يف حرصكم على كليات جامعة دهوك
مبوضوعية تامة جلميع الفقرات الواردة فيها.       

لكم عليه نرجوا التفضل مبلء االستبانة واإلجابة على كافة العبارات الواردة فيها ومبا يسهم يف حتقيق أهداف هذا البحث................ و 
فائق الشكر والتقدير.

الباحثلباحث                           االباحث                         
د. سعد فاضل عباس احملمود شريزاد طه مريو                         دلشاد طه مريو    

مدرس مساعد                          أستاذ مسـاعدمدرس مساعد                           
كلية العلوم الطبية                        رئاسة جامعة دهوك                 كلية اإلدارة واإلقتصاد

أوًال: بيانات تعريفية:
. موقع العمل :  (   ) رئاسة اجلامعة ،   (   ) كليات اجلامعة1
. أسم الكلية:  2

ثانياً: بيانات تتعلق باملستجيب: 
(   )   ذكر ،   (   )  أنثى.اجلنس:                - 1
سنة، 45اقل من -35سنة، (   ) 35أقل من -25العمر:                               (   ) - 2

سنة فأكثر.55سنة، (   ) 55أقل من -45(   ) 
ما بعد الدكتوراه، (   )  دكتوراه، (   ) ماجستري.التحصيل الدراسي:                   (   ) - 3
اللقب العلمي:                       (   ) استاذ، (   ) استاذ مساعد، (  ) مدرس، (  ) مدرس مساعد - 4

سنة،20أقل من –10سنة، (   ) 10أقل من –1(   ) مدة اخلدمة اجلامعية- 5
سنة فأكثر. 20(   ) 

سنة،20أقل من –10سنة، (   ) 10أقل من –1(   ) مدة اخلدمة الوظيفية- 6
سنة فأكثر.20(   ) 
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ما يلي:مالحظة: قبل املباشرة يف اإلجابة على أسئلة (فقرات) االستبانة ، يرجى مالحظة
 ) وضع عالمة.يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك (
ا ستجعل االستمارة غري صاحلة للتحليل.؛ عدم ترك أي فقرة بدون إجابة أل
.بإمكانكم االستفسار عن أي غموض يف الفقرات من الباحثني

الكلية)، والذي يقابل ذكاء الفرد، واليت تستطيع املنظمة من قدرات وطاقات الذكاء اليت متتلكها املنظمة (اجلامعة أو ثالثًا: الذكاء التنظيمي: 
أن إىلمن جامعة جورج واشنطن (William E. Halal)خالهلا توليد املعرفة واستخدامها اسرتاتيجياً للتكيف مع بيئتها. إذ يشري الربوفيسور

يها يف االستجابة للتغريات والتعقيدات يف بيئة عملها الداخلية يمي لدقدرات وطاقات الذكاء املنإىلما يعادل نصف أداء املنظمة اليوم يعود 
واخلارجية، يف حني أن النصف اآلخر من اداء املنظمة يتحدد من خالل عوامل ديناميكية أخرى كالقيادة، وبناء االسرتاتيجيات، وظروف بيئة

العمل، وعوامل تنظيمية أخرى.  

النعمالعبارةت

تتكنولوجيا المعلوما.1

يف العمل األكادميي للجامعة أو الكليةةنعتقد أن اعتماد تكنولوجيا املعلومات احلديثة ضروريأ.

جند أن مستقبل اجلامعة مرهون بقدرتنا على أمتتة كافة جوانب العمل األكادميي مبا يستجد من تكنولوجيا معلوماتيةب.

موقع متقدم على اجلامعات احملليةما منتلكه من تكنولوجيا معلومات حديثة تضعنا يفت.

ال األكادميي من قدراتنا التنافسية مع اجلامعات اليت تعمل يف بيئتنا احمللية واإلقليميةث. تعزز تكنولوجيا املعلومات يف ا

لكليةميتلك التدريسيون القدرات الالزمة للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات يف جماالت عملهم باجلامعة أو اج.

لفكريرأس المال ا.2

ا وسيلة لتحقيق ميزة تنافسية للجامعة أو الكليةأ. نعمل على تنشيط مهاراتنا املعرفية كو

يف جامعتنا من أهم املعضالت اليت تواجهنا يف العمللفكرينعترب أن تشكيل وتراكم راس املال اب.

ا اجلوهريةفكريالتنظر اجلامعة أو الكلية على أن راس املالت. لديها ميثل أهم مواردها وقدرا

نسعى ألن ترتكز أنشطتنا األكادميية يف اجلامعة أو الكلية على احلقول العلمية اليت تضيف ناتج معريف خلرجييها  ث.

ا على التخفيف من ضغوطات العمل احلالية واليت تضعف من قيمةج. لديها لفكري راس املال اتعمل اجلامعة أو الكلية بكل قدرا

الهيكل المنظمي.3

نعتقد أنه من الضروري أن يتصف اهليكل املنظمي للجامعة أو الكلية باملرونة الالزمة ملواجهة مستجدات البيئة الداخلية واخلارجيةأ.

التأكد هو األفضل يف العمل األكادميينعتقد أن استخدام األسلوب العقالين يف اختاذ القررات ملواجهة حاالت املخاطرة وعدم ب.

ضرورة أن يضم هيكل اجلامعة أو الكلية وحدة تسمح بالبحث عن اإلشارات البيئية لفرص تطور العمل األكادمييت.

ود وعوائقضرورة أن يسمح اهليكل املنظمي للجامعة أو الكلية حبالة بالتعاون بني خمتلف الوحدات اإلدارية واألكادميية وبدون حدث.

ضرورة أن يتصف اهليكل املنظمي للجامعة أو الكلية بالتوجه حنو األكادمييني يف احلصول على املعلومات بدالً من التكنولوجيا  ج.

العالقات مع أصحاب المصالح.4

ات العمل األكادميي جند أن ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون مع ذوي املصاحل يف داخل اجلامعة وخارجها ضرورة ملقتضيأ.

اب. ال أمام مشاركة أصحاب املصاحل مبا لديهم من أفكار يعزز من مكانة اجلامعة وقدرا إن فسح ا

نعتقد أنه على اجلامعة أو الكلية أن تتقبل برحابة صدر تدخالت أصحاب املصاحل يف كافة شؤون اجلامعة العلمية واإلداريةت.

قيات مع اجلامعات العاملية بغض النظر عن ترتيبها العاملي يف جمال املعايري األكادميية ضرورة عقد االتفاث.

نعتقد أن وجهات نظر أصحاب املصاحل جتاه خمتلف سياساتنا األكادميية معززة وليست معيقة هلاج.
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ثقافة المنظمة.5

ا على القيم الثقافية ذات العالقة بتطأ. وير الذكاء املنظمي ملواردها البشريةتركز اجلامعة وكليا

نعتمد ثقافة الرتكيز على حل مشاكل العمل أفضل من الرتكيز على حتقيق األهدافب.

جند أن قيم اإلصغاء للتغذية الراجعة من اآلخرين أفضل من أختاذ القرارات األكادميية بصورة ذاتيةت.

داء العمل بدًال من البحث عن اجياد البدائل ألداء العملنعتمد ثقافة اتباع اإلجراءات اخلاصة بأث.

نعتقد أن ثقافة اإلبداع متثل املرتكز اجلوهري للعمل األكادميي يف املؤسسات اجلامعيةج.

عوامل ديناميكة (القيادة، اإلستراتيجية، البيئة).6

ت واملعرفة الضرورية ألداء العمل األكادمييالقيادة اليت متتلك الذكاء املنظمي هي اليت تركز على املهاراأ.

م جيداً ب. م وقابليا تستمد اجلامعة أو الكلية جناحها من القادة الذين يعرفون قدرا

نركز على ضرورة اعتماد األكادمييني يف حتصيل املعرفة السرتاتيجيات توظيف مهارات الذكاء املعرفية بصورة احرتافية يف عملهمت.

نتبىن اسرتاتيجية تنمية ذكاء التفكري اإلبداعي لدى األكادمييني كأحد أهدافنا بعيدة املدىث.

نعمل على امتالك القدرات اليت تؤهلنا للتكيف مع البيئة اليت تعمل فيها اجلامعةج.

نعترب أن التمييز بني الفرص البيئية واقتناصها من قدرات الذكاء اليت متتلكها جامعتناح.

ما یقدمه األكادیمیین من أفكار تسهم في إضافة قیمة مبدعة وفریدة في مختلف مجاالت عملهم الجامعیة من تدریس .األفكار اإلبداعیة: 2
وبحث علمي وتألیف واستشارات وغیرها.

النعمالعبارةت
أنشطة التدريس.1
الرتقاء باألداء التدريسي  هل تعتقد أن التوظيف املعريف ملا ميتلكه األكادميي حيقق اأ.

هل تعتقد أن هناك فجوة معرفية بني ما تؤديه من أنشطة التدريس وبني ما يؤديه أقرانك يف اجلامعات العاملية ؟
عوامل:إىلإذا كانت اإلجابة على العبارة السابقة بنعم فهل تعزو اسباب هذه الفجوة ب.

شخصية  ، (  ) تنظيمية ، (  ) كل ما ذكر(  ) مادية ، (  ) تكنولوجية  ،  (  ) 
ما هو عدد املواد الدراسية اليت قمت بتدريسها لطلبة الدراسات األولية خالل األعوام الثالث األخرية  

2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 
لطلبة الدراسات العليا خالل األعوام الثالث األخرية  ما هو عدد املواد الدراسية اليت قمت بتدريسهات.

2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 
ما هو عدد مشاريع التخرج اليت أشرفت عليها خالل األعوام الثالث األخرية  

2014-2013،  (  ) عام2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 
ما هو عدد رسائل املاجستري اليت أشرفت عليها خالل األعوام الثالث األخرية  

2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 
ما هو عدد أطاريح الدكتوراه اليت أشرفت عليها خالل األعوام الثالث األخرية  

2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 
أنشطة البحث العلمي.2
هل تعتقد أن البحث العلمي أكثر أمهية من نشاط التدريسأ.

هل تعتقد أن التعاون مع باحثني آخرين أفضل يف إجناز البحوث من االعتماد على اإلجناز الفرديب.

ا خالل األعوام الثالث األخرية  عدد البحوث العلمية اليت أجنت. ز
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

عدد البحوث العلمية اليت قبلت للنشر خالل األعوام الثالث األخرية  ث.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

بحوث العلمية اليت حازت على درجة قّيم خالل األعوام الثالث األخرية  عدد الج.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

عدد البحوث العلمية اليت حازت على درجة أصيل خالل األعوام الثالث األخرية  ح.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 



لد:  561،2016-531صاعية)،(العلوم االنسانية واالجتم1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

561

ا يف دوريات أجنبية خالل األعوام الثالث األخرية  خ. عدد البحوث العلمية اليت نشر
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

أنشطة التأليف والترجمة.3
مجة أكثر امهية من املردود املادي لههل تعتقد أن املردود العلمي من التأليف والرت أ.

هل جتد أن اجلامعة أو الكلية تقدم الدعم املناسب ألنشطة التأليف والرتمجةب.

عدد الكتب اليت قمت بتأليفها أو شاركت فيها خالل األعوام الثالث األخرية  ت.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

عدد الكتب اليت قمت برتمجتها أو شاركت فيها خالل األعوام الثالث األخرية  ث.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

أنشطة المؤتمرات العلمية.4
ريسيهل تعتقد أن املشاركة باملؤمترات العلمية ليست بأقل أمهية من النشاط التدأ.

يف املشاركة باملؤمترات العلميةأعضاء اهليئة التدريسيةهل تعتقد أن الفرصة متاحة لكافة ب.

ا خالل األعوام الثالث األخرية  ت. عدد املؤمترات العلمية الداخلية اليت شاركت 
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

ا خالل األعوام الثالث األخرية  عددث. املؤمترات العلمية اخلارجية اليت شاركت 
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

أنشطة االستشارات .5
هليئة التدريسيةأعضاء اهل تعتقد أن فرص املشاركة يف املكاتب اإلستشارية للجامعة أو الكليةات متاحة لكافة أ.

هل تعتقد أن ما حتققه املكاتب االستشارية من مردودات يسهم يف الدعم املادي ألنشطة اجلامعة أو الكلية األخرىب.

عدد االستشارات اليت قدمتها للجامعة ومكاتبها االستشارية خالل األعوام الثالث األخرية  ت.
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 

براءات االختراع .6
تسهم يف االرتقاء بسمعة اجلامعة أو الكلية على نطاق اجلامعات العامليةألعضاء اهليئة التدريسيةهل جتد أن براءة االخرتاع أ.

قيق معايري األداء األكادميي العامليةمتثل خطوة واسعة باجتاه حتألعضاء اهليئة التدريسيةهل تعتقد أن براءة االخرتاع ب.

ا خالل األعوام الثالث األخرية  ت. عدد براءات االخرتاع اليت أجنز
2014-2013،  (  ) عام 2013-2012، (   ) عام 2012-2011(   ) عام 



لد:  2016، 579-562ص(العلوم االنسانية واالجتماعية)،1، العدد: 19جملة جامعة دهوك، ا

562

أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل األكاديمي ودافعية االنجاز 
لدى طلبة فاكولتي العلوم التربوية بجامعة دهوك

ئاالن مجيل إبراهيم
العراق-كوردستانكلية الرتبية األساس، جامعة دهوك، إقليم  

)2016،آذار1،  تاريخ القبول بالنشر:2015تشرين الثاني، 25(تاريخ استالم البحث:

الخالصة
فاكولتي العلوم طلبةلدى،االنجازدافعيةو الدراسي،التحصيلعلىالنشطالتعلماستراتيجياتتخداماسأثرتعرفإلىالحاليالبحثيهدف

التدريس.طرائقمقررفيدهوك،بجامعةية و علم النفس / سكول التربالتربوية
سكول التربية و علم و النفس/فيالثالثةالمرحلةطلبةجميعالبحثمجتمعوتضمنالتجريبي،المنهجعلىتجربتهلتنفيذالباحثاعتمدو 

التجربةتطبيقلغرضقصدياً،النفسوعلمالتربيةقسماختارلبحثهوكعينة)،2015- 2014الدراسي(للعامدهوكبجامعةالتربويةالعلومفاكولوتي
وفقتعلموا،اً طالب)42(فيهاالطلبةعددبلغالتجريبية،المجموعةإحداهاعدَّتمجموعتين،العشوائيالسحببطريقةمنهاختارفافيه،

س.االعتياديةالمحاضرةطريقةوفقتعلموااً،طالب)40(فيهاالطلبةعددوبلغالضابطة،المجموعةكانتواألخرىالنشط،التعلماستراتيجيات
اختبارية.فقرة)24(منالنهائيةصورتهفيتكونإعداده،منتحصيلياختبارهماأداتينوطورالباحثاستخدمالبحثأهدافولتحقيق

:النتائج اآلتيةإلىتوصل،وتحليل نتائجهااألدواتوتطبيقالتجربةتنفيذوبعد.فقرة)69(منتكوناالنجازيةدافعلقياسمقياساً و 
االختبارفيوالضابطةالتجريبية،المجموعتين:فيالطلبةدرجاتمتوسطيبين) 0.05عند مستوى الداللة (إحصائيةداللةذوفرقوجود

.التدريسطرائقلمادةالتحصيلي
مقياسعلىوالضابطةالتجريبيةالمجموعتين:فيالطلبةدرجاتمتوسطيبين)0.05عند مستوى الداللة (إحصائيةداللةذوفرقدو وج

االنجاز.دافعية

المقدمة.1
معظميفمتسارعاً وتطوراً تقدماً عقودعدةمنذالعامليشهد

قوةطورالتهذاعنانبثقوقداالنسان،ياةحبعلقتتاليتاجلوانب
املعرفيةالتطوراتمنوبالرغم.البشريةتاريخيفعظيمةمعرفية

والباحثني،العلماءغالبيةقبلمناملالحظأنإال؛كنولوجيةوالت
عليهايطرأمل،الدراسيةالقاعةيفواجلادة احلقيقيةاملمارساتأن

التقليديةالتدريسيةطرائقالعناالبتعادحنو التقدممنالكثري
الطلبةزالوما،غالباً املدرسحمورهايكوناليتوأساليبها 

وتدوين،واالنصاتاالستماعيفينحصرسليببدورٍ يكتفون
احفظهاو ،املعلومات هممدرسمنهم ذلكيطلبعندماوإعاد
.)456،ص2008جادو،وأبو(عشا، 

العمليةيفالطالبأنعلى احلديثةاالجتاهاتنظروت
املعلوماتاستقباليفنشطاً شخصاً يكونأنينبغيالتدريسية

،عقليةإمكاناتمنميتلكهملاوموظفاً هلا،منظماً و ،وتلقيها
ا، وتبويبها، وتنسيقها،ملعاجلتها،معرفيةطرائقو  واستيعا

، 2004(دروزة،وقيمة.معىنذواتمعرفيةأمناطإىلوحتليلها
تعلمه،سؤوليةملهحتمليفهدور علىأيضًا تؤكدكما).38ص
علىإمكاناتهزيادةيفهاعديسالكبرية املسؤوليةهذهتبينوأن

- .ءاتهألداومراقبته،ذاكرتهيفاملخزنةاخلرباتاستحضار
).21، ص2000وقطامي،،قطامي(

Myers(يؤكدو  & Jones(الطلبةنشجعحنيأنه
طرحإىلمنشاطات املؤديةاليفسامهةاملعلىوحنفزهم 

قرراملمبحتوىاخلاصةوالتوضيحاتواملناقشة، ،األسئلة
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للمعلوماتاألحسناالحتفاظعلىنعملالفإننا،الدراسي
باإلضافة إىل ذلكنساعدوإمنافقط،الدراسيةباملادةاخلاصة

& Myers(.لديهمالتفكريوإمكاناتقدراتتنميةعلى

Jones, 1993,p:29(.
والتعليمالرتبيةجماليفاحلديثةاالجتاهاتمنأنإىلارويش

استقبالعلىاملعتمدةبالطرقالتعلممنالتحوللزوم
Active)النشطالتعلمحنو،غيباً وحفظها،املعلومات

Learning)حبريةآرائهعنوالتعبريالطالب،مناقشةيعينالذي
بنيالعالقاتودراسة،أصدقائهمعاألفكاروتبادلتامة، 

،عنهايعرفهوما،ذهنهيفهومبااملفاهيمبنيبطوالر اضيع،املو 
علميةمواقفيفواملعارفاملعلوماتتلكوتطبيقنفيذتأو

.وهدفًاوقيمة، ،معىنوظيفة، و لتعلمهيكونحىت،وحياتية يومية
).91، ص2009والفرا،هدروس،(أبو

كالباحثني واملدرسني وأصحاب القرارالكثريونيستفسروقد
،واملعاهد،اجلامعاتلطلبةبالنسبةمهمالنشطالتعلمملاذا

هلذاإجاباتتوجد عدة احلقيقةويفاأليام؟هذهيف املدارسو 
منأسالفهمعنخيتلفوناليومطلبةأنيفأوهلايتمثلل،اؤ ستال

حنوأكربتوجهلديهمرمبا يف هذه األيام طلبةالوأنالسابقني،
فعال الللتعلماملالئمةالتعلميةالتعليميةالبيئةوحنو،قانةالت

McCarthy(والنشط & Anderson, 2000,p:45(.

فهو،للطلبةومهماً ضرورياً النشطالفعال و التعلمكانوإذا
األسئلة اختيارعلىيساعدهحيث،درسللمبالنسبةأيضاً مهم

املتعلمنيبنيماتراعيكي،الصعوبةيفمتفاوتةمستوياتمن
يفتوجيهوال،والنصح،العونهلمويقدم،يف الفرديةفروقمن

منلكلٍ النشطالتعلمميثلكما.املالئم واملناسبالوقت
والتفكري،العمليفواملتعةللتسليةجماالً الطالبو املدرس،
غالباً.اليوميةأنشطتهميفوالرتابةاملللالسأم و عنويبعدهم

)Shenker, et-al, 1996,p:25(.
هذهيف نالحظهالذياهلائلريفاملعاالنفجارضوءويف
للتعلمواسرتاتيجياتائقطر تطويرمنا يتطلبذلكفإناأليام،
عددالهذامعالتعامليفاملسؤوليةحتملعلىالطلبةتشجع

بالتعلمإالناجحاً يكونالقد والذي،لوماتاملعمنالالحمدود

التعلممبدأعلىيف مبادئه يركزالذيو ،والفعال،النشط
الطالبيساعدالذيتعمق،املالتعلمعلىوالتشجيع،بالعمل

يكونأنويتوقعأفضل،بشكلالتعليمياملوضوعاستيعابيف
ويطرح،بهاخلاصةالكلماتبشرحهاتوضيحها و علىمتمكناً 
ويعملاملدرس،ستفساراتأعنوجييباملختلفة،األسئلة
تنوعة املاملشكالتحلعلىدائم ومستمروبشكل ،جاهداً 

إىلالوصولمن مث و ،معهاليةعابفاجلاد التعاملبعدواملختلفة
مفيدةقراراتواختاذ،مفيدةمبادئ وتعميمات وقواعد

.)4، ص2008واآلخرون،(عشا،بصددها.ب
البحثمشكلة.2

دهوك،جبامعةالتدريسيفخربتهخاللمنالباحثالحظ
وكونهفيها،والطلبةاملدرسنيمنالعديدمعاملستمرتواصلهو 

يفضعفوجودالعامة،االمتحاناتجلانيفعضواً كان
مقررويف،الرتبية األساسيتفاكوليفعامبشكلالطلبةحتصيل
الطرائقو األساليبإىليعزىقدو خاص،بشكلالتدريسطرائق

التقليديةاحملاضرةطريقةزالتالواليتاملدرس،يستخدمهااليت
،الدراسيةالقاعةداخلهابينكبرياً حيزاً تشغل(الكالسيكية)

دومنااملعرفةتلقنيعلىيقوم،نظريًاالتدريسأصبحوبذلك
الطلبةتشجيعو والتقصيوالبحثالتفكريبتنميةاالهتمام

يفواعتماًدا،سلبيةأكثرالطلبةجعلمماالتعلم،علىفيزهم وحت
ثقتهمتزعزعتكمااآلخرين،مساعدةعلىحتصيلهم
،اهللالطف(يؤكدو لإلجناز،دافعيتهماخنفضتو ،بأنفسهم

عمليةيفةأساسيطو شر من الاإلجنازدافعيةأنعلى)2005
املصاعب،وخوض،البحثيفالرغبةتوفرحيث؛اجليدالتعلم

الفرا،و هدروس،(أبو.التعليميةاملهماتيفواملثابرة
.)92،ص2009

تدريسقائطر تطويرإىلمتكررةدعواتظهرتهناومن
يفأنناالباحثيرىلذانشطاً،وجتعله،تعلمهيفالطالبتشرك
النشطالتعلمتستند إىل اسرتاتيجياتاستخدامإىلاحلاجةأمس

هذهمثلندرةلوخاصة،مثالً كاجلامعاتالتعليميةمؤسساتنايف
لذا،خاصةدهوكوجامعةعامة،ردستانو كإقليميفالدراسات

،األكادمييالتحصيلعلىمنهابعضأثرتقصيحاولفقد
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منالبحثمشكلةربزتف،فيهاالطلبةلدىاالجنازدافعيةو 
اآليت:السؤالعناإلجابةخالل
التحصيلعلىالنشطالتعلماسرتاتيجياتستخداماأثرما

فاكوليت الرتبية األساسيةطلبةلدىاالجنازدافعيةو األكادميي 
؟دهوكجبامعة

البحث:أهداف.3
احلايل اىل التعرف على :يهدف البحث 

التحصيلعلىالنشطالتعلماسرتاتيجياتاستخدامأثر- 1- 3
يفدهوكجبامعةفاكوليت الرتبية األساسيةطلبةلدىكادميياأل

.التدريسطرائقمادة
دافعيةيفالنشطالتعلماسرتاتيجياتاستخدامأثر-2- 3

دهوك.جبامعةفاكوليت الرتبية األساسيةطلبةلدىاالجناز
البحث:أهمية.4
تساعدقداليتالنشطالتعلماسرتاتيجياتأهمحتديد-1- 4

.الطلبةحتصيلدرجةمنوترفعالتدريس،مهاراتتنميةعلى
خدمة مثل هذا النوع قد يستفيد الطلبة من إجراءات -2- 4

للعملية التعلمية.
تادور لعقدنتباهااللفتيفلبحثانتائجتسهمقد- 3- 4

.النشطالتعلمسرتاتيجياتالتدريبية
قد يفيد املدرسني وذلك من خالل لفت أنظارهم إىل -4- 4

يف التدريس، وذلك جلعل املوقف التعليمي أكثر ها استخدام
فعالية.

قد يفيد املسؤولني يف اجلامعة من خالل لفت أنظارهم -5- 4
ها.إىل ضرورة تشجيع املدرسني على استخدام

استجابة لصدى ما تنادي به العديد من املؤمترات -6- 4
دف إىل ،العاملية واحمللية من ضرورة إعداد دراسات وأحباث 

تطوير طرائق التدريس يف اجلامعات.
البحث:حدود.5
العلوم الرتبوية/سكول الرتبية و فاكوليتاملكانية:احلدود- 1- 5

.دهوكجامعةعلم النفس/

الدراسيالعاممنالثاينالكورسالزمانية:حلدودا-2- 5
)2014 -2015(.
من قسم الرتبية وعلم الثالثةاملرحلةطلبةالبشرية:احلدود- 3- 5

.النفس
(املناقشة، التعلم :واضيعموهياملوضوعية:احلدود-4- 5

، حل املشكالت، التدريس التباديلالتعاوين، خرائط املفاهيم، 
ستنفذاليتو ،التدريسطرائقمقررمنالعصف الذهين)

التعاوين،(التعلمـبحددتاليتالنشط،التعلماسرتاتيجياتب
املفاهيم).خرائطالذهين،العصف

البحث:فرضيات.6
عند مستوى الداللةإحصائيةداللةذوفرقيوجدال- 1- 6
موعتني:يفالطلبةدرجاتمتوسطيبني)0.05( التجريبيةا

(اليتوالضابطةالنشط)،التعلماسرتاتيجياتوفقتعلمت(اليت
طرائقملادةيالتحصيلاالختباريف)املتبعةالطريقةوفقتعلمت

س.يدر الت
عند مستوى الداللة إحصائيةداللةذوفرقيوجدال- 2- 6
موعتني:يفالطلبةدرجاتمتوسطيبني)0.05( التجريبيةا

(اليتوالضابطةالنشط)،التعلماسرتاتيجياتوفقتعلمت(اليت
.االجنازدافعيةمقياسعلىاالعتيادية)الطريقةوفقتعلمت

البحث:مصطلحات.7
:Strategyسرتاتيجيةاإل- 1- 7

اسرتاتيجوساليونانيَّةالكلمةمناشتقتكلمةهي
)Strategos(، القيادةفن:تعيناليتو)Art of Leadership(،

اتوعرَّف منجمموعةمنتتكوَّن،ومنظمة،عامة"خطةبأ
تسلسليفواملرتبةاحملددة،التعليميَّةاالجراءات واألنشطة

وهي،عينةمزمنيةفرتةيفددةحمتعليميةغاياتلتحقيقالئم،م
مبا،التعليميَّةالعمليَّةعلىالقائمحيدِّدهااليتالطريقةبذلك

. املتعلمني"وخصائصوضوع العلمي،املطبيعةمعغميتنا
.)476،ص 2009(مخيس، 
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اتعرَّفكما ،التعليميةغراضاألحتقيقأجلمنخطة"بأ
يفارسهامياملتعلمأناملؤكدمناليتقانةوالتالطرقتضعفهي

).256ص،2011،اخلزاعلة("هدفهإىلليصلالواقع
الذهين،(العصفاسرتاتيجياتتعيناإلجرائي:التعريف
ختطيطيفالباحثاتَّبعهااليتالتعاوين)التعلماملفاهيم،وخرائط

املرجوةاألهدافلتحقيق، التدريسطرائقمقررحماضراتتنفيذو 
يةالرتبية األساسفاكوليتيفالثالثةاملرحلةلطلبةهاتدريسمن

عالية.بفاعليَّة
: Learningالتعلم –2–7

يعرف التعلم بأنه عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال 
ميكن مالحظته مباشرة، ولكن يستدل عليه من األداء أو 
السلوك الذي يصدر من الفرد، وينشأ نتيجة املمارسة، كما 

). ويتبىن 146، ص2006يظهر يف تغري أداء الفرد. (أبو جادو، 
جراءاته.الباحث هنا هذا التعريف كونه األنسب للبحث وإ

Activeالنشطمالتعل-3- 7 Learning:

Myers(هعرف- & Jones,1993(التعليميةالبيئة":أنهعلى
،والكتابة،والقراءة،واإلصغاء،التحدثللطلبةتتيحاليت

: مثلمتعددةوأساليبالتقانةاستخدامعرب وذلكوالتأمل،
موعات الصغرية، و  ولعب الدور، ودراسة املشكالت،حلا

الطلبةمنتتطلباليتاألنشطةمنوغريهاواحملاكاة،احلالة، 
."الواقععامليفتعلموهماتطبيق

:بأنه)423، ص2006القادر،وعبد(سليمان،هتعرفو -
،الدراسيةقاعةالداخلاملدرسيتبعهااليتالرتبويةاملمارسات"

وحتمل،طالبالاجيابيةو نشاطفاعلية و علىكثرياً وتعتمد
ودفعه تعلمه،بشاناتر اقر الاختاذعلىوقدرتهتعلمه،ليةمسؤو 

."الذاتيةو ،االجتماعيةذكاءاتهلدعم،تعاوينبشكلالعملحنو
جيعلالذيالتعلمذلكبأنه")65، ص2007(أمحد،ويعرفه-

منبهيقومماعرب،نشاطبةالتعليميقفااملو يفهمسيالطالب
.ه"مدرسبإشراف،هتقارير لوكتابة،ءةاوقر ،حبث

منجمموعة"بأنه)9،ص2010(احلريب،ه أيضاً ويعرف-
القاعة الدراسية،داخلالطالبايتعلماليتسرتاتيجياتاال

فيماوالتفكري، واملسامهة يف العمل،للمشاركةمنقاداً جتعلهحبيث
."املدرسمنومتابعةفابإشر وذلكيقوم به،

تقومالنشطالتعلماسرتاتيجياتأنويستنتج الباحث مما سبق
:اآلتيةاملرتكزاتعلى
.عقلهلبناء املعرفة يف ،واليدوي،بذل املتعلم للجهد العقلي
.التعليميةالتعلمية نشاط املتعلم واجيابياته أثناء العملية 
خمطط ،التعليمي بشكل اجيايبوضوعتفاعل املتعلم مع امل
.هدفقيمة و ذو و ،له
: Motivationالدافعية –4–7

ا 2002يعرف (قطامي، وقطامي،  ) الدافعية على أ
احلاالت الداخلية أو اخلارجية اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه حنو 
حتقيق هدف أو غرض معني، وحتافظ على استمراريته حىت 

). ويتبىن 292، ص2006يتحقق ذلك اهلدف. (أبو جادو، 
هذا التعريف كونه األقرب ألغراض البحث.الباحث هنا 

:اإلنجازدافعية-5- 7 Accomplishment motivation

الالجنازالدافعية)407، ص2002(الغنام،يعرف- :بأ
يفدائمة واملستمرةالوالرغبةليةؤو املسلتحملالفرداستعداد"

علىوالتغلب،واملعقدةصعبةالهماتاملواجناز،النجاح
."األداءمنمستوىوأفضل،جهدأقلبو ،بكفاءةشكالتامل
أواخلارجية احلالة"ا:أعلى)20،ص2000(الرداد،هاويعرف-

،معنيغرضحتقيقحنوسلوكهحتركواليتطالب، للالداخلية 
أنشطة التعليمحولةاملتمركز استمراريتهو انتباههعلىوحتافظ

مما،اهلدفذلكيتحققحىت،التعلممبوضوعاملرتبطةو التعلمو 
.هومي"املفالتغريتعزيزإىليؤدي

دافعويقاس)،2000(الرداد،تعريفهناالباحثويتبىن
منالطالبعليهاحيصلاليتالكليةبالدرجةإجرائياً االجناز
البحث،هذا ألغراضاملعدقياساملفقراتعلىاستجابتهخالل
تصحيحوعند،فقرة)69(و،أبعادتسعةمنيتكونوالذي
اإلجيايباملوقفعلى)اتدرجثالث(:الطالبيعطىاملقياس

)واحدةدرجة(و،احليادياملوقفعلى)اندرجت((و،فقرةلكل
) 207(له عظمىالدرجةالتكونوبذلك،بـيالسلللموقف
درجة.)69(الدنياالدرجةو درجات،
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:Achivmentكادميياألالتحصيل-6- 7
يفتعلميةنتاجاتمنتعلمنيامللدىحتققمامقدارهوو 

الطالب عليهاحيصلاليتبالدرجةقاسوتالتدريس،طرائقادةم
البحث.اهذاألغراضاملعداالختبارعلى

للبحثالنظريةالخلفية.8
التعلم النشط:-1- 8
:هبدايات-

املهتمونمساه،جديدمصطلحاملاضيالقرناياتيفظهر
معبهاالهتماموازداد،"النشطالتعلم"والتعليمالتعلمبنظريات

األوىلالسنواتيفكنولوجيوالتالعلميموالتقدالتطورتعاظم
،جداً املهمةاضيعاملو منوأصبح،تقريباً الثالثةاأللفيةمن

يفقوةكل بهماتسأنالرتبويونيتوقعاليتاحلديثةواالجتاهات
أوالقاعة الدراسيةيفسواءوالتعليمالتعلماسرتاتيجياتحتسني

،نيتعلماملرادو أنشيطتاىلرمييلكونهوذلك،خارجها
الدورمنبدالً ،التعلمعمليةيفاجيابينيمشاركنيوجعلهم

.)466ص،2008جادو،أبوو عشا،(التقليدي يالسلبـ
خصائص التعلم النشط-

حيدث هذا التعلم عندما يعطى الطلبة الفرصة الختاذ 
عالقات أكثر فاعلية مبقرر التعلم، وبالتايل تشجيعهم على توليد 
املعرفة، بدًال من جمرد تلقيها. ويف بيئة التعلم النشط يسهل 
املدرسون تعلم الطالب بدًال من فرضه عليهم. ويعد األكثر 

ن انشغاله يف املهام أمهية هنا كي يكون الطالب نشطاً، يتضم
التفكريية األعلى مرتبة كـ (التحليل، والرتكيب، والتقومي). وضمن 
هذا السياق، فاالسرتاتيجيات اليت تروج للتعلم النشط ميكن 
ا النشاطات التعليمية اليت تتضمن  تعريفها بشكل عام على أ
الطالب وتنظمهم يف عمل وبناء األشياء، والتفكري بشأن ما 

).315، ص2010له. (بدوي، قاموا بعم
) أن خصائص التعلم النشط2009وذكرت (دراج، 

:تتمثل فيما يأيت

 :التأكيد على إجيابية املتعلم يف مهارات التفكري العليا مثل
(التحليل والرتكيب والتقومي)، والقدرة على حل املشكالت 

.بشكل عام
يف خمتلف الفعاليات.املشاركة الفاعلة، والنشطة للمتعلم
 الرتكيز على آلية تطوير مهارات التعلم األساسية واملتقدمة

.من املدرس إىل الطلبةأكثر من نقل املعلومات
 توجيه الطالب الستخدام مصادر ومراجع متعددة

.رئيسة وأولية
 ،التأكيد على التقييم الذايت للمتعلم، ومدى ارتباطه بالتعلم

ديد معيار شامل للحكم على العمل، وذلك عرب حت
.والغاية منه للمتعلم

توفري بيئة تعليمية فعالة ومالئمة، بإتاحة األساليب والوسائل 
التعليمية املختلفة، واليت تتناسب مع فروق املتعلمني بشكل 

)2076،ص 2009(دراج، .جيد

النشط:التعلماسرتاتيجياتأمهية-
اعلى)2006(سعادة،يؤكد علىالطلبةتساعدأ
وبناء األفكار اجلديدة األسئلة،وطرحاملهمة،القضايااكتشاف

واكتساب مهارات التفكري الناقد، املشكالت،وحلوتنظيمها، 
معوالتواصلوالتفاعل،التعاوينالعمل مهاراتواكتساب
خبرباتاملرورعلىوتشجعهمالعليا،التفكريومهاراتاآلخرين،
.)33، ص2006وآخرون، ،(سعادة. واقعيةوحياتية،تعليمية

وجيعل،لبةالطاهتماممنيزيدالنشطالتعلمنأكما
نشاطاتبالانشغاهلمبسبب ،طويلةلفرتةاً مستمر انتباههم

الثقةمدعإىلذلك ويؤديمعها،وتفاعلهم،والفعاليات العملية
،والدعمالتشجيعالب الطيتلقىوحيث،املدرسالطالب و بني

يفوالتأملبأنفسهم،والعمللالختيار،أمامهمالفرصحةتاإو 
م، (شاهني،.حبريةآرائهمعنوالتعبريسلوكيا

)132ص،2009
كذلك و يتعلمونه،ملالطلبةاحتصيلزيادةإىلؤدييوكذلك

،احليايتالواقعيفنفذهوياليوميةحياتهيفلطالبامنهيستفيد
إتباعمنينبغيلذلكوذاتية،مباشرةبصورةالطلبةفيهساهموي
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عنبعيداً القيماملفاهيم العلمية والرتبوية، و لتوصيلطريقة
).55، ص2008(بدير،.السائديديالتقلاألسلوب

أنيفتتمثلأخرى،أمهيةلهالداعمنيبعضويضيف
قلليالتعلممنالنوعهذاعليهاستندياليتتعددة املالنشاطات

نصاتاإل:مثلوخيفض من تأثريهاالسلبيةالتعلميةاألنشطةمن
بشكلوذلكاحلصة،زمنطوالاملالحظاتوتدويني،ـالسلب
p:33,2001,(.بشوقفيهاواالنغماسللتعلمدافعيتهميثري

Carroll & Leander.(

:النشطالتعلماسرتاتيجياتعليهاتقوماليتاملبادئ-
:أيتيفيمابادئهذه املتتمثلو 
 ًيبىن على أساس الذكاءات املتعددة لذلك يستخدم طرقا

.متعددة يف التعلموأساليب 
 وتقدمي تغذية املدرساملتعلمني و بنيالتفاعلالتعاون و ،

.فوريةراجعة 
الفعالة،التدريسيةوالكفايات املمارساتعلىالتشجيع
.)37ص ،2008(بدير، .للتعلمكافياً وقتاً توفراليتو 
يفعاليةتوقعاتيضعغالبًا الذيهوالنشطالتعلم

.األهدافحتقيق
التعليميالنشاطيفاملتعلماندماجبزيادةمعدله يزداد

والتقصي، والكتابة،والتحدث،االستماع،خاللمن،وبعمق
تاباخلرب اجلديدةاملعلوماتوربطوالتحليل،والتجريب،

(غازي، .اليوميةحياتهيفتعلمهماوتطبيقالسابقة،
)73ص :2004

يفوالتباينالتنوعضاافرت علىالنشطةاملمارساتتعتمد
)33،ص2006(معبد، .العقليةتاالقدر 

:النشطالتعلماسرتاتيجياتيفاملدرسدور-
اً تغري يتطلبالنشطالتعلمأن)2006وعيد،(سعيد،يؤكد

متنوعةفرصاً يقدممرشداً،يصبححبيث،املدرسأدواريفرئيساً 
واضيعاملفهمأجلمنبالفعليعرفونهماالستخدام،طلبةلل

التعلماسرتاتيجياتظليفهدور ويتلخص.اجلديدةالتعليمية
:أيتيفيماالنشط

 تشجيع االستقصاء واحلوار، واملناقشة، والتعلم التعاوين
.ضمن جمموعات لدى املتعلمني

االرشاد والتوجيه، والتأكيد على التعلم ال التعليم.
 لديه، وتدعيم الفضول الطبيعي املتعلمتشجيع وقبول ذاتية.
ني،اليت يتعلم منها املتعلماملهمةيعد املدرس أحد املصادر

.فقطوليس املصدر الوحيد
 للمتعلمني تسمح هلم ببناء معرفة جديدةالظروفيئة،

.)113، ص2006(سعيد، وعيد،. ملا يدور حوهلموفهم عميق
:سرتاتيجياتهذه االيفاملتعلمدور-

يتوقفالاألمرنأفبنجاح،النشطالتعلمعمليةتتمحىت
األكربالدورإنبلفقط،التعليميةالبيئةحىت أواملدرسعلى

ني املتعلمأدوارصيلخميكن تو للمتعلمني،يكونرمبا 
:أيتيفيماهنا 
.الرغبة يف مشاركة اخلربات التعلمية
وقبلالطالب إن منوه كفرد يبدأ من ذاته أوالً استيعاب

.كل شيء
 ثقة الطالب بإمكاناته يف التأمل بنجاح مع البيئة التعليمية

.التعلمية اليت حتيط به
 توظيف الطالب للمهارات واالجتاهات واملعارف اليت تعلمها

.واكتسبها يف مواقف جديدة
سأسعلىنياملدرسمنوالتوجيهاتللنصائحالطالبتقبل

.والصداقةاملودة
سعادة. واآلراء مع اآلخرين،تقدير قيمة تبادل األفكار) ،

.)121، ص2006
النشط:التعلماسرتاتيجياتقاتو مع-

تاتغيري إحداثاوتطبيقهسرتاتيجياتهذه االتبينيتطلب
شط،نالنالتعلمإىلليبالسالتقليديالتعلممناملتعلمولحت

للتعلم،املسهلدورإىل،للمعارفامللقندورمنساملدرِّ وتنقل
)76، ص2009مداح،و()،403ص،2006سعادة،(وذكر

:وهيالنشطالتعلمتواجهاليتاملعيقاتمنجمموعة
.من الطلبةكبريةذات األعداد القاعاتصعوبة التطبيق يف ال
.اج كامالً التخوف من عدم تغطية املنه
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عدم وجود خربة للطالب يف طرائق التعلم النشط، وضعف 
.ثقته بنفسه

وقتإىلواحلاجةغالباً،للتطبيقاملخصصالوقتضيق
.واإلعدادللتخطيطكاف 

رغبتهوعدم،التقليديةاألساليبعلىاملدرستعود
.التغيرييف
.نقص املصادر ،واملوارد، والوسائل املساعدة
.للتعلمالالزمةاملهاراتنقص
Accomplishment motivationاالجنازدافعية-2–8

أمهية دافعية االجناز:-
اختاللمنعادة ظهرتالدافعيةأنإىلالنفسعلماءيشري

البيولوجية،احلاجاتإلشباعاجلسميالتوازنيففقد يكونما،
النفسيةو االجتماعيةاحلاجاتإلشباعالذايتالتنظيمأو

وبالتايل،التوازنإعادةإىلداخلًياالفرديدفعمالإلنسان
احلياةيفمن أجل االستمرارالعاديةاحلالةإىلالوصول

).11ص،2004(الفرماوي،
يتضمناالجنازدافعأن)2000اخلالق،وعبد،(مرادويرى
واختيارالعمل،يفواإلتقانللمهامالسريعالجنازلرغبةميًال أو 

أيضاً و ،التنافسعلىالفرديشجع وهولالجناز،قائالطر حسنأ
الدافعويشملطبعاً لية،ؤو املسوحتملالتميزمن مث و األداءإتقان

إىلوالسعياهلدف،معرفة:منهااملكوناتمنكثرياً لالجناز
. الذايتتحكموالاملسار،صحيحوتاألداء،ذلك وجودةحتقيقه،

.)122، ص2000(مراد، وعبد اخلالق، 
:الدافعيةوظائف-
وظائف:ثالثدافعيةلل
ا:األولى- يسعىددةحمأهدافاً الطالبأمامتضعأ

دافعفكل،الغرضيبالطابعالسلوكتطبعاأمبعىن.لتحقيقها
،الغرضحيويةوحسبحتقيقه،إىلرمييمعنيدفيرتبط

نيل درجة مثلاملبذول، اجلهدازدادكلمايويةاحلازدادتكلماف
جهداً يدخرفإنه،مناسبعملعلىللحصولتؤهلهعلمية

.عليهاللحصول
ا متد السلوك بالطاقة، وحتفز النشاط، فالتعلم:الثانية- أ

عندوحيدثاملتعلم،ه بيقومالذيالنشاططريقعىنحيدث
فالدوافع.الدفعبزيادةويزداد،اإلشباعإىلتسعىة حاجورهظ
،معنيبنشاطيقومله جتعواليتالفرد،عندالكامنةالطاقاتيه

.ملالتعيةلعميفالركيزة األوىل تعدمثومن
ا:الثالثة- كون يتلكياملطلوبةالنشاطأوجهحتديديفعنيتأ

ويهمل،املواقفيستجيب لعدد منالفردجتعلفالدوافع،التعلم
املطلوبالنشاطأوجهحتديدأمهيةتأيتهنااآلخر. والبعض

. سلوكهويعتدل، تعلمهيتحققلكيميارسهاأنتعلماملمن
.)54، ص2002(منسي، وآخرون، 

:للدافعيةاملثريةالتدريسيةاملمارسات-
) أنه ميكن إثارة دافعية املتعلم مبا يأيت: 2007يرى (احليلة، 

للطالباخلياراتتأمنيعرب الضبطعمليةاملتعلم: تتمضبط-
الشفوية، احملاضراتخاللومنوظائفه الدراسية،إلجناز

واالختبارات.املكتوبة،والتقارير
يفينوّعأندرساملعلى:وأساليبهالتنوع يف طرائق التدريس-

لتقييم املستوىخمتلفةطرقاً يستخدموأن،وأساليبهالتعليمطرائق
للطلبة.العلمي

املادة الهتمامات يقربّ أناملدرساهتمامات املتعلم: على-
الشرح.عنداملتعلم

يفرغبةاملتعلملدىيكونالعندمااملكافآت: تستخدم-
والبسيطة الفعالةاملكافآتويتم باستخدامما،موضوعتعلم

الوقت.بنفس
شاركةمبذلكيتم:النفسعلىاالعتمادو تعلم املمبادرات-
والوسائل،الدراسيةاخلططو الرتبوية،هدافاألوضعيفتعلمامل

.)54، ص2007(احليلة، . الدراسيةيف العمليةةاملطلوب
عوامل تدين الدافعية عند الطلبة:-

الدافعية عند ) أن األسباب املؤدية لتدين 2007يؤكد (فاروق، 
الطلبة هي:

حاجاتاستعدادات و وعدم اكتشاف،اليوميالروتني-
املتعلم.

السلبية.املدرسنيبعضسلوكيات-
.تعلمني وحتفزهماملتستثرياليتالتعزيزأساليبإمهال-
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.لتفكري الطلبةاملثريةاألسئلةاستخدامإمهال-
املتعلمني.ضدعقابكأسلوبالدرجاتاستخدام-
اخلرائطرسمكالطلبة وتفاعلهمأنشطةإمهال-
.تمارينالحلو ،
حيويةتثرياليتالتعليميةتقاناتالاستخدامضعف-

.)43،ص2007(فاروق، املتعلمني. 
السابقة:الدراسات.9
,Wilkeدراسة ويلكي (- واليات املتحدة ليف ا)، 2001

بعنوان:األمريكية، 
“The effecet of active learning on collge

student's achievement, and self efficacy in ahuman
phychoology course for non majors”

اسرتاتيجياتاستخدامأثرمعرفةإىلالدراسةهذههدفت
مقرريفالذاتيةوالفاعليةالتحصيل والدافعية،علىالنشطالتعلم
واليةجامعةطالبلدى، اإلنسانجسمأعضاءوظائفعلم

طالباً،)171من (الدراسةعينةكونتتأمريكية. يفتكساس
باستخدامدرستجتريبيةإحداهاجمموعتني،إىلقسموا

بالطريقةدرستضابطةاألخرى و النشط،التعلماسرتاتيجيات
حولواستبانهحتصيلياً،اختباراً الباحثاستخدموقدالتقليدية،
داللةذاتفروقاً هناكأنإىلتوصلت الدراسةوقد، االجتاهات
موعةلصاحلالتحصيليفموعتنيجلابنيإحصائية طالب ا
موعتنيابنيإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدمالتجريبية،

اجتاهاتوجودإىلاالجتاهاتنتائجوأشارتالدافعية،يف
النشط،التعلمحنووالتجريبيةالضابطة موعتنيالدىإجيابية

.األخرىالدراسيةاملوادتعلميفيساعدهمسوفأنهمعتقدين
بعنوان:السعودية،يف)،2008(بوقس،دراسة-

املباشروالتدريبالنشطالتعلمإسرتاتيجياتاستخدام"أثر
لدىالتدريسمهاراتوتنميةاآلجلالتحصيلعلى

ات"املدرسالطالبات
إسرتاتيجياتاستخدامأثرتعرفإىلهذه الدراسةهدفت

شعبةالطالباتتدريسيفاملباشروالتدريب،النشطالتعلم
علىالكيمياء)(ختصصمن جبدةللبناتالرتبيةبكليةالثالثة

ادةمخاللمنلديهنالتدريسمهاراتوتنميةاآلجلحتصيلهن

الباحثةاستخدمتدراسةالأهدافولتحقيقالتدريس.قائطر 
تكونواختباراً ،هاإعدادمنالتدريبيةاألنشطةمنجمموعة

سؤالني أيضًا سؤاًال موضوعياً، و )25(منبصيغته النهائية 
الدروسوتنفيذتخطيطلتقوميبطاقةإىلباإلضافةمقاليني،

أدواتنفذتو فقرة.) 77(، وحماور)9(منتتكون
إىلوتوصلت.طالبة)166(بلغ عدد أفرادهاعينةعلىالدراسة
:تيةاآلالنتائج

درجاتمتوسطيبني)0.01(مستوىعنددالةفروقوجود
يف،والبعديالقبليالكيمياء)(ختصصاتاملدرسالطالبات

.البعديأدائهنلصاحلتدريسالقائطر مقررختبارا
بني)0.01(مستوىعنددالةموجبةارتباطعالقةوجود

التدريسقائطر مقرراختباريفالطالباتحتصيلدرجات
ن،اآلجل (بوقس، . التدريسملهاراتاملالحظةبطاقةيفودرجا
.)234- 213، ص2008

بعنوان:األردن،يف)،2008جادو،وأبو،عشا (دراسة-
حتسنييفالنشطالتعلماسرتاتيجياتاستخدام"أثر

الصفطالباتلدىاألكادمييةالذاتومفهومالعلميالتحصيل
األساسي"الثالث

اسرتاتيجياتاستخدامأثراستقصاءالدراسةهذهاستهدفت
الذاتومفهومالدراسي،التحصيلحتسنييفالنشطالتعلم
هذه تكونتو األساسي.الثالثالصفطالباتلدى

أربعمنالدراسةهذهيفاملستخدمةسرتاتيجياتاال
واملناقشة،األسئلةطرحالتعلم التعاوين، و :هياسرتاتيجيات

الدراسةعينةاختريتوقد.األدوارولعبوحل املشكالت، 
عشوائيةبصورةالشعبإحدىأيضًا واختريتقصدية،بصورة

بلغ ضابطةمجموعةكخرىأو ) طالبة،41(جتريبيةكمجموعة
) طالبة.41(عدد أفرادها

يف)املادةحتوالتاملختارة (وحدةالتدريسمناإلنتهاءوبعد
الباتالطتعريضمتتعليمًيا،موقًفا)20(خاللمنالعلومقررم

علىاشتمل،تعدداملمنختياراالنوعمنحتصيليالختبار
.األكادمييةالذاتواختبارفقرة،)40(

وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي
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موعتنييفالطالباتأداء اختبارعلىوالضابطةالتجريبيةا
موعةلصاحلالتحصيل ذوفرقوجودأظهرتكماالتجريبية.ا

الذاتمفهوم(مقياسعلىدائهنأمتوسطيبنيإحصائيةداللة
ولصاحل،النشطالتعلماسرتاتيجياتالستخداميعزى)األكادميية
موعة ).463- 456، 2008عشا، وأبو جادو، (. التجريبيةا

املتحدةاململكةيف)،Ravi،2009(رايفدراسة-
بعنوان:الربيطانية،

"Comparing the impact of active learning in a
secondary school with research-led teaching in a
medical school"

يفالنشطالتعلمأثربنياملقارنةإىلالدراسةهذههدفت
املتحدة،اململكةيفالطبيةواملدارس،الثانويةاملدارسمنكل

املدارسإحدىبةطلمن)10من (الدراسةعينةتكونتو 
) 21حنو (أعمارهمتبلغ و الطبية،املدرسةمن) 10(والثانوية،

موعتني،لطالباختريتوقدسنة، ريئسة،مهاراتستا
منقياسهاومتالتعاوين،بالتعلماألنشطةتنفيذأثناءتستخدم

املهارات.هذهتضمنتةاناستبخالل
الستخدامكبريأثرمثةأنإىلالدراسةنتائجوأشارت

املدارسطلبةلاملطلوبةاملهاراتاكتسابيفالنشطالتعلم
وأوصتسواء،حدعلىالطبيةاملدرسةوطالبالثانوية،
.النشطالتعلمالستخدامالتوجهبضرورةالدراسة

)Ravi, 2009, p:23-67(.
بعنوان:فلسطني،يف)،2009والفرا،هدروس،(أبودراسة-

مستوىعلىالنشطالتعلماسرتاتيجياتبعضاستخدام"أثر
لدىالدراسيوالتحصيلبالنفسوالثقةاإلجنازدافعية

التعلم".بطيئيالتالميذ
بعضاستخدامأثرتعرفإىلالدراسةهذه هدفت

والثقة،اإلجنازدافعيةعلىالنشطالتعلماخلاصة بسرتاتيجياتاإل
التعلم؛بطيئيالتالميذلدىالدراسيوالتحصيل،بالنفس

مقياس:هيأدواتثالثةالباحثاناستخدمذلكولتحقيق
يفللمعلمودليل،بالنفسالثقةومقياس،اإلجنازدافعية

منالباحثانتأكدوقد،النشطالتعلمإسرتاتيجياتاستخدام
وبلغخمتلفة،إحصائيةبطرق، وذلكدواتهذه األوثباتصدق

إىلقسمت،التعلمبطيئيمنتلميًذا)80(الدراسةعينةحجم
كلحجمبلغضابطةاألخرى و جتريبيةإحداها :جمموعتني

طالباً.)40(منهما
إحصائيةداللةذاتفروقأىل أن هناكنتائجالتوصلتو 

ولصاحل،االجنازدافعيةملقياسوالبعدي،القبليالتطبيقنييف
بنيذات داللة إحصائيةفروقوجدتكماالبعدي،التطبيق

موعتني وجدتو التجريبية،لصاحلاالجنازدافعيةمقياسيفا
الثقةملقياسالبعديالتطبيقيفأيًضاإحصائًيادالةفروق

موعتنيبنيبالنفس دالةفروقووجدتالتجريبية،لصاحلا
موعتنيبنيأيًضا البعديالتطبيقيفوالضابطةالتجريبيةا

أفرادلصاحلو ،والرياضياتالعربيةاللغةيفالتحصيلالختبارات
موعة .) 108- 89، ص2009(أبو هدروس، والفرا، .التجريبيةا

:بعنوان، يف السعودية،)2010، املالكيدراسة (-
معلميإكسابعلىمقرتحتدرييببرنامجفاعلية"

واجتاهاتحتصيلوعلىالنشطالتعلممهاراتبعضالرياضيات
."الرياضياتحنومطال

علىمقرتحتدرييببرنامجفاعليةمعرفةإىلالدراسةهدفت
وعلىالنشطالتعلممهاراتبعضالرياضياتمعلميإكساب
متاهلدفهلذاوحتقيقاً الرياضيات،حنومطالواجتاهاتحتصيل

:عينتنيعلىالدراسةطُبقتحيثالتجرييب،املنهجاستخدام
مبكتباالبتدائيةباملرحلةالرياضياتمعلميمناألوىلالعينة
برناجماً هلمُقدممعلماً )12(عددهمبلغبالصفا،والتعليمالرتبية
والبعديالقبليأدائهمقياسومتالنشطالتعلمحولتدريبياً 
الثانيةوالعينةالنشط،التعلمملهاراتاألداءمقياسبواسطة
طالبمنالتدرييبالربنامجحضرواالذيناملعلمنيطالب
متطالباً ) 273(عددهمبلغوقداالبتدائي،اخلامسالصف

اختباربواسطةأدائهمقياسومتالنشط،بالتعلمتدريسهم
متوبعدياً،قبلياً الرياضياتحنواالجتاهومقياسحتصيلي

فروضالختباراملرتابطة،للمجموعات(ت)اختباراستخدام
فروقتوجد:اآلتيةالنتائجإىلالدراسةتوصلتوقدالدراسة،

متوسطيبني)0.05(مستوى الداللة عندإحصائيةداللةذات
النشطالتعلمملهاراتاألداءمقياسعلىالرياضياتمعلميأداء
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لصاحل التطبيقوبعدهاملقرتح،التدرييبللربنامجتعرضهمقبل
مستوى عندإحصائيةداللةذاتفروقالبعدي. وكذلك توجد

األداءطالب يفالأداءمتوسطيبني) 0.05(الداللة 
الرياضياتحنواالجتاهمقياسعلىوالبعديالقبلي
البعدي.التطبيقلصاحل

:السابقةالدراساتعلىالتعليق-
حولاآلتيةالنقاطمالحظةمنالباحثمتكن

السابقة:الدراسات
اليتاحلديثةالرتبويةاالجتاهاتأهم أحدالنشطالتعلمديع
عرب مشاركتهالتعليمية،العمليةحمورالطالب جعلإىلرميت

.التعلميةالعمليةيفالفاعلة
االسرتاتيجيات مع خمتلف املراحل الدراسية؛ تتناسب هذه 

تتناسب مع ، كما سواء أكانت ابتدائية، أم إعدادية، أم جامعية
.العديد من املواد الدراسية

حيثومرونته،هاسرتاتيجياتبتنوعالتعلمهذا النوع من يتميز
مناملرغوباهلدفحتقيقما يناسباختياراملدرسيستطيع
.التعلميةالعملية

يفالنشطللتعلماالجيايباألثرعلىهذه الدراسات أمجعت
.واالجتاهات،والتحصيل،التفكريتنمية

:السابقةالدراساتمناحلايلالبحثمنهاستفادام
.النشطالتعلميفُكتبفيماالباحثحصيلةزيادة.1
.البحثملصطلحاتئيةااإلجر التعريفاتحتديد.2
أدوات البحث.حتديد منهجية الدراسة، وبناء .3
.املختلفة واملتعددةالنشطالتعلماسرتاتيجياتعلىالوقوف.4
،النتائجواستخالص،البياناتفسريتكيفيةعلىالوقوف.5

وحتليلها.،وعرضها
:السابقةالدراساتعناحلايلالبحثبهمتيزما

ملةجبالسابقةالدراساتعنيزمتاحلايلالبحثبأنيالحظ
:منهاالنقاط،من
التحصيلعلىالنشطالتعلماسرتاتيجياتأثراستخدم

االجناز.ودافع،الدراسي
يفالنشطبالتعلماملتعلقةالسابقةالدراساتمجيعأجريت
يفاحلايلالبحثمييزماوهذاالتدريس،طرائقادةمغريوادم

غريه.دونالتدريسطرائقيفأجريأنه
تمعخبصائصمتيز تمعفكانوعينته،ا وأخذتكردياً،ا

إقليميفدهوكجامعةلبةطوهمالكردية،البيئةهذهمنعينة
.العراقكردستان
علمحدعلى-علميةدراسةأوحبثوجودبعدم

.العراقكردستانإقليميفاملوضوعهذاتناولت-الباحث
البحث:منهجية.10

لسلسلةوالسليمالصحيحالتنظيمفنأنه:علىاملنهجيعّرف
(العسكري،احلقيقةعنالكشفأجلمنالعديدة،األفكارمن

املنهجعلىاالعتمادالبحثطبيعةواقتضت).1،ص2006
Experimentalالتجرييب Design Method،تغريبهويقصد
موضوعالظاهرةأوللواقعاحملددةللشروطومضبوطمتعمد

هذايفنتائجمنالتغريهذاعنينتجماومالحظةالبحث،
يفتؤثراليتاملتغرياتكللضبطحماولةمعالظاهرة،أوالواقع،

علىأثرهدراسةاملرادالتجرييباملتغريماعداالواقعأوالظاهرة،
).83، ص2003(دياب،من متغري.أكثرأو،تابعمتغري

Experimental(التجرييبالتصميمالباحثواعتمد

Design(احلايلالبحثيناسبلكونهاجلزئي،الضبطذي
متكافئتنيجمموعتنياستخدامخاللمنأهدافه،وحيقق

اآليت:اجلدوليفموضَّحهوكماوضابطة)،(جتريبية،
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للبحثالتجرييبالتصميميوضح:-)1(رقمجدول
البعدياالختبار التجربةالقبلياالختبار المجموعة
اختبار التحصيلالتعلم النشطدافعية االجنازالتجريبية

دافعية االجناز التدريس االعتياديالضابطة

البحث:مجتمعتحديد.11
فاكوليت يفالثالثةاملرحلةطلبةمجيعالبحثجمتمعيشمل

بلغحيث،)2015-2014(الدراسيالعاممن،العلوم الرتبوية
طالباً.)544(عددهم

البحث:عينةاختيار.12

يفالثالثةاملرحلةطلبةمنقصدياً العينةالباحثاختار
كونهالنفس،وعلمالرتبيةقسمسكول الرتبية و علم النفس/

ثالثىلإعشوائياً املرحلةهذهطلبةقسموقدفيه،يدرس
كعينةعشوائيبشكلجمموعتنيالباحثاختارفجمموعات،

عدتإحداها،طالباً )82(أفرادهاعددبلغ،لبحثه
موعة موعةواألخرى،التجريبيةا جلدولاضحيو و ،الضابطةا

:توزعهماآليت
موعتنيعلىالبحثعينةعيتوز :-)2(رقمجدول ا

المجموعالضابطةالتجريبيةالمجموعة
احملاضرة االعتياديةاسرتاتيجيات التعلم النشطالطريقة
424082العدد

البحث:مجموعتيتكافؤ.13
فيهيعزىأنميكناليتبالدرجةصادقاً البحثيكونكي

وعتنيبنيالفرق أومتغرياتإىلوليساملستقل،املتغريإىلا
يفالبحثطلبةبنيالتكافؤهنا الباحثأجرىدخيلة،عوامل
احلسايباملتوسطدااعتممن خاللالتدريس،طرائقمقرر

املقررهلذااألولالكورسامتحانيفجمموعةكللدرجات
لعينتني )t.test(اختبارواستخدمبينهما،للتكافؤمعياراً 

موعتنيدرجاتمتوسطيبنيالفرقلداللةمستقلتني ،ا
النتائج:اآليتاجلدولويوضح

على اختبار التحصيلالطلبةدرجاتمتوسطبنيالفرقلداللةالتائياالختبارنتائج:-)3(رقمجدول
عددالمجموعة

الطلبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوىعندالتائيةالقيمة
0.05الداللة

اجلدوليةاحملسوبة
دالغري4266.7520.500.911.99التجريبية
4067.2720.83الضابطة

إحصائياً،دالغريالفرقأنالسابقاجلدولمنيالحظ
عنتقلوهي،)0.91(احملسوبةالتائيةالقيمةبلغتحيث
الداللةمستوىعند)1.99(إىلتصلاليتاجلدوليةقيمتها

أنعلىيدلوهذا)،80، وبدرجة حرية ()0.05(
موعتني ادة.امليفبتحصيلهميتعلقفيمامتكافئتانا
وذلكالقبلي،االجنازدافعيةمقياسالباحثطبقكما
موعتنيبنياالجنازدافعيةتكافؤمنللتحقق التجريبيَّةا

اآليت:اجلدولوفقالنتائجوكانتوالضابطة،
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دافعية االجنازمتغرييفالبحثجمموعيتلتكافؤالتائي ختبارالانتائج:-)4(رقمجدول
المتوسطالطلبةعددالمجموعة

الحسابي
االنحراف
المعياري

مستوىعندالتائيةالقيمة
0.05الداللة اجلدوليةاحملسوبة

دالغري42111.2837.030.8131.99التجريبية
40109.3536.89الضابطة

اخنفاضالسابقاجلدولعلىاالطالعخاللمنيتبني
بالقيمةمقارنة،)0.813(تبلغواليتاحملسوبة،التائيةالقيمة
دولةالتائية فرقيوجدالأنهإىليشريوهذا)،1.99(البالغةا

متوسطبني)0.05(الداللةمستوىعندإحصائيةداللةذو
موعتنيطالباتدرجات ماوعليهوالتجريبية،الضابطة،ا فإ

متكافئتان.
العلميةالمادة.14

ومواقفخطط)8(منالتعلميةالتعليميةاملادةتكونت
التعاوين،التعلم(اسرتاتيجيةاآلتية:املواضيعيفتعليمية

واسرتاتيجية،الذهينالعصفطريقةو املفاهيم،خرائطاسرتاتيجية
وطريقة،التدريس التباديلواسرتاتيجيةاملشكالت،حل

إىلاستناًدااملواضيعهذهونفذتعدتأُ وقد)،املناقشة
فيما البحث،هذايفاملعتمدةالنشطالتعلمإسرتاتيجيات

أعتمدت للمجموعة الضابطة خططًا وفق الطريقة االعتيادية 
املختصةاملراجعمنجمموعةحتديدبعدوذلك(السائدة)، 

وإجراءاتاألهدافحتديدمثومنوحتليلها،التدريس،بطرائق
.تعلمهااملراداألنشطةعلىالزمنيةدةاملوتوزيع،التدريس

جلنةعلىتطبيقهاواجراءاتاخلططهذهالباحثوعرض
للتأكددهوكجبامعةيةساساألرتبيةاليتفاكوليفاحملكمنيمن
بنيفأكثر%)80(اتفاقنسبةأخذتوقدصحتها،من

ذاللقبول،معياراً احملكمني اخلططمت التحقق من سالمةو
واالجراءات.

البحث:أدوات.15
التحصيلي:اإلختبار–أوالً 

لقياسالتدريسطرائقمادةيفحتصيلياً اختباراً الباحثأعد
بتصميم،األكادمييالتحصيليفالنشطالتعلماسرتاتيجياتأثر

ونسبة،موضوعلكلالرتكيزنسبةيُراعيمواصفاتجدول
(املعرفة، والفهم، : مستوياتضمنمستوى،لكلاألهداف
،فقرة)24(مناالختباروتكونبلومتصنيفمن)والتطبيق

متعدد.منواالختيارواخلطأ،وابالصمنطي:ومن
وأما اخلطوات اليت اتبعت يف بناء هذا االختبار وتطويره

:يأيتفيمافتمثلت
التدريس.خططيفاملتضمنةاألهدافحتديد
النسيبالوزنحتديدعلىبناءاملواصفاتجدولإعداد

.لألهداف
فقرة.)25(منبدئيةاملبصورتهختباراالفقراتصياغة
منهموالطلب،حمكمنيهيئةعلىبدئياملاالختبارعرض

العلميةالناحيةمنالفقراتسالمة:حيثمنهفقراتحتكيم
املقصود،اهلدفمبستوىفقرةكلارتباطومدىواللغوية،

اأخرىمالحظاتأي وإبداء ومن مث نوقشت،مناسبةيرو
م م،مالحظا االختبارفقراتصيغتذلكضوءويفواقرتاحا

ا منالتحققمتوبذلك،فقرة)24(وأصبحت النهائية،بصور
.االختبارهلذااحملتوىصدق

استطالعيةعينةعلىهبتطبيقاالختبارثباتمعاملحساب
ومن)،طالباً )30(عددهمبلغ(تهعينخارجالبحثجمتمعمن
وهو،)0.82(بلغوقد،)KR20(مبعاملالثباتحسبمث

معامالتإجيادمتكما،بحثالهذا ألغراضومقبولمرتفع
بنيماالصعوبةمعامالتتراوحتوقدومتييزها،فقراتالصعوبة

،2009(خمائيل،جيدةكلها الفقراتتعدلذا،)0.77- 0.34(
اليتاملدةكانتف،الالزم للتطبيقزمنالقدركما).97ص

)45(إىلوقربتدقيقة،)43(وسطياً تساويالطلبةاستغرقها

.جابةلإلمناسبزمنوهودقيقة،
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:االجنازيةدافعمقياس:اً ثاني
املقياس:مناهلدف

فاكليت طلبةلدىاالجنازدافعيةمستوىقياسإىليهدف
عينةأفرادعلىاملقياسوطبقدهوك.جبامعةالرتبية االساس 

:اآليتالنحوعلىكانتمرتنيالبحث
موعتنيتكافؤمنللتأكدالتجربةتنفيذقبيل:األوىل يفا

اإلجناز، وأيضاً كاختبار قبلي.دافعية
دافعيةقياسدفالتجربة،تنفيذمناالنتهاءبعد:الثانية

علىنشطالالتعلماسرتاتيجياتاستخداموأثرللطلبة،اإلجناز
موعة .التجريبيةا

الدافعية:مقياسصفات
ردادقبلمناملعد، اإلجنازيةدافعمقياسالباحثاستخدم

)69(مناملقياسويتألفالبحث،أغراضملالءمته)2000(

علىدرجات)3(:الطالبيعطىاملقياستصحيحوعند،فقرة
)1(و،احليادياملوقفعلى)2(و،فقرةلكلاإلجيايباملوقف

،درجات)207(القصوىدرجةالوتكون،يـالسلبللموقف
مقياسفقراتتوزيعيبنياآليتواجلدول.درجة)69(الدنياو 

:التسعةأبعادهعلىاإلجنازيةدافع

التسعةأبعادهعلىاإلجنازدافعمقياسفقراتتوزيع:-)5(رقمجدول
الفقراتعددالبعدالرمزالفقراتعددالبعدالرمز

A8األكادمييالطموحF7األناإعالء

B7للنجاحالتوجهG7النتماءلاحلاجة

C7للعملالتوجH7االنتهازيةالنزعة

D9للتحصيلالتوجهI9العاطفياالستقرار

E8املعريفاحلافز

:قياساملصدق
نمجلنةعلىعرضهمت،املقياسهذاصدقمنللتحقق

موتدوين،الرأيإبداءمنهمطلبإذ،كمنياحمل حولمالحظا
املرحلةلطلبةالنمائيةللمرحلةومالءمتها،املقياسفقراتوضوح
قياسعلىالفقرةوقدرة،والتعقيدالغموضعنوبعدها،الثالثة

ووضوح،وبساطتهااللغويةالصياغةودقة،أجلهمنما وضع
.البناءوسالمة،املعىن

امليدانومالحظات،احملكمنيوأراءمالحظاتضوءويف
علىاحملكمنياتفقطلبةالمنعينةعلىاملقياستطبيقحول
وضع،أجلهمنوضعالذياهلدفلقياساملقياسهذادقة

.النهائيةصورتهيفوإجاباتهاملقياس
:قياساملثبات

العينةعلىاملقياستطبيق بعد،ثباتالمعاملحسب
ااالستطالية وبعدمثومنل،يالتحصاختبارعليهاطبقاليتذا

تبلغوقدكرونباخألفامعادلةاستخدامالبيانات،تفريغ

حويج،(أبوالبحثهذاألغراضمقبولةقيمةوهي،)0.71(
وأصبحالنهائية،الصورةاملقياساختذوبذلك،)139، ص2002
للتطبيق.جاهزاً 

التجريبي:التصميمسالمةإجراءات.16
من اخلصائص الواجب توافرها يف التصميم التجرييب هو

نتائجدقةفإنوبعكسهله،واخلارجيةالداخلية،السالمتان
وأبو(البطش،بذلكسلباً ستتأثران،التعميموإمكانيةالبحث، 

منالتصميمسالمةمنالباحثحتققو )،236، ص2007زينة،
اعلىالسيطرةخالل اخلارجية.و الداخليةمؤثرا

التجربة:تنفيذ.17
ثاينالالدراسيالفصلخاللبنفسهالتجربةالباحثنفذ

مقررالطلبةدرسحيث،)2015- 2014(الدراسيالعاممن
أسبوعياً ساعتنيمبعدلالزميناجلدولحسبالتدريس)(طرائق

موعةطلبةفيهمايتعلم،شهرينوملدة،لكل خطة دراسية ا
فيما درست،املعتمدةسرتاتيجياتاالوفقالتجريبية
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موعة قبلمننفذتاليت،الطريقة املتبعةوفقالضابطةا
.أيضاً نفسهالباحث

التحصيلي،االختبارالباحثطبقالتجربةمناالنتهاءوبعد
واحد.آنيفالبحثجمموعيتعلىاالجنازدافعيةومقياس

:اإلحصائيةالوسائل.18
:الباحثاستخدم،فروضالصحةمنللتحقق

مستقلتنيلعينتنيالتائيختباراال"t. test independent

sample":جمموعيتطلبةتكافؤحتقيقمنللتأكدواستخدم
يفالطلبة عينة البحثدرجاتمتوسطيوملقارنةالبحث،

موعتني والعتايب،(اخلفاجي،والضابطةالتجريبيةا
.)147، ص2015

كرونباخ–(ألفامعاملCoefficienta (a):(ُأستخدم
االختبار.ثباتإلجياد

ريتشاردسون-كيودرمعامل(KR-20):استخدم
ثبات.المعاملستخراجال
إيتامربع)η2(إيتامربعيستخدماألثر:حجمحلساب

)،t.test(اختبارتخدامسباسالناتجالفرقحجممنللتأكد

إىلعوديأم،البحثمتغرياتإىليعودحقيقيفرقهووهل
).283، ص2011(حسن،)42، ص2000(عفانة،. الصدفة

وتفسيرها:النتائجعرض.19
األوىل:بالفرضيةاملتعلقةلنتائجا- 1–19

عند مستوى الداللة إحصائيةٍ داللةٍ ذوفرقٌ يوجد"ال
موعتني:يفالطلبةدرجاتمتوسطيبني،)0.05( التجريبيةا

(اليتوالضابطةالنشط)،التعلماسرتاتيجياتوفقدرست(اليت
ملادةالتحصيلياالختباريفاالعتيادية)الطريقةوفقدرست
التدريس.طرائق
أوالً الباحثاستخرج،الفرضيةهذهمنالتحققأجلومن

موعتنيطلبةلدرجاتاملعياريواالحنراف،احلسايباملتوسط ا
مالحظةوعندلي،التحصياالختبارعلىوالضابطة،التجريبية

)t-test(اختبارطبقاملتوسطني،بنيالظاهرالفرق
يفالنتيجةوأدرجالفرق،ذلكداللةالختبارمستقلتنيلعينتني
اآليت:اجلدول

وحجم األثر مبربع إيتاالتحصيلياالختباريفالبحثجمموعيتطلبةدرجاتمتوسطيبنيالفرقلداللةاالختبار التائيقيم:-)6(رقمجدول
موعة األثرحجماحلريةدرجةاملعيارياالحنرافاحلسايباملتوسطالعددا

إيتامبربع
t-testالداللةمستوى

0.05 اجلدوليةاحملسوبة
دال4220.113.53800.2855.651.99التجريبية
4016.474.20الضابطة

بلغتاحملسوبة)t-test(قيمةأنالسابقاجلدولمنيتضح
مستوىعند)1.99(اجلدوليةالتائية قيمةمعوباملقارنة،)5.65(

القيمةأنظهرت،)80(حريةوبدرجة،)0.05(الداللة
داللــةذوفرقيوجدأياجلدولية،القيمةمنأكربهياحملسوبة
وعتنيلبةطحتصيلدرجاتمتوسطيبنيإحصائية على،ا
التعلماسرتاتيجياتوفقتعلمتاليتالتجريبيةلصاحل،االختبار
بديلتها.وتقبلالصفرية،الفرضيةترفضوبذلك،النشط

دف والذيإيتا)(مربعاسُتخدمهنااألثرحجمتعرفو
وهو،)0.285(بلغتقدقيمتهأنفتبني)،η2(بـلهيرمز

وفق املعايري املعتمدة له، )283: 2011(حسن، كبريأثرحجم
.رتاتيجياتسهذه االأثرارتفاععلىيدلمما

وقد اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع مجيع الدراسات السابقة 
دراسة (عشا، وآخرون، :الدراسي مثلخبصوص التحصيل 

).Ravi،2009)، ورايف (2008)، و(بو قس، 2008
التعلمإسرتاتيجياتأنإىلالنتيجةهذهتعزىأنوميكن

تفاعلوال،التعليميةنشطةاألالدمج مععلىالطلبةعنيتالنشط
ممنبدالً ،املتنوعةقاعيةالالنشاطاتيف يتلقون؛سلبينيكو

الفعلية،املمارسةطرح اإلسئلة، و بيقومونحبيثفقط،املعلومات
مسؤوليةالطالبفيهايتحمل،مجاعيةبطريقةاملشكالتوحل
حتصيلمستوىسنحي،فعالتعلمإىليؤديالذياألمر،هتعلم

.الطلبة
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خيصص النشطالتعلميفأنإىلالنتيجةهذهعزوميكنكما
ربطوحياوليتعلمه،ماقيمة بللتفكريكافًياوقًتاالطالب
عليها،تنطبقأنميكناليتحياتهمبواقفاجلديدةاألفكار
ذاتالسابقةاضيعباملو ،يدرسهجديدموضوعكلويربط

قيمةذاتعلًماالتعلممنجتعلالسابقةالعواملومجيع،صلةال
.هحتصيلحتسنييفوتسهممعىن،و 

الثانية:بالفرضيةالمتعلقةالنتائج- 2–19

عند مستوى الداللةإحصائيةداللةذوفرقيوجدال"
موعتني:يفالطلبةدرجاتمتوسطيبني،)0.05( التجريبيةا

(اليتوالضابطةالنشط)،التعلماسرتاتيجياتوفقدرست(اليت
االجناز.دافعيةمقياسعلىاالعتيادية)الطريقةوفقدرست

،احلسايباملتوسطاستخرجالثانيةالفرضيةمنالتحققأجلومن
موعةطلبةلدرجاتاملعياريواالحنراف موعة و ،التجريبيةا ا
الظاهرالفرقمالحظةحنيو الدافعية،مقياسعلىالضابطة،

،مستقلتنيلعينتني)t-test(اختبارطبقاملتوسطني،بني
اآليت:اجلدوليفالنتيجةوضعتو الفرق،ذلكداللةالختبار

إيتاوحجم األثر مبربعاالجنازدافعيةمقياسعلىالبحثجمموعيتدرجاتمتوسطيبنيالفرقلداللةاالختبار التائيقيم-:)7(رقمجدول
المتوسطالعددالمجموعة

الحسابي
االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

األثرحجم
إيتابمربع

t-testالداللةمستوى
0.05

الجدوليةالمحسوبة
دال42162.9720.06800.4297.761.99التجريبية

40136.2728.90الضابطة

احملسوبة)t-test(قيمةأنأعالهاجلدولمنيستدل
البالغةاجلدولية)t-test(قيمةمنأكربوهي،)7.76(بلغت

شري يوهذا،)80(:حريةودرجة)0.05(مستوىعند،)1.99(
درجاتمتوسطيبنيإحصائيةداللــةذوفرقيوجدأنهإىل

وعتنيطلبة اليتالتجريبية،لصاحلالدافعية،مقياسوفقا
الفرضيةهذهترفضوبذلكالنشط،التعلموفقتعلمت

بديلتها.تقبلعندها و الصفرية،
دف لهيرمزوالذيإيتا)(مربعاسُتخدم،األثرحجمتعرفو

أثرحجمأنهويتبني،)0.429(بلغتقيمتهأنفتبني)،η2(بـ
ارتفاععلىيدلمما)283، ص2011(حسن، كبري

اسرتاتيجياتاالريتأث لدىدافعيةالمستوىزيادةيفاملعمول 
طلبة.ال

دراسة كوقد اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع الدراسات السابقة  
.)2009، أبو هدروس، والفرا)، و(2008(عشا، وآخرون، 

موعةطلبةأنإىلالنتيجةهذهتعزىأنوميكن التجريبيةا
العمليةيفنشطنيمشاركنيكانواالنشطللتعلمخضعتاليت

ماجتاهانميةلتالفرصةهلمسنحتو التعلمية،-التعليمية

ماستكشافعلىوتشجيعهم،التعلمحنوجيابيةاإل اجتاها
وزيادةالتعلم،علىحلفزهمالداخليةدافعيتهموتطويروقيمهم،
الذي والسأم على امللل ذلك فقضى قاعة،الداخلالتفاعل

، من خالل السائدةق التدريس ائمن طر غالباً يصيب الطلبة 
واملنافسة، ويزيد من ،املتعةالتشويق، و بئةمليةتعليميبيئةإجياد 

لديهم،العلمي التفكريمهاراتينميو ثقة الطلبة بأنفسهم، 
،يتعلمونهملاتهمدافعيزيادةإىليقوديف النهاية رمبا هذاوكل

طلبةهمالبحثعليهمأجريالذيناللطلبةأنوالسيما
م جامعيون م أ ويدركونتعلمهم،مسؤوليةيتحملونيفرتض 
.فاعلبشكلاحملاضرةجمرياتيفويشاركون،أهدافهم

البحث:توصيات.20
يأيت:مباجتربتهايةيفالباحثيوصي

اليت(الكالسيكية)التقليديةالتدريسقائطر عنالبتعادا
اسرتاتيجيات التعلم بواالهتمام،سلبياً الطالبفيهايكون
.متعلمنيللاإلجيابيةاملشاركةعلىتعتمدليتا،النشط

معالءمتتحىتالرتبيةكلياتخططبرامج و يفالنظرإعادة
على تنويع اجلامعي لتساعد التدريسي احلاضر،العصرمتطلبات
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وطرائق تدريسه، وتكسبه مهارة هوأساليبتدريسه اسرتاتيجيات 
وحتققختطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات التعلم النشط، 

استمرار تقدمه.
اليتالدراسيةراحلاملاختالفعلىنياملدرستشجيع

منهلاملا،ةالنشطسرتاتيجياتاالتوظيفعلىمعهايتعاملون
فوائد مجة.

الزمةواإلمكانات ال،واملشجعالداعمالرتبويواجلتوفري
.ةالنشطالتعلماسرتاتيجياتستخدامالتدريسينيلل

منعددعليهايشرف،تدريبيةتعليمية تادور عمل
توضح،النشطالتعلماسرتاتيجياتجماليفاألخصائيني
ا.هلالصحيحاالستخدامآلية امليدانيفللتدريسيني

البحث:مقترحات.21
دراسة أثر بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس

لدىاملختلفةاملهاراتعلى،أخرىدراسيةمراحلويف،أخرى
حلعلىوالقدرةالناقد،التفكريعلىدرةكالقالطالب

مراكزيفتقدميهاميكناليتالربامجحولحبثإجراء.املشكالت
وضمانتهملرعاي،اخلدمةأثناءتدريسينيالوتطويرتدريب
ممنواستمرار وقياس،متطورةبرامجباستخدامالتدريسيةمهارا

مدرجةيفالربامجتلكأثر حبثإجراء.التدريسملهاراتاكتسا
تدريبهمو الطلبةنشاطعلىتعتمدمناسبةبرامجتصميمحول

ماكتساومدى،الدراسي)(احملتوىالعلميةاملادةعلىمباشرة
والتقوميوالتنفيذاإلعدادملراحل:الفعالالتدريسهاراتمل

البحثمصادر
العربية:المصادر- أوالً 

عمان: .6ط). علم النفس الرتبوي.2006(أبو جادو، صاحل حممد علي. 

دار املسرية.

). القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس. 2002(.أبو حويج، مروان

عمان: الدار العلمية للنشر والتوزيع. 

). أثر 2009أبو هدروس، ياسرة حممد أيوب، والفرا، معمر أرحيم. (

استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط على مستوى دافعية اإلجناز 

والثقة بالنفس والتحصيل الدراسي لدى التالميذ بطيئي التعلم. جملة 

لد ( ). العدد 13جامعة األزهر بغزة. سلسلة العلوم اإلنسانية. ا

)1A،( 130-89ص .

). فاعلية تنوع استخدام بعض 2007أمحد، عبد اهلادي عبد اهللا. (

اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس االقتصاد على التحصيل واالجتاه 

حنو دراسة االقتصاد لدى طالب املرحلة الثانوية بسلطنة عمان. جملة 

اجلمعية :، مصر121دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد 

ية للمناهج وطرق التدريس.املصر 

). التعلم النشط. عمان: دار الفكر. 2010بدوي، رمضان. (

). التعلم النشط. عمان: دار مسرية.2008بدير، كرميان. (

). مناهج البحث 2007البطش، حممد وليد، وأبو زينة، فريد كامل. (

العلمي تصميم البحث والتحليل اإلحصائي. عمان: دار املسرية للنشر 

والتوزيع والطباعة.

). أثر استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط 2008بوقس، جناة عبد اهللا. (

والتدريب املباشر على التحصيل اآلجل وتنمية مهارات التدريس لدى 

، )110الطالبات املدرسات. جملة رسالة اخلليج العريب. العدد (

.248-211ص

م النشط يف التحصيل واالجتاه حنو ). أثر التعل2010احلريب، خالد. ( 

ورة، رسالة مادة الفيزياء لدى طالب الصف الثاين ثانوي باملدينة املن

كلية الرتبية.ماجستري (غري منشورة). جامعة طيبة:

). اإلحصاء النفسي والرتبوي تطبيقات 2011حسن، عزت عبد احلميد. (

. القاهرة: دار الفكر العريب.spssباستخدام برنامج 

). مهارات التدريس الصفي. 2007احليلة، حممد حممود. (

عمان: دار املسرية.

). طرائق التدريس الفعال. عمان: 2011اخلزاعلة، حممد سليمان فياض. (

دار صفاء.

). الوسائل 2015اخلفاجي، رائد إدريس، والعتايب، عبد اهللا جميد. (

سية. عمان: دار دجلة.اإلحصائية يف البحوث الرتبوية والنف

، القاهرة: 2): تكنولوجيا التعليم والتعلم، ط2009مخيس، حممد عطية (

دار السحاب.

ى. ( ). فلسفة التعلم النشط كمدخل جلودة املعلقة الطباعية 2009دراج، 

لطالب كليات الرتبية النوعية، املؤمتر السنوي الرابع. االعتماد األكادميي 
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خالصةال
المعلومات واالفكار من المتحدثين الى المستمعين .ومن اجل ومنذ فجر االنسانية كانت اللغة ومازالت الوسيلة لنقل الرسائل 

قدرة على مالتواصل بصورة صحيحة البد ان يكون لدى المتحدث القابلية التداولية ،فامتالك هذه القابلية التداولية معناه امتالك ال
استخدام التعابير اللغوية المناسبة في المحادثة  مثل تعابير االطراء و تعابير ردود االطراء الموجودة في كل الثقافات. 

تشخيص لىالطلبة الكرد في حياتهم اليومية. تهدف هذه الرسالة امن قبلتتناول هذه الدراسة تعابير ردود االطراء المستخدمة 
تفترض االستراتيجيات  المستخدمة مابين الطلبة الذكور واالناث واوجه التشابه واالختالف في طرق االستجابة لالطراء من قبل الطلبة. 

طبقا وبعدتحليل النتائجالدراسة ان االطراء هونوع من افعال الكالم تتواجد في كل الثقافات ولكل لغة اساليبها الخاصة في االستجابة . 
تم التوصل الى بعض االستنتاجات و هي:لالنموذج المستخدم

.تم استخدام استراتيجيات مختلفة من قبل الطلبة الذكور واالناث.1
هنالك اختالف في عدد االستراتيجيات المستخدمة من قبل الجنسين ..2
الحاالت.االستراتيجيات االكثر استخداما لدى الجنسين هي كلمة"سوباس " وقدظهرت في اكثر .3












































































































