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   ىََ( زانكويا دهوك ) رِيََنماييََن بةالظكرنىََ ل طوظارا 
 

  :طشتى
ثيََدظية ظةكولني يا بذارة و سةراثايى بيت و ثيََشوةخت نةهاتبيتة بةالظكرن يان شاندن بوََ ض طوظاريََن 

 ،ريتكولينىََ يا يةكطرتى و ئةجنام و ذيََدةران خبوظة بطفةديسان ثوختةيةك و ثيََشةكيةك و رِيََبازةكا . ديرت
ان ثرتبن و ظةكولينيََن لقىََ رََالثة( 15)يت هيض ظةكولينيََن لقىََ زانستى ذزيََدةبارى وىََ ضةندىََ كو ناب

  .بننةالثةرِان ثرت ( 21) زانستيََن مروظايةتى ذى ذ
 

  :ناظةروك
-Ali-k ) بهيََتة نظيََسني و ب فوََنتيََن نظيََسينا كوردى( نورمال ) ثيََدظية ظةكولني ب رِيََنظيسةكا ئاسايى 

traditional  )ََدةربارةى دةسثيََكرنا ثةرةطرافان ذى ، ثيََدظية ل دةسثيََكا هةر . بيت( 51) قةبارى
  .ثةرةطرافةكى بوََشايةكا ثيََويست هةبيت 

   
 

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

   
 

  :ى رثةبةرهةظكرنا ال
  بن و اليىََ رِاستىََ( سم  2,1)  بيت و بوََشايا ل سةرىََ وى و ل بنىََ وى(  A-4)  ثيََدظية الثةرِ ذ جورىََ

  .بيت ( سم  2)  بيت و اليىََ ضةثىََ ذى( سم  3) 
   

 

 : رِيََزبةنديا الثةرِان
  .ثةرِةكى بهيََتة دانان دةربارةى رِيََزبةنديا الثةرِان ثيََويستة ذمارة ل كوذيىََََ ضةثىََ يىََ بنىََ هةر ال

   
 

  :ناظونيشان
( 51 )فوََنتيََن كوردى قةبارىََ  (51)قةبارىََ(Ali-k-traditional)ناظونيشانيََن ظةكولينىََ دىََ ب خةتىََ 

ب نظيََسينةكا ديار هيََنة ل نيظا الثةرِى هيََنة نظيََسني ، ديسان ناظو نيشان و سةرةبابةتيََن ذ ناظدا ذى دىََ 
رى هيََنة ذمارةكرن ، ييََن ظةكولينىََ دىََ بظى رِةنطىََ ذيََ يشانيََن الوةكييََن ناظ هةمى ناظون. نظيََسني

  .وهتد.(5.5.5)ييََن الوةكى تر ذى (5.5)ييََن الوةكى ذى ،..(،.3 ،.2، .5)سةرةكى
 

  :ىظةكولةرناظىََ 
الثةرِى ، بهيََتة نظيََسني و ل نيظا  (53)قةبارىََ (Ali-k-traditional)ىناظىََ ظةكولةرى ثيََويستة ب خةت

ناظبةرا هةردووكاندا هةبيت ، هةروةسا د ب مةرجةكى بكةظيتة بن ناظونيشانيََن ظةكولينىََ و بوََشايى 
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ثاشى د رِيََزا دبندا ناظونيشانيََن زانستى و كارييََن . نةطةهيتة هةردوو الييََن رِاست و ضةثىََ ييََن الثةرِى 
  :توماركرنظةكولةرى ، هةروةكو ظىََ منوونا ذيََرى بهيََنة 

  .ثشكا جوطرافى ، كوليذا ئادابىََ ، زانكويا دهوكىََ ، عيََراق ، هةريََما كوردستانىََ ، عيََراق  -1
ثشكا زانستىََ ئاخ و ئاظىََ ، كوليذا ضاندنىََ ، زانكويا دهوكىََ ، عيََراق ، هةريََما كوردستانىََ ،  -2

  .عيََراق 
   

 

  :كولينىََظةكورتيا 
ل اليىََ رِاستىََ يىََ الثةرِى  (51) قةبارى (Ali-k-traditional)ى دىََ ب خةتة( ةكولينىََكورتيا ظ)ثةيظا 

 Key)تىََ بثةرِيت و هةرضار كليليََن ثةيظان  ثةيظان( 311)كولينىََ ذ ظَةنابيت كورتيا . هيََتة نظيََسني 

word ) كولينىََ و ثيََدظية ب خةتةكىََ ديار و الر ظةدىََ كةظنة بنىََ كورتيا (Italic) ََبهيََنة (53) قةبارى 
  :بوََ منوونة. نظيََسني

  .زانستىََ زمانى ، دةنطسازى ، دةنطسازيا كوردى ، هيََز و ئاواز : كليليََن ثةيظان
كورتيا ظةكولينىََ ب ( كوردى، عةرةبى، ئنطليزى)، ئةطةر ظةكولني ب ض زمان بوو يسان ثيََدظيةد   

، ثيََويستة بوو( زمانىََ كوردى)ئةطةر ظةكولني ب: بوََ منوونة. دوو زمانيََن ديرت ذى د طةلدا بيتهةر
  .طةلدا بيت  ذى د( عةرةبى و ئنطليزى )                كورتيا وىََ ب هةردوو زمانيََن 

  
 

  :ويََنة و خشتة
ثيََدظية ذماريََن عةرةبى ل .  ندهيََنة هذمارت ويََنة وةك ،ذبلى خشتا هةمى هيََلكارى و نةخشة و ويََنة   

سةر هةمى نةخشة و ويََنا بهيََنة دانان ، ديسان ثيََدظية ئةظ نةخةشة و ويََنة نةهيََنة كةرتكرن بوََ 
. الثةرِةيةكىََ ديرت و جهىََ وان د ئيََك الثةرِةدا بكةت و نةكةظنة سةر ثةراويََز و هذماريََن الثةرِان 

ر واندا بهيََنة نظيََسني ، كو ناظةراستىََ بطريت و ذ رِيََزةكىََ و ثرت هةروةسا ثيََدظية ناظيََن ويََنة و خشتا د سة
  :بوََ منوونة . ناظبةرا خشتة و ويََنا و ناظيََن واندا هةبيت  بوََشايى د 

 
 هندةك زانيارى ل سةر دامةزراندنا كوليذيََن زانكويا دهوك(:  5) خشتة 

 ثشكيََن وىََ ساال دامةزراندنىََ كوليذ         

 ..نشرتطةرى ،  5112 ثزيشكى
 ..زمانىََ كوردى ،  5111 ئاداب
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  :ذيََدةر
 ، ثاشى سال دناظبةرا دووناظىََ ظةكولةرى بهيََتة نظيََسني ، ل دةسثيََكىََثيََدظية بوََ توماركرنا ذيََدةران   

وى  ،يََن ذيََدةرةكى ذ رِيََزةكىََ بورينئةطةر زانياريبهيََتة ثةيرِةوكرن و( APA) ، واتة شيََوازىََ كظانادا
ئةطةر ذ . بوََشايى ل سةرىََ رِيََزىََ مبينيت سم(5)رِيََزا دبندا دىََ هيََنة تةواوكرن، ب مةرجةكىدةمى د

دىََ (  APA) ذيََدةرةكى ثرت ييََن ئيََك نظيََسةر دظةكولينيََدا هاتنة بكارئينان وى دةمى ، هةمان شيََوازىََ 
ظة هيََتة نظيََسني و بوََ ب رِةخ ساليََ( أ)ئيََكىََ نا ساىلََ دىََ بوََ ذيدةرىََهيََتة بكارئينان ، بةىلََ ثشتى توماركر

ورا بوََ ثرت ثيََزانينا ل سةر بكارئينانا ذيََدةرا ض كتيََب بن يان طوظار و رِوذنامة و ت.هتد ..و( ب)يىََ دوىََ
ذ رِيََنماييََن بةالظكرنىََ ل طوظارا زانكويا دهوك ب ( References) بةرىََ خوبدة خاال. هتد..ئةنرتنيََتىََ 
  .ليزى زمانىََ ئنط

   
  :ثيََشكيََشكرنا ظةكولينىََ

  :ثيََشكيََشكرنا ظةكولينىََ بوََ طوظارىََ دىََ بظى رِةنطى بيت    
  .ضار دانةييََن كوََثيكرى ذ ظةكولينىََ    -1
2- CD  يىََ ظةكولينىََ كو تيََدا فايلةكا (Microsoft word document Format  ) هةبيت

  :انىََ ل خارىََ بهيََتة ثيََشكيََشكرن بوََ طوظارىََ ظةكولينىََ خبوظة بطريت و ل سةر ظى ناظونيش
   ___________________________________ 

 عيََراق –هةريََما كوردستانىََ 
 ثاريََزطةها دهوك

 سةروكاتيا زانكويا دهوك
 سكرتاريةتا دةستةكا نظيََسةريََن طوظارا زنكويا دهوك

 112-9221211: ذمارا تةلةفونىََ 
mail:jdu@uod.ac-E 

___________________________________ 
 (.بةهادار) يان( رةسةن)كوظار بتنىََ ئةوان ظةكولينان بالظ دكةت ئةويََن ئاستىََ هةلسةنطاندنا وان دطةهيتة ثال  -:تيََبينى

mailto:E-mail%3Ajdu@uod.ac
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 دهوكجامعة  تعليمات النشر في مجلة
  

ولتم يستبا ان نشترو او  يم الللمتي يتيجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مستتوفية لووادتا النشتر وعة تلة للتو
وان يتبت  البةحتث يريوتة موحتاة ومنهجتة  ويجب ان يت من البحث عالصة وموامتة  اعرى جهة قامو للنشر الى اية 

دتن  ال تتجةوز دتاا صتاحةت وأن  التي ادتما دليهة  يحاا النتةئج التي توصل اليهة والمصةاروان  في البحث  وا حة  

 .ث اإلنسةنيةوبحللعمس ودشرين صاحة (52)ث الللمية  ووحللب بةلنسبة دشرين صاحة(15)

 

 :التعليمات الخاصة بشكل وترتيب البحث
 :المضمون .1

  (45توريبتتي  )  تبةدتتا اطستتير(41)   حجتتم(Traditional Arabic)عتتي   (دتتةا )بتتنمي يجتتب ان يكتتون ميبودتتة 
 (.م بوية)المحةذاة 

 :الهوامش  .2
 .تكتب الهوامش في اعر البحث

 :الصفحة اعداد .3
متن (ستم 3)و الصتاحة متن يستةر( ستم 5)  متن يمتين الصتاحة(ستم 5.2)تتر   مت ( A4)حجتم  ييب  البحث دلتى ورا

 .الللية و السالىتين جهال

 :الصفحاتارقام  .4
 .أسال الصاحة منالجهة اليسرى الصاحةو في  تكتب أرقةم

 :العناوين .5
نتتتول العتتتي  ويا تتتل ان يكتتتون شتتتةمال ومعتصتتترا   بعتتتي بتتتةرز وستتتي الصتتتاحة  للبحتتتث لنتتتوان الرئيستتتياليكتتتتب 

(Traditional Arabic)  وبعي بتةرز فتي وستي  (42)فتكتب بحجم  الرئيسة ااعل البحث اللنةوين وأمة.(42)و بحجم

  متت  التيكيتتا دلتتى وبعتتي بتتةرز دلتتى يمتتين الصتتاحة( 41)ن الثةنويتتة ااعتتل البحتتث فتكتتتب بحجتتم الصتتاحة  أمتتة اللنتتةوي

 .في ترتيبهة( 5-4-4)  (4-4-4)استعاام يريوة االدااا 

 

 :اسم الباحث .6
  نول في وسي الصاحةالرئيسي للبحث  تحو اللنوان دنةوين دملهم والوةبهم الللمية و (البةحثين)اسم البةحث يتكب 

 .(44) حجم( Traditional Arabic)العي 
 
 (انظر المثةل االتي)

**اهرظفتاح  ريبرو  *علي أمين محمد  
.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

دلتتى ان التزيتتا كلمتتةو  توصتتيةوال وأ تتم والنتتتةئج يكتتتب البةحتتث ملعصتتة  لبحثتت    يو تتص فيتت  بةعتصتتةر  تتا  البحتتث

)   تبةدتا اطستير (45)  حجتم( Traditional Arabic)كتب العالصتة بعتي و ت ثالثمةئة كلمة ( 333)الملعص دن 

تكتتتتب   االتتتة ليتتتتم استتتتعاامهة كماتتتةتيص للبحتتتثدلتتتى البةحتتتث اعتيتتتةر متتتة ال يوتتتل دتتتن أربتتت  كلمتتتةو    يجتتتب(ماتتترا

 .نهةية العالصة في (45)حجم مةئل  ( Traditional Arabic)بعي

 
 (انظر المثةل اآلتي)

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

ان كةن البحث مكتوبة االنكليزية كراية وبةللغتين ال ملعصة للبحث فى نهةية البحث البةحث من ال رور  ان يكتب
 مكتوبة ان كةن والكورايةاو بةللربية  لغة اللربية او بةللربية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة بةللغة الكراية لبة

 .بةللغة االنكليزية
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 :الصور والجداول .8

  وبواقت   وتيبت  دلتى اوراا مناصتلة  ترقم جمي  الجااول واالشكةل التي قا تترا فتي البحتث
امتة  ويليى لكل جتاول دنتوان معتصتر يكتتب فتي ادتالب بعتي بتةرز  جاول في كل صاحة 

االشكةل التي قا تكون دبةرة دن عيوي بيةنيتة او عترائي او صتور فتو ت  ااعتل صتاحةو 
 .وتلنون بلنةوين معتصرة تو   اسال الشكل البحث وترقم 

 
 :المصةار الللمية الملتماة

بةلنسبة للبحوث الللمية فتكتب كل التاةصيل   المصةار في كتةبةالللمية  يريوةاليا ل استعاام * 

في بااية ( سم4)يتر  فراغ وفي حةل تجةوز دنوان احا المصةار السير الواحا  بةلمصةار المتللوة 

 : التةلي وترتب المللومةو دلى النحو التةلي رالسي
 .اسم المؤل  أو المؤلاين . أ 
 .تةريخ اليب  أو النشر . ب 
 ( .كتةب أو بحث)اسم المصار . جـ 
 .اار النشر بةلنسبة للكتب   والمجلة بةلنسبة لألبحةث الللمية. ا 
 

 :وكمة  و مبين في اطمثلة اآلتية 
 تو     اراسة البنيتة الصترفية فتي(م 5330 - ـ 4153) دبا الموصوا محما دبا الموصوا  .ا  -

 .  الاار اللربية للموسودةو  بيروو4 ياللسةنيةو الوصاية 

 
 جهتتوا الوتتامة  فتتي اراستتة (م 5333كتتةنون الثتتةني - تتـ 4153شتتوال )ا حستتةم ستتليا النليمتتي  .أ -

: مجلة آفةا الثوةفة والتراث  ابي  السنة اللةشترة  اللتاا اطربلتون  الصتاحةو الموي  الصوتي  

(02-78.) 
ودلى النحو .  ة بةليرا التولياية الملروفة والمتبلةأمة بةلنسبة للبحوث اإلنسةنية فتكتب مصةار*

 :التةلي
  سنة اليب   (اار النشر والاولة)اسم المؤل  أو المؤلاين  اسم المصار  رقم اليبلة  مكةن اليب  

 .وأمة إن كةن المصار من أجزا  متلااة فيكتب الجز  بلا اسم المصار. رقم الصاحة
 
 :االنترنيو * 

 الللمتي  اطبحتةث الللميتة العة تلة للتويتيم إلتىبةحث دلى االنترنيو دلي  الرجتول في حةلة ادتمةا ال
  .االلكترونية والكتب والمراج  الللمية االلكترونية االنترنيو مثل المجالو  ةوالمنشورة دلى شبك

  إمتة بشتكل ميبودتة م  أرب  نستخ جةملة ا و  ويسلم إلى مجلة( CD)قرص يحاظ البحث دلى . 9

 :يرسل دن يريا دنوان المجلة البريا أو  مبةشر  
 
 

 اللراا –إقليم كراستةن 
 رئةسة جةملة ا و 

 سكرتةرية  يئة تحرير مجلة جةملة ا و 
 :اللكتروني البريا ا

Email: jdu@uod.ac. 
 

 
                   .فوي الويمأو  اطصيلتنشر المجلة اطبحةث التي يرتوي توويمهة الى مستوى :مالحظة 

mailto:jdu@uod.ac
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 ناظـــــــةروك 

 بنياتيَ رِيتم د هوزانا نوييا كوردي دا رِيتم و -
 1..............................................................................................................دمحدية حسن حمم

 ميَذوويى - ىتويَذينةوةيةكى فةلسةف ئازادى لةنيَوان دياليَكتيكى ويست و ئةقَلدا -
 32.......................................................................................................كامةران امحد حممدامني

 

 
 المحتـويات

 

 1491البريطانية خالل أزمة مايس  –موقف المفوضية األمريكية في بغداد من العالقات العراقية  -
 51........................................................................................................مد طاهرأيهان جعفر حم

 حروف القلقلة -
 66..................................................................................................... منال صالح الدين الصفار

 (3002 - 1491) لمدةخالل اتحليل ظاهرة نمو وتطور اإلنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية  -
 74............................................................................................................ابراهيم حممد حسني

 "اآللية غير العادلة في توزيع الموارد الطبيعية" خليةالعالقة بين الفساد والنزاعات الدا -
 93......................................................................................................و حممد حسن عمر أمحد سليمان الصفار

آلراء عينة من املدراء ورؤساء األقسام يف  دراسة استطالعية- دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري -
 -جامعة زاخو

 108...............................................................................................................ميهفان شريف يوسف
 الجذور البديعية للتناص -

 125................................................................... .............................................رعـد رفعـة حممد مولود
 (دراسة جغرافية ) مظاهر التلوث البصري في مدينة كويسنجق -

 145.................................................................................................رستم سالم عزيزو  امحد جليل امساعيل
 -دراسة يف التوطن الصناعي –تحليل الهيكل الصناعي لمحافظة دهوك  -

 161..............................................................................................................ابراهيم خشمان هسام 
 1461 -1491 (دية العما)  ئاميَدىالحياة الحزبية في  -

 192.......................................................................................رجب مجيل حبيبو   صالح حممد سليم حممود



  2152 ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2:العدد ،51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 موالنا خالد الشهرزوري النقشبندي ومنهجه في التعامل مع خصومه -

 300.....................................................................................................آزاد سعيد مسو

ـــــات المنظمـــــة  - ـــــق متطلب ـــــة فـــــي تحقي ـــــادة الريادي ـــــةدور القي ـــــة مـــــن من مـــــا  االعمـــــال- الريادي ـــــة لعين                    دراســـــة ميداني
 -يف اقليم كوردستان

 319.................................................................................حكمت رشيد سلطانو  حممد نورى نجةر
-يف كليا  جامعة دهوكالقيادا  اإلدارية دراسة تطبيقية آلراء جمموعة من -أثر أبعاد القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي -

 324.......................................................................حممود حممد أمني الباشقايلو  شهاب امحد خضر
ستخدام تقنيات نظم المعلومات با)أختيار الموقع األمثل لصناعة األسمنت في محافظة دهوك  -

 ( (GIS)الجغرافية
 361 ........................................................................ابراهيم خشمان هسام و نشوان شكري عبداهلل

بعض المهارات  في اكتساب( ااالمري التدريبي، العصف الذهني،)تأثير استخدام اساليب التدريس  -
  - بحث تجريبي - ليدابكرة  األساسية

 329.................................................................................. مؤيد كمال الدين عزالدين الربيفكاين
 



  2152 ،22-5 بث (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

  1 

 دا د هوزانا نوييا كوردي رِيتميَ بنيات رِيتم و
 

 محدية حسن حممد
 اقعريهةريَما كوردستانآ-زانكويا دهوك، وزانستيَن روةكىئةندازياري فاكولتيا  ،ئةندازياري سكوال

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

 وختةث
ذ زمانيَن دي ة،زمانةكى ذى شيعريةتا خويا تايبةت هةي هةر.ييَ تايبةت يآ هةىكى سروشتآ خوئةدةبآ هةر مللةتة

هةمان شيَوة ذي  ب.تايبةت هةنة خوييَنييَن ثيَكهاتةييَن رِيتمى ديسان هةر هوزانةكآ ذي جوانكارى و.دهيَتة جوداكرن
ظآ ضةندآ ثةيوةندييا  ب .ييَ نةتةوايةتى هةيةكلتورآ خو ةرامبةرل بييَ خوسةر ةر هوزانظانةكى ذي هةَلويَستآ خوه

   .هيَز و موكمرت ليَ دهيَت كلتورآ وى ييَ نةتةوايةتي ب هوزانظانى ب
دانانا ئيستاتيكي  بهاهوزانا هةظجةرخا كوردى وةكو هوزانا هةظجةرخا هةمى طةليَن دى ذاليآ هةلسةنطاندنآ و

 .ظة دياردكةت كارئينانا ثةيظ و ويَنةييَن هوزانيَ ظ ضةندة تةكنيك وفورمآ هوزانىَ ذ اليآ بواتة ئة.رِةسةنةيا ظة وهونةري
 . ثةيدا بويةي فارسي وعةرةبتوركى و ذيَر كارتيَكرنا هوزانا نوييا هوزانا نوييا كوردى ل ظى شيَوةى هةرب

بةرةظ هوزانييَن خوبشيَن دا.بكةنزى رزطارييَن كيَشا عةرو ذ قةيدو ياساييَن توندهوزانييَن خو هوزانظانا بزاظ كرية 
ا منونةييَن خوييَن شيعري رِيَي هةمان دةمدا ئةو شيان بد.هةمةرةنطرت ببةن ئاوازدار و ترو رويبارةكىَ موزيكى ييَ بةرفرةه

ل ( تةفعيليَ) كارئينانا ثيَنطاظآ ا بييَرِ ئةوذى ب. ببنياتةكآ رِيتمى ييَ خودان موزيكةكا ئازاد و دةولةمةند ثةيدا بكةن
 .ديَرآ و سةوراييَن جورا وجور ل جهىَ سةروا يةكطرتى جهآ 

 

 ةكيثيَش
د  رِيتم بنياتيَرِيتم و) ناظىَ ب ئةظ ظةكولينة

ب رِيَيا  بزاظةكة ئةظة ذى (دا يا كوردينوي اهوزان
كرنا طرنطرتين يارد بو ذ ريَبازا شلوظةكرنآ 

اتنا ويةكيَن ثيَكه يتمىرِ بنياتيَنجؤريَن كيَش و 
 يَن ثرانيا هوزانظانيَن نويكةريَن كوردئةو رِيتمى

مة هوزانيَن ضةند  .هوزانيَن خو ثآ ظةهاندين
ضونكى هةمي وةرطرتينة،وةكو منونة هوزانظانةكا 

ئيَك   رِيتمى ل دةظ بنياتيَنهةمان جؤريَن كيَشا ب 
ةلكوهةر ب .ئينانكار هوزانظان نةهاتينة ب

ذآ ب هوزانظانةكى هندةك جؤر وشيَوة 
 ةنطىرِظي  ب ظةكولينىَ ثةيكةرآ مة.كارئينانة
آ رِيتم بنيات،داهوزانى  رؤليَ رِيتم د.)دارشتيية

 رِيتم دبنياتآ ثيَكهاتةييَن  ، هوزانا نويياكورديداد
 (هوزانا سةربةستا كوردي ،دا هوزانا نوييا كوردي

جةند ئةجنام  ثاشى وكرية  ظان باس ل دريَذى ب مة
 وثةريَراويز  داوييَ ذي  ول كرننيشان هاتن دةست

 و كورتيا عةرةبى ةلـط د و انا ذيَدةرـليست
 .ئينطليزى
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كا ةييدرِيتما هوزانآ ثةيوةن:دا د هوزانيَ رِيتمرؤليَ 
ئةو  وهوزانظانى يا ي موكم ب ئةزمونا كةسايةت

 نظان هوزانا خوييَ هوزابارودؤخآ دةرؤنى 
 وىَب  ثةيوةندى هةروةسا .هةية  تيَدا دنظيَسيت

 .هةيةذى  ذيانا تيَدا دذيت
 ذ رسرتيَسداثارضةيةكا  دبلندة يتم ئاوازةكا رِ

ئةظ ئاوازة ذي بنطةهآ  .اد اندثارضةييَن ناظةندا ديَر
ذ بوارآ ب ظآ ضةندآ .هةر هوزانةكيَدا دديَراية 

 خويا.نتزاطوههيَتة ظةدثةخشانآ بو بوارآ هوزانآ 
 .(1)سرتيَس وئاوازآ دبيت رِيتم تيَكةلةك ذ

 (عزةددين مستةفا رِةسول.د) دةبارةى رِيتم
ئةويَن ، ةرِيتم بزاظا دةنطيَن ناظةكى ن)) يتدبيَذ

سةر ثارضةييَن دةريا وثيَنطاظا ثشت بةستنآ ل 
بةلكو رِيتم ئةو . ةنكيَشيَوةكو  واتة نة.كةتنة

ئةوا ذ بيَذةييَن هاتني ب  يكرنا دةنطاية،رةنطهةمة 
بابةتي  يتم ذهوسان رِ .دةردكةظيتخو كارئينان ب
بةتى دهيَتة دةمآ كيَش ل سةر با .دةردكةظيت

( 2)((ناظدا ذبو ئةو  دةرظة و واتة ئةظة ذ.سةثاندن

ثةيوةنديَن  دبيت طرنطييا رِيتمى نةب تنآ د اخوي.
ئامادةكرنا  وآ نداية، بةلكو دناظبةرا دةنطا د

دةظ خاندةظاني  لئةوا بةرهةمآ ئةدةبي دةرؤنيداية 
 يَكا وان ثةيظييَن رِيَكخستى ييَن دب رِ.ثةيدا دكةت
 .كارئيناندا دهيَنة ب  ناظ بةرهةمي

رِيتما هوزانآ دبيتة بانةك ذ بانيَن ئاظاهييَ 
 ن جوداكرنا ويَديوارةكة ذ ديواريَ نسادي هوزانىَ،

هؤسان دبيتة خودان لةشةكآ .ذ ئاظاهييَن دى
كرى وديَ ناسنامةكا دى  دةست نيشانوسنوردار

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

 د يية ذ بو ئةفراندنا جؤرة بابةتةكىظتثيَ ياطرنط و
 ارـضونكى ب ك،ناظبةرا هوزانظانى و وةرطريدا

جؤرةكآ رِيتمى دآ سةرجنا وزانظانى بو ـا هـانـئين
 شيتدكيَرِابو وآ ضةندآ  خاندةظانى يان وةرطرى

 ييَ ذتنآ ييَ ل بةرامبةرى شيَوازةكآ ئاخظ وئة، 
هةمان دةمدا  هةماند.ثةخشانآ جودايةشيَوازآ 

خاندةظان يان وةرطر دآ هزركةت هوزانظاني ب 
. تنآ ئةظ جؤرة رِيتمة يآ وةرطرتي نةك ئيَكآ دى

ئةظة ذي . ئةظ هزركرنا وى دآ واتاييَ دةتة هوزانآ
ناظبةرا دةقا  وا دئةو ثةيوةندييا رِاستة قينةية ئة

ناظبةرا ضيَذ وةرطرتنآ دا  هوزاني دا و د
رِيتم دهوزانيَ دا جؤرة ئاوازو  ؤسانه.(4)هةى

دهةمان دةمدا  .موزيكةكا تايبةت دابني دكةت
 لرِيتم دبيتة ئيَك ذ هؤيَن سةرةكي ييَن كارتيَكرنآ 

سةر خاندةظاني يان وةرطري، ضونكى رِيتم ويَنةييَ 
 .ي يةهوزانظانناخآ دةرؤني ييَ دؤخيَ داهيَنانىَ و

ثيَكئينانا   :دا يا كورديهوزانا نويد  رِيتم  بنياتآ
بنياتآ رِيتمى ذ هوزانظانةكى بو هوزانظانةكآ دي 

تشتةكآ تايبةتة ب هوزانظانى جوداية، ضونكى ئةظة 
دي ب بارآ دةرؤنى يآ وي ظة ثةيوةن ظة وب خو

هوزان بنياتةكآ )) ل دويظ ظآ ضةندآ .هةية
تمى ييَ تايبةتة ب بارودؤخةكآ دةست رِي

ظة  هوزانظانينيشانكري ييَ هةست ثيَكرنا ئيَك 
  .  (5)((طريَداية



  2152 ،22-5 بث (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

  3 

شيعري نويَى كوردي ))دبيَذيتحمةمةد بةكر .د
هةر لة سةرةتاي تاقيكردنةوةكانى شاعريانى 

ناسنامةى خؤماَليي  قؤناغي طواستنةوةوة،
هةلطرتبوو كة لة روخساري سادةو بابةتى 

بةدةربرِينيَكى . ةواريدا خؤي دةنواندكورد
وردتر،ئةو شيعرة وةكو هةلطةرانةوةيةكى بابةتى 

ثاشرت بةكاملى لةكيَشة  كةسةرةتا بةسادةيي و
كيَشة ئاورِدانةوةيةكى بةئاطا لة ةكان وعةرووزي ي

برِطةيي هاتة ( 1،0،01 ( يةكان فؤلكؤري
واتة هوزانا كوردييا رِةسةن ئةوا  .(6)((كايةوة

ت ب نةتةوآ كوردظة ل سةر كيَشا خؤماىل تايبة
 ئةظ جؤرة كيَشة ذي د. هاتيية ظةهاندن (برِطةيي)يا

دا هاتيية ب  كوردي يآ فؤلكلؤري ئةدةبآ 
شتى هنطآ هوزانظانيَن نوييَن كورد ث. كارئينان

كرية ذبو  دةستوران هاتينة وثيَطري ب ظان ياسا و
اسآ ب (ةرخوينجةط) دانانا هوزانييَن خوة، بومنونة

 ئةظ كيَشة ل سةر بنياتآ .كيَشا خؤماىل دكةت
 .(1)هوزانةكيَدا دهيَتة درستكرنهةر د (برِطا)

يَن كورد دبيت ظةطةرهانا هوزانظانيوياخ
 خالةكاب برِطةيي  سةركيَشا خؤمالييابو

يَ كورديدا بةظ ئةدنا يا نويكرنآ د وةرِضةخانة
ئةظ كيَشة رِةسةنايةتيا فؤلكلؤرآ .دهيَتة دانان

دةنطي دطةل سروشت وخاسيةتيَن  ية و ديكور
كوردي ثةتى )) طوجنيت د كورديزمانآ  ييَن 

. رِيتما كوردي دةبات و بةرةو ئاواز خاسيةتى شيعر
  لةبةر

،  زياتر كيَشى خؤماىل ثيَ دةخولقآ ئةوة
 شيعري لةكاتيَكدا كة زمان تيَكةلة خاسيةتى بو

  .(،)((عةروز دةست دةدات
 :دا يا كورديهوزانا نوي د رِيتم بنياتآ ثيَكهاتةييَن 

وآ ضةندآ بزانني باسكرنا كآ ثيَتظيية ل دةستثيَ
باسكرنا موزيكا هوزانيَ ناهيَتة  كيَشا هوزانيَ ذ

 ضونكى ئةطةر ب هورى تةماشةى .جوداكرن
ناظ خودا  د ب خو ئةوكيَشيَ بكةين ديَ بينني هةر 

. ذيَ جودا نابيت ظةدطةريتةظة و موزيكا هوزانىَ
كيَش زانستآ )) يبةت ئةطةر ئةم بزاننيب تا

 ب ل دويظ ئةوآ ضةنديَ هةر زانيَية وموزيكا هو
ظة خرِظة  موزيكيَرةنطةكىَ طشتى ثةيوةندي يآ ب 

 اليآ دةنطان ذي ذ خوئةظ ثةيوةنديية ب  .دكةت
ديارةكيَش ثشكةكا .(9)((كرن ظة دهيَتة بةرضاظ

ب هيض شيَوة  موزيكا هوزانآ و طرنطة ذا زؤر
كيَش هوزانا بآ ئةو .ت ذآ جودا بكةتنةشيَ مرؤظ

موزيكا هوزانآ ))ضونكىدا نامينني، ضيَذ تيَض تام و 
 موزيكا دةنطان وريَكخستنا  كيَش و ثيَكدهيَت ذ

هؤيةك ذ بو بةرهةظكرنا واتايا  هوزانآ دبيتة
 .(،1)((هوزانآ

 كيَش ئاوازن هاريكاريا واتايا هوزانآ د
واتة دةمآ  .دكةت دا ئامادةكرنا ضاالكيا دةرؤني

مرؤظ هوزانَيَ د خوينيت ديَ هةست كةت 
كةسةكآ ديذى دطةل وي دا د خوينيت و 

ل دويظ ظيَ ضةنديَ كيَش هةروةكو . دبيَذيت
ل دةمآ  رِةنطةكآ نويية د ناظ ويَنةطرتنا هوزانيَدا و

ويَنةطرتنا هوزانيَدا كيَش بو دةرؤنى وةكو تشتةكآ 
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سقيت، ضونكى طةشة ئاخظنت تيَدا د بر رِؤهن و
( 11).ئةوة جوانييا هوزانيَ يا متام خويا دكةت

برِطةييَن كورت  هؤسان كيَش ذ هذمارةكا دةنط و
هاتينة  ةنطةكىَ تايبةترِدريَذ ثيَكدهيَت ب و

وةرطر بئاوازيَن  دةظان وبظآ ضةندآ خان.ريَكخسنت
 .دلظةكةر كاريطةر دبن خوش و

كورد  نيَنييَن نويكةروةكو ئاشكرا ثرانيا هوزانظا
 جؤريَن ل سةر دو زانيَن خوهو

هوزانا سادة،هوزانا كيَشيَن وآ ) ةوذيكيَشا ئ
كرنا  ظاذبو بةرض .ظةهاندينة (ليَكداى كيَشيَن وآ

د ناظ  ضاوانيا دارذتنآ و دو جؤرة كيَشاظان هةر
 ذبةر .هوزانيَن واندا

 خارآ هندآ ل دويظ ظآ دابةشكرنا ل
 :ة خوياكرنتدياركري دآ هيَ

ئةو شيعرانةن تةنيا )):سادة وىَ كيَشيَن اهوزان.2
موسيقاييان ةكى رِيتمى بنياتى يةكةي

انيَ واتة بنياتيَ رِيتمى ييَ هوز.(12)((دادةمةزريَنيَت
    :بتينَ ذ ئيَك يةكا رِيتمى ضيَدبيت

يةكةية بئاوايةكآ زؤر ئةظ :برِطةيي(4)يةكا.2.2
ا نويكةريَن كورد هوزانظانيَنناظ هوزانيَن بةرفرةه د

 هوزانا د (سةبري بوتانى) منونةبو ،هاتيية بكارئينان
 :دا دبيَذيت(دين زانستة)

 نة دينة ئةظ
 (13)دين خةباتة

تنآ ب رِيتمى ب دو ئاستيَن كيَش و هةرة ظيَر ل  
بآ راوةستانةكا  برِطةيي و(4) يَك يةكا رِيتمى ييَ

 :دةست نيشانكري دهيَنة شلوظةكرن 
 نة ديـ نة ئةظ

 تة با خة دين

1 2 3 4 

                                                                           
( 4+4) دو يةكيَن رِيتمى ييَنليَكدانا ب .2.1.1
د  وةكو .دهيَتة ضيَكرنياسادة برِطةيي ( ،)كيَشا

فرةكا )ناظآ دا يا ب(موئةيةد تةيب)ظآ منونا هوزانظان
                     (:باي

 بةفر ليَ ماي يايةكآ ذ ض
 (14) ئةظرؤكة ضاظبةلةكا من

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

 
 
 

 ماى ليَ فر بة   كآ ية يا ذضـ

 من كا لة بة   ضاظـ كة رؤ ئةظـ

1 2 3 4   5 2 3 4 

                              (4 )                             (4) 
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ليَكدانا سآ يةكيَن رِيتمى ييَن ب .3.1.1
. ضيَدبيت ياسادة برِطةيي(12)كيَشا(4+4+4)

سةبري )يا (ةشظانرشانؤيا شؤ)هةروةكو هوزانا
اكو ئريؤ ل ي :دةمآ دبيَذيت هاتيية دارذتن،(بوتانى

سةر بلند وثر  خةلكآ باذيَر دهوكآ خوةش ديارة
ظيَرة ئاستيَن كيَش و رِيتمي ييَن ب دو  ل (15)هشيارة

راوةستانييَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن 
 :برِطةيي دبن، وةكو ل خارآ دياردبيت( 4)

 
 رة يا د خوةش  كآ هؤ د ل  رؤ ئيـ كو يا

 رة يا هشـ ثر  دو لنـ بـ سةر  ذيَر با كآ خةلـ

1 2 3 4  5 2 3 4  5 2 3 4 

            (4                )             (4                         )         (4 ) 

 
 (4+4+4+4)يَنضار يةكيَن رِيتمى ي ليَكداناب .4.2.2

 (16) كيَشا(،+،)يَنكيَش بارةكرنادوب  وبرِطةيي 

 يتمى ييَرِبنياتيَ  بو.يتبياسادة ضيَد برِطةيي
يا ( بةدرخان سندي)ذ هوزانا منونة  (4+ 4+4+4)

    :دبيَذيت( ضراييَن وةالتي)بناظآ 

ئةى ضراييَن ظى وةالتي سةد سالظ بووة ب 
ئةظ سالظيَن كةظنة دوستا ئاطرن تيَن ب  دياري

 (16)هةواري
شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَن ظآ ثارضة 
هوزانآ، ب سآ روةاستانيَن واتايي و دابةشي ضار 

 :برِطةيي دبيت( 4)ى ييَن يةكيَن رِيتم
 

  تي ال وة ظى  ييَن را ضـ ئةى

  تا دوسـ نة كةظـ  يَن ال سـ ئةظ
1 2 3 4  5 2 3 4  

              (4                                    )     (4) 

 
 رى يا د وة  بو الظ سـ سةد 

 رى وا هة ب  تيَن رن طـ ئا 

 5 2 3 4  5 2 3 4 

                  (4                )                         (4) 
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برِطةيي، ( ،+،) دوبارةكرناليَ منونة بوَ
 (سالظةك بو زانكوا دهوكيَ)هوزانا

 :دبيَذيت( بةدرخان سندى) دةميَ هوزانظان
 
 
 

 ضيَكةرا رةوشا ئةلندائةى طومبةدا سةر بلندا  
 (11)هندا نـوشدارا برينيَن بـةريَ   بينةرا ديروكا

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ظآ ثارضة 
هوزانآ، ب سآ روةاستانيَن واتايي و دابةشي 

 :برِطةيي دبيت( ،)دويةكيَن رِيتمى ييَن 

  دا لنـ بــ سةر دا بة طومـ ئةى
  رآ بة يَن ريـ بـ را دا نوشـ
1 2 3 4 1 6 7 8  
                                        (،) 
 دا لنـ بـ شا رةو را كة ضيَـ 

 دا هنـ كا رو ديـ را نة بيـ 

 5 2 3 4 1 6 7 8 

                                             (8   ) 

 
 دو يةكةيَنهةر ليَكدنا ب:برِكةيي( 3)ةكاي.1.2

. ضيَدبيت ياسادة برِطةيي (6)كيَشا (3+3)رِيتمى ييَ
دا ( دؤزامة)زاناد هو( سةبري بوتانى) بومنونة
 :دبيَذيت

 (،1)ئةظ دؤزا مةية لؤ ئةم هةظدو دخوازن

شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمى ييَن ئةظآ ديَرآ 
ئةوذي ب راوةستانةكا واتايي دابةشي دو ثشكيَن 

 :برِطةيي دبيت( 3)سةرةكييَن 
 

 زن خوا د   دو هةظ ئةم

 لؤ ية مة   زا دؤ ئةظ

1 2 3   5 2 3 

                                       (3                     )      (3  ) 
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( 3+3+3)سآ يةكيَن رِيتمى ييَنب ليَكدانا .1.2.1
بومنونة د . دبيتضيَ ياسادة برِطةيي( 9) كيَشا
دا (سةبري بوتاني)هوزانظان يا( ضياييَ شرييينَ)هوزانا
 : هاتيية

 
 

                              ضياييَ شرييينَ ب طياية
 (19)بري ئانينا يارا هيَذاية

ل ظيَرة دياركرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمي ب دو 
راوةستانانيَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن 

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

 
 ييَ يا بطـ  نآ ريـ شيـ  ييَ يا ضـ

 ية ذا ـهيَ  را يا نا  نيـ ئا بري

1 2 3  5 2 3  5 2 3 

            (3   )                          (3    )                          (3   ) 

 
ضار يةكيَن رِيتمى ييَن  ب ليَكدانا.2.2.1

ياسادة  برِطةيي (12)كيَشابنياتيَ (3+3+3+3)
منونة بو ئةظآ كيَشآ دةمآ هوزانظان .بيتضيَد

كة : دا دبيَذيت (ئاى مريم ضوو) د( موئةيةد تةيب)
قةستا ئاشآ من   وةكىَ كويفى ذ بةر بازييَ تة فرى

 (،2)كر بؤ حاليَ مة طري

ل ظيَرة دياردبيت، ئاستيَن كيَش و رِيتمى ب سآ 
( ئاشآ)راوةستانييَن واتايي ب تنآ ل ثةيظا 

راوةستان هوزانينة، ضونكى بوية ئةطةرآ 
واتايية و و ئيَك ذى ( ئاشآ)كةرتكرنا ثةيظا 

 : دابةشى ضار يةكيَن رِيتمى دبن

 
 

  ذ ظى كويـ  كآ وة كة
  كر من شآ  ئا تا قةسـ
1 2 3  5 2 3  

                    (3(                                )3) 
 ري فـ تة  ييَ باز بةر 
 رى طـ مة  ليَ حا بؤ 
 5 2 3  5 2 3 

                              (3(                              )3) 
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شيَوآ كت ب  ئةظ يةكةية :برِطةيي (5) يةكا.3.2
بو منونة  ،ثآ دارذتية  نيَن خوهوزاناهوازنظانا م كيَ
دا  (ديسان مشةختم)هوزانا  د( سةبري بوتانى)

 : دبيَذيت
 
 

 ئةز ذ بو تة مة
 (21)دةالليَ دايآ

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

 : برِطةيي دابةشكرية( 5) رِيتمى يا
 

 مة تة بو ذ ئةز

 ييَ دا ليَ ال دة

1 2 3 4 1 

                                           (5) 
 

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

نةورؤزا )ناظآ ئةوا ب( بةدرخان سندى) وةكو هوزانا
  :دةمآ دبيَذيت .ثآ هاتيية دارذتن(،199

 نةورؤزا من ضل و شةش سال بورين

 (22)هةر ب زميارم ئةز هةر بلؤرين

ل ظيَرة دياركرنا ئاستيَن كيَش و رِيتمي ب    
( ضل )ضونكى ثةيظا هوزانيية، راوةستانةكا واتايي و

دابةشي دو يةكيَن رِيتمى ييَن  تكرن وهاتيية كةر
 :برِطةيي دبيت (5)

 
 

 رين بو سال شةش ل و  ضـ من زا رؤ نةو

 رين لؤ بـ هةر ئةز  رم ما يـ ب هةر

1 2 3 4 1  5 2 3 4 1 

                    (5)                                                (5  ) 
 

 (5+5+5)رِيتمى ييَ سآ يةكيَنب ليَكدانا .2.3.1
 هةروةكو.دبيتضيَياسادة  برِطةيي( 15) كيَشا

 (كوردا بويكا)هوزانا (سندي بةدرخان) هوزانظان
       :دةمىَ دبيَذيت ثيَ ظةهاندنيَ،

ئـةى فـةلةك بو تـة دنـامل بـؤضى نيَـرطز 
 ضـرمسني

ئةو ضما بةختآ مة هؤية هةر بآ دؤست وبآ 
ش ورِيتمي ييَن ب دو ل ظيَرة ئاستيَن كيَ (23)كةسني

راوةستانييَن واتايي دابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن 
 :برِطةيي دبن، وةكو ل خارآ دياردبيت( 5)
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  ضى بؤ مل نا د  تة بو لةك فة ئةى

  بآ هةر ية هؤ مة  تآ بةخـ ما ضـ ئةو
1 2 3 4 1  5 2 3 4 1  

                   (5      )                                      (5     ) 

 
 سني مـ ضر طز نيَ 

 سني كة بآ ت و دؤسـ 

 5 2 3 4 1 

                                                     (5)     

                                         
 دالةةلةم كؤم)):ن وىَ ليَكدايهوزانا كيَشيَ .1

ثيَكهيَناني زياتر لة يةكةيةكي رِيتمي بةشداري 
واتة بنياتيَ .(24)((بنياتي رِيتمى شيعرةكان دةكةن

ئةجناميَ ليكدانا  ذ هوزانيَظيَ كيَشيَن ئةرَيتمي ييَ 
 ذيَك جودا ييَن رِيتمى يةكةيَن

ئةظ  .كرن برِطةيي دهيَتة درست(5)و(4)و(3)وةكو
 :كيَشة ذى بريتية ذظان جؤريَن ل خارآ دياركرى

يةكيَن  دا ضةند كيَشيَ د ظآ:برِطةيي( 7)يَشا ك.2.1
 رِطةييب (5)و(4)و(3)و( 2)وةكورِيتمى ييَن جودا 

 ضةند هةر ضةندة ئةظآ كيَشيَ.ضيَدكةت وآنياتآ ب

. (3+4)و(4+3) و(2+5)وةكو.رِيتمى هةنة اتييَنبني
قةدرى ) ل دةظ هوزانظان(2+5)بنياتآ رِيتمى ييَ

 (جوباها الوانى ل دييا هاواريَ)هوزانا  د( جان
 :يَذيتوةكو دب

 طاظ حاليَ من قةجنةظيَ
 (25)ئةظ ئةرد ذ من رة طةجنة

 شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش و وةكو ديار ذ
يةكيَن  دو ،ب راوةستانةكا واتايي ودابةشيرِيتمى

 :برِطةيي دبيت  (2) و (5) رِيتمى ييَن

 
 جة قةنـ  من ىلَ حا طاظ ظيَـ

 جة طةنـ  رة من ذة ئةرد ئةظ

1 2 3 4 1  5 2 

                                (5              )                        (2) 
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بنياتيَ رِيتمى ييَ  هةمان كيَش ىلَ ببو منونة
 دا (سحارة)د (بةدرخان سندى)،هوزانظان(3+4)

   :دبيَذيت
 دا ساخكن ئيَش و كوالن

 (26)دا ئاشتكن دليَن سالن

ة دةمآ ئاستيَن كيَش ورِيتمى ل ظيَرة دهيَن
 شلوظةكرن، دياردبيت ب راوةستانةكا واتايية و

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

 
 الن كو ش و ئيَـ  كن ساخـ دا

 الن سـ ليَن د  كن ئاشتـ دا

2 2 3  1 2 3 4 

                          (3     )                             (4) 
 

ب بنياتيَ رِيتمي ،هةمان كيَش ة بومنون
 (ديَرك) هوزانا د(قةدري جان)هوزانظان،(3+4)ييَ
        :دبيَذيت دا،

 ليَ سةد هاوار و طازى
 (21)ذىَ دوور كةمت ضةند سالة

رِيتمى ل ظيَرة دهيَنة  يَن كيَش ودةمآ ئاست
و  دياردبيت ب راوةستانةكا واتايية شلوظةكرن،

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

 
 زى طا رو  وا ها سةد ليَ

 لة سا ضةند  مت كة دوور ذيَ

1 2 3 4  5 2 3 

                           (4 )                              (3) 
 

برِطةيي  ( 5)و( 3)دو يةكيَن: رِطةييب( 8)كيَشا.1.1
شة وةكو هةر ئةظ كيَ .ضيَدكةن بنياتيَ رِيتمى

 كيَشةكا ليَكداي ذ دو جؤرة بنياتيَ رِيتمى ييَن
منونة بو برِطةيي درست دبيت،( 3+5)و ( 3+5)

 (ئةم هاتني)هوزانا( 5+3)بنياتآ رِيتمى ييَ
          :دةمآ دبيَذيت ،(بةدر خان سندى) ياهوزانظان

 دلبةريَ ئةظرؤ ببينة
 (،2)بهارة كةسك و رةنطينة

يَش و رِيتمى ب شلوظةكرنا ئاستيَن ك
رِيتمى ييَن  راةستانةكا واتايية ودابةشي دو يةكيَن

 :برِطةيي دبيت( 5)و ( 3) ذيَك جودا
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 نة يـب بـ رؤ ئةظـ  رآ بة دلـ

 نة طيـ رةنـ ك و كةسـ  رة ها بـ

1 2 3  5 2 3 4 1 

                   (3 )                                          (5) 

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

( سةبري بوتانى)هوزانظان يا(طوليَ يةذظانآ 
   :دبيَذيت

مةست و هةست و  ئةز بؤ مة ثريآ خةم جظني
ب كيَش ورِيتمى  شلوظةكرنا ئاستيَن (29)ذيَر نظني

يةكيَن رِيتمى ييَن  دابةشي دو راةستانةكا واتايية و
 :بيتبرِطةيي د (3)و ( 5) ذيَك جودا

 
 ظني جـ خةم  رآ ثيـ مة بؤ ئةز

 ظني نـ ذيَر  ت و هةسـ بآ ت و مةسـ

1 2 3 4 1  5 2 3 

                              (5 )                                     (3) 

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

 ( 5)و (4) رِيتمى ييَن ذيَك جودا
ئةظ ( سندي بةدرخان) زانظانهو.بيتضيَد برِطةيي
دا (دةميَ ثةزكيظى دبنة هوزانظان) هوزانا جؤرة د

    :دبيَذيتدةمآ .كارئينايةب

 ئةى نوشداريَ ئيِش و برينان
  (،3)ئةى دةرمانيَ دةرد و طرينان

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى دهيَنة شلوظةكرن 
 ب راوةستانةكا واتايي دابةشي دو 

 :برِطةيي دبيت( 5)و (4)ييَنيةكيَن رِيتمى 
 

 نان ريـ بـ ش و ئيَـ  ريَ دا نوشـ ئةى

 نان ريـ طـ دو دةر  نآ ما دةر ئةى

1 2 3 4  5 2 3 4 1 

                  (4 )                                             (5) 
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ئةظيَ كيَشيَ سآ يةكيَن :برِطةيي(22)كيَشا.4.1
                 برِطةيي بةشدارييَ  (3،4،5)ةكيَن وةكو ي.رِيتمى هةنة

                .دا دكةن رِيتميييَن د ثيَكئينانا بنياتيَن وآ 
ئةوذي  (4+4+3)يَي يرِيتم منونة بوبنياتيَ

دةمآ  ،(جان قةدرى) هوزانظانيا(رِةشبةلةك)هوزانا
              :دبيَذيت

ب ليَ  طةر ضي ئةز دووري وة مة ئريؤ ئةرىَ
شلوظةكرنا ئاستيَن د (31)َا وة مة مينا بةرىيدل ئةز 

دياردبيت،ب  كيَش ورِيتمى ييَن ئةظآ ثارضة هوزانآ
يةكيَن  دابةشي سيَاتايي و رِيَيا دو راوةستانيَن

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

 
 رىَ ئة رؤ ئيـ  مة وة ري دوو  ئةز ضي طةر

 رآ بة نا ميـ  مة وة اي ئةز  دل ب يَل

1 2 3  5 2 3 4  5 2 3 4 

              (3               )           (4      )                       (4) 
 

 ذي د (سةبري بوتانى) هةروةسا هوزانظان
دا ئةظ كيَشة   (شيَخ وئايةتيَن روم وعةجةم) هوزانا

 :ظةهاندية (3+4+4) يآب بنياتآ رِيتمى 
نامة ل ثيَ   ندن ضةث وراستعاشقان ثةردة درا

 (32)نامآ دشاندن ضةث وراست

دياردبيت شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى 
 ةرتكرنا هةركبوية ئةطةرآ راوةستانةك ياهوزانيية 

واتايية  يا ا ديراوةستان ،(نامآ ثةردة،) دو ثةيظيَن
 (4) سآ يةكيَن رِيتمى ييَن ل سةروهاتيية دابةشكرن 

 :برِطةيي (3) و
 

 راست ث و ضة  دن رانـ د دة  ثةر قان شـ عا

 راست ث و ضة  دن شانـ د مآ  نا ثآ مة ل نا

1 2 3 4  5 2 3 4  5 2 3 

            (4(                              )4(                       )3) 
 

هةمان  يا(5+3+3)ييَ رِيتمي يَبنياتليَ منونة بو 
د  (قةدرى جان) انظانهوزئةوذي ،ا ليَكدايكيَش

  :دبيَذيت دا (تابووتا خبوين) هوزانا
 خبوين بووتا دناظا عةورةكىَتا

 (33)مةلةكان كشاندن ئةزمانىَ ذؤرين

راوةستانيَن مى ب دول ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيت
 و (3) و (3) واتايي ودابةشي سآ يةكيَن رِيتمى ييَن

 :برِطةيي دببيت،وةكو ل خارآ ديار( 5)



  2152 ،22-5 بث (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

  13 

 خوين بـ كىَ رة عةو  ظا نا د  ات بوو تا

 رين ذؤ نيَ ما ئةز  دن شا كـ  كان لة مة

1 2 3  5 2 3  5 2 3 4 1 

          (3    )                    (3            )                   (5) 
 

كيَشا وةكو  ئةظ كيَشة:برِطةيي (23)كيَشا.5.1
 ئةوذى .بةراهييَ سآ يةكيَن رِيتمى هةنة

 برِطةيي بنياتيَن وآ ييَن رِيتمي( 5,4,3)يةكيَن
 ،(3+4+3+3)رِيتمى ييَ منونة بو بنياتآ .ضيَدكةن

 دةمآ .ى هوزانا خو ثآ دارذتيية(جةطةرخوين)
                                :     دبيَذيت

 ميَر كا ئةو ذن كا ئةو كاليَ رِه مةزنكا ئةو 
  (34)ن ل كوويةكا ليَ ليَ و كا لؤلؤ كا ئةو حةيرا

ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى ب سآ   
ييَن  رِيتمى  راوةستانيَن واتايي ودابةشي ضاريةكيَن

ل ظيَرة ديسان  .برِطةيي دببيت( 3)و  (4)و ( 3)و  (3)
ةردوو دكارين بيَذين رِيتما ظىَ منونيَ ذ ليَكدانا ه

وةكو ل خارآ  .بوويةبرِطةيي ضيَ( 106)كيَشيَن 
 :ديار
 

 
  ذن ئةو كا  ميَر ئةو اك
  لؤ لؤ كا  ليَ و ليَ كا
1 2 3  5 2 3  

                      (3           )                   (3           )                  
 زن مة رِه  ليَ كا ئةو كا 

 ية كوو ل  ران حةيـ ئةو كا 

 5 2 3 4  5 2 3 

                             (4 )                              (3) 
 

بنياتآ وىَ  آ داكيَش آئةظد :برِطةيي( 24)كيَشا.2.1
 برِطةيي (4)و (3)جودا ذ دو يةكيَن رِيتمي ييَن ذيَك

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

، (قةدرى جان) يا هوزانظان(هةسنكةر) هوزانا
 :دبيَذيت

  ذ دل  جانهةسنكةرةك شةظ و رؤذ د خةبيت
 (35)خةباتا وى زجنريةك كو نا قةتة تو جاران
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رِيتمى ييَن ظآ ثارضة  ش ولوظةكرنا ئاستيَن كيَش
دابةشي ضار   ييَن واتايب سآ روةاستان هوزانآ،

واتة .برِطةيي دبيت (3)و (4) يةكيَن رِيتمى ييَن

بيناتيَ رِيتمى ييَ ئةظيَ منونيَ ذ دووبارةكرنا كيَشا 
 :ست بويةبرِطةيي در (1)

 
 

  رؤذ ظ و شة  رةك كة سنـ هة
  رةك جيـ زنـ  وى تا با خة
2 2 3 4  1 2 3  

            (4)                              (3) 

 جان دل ذ  تى بـ خة د 

 ران جا تو  تة قة نا كو 

 1 2 3 4  1 2 3 

                              (4  )                              (3) 
 

بةشداريا  ئةظ كيَشة ب:برِطةيي(25) كيَشا.7.1
هيَتة برِطةيي د(4)و(3)هةردويةكيَن رِيتمى ييَن

بو ئةظآ منونة ( 3+4+4+4)ارِيتمواتة ب .ضيَكرن
دةنط ) ب ناظآ ائةو (سةبري بوتانى)هوزانا كيَشآ 

 :دبيذيت( وهنةرآ طولبهارآ
خؤش ئاوازن طةرم و سازن خؤزي خازن 

جاز والزن نوزؤ نازن  ننةرم و ئاز طولبهار
 (36)طولبهار

ن ظآ ثارضة شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَ
ي اتايوب سآ روةاستانيَن ،هوزانآ خويا دبيت

 يةكا دوبارةكرنا سيَ بشكيَن ثيَكهاتي ذ بةشيدا
 برِطةيي بوسىَ جاران ويةكا رِيتمى يا (4) رِيتمى يا

 :دبيتيَ ل دمياهيبرِكةيي بو جارةكآ  (3)

 
  زن سا م و طةر  زن وا ئا خؤش
  زن ال زو جا  زن ئا م و نةر
5 2 3 4  5 2 3 4  

                       (4)                                       (4) 
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 هار بـ ـطول  زن خا زي خؤ 

 هار بـ طولـ  زن نا زؤ نو 

 5 2 3 4  5 2 3 

                               (4      )                               (3) 
 

 منونة بو بنياتآ رِيتمى ييَ
 ياهوزانظان (ض بكم ئةز)هوزانا(31)(4+4+3+4)
 :، دةمىَ دبيَذيت (سندى بةدرخان)

 باخضةظان ذ باخيَ طوالن سل ببت ض بكم ئةز
دةستىَ نوذداري ثر زوخ وكول ببت ض بكم 

رِيتمى ييَن ظآ  ن كيَش ول ظيَرة دةمآ ئاستيَ (،3)ئةز
ثارضة هوزانآ دهيَنة شلوظةكرن،ب سآ 

( نوذدارى) ، ليَ ب تنآ ل ثةيظاروةاستانيَن واتايي
 . ضونكى ئةظ ثةيظة هاتيية كةرتكرنهوزانيية، 

دابةشي سيَ بشكيَن ثيَكهاتي ذدوبارةكرنا يةكا 
 برِطةيي (4)رِيتمى يا

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

 
  الن طو خآ با  ذ ظان ضة باخـ
  خ و زو ثر ري  دا نوذ تآ دةسـ
1 2 3 4  5 2 3 4  

(4                )                     (4) 
 ئةز كم بـ ض  بيت بـ سل 

 ئةز كم بـ ض  بيت بـ كول 

 5 2 3  5 2 3 4 

(3                        )         (4) 
 

ن ديار دبيت هةردو منونيَن بةراهييَ ذ ديسا
برِطةيي  (01،)ئةجناميَ ليَكدانا هةردو كيَشيَن 

 .درست بوينة
وةكو ديار  :ا كورديهوزانا سةربةست

 ود وةرِارِيَ دطوهرين بةردةوام ياوئاشكرا ذيان 

ظييَن ذيانا ثيَدو  و ل دويظ داخاز ئةظة .داية
 يدادا ثةتيمللة ناظ سةردةمي ئةدةبةكآ نوى د

ظييَن ذيانا مللةتى ثيَد وبشيَت دطةل داخاز دا.دبيت
طوجنيت ودهةمان دةمدا دةربرِينآ ب ل وى سةردةمى

ئةظ ضةندةذى دبيتة ئةطةرآ ثةيدابونا .ذآ بكةت
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ئةظة هةمى . دائةدةبآ طةظن ونويئاريشةييَ دناظبةرا 
دؤخيَن ذيانا وى  روذى طريَداييَ كاودان وبا

 .سةردةميية
ناظ سروستى  سةربةستيا ددةربارةى ئةو 

ةفتنا هوزانظانيَن كئةوا ذالييَ دوير هوزانيَدا هةى،
 دبيَذيت (مارف خةزنةدار.د)نوى ذكيَشا عةروزآ 

كةيةوة بؤ ئةو  يعرةش نويَي كورد بة شاعريي))
بيَ ئةوةى طوآ بداتة ئةو يية دةرضووتسةربةس

  كؤت
 زانستى عةرووز داى نابوو و و بةندانةي

ثةرِى بةنديِتى  ئةو تا ةوة وخستبووية مليي
يةوة  سةربةسيت طاى ئةويَر لة هةر بةستبوويةوة،

ئيبداعةوة  اهيَنان ود شيعرةكانى خؤي بة
 .(39)((دةطوت

دا  هوازنظانييَن كورد ل قوناغيَن نويكرنيَ
ييَن دارو ياساييَن سنور ذ بةند تارِاديةكآ شيان خو

دي ب زظرنة  جارةكاعةروزى دةربازبكةن،
 خو ييَ نةتةوايةتى ييَمان كلتورآ نيَن ساسةروكا

ب ظىَ ضةندى كيَشا هوزانا . زؤرآ دةولةمةند
آ دهيَتة (تفعيل) ثيَنطاظابنةماييَ يةكا  وى ل سةرـن

 دا هةر ديَرةكا هوزانيَ واتة هوزانظان د .دانان
ئةظ .ئينيت نيشانكرى بكارددةست  ثيَنطاظةكا

 ى وسيستةمةكآ دياركر و بآ ياساذى  ثيَنطاظة
ديَرةكا  ديَرةكآ بو دطةل جودابونا ذمارا ثيَنطاظا ذ

  . (،4)دهيَتة دوبارةكرندى 

وزانا نوييا هناظ  كيَشا برِطةيي زؤرا بةآلظة د
نويياكوردي ثشت  ضونكى هوزاناكورديدا،

 سةر بنةماييَ ذمارا برِطا د لبةستنةكا هةرة زؤر 
 ب رةنطةكآ طشتى.دادكةت ديَريَن هوزانيَ

 كوردييا  خؤماليا هوزانا سةربةست مةبةست ذ
آ يةكيَن رِيتمى دهيَتة ل سةر بنيات ئةو هوزانة يا

 :جودا دبنة بناغآ دانانا وىَدو بنياتيَن . ئاظاكرن
 .بنياتآ ليَكدي -2 .                بنياتآ سادة -1
شيعرةكانى ئةم جؤرة بنياتة )):بنياتآ سادة-2

طاى لة ريَ، شيعرة سادة هاوكيَشةكان وةكو
كردنةوةى يةكةيةكى دياريكراوى  دووبارة

شيَوةيةكى سةربةست بة  م،بةالرِيتمييةوة دارِيَذراون
بو منونة . (41)((لةرووي ذمارةى ئةو يةكانةوة

هوزانظان  يا (هات وةالت شيَر) هوزاناكوثلةيةك ذ
      :،دةما دبيَذيت (قةدري جان)

 شيَرهات وةالت
 هات وةالترشيَ

 هةالترؤذا كوردستانيَ 
 (42)مزطني ل وة بةرزانى هات

دهيَنة ل ظيَرة ئاستيَن كيَش ورِيتمى 
 شلوظةكرن،ئةوذى دو نيظة ديَر ب يةكا رِيتمى يا

برِطةيي ب  (،)برِطةيي ودو ديَريَن دى ب كيَشا (4)
 :دارذتيية (4+4)رِيتما
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 برِطةيي( 4) الت وة هات شيَر
 

 الت وة هات شيَر

  1       2        3        4  
 برِطةيي( 8) الت هة نآ تا  دسـ كور ذا ؤر

  هات نى زا بةر  وة ل طني مز

 1      2       3       4            1      2      3      4 
 

وةك )، هوزاناآ رِيتمىديسان منونة بو هةمان بنيات
، (سةبري بوتانى) ياهوزانظان( ديوارآ بةرلينىَ نو

 ى نينةوةكهةظ :دةما دبيَذيت
 كةظنة خةونةكة ذن ل ماالية

 رةخنة تيَ كوشنت
 (43) وةرار ذي دمريَ دةمةك ظاالية

د شلوظةكرنا ئاستيَن كيَش ورِيتمي د ظآ ثارضة 
ةكنيكةكا رِيَك هوزانيَدا دياردبيت ب شيَوازو ت

 واتة نيظ ديَرةك ب يةكا رَيتمى يا.وثيَك ظةهانديية
 (،1)شانيظ ديَرا دى ذى ب كيَ برِطةيي ية و(5)

 :وةكو ل خارآ ديار.برِطةيي ية

 
 برِطةيي (5)    نة نيـ ظى ـهة وةكـ

1       2      3      4       5 
 برِطةيي (11) ية ال ما ل ذن  كة نة خةو نة كةظـ

1     2     3     4     5       1     2    3     4    5 
1، 

 برِطةيي( 5)    نة نيـ ظى ـهة وةكـ

1      2       3      4      5 
 برِطةيي (11) ية ال ظا مةك دة  رىَ مـد ذى رار وة

1     2     3      4     5        1    2     3    4    5 
 
بنياتى شيعرةكانى ئةم جؤرة )) :بنياتآ ليَكداى -1

لة ليَكدانى دوو يةكةى رِيتمى يان زياتر 
ظى جؤرة  بو بةرضاظكرنا.(44)((لةشيعريَكدا ثيَكديَت

يا  (بةرقي يةك بؤ دلبةرىَ) هوزانادآ  بنياتي
 :            ، دبيَذيت(بةدرخان سندى)هوزانظان

 ذ شاعرةكيَ كوظان
 بؤ دلبةرةكا جوانة

 هندةك ذ ماموستايَن تة
 ذ حةكيم و لوقمانيَن تة

 ذ دختوريَن تة 
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 نيظيَن شةظا
 ثةريَن سوخيرا خبوظة دكن

 بةر ددن تة
 و مروظيَن تة

 او ثسماميَن تةو بر
 ليَ رؤذا ثاشرت

 ل ضاخيانا

 ل يانا 
 سويندا ب سوةريَ تة دخؤن

 سةريَ ظىَ دنياييَ 
 (45)بسابينا تة دشؤن 

ئاستيَن كيَش ورِيتمى ييَن ظآ هوزانآ دىَ ب ظآ 
 :رةنطآ ل خارآ بيت

 
 برِطةيي( 7)  ظان كو  كآ رة عـ شا ذ- 1

1    2     3     4      5               6       1 
 برِطةيي (7) وان جـ  كا رة بة دلـ بؤ- 2

1     2      3      4     5                6      1 
 برِطةيي (8) تة يَن تا موسـ ما  ذ دةك هنـ- 3

1     2      3                 4     5      6    1     ، 
 برِطةيي (8) تة نيَن ما لوقـ و  مكيـ حة ذ- 4

1     2      3               4      5     6     1     ، 
 برِطةيي( 5) تة ريَن تو دخـ ذ- 5

1     2       3     4      5 
 برِطةيي( 4) ظا شة ظيَن نيـ- 6

1     2    3     4 
 برِطةيي (11) كن د ظة خو بـ  را خـ سويـ ريَن ثة- 1

1     2     3      4     5         6    1     ،    9  1، 
 برِطةيي (4) تة دن د بةر- ،

1     2    3     4 
 برِطةيي (5) تة ظيَن رو مـ و- 9

1      2   3    4      5 
 برِطةيي (7) تة ميَن ما ثسـ  راو بـ و- ،1

1     2    3               4      5     6      1 
 برِطةيي (5) تر ثاشـ ذا رؤ ليَ- 11

1    2     3     4      5 
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 برِطةيي (4) نا خا ضايـ ل- 12

1     2      3    4 
 برِطةيي (3)  نا يا ل- 13

        1    2    3   
2، 

 برِطةيي( 8) خون د تة رآ سة  ب دا سوينـ- 14

1       2    3              4      5      6     1     ، 
 

انيَدا هوز ظآ رِيتمى ييَن د ثشتى ئاستيَن كيَش و
ئةظ هوزانة هوزانةكا  .دبيتهاتينة شلوظةكرن خويا

ضونكى كيَشا هةر ديَرةكآ ذكيَشا ةستة،سةرب
 . ديَرادى جوداية

 وجؤر تيَدا هاتينة كيَشيَن جؤرا واتة
وةكو  .برِطةيي(01050403،)وةكوكيَشيَن.كارئينانب

دا يَ(13)دديَراتنآ برِطةيي ب (3)دبينني يةكا رِيتمى يا
 دا(،60120)برِطةيي دديَريَن (4)رِيتمى يا يةكا.هاتيية

 ( 5) رِيتمى يا يةكاب  (110905)ديَريَن .بكارهاتيية
( 1)يَداكيَشا (1،0201)دديَريَن.برِطةيي دارذتيية

برِطةيي (4)و(3)و(2)يةكيَن رِيتمى ييَن دوبرِطةيي ب 
 (2+5)رِيتما دا بيَ(201)دديَرا.هاتيية بكارئينان

 (،)كيَشا.دارذتيية(4+3)يتمادا ب رِيَ (،1) ديَراود
دا يَ(1)بتنآ دديَرا .بكارهاتيية(5+3)برِطةيي ب رِيتما 

هاتية ب  (5+5) برِطةيي ب رِيتما(،1)كيَشا
 ( 5) ايرِيتمى يا سادة خويادبيت يةكا .كارئينان

 .رتةزاَلذ هةميا برِطةيي يا ل سةرانسةرى هوزانآ 
 
 
 
 
 

 امــئةجن
 

 طانيزمي يةزيكا هوزانآ ثشكةكا ئورمو -2
يا هوزانظانى متام  ئةزمونا شيعري.دهوزانيَ دا

يَن رِيتما هوزانيَ يا ةيضونكى هةمان شيَو. دكةت
دةرؤنى وبنياتآ وآ ييَ هزري و وذدانى 

 .هةلدطريت
رِيتم رِولةكآ طرنط د ثةقاندنا زمانآ هوزانآ  -1

ديسان دهةمان دةمدا بزاظا دةرؤنى يا .دا دبينيت
ضونكى رِيتم .ري ريَكدئيَخيتخاندةظانى يان وةرط

 ب ئيَك ذ ئاستيَن هيَزا زمانظانيا هوزانظانى و زمانىَ
 هوزانآ زمانآ  يةئاشكرا.هوزانا وى دهيَتة هذمارتن

رِيتم ئةو شةنطةستةية .ذ ضةند رةطةزا ثيَكدهيَت
 .ئةوآ ظان رةطةزا ريَكدئيَخيت

 هةر طوهرينةكا د زمانآ هوزانآ دا ثةيدا -3
مدا رِيتما هوزانآ ذي دهيَتة دهةمان دة.دبيت

بآ  ى دنطوهرين، ضونكى اليةنيَن طوهرينا زما
 .سنورن وبةردةوام نوى دبن

هوزانآ دا دبيتة  هةمة رةنطي يا رِيتمى د -4
ئةطةرآ هندآ هوزان ببيتة خودان ويَنةيةكآ 
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 مآ ةمةزن ل سةر سيست

 .تدوبارةكرنآ دكة
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،حممد فتوح،دارغريب (والتجلياتاألصول )احلداثة الشعرية -4
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0 6،،2ضاث وبالوكردنةوةى ئاراس،هةوليَر،  دةزطاى  ،1ض ، سابري

 .262-261ل
بةرطري لةهةلبةست،كاميل ذيري،طوظارا روشنبريى  -21

 .112ل 199،0،هةوليَر،126نوى،ذ
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شاعريوداهيَنةرونشتمانثةروة،ئازاد عةبدولعةزيز  قةدري جان -15

 مزووري،سثرييَز، 
 .،11ل 20،،2دهوك، 

 .219بدرخان سندى، ل.زيَماريَن ضياي، د -12
 .114قةدري جان، ئازاد عةبدولعةزيز، ل -17
 .2،9بدرخان سندى، ل.زيَماريَن ضياي، د -18
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 .64ل10،،2، سثرييَز، دهوك،1ض،ياسريَ حةسةني،(1991-،191بةهدينان 
 .52بدرخان سندى، ل.زيَماريَن ضياي، د -38
 .316ثةريَز سابري، ل.رةخنةى ئةدةبى كوردي ،د -39
دار )،ضاثخانا1كيَش وموسيقاى هةلبةسيت كوردي،عبدالرزاق بيمار،ض-41
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 .33حمةمةد بةكر، ل.بنياتة رِيتمييةكانى شيعري نوي كوردى،د -42
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 درذيَ
 :ذيَدةريَن ب زمانآ كوردي

عزةددين مستةفا رةسول،بةريةبةرايةتى .ئةدةبياتى نوى كوردي،د -
 .،199ضاثخانةى فيَركردنى باآل، هةوليَر،

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

وةكو (ديوانى طوران)وي كوردىبنياتة رِيتمييةكانى شيعري ن -
 .،199حمةمةد بةكر، طوظارا كاروان،.منونة،د
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 .4،،2،ضاثخانا هاظيبون، بةرلني،1آ،ض(4)ثاهيز،سةبرى بوتانى،ديوانا -
بةرطري لةهةلبةست،كاميل ذيري،طوظاراروشنبريى  -

 ،199،هةوليَر126نوى،ذ
ةمةد جيَطةى ئةمحةدي ناَلبةند لة شيعرى نوى كورديدا،كامريان حم -

 .1999نةبي،ناما ماستةرآ ،زانكويا سةالحةددين، كوليذا ئاداب ،
 .3،،2جةطةرخوين، ئاطر وبرؤسك، وةشاخنانا ئاظةستا، ستةمبؤل،  -
 .19،4،بةغدا،(احلوادث)دلستان،صربي بوتانى،ضاثخانا -

-Dêngê Matîn û Cudî,Sebri Botanî,Stochlom,Swêd , 1993.  9 
ثةريَز .سةلةكانى نويَكردنةوةى شيعر،درةخنةى ئةدةبى كوردي ومة -

 .6،،2الوكردنةوةى ئاراس،هةوليَر، ، دةزطاى ضاث وب1سابري،ض
 .2،،2بدرخان سندى، سثرييَز، دهوك،.، دزيَماريَن ضياي -
 .1992سرتان و بةفر و ئاطر، موئةيةد تةيب، دهوك،  -
 .19،4،(احلوادث)،ضاثخانا 2شني وشادي، صربي بوتانى،ض -
لعةزيز  ئازاد عةبدو ثةروة، وداهيَنةرونشتمان شاعري نقةدري جا -

 .2،،2سثرييَز، دهوك،  مزووري،

 ،عبدالرزاق بيمار كيَش وموسيقاى هةلبةسيت كوردي -
 .1992، ، بغداد (لرؤيةادار)،ضاثخانا1،ض

 
 :ب زمانى عةرةبي نريَذيَدة -ب

صري، ، ياسني الن(دراسة يف مقدمات الشعراء)بواكري الرؤية النقدية  -
 جملةاالقالم ، عدد 

 (.؟) ،بغداد ، سنة( 11) 
، (5)عددجملةالقالم،ريكان ابراهيم،.النفسي،داملنظور والشعريفالبنيوية -

 .19،9ايار
 ،حممد فتوح،دارغريب للنشرو(األصول والتجليات)احلداثة الشعرية -

 .6،،2، التوزيع، القاهرة
 ، عزالدين امساعيل.،د(قضاياه الفنيةواملعنوية)الشعر الكردي املعاصر -
 .،199، دار العودة ،دارالثقافة بريوت،3ط
علي  النقد االدبي وقضايا الشكل اجلديد املوسيقي يف الشعر اجلديد، -

 .19،5يونس، اهليئة املصرية  للكتاب،

 
 
 

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

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

مع إظهار . يقاع في الشعر الكردي الحديثحاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على دور اإليقاع في الشعر وبنية اإل
حيث أن اإليقاع يتألف . أهم وأكثر أنواع األوزان والوحدات اإليقاعية التي نظم بها أغلبية الشعراء المجددين الكرد أشعارهم

يع التعبير وبهذه النغمة يستط. من وحدة نغمية ، تقوم هذه الوحدة على اساس التكرار المتوالى و المتنظم في البيت الشعري
 .عن مايعتل في صدره واعماقه

والتي رافقت نتاجاتهم . فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية حاول الشعراء الكرد كسرالقيود والقواعد الكالسيكية الصارمة
حيث شكلوا من خالل كتابة الشعر  . محاولة منهم في أن يجدوا أنفسهم برؤية جديدة. األدبية على مدى قرون عديدة

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

 .ائي المقطعيالمجددين الكرد الى نظم قصائدهم بالوزن الهج
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ABSTRACT 
The current research includes a study of rhythm and rhythm strutur in Kurdish poetry. Rhythm is one of 

the basic elements in which the music of poetry is based on the music of poetry is an influential, active and 

artistic mean. The poet uses it to influence the feedings and emotions of listeners. 

In this study we try to highlight the role of rhythm in poetry, depending on the most important types of 

rhythm and rhythm unit that the most Kurdish poels used in their pomes.The rhythm consihs of rhythmical 

structure that is created by attemated and regular repition of averse.Thus the poet will be able to express his 

deep feeding and emotion. 

After the end of the second world war the Kurdish peots tried to break the stict and classic rules wear 

accompanied in their literature.For many centuries peots tried to figure out themselves in anew vision.They 

formed aprivate view for themselves through the wirting of poetry and poems.They tried to show anew 

understanding of poetry and by its relationship with the world and life around it.In this way, they were able 

to strengthen the relationship between the modern poetry and the reality of national and civilized 

heritage.Thus a lot of Kurdish modern poets tend to organize their poems in asectional and satiric meter.   
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 ئازادى لةنيَوان دياليَكتيكى ويست و ئةقَلدا

 ميَذوويى-تويَذينةوةيةكى فةلسةفى
 

 كامةران امحد حممدامني
 عرياق-، هةريَما كوردستانىَزانكؤى سةالحةدين ،كوليذى ياساو راميارى

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

 
 

 ثيَشةكى
 

ئازادى يةكيَكة لةو زاراوة ئاَلؤزانةى كة 
فةيلةسووفان و هزرمةندان زؤر كاريان 
لةسةركردوة،ثرسياركردن دةربارةى بنةماو 
هؤكارى رةفتارةكانى مرؤظ و هةوَلدان بؤ 
بريكردنةوة لة ثةيوةندى نيَوان ئةو رةفتارانةو 

هةميشة بريكردنةوة لةو رةفتارانة ،وايكردوة 
ثرسيارى نوىَ بيَتة ئاراو وةالمى نوىَ بكريَتة  
ئامانج و مةبةست ،لة ئةجناميش خودى تاك زياتر 
خراوةتة بةرشرؤظةو تشريح كردن،واتة ثةيوةندى 
ئازاديةكان، هةرلةطةلَ ئةنديَشةو سؤز، تادةطاتة 
ثةيوةندى دياليكتيكيانةى نيَوان ويست و ئةقلَ، 

بوون لةسةر مرؤظ، هةر لةكاريطةرى بوون و هة
تا دةطاتة ئةوديوى سروشت و كاركردن لةسةر 

 !!!طفتوطؤى لةسةر بكريَت!ميتافيزيكا
طرنطى بابةتى ئازادى لة خودى ئازادى 
خؤيداية،كة تا ئيَستا زيَرت وةكو درومشيَكى سياسى 
بةكارهاتوةو زؤر كةمن ئةوانةى كة توانيويانة لة 

دى كةواتة ئازادى ثةيوةن!ئازادى تيَبطةن

ديارة تيَطةيشتنيش لةريَطاى !بةتيَطةيشتنةوة هةية
ئةقَلةوة دةبيَت ،بؤية ئةطةر مبانةوىَ بةوردى 
لةروانطةيةكى فةلسةفيةوة لة ئازادى بتويَذينةوة ، 

ئايا دةتوانني لةريَطاى : سةرةتا دةبيَت بثرسني
طةشةثيَدانى ئةقَلةوة، ويستى مرؤظ طةشةى 

بذاردنى ئةقاَلنى تر ثيَبدريَت و دواتريش تواناى هةَل
بؤ ئةوةى بتوانيَت بةشيَوةيةكى وا ! بكريَت ؟

رةفتارةكانى هةَلبذيَريَت ، طةورةترين سوود لة 
 ئازاديةكانى وةريطريَت ؟ 

طرميانةى سةرةكى ئةم تويَذينةوة ئةوةية كة 
فةلسةفة ناتوانيَت بة شيَوةيةكى بةرجةستة مامةَلة 

وكات ئةو لةطةلَ ئازاديةكاندا بكات،وةَلى ها
ئامرِازةية كة دةتوانيَت طةشة بة ئازاديةكان بدات 

 !و بةرةو ثيَشةوةيان بةريَت
ديارة تويَذينةوة لة بابةتيَكى وا ئاَلؤز بةزمانى 
كوردى ،تويَذةر روو بةرووى زؤر 
كيَشةوطريوطرفت دةكاتةوة، كة رةنط بيَت 
لةثيَشةوةى هةموويان كيَشةى زاراوةكان و 

ت بةو زمانة،كة لةم جؤرة بابةتةى بةكارهيَنانيان بيَ
زؤر كةم، ياخود ثيَنةنوسراوة،هاوكات وةرطيَرِانى 
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            بابةتةكانيش بؤ سةر زمانى كوردى يةكيَك
 .ووة لةو طرفتانة ـب

بؤكاركردن لةسةر ئةم كايانةو هةوَلدان بؤ 
وةالمدانةوةى ئةو ثرسيارانة، ئةم تويَذينةوةية 

نج باس، لةباسى يةكةم باس دابةشكراوة بؤ سةر ثيَ
لةطويَزرانةوةى مرؤظ دةكات لة لة ذيانى 
خؤرِسكيةوة بؤ ذيانى كؤمةَلطايى و كاريطةرى 
ئةو طويَزرانةوةية لةسةر ثةيدابوونى بةرثرسياريةتى 

باسى دوةم باس .مرؤظ لةسةر رةفتارةكانى خؤى 
 لةمرؤظ دةكات لة نيَوان بوون و هةبووندا

رضى باسى سيَيةمة ،باسى ،هة(الوجود واملوجود )
طؤرِانى ويستى مرؤظ دةكات لة ويستيَكى 
سروشتيةوة بؤ ويستيَكى دروستكراو ،كة رةنط و 
بؤيةى شويَن و كات و كؤمةَلطاى ثيَوة 

لةباسى ضوارةم ،ثةيوةندى نيَوان ويست و .دةلكىَ
ئةقلَ و كاريطةرى دواليزميانةى ئةم دوو يةكةية 

اس بؤ شرؤظةكردنى لةسةر يةكرت باسكراوة، دوا ب
ضةمكى ئازادى كراوة لة طؤشةنيطاى فةلسةفةدا 

تويَذينةوةكة بة دةرئةجنام و . تةرخانكراوة
ريَكخستنى ليستى ئةو سةرضاوانة بةكؤتا هاتوة كة 

 .لةم تويَذينةوةدا سووديان ليَوةرطرياوة 
 

مرؤظ لة نيَوان بوون و : باسى يةكةم 
 دةوروبةردا

 
ةيوةندى نيَوان شتةكان، ليَكؤلينةوة ، لة ث    

لةروانطةيةكى فراوانرتةوة، ليَكؤلينةوة لةبووندا 
هةرضةندة لة رووة بوونيش .دةطريَتةوة

فيزيكيةكةوة وةكو يةكةيةك ديَتة بةرضاو،بةالم 
لةرووة كؤمةاَليةتيةكةوةثةيوةستة بةطؤشة نيطاى 

فراوانرت  ةىضةندةى طؤشة نيطاك. كة خؤىمرؤظة
ةورةتر و فراوانرت بةرضاو بيَت، بوون هيَندة ط

دةكةويَت وهةبوونةكةى ئةويش 
بةرضاوتردةبيَت،بة شيَوةيةكى تر، ئةو شتانةى كة 
لة ثةيوةنديةكانى نيَوانيان دةكؤليَتةوة زؤرتر 

فراوان بوون، ياخود طةورةتر بوونى . يَتدةب
دةكةويَتة ذيَر كاريطةرى كؤمةَليَك طؤشة نيطاش،

مرؤظيَكى لة مرؤظيَكةوة بؤ  هؤكارةوةو
بةرادةى ثةيوةستة ئةمةش هةمديس كة،دةطؤرِيَتتر

بوون لة الى . زانني و ئاستى مةعريفى مرؤظةكة
هةنديَك كةسدا، تةنيا خؤى لة ضةند شتيَكى 
كةمدا دةنويَنىَ، كة دةشىَ هةمان ئةو شتانة، لة 
روانطةى مرؤظيَكى ترةوة، ئازاديةكى زؤر ضرووك 

و كةمبايةخى  ىكةواتة بةبايةخ!و كةمبايةخ بن
رةى روانطةى مرؤظ بؤ بوون شتةكانيش بةطويَ

ىَ، ئةمة ئةو بؤضونةى ودةوروبةرى خؤى دةطؤرِ
زيَرت رووندةكاتةوة كةضاكةو خراثةش  مانثيَشرت

واتايةكى ريَذةييان هةيةو بة طويَرةى روانطةى 
واتة . مرؤظةكة بؤ بوون و دةوربةر دةطؤريَت

كؤمةَلطاو   ةو بةطويَرةى جؤرىييضةمكيَكى مةتات
 . دةطؤريَتوكاتدا  سةردةم وشويَن

باسى ليَوة  ئةوةى ئيَمة ليَرةدا مةبةستمانة
ئازاديةكى  ة ثةيوةنديان بة، ئةو شتانةن كبكةين

، نةكات، نةشويَن ،  هةية زؤر ضةسثاوو نةطؤرِ
كة .اريطةريةكى زؤريان بةسةرةوة نيةك نةكؤمةَلطا
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و كاتةى بؤ منوونة هةر لة.ئةويش كرؤكى ئازادية
 ، داوة بريبكاتةوة و ئةقلَ بةكاربيَنىَيمرؤظ هةوَل

هةنديَك شتى بة خراثة داناوة، كة لة هةموو 
ئةم ضةمكة ضةسثاوة ، درؤكردن . سةردةمةكاندا

لة هةموو رؤذطاريَكدا، وةكو ريَسايةكى طشتى 
كوشتنى . لةقةَلةمدراوة بةكاريَكى بةدوخراث

ةكاندا مرؤظ بةبىَ سؤنطة، لة هةموو سةردةم
كاريَكى دزيَو بوةو هةموو ئاين و رةوطة هزريةكان 

َلطاى مرؤظايةتى، مةرةتيان كردؤتةوة،ئةطةرضى كؤ
بؤ كةمكرنةوةو نةهيَشتنى تاوان ، كوشتنى مرؤظى 

بةشتيَكى رةوا، لة هةنديَك حاَلةتدا كردوةو حةالَل
 .بطرة بة ثيَويستى و ثيَداويستيشى داناوة
كةويَت كة لةمة دا ئةوةمان بؤ دةردة

كردنى ثةيوةندى نيَوان شتةكان، كة يديار
وة هةية، كةكاريَطةريان بةسةر رادةى ئازاد بوونة
جا ئةطةر .يَتلة مرؤظيَكةوة بؤ مرؤظيَكى تر دةطؤرِ

ثةيوةندى نيَوان شتةكان  بة هؤى ياسايةكى 
ئةوا دةبىَ هةموو . يَوة بضنسةرتاثاطرييةوة بةرِ

رةكان، وةكو ةو كرداروداوةكان، هةموو جوَل
ثيَداويستيةك، سةر هةَلبدةن و لةناو بضن، هةر 

كرد، واى بؤبضن، ( *رةواقيةكان )ئةمةشة واى لة 
كة مرؤظ هيضى بةدةست نيةو هةرطيز ناتوانىَ  
شتيَك لة ضارةنوسى خؤى بطؤرِىَ، لةبةرئةوةى 
ضارةنوس لة روانطةى ئةواندا، ياسايةكى طشتى و 

رىَ لة ثيَداويستى سةرتاثاطرية، كةواتة ضؤن دةك
شتةكان دةربازبني؟ رةواقيةكان وةالمى ئةم ثرسيارة 
بةوة دةدةنةوة  كة تاكة ريَطا بؤ دةربازبوون 

ئةوةية  ويست و ئةقلَ بةرامبةر يةكرت رابطريين 
ثيَداويستى وةك جةورو كويَاليةتيةك دةميَنيَتةوة، .

ياخود تا . هةتا وةكو لة دةرةوةى ئةَقَلدا مبيَنيَتةوة
وةىلَ . ئةو كاتةى كة ئةقلَ ناتوانىَ قبوَلى بكات

كاتيَك كة فةيلةسوفيَك، لة ياساى شتةكان 
تيَدةطات، ياخود لة واتاى ئةو ثيَداويستية 

 تةاكئةو. شاراوةية تيَدةطات كة لة سروشتدا هةية
ويستةكة دةتوانىَ  لةطةلَ ئةو ويستة طشتيةدا 

كة دةبيَتة هؤى روودانى هةموو  ىَيةكبطر
يَك،ئةو كاتة ئةو بةتةنيا وةكو كؤيلةيةكى بن شت

دةست ناميَنيَتةوة ، بةَلكو رؤليَكى كاريطةرى 
دةبيَت لةمةملةكةتى سروشتدا،لةبةر ئةوةى ئةو 

 (1)كاتة بةتةواى ئازاد دةبيَت 
ليَرةدا ثيَويستة ئةو راستةقينةية فةرامؤش 
نةكةين، كة رةنطةشتةكان لة سروشتدا سيماو 

هةبيَت، كةضى بة  خؤى ى كراوىئادطاريَكى ديار
طويَرةى ئةقلَ و رادةى مةعريفيةوة، ميَشكى مرؤظ 

ئةمةش وادةكات  . ويَنةى جيا جياى بؤ دةكيَشىَ
بة . ئازادى الى يةكيَك لة يةكيَكى تر جياواز بيَت

شيَوةيةكى تر دةتوانني بَليني، ئةطةر ئازادى وةكو 
ةنيا قةبارةيةكى ضوار طؤشة بيَت، ئةوا هةرطيز بةت

لة تواناى تاكة مرؤظيَكدا نيية، كةلةيةك كاتدا 
بةَلكو . هةموو اليةكانى ئةو ضوار طؤشةية ببينى

تةنيا دةتوانىَ ئةو اليةيان بة باشى ببينىَ كة 
دةشىَ بة ئةقلَ و . نيطاكانى بةرامبةر راطرتووة 

ببينىَ ،  وةىلَ ئةمةيان دةبيَتة  ىئةنديَشة اليةكانى تر
كة لة ئةجنامى سةير كردن ،  . نجاندةر ئةجنام هةليَ
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. ياخود بينينى ثيَشينةى اليةكانى تر دةكةويَتةوة
ئةمةشيان وةكو ويَنةى ثةروةردة كردنى 

ئةو روانطةيةش ئةوة دةطةيةنىَ كةوا . ئةقَلةكةية
ضونكة . ثيَويستة بةر لة هةموو شتيَك بينني هةبيَت 
ت و لة مرؤظ ناتوانىَ شتيَك ببينىَ كة ليَى شاراوة بيَ

دةرةوةى نيطاى ئةو بيَت ، ناتوانريَت بري لة شتيَك 
بكريَتةوة ئةطةر لة ناو ضوارضيَوةى ئةو ضةمك و 
ثيَوةرة هزريانةدا نةبيَت كة الى ناسراوةو لة ذينطة 

بةم ثيَيةش . كؤمةآَليةتيةكةيدا لة طةَليدا راهاتوة 
مرؤظ وةكو ئةسثى طاليسكةيةكى ليَديَت  

يَتة سةر ضاوى و تةنيا ئةو ضوارضيَوةيةكى خراب
شتانة ببينىَ كة دةكةويَتة مةوداى ئةو 

بؤية كاتيَك مرؤظ بري لةوة . ضوارضيَوةيةوة 
دةكاتةوة كة ئازادة لة بري كردنةوة، هيض 

ضونكة ئاستةنطة !بنةمايةكى راستةقينةى تيانية
بتوانىَ بة ئازاديةكى تةواو سةيرى كارةكان بكات 

وةنديةكى هزريةكةى ثيَ ، لةبةر ئةوةى ضوارضيَوة
كة وةك جةختى ! خراوةتة سةر ئةقَليان  ةبينراوةون

هةوا وايةو هةستى ثيَناكريَت، تا نةضيَتة ئةو 
ئةو . شويَنةى برِى جةختةكةى تيادا دةطؤرِيَت 

كاتة هةست دةكات ثيَشرت بةرامبةر جةختيَك بوة 
ئةقَلى ئادةميزاديش بةم ! نةكردوة يَهةستى ث

بارطرانى ئةو ضوارضيَوةية  ناكا  ضةشنة هةست بة
كة خراوةتة سةر هزرى ، تا نةضيَتة كؤمةَلطايةكى 
ترةوةو تيَكةلَ  بة بريو ضةمكيَكى تر 

ئةو دةمة .دةبيَت،جياوازة لةوةى الى ئةو ناسرابوة
. هةست بة بارى طرانى ثيَوةندة هزريةكان دةكات 

بؤية مرؤظ ضةندةى بطةرِىَ و  ئاسؤى شارةزابوونى 
انرت بيَت ، هيَندة ئةو ضوارضيَوة هزريةى  فراو

فراذى دةبيَت و طةورةتر دةبيَت لةو دةقةى 
 (3) لةسةرةتادا هةيبوة

واتة مرؤظ ضةندةى بطةرِىَ ، زيَرت هؤمشةند  
دةبيَت ، ئةو هؤمشةندية يارمةتى دةدات بؤ ئةوةى 
بتوانى بة شيَوةيةكى ورد لة ناخى خؤيدا راميَنىَ  ، 

امانةش واى ليَدةكات لة كةسانى بيَطومان  ئةو ر
تر زيَرت هةست بة كةموكورِيةكانى خؤى بكات و 

يانةشى بكات كة تواناى ضارةسةرى ئةو كةموكورِ
ئةمةش خؤى لة خؤيدا . ضارةسةركردنيانى هةية 

دةبيَتة سؤنطةى ئةوةى كةموكورِى لة زؤربةى 
ئةو مرؤظانة كةمرت بيَت كة لة ذينطةو 

نةطةيشتوونةتة ئاستى  دةوروبةرةكةى ئةودان و
ئةو ، بؤية جؤرة جياوازيةك لة نيَوان ئةوو 
كؤمةَلطاكةيدا ثةيدا دةبيَت ، ئةو لةبوون 

دةطات ، كةواتة لة ئةركةكانى تيَوهةبوونى خؤى 
دةطات،بةاَلم ئةوانةى تر وةكو تيَقؤناغةكةى خؤى 
ئةمة دوضارى نامؤبوونيَكى ! ئةو تيَى ناطةن 

واى ليَدةكات نةتوانىَ  دةروونى ودةرةكى دةكات،
بة ئاسانى لةطةلَ كؤمةَلطاكةى هةَلبكات ، 

بة تةنيا دةميَنيَتةوةو التةريكى  يا بؤيةهةميشة
هةَلدةبذيَريَت ، يا كؤض دةكا بؤ دةرةوةى ئةو 

تا لة دةرةوةى بازنةكة  ،كؤمةَلطايةى تيايدا دةذى 
،  لة ناوةوةى بازنةكة راميَنى و ضارةسةريَك بؤ 

.  بدؤزيَتةوة كة بة ناتةواويان دةزانيَت  ئةو شتانة
دةبينني زؤربةى سةركردة طةورةكانى  هةربؤية
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. هزرو ثيَغةمبةرةكان  ئةو ريَطاية دةطرنة بةر 
ثيَغةمبةرى ئيسالم دةضوة ئةشكةوتى حةرا ، موسى 
دةضوة  سةر كيَوى توورِ ، زةردةشت دةضوة 
ضياى سيبالن ، ئةجنامةكةشى ئةو طؤرِانة طةورة 

واتة .وو كة بةسةر كؤمةَلطاى مرؤظايةتيان داهيَناب
ناو تةنيا ئةو كةسانة دةتوانن طؤرِان لة 

كؤمةَلطاكةيان و دةورو بةرةكةيان بكةن ، كة 
بةرامبةر كةموكورِيةكانى كؤمةَلطاكةيان 

. هةَلوةستةيةك دةكةن و هةَلويَست وةردةطرن 
 !هةر ئةوانةشن كة دةميَننةوة 

يَني تةنيا ئةوانة لة زةمةنى كةواتة دةتوانني بَل
بة هةَلويَستة دةربرِاوةكانيان بوون كةخؤيان دةذين 

ضونكة هةَلويَست . و هةبوونى خؤيان دةسةمليَنن 
كة ئةو كةسة تا ضةند  ئةوةية ةىدةربرِين نيشان

دةتوانىَ دةستةواذة لة خودو بوونى خؤى 
ديارة ئةو جؤرة كةسانةش  ذمارةيان .بكات

ويستى مرؤظ "ة كة يةر ئةمةلةب!يةكجار كةمة
ئازادو راست نابيَت، تةنيا بةو ثيَية نةبىَ كة 
ئةقَلكى هزرمةندة ، كؤيلة ماهيةتى خؤى ناناسىَ ، 

! نةدةزانىَ ئةو بة كؤتا ديَت و نةدةزانىَ ئةو ئازادة
تةنانةت دةربارةى ماهيةتى خؤى نازانىَ كة مرؤظة 

دةربارةى خودى خؤى زانيارى لةبةر ئةوةى ! 
 (2) "، بري لة خودى خؤى ناكاتةوةمةكة

ئةو نيطايةى كة توانى بة ثشت بةسنت بة ئةقلَ 
.  ببينىَى ضوارطؤشةكة و ئةنديَشةوة اليةكانى تر

ئةوة دةطةيةنىَ ئةو ئةقَلة بة شيَوةيةكى وا 
طؤشكراوة، طؤشة نيطاكةى بة رادةيةكى زؤر 

طةورة بووة، ئةمة وادةكا خاوةنى ئةم جؤرة ئةقَلة 
ئازاد بيَت و باشرتيش سوود و ضيَذ لة  زؤرتر

ئةمانة هةمووى ئةو . ئازاديةكانى وةرطرىَ 
راستةقينةمان بؤ دةردةخةن كة لة تواناى تاكة 
مرؤظيَكدا نية هةموو ئازاديةكانى بةرجةستة بكاو 

ثيَداويستيةكانى طفتوطؤ  كةئةمة.بة روونى بيانبينىَ 
ضى كة ئةطةر . راطؤرينةوة زيَرت ئاشكرا دةكات

هةريةكة لة طؤشةنيطاى جياوة سةيرى يةك بابةت 
ئاَلوطؤر وة دةكات و بريورِاكان  لة روانطةى جيا

دةكرين،وةىلَ بة هةموويان يةك راستةقينة 
كة وةك ! ئةويش خودى بابةتةكةية كةثيَكدةهيَنن 

لة منوونةى ثيَشرت ئاماذةى ثيَكرا هةر ضوار الى 
الى ضوار طؤشةكة خؤيةتى، واتة هةر ضوار 

ئةم راظة كردنة بؤ مافةكانيش هةر ! ئازاديةكةية 
راستة، كة بةضةمكة ياساييةكةى، دةكةنة ديوى 

لةبةر ئةوةى ئةطةر ئازادى . دوةمى ئازاديةكان
ثةيوةست بىَ بة جولةو كرداريَكةوة  ، ئةو 
كردارةش دةبىَ لة ضوار ضيَوةيةكدا ئةجنام بدريَت، 

لة . ؤيةتىكة ئةم ضوار ضيَوةية خودى مافةكة خ
روانطة فةلسةفيةكةيةوة وةكو ئازادى، هيض 
كةسيَك ناتوانىَ بة تةنيا هةموو مافةكة ثيَكبهينىَ ، 
بةَلكو ئةو مافانة ثةيوةستة بة روانطةى 

بة  ةوات. بةرامبةرةش، واتا اليةنى دوةم بؤ ئةو مافة
           . هةردووال ديوى يةكةم و ديوى دوةم

 . مافةكة ثيَكدةهيَنن 
ربارى اليةنى ئةقلَ و هزرى، بة شيَكى سة

طةورةى ئازاديش، ثةيوةندى بةاليةنى طيانى 



 15،2552-22 بث(زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

 32 

                 هةروةك ضؤن طيانى . مرؤظةوة هةية
مرؤظ بة ئازادى دةشنيَتةوةودةطاتة ثلةى 

هاوكات طيانى مرؤظيش كار ثاكبوونةوة،
و لة ترلةئازاديةكان دةكات و سيمايةكى بةرز

ةخشيَت،جؤرة فةنتازيايةكى   خؤى مةزنرتى ثيَدةب
كة بة هؤيةوة دةيطةيةنيَتة ئاستى  ،ثيَدةبةخشيَت

كرداريَك، كةوا سيفةتى خوداوةندانةى 
بةهؤى طيانةكةوة، ئازاديةكة  ةوات. ثيَوةبلكيَت

بة  يؤتؤثيانةزيَرت لة واتا راستةقينةكةى، واتايةكى 
خؤةوة دةطرىَ، كة  لةطةلَ خؤيدا زؤر زاراوةى 

تيَكةلَ بةو طيانة دةبيَت و كة ة كايةوة، تر ديَنيَت
تواناى مرؤظيش .لةطةلَ ئازاديةكةدا ئاويَتة دةبيَت

ناخى \لة زيَرت قوولَ بوونةوةو رؤضوون بة 
شتةكاندا، ياخود بة شيَوةيةكى وردتر، بة ناخى 
ثةيوةندى نيَوان ئةو شتانةى كة طؤشة نيطاكان 

خةسَلةتيَكى زيَرت . دةيبينىَ و دةيطوازيَتةوة بؤ ئةقلَ
 !جاويدانى و طيانى بة ئازاديةكة دةبةخشيَت

ةواتة مرؤظ بؤ ئةوةى بطاتة ئةو ثلةية لة ك
بةرزى ئازادى، سةرةتا ثيَويستة بةسةر كردارة 

بيَت و ملكةضيان  غةريزيةكانى خؤيدا زالَ
مرؤظايةتى مرؤظ ئةو ":وةك هيطل دةليَت.بكات

ةر كاتة دةبيَت، كة تواناى ئةوةى دةبيَت بة س
بةتةنيا   مرؤظ "سروشتى ئاذةَليانةى خؤيدا زالَ بيَت

الى هؤبز، كة هيض  بة ضةمكة ويَنةييةكةى
بةربةستيَكى ماترياليانةى نةكةويَتة ريَطا ئازاد 
نابيَت، بةَلكو ئةو بة ضةمكة ميتافيزيكيةكةش ئازاد 

كة سروشت بة زؤرى بة كاتيَك ريَطانادات .دةبيَت

سروشتى . روشتةشئةوسديارة . يةكيةوة بنىَ
خودى مرؤظةكة خؤى وذينطةى سروشتى 

بة . دةوروبةرى و ياساكانى سروشت دةطريَتةوة
كورتى ئةو تواناى هةَلبذاردنيَكى ئاكاريانةى 
دةبيَت، واتا هةَلبذاردن لة نيَوان دوو ريَطا بؤ 

ئةمةش نةك لةسةر ئةو بنةمايةى كة . رةفتار كردن
ياخود تةنيا   ةكيَكيان سوودى لةوةى تر زؤرترة،ي

لة ذيَر رؤشنايى سةركةوتنى كؤمةليَك لة 
هةَلضوون و غةريزةكانى بةسةر كؤمةليَكى تردا، 
بةَلكو لة سؤنطةى ئةو ئازادية رةسةنةى كة 
هةيةتى، لةوةى كة خؤى ريَساى رةفتارةكانى 

وةك  (2) و ثيَيانةوة ثابةند دةبيَتت خؤى دادةنيَ
د مب و تواناى بؤ ئةوةى من ئازا: ديكارت دةَليَت 

هةَلبذاردمن هةبيَت ، ثيَويست بةوة ناكات هةردوو 
اليةنى هةَلبذاردنةكة بؤ من يةكسان بيَت ، بةَلكو 
ضةندةى مةيل و حةزم بؤ اليةنيَك زؤرتر بيَت ، 
ئةوةندةش كارى هةَلبذاردن ئازادانةتر ئةجنام 

 ئةو اليةدةدريَت ، جا ئةم مةيل و ئارةزوة بؤ
را ضاكةو راستةقينةى بيَت كة بة ئاشكدة

كةواتة اليةنة طيانيةكةى (2) لةوديوةوة دةبينم
ئازادى، رةنطدانةوةى لةسةر اليةنة ئاكاريةكانى 

كردووة، كةوا يمرؤظيشدا هةية، هةر ئةمةشة وا
ضةمكى ئاكاريش، وةكو ضةمكى ئازادى 

 .شيَوازيَكى ريَذةيى بة خووة بطرىَ
ى طياناليةنة ئةطةر ضى ئةوانة هةموويان، واتة 

ةكان و هةموو ئةو شتانةى كة بة ناوةوةى يئاكار و
مرؤظةوة بةسرتاون، ثةيوةنديةكى ثتةويان بةاليةنة 
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مةترياليانةكةى دةوروبةرةوة هةيةو ليَى ناثضريَن، 
ضونكة ئةوان، بريار لةسةر ئةوة دةدةن كة كامة 

بؤية . رةفتار ئاكارية، كامةيان ثيَضةوانةكةيةتى
ةكى راشكاوانةى اليةنة رةنطدانةوةيوانيش ئة

بة  هةموويان كة بيَطومان. طيانى و دةروونيةكانن
يةكةوة، دةكةونة ذيَر كاريطةرى هؤكارى كات و 

واتة ئةمانةن  كة دةبنة بابةتيَكى . شويَنةوة
ئةطةر ضى هةنديَك ثييَان واية كةوا . مةعريفى

كردارة دةرةكيةكان، واتة ئةو جوالنةى كة لة 
. ةقلَ و ويستةكةدا ديَتة ئاراوةئةجنامى برِيارى ئ

واذة دةستةتةنيا سيمبوليَك  ، ياخود دياردةيةكة 
. لة ناوةوةى مرؤظ، واتا خودة راستةقينةكة دةكات

ئةو خودةش لة نيَو زةمةندا نية، بةَلكو لة 
لةو اليةنةى كة  تةنيا سةرةوةى زةمةنداية، كةواتة

بؤ ياساكانى  ىملكةضى زةمةنة، ئيَمة ملكةض
كة ئةمةش لة جيهانى . دةبني ويستىثيَدا
هةر شتيَكيش كة مل  (2) كردنةوةدا ديَتة دىيتاق

كةضى ياساكانى ثيَداويستى بوو، بة ئاشكرا 
بةرجةستة كرا، جا ض بةرجةستة كردنيَكى 
ماترياىل، ياخود بةرجةستة كردنيَكى واتايى ، 

. شويَنيَكى طرنط لة بوارى مةعريفيدا دةطريَت
و شتيَك بة طويَرةى تاك دةبيَتة لةبةر ئةوةى هةمو

لةاليةك دةبيَتة ثرةنسيثيَك و لة . بابةتى مةعريفةت
دةبيَتة ئةجنام ضونكة .اليةكى تردا دةبيَتة ئةجنام

ثيَداويستيةكان وايكردوة ، جطة لةمةش ناتوانىَ 
كةواتة هةموو ديارةكان، بة . ببيَتة شتيَكى تر

ردا طويَرةى ئةو كاودانة سةختةى حوكميان بةسة

هةر شتيَك كة لةو .  دةكات، بةيةكةوة بةسرتاون 
جيهانةدا ئيَمة دةيبينني، دوو شتى دذ بةيةكرت 

ئازادى و ثيَداويستى ، جا . بةيةكةوة كؤدةكاتةوة
ئةطةر شتيَكمان طةرِاندةوة بؤ رِوخسارةكةى، ئةوا 
مل كةضى ثيَداويستى دةكةين، ئةطةر 

خودى طةرِانديشمانةوة بؤ ويستةكة، ياخود بؤ 
شتةكة ئةوة دةبيَتة ئازاديةكى تةواو و 

ئةمة الى شوثنهاور ضةمكيَكى تر كة.كامل
              وةردةطرى و واتاى هةبوونى تواناى 

 (2) هةَلبذاردن دةطةيةنيَت
 و ناسينيَكى تيورى بة لة راستيدا ئاستةنطة 

لة هةموو  ضونكة.ئازادى بناسريَتاَلنى، ئةق
يدا، وا طرميان دةكرىَ مةعريفةيةكى تيورى ئةقل

لة نيَوان ئةو  يةكةوا لةيةكرت جويَكردنةوةيةك هة
شتةى كة هةيةو دةزانرىَ، لةطةلَ ئةو بابةتةى كة 

لة كاتيَكدا ناتوانرىَ دةرك بة .بزانرىَ  ويسرتىَدة
ئازادى بكريَت، تةنيا لةنيَو كرؤكى ئةو كردارانةدا 

. نةبيَت كة هةبوونى ئةو ئازادية ثيادة دةكات
كةواتة ئازادى شتيَكى هونةرى ناوةكى نيية، 
بةَلكو خودى هةبوونةكةمانة، ئةوة ريَطامان 
دةدات كةوا خودى خؤمان بطؤرين بةمةش 

  (2) ضارةنوسى خؤمان بيَنينة دى
هةر رةفتاريَك، ياخود هةر كةواتة 

جوالنةوةيةكى مرؤظ، ئةطةر لة رووى دةرةكيةوة، 
ةكو واتا لة روخسارةوة سةيرمان كرد، و

ثيَداويستيةك بة ديار دةكةوىَ ئةطةر لة ناواخنى 
جوالنةوةكة مشان كؤَليةوة، ئةوا واتاى ئازادى 
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دةتوانني بَليَن ئازادى لة روانطة بؤية .دةطةيةنىَ
فةلسةفيةكةيةوة اليةنة ناوةخؤييةكانى مرؤظ 

هاوكات ئةو اليةنانة دةطريَتةوة، كة . دةطريَتةوة
 خودىوان خؤى و ثةيوةنديان بة ثةيوةندى نيَ

ناواخنى مرؤظ  واتاى لةبةشيَك  ضونكة.هةية خؤيدا
، ويستى مرؤظيش زانيمانوةك . ويستةكة دةطةيةنىَ

بةتايبةتيش ئةو ويستةى كة . شتيَكى ضةسثاو نيية
دواى دروستبوونى كؤمةَلطا دروست دةبىَ و 

كةواتة تواناى . مامةَلة لةطةلَ ئةقَلدا دةكات
ئازاديةوة ،  بةرزترين ثلةى ئةجنامدانى كاريَك  بة 

كاملَ بوونى مرؤظةو كاتيَكيش بة دروستى 
بةكاردةهيَنريَت ، ئاكامةكةى ئةوةية كة ئةو 
كةسةى كارةكةى ئةجنامداوة ، شايستةى 
سةرزةنشت كردن ياخود ستايش كردن دةبيَت ، 

ثةيوةست بة  بةشيَوةيةكى طشتى مةسةلةىضونكة
ةتيَكى ستايش كردن و سةرزةنشت كردن ، خاسي

بةَلطة نةويستى ئازادى مرؤظ نيشان دةدات ، 
ئةوكاتة بة تةواوى و بة شيَوةيةكى سروشتى 

 (2) تيَدةطةين كة ئةو مرؤظة ئازادة

 
ويستى سروشتى و ويستى : باسى دووةم 

 دروستكراو
 

 ةبةر لة دروست بوونى كؤمةَلطا، وات
لةحالةتى ذيانى سروشتيدا، ئةو حالةتةى تاوةكو 

ظ بةو بةهةشتةى تيَدةطات كة لة ئةجنامى ئيَستا مرؤ
ويستةكان . داوة ياستةكانى لةدةستكردةوة نارِ

، بؤ  اتغةريزةبةرِيَوةى دةب زيَرت سروشتني و

ئةوةى جةستةكة ئةو كردارانة ئةجنام بدات، كة 
ثةيوةندى نيَوان . خؤ ثاراسنت و مانةوة طةرةكيةتى

وغةريزةش كة هةردووال كاريطةرى  ويست
ةنطدانةوةى ران لةسةريةكرتدا هةيةو هاوبةشي

، كة ئةو مرؤظة طةيشتؤتة خايةكرتن، ئةوة دةردة
 ىضونكة ئةو كاتة!قؤناغيَكى مةدةنى ياخود نا

مرؤظةك لة بوونةوةريَكى سروشتيةوة دةبيَتة 
واتة لة بوونةوةريَكى بوونةوةريَكى مةدةنى، 

 سروشتيةوة دةبيَتة كةسايةتيةك لةنيَوكؤمةَلطادا،
. ديةكانى نيَوان ويست و غةريزة دةطؤرِينثةيوةن

يةكةدا،ئةقل بةشداريةكى زؤر لة ثةيوةندية نويَ
تةنانةت . دةكات رتووشى لةطةلَ غةريزةكةدا 

جيَطاى  شويَنداني ، لة زؤر يَدةتوانني بَل
هةم ويستةكةو ،ئةمةش وادةكا ئةقلةكة.دةطريَتةوة

غةريزةكةش طؤشبكا و ، لة باريَكى  هةم
بيانطؤرِىَ بؤ باريَكى كؤمةاَليةتى و سروشتيةوة 

مةدةنى ، كةواتة ويستةكة كاتيَك ديَتة نيَو 
كؤمةَلطاو نةشومنا دةكات ، ثةيوةندى لةطةلَ 
اليةنة مةعريفى و رةفتاريةكانى ترى خودى 

كة لةطةلَ بةرةو ثيَش ،مرؤظةكة، ثةيدا دةكات
ضوونى زةمةن و طةورةبوونى برِى 

و ثةيوةنديانة زؤرتر و تاقيكردنةوةكانى مرؤظ ، ئة
فراوانرت دةبن ، كة ئةمةش بة ثيَى خؤى دةبيَتة 
هؤى لةيةككشان و طةورةتربوونى ضوارضيَوةى 

ضونكة مرؤظ كاتيَك دةكةويَتة باريَكى .انئازاديةك
مةدةنيةوة ، جطةلةهؤكارة سروشتيةكان، زؤر 
هؤكارى كؤمةَلطايى تريش لة دايك دةبن ، كةكار 
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و ثيَطةيشتنى ئةقَلةكة دةكةن  لة زيَرت طةورةبوون
لة ضؤنيةتى فراذى  يطةرى دةبيَتئةمةش كار. 

بوون و ثةروةردة كردنى كةسايةتى هةَلطرى 
مرؤظ لةو دةمةدا فيَرى ئةوة دةبيَت كة ! ئةقَلةكة

تةنيا بةسك بري نةكاتةوةو تةنيا بؤ ئةو رِؤذة نةذى 
بةَلكو بري لة داهاتووش بكاتةوة ، . كة تيايداية 

بدا ئاماجنيَك بؤ خؤى دابنىَ و هةموو ماوةى هةوَل
ذيانى بؤ خزمةت كردن و طةيشنت بةم ئاماجنة 

واذةيةكى تر هةوَلى دةستةبة . تةرخان بكات
دات كة دوا رِؤذ بؤ خؤى بةرجةستة دةئةوة

بكات، ئةطةر ضى بةرجةستةكردنى دوا رِؤذ 
رةهةندةكانى ثةيوةندى بة و كاريَكى ئاستةنطة

هةية ، كة ئةوانيش زؤر جاران  كات و شويَنةوة
بة هؤى طؤرِانة طةورةكانى سروشتةوة ، طؤرِانى 

دةركى ثىَ  ةكةوايان بةسةردا ديَت ئةقَلى مرؤظ
وةىلَ لةطةلَ ئةوةشدا ، ئةو .  يربِيَان اكاون

هةوالنةى كة  مرؤظ دةيدا  بؤ بةرجةستة كردنى 
دوارِؤذ، طؤرِانى زؤر طةورة بةسةر خودى 

ورد بوونةوة لة ذيانى . يَنىَ مرؤظةكة دادةه
 كار بؤ ئةوة بكات كةداهاتوو ، واى ليَدةكات 

ئةو . مةترسيةكانى دوا رِؤذ كةمبكاتةوة 
مةترسيانةى كة لةطةلَ مرؤظةكةدا لة دايك دةبن 

ئةطةر ضى زؤر .  و لةطةلَ ئةويشدا طةورة دةبن 
            جاران ئةو مةترسيانة غةريزى و سروشتني ، 

رؤظ دةخةنة دَلة رِاوكيَيةكى وةىلَ م
دَلةراوكيَش كرداريَكى نائاسايية لة .بةردةوامةوة

لةطةلَ ذيانى كؤمةَلطايى  وذيانى سروشتى مرؤظدا 

ئةركيَكى تر بؤ مرؤظ كة .مرؤظدا لةدايك دةبيَت 
، ئةويش هةوَلدانة بؤ زالَ بوون بةسةر كادةدةزيَ

 ئةمةش وادةكات مرؤظ ،ئةو ترس و دَلة رِاوكيَية
نةك بة تةنيا بري لة ئازاديةكةى ئيَستاى بكاتةوة 
بةَلكو هةولَ بدات ئازادى دوارِؤذيشى مسؤطةر 

هةر ضةندة  ئةمة كاريَكى سةخت و . بكات 
ئاستةنطة لةبةر ئةوةى مامةَلةكردن لة طةلَ دوا 
رِؤذ ، هةر ضةندة مامةَلة كردنيَكى ئةقَلمةندانة 

وة دةلكيَت ، بيَت ، ئادطاريَكى ميتافيزيكانةى ثيَ
وةىلَ ئةم كارةى، ئارامى و تا رادةيةك 

ةمةش ئ.سةقامطرييةكى دةروونى ثيَدةبةخشيَت
يةكيَكة لةو هؤكارة طرنطانةى كة وايكردووة، 
ئايينةكان بة دريَذايى تةمةنى مرؤظايةتى ، لةطةلَ 

مرؤظدا بذين و ليَى جويَنةبنةوة ، هاوكات هةر  
قووَلى لة دين ئةمةشة وايكردووة كة ئةوانةى بة 

طةيشتوون و ثسثؤرن تيايدا، واتة لة اليةنى 
مةعريفى و طيانى ئاينيدا لة ئاستيَكى بةرزدان و 
باوةرِيَكى ثتةويان لةال دروست بووة، لة ئارامى و 

واتة لة . دَلنياييةكى طةورةى دةروونيدا بذين
مرؤظيَكى ئاسايى زيَرت  هةست بة ئازادى دةكةن و 

رةنطة ليَرةدا .ى ليَوةربطرندةتوانن باشرت ضيَذ
ئةوةية كة مندالَ هيَشتا  ئةويشثرسياريَك بيَتة ئارا،

فيَرى بريكردنةوة نةبووة، ياخود شيَت، ياخود 
ئةمانة لة ئاستيَكى  مرؤظيَكى كةم ئاوةز، ئةطةرضى

مةعريفى يةكجار نزمدان، كةضى لة باريَكى ئارامى 
وا ليَرةدابارةكة ! و ثرِلة دَلنياييةوة دةذين؟

دةكةويَتةوة هةردووال، مرؤظة نةزانةكة و شيَتةكة، 
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         ئازادترن لةو خةَلكانةى كة لة نيَوةندى ئةم
 !!دوو ئاستةدان

ئازادى ثةيوةندى بة ويستةوة  وةك بامسان كرد   
مندالَ، ياخود شيَت، ياكةم ئاوةز، يا ويستيان . هةية

نية، ياخود ويستةكةيان تةواو نية، بؤية خاوةنى 
راستة وةكو مرؤظيَك لة . كةسايةتيةكى تةواو نني

نيَو كؤمةَلطادا مافيان ثاريَزراوة، بةاَلم هيض 
كةواتة بؤ ئةوةى . ئةركيَكيان ناكةويَتة سةرشان

ئازادى لة ئارا دابيَت، ثيَويستة هاويَركردن و 
هاوكات ئةو . لةيةكرت جويَكردنةوة هةبيَت

نةوةكةى بابةتانةى كة دةيكاتة كرؤكى ليَوردبوو
لة دةورووبةر، ياخود بة شيَوةيةكى تر لة 
ثةيوةنديةكانى نيَوان شتةكانى دةورووبةر، ثيَويستة 
روون و ئاشكرا بن ،  ضونكة روونى و لةيةكرت 
هاويَر كردن، دوو ئةستوندةى طرنطى راستةقينةن 

 انضةندةى رامان و ليَوردبوونةوة لة بابةتةك!
دا كةة هزريةزؤرتر و بةهيَزتر بيَت ،لة قؤناغ

تيَكى ش .روونرت و جوان تر بةديار دةكةويَت
طومان هةَلنةطريشة، كة دةركثيَكردنى مرؤظ 
سنووردارة، لةو كاتةدا  ويستةكة بةتةنيا بؤ 
ضةسثاندن، ياخود رةتكردنةوةى ئةو شتانة 
هةوَلدةدا كة ئةقَلةكة دةركى ثيَدةكات، بؤية تةنيا 

ن بؤ ئةوةى ئةو ياسانةى  روون و ئاشكران ،  بةس
ضونكة ضةمكى . ثاريَزنيلة هةَلة كردن ب

ئةمةش ئةوة .هةَلةكردنةكان لة طؤرِاندان 
دةردةخا كة خوا ضيرت بة شيَوةيةكى راستةخؤ لة 

ضونكة ئةو . هةَلةكامنان بةرثرسيار نابيَت

كامَلة،هةَلةكان دةرئةجنامى رةفتارةكانى 
لةبةر ئةوةى رةزامةندى ويست، . خودةكةية
ى نواندنة لةسةر كرداريَكى رةها، هةر رةزامةند

وةية  ئةو شتةى  روون و كةبة هؤى ويستة
وةىلَ . ئاشكراية دةبيَتة شتيَكى طومان هةَلنةطر

كاتيَك ويستةكة بةرةو ماف دةضيَت، وادةكات 
زؤربةى كات ئةو شتانة بسةثيَنى، كة سنوورى 

هاوكات كؤ . مةعريفةتى روون وئاشكرا دةبةزيَنىَ
نيَوان دةركثيَكردنى سنوورداروو  كردنةوة لة

سنوور، بةرةو ئةوةمان دةبات كة يَدةركثيَكردنى ب
هةتا . ئارةزووى مةعريفى سنووردارمان  ال ناميَنيَت

ئةطةر هةرطيز هةَلةمشان نةكرد، ئةوا ئارةزووةكة 
هةميشة بةرةو ئةوةمان دةبات كة مافةكة بزانني، 

كرايى واتا ئةو شتانة بزانني كة بة روون و ئاش
تةنانةت يةكيَكى وةكو هيطل هةَلة (13) نةماندةزانى

! كردن بة رةتكردنةوةى خودى بوونةكة دةزانيَت 
كاتيَك دةَليَت مادامةكى ويستةكة نابيَتة بريؤكة ، 
بة شيَوةيةكى كرداريش ئازاد نابيَت ، تةنيا بةوة 
نةبيَت كة لة بوونى شتيَكى دياريكراودا ديارى 

وونةكةش خؤى لة خودى بكريَت ، ضونكة هةب
ئازاديةكةدا دةدؤزيَتةوة ، ئةمةش ئةوةى 
ليَدةكةويَتةوة كة توندو تيذى و بة زؤر ثيَكردن ، 

 (11) تيَكشكاندنيَكى راستةوخؤية بؤ خودةكة
. لةراستيدا ئةمة بريو باوةرِى موعتةزيلةكانيشة

واتا ئةم بؤضوونة سةربارى جياوازى ئايني، بةشيَك 
ةكان و موسلمانةكان لةسةرى لة فةيلةسوفة ديان

ضونكة ئةم بابةتة خؤى لة خؤيَدا . ريَككةوتوون
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بابةتيَكى فةلسةفية ،  بؤضوونة فةلسةفيةكةش لة 
          بؤ ويَنة . نيَوان هةردوو الياندا وةكو يةكة

كة بة دامةزريَنةرى (  واصلى كورِى عةتا ) 
ريَبازى موعتةزيلة دادةنرىَ لة ئيسالمدا، تةنانةت 
ناوى موعتةزيلةش وةك بةشيَك لة ميَذوونوسان 

           لةوةوة هات كة ئةو مةجليسى. بؤى دةضن
بةجيَهيَشتوو ليَى  جويَبوةوة ،  ( حسن البصري ) 

نابىَ زومل ياخود . ثيَى واية خوا حةكيم و عاديلة
ناشبىَ فةرمانى وا خباتة سةر . شةرانطيَزى خبريَتة ثالَ

وانةى فةرمايشتةكانى خؤى بةندةكانى كة بة ثيَضة
فةرمانيان بة ئةجنام دانى شتيَك ثىَ بكاو  …بيَت

بةندة خؤى . ثاشان سزاشيان لةسةر بدات
بةرثرسيارة لة ضاكةو خراثةو باوةرِ هيَنان و 

لةبةر . طاورى و خوا ثةرسنت و لة ريَطا الدان
ئةوة خواى طةورة داواى لة مرؤظ ناكات شتيَك 

ئةجنامدانى ئةو كارةى بكات ئةطةر خؤى تواناى 
واصل ئةمةى بة مةرجيَك دادةنا . نةبةخشى بىَيَث

بؤ ئازادى ويستى مرؤظ لةبةر ئةوةى كردارى 
ئةمةش واتاى . ويست تايبةتة بة مرؤظ نةك بةخوا 

بة معاصى ) ئةوةية كة خوا هةرطيز فةرمايشت بة 
بةَلكو مرؤظ بة ويست و هةَلبذاردنى . ناكات( 

 (13) خؤى دةيكات
نا بردنة بةر هيَزيَكى ميتافيزكى ياخود بة ثة

زارةوةيةكى ئايينى ثةنا بردنة بةر خوا بؤ ئةوةى 
. بيكةنة سؤنطةى كارةباش وخراثةكان

كةويستيَكى طةورةتر هةيةو هةذماركردنى ئةوةى 
ويستى مرؤظةكةوة واتةثالَ بة ويستة بضوكةكة ، 

كاريَك ئةجنامبدات ، ياخود  دةنىَ
ا دؤزينةوةى ثاساويَكة بؤ ئةوةى نةدات،تةنييئةجنام

كة  بشاريَتةوة كردارانة ئةجنامى ئةومرؤظ خؤى لة
يون و ويذدانى ئازاردةدةن،بؤية ناوى تاوانى ثىَ برِ

بةر لة هةموو كةسيَك كارلةسةر ئةوة دةكا كة
برِوا بة خودى خؤى بيَنى كة ئةو لة ئةجنامدانى 

ويستيَكى لة خؤى  ،ئةو كارانةدا بةرثرس نيية
كةواتة !ئةم كارانةى ثيَكردووةيناوةو ورةتر ثاَلطة

ازيَك بووة بة طويَرةى ئةو، واتا مرؤظةكة تةنيا ئامرِ
جوالوةتةوة كة  بااَلية خواستةكانى ئةو ويستة

ديكارت زؤر بة جوانى لةم !ةوبودا لةسةرووى ئةو
 ":اليةنة دواوةو ضارةسةرى كردوة ، كاتيَك دةَلىَ 

هةموو رةفتارو  هةر بةم جؤرةش خوا ثيَشرت
كردارةكانى مرؤظ دةزانيَت و موقةدةريان دةكات ، 

بة ! وةىلَ ويستى مرؤظ ديارى ناكات 
دةستةواذةيةكى تر ، ضونكة مرؤظ خؤى كارةكة 

ئةجنام دةدات ، خوا ثيَشرت كارةكةو كردارةكةى  
دةزانيَت ، نةك لةبةر ئةوةى خوا ثيَشرت كارةكةى 

جنامى دةدات مرؤظ دةزانيَت بؤية مرؤظةكة ئة
 بابةتى ديكارت دةيويست جةخت بكاتة سةر"

رةتبكاتةوة  بؤ ئةوةى ئةو بابةتةهةَلبذاردنى مرؤظ ،
كة دوضارى طومان بوة ، هاوكات رةزامةندى 
خؤى سةبارةت بة راستى مةسةلةيةك رابطةيةنىَ ، 
كة بة متمانةوة دةركى ثيَكرابيَت ، دواتر ديكارت 

بة شيَوةيةكى ئازادانة ئيَمة  :"بة راشكاوى دةَليَت
هةَلةكان هةَلدةبذيَرين ، ياخود رةتيان دةكةينةوة ، 

 (12) "خوا لةم بارةيةوة بةرثرسيار نية
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ت ،كة بؤئةوةى بؤمان دةردةكةويَليَرةدا 
بؤئةوةى  ،ت،ياخود بة واتايةكى ترئازادى هةبيَ

ئازادى لة ئاراداية ، بةر لة هةموو شتيك  بزانرىَ
ت ، هةر ك  هةبيَ، كرداريَك رةفتاريَ دةبيَت،

كرداريَكيش بةو ثيَيةى كةوا دياردةيةكى دةرةكية 
، لة كؤمةَليَكى ئاَلؤز لة ثارضةى بةيةكةوة 
طريَدراو ثيَكهاتوة ، واتة لة كؤمةَليَك يةكة 
ثيَكهاتوة ، كة بة كؤتا نايةن  ، ئةمة جؤرة 
شيَوازيَك و تايبةميةنديةك بة كارةكة دةبةخشيَت ، 

ةكةى بة تةنيا بةيةكةيةكى دةرةكى كة ناواخن
 بةَلكو ئةو ناواخنة. التةريك و سنووردار نةكراوة 

و  كؤمةَليَك يةكةى بةيةكةوة طريَدراو طشتطرية
بة خؤيةوة دةطريَت ، بؤية ئاماجنةكانيش لة 
سؤنطةى ئةوةى لة يةكةيةكى هزرمةند دةردةضن 

شيَوازيَكى تةجريديانة بةخؤيانةوة دةطرن  ، زيَرت ، 
لة بنةرِةتدا اليةنة ضونكة ئةوان 

 (12) سةرتاثاطرييةكة،واتة نيازةكة لة خؤوة دةطرن
،  اندانطؤرِ لة نيازةكانيش بةردةواملةبةرئةوةى 

كى دياريكراو نيَئةو كارة لة كات و شويَدةبيَت 
كى  ن بايةخيَضونكة ديار كردنى كات و شويَ.تدابيَ

برِى كردنى ييةكجار طةورةى هةية  بؤ ديار
ئازادبوون،ياخو ئازاد نةبوونى ئةو ويستةى  

لةبةر ئةوةى رامان بؤ ئازاد .كارةكةى ئةجنامداوة
  بةطويَرةى ئةوروانطةية دةطؤرِىَ ،بوونى كارةكة

طومانى  وةىلَ. ت كة سةيرى كارةكةى ثيَدةكريَ
يَت دةدات ، دةبيمرؤظ ئةجنام ك كةتيانية ، هةركاريَ

وئةو  بيَت داتيَ داويستىئازادى و ثيَ لةيةك كاتدا

يةكدا كؤك وتةبابن،ضونكة  لةطةلَ دوو يةكةيةش
كى دياريكراو لة ئازادى و ك برِيَلة هةموو كاريَ

داويستى كى دياريكراو لة ثيَبرِيَ
ت،هةرضةندة برِى ئازاديةكة زؤرتربيَت ، دةبينريَ

برِى ثيَداويستيةكة كةمرت دةبيَت ، ثيَضةوانةى 
رِى ئازادى كةم ئةمةش هةر راستة،واتة ئةطةرب

داويستيةكة زؤرتر بوو، ئةوا برِى ثيَ
دةبيَت،بةطويَرةى ئةو طؤشة نيطايةى سةيرى 
كارةكةى ثيَدةكريَت ، وةىلَ ريَذةكة لة نيَوان 
هةردوكياندا،واتة لة نيَوان ئازادى و 

 (12) ثيَداويستيةكةدا،بةردةوام ثيَضةوانةى يةكرتة
ة كؤتاييدا ،كةئايا ليَتة ئاراليَرةدا ثرسياريَك د

تيَكةالوى يةكرت  يداثيَداويست ئازادى لةطةلَ
ئةو ثرسيارة دوو اليةن تيَكةلَ بة يةكرت !دةبن؟

زيَرتبةاليةنة ديدةوة دةكات ، ئازادى كة لةم 
، لةطةلَ ثيَداويستى،كة ثةيوةستة طيانيةكةوة

ثةيوةندى بة دةرةوةى مرؤظ ، واتة بة هؤكارة 
لةسةر  كاريطةريانهةيةو  دةرةكيةكانةوة

دةربارةى اليةنى يةكةم .رةفتارةكانى مرؤظةوة هةية
، وةك هيطل دةَليَت طيان بةشيَوةيةكى طشتى 

  انةشوئةو هةبو. ةكانى ئادةميزادةوسروشتى هةبو
دوو اليةنةن  ، اليةنى يةكةميان ( املوجودات ) 

تاكيةتيةكى راشكاوانةية بؤ هؤش و ويست ، 
امودةزطايانةوة ةميشيان ثةيوةندى بةو دواليةنى دو

هةية كة مرؤظ تيايدا دةذى ، واتة خيَزان و 
ئةو دامودةزطايانةش ثيَكهاتةى .كؤمةَلطاى مةدةنى

 ريش بنةمايةكى بةهيَزوثتةوةورن،دةستوودةستو



 15،2552-22 بث(زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

 22 

نةك بةتةنيا بؤ دةوَلةت،بةَلكو بؤ هةست و 
ئةمةش .اَلتيانيش بةرانبةرىومتمانةى هاو

بةشةكانى  ئةستوندةى  ئازادية طشتيةكانة،ضونكة
هاوكات لةويشدا ! ترى ئازادى لةودا ديَتة دى 

ئةقَلمةندانة دةبيَت ، دواى ئةوة بة شيَوةيةكى 
ناواخنى يةكيةتيةك ثةيدا دةبيَت لة نيَوان ئازادى و 

وة ، بؤية دةبينني خودى كانةثيَداويستية
            ثيَداويستيش لةسةر شيَوةى ئازاديدا ديَتة 

 ( Perdiaeff)وفى روسى  برديف فةيلةس (12) بةرضاو
، ثيَى واية بؤ وةرام دانةوةى ئةم ثرسيارة ثيَويستة 
جياوازى لةنيَوان دوو ويَنةى لةيةكرت جياوازى 
ئازادى بكةين ، ئازاديةكى كورتربِو ناماقولَ ، 

مرؤظيش لةنيَوان .ئازاديةكى ئةقلمةندانةو ماقوولَ
ىَ ئازاديةكى خراث،ئةو ئازاديةى كورتربِةو دةش

ناوى بنيَن ، ئازادى بضووك و  ثيَداويستيةكى باش 
، كة لة خودى خؤيدا ئةو ئازادية طةورةية، كةبة 

يف زؤر داى بربةرِ.ئازادى ئةقلمةندانة ناودةبريَت
لة فةيلةسوفةكان ئازادى و مل كةض بوون بؤ ئةقلَ 

تيَكةلَ  يانانةكواتة ئازادى و  ثيَداويستي. 
دى ئةطةر تةنيا بووة مل وةىلَ ئازا. كردووةبةيةكرت

كةض كردنيَك بؤ ئةقلَ، ئةوا دةبيَتة ئازاديةكى 
كةواتة هةَلويَستى مرؤظ لة نيَوان .     خراث 

هةَلبذاردنى يةكيَك لةم دوو اليةنانة داية، يا 
. ئازاديةكى خراث، ياخود ثيَداويستيةكى باش

ئازادى يةكةم بةرةو مل كةض بوونيَكى كويَرانةمان 
واو هةوةسةكامنان،ئازادى دووةم دةبات بؤ هة

وامان ليَدةكات بكةوينة ذيَر نريى ئةقلَ ، مرؤظيش 

لة نيَوان ئةم دوو ئازاديةدا بةردةوام لة هاتوو 
وةىلَ ضوَن ثيَداويستى لة ئةجنامدانى  (12) ضؤداية
ضؤن دةزانني، كةوا . دا دةناسريَتةوةانكارةك

امدانى ويستيَكى ئازاد، ياخود ثيَداويستيةك لة ئةجن
جوالنةوةيةك، كرداريَكدا رؤَلى خؤى زياتر 
دةبينيَت؟ لةمةدا هؤكارة زةمةنيةكة رؤليَكى 

لة زةمةنى كةوتنةوة، ياخود هاتنة . هةية بةرضاوى
دنياى كارةكةدا كة دةشىَ ببيَتة هؤى سةرهةَلدانى 
رووداويَكى طرنط و كاريطةر لةسةر دوارؤذى 

، واتة  ، هاوكات بةهؤى ئةوةى خودةكةكةمرؤظة
ويست و ئةقَلةكة، بة شيَوةيةكى وا ئاويَتةى 
يةكرت دةبن و دةكةونة ناو ئةجنامدانى 

ثرِؤسةى ةوة، كة ناتوانن لة كاتى انكردارةك
كةدا، هةموو اليةنةكانى ى كردارةئةجنامدان

هةَلسةنطيَنن، بؤية ثيَداويستى  ىباشبةارةكة ردك
لة ياخود ئازاد نةبوونى ويستةكةيان ،ئازاد بوون 

ناكةوىَ، وةىلَ بةديارئةجنامدانى كارةكةدا بةباشى بؤ
بة تيَثةر بوونى كات، واتة لة زةمةنيَكى  جياواز 

ئةو . ارةكةى تيادا ئةجنامدراوةردلةو زةمةنةى ك
كارة دةبيَتة بونةوةريَكى سةربةخؤ و لة 
جةستةكةيدا ،  واتة لة جةستةى ئةجنام دةرةكةيدا 

و جوالنةوةكانى ترى جويَدةبيَتةوة و لة كؤى هةمو
ئةو كاتةى  ،بة واتايةكى تر.دادةبرِيَت ةكةمرؤظ

ؤسةى لةدايكبوونى كردارةكة تةواودةبيَت،ئةو ثرِ
كاتة دةتوانني وةكو يةكةيةكى كاملَ ، بةروونى 

. بكةين ياليةنى ثيَداويستى و ئازاديةكةى تيادا بةد
جطة لةخودى لةو قؤناغةدا ضونكة 
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ؤكارانةش بةدى بكريَت ارةكة،دةتوانرىَ ئةو هردك
، كة رؤَلى رِاستةوخؤ ، يانارِاستةو خؤيان لة 

بؤية بة هؤى خودى .ارةكةدا بينيوةردئةجنامدانى ك
ارةكة خؤى و ئةو هؤكارانةى كة بونةتة ردك

ارةكة،دةتوانني  ردسؤنطةى لة دايكبوونى ك
ئازاد نة بوونى بةديارخبةين ، بةم  خودئازادبوون،يا

بؤ رووندةبيَتةوة  ئةوةماندياركردنةش 
ةكةدابووة ، واتة يارةكة لةئةجنامى ثيَداويستردكةك

ارة لةو كات و شويَنة تايبةتى ردهةر دةبواية ئةو ك
، ياخود ويستيَكى ئةجنام بدريَتو دياريكراوةدا

داوة،كة دةيتوانى لةو كات و  يئازاد ئةجنام
 !شويَنةدا ئةجنامى بدات ، ياخود ئةجنامى نةدات 

طةرى ئةو كردارةمشان  لةسةر ئةو هاوكات كاري
كردارانةى تر  بؤ دةردةكةويَت كة دواى ئةو 

ضونكة هةر دواى لةدايك بوونةكة .لةدايك دةبن 
، كردارةكة ، وةك ئاماذةى ثيَكرا دةبيَتة 
كرداريَكى كاملَ ،  هةر يةكةيةكى كامَليش لة نيَو 
بازنةى كؤمةَليَك جوالنةوةى تردا بيَت ، دةبيَتة 

رؤَلى  وكى سةربةخؤ لةنيَو هؤكارةكانيرتهؤكاريَ
خؤى دةبينىَ لةسةرهةَلدان و لةدايكبوونى ئةو 
كردارانةى كة لةسؤنطةى جوالنةوةى نيَو 
بازنةكةدا ديَتة ئارا،بة هؤى ئةمةشةوة،واتة بةهؤى 
ئةو كؤمةَلة كردارانةوة رةوتى ذيانى مرؤظ ، 

بكرىَ ، كة دةستنيشاندةتوانرىَ تارادةيةكى باش 
بةض شيَوازيَك بةرةو ضارةنوس دةضيَت و نضؤ

دةطةيةنن  كة ،ئةوةوة مانةش بةيةكةئةكؤى ،
ئةطةر ويست و  هةَلبذاردن لة هاوكيَشةيةكدا 

بةدياركةوتنى  كؤبكريَتةوة،دةرئةجنامةكةى
ضارةنووس دةبيَت ، ياخود ئةو مةنزَلطايةدةبيَت 

ليَرةدا .،كةضارةنوسةكةبةرةو الى هةنطاو دةنيَت
زؤرجار ضونكة ة هةَلوةستةيةك بكةين، ثيَويست

ثةيوةنديان و تواناكان لة روكةشدا لة كاردةكةون
بؤ ويَنة !نة بةهةَلبذاردن نة بةويستةكةوة دةميَنيَت

كاتيَك بة هؤى روخانى ثرديَك ريَطات ليَدةطرييَت 
نى لة روباريَك بثةرِيتةوة ، ئةمة واتاى ئةوة او ناتو

طريا ، بةَلكو واتاى نية كة ئازادى ثةرِينةوةت ليَ
ئةمةش يةكيَكة ! ئةوةية كة تواناى ثةرِينةوة نةما 

لةو هؤكارانةى لة دةرةوةى تواناى مرؤظة ، بةم 
جؤرة بة زؤر ثيَكردنةش دةطوتريَت بة زؤرثيَكردنى 

 (12) سروشتى ، ياخود ثيَداويستية فيزيكيةكان

ئةو راستةقينةية ئةمة بةشيَوةيةكى طشتى  
 ؤةوة،كةكردارةكانى ئةمرِاتوندةكرو مان بؤسادةية
دا يكاريطةريان لةسةر كردارةكانى بةيانيش مرؤظى

وةكو ئةلقةى زجنريةيةك بةيةكةوة و هةية
ريَطايةشةوة دةتوانرىَ ئةطةر بؤ  بةسرتاون،لةو

رادةيةكى كةميش بيَت،مرؤظ بةيانى خباتة ذيَر 
كة توانى ئةمةش .سايةى كؤنرتؤَلى خؤيةوة

رس و دَلةراوكيَيةكةى ئةجنامبدا ، ئةوا ت
شانبةشانى ئةمةش ئاراميو دَلنيايية  و كةمرتدةبيَت

. دةروونى و طيانيةكةى زيَدةتر دةبيَت 
دَلنيابوونيش لة داهاتوو ، واتاى بةرفراوانبوونى 

طةيشتنة بةرادةيةك  اىضوارضيوةى ئازاديةكةية،وات
وةىلَ ئةمةش !و ثلةيةكى طةورةتر لة بةختيارى 

 ئةوةى دةبيَت كة ىاكةمرؤظ توانئةوةناطةيةنىَ 
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هةموو كردارةكانى خؤى كؤنرتؤلَ بكات، ضونكة 
لةبةر فراوانى طةورةيى بوونةكة ، لةبةر زؤرى 

ارةكان لةسةر ردكار لةيةكرتكردن و كاريطةرى ك
يةكرت ، هةميشة شتى واروودةدا،كة بةطويَرةى 
بضووكى ميَشكى مرؤظةكة و بضوكى 

ثرِ  ىطةردونةورةيى طتاقيكردنةوةكانى بةرامبةر 
نةخةمَليَنراوة ، بة واتايةكى تر زؤر لة حةثةساندا،

شت روودةدا كة ناكةويَتة ذيَر تواناى خةماَلندنى 
دةتوانن كةدةن بنيشان دةيانةوىَبؤية ئةوانةى .ئةو

يَسايةكى ردوارؤذ بةتةواوى كؤنرتؤل بكةن، واتة
مامتاتيكى بؤ دوارِؤذ دادةنيَن و نةخشةيةكى 

رةهاى بؤدةكيَشن، كة دةبىَ وةكو  ضةسثاو و
 وداوةكان يةك لةدواى يةكداوثيَداويستيةك ر

رووبدةن،ئةوانة بةشيَوةيةك لةشيَوةكان، 
جا .حةمتيةتى ميَذوو نيَوخانةى اليةنطرانىدةكةونة

ئةم بؤضوونانة ض ئاينى بن،وةكو جولةكةكان و 
زةردةشتيةكان ، ياخود ئاينزابن ، وةكو 
كالظنيةكان و هطنوتةكان ، ياخود وةكو عةرةبة 
سةرةتاييةكان ، ياخود تيورى زانستى بن ، وةكو 

ئةوانة وةكو . ماركيستةكانى سةدةى بيستةم 
يةكى تونديان بة ثةيوةند":ى دةَلىَ بتوينئةنؤلد 

   (12) "هةية يةكانةوةثةرستنى بتى  ثيَداويست
واى لةفةيلةسوفيَكى طةورةى وةكو  ةمةئ

 لةاليةنىكة كانت كردبطاتة ئةو برِوايةى
دةرةكيةوة،واتة روخسارةوة ، هيض رِيَطايةك نية بؤ 

دةيويست كانت بةمةطةرِان بةدواى ئازاديدا، 
تايبةت بة بكات لةنيَوان دياردةكانى  ىجياواز

كردارة دةرةكيةكان بةم ثيَودانطةش شويَن، كات و
تةنيا روخساريَكن بؤئةو شتانةى كة لةناخى 

تر خودة راستةقينةكةى  بة واتايةكى. مرؤظداية 
كةواتة ئيَمة لةالى خؤمانةوة .مرؤظ لة ناخةوةيداية

مل كةضى ياساكانى ثيَداويستني ، كة ئةويش 
نى تاقيكردنةوةدا ملكةضى شويَن و كاتة و لة جيها

بؤية كردارةكان ، بةشيَوةيةكى ثيَداويستى .ديَتةدى
نةرةكانى ثشت خؤيانةوة و توند بة هؤكارو ثاَل

ئيَمة  ":كةبَلىَ طةياندة ئةوةى  كانتى ئةمة، بةندن
لة سروشتى خولقى خؤمانةوة ئازادين ، كة ئةويش 

و هيض ثةيوةنديةكى بة ريَذةى كازةمةن رةتدة
بؤ ئةوةى  بطةينة ئةو .كراوةكاندانييةدياردة هةستثيَ

لةخودى خؤماندا  هةست بةبوونى ئةو  ئاستةى
دةتوانن ئةمة  نئاكارةكانتةنيا ئازادية بكةين ، 

راستةقينةيةكى تاَلمان ليَرةدا  (33) "ضارةسةر بكةن
بؤ دةردةكةويَت، ئةويش ئةوةية زؤربةى ئةو 
 كةسانةى كة لةو بوارةيان تؤذيوةتةوة ،  تةنانةت

خؤشيان لة ناخى خؤياندا نةيانتوانيوة خؤيان 
بؤية تاويَك ويست بة ئازاد لة .بكةنةوةييةكال

قةلةم دةدةن ، تاويَكى تر وانيشاندةدةن كة 
. او كار لة ويستةكة دةكيةهؤكارى دةرةكى هة

بة شيَكى تريش هةوَليانداوة كة هةردوو اليان 
 ...لةطةلَ يةكرتدا بطوجنيَنن

ني بَليَني ، كةوا فةلسةفة، لة كؤتايدا دةتوان
ناتوانىَ وةكو ثيَويست ضارةسةرى بوون ياخود 
نةبوونى ئازادى بكات ، لةبةر ئةوةى  ثةيوةندى 
بة خودى تاكةوة هةية ، ناتوانريَش لةم 
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طةردوونةدا، دوو خودى بة تةواوى هاوكؤك و 
ضونكة خودةكان دةكةونة .وةكو يةكرت بدؤزيَتةوة 

سيؤلؤذى و سروشتى و هؤكارى ف ذيَركاريطةرى
كة نةتوانرا ئةمةش . زةوةكؤمةَلطايى جياوا
ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى بؤ .بةرجةستة بكريَت

دياريكردنى برِى دابنرىَ و ببيَتة ثيَوةريَك بؤ 
ئةمةش ئةوة رووندةكاتةوة كةضةمكى .ئازاديةكان

 ئازادى لةروانطةفةلسةفيةكةيةوةضةمكيَكى
ئؤقرة ناطريَت، لة  مةتاتيةولة ضوارضيَوةيةكدا

روانطةيةك بؤ روانطةيةك و لة سةردةميَك بؤ 
سةردةميَك و لة مرؤظيَك بؤ مرؤظيَكى تردا 

ئةم كارانةى ئةمرِؤش بة ئازاديان . دةطؤرِيَت 
تيَدةطةين بةيانى دةردةكةويَت كةوا كؤمةَليَك 
هؤكار ، رؤَليان لة هاتنة دنيايدا بينيوة 

بتوانني وةكو  باشرتين ريَطا ضارة ، كةبؤية.
راستةقينةيةك مامةَلة لةطةلَ ئازاديدا بكةين، 

 .اخويَندةوةوسةيركردنيةتى لة ضةمكة ياساييةكةيد
 

 دياليكتيكى ويست و ئةقلَ: باسى سييَةم 
 

ئةطةر بة وردى لةم بابةتة بكؤليَنةوة، دةبينني 
مرؤظ بةر لةوةى فيَرى بريكردنةوة بيَت، ويستى 

ت بزويَنةريَكى سةرةكى لةبةر ئةوةى ويس. هةبووة
كردةوةو رةفتارةكانى مرؤظة ، بةاَلم ئيَمة كاتيَك 
باس لة ويستيَكى ئازاد دةكةين بةبىَ ئةوةى 

و سنوورةكةى ديارى بكةين  تايبةمتةنديةكى بدةينىَ
، ياخود ئاماذةيةك بؤ ئةو ويستة بكةين كة بة 

تةنيا لة خؤ ئامادةكردن بؤ ،شيَوةيةكى رةها ئازادة

دةدويَني ، ياخود دةربارةى ئازاديةكى ئازادى 
ئةوةى لةسةر يَسروشتى بةكؤتا هاتوو دةدويَني ، بةب

 دواتريش لةسةر ويستيَكى ئازاد بدوينَي،رةهايى 

جا لةبةرئةوةى تيَطةيشنت بة تةنيا وةكو شتيَكى (31)
نيَطةتيظانة سةيرى بة كؤتا نةهاتوو دةكات، بةو 

بةكؤتا كةواتة …ثيَيةى شتيَكى ميتافيزيكية
نةهاتووى راستةقينة لة ويستى ئازاددا ، دةبيَتة 

ويستى ئازاد خؤشى ، .  دةبووشتيَكى واقيعى و ئاما
ئةو بريؤكةية كةوا بةسروشتى خؤى وا ثيَويست 

 (33) دةكات كة ئيَستاو ليَرةدا ئامادة بيَت
بيَويست نابيَت و رةفتارو كردةوةيةك  هيض 

يستة ضةسثاو بةاَلم ئةو و. ويستيَكى لةدواوةية
ئةطةر لة .نييةو هةميشة طؤرِانى بةسةرداديَت

قؤناغى سروشتى مرؤظدا، زيَرت غةريزة 
سروشتيةكان ويستى مرؤظيان بةريَوةبردبىَ، ئةوا لة 
قؤناغى ناو كؤمةَلطادا، ويستةكة دةبيَتة هؤى 

بةر لةوةى بةشيَوةيةكى . ئةوةى  مرؤظةكة
ة و راستةوخؤ كاريَك ئةجنام بدا ، بريبكاتةو

هةر ئةمةشة واى لة . ئةقَلةكةى بةكار بهيَنى
فةيلةسوفيَكى وةكو توماى ئةكوينى كردووة،  
ئةقلَ بة ثلةى يةكةم و ويستةكة بةثلةى دووةم 

و واى بؤ بضىَ كةوا ياسا بنةماى خؤى لة  دابنىَ
ئةقلَ : توماى ئةكوينى دةىلَ.  ئةقلَ دا دةدؤزيَتةوة 

لةبةر . مرؤظثرةنسيثى يةكةمة بؤ كردارةكانى 
تانى ئةقلَ ناتوانىَ وةكو ئةوةى مرؤظ بةبىَ سوَل

تايبةت .بوونةوةريَكى زيرةك هةَلسوكةوت بكات
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              مةندى ياسا لةوة داية كة لة فةرمانى 
 (32) ئةقَلةوة دةردةضيَت

دةبينني ئةكوينى  لةمةدا ثلةيةكى لة يليَرةدا وا
ك ضونكة وة. زجنريةى كردارةكاندا بازداوة

ئاماذةى ثيَكرا مرؤظ بةبىَ ويست ناتوانيَت هيض 
جولةيةك ئةجنام بدات، كة مرؤظ برسى دةبيَت، 
ئةطةر ويستةكةى ثاَلى نةنىَ بؤ ئةوةى هةَلسيَتةوة 
و كاريَك ئةجنام بدات، ئةقلَ ناتوانيَت خؤراكةكةى 

كةواتة ويست بة ثلةى يةكةم . بؤ ئامادة بكات
ئةقَلةكة ديَتة ئارا، ديَت، بةاَلم دواى ئةوة رؤَلى 

ئةقلَ وةك ئاميَريَكى كؤنرتؤَلى ليَديَت بؤ ويستةكة، 
ئةو ئاميَرة ضةندةى نةرمرت بيَت و زانيارى زيَرت 
بيَت، هيَندة كؤنرتؤَلةكة سةرتاثا طريت و 

رةفتارةكانى  وئةمةش هةنطاو. بةرفراوانرتدةبيَت
مرؤظ لة رةفتاريَكى غةريزى و سروشتييةوة دةكاتة 

واتة ضيرت . يَكى كؤمةَلطايى و كةسيةتىرةفتار
بةَلكو . ويستةكة ناتوانىَ بةتةنيا مرؤظ بةريَوةبةريَت

بةزارةوةيةكى ميللى دةتوانني بَليني هةوييَةكى بؤ 
ويست لة . ثةيدا دةبيَت، كةثيَى دةطوتريَت،ئةقلَ

ريَطاى ئةقَلةوة هةوَلى بة دةستهيَنانى ئاماجنةكانى 
روشتة طيانيةكةى ئةقلَ لة سؤنطةى س.دةدات

ناتوانيَت مةعريفة سنووردار بكات ، ضونكة  يداخؤ
مةعريفةش لةو بوارةدا تايبةمتةنديةكى كؤنكريتى 
دةبيَت ، وةىلَ دةتوانيَت لة سروشتة طشتيةكةى 

... مةعريفةدا هةنديَك شت وةدةست بيَنيَت 
ئةمةشيان لة هؤكارو كارليَكردنةكانى دةوروبةر 

جياوازيةك بكةين لة نيَوان يستةثيَوبةدةر نية ، بؤية 

. كردارى ويست لةطةلَ ضاالكيةكانى ويست 
كردارةكان بة شيَوةيةكى راستةوخؤ لة ريَطاى 

وةىلَ ضاالكيةكانى ...ويستةوة ئةجنام دةدريَن 
ويست ئةو كردارانةن كة بة شيَوةيةكى 
ناراستةوخؤ لة اليةن هيَزيَكى دةرةوة ثاَليان 

بؤ ويَنة كاتيَك . دريَن و ئةجنام دة ثيَوةدةنرىَ
سةربازيَك ئةمخةسى ضةكةكةى رادةكيَشىَ ، كة 
لة اليةن كةسيَكى ترةوة فةرمانى ثيَكراوة،ئةمة 

 ،ضاالكى ويستةكةية،وةىلَ كردارى ليَدانةكة
راستةوخؤ لة ويستى خؤيةتى،بةمة دةطوتريَت 

هةردوو كارةكةش . كردارى ويست 
استةخؤكة ، واتة هةَلبذيَردراوة ، وةىلَ تةنيا كارة ر

 (32) ليَدانةكة لة ويستةوة هةَلبذيَردراوة
هةر كاتيَك باس لة مةعريفةو ويست  بؤية

دةكريَت يةكسةر بابةتى ئةقَلةكة ديَتة 
كاتيَك ئةو ئةقَلةش  ديَتة ئارا،ئيرت .ثيَشةوة

ويستةكة ضيرت ناتوانيَت دةست بةردارى بيَت، بةم 
ت و ئةقَلدا، ثييَة كاروكاردانةوةكة لة نيَوان ويس

كارو كاردانةوةيةكى دوواليةنة دةبيَت، ويستةكة 
حةز دةكات  ئةقَلةكة كؤنرتؤلَ بكات، ئةقَلةكةش 
ئارةزووى ئةوة دةكات كة لةطةلَ ويستيَكى 
بةتوانادا مامةَلة بكات، ئةو ويستةش  بة راستى 

لة يةكيةتيةكى نيَوان ئةقَلى تيورى و  بيَت وئازاد
اتبيَت ، ويستى ئازاد كة بة ئةقَلى ثراكتيكى ثيَكه

راستى خاوةنى ئازادى ويستى خؤيةتى ، بة 
 (32) ستةوخؤ سيمايةكى تاكى ثيَوةيةاشيَوةيةكى ر
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ئةو ثةيوةندية ئاَلؤزةية لة نيَوان ويست و ئةقلَ 
وادةكات مرؤظيَك لة مرؤظيَكى تر بةهيَزتر ،كة 
هةر ئةو ئازاد بوونةش لة تةمةنيَكى ديارى .. بيَت

ضونكة . يَتدرطؤرِببؤ تةمةنيَكى تر  كراوةوة
 ةضةندةى ئةقَلةكة طؤش دةكريَت، هيَند

زيَرت دةبيَت، ويستةكةكاريطةرى لةسةر
هيَزةوة دةيطؤرِيَت بؤ ويستيَكى بة يَلةويستيَكى ب

كةواتة ليَرةدا ئةقلَ ويستةكة ريَكدةخات ، . هيَز
ليَدةكات بة ئاسانى نةكةويَتة ذيَر كاريطةرى يوا

وشتيةكانةوة ، بطرة بة سةريشياندا زالَ غةريزة سر
ؤَليشيان بكات ، هةر ئةمةشة واى لة بيَت و كؤنرتِ

يةكيَكى وةكو نيضة كردوة بطاتة ئةو دةرئةجنامةى 
كة ويست هةر بوونى نية ، نيضة ثيَى واية كة 
ئةطةر بَليَني ويستةكة الوازة، ئةو دةستةواذةية 

ستيَك لة ، ضونكة هيض وي دةتوانىَ فريومان بدات 
زؤر . ، نةويستى الواز ، نة ويستى بة هيَز  ئارادا نية

بوون و بةرهةَلدابوونى ئاماجنةكان و جياوازى لة 
هيَز بة ديار يَنيَوانياندا ، وا دةكات وةكو ويستيَكى ب

بكةويَت ، كةضى هةماهةنطى لة نيَوان ئةو 
ئاماجنانةدا دةبيَتة هؤى سةركةوتن و دةسةالت 

ةكيَك لةو ئاماجنانة ، ئةمةش لة كةوتنة دةستى ي
 (32) دةداتيشيَوةى ويستيَكى بة هيَز نيشان

تةمةن رؤَلى خؤى هةية لة طؤشكردنى ديارة 
ضونكة تاقيكردنةوةكانى  مرؤظ رؤذ لة . ئةقَلةكة 

دواى رؤذ بة هؤى تيَكةالو بوون لةطةلَ 
دةوروبةرةكةى ، وةالمى زؤر ثرسيارى ثةنهان و 

ةوة ، كةرؤذطارو كات اتشاراوةى بؤ رووندةك

بؤية ئةو .رؤَليان لة ئاشكراكردنياندا هةية
تاقيكردنةوانةى ذيان وادةكات نةرمرت مامةَلة 

 واتة ليَرةدا ئةو. بكات و بة ئاسانى هةَلنةضيَت 
ؤشنبرييةى الى مرؤظ دروست دةبيَت ض لة رِ

راستةوخؤو ثرِاكتيكيةكانى  ىريَطاى تاقيكردنةوة
يَطاى خويَندنةوةو لة ر ياخودخؤيةوة ، 

سوودوةرطرتن لة تاقيكردنةوةى كةسانى ترةوة ، 
كار لة ويستةكة دةكةن و بة هيَزترى دةكةن 

ئةطةرضى ئةو نةرمى و ئاراميةى زؤرجاران ئةو .
جؤرة كةسايةتية بةرامبةر رووداوةكانى دةنويَنىَ ، 
رةنطة ئةطةر بة وردى ليَى نةكؤَلريَتةوة ، ئةوة 

هيَز يَبريى دةبيَتة سؤنطةى بنيشان بدات كة رؤشن
هةر بؤية نيضة رؤشنبريى  بة . بوونى ويست 

ئامرِازيَكى بنةبرِ دادةنيَت بؤ ئةوةى خةَلك 
نيضة وا .هيَز بيَت و نا ئاسوودةتر بذين يَويستيان ب

تيَدةطات كة رؤشنبريى سيفةتى مةرِ ئاسا الى مرؤظ 
كة ئةمة ثيَضةوانةى  (32) دروست دةكات

و  ضونكة كاتيَك ويست بةو نةرمى!راستةقينةية
هيَمنية رةفتار دةكات ، واتاى ئةوةية كة بةتةواوى 
كةوتؤتة ذيَر كؤنرتِؤَلى ئةقَلةكة،لةبةر ئةوةى 
ئةقَلةكة ثيَطةيشتوة،واتة مرؤظ ليَرةدا طةيشتؤتة 
رادةيةكى مةدةنيةت و بةسةر غةريزة 
سروشتيةكانيدا زاَلبوة، ئةمةش يةكيَكة لة 

،هةر ى مةدةنىكؤمةَلطا كردنىروستئاماجنةكانى د
دةتوانني سوود لة فةلسةفةى  لةو خاَلةشداية

لة ثيَناو خزمةت وةرطرين ميَذووى كؤمةَلطا 
هيَنانة  واتاىكردنى فةلسةفةى تاكيدا، كة ئةمةش 



 15،2552-22 بث(زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،2:،ذمارة51:طوظارا زانكويا دهوك،ثةربةندا 
 

 21 

. ئاراى رةوطةيةكى تر لة زانستة مرؤظايةتيةكاندا 
واتة دةتوانني سوود لة فةلسةفةى ميَذوو ى 

ةربطرين لة ثيَناو خزمةت كردنى كؤمةَلطا و
و هةوَلدان بؤ دروست مرؤظيَكى  فةلسةفةى تاكى

تايبةت بة سةردةم،بة واذةيةكى تر دروست كردنى 
ويستيَك كة بتوانى ئةركةكانى قؤناغةكةى خؤى 

واتة بة تيَطةيشنت و .بة شيَوةيةكى طوجناو هةَلطرىَ
 دةتوانرىَلة ميَذووى ويستى كؤمةَلطاكان ، 

كة  بة توانا بةرهةم بهيَنريَتى بة هيَزوويستيَك
ضونكة  ذيانة .دروست بكاتيةت شارستانبتوانيَت 

ى  تاك بة شيَوةيةكى توند  بة انمادى و مةعنةويةك
كؤمةَلطاو ميَذووى ثةرةسةندنى كؤمةَلطاوة بةندة 

مرؤظ،بةرهةمى كاركردنى  ناسنامةو كةسايةتى. 
 ئةو هيَزانةية كة بوونيان لة كؤمةَلطادا

لة خود ، بري كردنةوة "هةية،هاوكات بري كردنةوة
لة هةستكردن بة ناسنامةى ئاكارىو كؤمةاليةتى 
تاك لة كؤمةَلطايةكى تايبةتيدا ، ثيَويستى بة 

بة واتايةكى  (32) "تيَطةيشتنى ئةو كؤمةَلطايةوة هةية
مرؤظ  بةردةوام ثيَويستى بة دةوروبةريَك هةية تر 

ثيَويستى بة ،كة مؤركةكةى بة خؤوة بطرىَ
دةوروبةريَك هةية بؤ ئةوةى لة طةَليدا بكةويَتة 

كارو كاردانةوةى بةرامبةر دروست . ملمالنىَ 
ئةم كارو كاردانةوةيةش دةبيَتة سؤنطةى . بكات

تةنانةت . طةشةثيَدان و بةرةوثيَشربدنى خودةكة 
ئةو ملمالنيَية زؤر جاران ناوةوةى خودةكة خؤشى 

جاران لة ثيَناو ئازاد بوونة مرؤظ زؤر . دةطريَتةوة 
طيانيةكةيدا ثةنا بؤ شةرِ دةبات لةطةلَ  خودى 

ئةمةش تواناى بةرطةطرتن و ! خؤيدا 
وا ية ئةمة. بةرثةضدانةوةى خودةكة زيَرت دةكات 

لةزاهيديَك دةكات بةرطةى زؤر ئازارو ئيَش 
بطريَت ، ضونكة بةردةوام لة شةرِ داية لةطةلَ 

لةسةركةوتنيَكةوة بؤ ذيَر خودى خؤيدا ، بةردةوام 
كةوتنيَك و لةذيَر كةوتنيَكةوة بؤ سةركةوتنيَك 

، بؤ ئةوةى ئةو شةرِةش بةردةوام بيَت هةنطاودةنىَ
دةبىَ دوذمنيَك هةبيَت ، جا ئةو بؤ خؤى ئةو 

ديارة ئةمةش ثيَضةوانةى ! دوذمنة دروست دةكات
ية،واتة مرؤظ لةحاَلةتة مرؤظى سروشت

منةكانى زيَرت لة دةرةوةى كة دوذسروشتيةكةيدا ،
لةم مةيدانةدا فريشتةيةك و . خودى خؤيداية 

ئةهرميةنيَك بةردةوام لة شةرِدان و هةر جارةى 
 (32) يةكيَكيان سةردةكةويَت

انة ئةوة دةردةخةن كة مهةموو ئة
هةرجوالنةوةيةكى مرؤظ، سةرةتا ويستيَكى 
طةرةكة، ئةو ويستةش ئةطةر بة شيَوة 

يَنيَتةوة ، ناتوانىَ رؤليَكى سروشتيةكةى خؤى مب
هةبيَت ، لة كردةوةو رةفتارةكانى كةسايةتيةكدا ، 

ئةو . بةَلكو ثيَويستى بة رتوش و ريَكخسنت هةية 
ريَكخستنةش ئةركى ئةقَلة ، كة وةك كؤنرتؤَليَك 

بؤية ويست فةرمان بة . واية لةبةردةم ويستةكة 
جا ئةطةر . ئةقلَ دةكات رةفتارةكة ئةجنام بدات 

ئةو رةفتارة قؤناغى  سروشتى برِيبوو شيَوازيَكى 
كؤمةاليةتيانةى ثيَوةبوو ، واتة ئةقَلةكة قبووَلى 

دةكات، يَدةكرد ،فةرمانة ياخود يةكسةر جيَبةج
دةكات، يا  يَىياخود هةموارى دةكات ئينجاجيَبةج
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ناكات، بةمةش  يَىدذى دةوةستىَ وجيَبةج
دا ملمالنييةكى سةخت لة نيَو خودى مرؤظةكة

لةبةر ئةوةى كاتيَك ويست خؤى . سةرهةَلدةدا
دةناسىَ ، واتاى ئةوةية يةكةم  وةك بابةتيَك بة ئازاد

هةنطاوى ئةقَلمةندانة بوونى ويستةكة دةستى 
ئةقلمةند بوونى ويستةكةش بة تيَثةرِ  (23) ثيَكردوة

بؤية  . بوونى كات و تاقيكردنةوةكان زيَرت دةبيَت 
يَوان ئةقلَ و ويستدا ديَتة بةرةنطاربوونةوةيةك لة ن

ئةو بةرةنطاربوونةوةية وادةكات مرؤظةكة بؤ . ئارا
. ماوةيةك لة حالةتى ثةشؤكانيَكى دةروونيدا بذيت

بةم .  تا اليةكيان بةسةر اليةكةى تردا زالَ دةبيَت
ئةم برِيارة خؤى . زالَ بوونةش برِياريَك دةردةضيَت

لةخويَدا دةبيَتة هؤى لة دايك بوونى، 
النةوةيةك، كاريَك، ياخود رةفتاريَكى جو

ئةم ملمالنييَة لةوانةية ماوةيةكى . ليَدةكةويَتةوة
زؤر خبايةنىَ، لةوانةشة هةر هةمووى لة ضةند 

ودريَذى ماوةى  كورت.!ضركةيةكدا رةتنةكات
ئةو ملمالنييَةش دةكةويَتة سةر ئاستى هوشيارى 

ى ئةقَلةكة، هاوكات ئاستى بةهيَزى، ياخود بىَ هيَز
ئةقَلى .. ويستةكةش رؤَلى خؤى لةمةدا دةطيَرىَ

هوشيار دةتوانىَ بؤ ماوةيةكىَ زؤر بةرامبةر 
و ريَطا نةدات هيض  خواستةكانى ويست بوةستىَ

كة بة بؤضووئةطةر واى . كاريَك بيَتة ئارا
ثيَوةرةكانى ئةو لةطةلَ رةوتى كؤمةَلطادا ناطوجنىَ، 

كةواتة . تةوةياخود دةرئةجناميَكى خراثى ليَدةكةويَ
ويستيَكى بة توانا لة ئةجنامى ئةو ملمالنيَيةدا 

ئةطةر ئةقلةكة جؤرة  سةركةوتن بةدةست ديَنيَت،

ديَتة لة كؤتايدا ئةو كردارة  (21) ونةرميةكى تيادا بو
وةك .كة ويستةكة برِيارى لةسةرداوةبةرهةم 

ئاماذةى ثيَكرا، تةمةن و كامل بوونى ئةقلَ 
بؤية . خؤى  تيا دةبينىَ تارادةيةكى زؤر رؤَلى

بؤضوونى زانايةكى وةكو شوثنهاوةر كة ويستى بة 
ثلةى يةكةم وئةقلَ بة ثلةى دووهةم دادةنيَت، 
واتة ئةقلَ بة خزمةتكارى ويست دادةنىَ، ئةطةر 

راست بيَت ، دةشىَ لة  دائةمة لة قؤناغيَك
ئةقَلةكة  ضونكة!قؤناغيَكى تردا راست دةرنةضيَت 

فراذى دةبيَت و ريَزى ثيَشةوة بة  بةرِادةيةكى زؤر
. ويستةكة بةردةداو خؤى دةكةويَتة خاَلى يةكةم

كةواتة دةتوانني بًليني لة قؤناغى ثيَطةينى ئةقَلدا، 
بة هؤى بةردةوام بوون و دووبارة بوونةوةى 

 ئةو ياسايانةىلةريَطاى طؤرِانى رووداوةكان، 
كؤمةَلطا بة طويَرةى سةردةمةكة بؤ ريَكخستنى 

مةَلطاى دادةنىَ ، ويست و ئةقلَ شويَنيان كؤ
 . رؤَلى ئةقل زيَرت ديَتة ثيَشةوة و نةوةدةطؤرِ

كةواتة ئةطةر طومتان ناتوانرىَ دةرك بةئازادى 
بكريَت تةنيا بة طويَرةى ئةو كارة نةبيَت كة ئةجنام 

هةست  بتواننيبوار بؤ ئةوة ناميَنيَتةوة كة  ت،دةدريَ
ويستة بَليني ئازادى و ثيَؤية ب !ينبة ئازادى بكة

كةواتة ئازادى حالةتيَك ! هةستكردن يةك شتة  
 ةنيية، بةَلكو كردارة ، هةميشة ل

                 طويَزرانةوةيةكداية لة بوارى لةتوانابوون
ئةطةر ئةو هةموو ! بؤ هاتنة هةبوون

 ةى كانطةنةبيَت لةو رو (موجود)هةبوونةكةمان
ة، ياخود لةو لةسةر ئيَمةوة بةند كةهةبوونة
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ئةو هيَزانةية كة بةهؤيةوة  ىكؤانطةيةى رو
دةمانةوى لة كؤياليةتى مادةوة رزطار 

سؤنطةى ئةمةش  ئةوةية كةوا ئازادى هةرطيز !نيب
نابيَتةوة كة بةرانبةر يَلةو بةر ثرسياريةتية جو

مرؤظ واز لةداوا كاتيَك بؤية !خودى خؤمان هةمانة 
بةخيَرايى دةبيَتة كردنى ئازاديةكةى خؤى ديَنىَ، ، 

لة راستةقينةدا . ئامرازى بندةستى و كؤياليةتى
مرؤظ هةنديَك جاران هةست دةكا ئازادة، لة 

لة . هةنديَك حالةتى تردا هةستدةكات بندةستة
هةردوو حاَلةتيشدا مرؤظ ئةو برِة ئازاديةى هةية، 

كةواتة هةر كةس، شايةنى ئةو (23) !يةتىكة شايةن
ةتة ذياريةية كة تيايدا دةذى حاَلئةوبارةية، ياخود 

               و ريَكةوت و بةخت، ياخود ضارةنوس،
                         دتر، خودة باالكة ريا بة واتايةكى و

دةست ( بةواتا فةلسةفيةكةى نةك دةروونيةكةى )
لة كاروبارةكانى مرؤظ وةرنادات، بةَلكو ويستى 

 ةرةكيئةو مرؤظة خؤى هؤكارى بنةرِةتى و س
بؤ بةديار كةوتنى ئةو ويستةش، وةك .  بارةكةيةتى

ثيَشرت ئاماذةى ثيَكرا، ثيَويستة كاريَك ئةجناميَك 
بدريَت، هةر كاريَكيش ئةطةر ئةقلَ نةخشةى بؤ 
كيَشا، ئةوا ريَذةى سةركةوتنى تيادا زؤر تر 
دةبيَت، كاريَك دةبيَت كة زيَرت مؤركى  كةسايةتى 

لةطةلَ رةوتى زيَرتلكيَت ودةمرؤظانةى ثيَوة
جا ئةطةر ئةجنامى ئةو . كؤمةَلطادا دةطوجنيَت

ياخود كارةش لةو قؤناغةدا راست نةكةويَتةوة،
بةهؤى ئةوةى كة ئةقَلةكة  راست نةخويَندريَتةوة،

باش هةَلسةنطيَنىَ كة كارةكةى  كةنةيتوانيبىَ بارة

استية نارِ ولة ئةوا ئةو زيانانةى. تيادا ئةجنام دراوة
تةوة، كةمرت دةبيَت، ياخود كاريطةرى دةكةويَ

. نيَطةتيظانةى كةمرتيان لةسةر مرؤظةكة دةبيَت
بطةين كردارة يَئةمةية وا دةكات، كةوا ت

رووكةشةكامنان لة زؤريَنةى كاتدا دةرئةجنامى 
هيَزيَكى شاراوةن ، كة بة شويَنةوارةكانيان نةبيَت، 

 ، كة ئةمةش بةتةنيا كارةكامنان ثىَةوةنايانناسين
ئةجنام نادات، بةَلكو ئةو بةَلطة ثيَداويستانةمشان 
لةسةر دةضةسثيَنىَ، كة بؤ روون كردنةوةى ئةو 

 (22) كارانة ثيَويسنت
ليَرةدا ئاشكراية ئةقلَ بزويَنةرو ثاَلنةرى 

ئةطةر نةيتوانى لة راستةقينةدا ثاساو بؤيةنة، ةكاكار
 يَكىبؤ كارةكان بهيَنيَتةوة، ثةنا بؤراظة كردن

دةبا، ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة  يزيكيانةميتاف
يةكانى ئازاديش، ثةيوةندى ثتةويان يبؤضوونة ئايديا

جا لةبةر ئةوةى ئةقلَ شتيَكى .بة ئةقَلةوة هةية
لةطةلَ ثيَشكةوتنةكانى و  ضةسثاوو نةطؤرِنية

خودى مرؤظةكة خؤيدا و لةطةلَ ثيَشكةوتنةكانى 
كى بةشيَوةية ،دا دةذيتيئةو كؤمةَلطايةى تيا

يَت، بؤية بةردةوام كار لة ويستةكة طشتى دةطؤرِ
دةكاو هةولَ دةدا لةطةلَ ئةو قاوغة نويَيةدا 

. بيطوجنيَنىَ، كة بؤ سةردةمةكةى دروستى كردووة
هاوكات نابىَ ئةوةش لةياد بكةين، كةوا 
سةردةميش، كاريطةرى خؤي بةسةر رتووش 
كردن و ثيَشخستنى ئةقَلةكةوة هةية  ، واتة 

شويَن و كات رؤَلى خؤيان هؤكارى 
بؤية يةكيَكى .بينيوة طةشةسةندنى ئةقَلةكةدالة
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                ئةقلَ بة خودى بوون"هيدطةر  وةكو
دانانيَت ، بةَلكو دةخياتة قاوغى ( وجود)

هةركاتيَكيش كةوتة  (22) ةوة(موجود)هةبوون
. قاوغى هةبوونةوة ، دةبيَتة رةنطدانةوةى بوونةكة 

كة تا رادةيةك ضةسثاو بيَت ، جا ئةطةر بوونة
ياخود لةسةرةخؤ بطؤرِيَت ، ئةوا هةبوونةكة 
وةكو بنةماكةى خؤى نابيَت ، بةَلكو خيَراترو بة 
ثةلةتر طؤرِانى بةسةر داديَت ، بؤية ئةقلَ وةك 
هةبوون لة ويستةكةدا دةضيَتة خانةى بوونةوة ، 

خيَراترو . ئةطةرضى بوونيَكى ناواخنيش بيَت 
                  !ةطؤرِيَتبةثةلةتر د

كةواتة ئةقلَ ضةندةى ثةروةردة بكريَت و 
رادةى دةرككردنى بة بوونةكة . بدريَتيَبايةخى ث

ضةندةى تواناى دةركثيَكردنيشى . زؤرتردةبيَت
بيَطومان هةبوونةكةى ،بةبوون زؤرتر بوو

بةو ثيَيةش ئازادتر دةبيَت لة .كامَلرتدةبيَت
بؤية ئازادى ثيَويستى بة . هةَلبذاردنى كردارةكانيدا

ويستى بريؤكةيةك هةية ، تاوةكو ببيَتة ئةقليَكى 
تا ئةمةش بيَتة دى سةرةتا دةبيَت ببيَتة . بابةتيانة 

 بريؤكةيةك ، بؤ ئةوةى ناوةرِؤكيَك بة خؤى بدات

ترجؤرة واتايةك بة خؤوة  بةدةستةواذةيةكى (22)
هةَلدةطريَت ، لةطةلَ ئةمةشدا تيَطةيشنت و 

كةواتة . كثيَكردن بةو واتاية ديَتة ئارا دةر
ثةيوةنديةكى ثتةو لة نيَوان هيَزى دةركثيَكردن و 

هةر ئةمةشة واى لة . هيَزى هةَلبذاردندا هةية
 ":يةكيَكى وةكو ديكارت كردووة، كةوا بَلىَ

هةموو حوكميَكىَ ئةقَلى ثيَويستى بة طوجناندنيَك 

زى هةية لة نيَوان هيَزى دةركثيَكردن و هيَ
تايبةمتةندن بؤ ئةو  هةَلبذاردندا، كة دوو سيفةتى

رؤَلى  ئةقَلةى هزرةكان وةردةطريَت و
كردنى ئةو بريو ثؤزةتيظانةى دةبيَت لة قبوَل

لةو ( . من بري دةكةمةوة)كاتيَك دةَليَني . هزرانةدا
روةى كةوا مةعريفيية ، هيَزى دةركثيَكردنةكة 

دةليَت  بؤية ديكارت راشكاوانةتر"ئاشكرا دةكات
كاتيَك دةمةويَت وا بري بكةمةوة كة هةموو :"

. "شتيَك هةَلةية، ثيَويستة من خؤم شتيَك مب
ديكارت حوكمى ئةقلَ بة ئامرازيَك دادةنيَت بؤ بؤية

. بةرةنطار بوونةوةى طيانى فريودةرى شةرِانطيَزى
دةركثيَكردنةكة سةرةتاية، ضونكة ئةو الى ئةو 

دةقؤليَت، واطرميان مكورِ بوونةى  لةويشةوة هةَل
وةىلَ لة هزرةكان . دةكات دةرك بة شتيَك بكةين

راميَنى، دةشىَ ئةوان لة هةموو شتيَكى تر 
بؤية ديكارت دةَلىَ  …سةربةخؤتربن، 

سةرضاوةى هةَلة ئةو كةليَنةية كة سنووردارى ":
دةركثيَكردن، لة سنووردارنةبوونى ويست 

وةك خؤى، واتة ديكارت . دةكاتةوةويَج
من بونةوةريَكم كةم شت دةركثيَدةكةم و :"يَتدةَل

نةبوونى ديكارت لةبةر ئةمةشة  "زؤر شت نازامن 
 مةعريفة بة نزمرتين ثلةكانى ئازادى دادةنيَت

كةواتة خودة ئاقَلةكة كرؤكى مرؤظةكةية، (22)
 :"مةعريفةى راستةقينةش وةك فارابى دةَليَت

  (22) "ريَطاى هةَلزنانة بةرةو جيهانى سةرةوة
كةواتة مرؤظ بؤ ئةوةى زؤرتر ئازاد بيَت، ويستة 
سروشتيةكةى لةاليةن ئةقَليَكى هؤشيارةوة زيَرت 
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رامبكريَت، ثيَويستة جيهانى زانني و مةعريفةكةى 
بةم ضةشنة  ئةطةر زانني ضةكيَك . فراوانرت بيَت

بيَت بؤ نةهيَشنت و لةناو بردنى نةزانى، ئةوا 
ستهيَنانى ئازادى هاوكات ضةكيَكيشة بؤ زيَرت وةدة

لة بوارى ثراكتيزةكردنيشدا، ئةو طةالنةى  ! 
نةزان و دواكةوتوون، بةشيَكى زؤريان، ئةطةر 
كاريطةرى هؤكارى دةرةكى نةبيَت، ديل و 
بندةسنت، هةر كاتيَكيش بةرةو زانني و فيَربوون 
هةنطاو بنيَن، ئةوا زيَرت لة وةدةستهيَنانى ئازادى 

ى نةزان، ويستةكةى كيَنزيكدةبنةوة، ضونكة مرؤظ
ئةو  مرؤظةى "ى زانا، يَكالوازو بىَ تواناترة لة مرؤظ

ياخود . كةوا ويستى نةبيَت، كؤيلةيةكى بن دةستة
وةك خزمةتكار واية، يا بؤ ويستى خوا، يا بؤ 

مرؤظى زانا، لةبةر ئةوةى (22) ويستى شةيتان
مةوداى ميَشكى فراوانرتة و تواناى بريكردنةوةو 

ة،تواناى برِياردانى باشرتة، هاوكات رامانى زؤرتر
ياخود باشرت دةتوانىَ . ئازادترة لة هةَلبذاردنةكانيدا

كة . وردبيَتةوةيَى لة بوون و هةبووندا رامينىَ و ل
ئةمة خؤى لة خؤيَدا هةنطاو نانة بةرةو دنيايةكى 

كة  كوهوشيارى، دنياية لةحيكمةتثرِ
طرتن لةطةلَ زاتى كسوفيستةكان، بة ية

واتة بةرةو كامل . نندانى ناوزةند دةكةخوداوة
دةضىَ و لةثلةى مرؤظايةتى بةرز دةبيَتةوة و  بوون

بؤية يةكيَكى . بةرةو ثلةى خوداوةندان دةضيَت
وةكو مارتن لؤسةر واى بؤ دةضيَت، كة واز هيَنان 
               لة ئازادى ويست، واتاى وازهيَنانة 

 (22) يةكةىيو دَلنيا ئايندارىلة 

 مرؤظ بوونةوةريَكى بزؤكة، هةر كة بابةتيَك وةىلَ
دةدؤزيَتةوة، ئةو بابةتة دةبيَتة بةشيَك لة ميَذووى 

بيَنىَ، يَهزرى خؤى ،  ئةطةر لة قؤناغيكدا وازى ل
لةوانةية لةقؤناغيَكى تردا بةهةمان شيَوة، ياخود 

وةكو  كةواتة... بةشيَوةيةكى تر سةر هةَلبداتةوة 
. ةقلَ هؤمشةند تر بيَتئ ةىهاوكيَشةيةك  ضةند

دةبيَت، ثيَضةوانةى ئةمةش هةر  ترويستةكة ئازاد
راستة،ضةندةى ئةقَلةكة ناهؤشنةند تر بيَت، هيَندة 

 ئةمةش ئةوة.دةبيَت رتويستةكة الواز و لةرزؤك
كة ئةوانةى لة سةردةمى خؤياندا رووندةكاتةوة

رِؤشنبرين، خاوةن ويستيَكى بة هيَزترن لة 
باشرت دةتوانن  ىئةوان لة خةَلكان .خةَلكانى ئاسايى

ثيَشةنطى  ئةوان هةميشة بؤيةبريار   بدةن، 
ضونكة . داميَذوو ن لةطؤرِانكارية طةورةكان

توانابوون لةسةر حوكمةكانى ئةقلَ، دةرطاى 
ة لةبةردةم مرؤظ دةكاتةوة ، ثاراستنى راست و هةَل

حوكمى ئةقَليش، حوكمكدانيَكى راست دابني 
مرؤظةكة بة شيَوةيةك لة  وا دةكات. دةكات

لةبةر ئةوةى خؤى ! شيَوةكان لة خوداوةند بضيَت 
ئازادى رةفتارى مرؤظ . حوكمى خؤى دةكات

، بةو كةمرؤظة دةليليَكة بؤبةرزى سروشتى
مةرجةى ئةو ئازادية وةكو ئامرازيَك بةكار 

بوون، ضونكة  بهيَنريَت بؤ ثيَطةيشنت و كاملَ
ويستة مكورِبوونيَكى بةكارهيَنانى ئازادى ويست، ثيَ

تةنيا بةكار ..  تؤكمة بيَت لة ثيَناو ضاككردنةوةدا
، طةورةترين ضاكةية كة مرؤظ هةوَلى ةهيَنانىَ ضاك
. واتة، ئةطةر مرؤظ ويستى ئازاد بوو  (23) بؤ دةدات
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ثيَويستة ئةو ئازادية لة ثيَناو ضاكةدا بةكار بهيَنىَ 
ةمكى ديارةض.بةرةو كارى باش و خيَرخوازى بةرىَ

ضاكةوخراثةش، لةسةردةميَكةوة بؤ سةردةميَكى 
تر جياية، هاوكات لة يةكرت جويَكردنةوةى كارى 

. ضاكةو خراثةش ثيَويستى بةزانني و مةعريفة هةية 
مةعريفة ئامرازيَكة لة ئامرازةكانى ويست ) ضونكة 

تاوةكو .ئاماجنةكانى خؤى ةيةنيَتةبؤ ئةوةى  تاك  بط
تيَركردنى ثيَويستة هةمة ثاريَزطارى لة مانةوةو 

بة كورتى مةعريفة لة . خؤى بكاتجؤرةكانى 
خزمةتى ويست داية، ياخود بة واتايةكى تر لة 

جةستةش تةنيا ويَستةطةيةكة . خزمةتى جةستةداية
بؤية كة مرؤظ سةيرى . ويستةكةى تيا دانراوة

جةستةى خؤى دةكات، بةو ثيَيةى بابةتيَكة لة نيَو 
بة ضةند ثةيوةنديةكى ئاَلؤز،  بابةتةكاندا، دةبينىَ

 ياخود بة شيَوةيةكى راستةوخؤبة ويستةوة لكاوة

(21)  
 ئةجنام
 

لةو كاتةيدا مرؤظ لة بوونةوةريَكى سروشتى 
 ىَو دةبيَتة بوونةوةريَكى مةدةنىدةطؤرِ

وكةسايةتيةكى بؤ دروست دةبيَت، بةردةوام لة 
هةولَ و تةقةلالداية بؤ ئةوةى بة ناخى ئةو شتانة 

هةر !ئازادى  ثيَى دةطوترىَكة  ؤضيَتة خوارةوةر
بابةتيَكى زؤر  دةبيَتة، ئةم بابةتة داشةلةو كات

طرنط و لة ذيَر زؤر بضم و روخساردا خؤى 
ئايا . سةرضاوةى دةيان ثرسيار او دةبيَتةددةنيشان

هيض هيَزيَك لة دواوةى ئةو رةفتارانةدا هةية؟ ئةو 

نة، كةوتؤتة ويستةى دةبيَتة سؤنطةى ئةو رةفتارا
ذيَر هيض جةخت و فشاريَك؟ ياخود ئةو هةر 
خودى خؤى خاَلى يةكةمةو بابةتةكة لةودا 
هةَلدةقوَلىَ؟ ئايا سلَ كردنةوة لة ئةجنامدانى 
هةنديَك رةفتار ، خؤى لة خؤيدا جؤرة 

 !؟انثيَوةندخستنيَك نية بؤ سةر ئازاديةك
لةقؤناغى ذيانى سروشتى ذيانى مرؤظدا ، ئةطةر 

ة سروشتيةكان زيَرت كاريطةريان بةسةر غةريز
ويستةوة هةبووبيَت، ئةوا لة قؤناغى ذيانى 
مةدةنيدا ، كاريطةرى ئةقلَ و بريكردنةوة لةسةر 

بؤية لةم حاَلةتةدا ، ئةقلَ . ويستةكة زؤرتر دةبيَت 
. بة ثلةى يةكةم و ويست بة ثلةى دوةم ديَت 

كاتيَك رؤَلى ئةقَليش ديَتة ئارا  ، دةتوانىَ 
ريَضكةى رةفتارةكان و دةرئةجنامى رةفتارةكان 

ئةم هاوكيَشةيةش سوودى دةبيَت . تيَبينى بكريَت
نةك بؤ تةنيا  ورد بوونةوةو ريَكخستنى ئيَستا ، 

لةو ريَطايةشةوةية مرؤظ . بةَلكو بؤ داهاتووش 
دةتوانىَ ئةطةر بؤ رادةيةكى كةميش بيَت ، بةيانى 

. ى خؤيةوة مسؤطةر بكاو بيخاتة ذيَر كؤنرتؤَل
كاتيَك توانى ئةو كارةش ئةجنامبدات ، ترس و 
دَلةراوكيَيةكةى  كةمرت دةبيَت و شان بةشانى 
ئةمةش ئارامى و دَلنيايية دةروونى و طيانيةكةى 
زيَرت دةبيَت ، دَلنيابوونيش لة داهاتوو ، واتاى 

واتة . بةرفراوان بوونى ضوارضيَوةى ئازاديةكةية 
رزترو ثلةيةكى طةورةترى طةيشنت بة رادةيةكى بة

 .بةختيارى ، كة ئاماجنى سةرةكى ئازادية 
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لةم طةردوونةدا ، ناتوانرىَ دوو  لةبةرئةوةى
خودى هاوكؤك و بةتةواوى وةكو يةكرت 
بدؤزريَتةوة،ضونكةهؤكارى جياواز كار لة 

بؤية . دروست بوونى ئةم خودانةدا دةكات 
 لة دةرةوةدا وةكو يةكةيةكىئةطةرضى كؤمةَلطا 

مرؤيى يةكطرتوو ديَتة بةرضاو ، وةىلَ لة نيَوةخؤيدا 
و  بة طويَرةى ئاستةكانى زانيارى وئابورى و ئاينى

لة ضةندين ضني و تويَذ ثيَكديَت ، .هتد…
كةسايةتى مرؤظ ، هةرضةندة لة يةك سةردةم و 

نيَو يةك كؤمةَلطادا بذى ، لة هةنديَك  ةشويَن و ل
واتة . دا هةيةانوردةكاريدا ، جياوازيان  لة نيَو

ئةطةرضى كةسايةتى مرؤظ بة شيَوةيةكى طشتى 
ويَنةيةكى بضوك كراوةى كؤمةَلطايةكةيةتى ، 
هاوكات لة نيَو يةك كؤمةَلطاشدا ، جياوازى لة 

ئةمة وا . نيَوان ثيَكهاتةى كةسايةتيةكاندا ديَتة ئارا 
كة ضةمكى . دةكات بريو بؤضوونى جياواز هةبيَت 

. اواز بؤ ئازادى ثةيدا دةكاتجياوازو روانطةى جي
و ببيَتة  بؤية ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى دابنرىَ

 ثيَوةريَك بؤ زانني ، ياخود نةزانينى ثلةو ئاستى
ئازاديةكة ، ضةمكى ئازادى لة روانطة 
فةلسةفيةكةيةوة  ضةمكيَكى مةتاتى و جيوةيى 

 . هةيةو لة قاوغيَكدا ئؤقرة ناطريَت 
ردن، يةكيَكة لة بابةتة ئازادى ويست و هةَلبذا

ثرِطرىَ و طؤَلةكانى فةلسةفةو بة دريَذايى ميذوو 
. طفتوطؤيةكى يةكجار  زؤرى لةسةر كراوة

تةنانةت بةشيَكيش لةو طفتوطؤيانة سياسةتوانةكان 
قؤستويانةتةوةو لة ثيَناو بةرذةوةنديةكانى خؤيان 

ئةطةر مرؤظ ويستى ئازاد نةبىَ و . هيَناوة يانبةكار
 اوتيَكي لةضارة نووسرابىَ  ،هةرضيةك بكهةموو ش

بةسةر بيَت ، ويستيَكى باالتر ئةمةى  ىو هةرضيةك
هيض تاوانيَكى نةخؤي نةبةرامبةرةكةى  !وةبؤ دانا

ضونكة واى لة ضارة نووسراوة ،  !تيَدا نابيَت
ئةو شتة ياهةر  بيويستبوا ياخود نةيويستبوا،

 واتة …ئةو ! روويدةدا، ياهةر رووى نةدةدا 
تةنيا دةبيَتة ئامرِازيَك و لةاليةن ويستيَكى  مرؤظةكة

ويستى مرؤظ هيض  واتة. بةرزترةوة بةكار دةهيَنريَت
ثرسينةوة هةبيَت، يَل يَتناببؤيةرؤَليَك نابينيَت، 

ضونكة ضؤن دةكرىَ لةسةر كاريَك لةطةلَ 
           مرؤظيَك دا ليَثرسينةوة  بكريَت، كة خؤى

 تبيَبوودةستى تيَدا نة

ئةو ثةيوةندية ئاَلؤزة لة نيَوان ويست و ئةقلَ ، 
وادةكات مرؤظيَك لة مرؤظيَكى تر بةهيَزتر 

 ةكريَت، هيَندبطؤش  زيَرت ضةندةى ئةقَلةكة،بيَت
زيَرت دةبيَت، ويستةكةكاريطةرى لةسةر

هيَزةوة دةطؤرِيَت بؤ ويستيَكى بة يَلةويستيَكى ب
دةخات ، كةواتة ليَرةدا ئةقلَ ويستةكة ريَك. هيَز
ليَدةكات بة ئاسانى نةكةويَتة ذيَر كاريطةرى يوا

غةريزة سروشتيةكانةوة ، بطرة بة سةريشياندا زالَ 
ؤَليشيان بكات ، هةر ئةمةشة واى لة بيَت و كؤنرتِ

يةكيَكى وةكو نيضة كردوة بطاتة ئةو دةرئةجنامةى 
كة ويست هةر بوونى نية ، نيضة ثيَى واية كة 

ة الوازة، ئةو دةستةواذةية ئةطةر بَليَني ويستةك
، ضونكة هيض ويستيَك لة  دةتوانىَ فريومان بدات 

زؤر . ، نةويستى الواز ، نة ويستى بة هيَز  ئارادا نية
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بوون و بةرهةَلدابوونى ئاماجنةكان و جياوازى لة 
هيَز بة ديار يَنيَوانياندا ، وا دةكات وةكو ويستيَكى ب

ن ئةو بكةويَت ، كةضى هةماهةنطى لة نيَوا
ئاماجنانةدا دةبيَتة هؤى سةركةوتن و دةسةالت 
كةوتنة دةستى يةكيَك لةو ئاماجنانة ، ئةمةش لة 

 . ادةديشيَوةى ويستيَكى بة هيَز نيشان
لة كؤتايدا دةتوانني بَليَني ، كةوا فةلسةفة، 
ناتوانىَ وةكو ثيَويست ضارةسةرى بوون ياخود 

ةندى نةبوونى ئازادى بكات ، لةبةر ئةوةى  ثةيو
بة خودى تاكةوة هةية ، ناتوانريَش لةم 
طةردوونةدا، دوو خودى بة تةواوى هاوكؤك و 

ضونكة خودةكان دةكةونة .وةكو يةكرت بدؤزيَتةوة 
هؤكارى فسيؤلؤذى و سروشتى و  ذيَركاريطةرى

كة نةتوانرا ئةمةش . زةوةكؤمةَلطايى جياوا
ناتوانريَت ريَسايةكى طشتى بؤ .بةرجةستة بكريَت

دياريكردنى برِى رىَ و ببيَتة ثيَوةريَك بؤ دابن
ئةمةش ئةوة رووندةكاتةوة كةضةمكى .ئازاديةكان

 كةيةوةضةمكيَكى لةروانطةفةلسةفية ئازادى
مةتاتيةولة ضوارضيَوةيةكدا ئؤقرة ناطريَت، لة 
روانطةيةك بؤ روانطةيةك و لة سةردةميَك بؤ 
سةردةميَك و لة مرؤظيَك بؤ مرؤظيَكى تردا 

ئةم كارانةى ئةمرِؤش بة ئازاديان . ت دةطؤرِيَ
تيَدةطةين بةيانى دةردةكةويَت كةوا كؤمةَليَك 
هؤكار ، رؤَليان لة هاتنة دنيايدا بينيوة 

 باشرتين ريَطا ضارة،كةبتواننيبؤية.
لةطةلَ ئازاديدا بكةين،  مامةَلة وةكوراستةقينةيةك

 خويَندةوةوسةيركردنيةتى لة ضةمكة ياساييةكةيدا
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FREEDOM IN THE RATION AND WILLS DIALECTIC 

A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL STUDY 

ABSTRACT 
The relations between ration and wills, and their influences upon each other, at the last will 

determine humans conduct! Therefore, the development of human, and its ability to enjoy his 

freedom in the best way, will depend on this dialectics. Such point encourages us to write about this 

subject, which totally contains three sections. The first one deals with the existence of human being 

inside his environments, the other section specialized for natural and industrialized wills. Finally, 

the third section dedicated the dialectics between ration and wills... 

The end of research, tailed by the conclusions and list of sources which this research depend on.  
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 1491خالل أزمة مايس  البريطانية –موقف المفوضية األمريكية في بغداد من العالقات العراقية      
 

 أيهان جعفر حممد طاهر
 العراق-جامعة دهوك، اقليم كوردستانفاكوليت العلوم الرتبوية، الرتبية األساسية،  سكولقسم االجتماعيات، 

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

 

 الخالصة

أبرزها هزيمة فرنسا أمام المانيا  ،1492عام  أوربا شهدتها التي مهمةالتطورات الأزمة حادة بعد  في العالقات العراقية البريطانية مرت    
تلبية رفض ف بإعالن الحرب على إيطاليا، لكن العراق ا معاهدة تحالمبت األخيرة من العراق التي تربطهلوإعالن إيطاليا الحرب على بريطانيا، فط

السيطرة البريطانية على العراق، والحصول  من لتخفيفلبعض الساسة القوميين المناوئين للسياسة البريطانية إلى استغالل الوضع  االطلب، ودع
 .في سوريا وفلسطين منها على بعض المكاسب القومية

، واستجابت للمساعي البريطانية على التعاون مع بريطانيا وإنهاء األزمة لحث العراق هذه األزمة فيدخل حاولت الواليات المتحدة الت     
وبعد مجئ حكومة رشيد عالي  .في المنطقة لمنع بيع األسلحة األمريكية إلى العراق باعتبارها إحدى أشكال المساندة األمريكية للسياسة البريطانية

ري، لم ترحب الحكومة األمريكية بهذه الحكومة، وتجنبت إقامة عالقات واتصاالت رسمية معها، لكنها لم تصرح نقالب عسكاالكيالني نتيجًة 
نأى بنفسها عن تداعيات هذا الموقف، تلرسمي وعلني، واتخذت موقفًا غير واضح في مسألة االعتراف أو عدم االعتراف بها، عن ذلك بشكل 

 .اقامت اتصاالت غير رسمية معهاف
أصبحت ملجأ ألكثر من مائة شخص من الرعايا حيث على المفوضية األمريكية في بغداد،  لحرب العراقية البريطانيةِ آثار خطيرةوكانت ل     

، وطلبت منها تسليم جميع الرعايا البريطانيين الموجودين في مبنى األمريكان واألجانب، وفرضت الحكومة العراقية الرقابة على اتصاالتها
، وحاولت المفوضية ، وكذلك تعرضت لتهديد مباشر من الحكومة العراقية بسبب قرار الجامعة األمريكية في بيروت بطرد الطلبة العراقيينالمفوضية

 .من جانبها تهدئة األمور وحل اإلشكاالت لحين انتهاء الحرب بين الطرفين
 

 
 
 

 المقدمة
 

اين يف بعد اندالع احلرب العاملية الثانية طلب السفري الربيط
من رئيس الوزراء نوري  Basil Newtonالعراق بازل نيوتن 

السعيد قطع العالقات الدبلوماسية مع املانيا وإعالن احلرب 
وأعرب عن استعداده لذلك،  على طلبهاألخري  فوافقعليها، 
مبعارضة من قبل بعض السياسيني وكبار قادة  اصطدمولكنه 
1391راقية الربيطانية عام الذين وجدوا أن املعاهدة الع (1)اجليش

 

 جعلهياحلرب س إعالن احلرب، كما أن دخولهبال تلزم العراق  (2)
قطع ب ووجدوا أنه من األفضل االكتفاءجديدة،  حتمل أعباء  

موقف نوري أضعف ذلك من و العالقات الدبلوماسية فقط، 
 .(9) ه إىل الرتاجع عن موقفه أمام السفري الربيطاينالسعيد ودفع

 ة هذه الفرتة بني النببة السياسية العراقية لالليف توظهر 
إىل التعاون مع بريطانيا ومساندهتا يف  اجتاهات األول يدعو

أبرزهم نوري السعيد وعلي جودت األيويب ومجيل  كاناحلرب، و 
يضم رشيد عايل الكيالين وناجي  كان  املدفعي، واالجتاه الثاين
اقي، وكان هذا اجليش العر يف  (4) ضباطالشوكت وبعض كبار 

االجتاه يرى ضرورة اختاذ موقف احلياد يف احلرب، واغتنام الفرصة 
ص من السيطرة الربيطانية واحلصول على مكاسب قومية لللتب

 هذا االجتاه من بريطانيا يف فلسطني وسوريا، وقد ساند
 أ إىل جل، الذي (5) الشبصية الفلسطينية أمني احلاج احلسيين

له ت ألري كبري على القادة العسكريني  وكان ،1393العراق عام 
الذين كان هلم دور مهم يف احلياة السياسية العراقية آنذاك، 
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تزم ب أن يل واالجتاه الثالث الذي اختذ موقف الوسط، فقد طالب
احلفاظ على  العراق بتعهداته أمام بريطانيا ويف الوقت نفسه

 ،يطانيةدون االنسياق الكامل وراء املطالب الرب  مصاحل العراق
 .(6) وكان من أبرزهم طه اهلامشي وصادق البصام وعمر نظمي

ستمر حكومة نوري السعيد يف احلكم حيث شكل تمل 
يف حكومة جديدة  رشيد عايل الكيالين من أنصار االجتاه الثاين

مل تكن هذه احلكومة على و ، 1341احلادي والثاللني من آذار 
بعد طلب األخرية  ،ماوئام مع بريطانيا فتوترت العالقات بينه

من حكومة الكيالين بقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع إيطاليا بعد 
إال إهنا رفضت  ،1341دخوهلا احلرب ضد بريطانيا يف حزيران 

يث، ولكنها يف الوقت نفسه أكدت أهنا الرت  وفضلتذلك 
مستعدة للقيام بكل ما و ملتزمة ببنود املعاهدة العراقية الربيطانية، 

 .(7) ا من واجبات وفق بنودهايقع عليه
بالسفارة حاول بعض الوزراء ومبوافقة الكيالين االتصال 

بالسفري فاجتمع وزير العدل ناجي شوكت سرا   ،يف تركيا يةاألملان
رمسي إىل تركيا يف متوز عراقي بعد زيارة وفد األملاين فون بابن 

اسية قطع بالده لعالقاهتا الدبلوم نع ، اعتذر فيها للسفري1341
، وأكد أن حكومته سوف لن تقطع عالقاهتا مع مع أملانيا
إىل رغبته يف إهناء السيطرة الربيطانية على العراق،  مشريا  إيطاليا، 

دعم دول احملور للقضايا العربية والسيما بوطالب ناجي شوكت 
الفلسطينية، بعدها عاد إىل بغداد وأطلع رشيد عايل القضية 

سيين وبعض الوزراء على حمادلاته مع الكيالين واحلاج أمني احل
ومل يكن هذا االجتماع الوحيد بني الطرفني بل . السفري األملاين

اجتماعني اخرين يف شهر آب وتشرين األول من عام  جرى
 .(8) ، واستمرت احلكومة العراقية يف اتصاالهتا مع أملانيا1341

يا، قامت بريطانيا نتيجة التصاالت حكومة الكيالين مع املان
بالضغط عليها ورفضها قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع إيطاليا 

، فامتنعت عن تزويد اجليش املطالب الربيطانيةحلملها على تنفيذ 
بذريعة تنامي الشعور املعادي  ،العراقي باألسلحة واألعتدة

لربيطانيا يف صفوف اجليش العراقي، ووجود مناطق أخرى أكثر 
العراق، وعدم وجود هتديد ألمن  حاجة لألسلحة الربيطانية من

السيما وأن قاعدة جوية بريطانية موجودة يف احلبانية،  ،العراق
باإلضافة إىل عدم متكينها من ت أمني احتياجات بريطانيا والعراق 

 .(3) لألسلحة يف وقت واحد
كما ضغطت بريطانيا اقتصاديا  على العراق بعدم شرائها 

كدست آالف األطنان، تمور فالتو  القطن احملاصيل الزراعية من
عائدات  أموال العراق من وكذلك ماطلت يف تسديد حصص

القروض، ومنعت البنوك الربيطانية من  إعطائهالنفط، ورفضت 
 .(11) منح االعتمادات املالية للحكومة العراقية

وعربر السفري الربيطاين صراحة  يف لقاءه مع وزير اخلارجية 
                  أن حكومته "  1341 نوري السعيد يف تشرين الثاين

وعلى العراق أن  ،ال تثق حبكومة يرأسها رشيد عايل الكيالين
              خيتار بني حكومة رشيد عايل الكيالين أو االحتفاظ

 .(11) "بصداقة بريطانيا
نتيجة  للضغوط الربيطانية وتدخل الوصي عبد اإلله اضطر 

استقالته، وشكل طه اهلامشي  رشيد عايل الكيالين إىل تقدمي
 ،1341يف الواحد والثاللني من كانون الثاين  حكومة جديدة

واستمرت هذه احلكومة على هنج سابقتها يف رفضها قطع 
عالقاهتا مع إيطاليا رغم الضغوط الربيطانية، وحاول اهلامشي احلد 
من تدخل كبار ضباط اجليش يف السياسة، فقام بنقل بعضهم 

ف ألار ذلك استيائهم فقاموا بانقالب  ،لعسكريةمن وحداهتم ا
 علىاهلامشي  أجربواحيث  1341نيسان  األول منيف  عسكري

 .(12) تقدمي استقالته
                  المحاوالت العراقية لشراءموقف بريطانيا من 

 :األسلحة األمريكية
احلرب العاملية  بدايةساندت الواليات املتحدة بريطانيا منذ 

، (19)ية، حيث أرسلت هلا املعونات العسكرية واالقتصاديةالثان
وقدمت هلا التسهيالت الضرورية وحاولت إجياد تنسيق مشرتك 

مل تكن الواليات ، و الشؤون الدولية يفسياسة الدولتني بني 
     املتحدة مستعدة يف رؤية تطورات وأحداث تؤلر سلبا  على

ة الشرق األوسط جمهود بريطانيا يف احلرب، وخاصة يف منطق
 .يهمااحليوية لكل

زمة العالقات أجل ذلك حاولت الواليات املتحدة إهناء وأل
العراقية الربيطانية، ودخلت كوسيط حلث العراق على التعاون مع 
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م الوزير املفوض األمريكي يف العراق ، فقد سلر (14) بريطانيا
برقية  1341يف اخلامس من كانون األول  Knabenshueابنشو ن
: ن حكومته إىل رئيس الوزراء رشيد عايل الكيالين جاء فيهام
بريطانيا بكل ما لديها  أن سياسة احلكومة األمريكية هي معاونة"

عدا إعالن احلرب، وهذه املعاونة ستزداد يوما  بعد  من وسائل
يوم، وأن دولة أمريكا ال تتمىن للعراق إال كل خري وتنصح 

بالتعاون مع احلكومة الربيطانية، احلكومة العراقية بضرورة سريها 
وألهنا مقتنعة ولديها دالئل كافية، أن اندحار بريطانيا سيفقد 

وستحل كارلة جبميع شعوب الشرق العراق استقالله حتما ، 
األدىن، أن احلكومة األمريكية ترجو أن ال يتلقى العراق منها 
هذه النصيحة تدخاُل منها ب أمره، إال أن مصلحة الشعب 

يكي يف املوقف الراهن دفعها لتقدمي هذه النصيحة خلري األمر 
وأن من رأي أمريكا أن مصاحل اجلميع يف  العامل وخري العراق،

إن عدم تعاون العراق مع . هذه الظروف مرتبطة بعضها ببعض
بريطانيا وتوسع دعاية الكراهية يف األوساط العراقية ضد 

، وعند األمريكيةسيئا  لدى احلكومة بريطانيا، سيحدث ت ألريا  
انعكاسه يف الصحف ال بد أن الرأي العام األمريكي ال 
يستحسن وال حيبذ هذه السياسة، مما يرتك ألرا  سيئا  ال يكون يف 
مصلحة العراق واحلكومة األمريكية تلفت نظر احلكومة العراقية 

 .(15) "إىل السياسة الرشيدة اليت سارت عليها جارة العراق تركيا
               مريكي على العراق األضغط أن الذه الربقية نالحظ يف ه

                خيرج من سياق العرف الدبلوماسي يف العالقات بني 
ونستطيع ان نتلمس فيها بعض  ،دولتني مستقلتني وذات سيادة

 .طنةبالتهديدات امل
 أن حكومته ال زالت متمسكة ببنود برشيد عايل الكيالين  رد  

لعراقية الربيطانية، وحريصة على تنفيذ بنودها نصا  املعاهدة ا
وروحا ، وأن حكومته تتوقع عدم بقاء سوء الفهم لدى املسؤولني 

 .(16) الربيطانيني جتاه العراق
رغم تدخل الواليات املتحدة استمرت األزمة بني العراق و 

 تزويد العراقذكرنا سابقا  بريطانيا كما  فامتنعتوبريطانيا، 
سعت فقد الواليات املتحدة،  حنوالتوجه إىل فاضطر  ،األسلحةب

سليم  احلكومة العراقية بصورة غري رمسية عرب شبص يدعى

 Wagnerمع واكنر حيث التقى  لشراء أسلحة أمريكية، زبيدي

 شراء للتفاوض على Bond Brotherممثل شركة بوند براذر 
 ،متنوعةخفيفة و  عرض عليه واكنر مواد عسكريةفصفقة أسلحة، 

 أن هذه األسلحةبازل نيوتن  السفري الربيطاين يف العراق وجد
 .(17) تتالئم لنشاطات العصابات والطابور اخلامس

وزير الدفاع يف حكومة الكيالين طه اهلامشي كذلك أعد 
بندقية  (511)طلبات لشراء أسلحة من الواليات ضمت 

ألف دوالر،  (211)بقيمة  919اوتوماتيكية من نوع جونسون 
ألف  (281)مليون إطالقة وذخرية بقيمة  (15)مواد أولية لصنع و 

باإلضافة إىل خمازن متنوعة وكابالت تلفونية، وسعى  ،دوالر
العراق أيضا  لدى الواليات املتحدة احلصول على مدافع مضادة 

 .(18) للطائرات بعد إخفاقها يف شرائها من اليابان
سلحة األمريكية، حتركت بريطانيا ملنع حصول العراق على األ

نابنشو عن شكوكه  األمريكي املفوضف أعرب بازل نيوتن للوزير 
من مساعي احلكومة العراقية لشراء األسلحة األمريكية، ألهنا من 

حسب قوله،  (13) إىل املتمردين الفلسطينيني حتويلهااحملتمل 
ح نيوتن أن هذا االحتمال سيكون بعيدا  إذا امتنعت واقرت 

 دة عن تصدير األسلحة إىل العراق، حلني تويلالواليات املتح
وأكدت اخلارجية . (21) أكثر موالية لربيطانيا حكومة جديدة

 األمريكية نظريهتانيوتن وطلبت من  صحة مقرتح الربيطانية على
 .(21) نيوتن مع مقرتح تتوافقاختاذ أي خطوة 

احلكومة الربيطانية إقناع اإلدارة األمريكية، ب أن وحاولت 
ية من املساعي العراقية لشراء األسلحة األمريكية هو إرساهلا الغا

        ، وهي تتعاون يف ضد دول احللفاء إىل املقاومة الفلسطينية
             ذلك مع دول احملور ألجل الت ألري على جهود احللفاء يف 

 .(22) املنطقة تلك
بيع  ملنع ن حث األمريكا علىد الربيطانيني صر جهو تقتمل 

بل عملوا على منع تزويد العراق  ،فحسب ألسلحة إىل العراقا
أصرت الضروري لشراء األسلحة، حيث  (29) بعملة الدوالر

الشركات األمريكية أن يكون البيع بالدوالر فقط، فاشتكى وزير 
يف الثامن  أخربه حيث ،الدفاع طه اهلامشي من ذلك إىل نانبنشو

ر الكايف لتسديد طلبات عدم توفر الدوال 1341من كانون الثاين 
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أو شراء املواد العسكرية  األمريكية (24) تسليح طائرات دوكالس
وأكد أن الربيطانيني مستمرون يف رفضهم تزويد العراق  ،األخرى
إهنا تبغي من وراء : "برر نانبنشو موقف بريطانيا بقولهو  .بالدوالر

ذلك حث احلكومة العراقية على إبداء املزيد من التعاطف 
 .(25) "وها، وااللتزام بتعهداهتا أمامهاحن

 يفرغم احملاوالت الربيطانية استمرت احلكومة العراقية 
ف أجرى علي طالب  ،مسعاها للحصول على األسلحة األمريكية

مفاوضات يف الواليات املتحدة ، يف اجليش العراقي العام املفتش
آالف ( 11)مليون طلقة و  (51)مع إحدى الشركات لشراء 

   خالل املفاوضات طلبت الشركة من اخلارجية و ، قيةبند
                لتصدير ا  ترخيص منحها إمكانية حول ا  إيضاحاألمريكية 

 .(26) هذه األسلحة
تصدير األسلحة األمريكية إىل العراق،  ىلعنابنشو  اعرتض

يف التاسع عشر من حيث أرسل برقية إىل وزارة خارجية بالده 
دير هذه ر ترخيص لتصو صد يف حال" :اهفي ذكر 1341 شباط

للجهود  ا  مناقض عمال   سوف يكون ،إىل العراق األسلحة
               ،بريطانيا يف هذه الظروف احلساسةملساندة األمريكية 

    أنه من غري املؤكد أن هذه األسلحة لن تستبدم  والسيما
 .(27) "لصاحل املانيا
مدى ت أزم العالقات ا  تدرك جيداخلارجية األمريكية  كانت

متفهمة للمساعي الربيطانية للحيلولة دون و العراقية الربيطانية، 
تزويد األخرية باألسلحة  ت ألريحصول العراق على األسلحة، و 

 1341األول من آذار يف  أرسلتعلى حليفتها بريطانيا، لذلك 
يف منح  على امتناعها أكدت فيها رقية إىل مفوضيتها يف بغدادب

ىل العراق باستثناء تصدير املواد والتجهيزات العسكرية إلترخيص 
غيار طائرات دوكالس اليت سلمتها للحكومة  املتعلقة بقطع

وبذلك لعبت بريطانيا دورا  رئيسيا  يف دفع الواليات  .(28) العراقية
االمتناع عن بيع األسلحة إىل العراق الذي كان  إىلاملتحدة 

على األسلحة من  للبحثالعراق  مما أجرب، ب أمس احلاجة إليها
 .مصدر آخر وهو املانيا

 
 

 :موقف الواليات المتحدة من حكومة رشيد عالي الكيالني
فرتة حكومة طه  خالل يف الظاهر ا  دئساكان  رغم أن اهلدوء

السر  وجرت يف ،عوامل الصراع اخلفاءتبلور يف إال أنه  ،اهلامشي
ضم   (23) نشاطات سياسية نتجت عنها تشكيل تنظيم سري

كبار السياسيني وضباط اجليش، وقاد الضباط أعضاء هذا 
حيث  ،1341يف األول من نيسان  ا  عسكري ا  التنظيم انقالب

سيطرت بعض قطعات اجليش يف مساء ذلك اليوم على دوائر 
صف ت، ويف منق والتلفون ومداخل الطرق الرئيسيةالربيد والرب 

زكي والعقيد فهمي الليل توجه وكيل رئيس أركان اجليش أمني 
سعيد إىل دار طه اهلامشي وأرغماه على تقدمي االستقالة، من 

 .(91) أجل اسناد احلكم إىل رشيد عايل الكيالين
ركة ألناء هذه األحداث أحس الوصي عبد اإلله بوجود ح

فتمكن من تدبري أمر هروبه  ،رغري اعتيادية للجيش حول القص
رصافة، ويف صباح الثاين من وهو بلباس النوم إىل دار عمته يف ال

مرتديا  عباءة نسائية  ،نيسان وصل إىل مبىن املفوضية األمريكية
فوق بيجامة حسب وصف نابنشو، حذر الوصي حماولة القادة 

وتنصيب رشيد عايل  ،العسكريني يف إقالة حكومة طه اهلامشي
مكانه، وجرت مناقشات داخل املفوضية بني الوصي  الكيالين

قرروا فيها نقل  ،فري الربيطاين اجلديد كورنواليسونابنشو والس
ف أخذ نابنشو  الوصي إىل القاعدة اجلوية الربيطانية يف احلبانية،

الوصي ووضعه على أرضية املقعد اخللفي لسيارته وغطاه ببساط، 
فتوجه برفقة زوجته إىل قاعدة احلبانية، ومل تعرتض نقاط التفتيش 

انت السيارات األخرى توقف ك  بينما ،على طول الطريقسيارته 
 .(91) وجيري تفتيشها

توجه الوصي من احلبانية إىل البصرة ألجل تشكيل حكومة 
فاضطر إىل مغادرهتا  ،لكنه أخفق يف ذلك ،جديدة هناك

 1341ان وتشكلت يف الثالث من نيس (92) إىل فلسطني متوجها  

الذي برئاسة رشيد عايل الكيالين،  "مة الدفاع الوطينو حك"
حكومته اجلديدة سيكون مشاهبا   جيف بيان رمسي أن هن حصر 
               يف مس ألة عدم االشرتاك  األخصج حكومته السابقة، وبلنه

                 وااللتزام ببنود  ،ودعم القضايا القومية ،يف احلرب
 .(99) العراقية الربيطانية املعاهدة
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 ،املستجدةمل تكن بريطانيا مطمئنة من هذه التطورات 
تويل رشيد عايل الكيالين احلكم، حيث كانت هلا بعد وخاصة 

السابقة، لذلك قررت عدم إقامة  جتربة غري جيدة مع حكومته
دبلوماسية معها، وأعلم كورنواليس نابنشو هبذا القرار عالقات 

خالل لقاءه معه يف الثالث من نيسان، وأوضح له أن حكومته 
الكيالين اليت وصفها ب أهنا غري عالقات مع حكومة التقيم لن 

وينتظر موقف ممالل  سيتبذ" ب أنه  قرر نابنشو .دستورية
 .(94) تعليمات من وزارة اخلارجيةال

أيدت اخلارجية األمريكية املوقف الذي اختذه نابنشو ومنحته 
السبب  وأرجعتتعجلة، سالقرارات امل صالحيات يف إصدارال

الوقت الكايف للتشاور مع  وعدم توفر ،االحداث املتسارعة"إىل 
باألحكام اليت  باإلضافة إىل لقتها "اخلارجية قبل اختاذ القرار

 .(95) يصدرها نابنشو
انتقدت الصحافة األمريكية احلكومة العراقية اجلديدة 

 نشرتفقد  ،من صنيعتهاواهتمتها ب أهنا موالية لدول احملور و 
قاال  م 1341صحيفة نيويورك تاميز يف اخلامس من نيسان 

 ضافت، وأ(96) قادة االنقالب موالون للمحورأن  إىل أشارت فيه
من " نفس الصحيفة يف عددها الصادر يف التاسع من نيسان

ور يف آمر احملالواضح حسب املعلومات الواردة من العراق، أن ت
داية احلرب، وهم مسؤولون عن االنقالب بهذا البلد يعود إىل 

جمموعة من   إىل احلكم وبدعمد عايل الكيالينالذي جاء برشي
 .(97) "هلمموالية 

اإلدارة األمريكية على اختاذ  حاولت احلكومة الربيطانية حث
 هايف العراق، ف أبلغت اجلاريةالتطورات  مواقف مساندة  هلا حيال

من مس ألة االعرتاف حبكومة الدفاع  ا  سلبي ا  اختذت موقف ا أهنب"
صبت نفسها عن طريق ن هي حكومةو  ،الوطين برئاسة الكيالين

لربيطانيا، انقالب عسكري وبدون أي سند قانوين، وهي معادية 
األمريكية مشاركتها يف وجهة نظرها من احلكومة لذلك تتمىن 

وال تعرتف هبذه احلكومة، وت أمل أن تصدر التعليمات خبصوص 
ذلك إىل مفوضيتها يف بغداد اليت على اتصال دائم مع السفارة 

 أن   بريطانيا علنا كدتوأ.(98) "ذا املوضوعالربيطانية حول ه
 أهنا لن ب وحذرت ،احملور دول احلكومة اجلديدة هلا صالت مع

املناوئة  ات هذه الدولتسمح أن تتحول العراق إىل قاعدة لنشاط
 .(93) هلا

ولتوحيد املواقف بني احلكومتني األمريكية والربيطانية حيال 
 نشو وكورنواليسجرت اتصاالت بني ناب ،حكومة الكيالين

 خيارات ةكورنواليس لالل، فقدم  وتبادل الطرفان وجهات النظر
إسقاط حكومة الكيالين بقوة  اخليار األول لنظريه األمريكي

يف منطقة  الربيطانيةيتوافق مع االسرتاتيجية أمر وهو  ،السالح
الذي  مة الكيالينالثاين االعرتاف حبكو اخليار ، و الشرق األدىن
استقرار الوضع األمين يف العراق، ولكن سيتبعها قد ينتج عنه 

سيطرة األملان على البالد عندما يكونوا مستعدين لذلك، واخليار 
، الثالث عدم االعرتاف باحلكومة احلالية وسحب الدبلوماسيني

هذا قد يؤدي إىل إقامة عالقات مباشرة بني العراق وأملانيا، و 
ملمكن أن تؤدي إىل املساعدات العسكرية، واليت من ا ويليها

 .(41) دخول األملان إىل العراق وتقع البالد حتت سيطرهتم
 ام تؤيد اخلارجية األمريكية وجهة نظر كورنواليس واعتربه

عن الوضع يف العراق، واوضحت نقطتني ألارمها   ةمتشائم
األوىل حصول العراق على  ،كورنواليس يف طرحه لوجهة نظره

ة والثانية دخول األملان إىل العراق، املساعدات العسكرية األملاني
نسبة لألوىل وجدت اخلارجية صعوبة حصول حكومة لابف

باشرة من أملانيا وذلك املعسكرية الساعدات املالكيالين على 
 ،ألسباب لوجستية، أما الثانية اعتربهتا حقيقة ميكن احلدوث

 ولكن الكيالين بذلك سيدعوا الربيطانيني إىل احتالل العراق

ا ألنه للكيالين أن يقوم هب  جمازفة ال ميكن أي اعتربته   .(41)
  وكانت ،احتالل العراقب بذلك سوف يعطي الذريعة لربيطانيا

 .كورنواليس  امن تلك اليت طرحه  أكثر واقعية هذه الرؤية 
رئيس  ،Wallace Murryكما مل يؤيد واالس ميوري       

األمريكية االقرتاح  دائرة شؤون الشرق األدىن يف وزارة اخلارجية
حول مس ألة االعرتاف أو عدم االعرتاف حبكومة  ،الربيطاين

الكيالين، حيث وجد ب أنه سيفتح معارضة خطرية، عايل رشيد 
حلكومته اختاذ هذه اخلطوة،  اعتقد أنه من غري املفضلذلك لو 

يف  تبين ذلكوأشار أنه من غري الصواب للحكومة الربيطانية 
وقررت اخلارجية األمريكية يف السابع من  .(42) الوقت احلاضر
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 أو االعرتاف خبصوصواضح  عدم اختاذ موقف 1341نيسان 
مدعية  أن الوقت غري مناسب ملثل هذا  ،كومة الكيالينحب هعدم

 من احملتمل أن الواليات املتحدة أرادت من ذلك .(49) القرار
 الرتيثورغبت  ،عدم حسم موقفها من حكومة الكيالين

خاصة وأن حكومة  ،االحداث هعن ر ملا ستسفرواالنتظا
وال  ،اإلشارات للتعاون مع بريطانياالكيالين قد أعطت بعض 

سيما يف مس ألة االلتزام ببنود املعاهدة العراقية الربيطانية، 
 أن اختاذ موقف حاسم من حكومة الكيالين قد إىل باإلضافة

 .املانيا باجتاه للتقرب أكثر دفعهات
حول كيفية التعامل  فارة الربيطانية يف بغداد بعد اقرتاح الس

حاولت اخلارجية األمريكية توخي احلذر مع احلكومة اجلديدة، 
يف االعتماد على وجهة نظرها، حيث اعتربهتا يف موقع ال ميكن 

، هلا تقدمي الطروحات املناسبة عن األزمة السياسية يف العراق
كيالين وأرجعت السبب إىل موقف السفارة من حكومة ال

السابقة، لذلك ومن أجل االطالع بشكل مباشر على 
طلبت اخلارجية من نابنشو معرفة  ،يف العراق اجلاريةالتطورات 

بذريعة  ،نوايا الكيالين احلقيقية، والتقرب منه بصورة غري رمسية
ه ألناء االتصال ملصاحل األمريكية يف العراق، ودعتالقلق على ا

االعرتاف حبكومته، ويف الوقت معه جتنب التطرق إىل مس ألة 
وماسيني لنفسه طلبت من نابنشو أن يكون على اتصال مع الدب

 الربيطانيني واالتراك يف بغداد ويطلع اخلارجية على كافة التطورات

كون السفارة تأرادت اخلارجية من هذه اخلطوة أن ال  .(44)
 ذتاخت ألهنا ،علوماتاملمن  مصدرها الوحيد يف بغداد الربيطانية

أن ال يقتصر كذلك ، و يف تقريرها مواقف مسبقة كما اوضحتها
إرسال املعلومات اليت ي أخذها من السفري   على نابنشو

باملسؤولني  االتصال، بل باشرةاملأو من املصادر غري  كورنواليس
ت ألري  خاصة  وقد ظهر  ،مباشرة   على مواقفهماالطالع العراقيني و 

 سواء   ريرهيف تقا هو واضحا كم  كورنواليس على مواقف نابنشو،
 .السابقة أو الالحقة

نابنشو على طلب اخلارجية خبصوص اللقاء مع رشيد  رد  
، " يكون مفيدا احلديث معه سوف لن"الكيالين ب أن  عايل

ب أن تارخيه السياسي يكشفه كشبص متآمر وغري "اياه  واصفا  

وقاسي ومدعوم من جمموعة يشاهبونه هذه  ،جدير بالثقة
ميتلك و عالقات سرية مع األملان "له  واهتمه ب أن ،"تالصفا

يتضح من هذا الرد أن  .(45) "الربيطانيون دالئل مولقة عنها
وقد بىن نابنشو مواقفه من  ،نابنشو حيمل الضغينة جتاه الكيالين

 .نظرته السابقةحكومة الكيالين على أساس 
 ،بعد إخفاق الكيالين يف التوصل إىل تسوية مع بريطانيا

بينها وبني كوسيط   يف بغداد ألمريكيةحاول إشراك املفوضية ا
األخرية من أجل حل األزمة، والتوصل إىل صيغة تفاهم مع 

 1341 أرسل يف السابع من نيسان ، فالسفري الربيطاين يف بغداد
  1393-1398مجيل مردم بك رئيس الوزراء السوري السابق 

نابنشو على  اللقاء أكدوعند ، األمريكية املفوضيةإىل عنه  ممثال  
ألن  ،االتفاق مع بريطانياو ضرورة تشكيل حكومة دستورية 

مصلحة العراق تعتمد على التعاون الكامل مع بريطانيا يف األزمة 
العاملية الراهنة، ومن أجل حتقيق ذلك جيب التضحية باألفراد 

ملصلحة الدولة، وأضاف أن الشعب ( رشيد عايل الكيالين)
عاطف مع األنظمة اليت تستويل على احلكم األمريكي ال يت

مجيل مردم بك ويف هناية اللقاء اقرتح نابنشو على  .بالقوة
 .(46) األزمة هذه حلل ري الربيطاينالسف التحدث مع

نابنشو موقف الشك والريبة من نوايا الكيالين فقد  اختذ
  غري ب أهنا اليت قدمها إىل السفري الربيطاين (47) اقرتاحاته يفوجد 

الضمانات املطلوبة، ووجد ب تكن مرفقةمل  كافية وال قيمة هلا ما
 املناسبة هو استغالل الوقت حلني هتيئة الظروف هاأن اهلدف من

 الين ب أنه يثري هذه األزمة إلشغالالكي متهما  ل األملان، تدخل
ستقر ، وكذلك املغري و  املضطرب الربيطانيني يف هذا الوقت

 اليت مل تكنلشرعية على حكومته اهتمه بالعمل على إضفاء ا
ألجل عزل  ،االجتماع إىل دستورية بدعوته ألعضاء الربملان

 أيضا   وهنا .(48) حلكومته الشرعيةقوانني العطاء الالوصي وسن 
السليب من شبص الكيالين حيث يشك نابنشو موقف  ضحيت

وإن كانت ألجل إهناء   ،يتهمه يف كل خطوة خيطوهايف نواياه و 
 .أو التوصل إىل اتفاقاألزمة  
يف العاشر  إىل االجتماع (الربملان)جملس األمة الكيالين  دعا

، ملناقشة مدى دستورية حكومة الدفاع الوطين 1341من نيسان 
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اختيار رئيس الوزراء ضمن  يعد الذيبسبب غياب الوصي 
تعيني الشريف شرف ب ا  صالحياته الدستورية، وأصدر اجمللس قرار 

خلفا  لعبد اإلله الذي خرج من العراق،  وصيا  على العرش
رشيد عايل الكيالين بتشكيل الوزارة،  الوصي اجلديد فكلف

وأكد ف أعلن الكيالين يف الثاين عشر من نيسان ت أليف حكومته 
 .(43) السابقةحكومته  بنهج التزامه

 كومة الكيالينحل خماوفه من التشكيلة اجلديدة نابنشو أبدى
موالية لألملان ألهنا ضمت وزراء موالني لألخرية معتربا  إياها ب أهنا 

خدم يف املفوضية  الذي وزيراخلارجية موسى الشابندر مثل
وزير الدفاع ناجي شوكت الذي كان  وكذلك العراقية يف برلني،

ملاين يف تركيا فون بابن يف صيف االمبعولا  للكيالين إىل السفري 
1341

اعطاء  عن بغداد وامتنعت املفوضية األمريكية يف. (51) 
 ،ب أهنا سوف تقيم عالقات رمسية معها إشاراتأي انطباع أو 

فعندما أرسلت اخلارجية العراقية يف الثالث عشر من نيسان 
ختربهم فيها أن  ،برقية إىل البعثات الدبلوماسية يف بغداد 1341

التهنئة، رفض نابنشو  وفودوزير اخلارجية العراقي سوف يستقبل 
ة والرتكية واملصرية ك، كما اختذت السفارة الربيطانيالتوجه إىل هنا

السفارة اإليطالية واليابانية التهاين  قدمت، يف حني مشاهبا   موقفا  
 .(51) إىل احلكومة اجلديدة

حاولت املفوضية األمريكية يف بغداد تبين املواقف اجلديدة 
 حتسن بعد ،حكومة الكيالين للسفارة الربيطانية يف بغداد من

صيغة تفاهم   إىل نتيجة  لتوصلهما العراقية الربيطانية قاتالعال
 عرب األراضي العراقية ونقلهاالبصرة  يفحول إنزال قوات بريطانية 

التقى كورنواليس مع نابنشو واخربه ب أنه فبعد أن ، إىل فلسطني
عالقات رمسية مع لأبلغ الكيالين أن إمكانية إقامة بريطانيا 

عتمد على تسوف  ،ي هبا يف املستقبلرمسالحكومته واالعرتاف 
طلب نابنشو من  ،البلدين يف عالقات اإلجيابيةالتطورات 

 .(52) اخلارجية األمريكية اتباع سياسة مماللة مع حكومة الكيالين
السابق من حكومة  وقفهامب لكن احلكومة األمريكية متسكت

 أرسلت ، حيثرغم حتسن العالقات العراقية الربيطانية الكيالين
اخلارجية األمريكية برقية إىل نابنشو يف الثاين والعشرين من 

وزارة  معفيها أن االتصاالت املكتوبة  أكدت ،1341نيسان 

اخلارجية العراقية غري ضرورية يف الوقت احلاضر، ولكنها ال 
دون البحث ولكن  ،تعرتض يف إقامة اتصاالت غري رمسية معها

وبذلك مل تعطي احلكومة  .(59) يف مس ألة االعرتاف الرمسي هبا
األمريكية موقفا  واضحا  من حكومة رشيد عايل الكيالين، وقد 

يف موقف وزير اخلارجية األمريكي   بشكل جلي ذلك ظهر
يف  اإلجابة على سؤال وجه إليه عندما تفادى ،كورديل هل

سوف تعرتف أم  تهكانت حكوم  نإ" 1341الثاين عشر من أيار 
 .(54) "يالينالكرشيد عايل ال حبكومة 

خالل أزمة تشكيل هذه املواقف األمريكية املساندة لربيطانيا 
دفعت اخلارجية الربيطانية إىل تقدمي  ،حكومة الدفاع الوطين

شكرها إىل احلكومة األمريكية، وأكدت أن سفارهتا يف بغداد 
 .(55) ستبقى على اتصال مع املفوضية األمريكية

لواليات املتحدة من ا الذي اختذته السليب املوقف جاء
أعرب عن وقد ، الدراكها ب أمهية العراق نتيجةحكومة الكيالين 

 هحني سلم هذا االهتمام وزير اخلارجية األمريكية كورديل هل
 Viscountفيسكونت هاليفاكس  يطاين يف واشنطنرب السفري ال

Halifax هذا البلدخبصوص التطورات يف  من حكومته برقية 
 نناأمن الطبيعي " :أخربه على ذلك وزيرشكره ال فبعد أن

 .(56) "التطورات األخرية يف العراقبمهتمون جدا  
 :وسقوط حكومة الكيالنيالبريطانية  - الحرب العراقية

بعد  يف مرحلٍة خطرية الربيطانية-العالقات العراقية دخلت
طلب األخرية من حكومة الكيالين السماح بإنزال قواهتا 

أخرب كورنواليس نابنشو باألمر وأشار إىل و العسكرية يف البصرة، 
إرسال كتيبة من اجلنود جوا  من اهلند إىل القاعدة العسكرية 

صل إليها يف الثالث تالربيطانية يف الشعيبة قرب البصرة اليت س
تصل إىل  حبريةقوة عسكرية  ، وتتبعها1341عشر من نيسان 

ته أن حلكومالبصرة يف العشرين من نيسان، وأوضح كورنواليس 
الكيالين أكد يف بيان تشكيل وزارته اجلديدة االلتزام ببنود 

اخبار حكومة من الضروري  فوجداملعاهدة العراقية الربيطانية، 
نقل قوات عسكرية عرب األراضي  يف اعن نية بريطاني الكيالين

سيتم عملية اإلنزال  حكومة الكيالين العراقية، وإذا وافقت
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 وسينفذببنود املعاهدة،   أهنا مل تلتزمبعترب توإن رفضت س ،بسالم
 .(57) ملنع اإلنزال قد استعداإلنزال بالقوة ألن اجليش العراقي 

وصلت إىل العراق يف اخلامس عشر من نيسان السفن 
الربيطانية اليت حتمل اجلنود وتلتها سفن أخرى، ووافقت احلكومة 

يطانية العراقية يف التاسع عشر من نيسان على إنزال القوات الرب 
اليت وصلت إىل البصرة لغرض املرور عرب أراضيها، ولكن وفق 

نقل هذه القوة من اختاذ مجيع التدابري لتسريع : "هيشروط 
 ُُ  وأن توزع القوات النازلة إىل قدمات يف البصرة .البصرة حاال 

وأن اليزيد أية قوة يف حالة حركتها على  .وبغداد وطريق الرطبة
حلدود العراقية يف أية مرة على لواء خط املواصالت ويف ضمن ا

تستطيع احلكومة العراقية املوافقة على إنزال قوة  وال .خمتلط
أخرى يف البصرة قبل أن جتتاز القوة اليت وصلت أخريا  حدود 

مع وصول القوات الربيطانية إىل البصرة قررت و  .(58) "العراق
وعلق  ،احلكومة العراقية تعزيز حاميتها العسكرية يف املدينة

من الواضح أن الكيالين ي أمل : "نابنشو على هذا اإلجراء بقوله
احملافظة على التفوق العسكري العراقي يف انتظار املساعدة من 

 .(53) "املانيا
القوات الربيطانية أن وجود " بـــوقيم نابنشو الوضع يف العراق 

اخلوف عند  وسيتالشىسيدفع العقداء األربعة إىل الرتاجع، 
حكومة  ري من الضباط والساسة، وسوف تؤدي إىل سقوطالكث

ت أيت بعدها رمبا تكون برئاسة مجيل سالكيالين، واحلكومة اليت 
لذلك أشار ، "إىل البالد املدفعي، وسيعود الوصي عبد اإلله

جتنب االعرتاف  يف برقيته إىل وزارة اخلارجية األمريكية نابنشو
                .(61) إليه التطورات حبكومة الكيالين، واالنتظار ملا ستؤول
الربيطانيني من  هدفهذا املوقف جاء رمبا ملعرفة نابنشو أن 

           إىل العراق هو إلسقاط حكومة الكيالين مإدخال قواهت
 .عرب أراضيها نقلهاوليس 

من أجل ذلك خططت بريطانيا إلبقاء قواهتا يف البصرة، ومل 
ق، حيث بدأت يف إقامة تنوي إرساهلا إىل خارج العرا

 أية إشارة الدفاع حوهلا ومل تعطونظمت وسائل  ،املعسكرات
ذلك استياء حكومة  ف ألارللرحيل عن األراضي العراقية، 

وجد نابنشو ف، ، ودخلت يف مفاوضات مع كورنواليسالكيالين

ى من ورائها غتبإمنا و  ،أن بريطانيا غري جدية يف هذه املفاوضات
أن كورنواليس يستغل الوقت " أوضحد فق ،كسب الوقت  إىل

 .(61) "ألجل وصول املزيد من القوات الربيطانية
اجمللس األعلى " عقد واجهة اخلطط الربيطانية يف العراقمل

 ،1341يف الثامن والعشرين من نيسان  اجتماعا   "للدفاع الوطين
جديدة قبل  وقرر عدم السماح لوصول قوات عسكرية بريطانية

ربيطانية يف العراق ال القواتاملوجودة، واعترب وجود مغادرة القوة 
                خمالفة لبنود املعاهدة العراقية الربيطانية، وميس سيادة 

 .(62) وحقوق العراق
أدت هذه األحداث إىل حترك قوة من اجليش العراقي باجتاه 

ني أبلغ نابنشو يف الثاللقد ف ،القاعدة اجلوية الربيطانية يف احلبانية
عن حترك وحدات من  األمريكيةاخلارجية  1341من نيسان 

من قاعدهتا  األمريكية املفوضية اجليش العراقي، ومرورها أمام
دبابات وسيارات مدرعة ، وكانت تضم مبىن املفوضية القريبة من
أخرب نابنشو جاره و ن وقوة من اخليالة واملشاة، ادومدافع مي

ف أعلم بدوره القاعدة  ،رباألم الستببارات الربيطاينضابط ا
اجلوية يف احلبانية، واعترب نابنشو أنه أول بالغ يتسلمه 

 .(69) الربيطانيون عن احلادث
املرابطة قرب القاعدة العسكرية  القوة العراقيةوجه قائد 

حيذره ، العسكري الربيطاين إنذارا  إىل القائد الربيطانية يف احلبانية
اجليش العراقي يقوم  لكون الطائرات الربيطانية فيها من حتليق

ضرورة سحب القوات  هو الربيطاين ردفكان الببعض التمرينات، 
تتعرض سوف  سحبتحول القاعدة، وإن مل من العراقية 
األمريكان الرعايا التج أ العديد من  يف هذه األلناء .(64) للقصف

، بعد يكيةواألجانب وبعض العراقيني إىل مبىن املفوضية األمر 
وبلغ عددهم حوايل ، وانتقام من التعرض ألعمال عنف ختوفهم 

 .(65) شبص (111)
العراقي والربيطاين حلل هذه  ينجرت مراسالت بني القائد

املعضلة، لكنها مل تسفر عن نتيجة، فقامت الطائرات الربيطانية 
بقصف القوات العراقية املرابطة  1341يف صباح الثاين من أيار 

قاعدة، فردت عليها القوات العراقية بقصف قاعدة حول ال
 .(66) الربيطانية -مما أدى إىل نشوب احلرب العراقية ،احلبانية
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تسببت احلرب يف فرض قيود على املفوضية األمريكية، 
 لبعثات الدبلوماسيةولاحلكومة العراقية  هلا تسمح حيث مل

أجهزة  وصادرت ما لديها من إرسال الربقيات املشفرة، األخرى
وازداد عدد الذين التج أوا إىل املفوضية األمريكية إىل . إرسال

منيا  وفرضت احلكومة العراقية طوقا  أ ،شبص (161)حوايل 
 نابنشو فيه ظهرلي احرتازي وكإجراء، مشددا  عليها حلمايتها

املفوضية عن أي نشاطات  الرعايا الربيطانيني املقيمني يف ابتعاد
ضمانات شبصية قام بتقدمي  ،ية الربيطانيةمتعلقة باحلرب العراق

نع الربيطانيني الذين التج أوا إىل املفوضية من مب ،للحكومة العراقية
 .(67) األوضاعمغادرهتا حىت يتضح ما ستؤول إليه 

حاولت احلكومة العراقية اطالع الواليات املتحدة على 
استهداف القوات العسكرية الربيطانية للمواقع املدنية، فقد 

مذكرة  ،1341أرسلت إىل احلكومة األمريكية يف الثالث من أيار 
، أشارت فيها إىل قصف الطائرات الربيطانية ملسجد يف الفلوجة

سبب يف نشر القلق والرعب بني العامة، وأكدت أنه عمل 
 به مناقض للمبادئ اإلنسانية، ويكشف للعامل أن ما تقوم

 .(68) املتحضرامل بريطانيا هو ضد مجيع قوانني احلرب يف الع
يف  أمن ومحاية الرعايا األجانب ألرت جمريات احلرب على

ففي الرابع من أيار أبلغت احلكومة العراقية املفوضية  ،العراق
 ،هلااألمريكية، أن القيادة العسكرية الربيطانية أرسلت إنذارا  

قاعدة بانسحاب القوات العراقية من املناطق احمليطة ب هاتطالب
تقوم الطائرات س ب هلاستجتخالل ساعات، وإذا مل  بانيةاحل

 للمفوضية ف أوضحت الربيطانية بقصف املباين العامة يف بغداد،
 هذا التهديد سوف يكون رد احلكومة بريطانيا تنفيذ يف حال
استهداف الرعايا الربيطانيني أينما وجدوا سواء  يف  العراقية

 .(63) املفوضية األمريكية أو الربيطانية
طلبت احلكومة العراقية من نابنشو تسليمها مجيع  ذلك دبع

 نابنشو إال أن دين يف مبىن املفوضية،و جالرعايا الربيطانيني املو 
تسلمه مذكرة رمسية من  حال الطلب املوافقة على اشرتط

 الالزمة ضمن فيها للرعايا الربيطانيني املعاملةت ،اخلارجية العراقية
إصدار نابنشو  توقعو . الدويل وفق مبادئ القانون املطلوبةو 

           بعد إقامتها معسكرا  إليواءاملذكرة  ذههلالسلطات العراقية 
 .(71) الرعايا هؤالء

وخبصوص الرعايا األمريكان يف العراق فقد غادر النساء يف 
أي قبيل بدء احلرب، والتج أ  1341التاسع والعشرين من نيسان 

لربيطانية، ومنهم من بقي يف آخرون إىل املفوضية األمريكية وا
أماكن عملهم، حيث أبلغت اخلارجية العراقية نابنشو أن اآلباء 

ودكتور ومعلمة يف مدرسة  ،اليسوعيني يف الكلية اليسوعية
األطفال األمريكية اختاروا البقاء يف أماكن عملهم وهم خبري، 

مريكية األعائلة ال وأمنوأشارت ب أهنا سوف تتقصى عن مكان 
 ،مريكان يف البصرةاألرعايا خبصوص ال أما .دة يف املوصلوجو امل

 .(71) طلب نابنشو من حكومته التحقق بش أهنم
 ،نتيجة  لظروف احلرب واملسائل املتعلقة بنقل املعلومات

قررت احلكومة العراقية أن يكون إرسال وتسليم برقيات البعثات 
فقام الدبلوماسية عن طريقها، فتبوف نابنشو من هذا اإلجراء 

بإتالف مجيع شفرات الربقيات وامللفات السرية، وأبلغ حكومته 
أنه سيكون إرسال واستالم الربقيات بلغة واضحة، والتمس منها 

 املفوضية إىل الصحافة أو اإلذاعة وضع عن أي شي أن ال تقدم

(72). 
رمسيتني من  مذكرتنييف بغداد  تسلمت املفوضية األمريكية

السليب من  مبوقفها املفوضية فيهما احلكومة العراقية اهتمت
االهتام صحيح وهو  فوجد نابنشو ب أن هذا ،حكومة الكيالين

باإلضافة حبكومة الكيالين،  اإلدارة األمريكيةعدم اعرتاف ل نتيجة  
 .(79) ةالعراقي احلكومةاملفوضية اتصاالت غري رمسية مع  إقامةإىل 

ا تعرضت دخلت املفوضية األمريكية يف مرحلة خطرية عندم
احلكومة العراقية، بسبب إشعار  جانب لتهديد مباشر من

لطلبة العراقيني مبغادرة اجلامعة ا تاجلامعة األمريكية يف بريو 
ساعة، حيث طلب وزير اخلارجية العراقي من  (48)خالل 

             ،ذلك اجلامعةنفذت  يف حالحكومته  إبالغنابنشو 
         ل مجيع املدنيني األمريكان تقوم احلكومة العراقية باعتقا سوف

            طردهم تاملفوضية و  والعاملني يفالوزير املفوض  مبا فيهم
  .(74) خارج العراق إىل
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ملعاجلة هذه املس ألة أرسل نابنشو برقية إىل القنصل األمريكي 
العام يف بريوت، دعى فيها إبالغ اجلامعة األمريكية بت أجيل 

وحاول نابنشو أن لومات من احلكومة، قرارها حىت يتسلم مع
ومناقض  ،أن طلبه استثنائي جدا   يعرب لوزير اخلارجية العراقي

على ، دولتنيالجلميع مبادئ القانون الدويل والعالقات بني 
ال و  ،غري حكوميةعة األمريكية يف بريوت مؤسسة أن اجلاماعتبار 

 .(75) متتلك احلكومة األمريكية السيطرة عليها
القوات الربيطانية املتفوقة ع اجليش العراقي مواجهة يطمل يست

، فاضطر إىل االنسحاب أمامها، وتقدمت القوات عليه
الربيطانية باجتاه بغداد ووصلت مشارفها، فوجد العقداء األربعة 

فقرروا يف التاسع والعشرين من أيار  ،املقاومة منأن ال جدوى 
بعهم رشيد عايل ، تمغادرة العراق واللجوء إىل إيران 1341

شريف شرف والفلسطيين احلاج أمني احلسيين الالكيالين والوصي 
هم من الساسة والضباط العسكريني، فدخلوا األراضي وغري 

 .(76) اإليرانية وحصلوا على اللجوء السياسي
جلنة األمن "بعد هروب الكيالين والقادة العسكريني قررت 

الدخول يف  ،ريبرئاسة أمني العاصمة أرشد العم" الداخلي
د هدنة حيافظ على اجليش مفاوضات مع السفري الربيطاين لعق

، فاتصلت بالبعثات الدبلوماسية يف بغداد واستقالل العراق
للحضور إىل مبىن أمانة العاصمة، وكان من بني احلضور نابنشو، 

عرضت على احلضور فكرة عقد هدنة مع بريطانيا، أيدها و 
هم للتوسط بني اجلانبني، بعدها اجلميع، وأعربوا عن استعداد

اجته رئيس اللجنة برفقة نابنشو إىل السفارة الربيطانية، والتقوا مع  
 .(77) كورنواليس ومت مناقشة شروط اهلدنة

إىل بغداد يف األول من حزيران  عبد اإلله وعاد الوصي
كان من و  ،استقبله وفد رمسي كبري على مشارف املدينةو  1341

فري الربيطاين والوجهاء وكبار قادة اجليش، ضمنهم نابنشو والس
وبوصوله إىل مقره استقبل أعضاء البعثات الدبلوماسية، وعند 

 وذلك. (78) له عن تقديره اخلاص لشبصه نابنشو عربر  التقائه
إىل القاعدة اجلوية الربيطانية  دوره يف هتريب الوصي من بغدادل

 .يف بداية األزمة يف احلبانية

األسلحة األمريكية،   استبدمتالربيطانية -قيةيف احلرب العرا
استبدمت القوة اجلوية امللكية الربيطانية الطائرات كما 

وسامهت طائرات ، (73) األمريكية يف قصف املواقع العراقية
يف التاسع  من الواليات املتحدة الشحن اليت اشرتهتا بريطانيا

كذلك و  (81)يف احلربيف انتصارها  1341العشرين من نيسان و 
من طائرات توماهوك  ا  ديدج ا  طراز  يف احلرب استبدمت بريطانيا

العراق الطائرات األمريكية اليت  ت، يف حني استبدماألمريكية
1393من الواليات املتحدة عام  اشرتهتا

 (81). 
 اختذته الواليات املتحدة من الذي السليب أدى املوقف

 أن حيتجإىل  انياالعراق وتقدميها العون املادي والسياسي لربيط
ف أرسلوا برقية إىل ، اجلامعات األمريكية الذين خترجوا من العراقيني

نعتقد أن املساعدة : "الرئيس األمريكي روزفلت جاء فيها
أننا لمدافعني عن احلق فقط، كما لاألمريكية جيب أن متنح 

وامللقاة على السكان  ،نعتقد أيضا  أن القنابل املصنوعة يف أمريكا
عن الضحايا  ني جتعل من أمريكا مشرتكة يف املسؤوليةاملدني
ل العراقية موقف الواليات اصحيفة األحو  ت، كما انتقد"الربيئة

الشعب  دعم الواجب عليها أنه كان من باملتحدة، ووجدت 
يف حني شكر نوري السعيد  .(82) العراقي أمام العدوان الربيطاين

واليات املتحدة ال 1341الوزارة يف تشرين األول  شكلالذي 
وهي .(89) لموقف الذي اختذته يف األزمة العراقية الربيطانيةل

املوالية  العراقية بذلك حصلت على ت أييد النببة السياسية
الشعب  غالبيةللوصي وبريطانيا، وباملقابل وقفت أمام تطلعات 

 .بريطانيا العداء جتاهالعراقي، الذي كان حيمل شعور 

قات العراقية الربيطانية أرسل نابنشو انتهاء أزمة العال عندو 
برقية  إىل اخلارجية األمريكية ذكر  1341يف اخلامس من حزيران 

حسب اعتقادي أن معظم الشعب واجليش العراقي : "فيها
ذا اندفع االملان حنو العراق سيقف اجليش إمعادون لربيطانيا، و 

ية العراقي ضد بريطانيا، إال إذا احتفظت بريطانيا بقوات كاف
، ووجد "لوقف االندفاع االملاين وإبقاء العراقيني حتت السيطرة

               ىل زيادة حالة اخلطر نابنشو أن هذه التطورات ستؤدي إ
     كل جهده  سيبذلإنه أكد األمريكان، لذلك  على الرعايا

               مغادرة العراق يفعلى للت ألري على األمريكيني وإقناعهم 
 (84) ممكن أقرب وقت
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 ةــالخاتم
 

اهتمت الواليات املتحدة األمريكية ألناء أزمة العالقات 
العراقية الربيطانية حكومة الكيالين مبواالهتا الملانيا، وبذلك 

باعتبارها دعم ملساعي األخرية ملواجهة  يف األزمة أيدت بريطانيا
 املبططات األملانية يف العراق، واختذت موقفا  مناوئا  حلكومة

الكيالين، وإن كان بشكل غري علين وصريح، لتتفادى الدخول 
يف أزمة مباشرة معها اليت رمبا ستؤلر سلبا  على سياستها 

 .ومكانتها يف املنطقة
لواليات املتحدة نزعة التدخل يف سياسات ا لدى مل تكن

يف العراق، كوهنا منطقة نفوذ  وخاصةمنطقة الشرق األوسط 
ألهنا مل متتلك فيها  ،ا يربر تدخلهابريطانية ومل تكن هناك م

مصاحل اقتصادية كبرية باستثناء مصاحلها النفطية النامية يف 
قد تؤدي إىل ردود فعل  السعودية، وأن أية خطوة يف هذا االجتاه

لذلك أرادت بقاء األوضاع يف سلبية من جانب بريطانيا، 
احلرب، فاعتمدت  هاملنطقة كما هي يف انتظار ما ستسفر عن

 .شكل كبري على السياسات الربيطانية يف املنطقةب
النفط املادة احليوية يف احلرب أمهية كبرية يف األزمة وشكل 

موقف الواليات املتحدة، حيث نشرت صحيفة نيويورك يف  ألرو 
مصدر مهم  ا  صدر عنتصرحي 1341تاميز يف الرابع من أيار 

تستحق أن النفط وحده جيعل من العراق جائزة مثينة : "أكد
فالعراق واملنطقة حتتوي على احتياطات  ،(85) "القتال من أجلها

، وأن جمئ حكومة موالية لألملان ستشكل خطرا   نفطية هائلة
 ،كبريا  على مصادر النفط سواء  يف العراق أو إيران أو اخلليج

شركات لوباألخص السعودية اليت توجد فيها امتيازات نفطية ل
هذه الفرتة شائعات عن خطط وكذلك ظهرت يف أمريكية، 

املانية الحتالل املنطقة هبدف االستيالء على مصادر النفط 
وحرماهنا على بريطانيا، ف ألارت ذلك املباوف األمريكية، 

 .بريطانيا إلفشال املبطط االملاين ودفعتها إىل مساندة
 

 
 

 المصادر والهوامش
حث املوقف لب 1393عندما اجتمع جملس الوزراء يف اخلامس من أيلول  (1)

الواجب اختاذه من احلرب، ومناقشة مقرتح نوري السعيد بقطع العالقات 
الدبلوماسية مع املانيا وإعالن احلرب عليها، اعرتض وزير الدفاع طه اهلامشي ووزير 
العدل حممد صبحي الدفرتي اعالن احلرب على املانيا، كما اعرتض عليها أيضا  

، ولذلك مل يقرر اجمللس سوى قطع الوصي عبد اإلله الذي حضر االجتماع
عالقات العراق مع املانيا، كما اعرتض على اعالن احلرب أيضا  عدد من 
الشبصيات املتنفذة خارج احلكومة منها رشيد عايل الكيالين رئيس الديوان 

: ينظر. امللكي، ورئيس أركان اجليش حسني فوزي وأمني العمري قائد الفرقة األوىل
د، نوري السعيد ودوره يف السياسة العراقية حىت عام سعاد رؤوف شري حمم

 73، ص1388كمال مظهر أمحد، الطبعة األوىل، بغداد، .د: ، مراجعة1345
، 1391وقعت هذه املعاهدة بني العراق وبريطانيا يف الثاللني من حزيران  (0)

إذا دخل أي طرف يف احلرب على الطرف : "ونصت بعض بنودها على ما يلي
ه فورا ، وجيب على العراق تقدمي التسهيالت واملساعدات الالزمة الثاين معاونت

للقوات الربيطانية، ومن ذلك استبدام السكك احلديدية واألهنار واملوانئ 
ويتشاور الطرفان يف مجيع الشؤون السياسية . واملطارات ووسائل املواصالت
واقع لقواعد جوية يف ويتعهد العراق مبنح بريطانيا م. اخلارجية ذات املصاحل املشرتكة

. البصرة وغرب الفرات، على أن تكون وجود هذه القوات ال متس السيادة العراقية
وال تدخل هذه املعاهدة حيز التنفيذ إال بعد انضمام العراق إىل عصبة األمم 

منتشاشفيلي، العراق يف . م.الربت: للتفاصيل ينظر. عاما  ( 25)وتظل نافذة ملدة 
ص ،1378هاشم صاحل التكرييت، بغداد، .د: يطاين، ترمجةسنوات االنتداب الرب 

 .416-411ص
رجاء حسني .د ؛81-78سعاد رؤوف شري حممد، املصدر السابق، ص ص  (3)

 ،1341-1321حسين اخلطاب، ت أسيس اجليش العراقي وتطور دوره السياسي من 
 .213-218ص ص ،1388الطبعة الثانية، بغداد، 

العقداء األربعة وهم صالح الدين  أيد كبار ضباط اجليش وعلى رأسهم (9)
الصباغ وكامل شبيب وحممد فهمي سعيد وحممود سلمان إسناد احلكومة إىل 
رشيد عايل الكيالين، وذلك بسبب تذمرهم من موقف نوري السعيد القاضي 
باملشاركة يف احلرب، باإلضافة إىل دور احلاج أمني احلسين يف حثهم على دعم 

دي اجلعفري، بريطانيا والعراق حقبة من الصراع حممد مح: يراجع. الكيالين
جرجيس فتح اهلل، رجال و وقائع يف  ؛35ص ،2111، بغداد، 1314-1358

 ،2111مؤيد طيب وسعيد حيىي، الطبعة األوىل، أربيل، : امليزان، حوار أجراه
 .224ص
، "النادي العريب" 1318شبصية سياسية ودينية فلسطينية بارزة، أسس عام  (5)

وأنش أ اجمللس تيا  عاما  للقدس عقب وفاة كامل احلسيين املفيت السابق، وانتبب مف
اإلسالمي األعلى لإلشراف على مصاحل املسلمني يف فلسطني، وعقد اجمللس يف 

حضره " املؤمتر اإلسالمي األول"مسي بـ  1391املسجد األقصى مؤمترا كبريا عام 
عام " للهيئة العربية العليا"ا  وانتبب رئيسمندوبون من خمتلف األقطار اإلسالمية، 

، ووقف ضد احلكم والسياسة الربيطانية واهلجرة اليهودية يف فلسطني، 1395
فتعرض للمالحقة واالعتقال، وحاولت السلطات الربيطانية القبض عليه، ولكنه 
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للمزيد من التفاصيل عن هذه . استطاع اهلروب إىل لبنان ومنها توجه إىل العراق
 :الشبصية يراجع

-B903-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BAD29DFE

483BA90AA97E.htm-B721-4A19 
التحررية،  1341السيد عبد الرزاق احلسين، األسراراخلفية يف حركة السنة  (6)

فاروق صاحل العمر، املعاهدات .د ؛51،ص1364ا، الطبعة الثانية، صيد
 ،1377بغداد،  ،1348-1322الربيطانية وألرها يف السياسة الداخلية _العراقية

األملاين  –جودت جالل كامل عبد اللطيف التكرييت، التنافس الربيطاين  ؛958ص
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة  ،1345-1399يف العراق 

سعاد رؤوف شري حممد، املصدر السابق،  ؛125-124ص ص ،2114ت، تكري
 .78ص
 .151-151السيد عبد الرزاق احلسين، املصدر السابق، ص ص (7)
ص  ،1382حممود الدرة، احلرب العراقية الربيطانية، الطبعة الثانية، القاهرة،  (8)

 .125-121ص
 .249-241رجاء حسني حسين اخلطاب، املصدر السابق، ص ص  (4)
-196ل كامل عبد اللطيف التكرييت، املصدر السابق، ص ص جودت جال  (12)

 .193-196؛ سعاد رؤوف شري حممد، املصدر السابق، ص ص193
أو احلرب العراقية االنكليزية، بغداد،  1341مايس  2يونس حبري، اسرار   (11)

 .69ص ،1368
قيس جواد .د ؛961-953فاروق صاحل العمر، املصدر السابق، ص ص.د  (10)

-1832د عايل الكيالين ودوره يف السياسة العراقية علي الغريري، رشي

 .144ص ،2116،بغداد، 1365
اختدت الواليات املتحدة األمريكية عند نشوب احلرب موقفا  حمايدا  منها،   (13)

وفرضت حضر على تصدير األسلحة إىل الدول املتحاربة، ولكنها غريت من 
قانونا  مسحت فيه  1393موقفها حيث أقر الكونكرس يف الثالث من تشرين الثاين 

ببيع املعدات العسكرية إىل بريطانيا وفرنسا شريطة أن تدفع أمثاهنا نقدا ، وأن ال 
تشحن على ظهر السفن األمريكية، ولكن بعد اهنيار فرنسا أمام املانيا يف حزيران 

، وبقاء بريطانيا وحيدة يف ميدان احلرب، زاد عطف الواليات املتحدة 1341
، أكد فيه أن 1341روزفلت خطابا  يف الشهر نفسه من عام جتاهها، فالقى 

حكومته سوف تقدم املساعدات إىل الدول اليت اعتدت عليها املانيا، وكذلك 
أعلن أن الواليات املتحدة ستقوم حبماية املستعمرات األوربية يف أمريكا اجلنوبية، 

ريكية يف بعض مدمرة مقابل إنشاء قواعد جوية وبرية أم( 51)واعطت لربيطانيا 
. ل.أ.ه: للمزيد ينظر. ألف طائرة( 12)اجلزر الربيطانية، ووعدت بتزويدها ب 

أمحد جنيب هاشم و : ، تعريب1351-1783فشر، تاريخ اوربا يف العصر احلديث 
جالل حيىي،  ؛685-684ت، ص ص.وديع الضبع، الطبعة اخلامسة، القاهرة، د

، اجلزء (الفرتة املعاصرة)رب العاملية األوىل التاريخ األوريب احلديث واملعاصر منذ احل
صالح أمحد هريدي، دراسات يف التاريخ .د ؛273ت، ص.الثاين، القاهرة، د

 .278ت،ص.األمريكي، االسكندرية، د
انتهجت الواليات املتحدة يف هذه الفرتة سياسة مؤيدة لربيطانيا يف الشرق   (19)

: يف هذه املنطقة ما يلي األوسط، ويذكر برايسون خبصوص السياسة األمريكية
زعم بعض املؤرخني أن الواليات املتحدة قد قبلت بالسيطرة الربيطانية يف املنطقة "

خالل فرتة احلرب العاملية الثانية ب أكملها، ومل تكن هلا أي سياسة خارجية تتعلق 
باملنطقة، وأكد هؤالء املؤرخني أن صانعي السياسة األمريكية كانوا مدفوعني برغبة 

حدة وهي كسب احلرب، وقد اتبع زعماء الواليات املتحدة القيادة االنكليزية يف وا
، ولكنهم أصبحوا بعد ذلك مستقلني عن االجتاه "بريل هاربر"الفرتة السابقة ل 

الربيطاين، وقد ظهر ذلك من خالل املوقف املناهض لالمربيالية بغية توسيع نطاق 
: نقال  عن". ات املثالية مليثاق االطلسيمصاحلها االقتصادية، إىل جانب االعتبار 

إىل  1874برايسون، العالقات األمريكية مع الشرق األوسط من .أ.توماس
ص  ،1385دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، : ، ترمجة1375

 .264-269ص
 .65السيد عبد الرزاق احلسين، املصدر السابق، ص: مقتبس من   (15)
 .194ابق، صحممود الدرة، املصدر الس  (16)

(17) The British Embassy to the Department of State, Jaunary 

6, 1941,Foreign Relations of United States (FRUS), Vol.III, 

PP,287-288. 
(18) Ibid. 

سبق أن زود بعض كبار ضباط اجليش العراقي وعلى رأسهم العقداء األربعة  (14)
اجليش، وكذلك فتحوا دورات الفلسطينيني باألسلحة والعتاد، وبعلم من قيادة 

سرية يف معسكر الرشيد لتدريبهم على القتال واستعمال األسلحة، وكان 
صالح : ينظر. الربيطانيون على علم هبذه النشاطات وكانوا مستائني كثريا منها  

 .113ت، ص.م، د.الدين الصباغ، فرسان العروبة يف العراق، د
(20) The British Embassy to the Department of State, Jaunary 

6, 1941, FRUS, Vol.III, PP,287-288. 
(21) Ibid. 
(22) Ibid. 

طلب القائم باألعمال العراقي يف لندن خالل لقائه مع وزير اخلارجية  (03)
مساندة العراق بتبصيص مبلغ من  1341الربيطاين انتوين ايدن يف بداية 

دا ، وأن أن مقدار ما لدينا من دوالرات حمدود ج: "الدوالرات، رد عليه أيدن
قيمتها لنا عظيمة للغاية، إال أنه لسوء احلظ كان موقف العراق األخري كثريا  ما 
يدعو إىل عدم االرتياح، فإذا استبدل موقف العراق وأظهر لنا مما حيقق لنا أن 
نتوقعه من الصداقة احلقيقية والتعاون بوالء، فباستطاعتنا عندئذ النظر يف ختصيص 

حيصل ذلك ال ميكن إعطاء أي أمل بإمكان حصول  مقدار منها له، وإىل أن
السيد : نقال  عن". العراق على دوالرات مما يوجد لدينا لالغراض اليت حيتاج إليها

عبد الرزاق احلسين، ت أريخ الوزارات العراقية، اجلزء اخلامس، الطبعة السابعة، 
 182ص ،1388بغداد، 
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 ثوختة

ثشتى ئةو طةشكرنيَن طرنك كو ذ  1492تيَكةل وثةيوةندييَن عرياقىَ و بريتانيا ذ قةيرانةكا دذوار دةربازبوون ساال 
ئةوروثا ثةيدابووين، و ذهةميان ديارتر شكةستنا فةرةنسا بةرامبةر ئةملانيا و راطةهاندنا ئيتاليا بو شةرى ل سةر بريتانيا، 

اخاز ذ عرياقى كر كو ثةيوةندي دطةل ئيَك و دوو هةبن بريَكا ثةميانا هةظكرتنىَ كو شةرى دطةل ئيتاليا وبريتانيا د
رابطةهينيت، ىلَ عرياقىَ ئةظ داخازة رةتكر و هندةك سياسةت مةداريَن نةتةوة ثةرست كو دذى سياسةتا بريتانيا بوون 

يَخةمةت كيَمكرنا دةستهةالتا بريتانيا ل عرياقىَ، وتاكو هندةك داخازا وىَ ضةندىَ كر كو مفايىَ ذ بارودوخى وةربطرن ذ ث
 .دةستكةفتيَن نةتةوةيى ل سوريا و فلةستينىَ ب دةست خوظة بينن

وياليةتيَن ئيَكطرتى هةولدا بضيتة دناظ ظىَ قةيرانىَ دا تاكو دطةل اليةنىَ عرياقىَ بةحس بكةت كو هةظكاريا بريتانيا 
قةيرانىَ، ئةمريكا هاريكاريا خو دياركر بو هةوليَن بريتانيا كو نةهيَالنا فروتنا ضةكىَ بكةت بو ب دووماهيك ئينانا 

ئةمريكى بكةت بو عرياقىَ، ضونكى ئةظة دهيَتة هذمارتن ئيَك ذ شيَويَن ثالثشتيا ئةمريكا بو سياسةتا بريتانيا ل دةظةرىَ، 
ةكا لةشكةرى حكومةتا ئةمريكى دخلوشيا خو بوَ ظىَ وثشتى هاتنا حكومةتا رشيد عالي طةيالنى ذ ئةجناميَن كوتيَداي

حكومةتىَ ديارنةكر، و ض ثةيوةندييَن فةرمى دطةل طريَنةدان، ىلَ ب شيَوةكىَ فةرمى وئاشكرا ئةظ ضةندة ديار نةكر، 
ركةظن ذظى وهةلويستةك نةيىَ روون بةرامبةر دان ثيَدان و نةدان ثيَدانىَ ديار نةكر تا خوَ دوير بيَخيت ذ ئةوتشتيَن دة

 .هةلويستى، لةوما ثةيوةندييَن نةييَن فةرمى دطةل طريَدان
دشةرىَ عرياقىَ و بريتانيا ثامشاييَن ترسناك هةبوون ل سةر كومسيونا ئةمريكى ل بةغدا، ضونكى بو ثةناطةيةك بو 

داخاز ذىَ كر كو هةمى  سةدةهان كةسيَن ئةمريكى وبيانى، وحكومةتا عرياقىَ ضاظديَرى ئيَخستة سةر ثةيوةندييَن وىَ، و
كةسيَن بريتانى ئةويَن دناظ ئاظاهيىَ كومسيونىَ داردةستىَ حكومةتا عرياقىَ بكةن، هةروةسا كةفتة بن طةظيَن ئيَكسةر ذاليىَ 
حكومةتا عرياقيَظة ب ئةطةرىَ بريارا زانكويا ئةمريكى ل بةيروتىَ ب دةريَخستنا قوتابييَن عرياقى وكومسيونىَ ذاليىَ خوظة 

ولدا وان بابةتان ئارام بكةت و ضارةسةريا هندةك ئالوزيا بكةت هةتا ب دووماهيك هاتنا شةرى دناظبةرا هةردوو هة
 .اليةناندا
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ABSTRACT 

The Iraqi-British relationship had experienced a series crisis in 1940 followed the 

significant development that Europe witnessed. the most important one was the defeat of  

France by Germany and the declaration of war between Italy and Britain. It is wort 

mentioning that Britain who had a treaty with Iraq asked Iraq for declaring war against 

Italy but Iraq had refused the request. Then number of National political leaders who were 

against the British policy demanded to make use of the situation to reduce the British 

domination over Iraq and to gain some National interests in Syria and Palestine. 

The U.S.A tried to interfere by provoking Iraq to cooperate with Britain and ending the 

crisis. The U.S.A responded to Britain demands to avoid selling weapons to Iraq because it 

has been considered as a form of supporting British policy in the region, the U.S.A didn’t 

welcome Rashed Gailany government because it came as a result of Military coup, the 

U.S.A administration avoided any official communication and relationship but it didn’t 

state that in public. 

The U.S.A administration had ambiguous stand over the Iraqi government in order not 

to interfere then the U.S.A administration set up unofficial relationship with Iraqi 

government, the Iraqi-British war had series consequences on U.S.A commission in Iraq 

which had been become shelter for more than too of British an American Citizens. The 

Iraqi government put supervision on its communication and demanded it to give up all 

American and British citizens. 

The Iraqi government threatened the American commission due to the decision of U.S.A 

university in Beirut to dismiss the Iraqi student, the commission tried to defuse the crisis 

and solve all problems until the end of war between them.      
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 حروف القلقلة
 

 منال صالح الدين الصفار
 العراق-نينوى ،معهد إعداد املعلمني

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

 
 الخالصة

، ولمةةأ لبلةةه  ةة   ثمةةة اوا ةةل ةخلمةةة وةحةةاوبذ هةةااع بةة للا الولمةةار اللمويةةور الوةةري   ةةةة للقةةرعر الوةةريل  ، للمحا  ةةة  ل ةة  و لةة  لمتةة  
وق  اشترك هأ الولمار ةن النحوي ن واللمةوي ن والبالي ة ن   لةا . المحاوبذ ،تلك التي كانت تلتل بالبحث الموتي والتي ارتبطت بالقرعر الوريل 

 ي القةرعر الوةريل ،  ه  ن ةا لسس  ي وضل الرةوز الموت ة للحركاذ96لول  تلك المحاوبذ كانت ةحاولة لبي األسوا ال ؤلي المتو   ولوأ . 
ه ، 263لم ة   سة بوي  ،ثةل ل قبة  الوةالل اللمةوا ابةن هنةي المتةو   وت ، 571لحمة  الررا  ة ا المتةو    ولونلا لةل تنجةإ  ب  لة  ية  الخل ةأ بةن

 .لتوور ليلب المحاوبذ التي قام بلا الولمار تقل  ية ب تخرج  ن التأس ساذ التي وضولا الولمار األوائأ 
و ة  ا تبةاراذ  اصةة ( رئ سة ة وثانويةة ) الحروف لصواتاً تورف ةةن  الللةا ،  ةلر للةا صةراذ ، قسةملا  لمةار المةوذ  لة  نةو  ن  ولما كانت

للةا ةةن و ةي  مسةة حةروف ( حةروف القلقلةة )  اب تباراذ كار ةوضوع البحث، وةن     ( ةخرهلا ) توتم  ارهاذ ا تزاز األوتار الموت ة  ن  
وقة  .  نة  النطة  بة  تح ث اضةطراي المخةرج ، وسةماع نبةرع قويةة للحةرف ، حالةة كونة  سةاكناً  ذ ، يم ز  ن باقي الحروف  الخواص والم زاذ ةا

ولوأ ل ل ةا يم ز ا ةن المراذ التةي تبة و هةا رع  نة  النطة  . تتمف بمراذ  اصة ب ض  للا  ي ، و ( قطب ه  ) حمر ا اللمويور  ي  بارع 
والقلقلةة  .والجلر سبب  ا تزاز األوتار الموت ة ، والش ع تمنل هريار الموذ ،  تحتاج  ل  كلرةة وهلة   ةي ب انلةا  ( . الجلر ، والش ع) بلا صرتا 

 نو ار ، كبرى وصمرى 
 

 ةةلمق ةا
 

استخلص اللغويون العرب القددام  وعلمداا التيويدد صدفا  
وهدددر  دددرأل املتاتعدددة ، متعدددددأل لاصدددوا  اللغويدددة العرتيدددة الصدددامتة 

ومن هذه الصفا  القلقلدة . ليل الدقيق واملنهيية الوصفية والتح
 تقلقل املخرج عندد النطدق تدي ويد ت  وهر اضطراب الصو  أو .

هبدذه اصصدوا  متحر دة عنددد النطدق هبدا وهددر سدا نة  د  يسددم  
املعددا اللغددومل واملعددا تددني  و ددة ارتطدداي دقيددق ووا   . هلددا نددوأل قويددة 
 .االصطال ر

، ول الكلمدددة  اندددق القلقلدددة صدددغرى وإذا  دددان الصدددو    أ
أمل  اندق ، وإذا  ان   آخر الكلمة  انق القلقلة أشد وأقدوى 

 . وى
 :ولصواذ القلقلة كما يرا ا  لمار التجوي   مسة  ي 

 .(ق  –ط  –ا  –ج  –ي ) 

 ددددة خددددال  تعدددددد و . قطدددد  جددددد : وهددددر جمموعددددة   قولنددددا 
ر هددذا وقددد اعتمددد      دد.   هددذه الطاةفددة تعددا اصصددوا  

والنحددو والصددر  والقددرااا  علدد  جمموعددة مددن املصددادر   اللغددة 
 .ن يلهمنا السداد   القول والعملواهلل أسأل أ، والتيويد 

  :القلقلة  ي اللمة -5-5
والقلقلدة والتقلقدل قلدة  ": قال اخلليل، االضطراب والتحريك 

، الصددددددياح وام  ددددددار مددددددن الكددددددالم وشدددددددأل ، ال طددددددو    املكددددددان 
يقدال يتلقلدق ويتقلقدل . ة شدأل اضدطراب اليدرا   كر دي قلقلوال

قلقدل : " ما نصي ( قلل )   مادأل  وذ ر اتن منظور. (1)"لغتان 
أمل  ر دددددددي فتحدددددددرك ، فتقلقدددددددل  وقَلقددددددداالا  اليدددددددرا قلقلدددددددة وق لقددددددداالا 

وهو يتقلقل . والقلقلة شدأل اضطراب اليرا وكر ي . واضطرب 
 .(2)"ويتلقلق 

أمددا   االصددطالح ، فدد ن مددا  :ح القلقلةةة  ةةي ابصةةطال -5-3
أمجعددق عليددي  تدد  القددرااا  أن القلقلددة اضددطراب  ددرج ا ددر  
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عنددد النطددق تددي سددا ناا  دد  يةسددم  لددي نددوأل قويددة
أمل أنددي يتطدد  ، (3) 

 . تصو  خفيف قصري عند النطق تي سا ناا 
وقددددد حيددددق  ددددرو  القلقلددددة هبددددذه التسددددمية ص ددددا أصددددوا  

للفعل ة جاا  من املعا اللغومل فكأن القلقل، كتاج إىل كريك 
 .مبعا  ّرك اليرا( قلقل ) 

( قطدد  جددد ) وال نعددر  أ ددداا أالددق القلقلددة علدد   ددرو  
قطدددل سددديطويي الدددذمل عدددّر   دددرو  القلقلدددة تأ دددا  دددرو  ميدددرتة 
، ضغطق من مواضعها ف ذا وقفق خرج معها من الفم صةدويق 

 .(4) ونطا اللسان عن موضعي
 :  ا حروف القلقلة  -5-2

يكددددداد يكدددددون إمجدددددا  اللغدددددويني والقدددددرّاا علددددد   سدددددة  دددددرو  
أو ( قةطدد  جددد: )قددد مجعوهددا   قددوهلمو ، تتصددف هبددذه اخلاصددية 

 (5) (جد قط  ) ، (اطق جد ) أو ، (قد اطج)

أّن تعضدهم أضدا  اهلمد أل إليهدا ص ددا "  (6) ويدرى اتدن ارد رمل
أضدددددا  إليهدددددا التددددداا مددددد  أ دددددا  (6)وأن سددددديطويي. جمهدددددورأل شدددددديدأل 

ذ ددددر منهددددا  الكددددا  إالّ أنددددي جعلهددددا دون (8) وسددددة وأن املددددودمهم
، لكددن رةيددة اتددن اردد رمل وإضددافة سدديطويي ومددا ذ ددر املددود . القددا 

 . ل ذلك ليس تيرا عند مجهور القرّاا واملياهري وأتطاعهم 
وتعددد القددا  أعددرَ   ددرو  القلقلددة صّن مددا  صددل فيهددا مددن 

ر وأقددوى  ددا شدددأل الصددو  املتصددعد مددن الصدددر مدد  الضددغ  أ  دد
 . (9)  صل   غريها

 :ةخارهلا وصراتلا  -5-4
يتم نطق هذا الصو  تأن يندف  اهلواا من الدرةتني مداراا : القةاف 

مث يتخدددذ جمددراه   ا لدددق ، تددا نيرأل فدددال  ّددرك الدددوترين الصددوتيني 
 وهناك .    يصل إىل أدىن ا لق من الفم 

 –ذلدددددك اللهددددداأل  مبدددددا   –ينحدددددطس اهلدددددواا تاتصدددددال أدىن ا لدددددق 
تأقصددد  اللسدددان مث ينفصدددل العضدددوان انفصددداالا مفاج ددداا فيحدددد  

 . (11) صوتاا انفيارياا شديداا 
.   رأمل احملددددددتني صدددددو  هلدددددومل انفيدددددارمل مهمدددددو    القةةةةةةاف

تني القدماا خالفني   يتضح من هذا الوصف إن تني احملدتني و 
 . صو  القا 

  .وهو خال  خاص مبخرج القا :  الخالف األول
 .خاص تصفة ارهر واهلمس : الثانيالخالف و 

وتاتعدي  (11) أما من  يث موضد  النطدق فقدد وصدفها سديطويي
تأ ددا مددن أقصدد  اللسددان  (13)واتددن اردد رمل (12)  ذلددك اتددن جددي

 .وما فوقي من ا نك اصعل  
وضدددعوا ، فقدددد لاصدددوا  مدددن املخدددرج هدددذا وهدددم   تدددرتيطهم 

وهدددذا هدددو النتيددد  عندددد ، مدددا القدددا  تاليدددة للغدددني واخلددداا ال قطله
وقدد ،  والعدني وا داا والغدني واخلداا والكدا  والقدا  (14)سيطويي 

مددن  جدداا ترتيدد  اتددن جددي واتددن اردد رمل موافقدداا ملددا صددنعي سدديطويي 
 .جعل القا    موض  تال للغني واخلاا

تأ دا ) وهذا الكالم نفسي ينططق عل  وصف اخلليدل للقدا  
ال ميكددن أخددذ  ( هلويددة ) ي تالوصددف فطددالرغم مددن تصددر ، ( هلويددة 

وإالّ ملا وصف .  المي عل  أني يقصد اللهاأل تاملعا املعرو  لنا 
والقددددا  والكددددا  : " الكددددا   ددددذلك تأ ددددا هلويددددة  يددددث يقددددول 

وليسددددق الكددددا  هلويددددة . (15) "هلويتددددان صن مطدددددألا مددددن اللهدددداأل 
 .(16)  ال من اص وال  ما يرى احملدتون

رج القا   ما يةفهدم مدن الدنا  القدد  وخالصة القول    
أو هدددر  نكيدددة قصدددية تدددالتعطري ، إ دددا  دددرج مدددن أقصددد  ا ندددك ، 

 مددا يظهددر ، علدد   ددني إ ددا هلويددة   النطددق املعاصددر ، ا ددديث 
 .(16)  نطق اجمليدين من قرّاا القرآن الكر 

فمرجعي إىل وا د ، أما تفسري هذا اخلال    موض  النطق 
 : من اتنني 

لّعددددل علمدددداا العرتيددددة أخطددددأوا   تقدددددير املوضدددد  الدددددقيق  :األول 
 .لنطق القا  وهذا ا تمال يراه تعا الدارسني احملدتني 

عدن قدا   تلدف عدن  هو أن العرب رمبا  انوا يتكلمدون: الثاني 
ولدديس مددن الطعيددد أ ددم يقصدددون تالقددا  ذلدددك . قافنددا ا اضددرأل 

 وهددددر شددددطيهة .أل الصدددو  الددددذمل ميكددددن تسددددميتي تالكدددا  اجملهددددور 
تاريم القاهرية ولكنها أعمق منها   أقص  الفم وأ  ر استعالا 

ويةستأنس هلذا الرأمل تنطق معظم الطددو انن للقدا  علد  هدذا ، 
وي  دددده ، ووصدددف القددددماا هلدددا تأ دددا صدددو  جمهدددور ، (18) النحدددو

  –وحتهدددا اصساسدددية ( قطددد  جدددد ) ذ دددرهم هلدددا ضدددمن أصدددوا  
مث تطدور  مبدرور الوقدق ، ديدأل جمهدورأل  و دا شد  – ما قالوا هم 
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وليس من الطعيدد  دذلك أن نسدتنتج مدن .    صار  مهموسة 
وصدددف القددددماا هلدددذا الصدددو  أندددي رمبدددا  دددان ييدددطي تلدددك القدددا  
اجملهددددورأل الددددا ينطددددق هبددددا تعددددا القطاةددددل العرتيددددة   السددددودان و  
جندددول العدددراق فهدددم ينطقدددون هبدددا نطقددداا  دددالف نطقهدددا   معظدددم 

 . (19) "الغني " العرتية ا دي ة إذ ينطقون هبا نوعاا من  اللهيا 
واملسدددألة ال انيدددة   اخلدددال    صدددو  القدددا  تدددني القددددماا 

علد  أ دا   نطقندا املعاصدر صددو   (21) واحملددتني وصدفها تدارهر
إذ جنددددددد جميدددددددمل القددددددرااا    مصددددددر انن ينطقو ددددددا ، مهمددددددو  
النطدق التقليددمل     ما ذ ر  انتينو أن هذا هدو، (21) مهموسة

 .العرتية الفصح  اليوم 
 :الطةار

صددو  الطدداا  مددا تددوهن التيددارب ا دي ددة صددو  مهمددو  
غدري أن وضد  اللسدان . وأن نظريها غري املططق هو التداا ، مططق 

فاللسدان مد  الطداا يتخدذ ، م  الطاا  تلف عن وضعي م  التاا 
.  الوراا قليالا شكالا مقعراا منططقاا عل  ا نك اصعل  ويرج  إىل

ويتكددون هددذا الصدددو  تددأن يندددف  اهلدددواا مدداراا تددا نيرأل وال  دددرك 
فينحطس هناك فنأل قصريأل جداا اللتقاا ادر  ، الوترين الصوتيني 

فد ذا انفصدل اللسددان ، اللسدان تأصدول ال نايدا العليدا التقدداا  كمداا 
ددددَ  صددددو  انفيددددارمل نسددددميي الطدددداا  . (22)عددددن أصددددول ال نايددددا حة

 .لثوا انرجارا ةطب   –إذن صو  أسناين فالطاا 
وعدددددها . وقدددد وصدددف القددددماا الطددداا تأ دددا صدددو  جمهدددور 

. ضمن أصوا  القلقلة وهدر   نظدرهم أصدوا  شدديدأل جمهدورأل 
لدوال : "  ما ي خذ مدن قولدي ، عل  ذلك  (23)وقد نّص سيطويي 

وتاتعي من جاا ".اماطاق لصار  داالا والصاد سيناا والظاا ذاالا 
 .(24) ده من اللغويني والقرّااتع

أمل أن ، وهذا النص يفيد أن الطاا هدو النظدري املططدق للددال 
الفرق تني الصدوتني يعدود إىل اماطداق   الطداا وعدمدي   الددال 

والددددال  مدددا هدددو . فددد ذا  ال هدددذا اماطددداق أصدددطحق الطددداا داالا 
صددددو    –نظريهددددا املططددددق  –فالطدددداا ، معددددرو  صددددو  جمهددددور 

 .ك جمهور  ذل
لتفسدددري مددا ذهددد   نيا تمددال (25)ويقدددم الددد تور  مدددال تيددر

 : إليي ه الا 

لديس مدن الطعيدد أن يكدون هد الا العدرب قدد :   ابحتمةال األول
 .أخطأوا التقدير فظّنوا أن الطاا جمهورأل 

، لّعددل تطددوراا  ددد    نطددق ذلددك الصددو   :ابحتمةةال الثةةاني
. نطددق الضدداد ا اليددة فلّعلهددم  ددانوا ينطقونددي   القددد  مبددا ييددطي 

تالطداا    يسدم  أمل أن مدا  دان. والضداد ا اليدة صدو  جمهدور 
. ا قيقة ذلك الصو  الذمل ينطق تدي املصدريون ويسدموني ضداداا 

فلّمدددا لسدددق أصددددطحق الطددداا ا دي دددة الددددا يظهدددر أ دددا   تكددددن 
  .معروفة   النطق العرل القد  

 :البار
مددددرور اهلددددواا أوالا يتكددددون مددددن ، صددددو  الطدددداا شددددديد جمهددددور 
مث يتخذ جمراه تا لق مث الفم ، تا نيرأل فيحرك الوترين الصوتيني 

فددددد ذا .  ددددد  ينحدددددطس عندددددد اليدددددفتني منططقتدددددني انططاقددددداا  دددددامالا 
انفرجددق اليدددفتان فيددأألا حعندددا ذلددك الصدددو  االنفيددارمل الدددذمل 

وهدو لديس صدوتاا أساسدياا  (P)ومهمدو  الطداا هدو . يسم  تالطاا 
 .(26)تية من أصوا  العر 

 : الج ل
وصدددددف صدددددو  ارددددديم اختالفددددداا  طدددددرياا اختلدددددف الطدددددا  ون   

صددة انراا والروايددا  وخال. وتنوعددق الروايددا    اريقددة نطقددي ،
 :تطدو  انيت

. (26) (انفيارمل ) وصف القدماا اريم تأ ا صو  شديد  – 5
أصدددددددوا  القلقلدددددددة   نظدددددددرهم وعدددددددّدوها مدددددددن أصدددددددوا  القلقلدددددددة و 

 .انفيارية
يم الدددا نسدددمعها انن مدددن جميدددمل القدددرااأل القرآنيدددة أقدددرب اردد – 3

يتكدددون مدددن ، وهدددر صدددو  جمهدددور ، ارميددد  إىل ارددديم اصصدددلية 
مث يتخدددذ ، انددددفا  اهلدددواا إىل ا نيدددرأل فيحدددرك الدددوترين الصدددوتيني 

وهدددو عندددد التقددداا ، جمدددراه   ا لدددق والفدددم  ددد  يصدددل إىل املخدددرج 
يكددداد ينحدددطس معدددي وسددد  اللسدددان توسددد  ا ندددك اصعلددد  التقددداا 

د  صدو  ،  ف ذا انفصل العضدوان انفصداالا تطي داا ، جمرى اهلواا  حة
   فانفصدال العضدوين هندا أتطدأ قلديالا مندي، يكاد يكون انفياريداا 

وهلددذا ميكددن أن تسددم  ارددديم ، الددة اصصددوا  اليددديدأل اصخدددرى
 .(28)العرتية الفصيحة صوتاا قليل اليدأل 
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فكيدددف  اندددق ، شدددديدأل  فددد ذا  اندددق ارددديم الفصددديحة صدددوتاا 
 تنطق ؟

يةقدم الد تور أمحد  تار عمر
 : (29) ا تمالني 

وهدو النطدق املصدرمل : أن تكون عل  املقاتدل اجملهدور للكدا   –5
 .املعرو  للييم 

أن يكون نطقهدا قريطداا مدن نطدق الددال وي يدده هدذا النطدق    –3
 .صعيد مصر وتعا منااق ار اةر 
 فكيف  انق تنطق ؟، مر طة  أما إذا  انق اريم الفصيحة

 :ولا ، (31)ا تماالن قّدمهما الد تور  مال تير فلدينا
نطددددق مر دددد  جدددد ةه اصول صددددو  قريدددد  مددددن الدددددال،وال اين  –5

 .صو  معطش  اريم اليامية 
) نطددق مر دد  جدد ةه اصول صددو  قريدد  مددن اردديم القاهريددة  –3

 .وال اين صو  معطش  اريم اليامية ( الكا  اجملهورأل 
 :ال ال

يتكون من اندفا  اهلواا ماراا تدا نيرأل ، صو  شديد جمهور 
مث يأخدددذ جمدددراه   ا لدددق والفدددم  ددد  ، فيحدددرك الدددوترين الصدددوتيني

يصددل إىل  ددرج الصددو  فينحددطس هندداك فددنأل قصددريأل جددداا اللتقدداا 
فد ذا انفصدل اللسدان ، ار  اللسان تأصول ال نايدا التقدااا  كمداا 

دد   فالتقدداا اددر  اللسددان ، صددو  انفيددارمل عددن أصددول ال نايددا حة
تأصدول ال نايدا يةعدد  داةالا يعددنا جمدرى اهلدواا وال يسدمح تتسددرتي 

 .(31)    ينفصل العضوان انفصاالا مفاج اا يتطعي ذلك االنفيار
لمةةةةاذا  ةةةةء القةةةة ةار الحةةةةروف المجلةةةةورع الشةةةة ي ع  -3-5

 بالقلقلة ؟
جملهور جي  أن نعر  أن ا ر  ا، لإلجاتة عن هذا الس ال 

هو الذمل أشط  االعتماد مدن موضدعي ومند  الدنفس أن جيدرمل معدي 
، وأن ا دددر  اليدددديد  (32)  ددد  ينتهدددر االعتمددداد وجيدددرمل الدددنفس

 .(33) هو الذمل مين  الصو  من أن جيرمل فيي
أمددا احملدددتون فقددد عددّووا عددن اجملهددور تأنددي الصددو  الددذمل يهتدد      

ديد تاالنفيددارمل وهددو وعددّووا عددن اليدد (34) معددي الددوتران الصددوتيان
الددددذمل يندددددتج مدددددن ا طددددا  جمدددددرى الدددددنفس عنددددد  دددددرج الصدددددو  مث 

 .(35)إاالقي

وقد فطن ، لقد تعرضق اصصوا  اليديدأل اجملهورأل للهمس 
ظدداهرأل تطددور تعددا أصددوا  ، اللغويددون والقددرّاا إىل هددذه الظدداهرأل 

، وخيدددوا أن يصدددي  عدددواه تدددالوأل القدددرآن الكدددر  ، اللغددة العرتيدددة 
هلددم مددن وضدد  ضددوات  معينددة تدد دمل إىل إعطدداا هددذه فكددان التددد 

فعنوا توصف  دل  در  عدرل وصدفاا ، ا رو   قها من النطق 
دقيقاا واستنكروا ما شدا  مدن ا درا  عدن النطدق السدليم للصدو  

والقلقلة إتطا  هذه ا رو  تصويق أو ، لذلك قلقلوها ، العرل 
كقيقددداا   صن   هدددذا النطدددق،  ر ددة خفيفدددة عنددددما تكدددون سدددا نة 

،  امالا خلواص هذه ا رو  ، أمل كقيقاا لالنفيار وارهر معاا 
فعدم وجود هذا الصو  ي دمل إىل تقليل صفا االنفيار وارهر 

ص دددا أصدددوا  إذا " معددداا وخفددداا الصدددو  والتطاسدددي تصدددو  آخدددر 
فيحتددداج إىل ظهدددور صدددو  ، سدددكنق ضدددعفق فاشدددتطهق تغريهدددا 

وغدددريه  يدددادأل إندددام النطدددق  ييدددطي الندددوأل  دددال سدددكو ن   الوقدددف
 .(36)"هبن

وتفسددري ذلدددك أن نطدددق هدددذه اصصدددوا  نطقددداا  دددامالا واضدددحاا 
 الة السكون يستدعر جهداا  طرياا ، فصفة اليدأل فيها تعي أن 
اهلدددواا  طدددو   طسددداا تامددداا ، وجهرهدددا يعدددي عددددم جريدددان الدددنفس 

تكدون ( ا سداب ) فحني نقف عل  الطاا م الا   م ل . " معها
مجعق عليها م   طس اهلواا وراا اليدفتني وا اجدة إىل هدواا  قد

اسدتمرار انططداق اليدفتني تسدط  سدكون ، الصو  لن يد  الدوترين 
، وهبددددذا ال يةسددددم  ن يدددد  الددددوترين وال انفيددددار الصددددو  . الوقددددف 

ولدذا  دان فدتح مكدان . فيخفق صو  الطاا    ال تكاد تتطيندي 
ق عند الوقف يسمح للوترين تالن ي   صر الصو  ت ظهار صوي

 . (36)" لطيان الصو  اجملهور االنفيارمل أو اليديد 
، إن القدددددماا  رصددددوا علدددد  هددددذه اصصددددوا   ددددني قلقلوهددددا 

والقلقلة ليسق   ا قيقة إالّ مطالغدة   ارهدر تالصدو  اليدديد 
وليسق إاالة هلا م  إضافة صدو  لدني قصدري " ل ال يةيتطي تغريه 

 .(38) رألييطي الكس
ولكن ترغم هذا ا رص اليديد فقدد تطدور  تعدا أصدوا  
القلقلددددة فأصددددطحق ال تةسددددم    نطقنددددا انن إالّ مهموسددددة م ددددل 

 . القا  والطاا 
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 :  راج اللمزع ةن قائمة األصواذ المقلقلة  -3-3
ومدد  ،  ددرو  القلقلددة كمدد   ددل ا ددرو  اجملهددورأل اليددديدأل 

هلمد أل ضدمن أصدوا  القلقلدة هذا نال د  أن القددام    يدذ روا ا
غدري أ دم عّللدوا  (39) وترغم أ ا   نظرهم صدو  جمهدور شدديد، 

 :  إخراجها من  رو  القلقلة  –وجهة نظرهم 
فددددف    الددددة السددددكون ويعنيهددددا امعددددالل فتختلددددف  –5 إ ددددا  ة

 .(41)تذلك عن أخواهتا
إن اهلمدددددددد أل  ددددددددالتهو  و السددددددددعلة فيددددددددر  عددددددددادأل العلمدددددددداا "  –3

تلطافة ورفق وعدم تكلف   ضغ   رجها ل ال يظهر  ت خراجها
فيخفددددر  ين ددددذ شدددددهتا ويعدددددم ، صددددو  ييددددطي التهددددو  والسددددعلة 

 .(41)" قلقلتها 
 .وهذا التعليل فيما يطدو أقوى وأرجح من ساتقي 
ص دا عندد ، وال ت ري اهلم أل أمل إشكال   الدراسا  ا دي ة 

هم تأ ددا مهمددو  احملدددتني ليسددق  رفدداا جمهددوراا وإن وصددفها تعضدد
إذ هدددر علددد  . (43) وتعضدددهم تأ دددا ال مهمدددو  وال جمهدددور. (42)

 .الرأيني ليسق جمهورأل 
واحملدددددتون يددددرون أن جددددّل اهتمددددام القدددددام   ددددان منصددددرفاا إىل 

وقدددد وجددددوا أن القدددا  ، وضدددوح الصدددو    الوقدددف أو خفاةدددي 
والطاا والطاا واريم والددال  فدق صدوهتا وال يظهدر إالّ تضدغطها 

أمدددا صدددو  اهلمددد أل ف ندددي ، مواضدددعها ت ظهدددار صدددو  تعددددها  عدددن
يةسدددم  تيدددكل  يددد    الوقدددف مددددن غدددري  اجدددة إىل ضدددغ  عددددن 

) أو ( السماا ) وهذا واضح   الوقف عل  اهلم أل   ، موضعي 
وذلدددددك صن الصدددددواةق سدددددواا أ اندددددق اويلدددددة أم قصدددددريأل ( إتدددددداا 

ان أصددوا  جمهدددورأل واسدددعة املخدددرج يتذتددذب معهدددا الدددوتران الصدددوتي
د  تسدط  انقطدا  اهلدواا املسدتمر  ف ذا أةغلق الوتران لنطق اهلمد أل حة

والدددددراجح أن ،   ا لدددددق فيدددددأأل صدددددو  اهلمددددد أل وإن  دددددان خافتددددداا 
العلماا عندما أخرجوا اهلم أل من  رو  القلقلدة املتصدفة عنددهم 

 دددانوا ينظدددرون إليهدددا مددد   دددر  متحدددرك قطلهدددا ، تاليددددأل وارهدددر 
ا ددددقذ واذهدددد ذ واخلدددد ذ : تاصفعددددال قياسدددداا علدددد  ن يددددل اتددددن جددددي 

واخرجذ 
 (44) . 
 
 

 :حروف القلقلة ل ست كللا ش ي ع ةجلورع  -3-2
إن القددول تددأن  ددرو  القلقلددة  لهدددا شددديدأل جمهددورأل يضددطرنا 

 : إىل إتداا املال ظا  انتية 
أمدا إ دا ،  ون القا  صوتاا شدديداا أمل انفياريداا قدول سدليم   –5

رفي عن القا  فهر مهموسة ال يهت  فهذا  الف ما نع، جمهورأل 
فالقددا   ددان يةنطددق هبددا الغددني أو اردديم . معهددا الددوتران الصددوتيان 

 ( .اخلالية من التعطيش ) القاهرية 
. وهذا ينططق ناماا عل  الطاا الا رمد  القددماا إىل قلقلتهدا  –3

فهدددر ليسدددق الطددداا الدددا نسدددمعها انن   قدددرااأل املقدددرةني   هدددذا 
 قددداا صدددو  انفيدددارمل ولكنهدددا   نطقندددا ا اضدددر  فهدددر، العصددر 

فوصدفهم هلدا تدارهر يعدي أ دا  اندق تةنطدق  ، مهموسة ال جمهدورأل 
 . الضاد الا نسمعها انن من قرّاةنا 

فالقددددددا  والطدددددداا اصصددددددليتان لددددددا صددددددوتان جمهددددددوران  ددددددرص 
القدددددماا علدددد  جهرلددددا ولكددددن تددددرغم هددددذا ا ددددرص قددددد تطددددورا إىل 

 .انن  صوتني مهموسني   نطقنا
ومعا ذلك أ دددددددددا ، نّصوا عل  أن اريدددم من أصوا  القلقلة  –2

ولكددن اردديم الددا نعرفهددا انن علدد  ( انفيددارمل ) صددو  شددديد 
. ا تكددا ر  –أمل انفيددارمل ، ألسددنة القددرّاا هددر صددو  مر دد  

أمدددا القدددول تأ دددا صدددو  انفيدددارمل صدددر  فيعدددي أ دددا تةنطدددق  مدددا 
ومددددن احملتمددددل أن هددددذا النطددددق  ددددان . ن تةنطددددق اردددديم القاهريددددة ان

فهو قول ، وأما قوهلم تأن اريم صو  جمهور . معروفاا   القد  
 . (45)صحيح 

 أ المراا بالوقف ض  الوصةأ ؟ و ةأ ت لةر القلقلةة  -5 -4
 :  ي الوقف  قط ؟ 

أن ( قطددد  جدددد ) اشدددني اللغويدددون والقدددرّاا لقلقلدددة  دددرو  
إذ تلتددطس هددذه . ة قلقلتهددا صن سددكو ا هددو علّدد، تكددون سددا نة 

ا ددددرو     الددددة السددددكون تددددا رو  املهموسددددة أو نيددددل إىل أن 
فلي دددوا إىل كريكهدددا  دددر  لدددني قصدددري  رصددداا ، تكدددون مهموسدددة 

وعلينا أن نستيعر . عل  إظهار  ل خصاةصها من جهر وشدأل 
 .  ا ذر التام   استعمال املصطلح وما  ملي من داللة 
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فهددددل يعددددي ذلددددك أن . لقلقلددددة تددددالوقف فالقدددددماا خّصصددددوا ا
القلقلدددة تظهدددر   الوقدددف و تفدددر   الوصدددل أم أن الوقدددف يعدددي 

عدددن  (46) السدددكون   تعطدددري القدمدددددداا ؟ وقدددد أجددداب اتدددن ارددد رمل
وذهدد  متددأخرو أةمتنددا إىل  صدديص : " هددذا التسدداةل  ددني قددال 

القلقلدددة تدددالوقف نسدددكاا تظددداهر مدددا رأوه مدددن عطدددارأل املتقددددمني أن 
فظّندوا أن املدراد تدالوقف . لقلقلة تظهر   هدذه ا درو  تدالوقف ا

ضددد الوصددل ولدديس املددراد سددوى السددكون فدد ن املتقدددمني يطلقددون 
 ". الوقف عل  السكون 

 :     ةراتب القلقلة -4-3
 :علماا التيويد القلقلة إىل مرات قّسم اللغويون و 

ف وهددر إذا  ددان ا ددر    آخددر الكلمددة ووقدد :قلقلةةة كبةةرى –5
، هبدددديجذ ، ا ددددقذ ، م ددددل ا سددددابذ . عليهددددا  انددددق شددددديدأل جددددداا 

 .صراي ذ ، شديدذ 
: إذا  ددددان ا ددددر    وسدددد  الكلمددددة م ددددل  :قلقلةةةةة صةةةةمرى –3

 .(46) أتناا، يدعون ، جيعلون ، يطعمون ، يقطعون 
 

 ةةالخاتم
وقددد . هددر ارهددر واليدددأل   نظددرهم ،  ددرو  القلقلددة  سددة

مددددن اعددددنافهم تأ ددددا شددددديدأل  غماسددددتطعدوا اهلمدددد أل منهددددا علدددد  الددددر 
ص ددددا عرضدددة للتخفيددددف والتسددددهيل وامعدددالل وقددددد رأينددددا ، جمهدددورأل

للمحدددتني رأيدداا آخددر  تلددف عددن رأمل القدددام    تعليددل وإخددراج 
  .اهلم أل من  رو  القلقلة

وملّددا شدددا    نطدددق تعدددا العددرب مددديلهم إىل لدددس اصصدددوا  
السكون متطرفة وال سيما إذا  انق ميكلة ت، اجملهورأل اليديدأل 
 ددرص القدددماا علدد  جهرهددا ت ضددافة صددو  ،   وسدد  الكلمددة 

حولددددوا تينهددددا وتددددني أن تصددددطح لددددني قصددددري جددددداا ييددددطي الكسددددرأل لي
 .مهموسة

النطق تطعا  وقد شارك القرّاا اللغويني   رصد ظاهرأل تطور
وخيدوا أن يصدي  النطدق القدرآين شدرا مدن ،أصوا  اللغة العرتيدة

ا واسددددتنكرو ، صددددوا  وصددددفاا دقيقدددداا وا إىل وصددددف اصفهرعدددد ،ذلددددك
 .اال رافا    نطق تعا اصصوا 
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 . 182-181الوجي    فقي اللغة ،  ، 158، ( أنيس)اللغوية 
 . 213النير ،  (46)
 38درو    علددم أصددوا  العرتيدة ، جددان  ددانتينو ، : ينظدر   هددذا التقسديم  (42)

  . 26، هداية املستفيد ،  مود أتو رمية ، 
 

  المماار والمراهل
القداهرأل ، مكتطدة امجنلدو املصدرية ،  4ي . إتدراهيم أنديس . د: اصصدوا  اللغويدة  -

 .م 1961
أمحد  مد سالمة ، جامعة اص هر ،  لية اللغة العرتية ، . غوية ، داصصوا  الل -

 .    .أسيوي ، د
الوهدان   كويدد القدرآن ويليدي رسدالة   فضداةل القدرآن ، اليديخ  مدد الصدادق  -

 . .د.قمحاومل ، اطعة أ هرية 
، مطدات  سديل  1966،  1ي . أمحد  تدار عمدر . د: دراسة الصو  اللغومل  -

 .لقاهرأل  ا، العرب 
مططعة ،  1ي .غامن قدورمل ا مد . د: الدراسا  الصوتية عند علماا التيويد  -

 .م 1986تغداد ، اخللود 
منيورا  .  سام النعيمر . د: الدراسا  اللهيية والصوتية عند اتن أل جي  -

 .م 1981تغداد ، و ارأل ال قافة وامعالم 

، صدددداق القرمدددداومل : ينو، ترمجددددة جددددان  ددددانت: درو    علددددم اصصددددوا  العرتيددددة  -
 .م 1966ارامعة التونسية 

، مكدددر تدددن أل االددد  القيسدددر : الرعايدددة لتيويدددد القدددرااأل وكقيدددق لفددد  الدددتالوأل  -
 .م 1963دميق ، أمحد  سن فر ا  . كقيق د

 .اتن القاصح الطغدادمل ، القاهرأل : سراج القارئ املطتدئ  -
مططعددة ، مصددطف  السددقا وآخددرون :  اتددن جددي ، كقيددق: سددر صددناعة امعددراب  -

 م 1954مصر ، مصطف  الطاتلر ا ليب 
 .مصر ، اتن يعيش ، املططعة املنريية : شرح املفصل  -
، دار املعددار  ، 2 مددال  مددد تيددر ، ي . د(: اصصددوا  ) علددم اللغددة العددام  -

 .م 1961مصر 
يددد اخلطيدد  ، عمدددأل املفيددد وعدددأل عطداجمليددد   أصددول التيويددد ، اليدديخ عطداجمل -

 .مططعة ارمهور ، املوصل ، 1966
إتدراهيم . د، مهدمل املخ ومر . د: اخلليل تن أمحد الفراهيدمل ، كقيق : العني  -

 .م 1981الكويق ، مطات  الرسالة ، السامراةر 
 .تريو  ، عا  الكت  ، عطد السالم هارون : سيطويي ، كقيق : الكتاب  -
مكددددر تددددن أل االدددد  القيسددددر ، دار صددددادر : الكيددددف عددددن وجددددود القددددرااا   -

 .تريو  
 فايدددددة الددددددراغطني   كويددددددد القدددددرآن الكددددددر  ،  ددددددر الددددددين اخلطيدددددد  ، اليددددددر ة  -

 . 46,1،  4امسالمية للططاعة والنير احملدودأل ، تغداد ، ي
 فاية املستفيد   فن التيويد ، ا اج  ر عطدالقادر اخلطي  ، مكتطة النهضدة -

 .  4654، 9، تغداد ، ي
 .مصر ، اتن منظور ، الدار املصرية للتأليف والنمجة : لسان العرب  -
رندددة إ يددداا الدددنا  ،  مدددد عطدددد اخلدددالق عضددديمة : املدددود ، كقيدددق : املقتضددد   -

 .القاهرأل ، امسالمر   اجمللس اصعل  للي ون امسالمية 
، سددددة الرسددددالة عطددددد الصددددطور شدددداهني ، م س. د: املددددنهج الصددددويت للطنيددددة العرتيددددة  -

 . م4651تريو  
 .القاهرأل ، مل ، مططعة مصطف   مد   اتن ارر : النير   القرااا  العير  -
 .تغداد ،  مود أتو رمية ، مططعة منري : هداية املستفيد   أ كام التيويد  -
م 4696 لد  ، الوجي    فقي اللغة العرتية   مد اصنطدا ر ، مكتطدة اليدهطاا  -
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ABSTRACT 
The  old   Arabic  inguists  nd  eciting  cientists ave extracted many sound  qualities  of  Arabic 

sound  system. It was the fruit of minute analysis , follow up and methodical description. One of 

these gualities is the “Qalqalah”. 

It is defined as the disturbance of a sound production at the level of utterance . they are voiced 

sounds at production, while still (silent) voiceless, that have a high stress and intonation. Also, there 

is an exclusive link between the linguistic meaning (implicit)of a word. 

If these sounds occur at the beinning of a word, then the “Qalqalah” would be minimum .On the 

other hand, if they occur at the end syllable of a ward, 

Then the “Qalqalah” would be 

High. 

The “Qalqalah” sounds are five:/القاف/,/الطاء/الجيم/الباء/. 

They are summarized in the statement: قطب  دب.Nevertheless, there is adisagrement in counting 

som words as not belonging to this statement. 

In this research, I have relied upon a group of refrences of lingusistics, grammar, saref, and 

reciting. May Allah guide us to the right action and speech. 
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 (7002 - 5891) لمدةخالل اتحليل ظاهرة نمو وتطور اإلنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية 
 

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

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

 
 الخالصة

تستتتفدا الدراستتة تحليتتل ظتتاهرة نمتتو وتطتتور اإلنفتتاق الحكتتومي فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية بازمتمتتاد ملتت  بيانتتا  سلستتلة  منيتتة وللمتتدة 
ازتجاهتا  التطوريتة   بيتة الستعودية تتل التر يت  ملتولغرض إمطاء صورة واضحة ومتكاملة من السياسة ازنفاقية في المملكتة العر ( 5891-7002)

  وهيكليتتة اإلنفتتاق باإلضتتافة إلتت  تحليتتل العالقتتة بتتين النفقتتا  الحكوميتتة وبعتتى العوامتتل المتتم رة ملتت  مستتتواها باستتتخدام مقتتايي  ومم تترا  مفمتتة
ستتمرار مبتر الت من وبتزن مت ء متن هتوا النمتو  تان  الميل المتوسط والحدي والمرونتا  ، وتوصتلا الدراستة إلت  إلن اإلنفتاق الحكتومي  تان ينمتو با

متتة ظتتاهري نتتات  متتن ارتفتتاى المستتتوس العتتام للستتعار المتمثتتل بالتاتتخل باإلضتتافة إلتت  ال يتتادة الستتكانية ، وبتتزن هنتتا  اتجتتا  نحتتو تتتدني دور الحكو 
تعليمتتي والتتتحي والترفيفتتي افتتراد المجتمتت  الستتعودية بالتتتدخل فتتي النشتتاد ازقتتتتادي واهتمامفتتا بالمجتتاز  التتتي تتتمدي إلتت  رفتت  المستتتوس ال

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

 

 

 

 

 دمةمق
 

تشكككد دراسككة النفقككام احلكوميككة كحككدأل اسركككان اسساسككية 
لعلكككككم املاليكككككة العامكككككة سدكككككا تعتكككككو ت ابكككككة أداة ر يسكككككية مككككك  أدوام 
السياسة املالية املستخدمة مك  قلكد احلكومكام إلعكلاا احلاجكام 
العامككة ، أإ كن افككد  مكك  اإلنفككاق احلكككومي هككو  قيكك  املنفعككة 

مككة فمككإل تلككس الفلسككفة السياسككية للمجتمككإل إلعككلاا حاجككاام العا
للحكومكككام وت كككور احليكككاة االجتماعيكككة واالقتصكككاد ة ت كككور ن كككرة 
احلكومككككام لقنفككككاق وت ككككور أتواق ومت للككككام وحاجككككام أفككككراد 
اجملتمإل  وهذا أدأل كىل منو حجم اإلنفكاق ومك  ت ت كور هيكليتك  
فلعد أن كانت مقتصرة باإلنفاق على الوظا ف التقليد ة املتم لكة 

م  والكككدفاا والقضكككا  ت كككورم وأقكككلحت   الوقكككت احلا كككر  بكككاس
كأداة قوإ بيد احلكومة تستخدمها لتحقيك  مجلكة مك  اسهكدا  
واللا ام واملتم لة بتحقي  التوازن االقتصادإ واالجتماعي واملايل 
وهذا م  عأن  أن  سكاهم   رفكإل مسكتوأل الرفاهيكة الكيت  كنعم  كا 

مسككتو ام املعيشككة بككني  لقككام أفككراد اجملتمككإل وتقليككد الفككوارق   
اجملتمككإل وحماربككة الل الككة ومسككاعدة العككا لني عكك  العمككد ومسككاندة 

اسفكككككككككراد توإ الكككككككككدالول احملكككككككككدودة و قيككككككككك  االسكككككككككتقرار والنمكككككككككو 
اخل ، هكككككذا اللا كككككام ..... االقتصكككككادإ وتعل كككككل التنميكككككة اللشكككككر ة 

املسككككتجدة لقنفككككاق احلكككككومي جعلككككت ن ككككرة أفككككراد اجملتمككككإل كليهككككا 
 .سدا تدالد   قلب حياام وترسم مستقللهم املشرقاجيابية 

وتنلككإل أةيككة اللحككل مكك  الككدور الكلككس للنفقككام احلكوميككة   
 قيكك  التككوازن االقتصككادإ واالجتمككاعي واملككايل والسياسككي والككذإ 
 سككاهم   نشككر اسمكك  والسككمم ورفككإل مسككتوأل الرفاهيككة الككيت  ككنعم 

يم منكو وت كور اإلنفكاق  ا أفراد اجملتمإل ، و هكد  اللحكل كىل تقيك
 7004 –5891احلككككككومي   اململككككككة العربيكككككة السكككككعود ة للمكككككدة 

باعتمككاد عككدد مكك  املوعككرام واملقككا يس الككيت  ككدد سككلوك اإلنفككاق 
جتاا العوامد اليت تقرر مستواا والوقو  علكى االجتاهكام الت ور كة 
الكككيت قكككاحلت هيكليكككة اإلنفكككاق مككك  فككك ة سالكككرأل ، ، وتكككتلخ  

الكشكككككف عككككك   ليعكككككة العمقكككككة بكككككني النفقكككككام مشككككككلة اللحكككككل ب
احلكوميكككة وبعكككري املتلكككسام االقتصكككاد ة واالجتماعيكككة والسياسكككية  
واملالية والنقد ة ، و ستند اللحكل كىل فر كية مفادهكا كن اإلنفكاق 
احلكومي   اململكة العربية السعود ة منكت وت كورم الكمل املكدة 

احملي كككككة  نتيجككككة لعو ككككاا السياسككككية والعسكككككر ة 7004 – 5891



  2152، 22-47 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 41 

باململكة ،  وللوقول كىل هد  اللحل ودعم فر يت  مت اعتماد 
أسكلو  التحليكد الوقككفي واإلحصكا ي ، وتضككم  اللحكل احملككاور 

 :اآلتية 

 نمو وتطور اإلنفاق الحكومي: المبحث ااول 
 ظاهرة منو وت ور اإلنفاق احلكومي: أوالً 
 مجايلت ور النفقام احلكومية والناتج احمللي اإل: ثانياً 
 ت ور اإلنفاق احلكومي حسب عمقتها بال روة القومية: ثال اً 
 ت ور اإلنفاق احلكومي حسب التصنيف الوظيفي: رابعاً 

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

 نفقام احلكوميةأثر املستوأل العام لعسعار على ال: أوالً  
 أثر الل ادة السكانية على النفقام احلكومية : ثانياً 
 العمقة بني اإلنفاق احلكومي واللم : ثال اً 
 العمقة بني النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل: رابعاً 

 العمقة بني النفقام احلكومية واإل رادام احلكومية: الامساً 
 قام احلكومية والسكانالعمقة بني النف: سادساً 

 
 نمو وتطور اإلنفاق الحكومي: المبحث ااول 

 
  ظاهرة نمو وتطور اإلنفاق الحكومي: إلوزً 

 ت لككككب اسمككككر ودكككك  بصككككدد دراسككككة النفقككككام احلكوميككككة أن 
نتعككر  بكككد اً علككى ماهيتهكككا مكك  حيكككل تعر فهككا وأركادكككا وت ورهكككا 

 .وأسلا  منوها سوا  كانت ظاهر ة أم حقيقية 
يككككل التعر ككككف فأءلككككب علمككككا  املاليككككة العامككككة  عرفككككون فمكككك  ح

النفقة احلكومية بأدا مللغ نقدإ خيرج م  الذمة املالية للحكومة 
أو كحكككككدأل السكككككل ام املكونكككككة فكككككا  كككككد   قيككككك  منفعكككككة عامكككككة 

(Mithani,1998:221 ). 
ومككك  الكككمل التعر كككف أعكككما ككككك   د كككد اسرككككان الر يسكككية 

 ( 58: 7002،الدليمي:)وكما  لي اق احلكومي ب مثة نقاطلقنف
 إلنفاق احلكومي مللغ نقدإا. 

 ومككككككة أو كحككككككدأل أن خيككككككرج اإلنفككككككاق احلكككككككومي مكككككك  تمككككككة احلك
 .السل ام املكونة فا

  جيككككككككب أن  كككككككككون اللككككككككر  مكككككككك  اإلنفككككككككاق احلكككككككككومي كعككككككككلاا              
 .حاجة عامة 

كن النفقكككككام احلكوميكككككة تعككككككس بشككككككد كلكككككس دور احلكومكككككة 
دور احلكومكككة مكك  الدولكككة احلارسككة كىل الدولكككة  وت ككورا فمكككإل ت ككور

املتداللة فاملنتجة بدأم احلكومام تتدالد   حيااا االقتصاد ة 
واالجتماعيكككككة وبكككككذلق فكككككان النفقكككككام احلكوميكككككة منكككككت وت كككككورم 

 .وتوسإل ن اقها تلعا لذلق 
وتعد ظاهرة منو وت ور اإلنفاق احلكومي م  ال واهر املألوفة 

فت أن متها ودرجة تقدمها ، وبالرءم   مجيإل الدول مهما االتل
التقليد ني لتلق ال اهرة كال كن اإلنفاق   م  معار ة االقتصاد ني

كككككان  نمككككو و ت ككككور باسككككتمرار   مع ككككم دول العككككا  ، وقككككد زاد 
بشككككككد ملحكككككو  وسكككككر إل مكككككا بعكككككد احلكككككر  العامليكككككة ال انيكككككة حككككك  
أقلحت تلق الل ادة املستمرة   مسكتوأل اإلنفكاق ظكاهرة تعكر  

و   قتصككر النمككو " ظككاهرة منككو وت ككور اإلنفككاق احلكككومي " اسككم ب
علكى اسرقككام امل لقككة بككد كانككت نسككلية أإ كدككا منسككوبة كىل بعككري 
املتلسام املهمة كاملتلسام االقتصكاد ة واالجتماعيكة والدكوءرافيكة 

 .واملالية 
كن أول مكككك  اسككككك عى االنتلكككككاا كىل ظككككاهرة النمكككككو املسكككككتمر   

أدولكككككف )احلككككككومي هكككككو االقتصكككككادإ اسملكككككا  مسكككككتوأل اإلنفكككككاق 
كت قكككام بدراسكككة منكككو وت كككور النفقكككام احلكوميكككة   أملانيكككا ( فكككاجنر

وعكككدد كلكككس مككك  الكككدول اسوربيكككة باإل كككافة كىل الوال كككام املتحكككدة 
واليابان المل القرن التاسإل عشر وتوقد كىل نتيجة مهمة أ ل  

ادهككككا  مف (Wagner's Law)عليهككككا فيمككككا بعككككد بقككككانون فككككاجنر 
كلمككككا حقككككك  جمتمعكككككاً مككككك  اجملتمعكككككام معكككككداًل معينكككككاً مككككك  النمكككككو "

االقتصادإ فان تلق  ودإ كىل اتساا نشاط الدولة وهكذا  عمكد 
علككككى ز ككككادة اإلنفككككاق احلكككككومي تعككككدل أكككككو مكككك  معككككدل النمككككو 

              ، وهكككككككككذا  (15-11:  5887املكككككككككومر واللي كككككككككار ، " )االقتصكككككككككادإ
     ال كككككاهر ،: )ة كمكككككا فسكككككرا فكككككاجنر النمكككككو  عكككككود لعسكككككلا  اآلتيككككك

5899 :557 ) 
  توسإل الوظا ف التقليد ة للدولة. 

  توسإل ن اق النشاط احلكومي. 
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  ز كككككككككادة ال لكككككككككب علكككككككككى السكككككككككلإل العامكككككككككة والكككككككككدمام الرفاهيكككككككككة
 . االجتماعية

كن قيام احلكومام بل ادة مستوأل كنفاقهكا لكيس أمكراً اعتلا يكاً 
كككك  التمييككل بككني نككوعني وكمنككا هنككاك دوافككإل مهمككة لتلككق الل ككادة و 

م  الل ادة ةا الل ادة احلقيقية والل ادة ال اهر ة ، فالنمو احلقيقي 
 عككر بككأن هنككاك توسككعاً   حجككم السككلإل وادككدمام الككيت تقككدمها 

، أمكا النمككو ال ككاهرإ ( 52:  7008العلككي ، )احلكومكة للمجتمككإل 
ي دون فيعر بأن هناك توسعاً   اسرقام النقد ة لقنفاق احلككوم

أن  قابلهككا أ ككة ز ككادة   حجككم السككلإل وادككدمام العامككة املقدمككة 
 ( .521: 7008احلاج ، )م  قلد احلكومة 

  تطور النفقا  الحكومية والنات  المحلي اإلممالي:  انياً 

أن  (5)تكشف املع يام اإلحصا ية الواردة   اجلدول 
ية السعود ة املستو ام السنو ة لقنفاق احلكومي   اململكة العرب

، كت  7004 – 5891عهدم ت ورًا كميًا ملحوظًا المل املدة 
 5891مليون لاير   سنة  232035اخنفري حجم اإلنفاق م  

وم  ت ارتفإل ليصد كىل  1995مليون لاير   سنة   147534كىل 
حمققة المل ف ة التحليد  ، 7004مليون لاير   سنة  351090

مليون لاير ،  558011تقدارز ادة تل د ع   عف ونصف أإ 
 .مليون لاير  774700وتتوسط سنوإ للل ادة قدرا 

كن هذا التذبذبام   مستوأل اإلنفاق هي حصيلة 
لعو اا السا دة احملي ة باململكة فهو  عكس ت ور اسحداث 

، وم  ت  5894 – 5891اإل رانية للسنوام /   اجللهة العراقية 

                   ، وم  ت 5885 – 5880ءلو الكو ت   السنوام 
                7000ءلو التحالف للعراق واالستعداد ل  منذ سنة 

 .والسنوام اليت تلتها 
وعند التمع    معدالم منو النفقام احلكومية جند بأن  
هناك تفاوتاً  كلسًا م  سنة سالرأل حيل جند أن    الوقت 

اجيابية وقلت   حدها  الذإ سجد في  النفقام معدالم منو
 %404و  حدها اسدىن  5880  سنة  % 70807اسعلى كىل  

، جند م  جهة أالرأل أدا سجلت معدالم منو  7007   سنة
 5882،  5887، 5885،  5899،  5895)سللية   عدة سنوام 

أإ أك ر م  ثلل  (7007،  5888،  5889،  5881،  5887، 
 .املدة 

 5891و اإلنفاق احلكومي المل املدة وعند مقارنة معدل من

مإل معدل منو الناتج احمللي % 901والذإ بلغ باملتوسط   7004 –
جند بان % 702اإلمجايل والذإ بلغ باملتوسط المل الف ة نفسها 

معدل منو اإلنفاق احلكومي كان أعلى م  معدل منو الناتج 
كومية تعىن أن ن اق اسنش ة احل%  707احمللي اإلمجايل تعدل 

 .توسإل تعدل أكو م  معدل النمو االقتصادإ
أما حصة املوا   السعودإ م  الناتج احمللي اإلمجايل       

 79557فقد اختذم اجتاها تصاعد اً كت أدا بللت متوس اً قدرا 

لاير  27784وم  ت ارتفعت كىل  5881 – 5891لاير المل املدة 
مة م لقة قدرها وان  ازداد بقي 7004 – 5885المل املدة 

 . 7004 – 5891لاير المل املدة  7970
 

 7004 - 5891ت ور النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل   اململكة العربية السعود ة المل املدة : (5)مدول 

اإلنفاق الحكومي بااسعار  السنوا 
 (مليون لاير)الثابتة 
(1) 

معدل النمو 
 السنوي

(2) 

ممالي بااسعار النات  المحلي اإل
 (مليون لاير)الثابتة 
(3) 

 معدل النمو السنوي
 
(4) 

حتة الفرد من النات  
 المحلي اإلممالي

(5) 
1985 232035 ---- 474550 ---- 39878.1 

1986 166977 -28.0 391276 -17.5 31302.1 

1987 209659 25.6 363867 -7.0 27733.8 

1988 140856 -32.8 330519 -9.2 24002.8 

1989 153185 8.8 353180 6.9 24424.6 

1990 473688 209.2 425009 20.3 27979.5 

1991 459835 -2.9 464012 9.2 29091.7 

1992 222520 -51.6 475288 2.4 28043.2 

1993 173972 -21.8 458247 -3.6 26518.9 
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1994 149023 -14.3 457739 -0.1 25861.0 

1995 147534 -1.0 452506 -1.1 24945.2 

1996 168467 14.2 502337 11.0 27036.4 

1997 188156 11.7 525427 4.6 27595.9 

1998 164697 -12.5 473698 -9.8 24292.2 

1999 158620 -3.7 520784 9.9 26065.3 

2000 202340 27.6 607616 16.7 29683.2 

2001 219570 8.5 590616 -2.8 28151.4 

2002 200947 -8.5 608491 3.0 28315.1 

2003 219283 9.1 686560 12.8 31178.9 

2004 236093 7.7 777128 13.2 34493.0 

2005 278740 18.1 951339 22.4 41165.7 

2006 312905 12.3 1062515 11.7 44869.7 

2007 351090 12.2 1083972 2.0 44718.3 

 متوسط الف ة
5291 – 5221    

    29582 

 ف ةمتوسط ال
5228 – 2114    

    72224 

 متوسط الفترة
1895– 2002  

 9.1  7.7  

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

 

تطور اإلنفاق الحكومي حسب مالقتفا بالثروة :  الثاً 
  القومية

كن اسساس املعتمد   هذا النوا م  التصنيف هو مدأل 
مساةة النفقام احلكومية   تكو   رأس املال ال ابت القومي 

القومية وبذلق كك  تقسيم أإ مدأل مساةت    ز ادة ال روة 
النفقام وفقا فذا املعيار كىل جار ة واست مار ة ، فالنفقام 
اجلار ة هي النفقام اليت تتكرر بصورة دور ة لضمان تسيس 
اجلهاز اإلدارإ للدولة كدفإل رواتب املوظفني والتحو مم 
وتسد د القرو  وفوا دها أو دفإل كجيارام امللا  اليت 

 Kweka&Morrissey()71:  7002 ي ،الدليم)تستأجرها
,1999:34. ) 

أمكككككا النفقكككككام االسكككككت مار ة فهكككككي النفقكككككام الكككككيت تسكككككاهم   
تككككو   رأس املكككال القكككومي كالنفقكككام املخصصكككة للحصكككول علكككى 
اآلالم واملعككدام والقيككام بءنشككا  امللككا  كءنشككا  السككدود واسبنيككة 

وهذا النوا املدرسية واملستشفيام العامة وحم ام توليد ال اقة ، 
مكك  اإلنفككاق  سككاهم   تكككو   رأس املككال ال ابككت وبالتككايل ز ككادة 

ال روة القومية وتلعب دوراً مهماً    قي  النمو االقتصادإ على 
 ( .Hosoya , 2002 : 2( )15:  7009، الفار )املدأل ال و د 

ت ككككور اإلنفككككاق احلكككككومي حسككككب ( 7)و و ككككا لنككككا اجلككككدول 
  اململككككككككة العربيكككككككة السكككككككعود ة كت كن عمقتهكككككككا بكككككككال روة القوميكككككككة 

النفقككككككام اجلار ككككككة كانككككككت متجهككككككة دككككككو االرتفككككككاا وازدادم مكككككك  
مليكككككككون لاير   261445كىل  5891مليكككككككون لاير سكككككككنة  151153.8

مليككككككككون لاير  110291.2أإ كدككككككككا ازدادم تقككككككككدار  7004سككككككككنة 
 .المل املدة مو وا الدراسة  %42وبنسلة 

فقكككد كانكككت هكككي اسالكككرأل  ةللنفقكككام االسكككت مار أمكككا بالنسكككلة 
سكككنة لاير  مليكككون 80881.5متجهكككا دكككو االرتفكككاا كت ازدادم مككك  

أإ أدككككككككا ازدادم  7004سككككككككنة لاير  مليككككككككون 89645.3كىل 5891
لاير وبنسلة منخفضة جداً ال  مليون 945209بقيمة م لقة قدرها 

، وعنككد  النفقككام اجلار ككةباملقارنككة مككإل نسككلة ز ككادة  %55تتجككاوز 
سكككلة اإلنفكككاق اجلكككارإ كىل كمجكككايل اإلنفكككاق نمحككك  ال كيكككل علكككى ن

ثل كي اإلنفكاق باملقارنكة  احتلكت أإ 5891سنة  %51بأدا بللت 
مإل اإلنفاق االست مارإ وم  ت اختذم اجتاهاً تصاعد اً ووقلت 
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أإ احتلكككككككت ثمثكككككككة أربكككككككاا اإلنفكككككككاق  %4701كىل  7004  سكككككككنة
قكلت وبللكت ترواكا الكمل التسكعينام كت و احلكومي السكعودإ 

بسككلب احلككر  العراقيككة اإل رانيككة واحلككر   5884سككنة  %8908كىل 
  حكككني فكككان نسكككلة اإلنفككككاق  العراقيكككة الكو تيكككة وءكككلو التحككككالف،

 5891كىل كمجكايل اإلنفكاق احتلكت ال لكل فقكط سكنة  االست مارإ

وم  ت اختذم اجتاهاً تنازلياً ووقلت كىل الربإل  %2708كت بللت 
ل ت كىل أدىن مستو ااا المل وه %7101كت بللت  7004سنة 

، وبذلق فان اجلل   %505كىل  5884التسعينام كت وقلت سنة 
اجلككككل  اسع ككككم مكككك  اإلنفككككاق احلكككككومي السككككعودإ كككككان جككككارإ و 

 .اليسس من  كان است مارإ
 

 7004 - 5891المل املدة  ت ور اإلنفاق اجلارإ واالست مارإ   اململكة العربية السعود ة  :(7)مدول 

 اإلنفاق الجاري نوا الس
 
(1) 

نسبة اإلنفاق الجاري إل  
 إممالي اإلنفاق

(2) 

 اإلنفاق ازستثماري
 
(3) 

نسبة اإلنفاق ازستثماري إل  
 إممالي اإلنفاق

(4) 

1985 151153.8 65.1 80881.5 34.9 

1986 120162.8 72.0 46814.1 28.0 

1987 152402.5 72.7 57256.2 27.3 

1988 116283.0 82.6 24573.0 17.4 

1989 117015.8 76.4 36169.1 23.6 

1990 366574.3 77.4 107113.7 22.6 

1991 355853.8 77.4 103981.1 22.6 

1992 151163.9 67.9 71356.6 32.1 

1993 171183.3 98.4 2788.9 1.6 

1994 146842.6 98.5 2180.2 1.5 

1995 126188.3 85.5 21346.1 14.5 

1996 145627.6 86.4 22839.3 13.6 

1997 186122.4 98.9 2034.0 1.1 

1998 148321.5 90.1 16375.2 9.9 

1999 144258.0 90.9 14362.4 9.1 

2000 186550.3 92.2 15790.2 7.8 

2001 192347.7 87.6 27222.0 12.4 

2002 175129.1 87.2 25817.6 12.8 

2003 190725.3 87.0 28558.0 13.0 

2004 205007.5 86.8 31085.3 13.2 

2005 228618.7 82.0 50121.5 18.0 

2006 256492.4 82.0 56412.9 18.0 

2007 261445.0 74.5 89645.3 25.5 

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

كن هكككذا النكككوا مككك  التصكككنيف حكككد ل نسكككلياً كت  عتمكككد علكككى 
الن ككرة احلد  ككة لقنفككاق احلكككومي والككيت   تعككد قاقككرة علككى جمككرد 

اإلدار ككككة للحكومككككة ، بككككد أقككككلحت أداة لتنفيككككذ متو ككككد النفقككككام 
سياسككككتها واال ككككك ما بوظككككا ف اقتصكككككاد ة واجتماعيككككة متعكككككددة 
وبككذلق فهككو  ككوز النفقككام العامككة للدولككة حسككب الوظككا ف الككيت 
متارسككها وت ككور اجتاههككا كمككا  لككني ال قككد النككوعي واسةيككة النسككلية 

سككية الككيت   ككى  ككا كككد وظيفككة وتوجهككام فلسككفة احلكومككة السيا
واالجتماعيككككة واالقتصككككاد ة واسولو ككككام الككككيت ختككككت   ككككا نفقككككام 

لككوادإ وعككلام ، ا.)معينككة اسككتنادا كىل اسهككدا  الككيت  ككراد  قيقهككا 
7004  :527 - 521). 

أن اإلنفكككاق احلككككومي السككككعودإ  (2)و محككك  مككك  اجلكككدول 
، اددمام العامكة، الكدفاا)لوظيفي مقسم كىل حسب التصنيف ا
، ينككككام االجتماعيككككة والككككدمام الرفاهيككككة، التأم التعلكككيم ، الصككككحة

، إل ، الككدمام مجاعيككة واجتماعيككة أالكككرألاإلسكككان وتنميككة اجملتمكك
فخككمل النصككف ال ككا  مكك  ( الككدمام اقتصككاد ة وأءككرا  أالككرأل

ال مانينكككككام مت ال كيكككككل علكككككى الوظيفكككككة الدفاعيكككككة بشككككككد كلكككككس كت 

مككك  اإلنفكككاق  %2508احتلكككت أك كككر مككك  ثلكككل اإلنفكككاق واللاللكككة 
 يت بعدها اددمامو أ

مككك  اإلنفكككاق ومككك  ت فكككان  %5909العامكككة كت بللكككت حصكككتها 
الوظيفككة ال قافيككة املتم لككة بككالتعليم احتلككت املرتلككة ال ال ككة كت بللككت 

مككك  اإلنفكككاق   حكككني   تتجكككاوز حصكككة الوظيفكككة  %59حصكككتها 
وحصككة الصككحة  %705االجتماعيككة والككدمام الرفاهيككة أك ككر مكك  

 %908ة اددمام االقتصاد ة وحص %705وحصة اإلسكان  5%
مككككك  اإلنفكككككاق ، والكككككمل التسكككككعينام ارتفعكككككت حصكككككة ككككككم مككككك  
ادككككدمام العامككككة والتعلككككيم والصككككحة وادككككدمام االجتماعيككككة كىل 

علكككى التكككوايل بينمكككا تراجعكككت  708%، % 502، % 7007، % 7705
حصكككككة ككككككم مككككك  الكككككدفاا واإلسككككككان وادكككككدمام االقتصكككككاد ة كىل 

-7000التوايل ، أما المل املكدة على  505%، % 207، % 2104

فقككد جككرأل تليككساً مهمككاً   حصككة كككد وظيفككة مكك  اإلنفككاق  7004
كت ارتفعت حصة كًم م  التعليم والصكحة واإلسككان وادكدمام 

، %1، %5509، %7509االجتماعية وبشكد ملحو  لتصكد كىل 

، بينمككككا تراجعككككت حصككككة كككككم مكككك  ادككككدمام علككككى التككككوايل% 207
، % 75 ،% 5805دكككككككدمام االقتصكككككككاد ة كىل العامكككككككة والكككككككدفاا وا

 .على التوايل% 201
 

 7004 - 5891ت ور اسةية النسلية لقنفاق على الوظا ف احلكومية   اململكة العربية السعود ة المل املدة  : (3)مدول 
خدما   السنوا 

 مامة
التزمينا  ازمتمامية  التحة التعليل الدفاى

 وخدما  الرفاهية
مية اإلسكان وتن
 المجتم 

خدما  ممامية 
 وامتمامية إلخرس

خدما  
 اقتتادية

 إغراض إلخرس

1985 17.5 39.3 16.7 5.7 0.3 3.9 2.3 9.4 4.8 

1986 18.2 37.1 17.4 6.0 0.3 4.0 2.3 9.5 5.2 

1987 18.3 36.9 17.4 6.1 0.3 4.0 2.4 8.6 5.9 

1988 19.1 35.7 18.6 6.1 0.3 4.3 2.3 9.2 4.5 

1989 20.6 35.3 19.7 6.0 0.3 4.4 2.0 7.9 3.9 

1990 42.7 35.7 11.7 0.9 0.4 0.1 2.6 5.9 0.2 

1991 25.0 35.0 20.0 6.1 0.4 1.0 2.5 6.0 4.0 

1992 19.5 36.9 18.4 6.7 0.3 3.6 2.1 7.9 4.7 

1993 19.1 39.2 21.1 5.8 0.3 3.6 2.2 6.2 2.5 

1994 19.9 37.1 21.6 6.4 0.3 3.8 2.3 6.1 2.6 

1995 20.5 36.5 21.6 6.5 0.4 3.7 2.4 5.9 2.4 

1996 19.8 36.4 20.1 6.6 0.4 3.8 2.5 6.9 3.5 

1997 19.6 36.8 19.9 6.7 0.5 3.8 2.5 6.6 3.5 

1998 20.5 35.9 19.8 6.9 0.5 3.7 2.6 6.6 3.5 

1999 19.8 27.4 29.4 11.0 0.4 4.7 2.9 3.4 1.0 

2111 18.0 27.9 27.0 11.7 0.5 5.3 3.0 4.7 1.9 

2001 18.4 27.4 26.4 11.8 0.5 5.5 3.0 4.9 2.1 

2002 20.2 26.4 26.2 11.8 0.5 4.8 3.2 4.9 2.0 
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2003 18.2 26.1 29.2 11.8 0.5 5.3 3.2 3.5 2.2 

2117 19.1 26.5 27.4 11.2 0.5 4.7 2.7 3.0 4.8 

2005 21.3 24.3 26.4 11.6 0.4 4.7 2.8 2.1 6.3 

2118 20.2 24.2 26.8 12.0 0.4 4.7 2.6 2.5 6.7 

2007 21.4 24.9 25.2 12.1 0.5 4.9 2.9 2.3 5.8 

-5291 متوسط الف ة

5292 

18.8 36.9 18.0 6.0 0.3 4.1 2.3 8.9 4.8 

-5221 متوسط الف ة

5222 

22.6 35.7 20.4 6.3 0.4 3.2 2.5 6.1 2.8 

 متوسط الفترة

2000-2002 

19.6 26.0 26.8 11.8 0.5 5.0 2.9 3.5 4.0 

  :ل م  كعداد اللاحل باالعتماد علىاجلدو 
 .، الكتا  اإلحصا ي السنوإ  والتخ يط االقتصادوزارة ، مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام لسعودإ ، تقار ر موسسة النقد العريب ا

    
العالقة بين اإلنفاق الحكومي وبعى : المبحث الثاني 

 المتغيرا  ازقتتادية وازمتمامية والمالية والنقدية
إل ر المستوس العام للسعار مل  النفقا  : إلوًز 

  الحكومية

العمقككة بككني املسككتوأل العككام لعسككعار والنفقككام احلكوميككة  كن 
هككي عمقككة  رد ككة ، كت أن ارتفككاا املسككتوأل العككام لعسككعار  ككودإ 
كىل اخنفكككككا  القكككككوة الشككككككرا ية للنقكككككود والكككككذإ  ككككككنجم عنككككك  ز ككككككادة 
الوحككدام النقد ككة املدفوعككة ن ككس احلصككول علككى كميككة مكك  السككلإل 

ول عليهكا تقكدار أقكد مك  واددمام واليت كان مك  املمكك  احلصك
افيكككيت )الوحكككدام النقد كككة أإ قلكككد االرتفكككاا احلاقكككد   اسسكككعار

وهكككككذا مكككككا  عكككككر  ب كككككاهرة التضكككككخم ، ( 17:  7001وادشكككككايل ، 
فالتضكخم هككو علككارة عكك  االرتفككاا املسككتمر واملتواقككد   املسككتوأل 
العام لعسعار وال  قتصر التضخم على ارتفاا سكعر سكلعة معينكة 

الرتفكككاا   املسكككتوأل العكككام لعسكككعار جملموعكككة السكككلإل واحكككدة بكككد ا
املكونككككككة حللمككككككة املسككككككتوأل العككككككام لعسككككككعار وعلككككككى دككككككو مسككككككتمر 

(Delong , 2002 : 327)  وبكذلق فكان التضكخم  قكود كىل قيكام
احلكومكككة بكككدفإل ملكككالغ أككككو للحصكككول علكككى الكميكككة نفسكككها مككك  
 السكككلإل وادكككدمام بسكككلب ارتفكككاا أسكككعارها والكككيت ترتفكككإل بالكميكككة

نفسككها الككيت تككنخفري  ككا قيمككة النقككود ، أإ كن احلكومككة  صككد 
على نفس السلإل واددمام اليت كانت  صد عليها سكابقا دون 
ز ادة   كميتها ولك  تلالغ أككو مك  السكاب  وهكذا جيعلهكا تل كد 

 . (41:  5887احلمدإ ، )م  قيمة كنفاقها 

 وقكككد  ككككون مككك  اسةيكككة تككككان عنكككد مقارنكككة حجكككم النفقكككام
احلكوميكككة   فككك ام أتلفكككة أن نكككدالد   اعتلارنكككا التلكككسام الكككيت 
حدثت   املستوأل العام لعسعار م  ف ة سالرأل وكك  عملياً  
استلعاد أثر تلس املستوأل العام لعسكعار علكى النفقكام احلكوميكة 
باستخدام اسرقام القياسية م د اسرقام القياسية لتكاليف املعيشة 

اسية سسعار املستهلق أو اسرقام القياسية سسعار أو اسرقام القي
 . (575:  5892، كداوإ )اجلملة 

كن االرتفككاا املسككتمر   املسككتوأل العككام لعسككعار كككان لكك  أثككر  
كلككككس   ارتفككككاا مسككككتوأل اإلنفككككاق احلكككككومي   اململكككككة العربيككككة 
السككعود ة ، كت أن نسككلة مهمككة منهككا مت ختصيصككها ملعاجلككة ظككاهرة 

حلفكا  علكى مسكتوأل السكلإل وادكدمام العامكة املقدمكة التضكخم وا
أن الكرقم القياسكي سسكعار  (7) للموا نني ، و مح  مك  اجلكدول

والكذإ  5899مقارنة بسنة  7004سنة   132.8اجلملة وقد كىل 
، تعكىن  500 عتو كسنة أساس أإ الرقم القياسكي عنكدا تسكاوإ 

و كوا الدراسكة الكمل املكدة م % 27أدا ارتفعت بنسلة اكو مك  
مكك   %57مليككون لاير وبنسككلة  32981.5ملللككا قككدرا  وبككذلق فككان

مليككون لاير وبنسكككلة  115157.6 وملللككا قككدرا 7000نفقككام سككنة 
مت ختصيصكككككككها ملمقكككككككاة ظكككككككاهرة  7004مككككككك  نفقكككككككام سكككككككنة  7704

فان ملللاً متوس اً ( 7004 – 5899) التضخم ، أما المل املدة 
مكككككككك  الل ككككككككادة   % 5709ة مليككككككككون لاير وبنسككككككككل 35744.5قككككككككدرا 

النفقام احلكومية كانت ظاهر ة وليست حقيقيكة ، كمكا نمحك  
أ ضككككككا بككككككان قككككككيم النفقككككككام احلكوميككككككة باسسككككككعار اجلار ككككككة الككككككمل 
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كانككككككككت أقككككككككد مقارنككككككككة مككككككككإل   (5894، 5895،  5891)السككككككككنوام 
النفقككام احلكوميككة باسسككعار ال ابتككة وفككذا ظهككر الفككرق بالسككالب 

ا    اسسعار الكمل تلكق السكنوام ، تعىن أن  كان هناك اخنف

 و ككا الل ككادة ال اهر ككة للنفقككام احلكوميككة الناجتككة ( 5)والشكككد 
عككك  ارتفكككاا املسكككتوأل العكككام لعسكككعار ، لكككذلق مت  ليكككد اإلنفكككاق 

 .احلكومي باسسعار ال ابتة م  أجد التعر  على الل ادة الفعلية 
 

 7004 - 5891م احلكومية   اململكة العربية السعود ة المل املدة أثر املستوأل العام لعسعار على النفقا :(4)مدول 

النفقا  الحكومية  السنوا 
 بااسعار الجارية 

 (مليون لاير)
(1) 

الرقل القياسي اسعار 
 الجملة
)%( 

(2) 

النفقا  الحكومية 
 بااسعار الثابتة

 (مليون لاير)
(3) 

ال يادة الظاهرية في 
 اإلنفاق الحكومي

 
(4) 

: ق الحكومي الظاهري اإلنفا
 النفقا  بااسعار الجارية

 )%( 
(5) 

1985 184004 79.3 232035.3 -48031.3 -26.1 

1986 137422 82.3 166976.9 -29554.9 -21.5 

1987 184919 88.2 209658.7 -24739.7 -13.4 

1988 140856 100 140856.0 0.0 0.0 

1989 154870 101.1 153185.0 1685.0 1.1 

1990 487425 102.9 473688.0 13737.0 2.8 

1991 487425 106 459834.9 27590.1 5.7 

1992 238987 107.4 222520.5 16466.5 6.9 

1993 187890 108 173972.2 13917.8 7.4 

1994 163776 109.9 149022.7 14753.3 9.0 

1995 173943 117.9 147534.4 26408.6 15.2 

1996 198117 117.6 168466.8 29650.2 15.0 

1997 221272 117.6 188156.5 33115.5 15.0 

1998 190060 115.4 164696.7 25363.3 13.3 

1999 183841 115.9 158620.4 25220.6 13.7 

2000 235322 116.3 202340.5 32981.5 14.0 

2001 255140 116.2 219569.7 35570.3 13.9 

2002 233500 116.2 200946.6 32553.4 13.9 

2003 257000 117.2 219283.3 37716.7 14.7 

2004 285200 120.8 236092.7 49107.3 17.2 

2005 346474 124.3 278740.1 67733.9 19.5 

2006 393322 125.7 312905.3 80416.7 20.4 

2007 466248 132.8 351090.4 115157.6 24.7 

 12.8 35744.5    المتوسط 

 :مت احتسا م م  قلد اللاحل ، وبقية اسعمدة مت اعتمادها م  املصدر (  1( )7( )2)اسعمدة 
 .، الكتا  اإلحصا ي السنوإ  والتخ يط االقتصادوزارة ، مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ ، 
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الشكل )1( اثر المستوى العام لالسعار على النفقات الحكومية في المملكة العربية السعودية 

للمدة 1985 - 2007
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النفقات الحكومية باالسعار الجارية

النفقات الحكومية باالسعار الثابتة

 
 .7002-5891  اململكة العربية السعود ة للمدة  اثر املستوأل العام لمسعار على النفقام احلكومية (:1) كل

 
 إل ر ال يادة السكانية مل  النفقا  الحكومية :  انياً 

تكككككككودإ الل كككككككادة احلاقكككككككلة   السككككككككان كىل ز كككككككادة النفقكككككككام 
احلكوميكككة  كككد  مواجهكككة م الكككب السككككان اجلكككدد ، وتعكككد هكككذا 

وال  الل ككادة ظاهر ككة سدككا ال تككودإ كىل التوسككإل   أنككواا ادككدمام
ال لككككب اإل ككككا  علككككى تلككككق  ة   سككككني نوعيتهككككا وكمنككككا ملواجهكككك

ادككككدمام تااككككا مكككك  قلككككد اسعككككداد املتلا ككككدة للسكككككان  ككككا  ككككدفإل 
باحلكومككة كىل ز ككادة كنفاقهككا ، و ككد  اسككتخراج الل ككادة احلقيقيككة 
  اإلنفكككاق احلككككومي  ت لكككب اسمكككر كللكككا  اثكككر الل كككادة السككككانية 

 (.57: 7008ي ، العل)على اإلنفاق احلكومي 
كن الل ادة السكانية   اململكة العربية ( 1)  تضا م  اجلدول

السعود ة كان ل  أثر   تلا د اإلنفاق احلكومي كت كن ملللا قدرا 

 9555قدرا وملللا  5291مليون لاير م  نفقام سنة  11114.3

كانكت ز كادة ظاهر كة ملواجهكة  2114مليكون لاير مك  نفقكام سكنة 
انية ، أمكككا متوسكككط النسكككلة املخصصكككة مككك  النفقكككام الل كككادة السكككك

الككمل املككدة % 7.2احلكوميككة ملواجهككة الل ككادة السكككانية فقككد بلككغ 
وهي نسلة منخفضكة نسكلياً مقارنكة مكإل متوسكط ،  5291-2114

النسكككككلة املخصصككككككة مكككككك  النفقككككككام احلكوميككككككة ملواجهككككككة التضككككككخم 
ية النقدإ ، فكد ظاهرة سكوا  مقابكد التضكخم أو الل كادة السككان

تكككوازإ السكككلب احلقيقكككي   حدوثككك  ، وهنكككا  كمككك  بيكككت القصكككيد 
فاحلكومة السعود ة تصرفت برعد وعقمنية  ملقابلكة السكللني معكاً  

 .كمً  حسب حجم  ونسلة ز ادت  
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 7004 - 5891أثر الل ادة السكانية على النفقام احلكومية   اململكة العربية السعود ة المل املدة : (1)مدول 
اإلنفاق الحكومي  لسنوا ا

بااسعار الثابتة 
 (مليون لاير)

(1) 

 مدد السكان
 (مليون نسمة)

 
(2) 

متوسط نتيب المواطن 
السعودي من اإلنفاق 

 الحكومي
(3) 

التغير في 
 السكان
)%( 

(4) 

 
 ال يادة الظاهرية

 
(5) 

 
 النفقا  الحقيقية

 
(6) 

1985 232035 11.90 19498.8 0.57 11114.3 220921.0 

1986 166977 12.50 13358.2 0.60 8014.9 158962.0 

1987 209659 13.12 15980.1 0.62 9907.7 199751.1 

1988 140856 13.77 10229.2 0.65 6649.0 134207.0 

1989 153185 14.46 10593.7 0.69 7309.7 145875.3 

1990 473688 15.19 31184.2 0.73 22764.5 450923.6 

1991 459835 15.95 28829.8 0.76 21910.6 437924.3 

1992 222520 16.95 13129.3 1.00 13108.1 209412.3 

1993 173972 17.28 10067.8 0.33 3338.6 170633.6 

1994 149023 17.70 8419.4 0.42 3536.1 145486.6 

1995 147534 18.14 8133.1 0.44 3578.6 143955.8 

1996 168467 18.58 9067.1 0.44 3989.5 164477.3 

1997 188156 19.04 9882.2 0.46 4545.8 183610.7 

1998 164697 19.50 8446.0 0.46 3885.2 160811.6 

1999 158620 19.98 7939.0 0.48 3810.7 154809.7 

2000 202340 20.47 9884.7 0.49 4843.5 197497.0 

2001 219570 20.98 10465.7 0.51 5337.5 214232.2 

2002 200947 21.49 9350.7 0.51 4768.9 196177.8 

2003 219283 22.02 9958.4 0.53 5277.9 214005.3 

2004 236093 22.53 10479.0 0.51 5344.3 230748.4 

2005 278740 23.11 12061.5 0.58 6995.6 271744.5 

2006 312905 23.68 13213.9 0.57 7531.9 305373.4 

2007 351090 24.24 14483.9 0.56 8111.0 342979.4 

 : مت اعتمادها م  املصدر( 7)مت احتسا م م  قلد اللاحل ، والعمود ( 5( )1( )7( )2)، واسعمدة ( 5)م  اجلدول ( 5)العمود 

 .، الكتا  اإلحصا ي السنوإ  والتخ يط االقتصادوزارة ، مصلحة اإلحصا ام العامة واملعلومام تقار ر موسسة النقد العريب السعودإ ، 
 

  العالقة بين اإلنفاق الحكومي وال من:  الثاً  

كن دراسة العمقة بني اإلنفاق احلكومي واللم   هد  كىل 
 د د السلوك العام الذإ اختذا اإلنفاق احلكومي عو الوقت ، 
فان كان مستوأل اإلنفاق  تلس حبجم م ل  ثابت سوا    

ان التوقيف اد ي لسلوك  جتاا اللم   عتو الصعود أو افلوط ف
اف ا ًا عمليًا ، أما كن كان هناك تذبذبام حادة   مستوأل 
اإلنفاق فان التوقيف ال بيعي  عتو أفضد لتم يد سلوك 

 (.77-75: 7001كداوإ ، )اإلنفاق احلكومي جتاا اللم  
أن السمة العامة ملستوأل  (7) وكما  تلني لنا م  الشكد

ق احلكومي   اململكة العربية السعود ة هو الت ور املنت م اإلنفا

كىل حد ما ، كت    ك  هناك تقللام عد دة وتذبذبام حادة 
َ  ومتجها دو الصعود ،  بد كان مستواا وبشكد عام مستقرًا

واليت عهدم فيها اململكة العربية  5885،  5880ماعدا السنتني 
زمة ادليج  ا دفعتها كىل السعود ة ظروفًا است نا ية متم لة بأ

ز ادة نفقااا ، لذا فان التوقيف اد ي مت د أفضد قيلة 
لتم يد سلوك اإلنفاق احلكومي جتاا اللم  واليت  عو عنها 

 : باملعادلة اآلتية 
E = a + b T  

 :حيل أن 
E :  مت د اإلنفاق احلكومي باسسعار ال ابتة 
T :  (وهكذا....... 7=  5895،  5=  5891) مت د السنوام 
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 : وبت لي  هذا املعادلة ظهرم لد نا النتا ج اآلتية 
 

E = 206973 + 1702T 

        (5.12)      (0.58) 

اإلنفاق احلكومي   اململكة وتكشف النتيجة أعما أن 
تقدار  7004 – 5891العربية السعود ة كان  تلا د المل املدة 

 206973د ال ابت اللالغ مليون لاير سنو ًا فضًم ع  احل 1702
 .مليون لاير 

 

الشكل )2( تطور ازنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية خالل المدة 1985 
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 .7002-5891لمدة ل المل   اململكة العربية السعود ة ت ور االنفاق احلكومي (:2) كل

 – 5891المل املدة السلوك العام الذإ اختذا اإلنفاق احلكومي جتاا اللم    اململكة العربية السعود ة  الذإ  و ا( 2)وكك  الوقو  على تلق م  المل الشكد الليا  
7004 . 
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ربية السعودية خالل المدة  مستويا  ازنفاق الحكومي المقدرة في المملكة الع الشكل )3( 
2007 - 1985
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 .7002-5891لمدة ل المل   اململكة العربية السعود ةاملقدرة  مستو ام االنفاق احلكومي (:3) كل

 
العالقة بين النفقا  الحكومية والنات  المحلي : رابعاً 

 اإلممالي 
كككك  دراسككة العمقككة بككني النفقككام احلكوميككة والنككاتج احمللككي  

 ليد عمقة االرتلاط بينهما واحتسكا  امليكد  اإلمجايل م  المل
املتوسكط واحلككدإ واملرونككة الدالليككة باعتلارهككا مكك  املوعككرام املهمككة 

 :اليت تدرس العمقة بني املتلس   وكما  لي 
   تحليتتتل مالقتتتة ازرتبتتتاد بتتتين النفقتتتا  الحكوميتتتة والنتتتات

 :المحلي اإلممالي 
النفقكككككككام مككككككك  الكككككككمل  ليكككككككد العمقكككككككة االرتلا يكككككككة بكككككككني     

احلكوميككككة والنككككاتج احمللككككي اإلمجككككايل   اململكككككة العربيككككة السككككعود ة 
 :مت التوقد كىل النتيجة اآلتية  7004-5891وللمدة 

Correlation = 0.312 
وتشكككس النتيجكككة أعكككما بكككان هنكككاك عمقكككة ارتلا يكككة موجلكككة     

 .لكنها  عيفة بني النفقام احلكومية والناتج احمللي اإلمجايل
 لمتوسط الميل ا: 

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

 كككداوإ ،)االقتصككادإ الككذإ عر كك  للتككأثس باديككارام احلكوميككة 

و كككككتم التوقكككككد كىل قيمكككككة هكككككذا املوعكككككر مككككك  الكككككمل  (72:  7001
ة على الناتج احمللكي اإلمجكايل تقسيم النفقام احلكومية لسنة معين

فهكذا  عكر أن  %10للسنة نفسها فءن كانت القيمكة تفكوق نسكلة 
احلكومككة تام توجهككام تدالليككة   النشككاط االقتصككادإ وتلعككب 
دوراً مهماً   التأثس   النشاط االقتصادإ م  المل موسسام 

فهذا  %10الق اا العام ، أما كتا اخنفضت قيمة هذا املوعر ع  
على عدم رءلة احلكومة   التدالد   النشاط االقتصكادإ  دليد

 .  ( 45-40: 7005افييت وادشايل ، )
أن امليكككد املتوسكككط لقنفكككاق  (5)و تلكككني لنكككا مككك  اجلكككدول      

احلكومي   اململكة العربية السكعود ة عكهد تلكساً ملموسكاً الكمل 
ة الكمل املككد %1707كت بلككغ متوسك اً قككدرا  7004 – 5891املكدة 

 5885الكمل املكدة  %2705وم  ت اخنفري كىل  5881 – 5891

أإ انكككككك  اخنفكككككككري كىل النصككككككف تقر لكككككككاً وهككككككذا  عكككككككر أن  7004 –
احلكومكككككة السككككككعود ة تسكككككعى كىل ختفككككككيري دورهكككككا   التككككككدالد   

وان ملككككككادرة  7004 - 5885النشكككككاط االقتصكككككادإ الكككككمل املكككككدة 
اة الق كككاا العكككام مككك  الكككمل اسكككتخدامها لقنفكككاق احلككككومي ككككأد
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موثرة   النشاط االقتصادإ حمدودة وأن احلكومة تسعى لتوسيإل 
دا رة نشاط الق اا اداص ومتيد كىل تضكيي  أوجك  اإلنفكاق العكام  

 . كنسلة م  الناتج احمللي اإلمجايل 

  الميل الحدي : 
 عكككو امليككككد احلككككدإ لقنفككككاق احلكككككومي عكككك  تلككككق اجلككككل  مكككك  

 ككذهب إلعككلاا احلاجككام  الل كادة   النككاتج احمللككي اإلمجككايل الككذإ
العامة ، فهو كتن قياس للعمقة بني الل ادة   النفقام احلكومية 
والل ككادة   النككاتج احمللككي اإلمجككايل مكك  الككمل قسككمة اسول علككى 

 :ال ا  ، وكك  التعلس ع  امليد احلدإ كحصا ياً باملعادلة آالتية 
 E = a + b X 

 :حيل كن 
 Eمت د النفقام احلكومية 
a ابتث 
b مت د القيمة االجتاهية للميد احلدإ لقنفاق احلكومي 

X  املتلس املستهد 
 (5) وبت لي  املعادلة أعما على الليانام الواردة   اجلدول

 :  مت التوقد كىل النتا ج اآلتية 
E = 139792 + 0.155 GDP 

     (2.62)      (1.75)   

R² = 8.6%    F = 3.06 

 :حيل أن 
 GDP  الناتج احمللي اإلمجايلك د 

وتشس النتيجة أعما أن ز ادة الناتج احمللي اإلمجايل   
اململكة العربية السعود ة تقدار لاير واحد   تب علي  ز ادة 

لاير أإ أن أك ر م  ُسدس  00511النفقام احلكومية تقدار 
الل ادة   الناتج احمللي اإلمجايل كان موجهًا إلعلاا احلاجام 

ة ، وهذا القيمة مقلولة نسليًا وتعو ع  وجود رءلة لدأل العام
احلكومة السعود ة   توجي  الل ادة   الناتج احمللي اإلمجايل دو 
الل ادة    سني وت و ر كعلاا احلاجام العامة  ا  وحي 

 .باالهتمام باحلاجام العامة 
  المرونة الدخلية: 

فقام احلكومية تعو املرونة الداللية ع  مدأل استجابة الن
للتلسام احلاقلة   الناتج احمللي اإلمجايل وعما كتا كانت هذا 
االستجابة منت مة فهي كتن علارة ع  قياس نسلة التلس   
النفقام احلكومية كىل نسلة التلس   الناتج احمللي اإلمجايل 

(Murthy , 1981 : 86. ) 

يلة وكحصكككككا ياً كككككككك  التعلكككككس عكككككك  املرونككككككة مككككك  الككككككمل الصكككككك
 :اللوءار تمية اآلتية 

Log E = a + b Log X 

 : حيل أن 
E مت د النفقام احلكومية 
a ثابت 
b معامد املرونة 
X  املتلس املستهد 

 
 7004 – 5891امليد املتوسط لقنفاق احلكومي   اململكة العربية السعود ة المل املدة : (6)مدول 

 (مليون لاير)اإلنفاق الحكومي بااسعار الثابتة  السنوا 
(1) 

 (مليون لاير)النات  المحلي اإلممالي بااسعار الثابتة 
(2) 

 الميل المتوسط لإلنفاق الحكومي
(3) 

1985 232035 474550 48.9 

1986 166977 391276 42.7 

1987 209659 363867 57.6 

1988 140856 330519 42.6 

1989 153185 353180 43.4 

1990 473688 425009 111.5 

1991 459835 464012 99.1 

1992 222520 475288 46.8 

1993 173972 458247 38.0 

1994 149023 457739 32.6 

1995 147534 452506 32.6 

1996 168467 502337 33.5 
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1997 188156 525427 35.8 

1998 164697 473698 34.8 

1999 158620 520784 30.5 

2000 202340 607616 33.3 

2001 219570 590616 37.2 

2002 200947 608491 33.0 

2003 219283 686560 31.9 

2004 236093 777128 30.4 

2005 278740 951339 29.3 

2006 312905 1062515 29.4 

2007 351090 1083972 32.4 

 متوسط الف ة 
5291 - 5221 

  54.2 

 متوسط الفترة
 1886 - 2002 

  72.8 

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

 
 

( 5)وبت لي  الصيلة أعما على الليانام الواردة   اجلدول 
 :مت التوقد كىل النتا ج اآلتية 

 
Log E = 6.10 + 0.468 Log GDP 

(2.28) (2.31) 

R² = 16.4%        F = 5.32 
    

وتشس النتيجة أعما بان معامد املرونة الداللية منخفري 
لذا كك  اعتلارها بأدا  (00759) وبأن  أقد م  الواحد الصحيا

عربية السعود ة هو ءس مرنة وبأن النفقام احلكومية   اململكة ال
الناتج احمللي اإلمجايل  أقد حساسية للتلسام النسلية احلاقلة  

، وبذلق كك  القول بأن أفراد اجملتمإل ال كيلون دو ز ادة 
 للهم على السلإل االجتماعية بازد اد الدالد ، أإ أن أثر 
الدالد  عيف بالنسلة للسلإل االجتماعية وبذلق كك  وقف 

ة   اململكة العربية السعود ة بأدا م  السلإل السلإل االجتماعي
الدنيا وليس م  السلإل الراقية اليت  شتد أثر الدالد بالنسلة فا 

 .( 4: 5895حسر ، )
العالقتتتة بتتتين النفقتتتا  الحكوميتتتة واإليتتترادا  : خامستتتاً  
 الحكومية 

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

احلدإ واملرونة اال راد ة باعتلارها م  املوعرام املهمة اليت تدرس 
 :العمقة بني املتلس   وكما  لي 

  ليد عمقة االرتلاط بني النفقام احلكومية واإل رادام 
 :احلكومية 

ميكة م  المل  ليكد العمقكة االرتلا يكة بكني النفقكام احلكو       
-5891واإل رادام احلكومية   اململكة العربية السعود ة وللمدة 

 :مت التوقد كىل النتيجة اآلتية  7004
Correlation = 0.691 

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

  الميل الحدي: 
احلكومي ع  تلق اجلل  م    عو امليد احلدإ لقنفاق

الل ادة   اإل رادام احلكومية املوجهة إلعلاا احلاجام العامة ، 
فهو علارة ع  قياس للعمقة بني الل ادة   النفقام احلكومية 
والل ادة   اإل رادام احلكومية ، وبالت لي  على الليانام اداقة 

 : يت باململكة العربية السعود ة ظهرم النتا ج بالشكد اس

E = 121158 + 0.495 R 

        (4.31)    (4.38)  

R² = 45.3%        F =  19.23 

 مت د اإل رادام احلكومية Rحيل كن 
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وتشس النتيجة أعما أن ز ادة اإل رادام احلكومية تقدار لاير 
لاير أإ   0.495واحد تودإ كىل ز ادة النفقام احلكومية تقدار 

 . لا ً تقر   تقدار نصف لاير
  المرونة ازيرادية: 

 كشككف هككذا املوعككر عكك  مككدأل اسككتجابة النفقككام احلكوميككة 
للتلككسام احلاقككلة   اإل ككرادام العامككة للدولككة ، وبككالت لي  علككى 
الليانككككككام اداقككككككة باململكككككككة العربيككككككة السككككككعود ة ظهككككككرم النتككككككا ج 

 : بالشكد اسيت 
Log E = 5.89 + 0.526 Log R 

             (5.89)      (6.39) 

R² = 64.4 %          F =  40.88 
 تلني م  النتيجة بأن معامد املرونة اال راد ة هو أقد م  

 ا  عر أن اإلنفاق احلكومي وان  ( 0.526)الواحد الصحيا 
كان  تلا د مإل ز ادة اإل رادام احلكومية لكن  ال  تلا د بشكد 

 .تناسيب
 السكان العالقة بين النفقا  الحكومية و : سادسا ً 

لدراسة العمقة بني النفقام احلكوميكة والسككان سكنركل علكى 
 ليككككد عمقككككة االرتلككككاط بينهمككككا واحتسككككا  امليككككد احلككككدإ واملرونككككة 
السكككانية وحصككة الفككرد الواحككد مكك  النفقككام احلكوميككة باعتلارهككا 

 :م  املوعرام املهمة اليت تدرس العمقة بني املتلس   وكما  لي 
 اد بين النفقا  الحكومية والسكان تحليل مالقة ازرتب: 

مكك  الككمل  ليككد العمقككة االرتلا يككة بككني النفقككام احلكوميككة 
مت  7004-5891 والسكككان   اململكككة العربيككة السككعود ة وللمككدة

 :التوقد كىل النتيجة اآلتية 
Correlation = 0.127 

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

  الميل الحدي: 
 عو امليد احلدإ ع  العمقة بني الل كادة   السككان والل كادة 
  النفقككككككام احلكوميككككككة تعككككككىن انكككككك   قككككككيس الل ككككككادة   النفقككككككام 
احلكوميكككككة املوجهكككككة لتلليكككككة حاجكككككام الفكككككرد أو املولكككككود السكككككعودإ 

 :اجلد د ، وقد ظهرم النتا ج كما  لي 
E = 169389 + 3157 p 
       (1.67)      (0.58) 

R² = 0%        F = 0.34 

 .ك د السكان  Pحيل أن 
وتشككككس النتيجككككة أعككككما أن ز ككككادة عككككدد السكككككان بفككككرد واحككككد 

 .لاير  3157 ودإ كىل ز ادة النفقام احلكومية تقدار 
  المرونة السكانية: 

 قككككيس هككككذا املوعككككر  ليعككككة العمقككككة بككككني النفقككككام احلكوميككككة 
تمإل الدولة معواً عنها بالسكان وع  مدأل استجابة النفقكام وجم

احلكوميكككككككة للتلكككككككسام السككككككككانية ، وقكككككككد ظهكككككككرم نتيجكككككككة املرونكككككككة 
 :السكانية   اململكة العربية السعود ة كما  لي 

Log E = 11.4 + 0.299Log p 

             (11.30)     (0.86) 

R² = 0%            F = 0.74 

عكككما كىل أن معامكككد املرونكككة السككككانية بعيكككدة وتشكككس النتيجكككة أ
 كا  عكر أن اسنفكاق احلككومي    (0.299)ع  الواحد الصحيا 

اململكككة العربيككة السككعود ة ال  سكككتجيب بشكككد تناسككيب للتلكككسام 
 . السكانية 

  تطور نتيب المواطن السعودي من النفقا  الحكومية: 
فكككككاق  عكككككو هكككككذا املوعكككككر عككككك  حصكككككة الفكككككرد الواحكككككد مككككك  اإلن

احلككككومي بالقكككدر الكككذإ  وعكككر درجكككة اإلعكككلاا   املتوسكككط للفكككرد 
الواحد م  احلاجكام العامكة ، و كتم التوقكد كىل هكذا احلصكة مك  
المل قسمة النفقام احلكومية على عدد السكان   سنة معينة 
، و سككككتخدم هككككذا املوعككككر لقيككككاس مسككككتوأل الرفاهيككككة االجتماعيككككة 

مككككة ادككككدمام الصككككحية الككككذإ  تمتككككإل  ككككا املككككوا   مكككك  الككككمل قي
والتعليميككة واملعاعككية املقدمككة لكك  ، وبككذلق فككان عككدد السكككان لكك  
دور كلس    د د قيمكة هكذا املوعكر فكان ككان اإلنفكاق احلككومي 
 لداد بشكد  فوق الل ادة   عدد السكان فان   ودإ كىل ارتفاا 
حصككة الفككرد الواحككد مكك  اإلنفككاق احلكككومي وهككذا  عكككس ارتفاعككاً 

الرفاهية الذإ  نعم  ا الفكرد وان هنكاك ز كادة حقيقيكة    مستوأل
، أما كن كان العككس فانك   كدل علكى أن هكذا احلصكة   تنكاق  
وبالتايل تراجإل   مستوأل الرفاهية الذإ  نعم  ا الفرد وان هناك 

 (47-42:  7001افييت وادشايل ، )ز ادة ظاهر ة وليس حقيقية 
 . 
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سككعودإ مكك  اإلنفككاق احلكككومي وفيمككا  تعلكك  حبصككة املككوا   ال
جند بأدا عهدم ت ورام ملحوظة المل املدة مو وا الدراسكة 

كت اخنفككككري متوسكككككط  (4) مكككك  الككككمل كلقكككككا  ن ككككرة علككككى اجلكككككدول
 5891لاير الكمل املكدة  16807.4نصيب املكوا   السكعودإ مك  

وم  ت  7000 – 5885لاير المل املدة  11379.8كىل  5880 -
 - 7005الككككمل املككككدة لاير  11430.4 عككككاود االرتفككككاا ليصككككد كىل

، وتقارنككككة متوسككككط معككككدل منككككو اإلنفككككاق احلكككككومي اللككككالغ  7004
الكمل املكدة  %202متوسط معكدل منكو السككان اللكالغ  مإل 901%

جنككد بككأن متوسككط معككدل منككو اإلنفككاق احلكككومي   7004 – 5891
هكككو أككككو مككك  متوسكككط معكككدل منكككو السككككان سك كككر مككك   كككعفني 

لكككى أن النفقككام احلكوميكككة كانكككت متلا كككدة ونصككف وهكككذا  وعكككر ع
تعكككدل أككككو مككك  معكككدل النمكككو السككككا  باملكككدأل الكككذإ  عكككككس 
الت ورام السياسية والعسكر ة احملي ة باململكة  ا أدأل كىل ز ادة 
التدالد احلكومي   أو اا املن قكة حيكل   تكنعكس الل كادة   

 . ق اإلنفاق احلكومي على حالة املوا   املعاعية على اإل م

 
 7004 – 5891ت ور نصيب املوا   السعودإ م  النفقام احلكومية المل املدة  :(2)مدول 

 السنوا 
 اإلنفاق الحكومي

 (مليون لاير)
(1) 

معدل النمو 
 )%(السنوي 
(2) 

 مدد السكان
 (مليون نسمة)

(3) 

معدل النمو 
 )%(السنوي 
(4) 

نتيب المواطن السعودي من 
 اإلنفاق الحكومي

(5) 

1985 232035 ---- 11.90 ---- 19498.8 

1986 166977 -28.0 12.50 5.0 13358.2 

1987 209659 25.6 13.12 5.0 15980.1 

1988 140856 -32.8 13.77 5.0 10229.2 

1989 153185 8.8 14.46 5.0 10593.7 

1990 473688 209.2 15.19 5.0 31184.2 

1991 459835 -2.9 15.95 5.0 28829.8 

1992 222520 -51.6 16.95 6.3 13129.3 

1993 173972 -21.8 17.28 2.0 10067.8 

1994 149023 -14.3 17.70 2.4 8419.4 

1995 147534 -1.0 18.14 2.5 8133.1 

1996 168467 14.2 18.58 2.4 9067.1 

1997 188156 11.7 19.04 2.5 9882.2 

1998 164697 -12.5 19.50 2.4 8446.0 

1999 158620 -3.7 19.98 2.5 7939.0 

2000 202340 27.6 20.47 2.5 9884.7 

2001 219570 8.5 20.98 2.5 10465.7 

2002 200947 -8.5 21.49 2.4 9350.7 

2003 219283 9.1 22.02 2.5 9958.4 

2004 236093 7.7 22.53 2.3 10479.0 

2005 278740 18.1 23.11 2.6 12061.5 

2006 312905 12.3 23.68 2.5 13213.9 

2007 351090 12.2 24.24 2.4 14483.9 

 16807.4     5221 -5291 متوسط الف ة

    2111 – 5225 متوسط الف ة
 11379.8 

    2114 - 2115 متوسط الف ة
 11430.4 

  7.7  9.1  2114 -5291 متوسط الف ة

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

 :لقد توقلت الدراسة لمستنتاجام اآلتية 
ضككككككككوا مسككككككككتوأل اإلنفككككككككاق احلكككككككككومي   اململكككككككككة العربيككككككككة ال .5

السكعود ة كىل ظكاهرة النمكو والت ككور املسكتمر تكرور الكلم  كت ارتفككإل 
كىل  5891مليكككككون لاير   سكككككنة  232035باسسكككككعار ال ابتكككككة مككككك  

، أإ ازداد أك ر م   كعف  7004مليون لاير   سنة  351090
 . ونصف

احلكوميكككة السكككعود ة  كن نسكككلة مهمكككة مككك  الل كككادة   النفقكككام  .7
كانككت ظاهر ككة وليسككت حقيقيككة وتلككق أمككا للتعككو ري عكك  مقككدار 
االخنفكككا    القكككوة الشكككرا ية للنقكككود النكككاتج عككك  ارتفكككاا املسكككتوأل 

السكانية ، كت مت ختصي  نسلة  ةالعام لعسعار أو ملواجهة الل اد
 5891م  اإلنفاق ملعاجلة التضخم النقدإ المل املكدة  5709%

 ةملواجهكككككككككة الل كككككككككاد %207مت ختصكككككككككي  نسكككككككككلة  ، كمكككككككككا 7004 –
مك  النفقكام كانكت ظاهر كة  %55السكانية ، وبكذلق فكان نسكلة 

 .وليست حقيقية 

تلني م  الكمل تشككيلة اإلنفكاق احلككومي   اململككة العربيكة  .3
السككعود ة بككان حصككة اإلنفككاق اجلككارإ مكك  كمجككايل اإلنفككاق كانككت 

م تتلا ككككد تفككككوق حصككككة اإلنفككككاق االسككككت مارإ وتلككككق احلصككككة بككككدأ
بشككككككد كلكككككس   عقكككككد التسكككككعينام والسكككككنوام الكككككيت تلتهكككككا حككككك  
وقككلت كىل أكككو مكك  ثمثككة أربككاا اإلنفككاق احلكككومي ، باإل ككافة 
كىل تلككككق فككككأن احلكومككككة السككككعود ة كانككككت تركككككل   اللدا ككككة علككككى 
الوظيفككة اسمنيككة ، ت ءككسم أولو ااككا مكك  الككمل توجيكك  النفقككام 

 لكككة بكككالتعليم والصكككحة واإلسككككان دكككو ادكككدمام االجتماعيكككة املتم
 .والدمام الرفاهية م  أجد تنمية املوارد اللشر ة 

أن نسكلة اإلنفكاق احلككومي كىل النكاتج احمللكي اإلمجكايل اختكذم  .4
كت بللكككككت متوسككككك اً  7004 – 5891اجتاهككككاً تنازليكككككاً الكككككمل املكككككدة 

ومكككك  ت اخنفضككككت  5881 – 5891الككككمل املككككدة % 1707قككككدرها 
أإ كدكككا اخنفضكككت كىل  7004 – 5885دة الكككمل املككك% 2705كىل 

النصككف تقر لككاً ، وهككذا  ككوحي باخنفككا  درجككة التككدالد احلكككومي 
وتد  دورها   احلياة االقتصاد ة وكع ا  الفرقة اسككو للق كاا 

 .اداص للتحكم بالنشاط االقتصادإ 

كن ز ادة اإل رادام احلكومية السعود ة تقدار لاير واحد تودإ  .1
 .اق احلكومي تقدار نصف لاير تقر لاً كىل ز ادة اإلنف
 : التوصيا  

كعادة هيكلية اإلنفاق احلكومي السعودإ م  المل ختفكيري  .5
النسككب   اجملككاالم ءككس املنتجككة املتم لككة باإلنفككاق علككى الوظيفككة 
اسمنية والدفاعية وتوجي  تلق اسموال دكو ادكدمام االجتماعيكة 

دمام الرفاهية واليت  ق  املتم لة بالصحة والتعليم واإلسكان وال
 .منفعة أكو للمجتمإل 

ال كيكككككل علككككككى االعتلكككككارام الدكوءرافيككككككة عنكككككد تقر ككككككر مسككككككتوأل  .7
اإلنفككاق احلكككومي مكك  أجككد  ككمان دكومككة التحسكك    مسككتوأل 
ادككككدمام االجتماعيككككة وبالتككككايل ارتفككككاا املسككككتوأل املعاعككككي سفككككراد 

 .اجملتمإل 

مكككككك  أجككككككد مناسككككككلة ملوعككككككرام اإلنفككككككاق  مو ككككككإل كسكككككك اتيجيا .3
االرتقككا  تسككتوأل السككلإل وادككدمام العامككة املقدمككة و سككينها مكك  

 .ف ة سالرأل 
 

 : المتادر
 المتادر العربية: 

 :التقارير والنشرا  الرسمية . إل 
  ، مصكككككككلحة اإلحصكككككككا ام العامكككككككة تقكككككككار ر موسسكككككككة النقكككككككد العكككككككريب السكككككككعودإ

وإ ، ، الكتا  اإلحصا ي السكن والتخ يط االقتصادوزارة ، واملعلومام 
 : على املوقإل 

www.Sama.gov.Sa 

 :الدوريا  . ب 
 ،االقتصكككككادإ، عمقكككككة اإلنفكككككاق احلككككككومي بكككككالنمو (5895) حسكككككني حسكككككر   

 . مصر، معهد التخ يط القومي، القاهرة
  ، النفقككام العامككة   اسردن وعمقتهككا  (5887)ر ككا  املككومر وحممككد اللي ككار ،

، العكدد  4والدراسام ، اجمللد بالت ور االقتصادإ ، جملة موتة لللحوث 
 .، عمان ، اسردن  7

 ،ليككككد اإلنفككككاق احلكككككومي   سككككل نة عمككككان  ،(7001)  ككككمل حممككككود كككككداوإ 
 .74، السنة 500جملة اإلدارإ، العدد  ،7007-5890المل املدة 
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  ،االجتاهككككام العامككككة للنفقككككام االعتياد كككككة   (5892) ككككمل حممككككود كككككداوإ ،
كليككككة ، 50جملككككة تنميككككة الرافككككد  ، العككككدد  ،5844-5819العككككراق للفكككك ة 

 .اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوقد
  ،اجتاهام اإلنفاق العام   كمارة أبكو ظكيب الكمل عقكد ، (7002)حممد الدليمي

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

 
 :الكتب  .جك 
 املاليككككة العامككككة، اجلامعككككة املفتوحككككة (5887)حلمككككدإ، حلمككككي جميككككد حممككككد ا   ،

 .لل لاعة والنشر،  رابلس  

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

 . اسردن

  ، 5، املاليكة العامكة والقكانون املكايل والضكر يب ، ط  (7008)عادل فليا العلكي  ،

 .إل ، عمان ، اسردن دار كثرا  للنشر والتوز 

 ،مقدمكة   اقتصكاد ام املاليكة العامكة، (5899) علكد ا  الشكيحم حممكود ال كاهر ،

 .م لعة جامعة امللق سعود، الر ا 

  دار  ، ملكاد  املاليكة العامكة ،( 7004)، حممود حسني الكوادإ وزكر كا ا كد عكلام

  .املسسة للنشر والتوز إل ، عمان ، اسردن 

  املاليككة العامككة ، دار أسككامة للنشككر والتوز ككإل ، ( 7009)، مصكك فى الليككد الفككار ،

 .عمان ، اسردن 

 ، املكككدالد  (7005) نكككوزاد علكككد الكككر   افيكككيت ومنجكككد علكككد الل يكككف ادشكككايل ،

احلكككد ل    اقتصكككاد ام املاليكككة العامكككة ، دار املنكككاهج للنشكككر والتوز كككإل ، 

 .عمان ، اسردن 
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 ثوختة
ثيَشةةةتتنا  مةةخاختنا وةومةة ىَ ة ةةرتانةتانا يةَوديىَ ة دية        ئارماجنا ظىَ ظةكولينىَ شروظة كرنا دياردا طةشةة و  

يةر يياية ا مةةخاختننىَ ة  وب مةرتما دياركرنا ويَنةكىَ ئاشةرا و ةظطر ة (7002-5891)ثيَزانينيَن ذمارتكا ياالن دناتبةرا 
ةةرتانتانا يَوديىَ، ثاشى ثيتةدان ة يةر اليةنيَن ثيَشقةارى ورتنطىَ مةخاختنىَ خيَدتاارى شروظةكرنا ثةيوتندييَن دناتبةةرا  
مةخاختييَن وةومة ىَ ئو هندتك تاكتةريَت كار يَةةر ة يةر ئايتىَ وىَ ب كارئينانا ثيظةةريَت طةرنو وتكةى ئةة ئية  ئةة       

وظةكولني طةهشتة وى ئةجنامى كو مةخاختيَى وةومة ىَ اةردتوام طةشةداووب ب ئو ئة ئرونات ، ئو ئة حلة دى، ئتويت
اورينا دتمى وثشةةك ذوىَ طةشةيَى يىَ ئاشةرا او ذ ئةجنامىَ الند اونا ئايتىَ طشتى يىَ اهايا ئةظىَ ثيَةها ى ب  ة خت مخةىَ  

نةكىَ دى يىَ هةى اةرف كيَمبونا روىلَ وةومة ا ةةرتانتانا يَوديىَ د مايتيَةرنىَ د  خيَدتاارى خيَدتاونا ئاكنجيا يىَ ، والية
ضاالكييَن ئااوورى دا وثيتةثيَةرنا وىَ د وان اياظان ئةويَت دانة ئةطةرىَ الند اونا ئايتىَ تيَراون وياخلةمى وايَنظةدانى او 

ةة وثةة وخزمة يَن طشتى وااشبون دئايتىَ ذيةارى دا ئةةظىَ ئةةوىَ    ئةندا ميَن جظاكى خيَدتاارى النداونا ئايتىَ  يَراونىَ ذك
 .هةوال يىَ يَودى  يَدا دذيت

 

 
 

ABSTRACT  

The study aims at analyzing the phenomenon of growth and development government expenditure in Saudi Arabia 

kingdom depending on time series data for the period (1985 - 2007) , for the sake of giving a clear image and perfectly 

about expenditure policy in Saudi Arabia kingdom we concentrated on developmental trends and expenditure structure 

in addition to  analyzing the relationship between government expenditure and some factors affecting its level using 

measurements and important indicators such as average , marginal propensity and elasticities , the study concluded that 

government expenditure was growing up continuously upon time and part of this growth was superficial as a result of 

increase prices general level represented by inflation in addition to population increase , besides there was a decrease in 

the role of Saudi government as regards interfering with economic activity on the other hands they were interesting in 

fields which lead to the increase of educational , health and entertainment levels  for society individuals , in additional 

there was increase in satisfaction level of public goods and services ,and an improvement in welfare level of Saudi citizen . 
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 العالقة بين الفساد والنزاعات الداخلية
 "اآللية غير العادلة في توزيع الموارد الطبيعية"

 
 **و حممد حسن عمر* أمحد سليمان الصفار

 العراق - اقليم كوردستان ،جامعة دهوك ،دار القانون واالفاكوليت ،سكول القانون *
 العراق -اقليم كوردستان ، غرفة حمامي دهوك **

(1322كانون االول،   0 :تاريخ القبول بالنشر ،1322آذار،  03 :م البحثتاريخ استال)  

 
 الخالصة

يهدف هذا البحث الى معرفة دور المظالم السياسية من جانب والموارد األقتصادية من جانب ثان في نشوب النزاع الداخلي العنيف وهل 
هنا سواء في إثارة النزاع الداخلي أو بناء دولة عصرية ( النفط واألرض)بيعي يمكن أن يجتمع األمران في نزاع واحد، مع تحديد أهمية المورد الط

دراسة ومجتمع ديمقراطي، وآلية تحقق الخيار األخير، أي معرفة العالقة الحقيقية بين مورد النفط ونشوب النزاع الداخلي العنيف، وقد توصلت ال
هو نتاج للمظالم وكذلك المكاسب االقتصادية، فالمظالم االجتماعية، االقتصادية، النزاع الداخلي العنيف إنما : الى جملة نتائج كان أهمها

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

فرت الفساد واالنفراد التسلطي، إذا ما ُأسيء استخدامه في غير صالح الشعب، وكذلك فإن ندرة األرض وآليات توزيعه غير العادلة، إذا ما تضا
االقتصادية،  -، فإنها سوف ُتشكل كتلة كبيرة من المظالم االجتماعية(في المنطقةلغوية مقيمة  -كوجود جماعات أثنية)وتفاعلت مع أطار معين 

أن تقوم البلدان : وعلى ضوء ذلك توصلنا الى حزمة من التوصيات من أهمها. التي تتبلور خالقة األرض الخصبة للنزاعات الداخلية العنيفة
ملة إجراءات منها، أن تعمل على وضع اآلليات العادلة والكفيلة لتوزيع عائدات المعتمدة على مورد واحد دون غيره وخاصة البلدان النفطية بج

من الموارد الطبيعية على جميع أبناء المجتمع دون تمييز بين هذه المجموعة وتلك على أساس الوالء أو غيره، مثال إنشاء صندوق لتوزيع قسم 
يرادات النفط والموارد الطبيعية األخرى لحكومات األقاليم والمحافظات، والباقي عائدات النفط على المواطنين، وصندوق رديف لتوزيع جزء من إ

أن تعمل تلك الدول وبكل جدية على تنويع . يبقى للحكومة المركزية تنفقه على المشاريع العامة للشعب من بنية تحتية ومشاريع خدمية
 .المواردوالعمل على زيادة الشفافية في التعامل مع عائدات  اقتصادياتها،

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

 
 المقدمة

 
إن حالة النزاعات الداخلية العنيفة أو كما يسميها البعض 
بالصراعات واليت تنشب عاد  يف اجملتمعات املعروفة بالتنوع 

ليت تُعرف بأمتالكها لكميات  العرقي، وخاصة منها ا –األثين 
كبري  سواء من املعادن أو املوارد الطبيعية كالنفط والغاز، وهذا 
ما يتزامن على األغلب مع طبيعة النظام السياسي غري 
الدميقراطي يف تلك البلدان، القائمة سواء على حكم خنبة معينة 

اء هتتم وتراعي مجاعة عرقية من نفس عرقها أو إثنيه موالية هلا سو 

مقابل هتميشها لباقي . اخل...من جهة الدين أو القومية أو اللغة 
اجلماعات املختلفة عنها، خاصة إذا كانت تلك اجلماعات 
املهمشة واملختلفة ثقافيًا تقطن قرب مواقع املوارد الطبيعية  
كالنفط مثاًل، مما يوًلد كل ذلك شعورها بأستهدافها وحرماهنا 

من اجلماعات من دون   على غريها وأن مواردها تُنهب وتُنفق 
 .على األنفصال  وجه حق فتبدأ بالتفكري والعمل
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 :أهمية البحث 
 

تكمن أمهية هذا البحث يف جتسيده حلالة الصراعات القائمة 
على أساس التهميش األثين من جهة والشعور باحلرمان 
األقتصادي من جهة أخرى، وأن املطالب الداعية اىل األنفصال 

دولة األم تقوم يف اجملتمعات املتنوعة أثنيًا ليس بسبب عن ال
تنوعها بل بسبب سوء األدار  واآللية غري العادلة يف توزيع موارد 
البالد، خاصة أن هناك أختالف كبري بني علماء األقتصاد 
والسياسة يف تبنيهم ألوجه نظر خمتلفة يف العوامل املسببة لتلك 

رد اجلشع األقتصادي أم املظامل النزاعات، وهل هي قائمة على جم
 .السياسية واحلرمان

 
 :مشكلة البحث 

 
حيث إن هناك اختالف يف حتديد العالقة بني الفساد 
والنزاعات الداخلية، وعلى وجه التحديد الدور الذي يرتكز على 
اآللية غري العادلة يف توزيع املوارد الطبيعية، فهناك مشكلة 

تدم بني علماء األقتصاد حقيقية أال وهي أن اخلالف احمل
والسياسة على حتديد العوامل اليت تقف وراء نشوب وأستمرار 
الصراعات بني اجلماعات األثنية املختلفة سواء يف جانب 
احلكومة أو املعارضة، وإن تشبث كل طرف بأسانيده ومواقفه 
حيتاج فعاًل اىل وقفة جديد  ونظر  ثاقبة اىل معطيات كل نزاع 

ن جانب ومن جانب آخر فإن السؤال الذي على حده هذا م
يطرح نفسه، هل بالضرور  أن البلدان الغنية بالنفط والتنوع األثين 
واملتسمة بالنظام الدكتاتوري أن تكون مشوبة حبالة النزاع 

 (.الصراع)الداخلي العنيف 
 

 :فرضية البحث 
 

يفرتض البحث أن سوء إدار  وتوزيع املوارد يف اي بلد 
عادلة ال بُد وأن يقود اىل نشوب نزاع داخلي عنيف وبصور  غري 

بصور  عامة وعلى وجه األخص يف البلدان ذات احلكم الشمويل 
 .واليت تتسم بالتنوع األثين والثقايف املختلف

 
 

 :هدف البحث 
معرفة دور املظامل السياسية من جانب واملوارد األقتصادية 

وهل ميكن أن  من جانب ثان يف نشوب النزاع الداخلي العنيف
جيتمع األمران يف نزاع واحد، مع حتديد دور وأمهية املورد الطبيعي 

سواء يف إثار  النزاع الداخلي أو بناء دولة ( النفط واألرض)
         عصرية وجمتمع دميقراطي، وآلية حتقق اخليار األخري، أي 
           معرفة العالقة احلقيقية بني وجود املورد الطبيعي ونشوب 

 .النزاع الداخلي العنيف
 

 :منهجية البحث 
 

لقد مت أتباع منهج التحليل املقارن بني جمموعة من حاالت 
النزاعات الداخلية اليت نشبت بني جمموعات عرقية وأثنية خمتلفة 
يف جمتمعات يف داخل البلد الواحد، واليت يتصور أن عدم العدالة 

 . يف توزيع املورد الطبيعي كان السبب ورائها
 

 :هيكلية البحث 
 

ينقسم هذا البحث إىل مبحثني نتناول يف األول منهما 
السبب وراء النزاع فهل هو اجلشع األقتصادي والبحث عن 

 –املوارد األقتصادية أم املظامل السياسية والالمساوا  األجتماعية 
األقتصادية؟ بينما نتناول يف املبحث الثاين عالقة الفساد بآلية 

رد والثروات االقتصادية، وعالقة تلك اآللية التوزيعية توزيع املوا
غري العادلة بنشوب النزاعات الداخلية العنيفة، وذلك يف مطلبني 
            نتناول يف األول منهما عالقة مورد النفط ويف الثاين

ألمهيتهما   عالقة مورد األرض هبذا النزاع والفساد، وذلك منهما
 . يف هذا الشأن

 
 األولالمبحث 

 النزاع الداخلي العنيف اسبابه وتداعياته
 

يتوجب بداية التطرق إىل موضوع ذي عالقة مهمة جداً، 
 والذي طاملا شّكل نقطة اخلالف بني االقتصاديني والسياسيني، 
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 –وهو هل أن اجلور أي الظلم وأوضاع الالمساوا  االجتماعية 
ع والبحث عن االقتصادية هي اليت حترك النزاع العنيف؟ أم اجلش

              املوارد االقتصادية هو الذي يقف وراء النزاع العنيف؟ 
 :وذلك يف الفقرات التالية 

دور العوامل االقتصادية في نشوب النزاع الداخلي  -2
 العنيف 

نظم كل من أكادميية السالم الدويل ومركز  9111ففي عام 
دويل الدراسات الدولية يف جامعة أكسفورد، والبنك ال

وحكومات كل من كندا واململكة املتحد  مؤمترًا يف لندن، وكان 
الرتكيز فيه على األجندات االقتصادية للحروب األهلية، مربزين  
كل من بول كوليري وديفيد كني ومارك دفلد وآخرين كقاد  
: وأنصار لفرضية اجلشع، وقد ركّز املؤمتر على عد  أهداف أمهها

د السياسي للنزاع املسلح من خالل أوال، تطوير فهم االقتصا
حتليل البواعث االقتصادية، وأجند  األعمال التجارية للنخبة من 
الفئات املعارضة املتنافسة فيما بينها، ثانياً، تقييم كيفية خلق 
العوملة لفرص جديد  هلؤالء النخبة ملتابعة ومواصلة جداول 

ري الشرعية، أعماهلم االقتصادية من خالل التجار  واالستثمار غ
ثالثا، الختبار ردود فعل السياسة املمكنة املتوفر  للعوامل 
اخلارجية، مبا فيها احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات الغري 
احلكومية والقطاع اخلاص، لنقل جداول أعمال النخبة يف 
احلروب األهلية من احلرب إىل السالم، ومت الرتكيز لتوجيه 

حبوثهم على أسس وأجندات اقتصادية الباحثني حنو تطوير 
 .(9)واقعية للحروب األهلية

خاصة كل من " اجلشع"وقد أستخدم أنصار هذه الفرضية 
بول كوليري واندرا دي سويسا، طرائق إحصائية كمية يف 
حماولتهما الكشف عن سر السببية، حيث يرجحون الفرضية 

بة عالية من الثانية على األوىل، ويرون أن البلدان اليت لديها نس
صادرات السلع األولية ونسبة عالية من الشباب ومستوى متدنًّ 
من التعليم، تكون مكشوفة للنزاعات بدرجة كبري ، وأن 

الدينية الصارخة والكراهيات القدمية،  -االنقسامات األثنية
وغريها من عوامل ذات الصلة بوجود املظامل، ال تفسر اشتعال 

يه األجندات االقتصادية لدى من النزاعات، بل تعمل على متو 

فتزداد اجلرمية، وتكون سيطر  قلة من ". مقاويل العنف"يسمون 
الفاعلني على األسواق واحتكارها أسهل، فتسنح الفرص أمام 

ومييز كوليري . أصحاب السلطة وامليليشيات املسلحة على السواء
وهم أصحاب األعمال : املنتفعون من الصراع بأربعة فئات

مبعىن أنه يربط بني اقتصاد احلروب . ر واملتمردون واجملرمونوالتجا
وسيطر  قلة من الفاعلني على أسواق احلروب واحتكارها، وأن 
جُتار احلروب وأمراءها هم من ُيسببون احلروب، أكثر من مسألة 

ويعتقد أحد . (2)اجلور والظلم اليت تثري سخط املظلومني
د إمنا هدفها األساسي هو أن غالبية حركات التمر  .(3)الباحثني

الدافع املايل، ولكنها ولكي تضفي على نفسها الشرعية الداخلية 
واخلارجية فأهنا تتحدث عن أطروحات التغيري السياسي، واملظامل 
اليت تعاين منها اجلماعة السكانية اليت متثلها، كما أن املنظمة 
العسكرية املسلحة كلما كرُبت وتوسعت فأن أرباح أعضائها 
اجلدد تصبح أقل، فتتوجه املنظمة حنو الطرح السياسي وإدعاء 
رفع الظلم الذي متثله النخبة احلاكمة كوسيلة غري مكلفة من 

  .وسائل التعبئة املستوجبة
يقول بإن الصراع املسلح إذا ما أريد . (4)وهناك باحث آخر

تسويته وحتقيق السالم البعيد األمد، فال بُد من فهم أبعاده 
ة وإقرارها والتعامل معها، أما العوامل االقتصادية فهي السياسي

تعمل على إذكاء جذور النزاع، وتقدم مصادر التمويل وتؤثر فيه 
وال بُد من فهمها وتقدير أمهيتها بالنسبة . بداية، وخضماً، وهناية

 . للمتعادين إذا ما كان اهلدف هو حتقيق السالم الطويل بينهم

تاذ مايكل كلري يف دراسة أعدها حتت ويف هذا الصدد يتنبأ األس
، (احلروب على املوارد اجلغرافية اجلديد  للنزاعات العاملية)عنوان 

إىل جغرافية جديد  للصراعات الداخلية واإلقليمية والعاملية، 
ويربطها بأماكن وجود املوارد اعتمادا على نظر  االقتصاديني، 

د الناشئ، ولكي تقدر بشكل أفضل طبيعة هذا املشه"فيقول 
ختيل خريطة للعامل مُتثل عليها املكامن الكربى للمواد احليوية 

األسود للنفط والفحم، واألزرق للماء، واألبيض : بألوان خمتلفة
للماس واألحجار الكرمية، واألخضر للخشب، واألمحر للنحاس 

عندما تلّون اخلريطة هبذه . واحلديد واملعادن الرئيسية األخرى
عيننا ستقفز بشكل طبيعي إىل تلك املساحات الطريقة، فأن أ
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منطقة األمازون وجنوب شرق أسيا : ذات الكثافة العظمى للون
للون األخضر واخلليج العريب لألسود وأفريقيا جنوب الصحراء 

النتيجة هي جغرافية اسرتاتيجيه . لألبيض واألمحر وهلَم جرا
لسياسية هي جديد  تكون فيها تركيزات املوارد بداًل من احلدود ا

  .(5)"السمات احملدد  الكربى
 النزاع الداخلي العنيف والمظالم السياسية -1

ماري كالدور )بينما يرى عدد من الباحثني السياسيني أمثال 
والذين ميثلون فرضية املظامل واجلور، من أنه ينبغي ( وديفيد كني

حيث أن حركات . عدم املغاال  يف أمهية العالقة اإلحصائية
رد، يف حاالت عديد ، تعتمد يف هناية املطاف على دعم التم

وكثريًا ما توفر الدوافع . مجاعات واسعة تعمل بينها( وقبول)
واملظامل وأعمال هذه اجلماعات، العمود الفقري للتمرد املتواصل 

وينبغي أال تساوى الظاهر  . ضد قوى وفعاليات سياسية ظاملة
اء احلرب، بتحرك مجاعات املعاصر  للنهب املرتبط بالعنف وأمر 

سكانية كاملة حتركاً يكون يف أحيان كثري ، صادقاً يف السعي إىل 
ويف أحيان  . اإلفالت من شكل من أشكال اخلضوع ألقسري

 –كثري  يكون السكان احملليون ناقمني على املظامل االجتماعية 
االقتصادية السائد  للنخب السلطوية املسيطر ، وعاد  النزاع 

 . (6)تدماً قرب مواقع االستخراج للموارد املتنازع عليهايكون حم
ومن كلتا هاتني الفرضيتني، ميكن األستنتاج بأن النزاع 

 –الداخلي العنيف إمنا هو نتاج لكالمها، فاملظامل االجتماعية 
السياسية توفر القو  احملركة يف البداية لبحث الناس  –االقتصادية 

 أن املكاسب االقتصادية عن سُبل تنهي معاناهتم، يف حني
املباشر  ميكن أن تفسر النشاطات الوحشية ألمراء احلرب 
وأزالمهم يف مثل هذه النزاعات، ومثة دالئل بكل تأكيد على أن 
العوامل االقتصادية تزيد النزاعات العنيفة تعقيداً، وُتطيل أمدها 

لكن ليس مثة أدلة مقنعة تُقدم، إذا وجدت أصالً، . بدرجة كبري 
على أن احلروب اجلديد  تشتعل بالتنافس على مواقع اقتصادية 

بينما إذا كان هناك أسباب تقوم على املظامل وراء . فحسب
النزاع الداخلي العنيف، مثال أمناط التوزيع التمييزية للموارد 

بني السكان واجلماعات املختلفة، فان ( النفط مثالً )الطبيعية 
قًا وموازيًا لألول، إذن األساس يف متويل النزاع يصبح عاماًل مراف

نشوب النزاعات الداخلية يتمثل يف املظامل املختلفة بالدرجة 
األساسية وعدم العدالة يف التوزيع والتزامن مع اإلجنراف وراء ريع 
املوارد الطبيعية، كوهنا متثل املصادر التمويلية للجهات املتقاتلة 

اع، خاصة مع غياب ومن دوهنا يعين اهلزمية والتوقف عن النز 
. املؤسسات، وعدم حماسبة احلكومة، ومراكز السلطة وشخوصها

فيتضح أن هناك نوعًا من الرتافق والتزامن والتكامل بني 
. ، حيث أن إحدامها ُتكمل األخرى(اجلور –اجلشع )الفرضيتني 

فال ميكن أن يتم تصور نزاع قائم على املظامل دون الدوافع 
ميكن أن يكون النزاع فقط للدوافع االقتصادية، وكذلك ال 

االقتصادية دون أن يكون هناك ما يربرها من مظامل وعدم عدالة 
 . يف توزيعها

فمثال حالة أنغوال، حيث ساد االعتقاد بأن هناية احلرب "
ستكون مع هناية احلرب البارد ، إلهنا ُفهمت جبوانب سياسية 

كان النزاع   ، إال أن ما بقي(حرب بالوكالة)فقط، على أهنا 
احملموم من أجل السيطر  على مقدرات الدولة، فبدأت كل من 
القوات املتمرد  واحلكومة تعتمدان على مصادر متويل 

إذن ال ميكن أن يُنظر إىل النزاع من جانب سياسي . (7)"داخلية
وقد . أو عسكري وإمهال اجلوانب األخرى وخاصة االقتصادية

لة التنافس وراء املوارد الطبيعية يف اهتمت األمم املتحد  كثريًا حبا
إذكاء النزاعات الداخلية العنيفة ضمن مؤمترها احلادي عشر ملنع 

 .   2005اجلرمية والعدالة اجلنائية لعام 

 
 المبحث الثاني

الفساد في توزيع الموارد االقتصادية والنزاع الداخلي 
 العنيف

 
وزيع املوارد إن للفساد دور مباشر يف اآللية غري العادلة يف ت

والثروات على قطاعات سكانية خمتلفة، ضمن حدود البلد 
على اعتبار أن احلكومة اليت تعمل على التمييز بني . الواحد

اجلماعات السكانية، فتوزع موارد وثروات على تلك اليت تدين 
هلا بالوالء، وحترم تلك اليت ختالفها أو تعارضها أو ليست من 

األثنية، أو إهنا وبداًل من أن ختدم  نفس الديانة أو العرق أو
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مجيع مواطنيها بالتساوي، تنزع إىل تفضيل األثرياء، ألن الفقراء 
فإهنا تكون حكومة فاسد  . ال ميكنهم دفع الرشاوى املطلوبة

سياسياً، وعلى أقل تعبري سينطبق حبقها مصطلح الفساد 
ني لذا نتناول وضمن هذا املبحث العالقة األساسية ب. السياسي

اآللية غري العادلة لتوزيع املوارد األقتصادية والنزاع الداخلي 
وذلك يف فقرتني األوىل تُركز على مورد هام ( الصراع)العنيف 

وخطري وهو النفط بينما الفقر  الثانية فرُتكز على األرض عند 
 :وكالتايل. التنازع عليه بني مجاعات خمتلفة

 
 النفط والنزاع الداخلي عالقة اآللية غير العادلة لتوزيع -2

يدور هذا املطلب حول التعرف إىل العالقة بني آلية التوزيع 
غري العادلة للموارد الطبيعية، وعلى وجه اخلصوص النفط، 
بنشوب النزاعات الداخلية العنيفة، وحاالت عدم االستقرار يف 

لقد كان االعتقاد السائد حىت أمد قريب، هو أن . داخل البلد
بيعية النامية ُتربّر عائدات وفري  يفرتض هبا أن ترتجم املوارد الط

إىل منو وتقدم اقتصادي، وأن هذه العائدات يفرتض أن توفر 
، لتذليل ما يعتربه (يف شكل عمالت صعبة)الرأمسال الالزم 

فمثاًل ويف عقد . االقتصاديون العقبة أمام التقدم االقتصادي
الكامنة يف االزدياد  السبعينات برزت تنبؤات جاحمة عن القدرات

اهلائل لثرو  البلدان املصدر  للنفط، وكانت تلك البلدان تعتقد 
بأن الرخاء سيوفّر هلم قاعد  مستدمية القتصاد ما بعد النفط، 
والعمالة التامة واألمن القومي واالستقرار السياسي، وبناء حيا  
              أفضل لشعوهبم، وأن ذلك سيمنحهم فرصة االلتحاق 

 . (8) بالبلدان املتقدمة
. الحقاً، إتضح أن الواقع يسري يف إجتاه معاكس هلذه اآلراء"

فالبلدان اليت تتوفر فيها موارد طبيعية غزير  مل تتقدم اقتصادياً، 
             منذ تلك . مقارنة مع جرياهنا األفقر يف املوارد الطبيعية

نتشر يف مؤلفات ي" لعنة املوارد الطبيعية"اللحظة بدأ تعبري 
فبعد مرور ربع قرن على الفور  النفطية جند أن . (1) "االقتصاديني

أغلب الدول املصدر للنفط تتمرغ يف أزمة، واختناقات 
اقتصادية، واهنيار اإلنتاج، وهروب رأس املال، وتدين الكفاء ، 
وتزايد التضخم، وعجز امليزانية، وأخذ األداء االقتصادي هلا 

بات اعتمادها على النفط والديون يرتفع إىل يزداد سوءاً، و 
مستويات عالية، مما جعل استقرارها السياسي يفقد ثباته، وقد 
شهدت بلدان عديد ، من نيجرييا إىل فنزويال واجلزائر، 
اضطرابات وتظاهرات، ونزاعات، بل حىت حروبًا أهلية باتت 

قليلة  هتدد سكان دول األوبك، باستثناء البلدان النفطية العربية
 .(90)السكان

وللتوضيح أكثر يف كيفية حتُقق تلك النتائج الوخيمة ومن 
خالل وجهة النظر االقتصادية، ميكن إقتباس كالم ألحد 

أن وفر  ثرو  املوارد "حيث يقول . (99)الباحثني املختصني
، الذي يؤدي إىل "املرض اهلولندي"الطبيعية، تقود إىل ما يسمى 
بب تدفق الرأمسال إىل البالد نتيجة رفع سعر صرف العملة بس

ازدهار املوارد الطبيعية، وهذه الزياد  يف قيمة العملة ُتضعف 
القدر  التنافسية لقطاعات الصناعة والزراعة، فتؤدي إىل فقدان 

كما وأن تدهور وضع الصناعة . فرص العمل، وتزايد البطالة
ية، األمر والزراعة يزيد من اعتماد االقتصاد على املوارد الطبيع

الذي ميعن يف تقلب االقتصاد، بسبب التقلبات الشديد  يف 
املداخيل املستمد  من تلك املوارد، وتزيد ظاهر  التضخم، 
وفقدان السيطر  على األنفاق احلكومي، واالطالع مبشاريع بنية 
حتتية عامة، باهظة الكلفة، متّول بالغالب بقروض أجنبية، وميكن 

ل وسيلة للفساد وتوزيع النفوذ، وزياد  هلذه املشاريع أن تتحو 
املديونية اخلارجية، وتنمية ثقافة الفساد وقيمه، كما أن هذه 

  ".األقتصادات تكون أكثر تعرضاً للنزاع واحلروب األهلية
وهناك دالئل ومعطيات كثري  ُتشري إىل أن وفر  املوارد 

دن الطبيعية أحيانًا تكون سببًا للمشاكل، خاصة، النفط واملعا
الصخرية، اليت تشمل الكولتان وأملاس والذهب وغريها من 

وقد عثر كل من كوليري وهوفلر على ثالثة . األحجار الكرمية
عوامل ذات أمهية، واليت سبق وأن مت تناول أحداها بالتفصيل يف 
املطلب اخلاص بعالقة الفساد بالفقر والنزاع الداخلي من هذا 

خل الفرد، أما العامل الثاين، الفصل، وقد كانت تتعلق مبستوى د
وهو بُنية االقتصاد نفسه، أي مدى إعتماده على صادرات "

حيث يؤكدان على أن تأثري االعتماد على السلع األولية . السلع
ومنها النفط ال يأخذ خطًا مستقيماً، فهو يبلغ ذروته عندما 
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فالبلد . من الناتج احمللي اإلمجايل %30تقاربت الصادرات نسبة 
 ذي يعترب منوذجاً، وتصل نسبة تصدير السلع األولية فيه إىلال

من الناتج احمللي اإلمجايل، يصل تعرضها ملخاطر النزاع إىل  25%
فقط من الناتج احمللي  %90ولكن عندما تكون الصادرات  ،33%

 . (92)"فقط %99اإلمجايل يهبط مؤشر اخلطر إىل 
اسية يزيد أن وجود السلعة األس" .(93) ويقول باحث آخر

وحبد  من خماطر النزاع األهلي، خباصة يف حالة الدولة الشديد  
االعتماد على تصدير الثرو  بنسبة الربع من الدخل القومي اليت 
تكون رئيسية يف الدخل، يف هذه احلالة يتضاعف خطر نشوب 
. احلرب األهلية أربع مرات أكثر من الدول غري ذات إالعتماد

لدولة على تصدير مورد واحد وسلعة أي أنه كلما اعتمدت ا
أولية واحد ، تكون أكثر ُعرضة إىل اندالع نزاع داخلي أو 

واألمر باعتقاد الباحث ال يعتمد . االنزالق يف احلرب األهلية
على وجود هذه املوارد الطبيعية حبد ذاته إمنا باآلليات اخلاطئة 

وارد اليت تتبعها احلكومات يف تلك البلدان، لتوزيع تلك امل
عدم )الطبيعية، فهناك عالقة رئيسية بني حالة العدالة ونفيها 

فإن من يرتعرع "وحالة االستقرار يف داخل اجملتمعات، ( العدالة
يف ظل مؤسسات أساسية عادلة يكتسبون والًء معقواًل لتلك 

حيث أن حس املواطنني . املؤسسات بصور  كافية الستقرارها
ومصاحلهم كما تشكلت يف  بالعدالة، وبالنظر إىل ُخلقهم

حياهتم يف ظل بنية أساسية عادلة، هو من القو  حبيث يقاوم 
حيث إن املواطنني يعملون إراديا على . امليول العادية حنو الظلم

توفري العدالة واحدهم لآلخر عرب الزمن، فاالستقرار يكون مؤّمناً 
بفضل دافع كاف من النوع املناسب مت اكتسابه يف ظل 

 . (94) "عادلةمؤسسات 
فهناك دول جنحت حقًا يف تفادي لعنة املوارد تلك، 
وحتويلها من نقمة إىل نعمة حقيقية، فبتسوانا مثاًل، عندما 

كانت بلدًا يف غاية الفقر، ولكن ما أن   9166استقلت عام 
بدأت عائدات تصدير املاس تنمو، حىت عمدت البالد إىل 

انضباط مايل على امليزانية، االلتزام خبطط التنمية الوطنية، وفرض 
وأنفقت احلكومة اإليرادات لتطوير البىن التحتية املادية 
واالجتماعية، وقد أصبحت إيرادات أملاس مستقر  عند نسبة 

من جممل اإليرادات العامة للبالد، وعملت احلكومة  41%
بسياساهتا على جلم نفسها ووضع كوابح خمتلفة إزاء األنفاق 

ستثمار اخلاص القائم على السوق، ولعل وشجعت اال. املفرط
أهم معطيات هذا النجاح يف بوتسوانا، يتمثل فيما متيزت به 
البالد من دميقراطية اجتماعية، بدرجة عالية من الشفافية يف 
جمال حياز  اإليرادات العامة والتصرف هبا، يف حني أن الفساد 

لنامية، إضافة بقي دون املستويات املألوفة يف الكثري من البلدان ا
إىل وجود جمتمع مدين قوي، إضافة إىل أن النخبة احلاكمة 

 .(95) وجدت يف املصلحة الوطنية مصلحتها اخلاصة هي
، 9117لسنة " الفساد واحلكم الرشيد"وكذلك أكدت وثيقة 

بأن أرتبط "الصادر  عن برنامج األمم املتحد  اإلمنائي، 
ح االقتصادي احملقق االستقرار السياسي يف بوتسوانا، بالنجا 

فيها، حيث عمل على تركيز وترسيخ االستقرار السياسي، ومثة 
. سببان يفسران ذلك االستقرار السياسي والنمو االقتصادي

أوهلما، يتمثل يف أن البلد ليس مقسمًا إىل عشائر عرقية، وقد 
عملت احلكومة على تعميم االستفاد  من مثار النمو على نطاق 

وثانيهما، أهنا بلد صغري . كان بقدر معقولواسع إلرضاء الس
ويعتمد كثريًا على االستثمار اخلاص، وبالتايل لديها حافزًا قوياً 
يدفعها إىل تنمية قدر  كافية لدى الدولة لتشجيع االستثمار يف 
الثرو  املعدنية، فالنفعية االقتصادية كانت دائمًا هلا الغلبة على 

وأن تقرير . (96)"وبية العشائريةاأليديولوجية السياسية أو احملس
، الذي يتخذ يف العاد  موقفاً سلبياً شديداً من "أوكسفام أمريكا"

فبعض الدول : املشاريع النفطية، يشري إىل أن هناك استثناءات
مثل بوتسوانا وتشيلي  -ذات الصناعات اإلستخراجية الكربى

وطبقت ... قد تغلبت على الكثري من العقبات –وماليزيا 
  .(97) رتاتيجيات سليمة لصاحل الفقراءإس

بينما هناك دول كثري  رافقتها فرتات طويلة من النزاع 
الداخلي العنيف، فالسلفادور مثاًل، وهي من أكثر بلدان أمريكا 
الوسطى إضطراباً، حبسب تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، 

يئة البيئية فوفق ما جاء يف مشروع اهل"التابعة لألمم املتحد ، 
للسلفادور، الذي أعدته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فأن 
األسباب األساسية للصراع الدائر ليست أسبابًا بيئية بقدر ما 
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هي أسباب سياسية، نابعة من معضالت تتعلق بتوزيع املوارد يف 
ويؤكد كوليري وهوفلر إىل أن الرتكيب الديين  .(98) "أرض مكتظة

ؤثران على نشوب النزاعات، فاجملتمعات اليت تصل فيها والعرقي ي
وهو الذي يطلق  -من السكان %10-45الفئة العرقية األكرب إىل 

ترتفع فيها نسبة خطر نشوب  –" اهليمنة العرقية"عليه أسم 
وبعيداً عن حالة اهليمنة العرقية، تقلل . النزاع إىل ما يقارب الثلث

 . اً من خطر حدوث ثور  أو متردالتعددية العرقية والدينية عملي
يف دراسة قاموا بإعدادها، إىل . (91) ويذهب باحثون آخرون

أن النفط ميثل مشكلة كبري  لكثري من الدول الغنية به، وخاصة 
الدول النامية، كوهنا دول معروفة يف غالبيتها باحلكومات 
الضعيفة وغري الشرعية واألنظمة غري الدميقراطية، وقد وضعوا 

 :  دلة مفادها أنمعا
 الديكتاتورية= الفساد = السلطة = المال = النفط 

ويف هذا الصدد أيضاً، ويف دراسة أجريت من قبل البنك 
دولة يعتربها البنك األكثر اضطرابا ومديونية،  36الدويل، على 

دولة منها هي من الدول  27واألدىن دخالً، وقد ظهر أن 
كل املخاطر النامجة عن ومع  . (20) املصدر  للسلع األولية

اكتشاف وجود النفط إال أن الباحث مييل إىل أن اخلطر إمنا يأيت 
من سوء إدار  تلك الثروات واملوارد وليس وجودها، ال بل حىت 
االعتماد على ثرو  املوارد ال جيعل من نشوب النزاعات أمراً 

فثرو  املوارد تزيد من خطر نشوب حرب أهلية، ولكن . حتمياً 
كل دولة غنية باملوارد، عانت من نزاع مسلح، متكنت   مقابل

دولتان أو ثالث دول من تفاديه، واألمثلة كثري يف هذا الشأن، 
فهناك دول اخلليج العريب، ودول كبتسوانا وماليزيا وتشيلي، 
حيث أن السياسات األفضل تساعد على ختفيف احتمال 

و التعليم تسبب املورد بنشوب نزاعات، وتوجه ثرو  املوارد حن
            بداًل من أنفاقها على التسلح. والصحة وحماربة الفقر

العسكري وجتهيز اجليوش اجلرار  وقوات األمن احمللية اخلاصة 
 . بالنظام لقمع املعارضة

أشار الباحث فيها، وذلك . (29) ويف دراسة حديثة أخرى
وارد من خالل وضعه قائمة لسبعة عشر نزاعًا حديثًا مرتبطًا بامل

الطبيعية، تظهر فيها األحجار الكرمية كأسباب لثماِن نزاعات، 

والنفط والغاز الطبيعي كأسباب لسِت أخريات، بينما تظهر 
املخدرات غري القانونية سبباً خلمِس نزاعات واألخشاب سبباً يف 

حيث يؤكد أنه ويف معظم النزاعات، تلعب . ثالِث أخريات
 : (9)نظر اجلدول . نزاعاملوارد املختلفة دوراً يف ال

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

 الموارد مدة الحرب البلد

-5971 أفغانستان 
2115 

 افيون -أحجار كرمية

-5971 أنغوال
2112 

 أملاس-نفط

 نفط -5971 (كابندا)أنغوال 

-5971 كمبوديا
5997 

 أحجار كرمية–أخشاب 

 كوكايني  -ذهب -نفط -5911 كولومبيا

 نفط -5997 مجهورية الكونغو 

-5991 الكونغو الدميقراطية 
5997 

 أملاس -كولتان  -حناس

 كوبالت  -ذهب -5991 الكونغو الدميقراطية

 غاز طبيعي -5971 (جزير  اتشيه)اندونيسيا 

 ذهب -حناس  -5919 (بابوا الغربية)اندونيسيا 

-5919 ليبرييا 
5991 

 -حديد -أملاس -أخشاب
 -قهو  -كاكاو  -زيت خنيل

 ذهب -مطاط -مارجيوانا

 نفط  -فوسفات -5971 املغرب

أحجار  -صفيح -أخشاب -5919 ميامنار
 أفيون  -كرمية

 ذهب -حناس  -5991 غينيا اجلديد  -بابوا

-5911 بريو
5991 

 كوكايني

-5995 سرياليون
2111 

 املاس

 نفط -5913 السودان

د الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات وحتركات ، املوار : مايكل روس : المصدر
فؤاد سروجي ، الطبعة العربية األوىل ، األهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، : ترمجة 

 .44، ص 5002
       

أما وخبصوص البلدان العربية، فُيالحظ أن الدول النفطية 
وعلى وجه اخلصوص دول اخلليج العريب، تتمتع بنوع من 

مرده ما توفره ملواطنيها من رفاهة عيش، ومعروف  االستقرار سي
. أن هذه البلدان تعترب ذات املستوى املرتفع من الدخل القومي

بينما ويف املقابل جند أن الصعوبات االقتصادية يف دول كمصر، 
أو السودان، أو املغرب، أو تونس، كانت مسؤولة عن بعض 

ب ليس قلة والسب .(22)مظاهر عدم االستقرار السياسي فيها
املوارد االقتصادية، إمنا هي إىل حد ما وفري ، ولكن األنظمة 
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،  2003السياسية يف تلك البلدان ومن ضمنها العراق لغاية عام 
كانت وما تزال البعض منها تتبع منطًا من السياسات التمييزية 
حبيث تستغل مواردها االقتصادية لصاحل الفئات واجلماعات 

             ماعات املعارضة، مما يوّلد حالة من االستياء وحترم اجل املوالية، 
 . الشعيب وعدم االستقرار

فالدول العربية ومنذ السبعينيات تعتمد على النفط 
وصادرات الوقود األخرى كالغاز مثاًل كمورد أساسي يف دعم 

من السلع % 8924و 7226و 75اقتصادياهتا، فقد مثّلت نسبة 
لدخل املرتفع، والدخل املتوسط، والدخل املصدر  من بلدان فئة ا

فقد ارتبط منو الناتج احمللي . 2006املنخفض على التوايل يف العام 
اإلمجايل للبلدان العربية بالتقلبات احلاد  اليت عصفت بسوق 

والغريب إنه وخالل مراحل االنتعاش والركود اليت شهدهتا . النفط
، مل يسجل 9180ام فرت  العقدين ونصف العقد املاضية بعد الع

نصيب الفرد من النمو االقتصادي أية زياد  على اإلطالق 
فوفقًا لبيانات البنك الدويل مل يتجاوز منو نصيب الفرد . تقريباً 

، %624احلقيقي من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان العربية 
أي أقل من ) 2004و 9180خالل أربعة وعشرين عامًا بني عامي 

، وال خيفى ما لتباطؤ النمو من آثار سلبية على (سنوياً  025%
 . (23)االستقرار يف أي بلد

فاحلرب األهلية يف السودان، على سبيل املثال، بدأت عام 
، عندما أختذ الرئيس السوداين جعفر النمريي سلسلة من 9183

اإلجراءات اليت أخلت بالتوازن الدقيق الذي كان سائداً حينذاك 
لمة يف الشمال وبني اجلنوب الذي يقطنه بني األغلبية املس

. بكثافة سكان يدينون بالديانة املسيحية وباملذهب أألرواحي
ومن بني تلك التدابري كان القرار الذي قضى بوضع النفط الذي 
اكتشف يف اجلنوب حتت سياد  الشمال، حيث مت بناء مصفا  
 للنفط يف الشمال بداًل من اجلنوب، وقد احتج اجليش الشعيب
لتحرير السودان الحقًا واشتكى بإن الشمال يسرق موارد 

فيبدو أن السبب الرئيسي للصراع . (24) اجلنوب مبا فيها النفط
متثل باآللية غري العادلة اليت أتبعتها احلكومة يف استغالل وتوزيع 
نفط اجلنوب لصاحل الشمال، وشعور أهايل اجلنوب املختلفني 

ومسيحيون أو يدينون بديانات عرقيًا ودينيًا كوهنم أفارقة 

أرواحية، عن أهايل الشمال ذو الغالبية العربية واملعتنقني لإلسالم 
                ديناً، بأن احلكومة تنهب نفطهم وتستغله هلا وملن يواليها من

 .جمموعتها األثنية الدينية
من هنا يتضح الدور الكبري للنفط كمورد طبيعي يدفع 

يف براثن الفساد واالنفراد التسلطي، إذا ما  احلكومة إىل الوقوع
الفساد يف هذا )ُأسيء استخدامه يف غري صاحل الشعب، إذن 

، أي عدم العدالة يف توزيع املوارد والثروات الطبيعية ومن (اجملال
ضمنها النفط بني اجلماعات اليت تعيش يف البلد الواحد، 

ن يف املواقع وخاصة إذا ما كانت هناك مجاعة عرقية خمتلفة تسك
واملناطق الغنية باملوارد وخاصة النفط، يؤدي إىل قيام نزاعات 
داخلية عنيفة، ونشوء حركات انفصالية متمرد ، بالتايل يعترب 

 .  سبباً مباشراً ورئيسياً للنزاعات الداخلية العنيفة
 
 عالقة اآللية غير العادلة لتوزيع األرض والنزاع الداخلي -1

ياد  على األرض يعترب خالفًا سياسياً إن النزاع حول الس
حيث أنه معروف بصعوبة تسويته، . يتميز بأشد درجات العناد

فمن بني مجيع اخلالفات السياسية يعترب هذا الصراع األقل 
استجابة للتسوية من خالل التفاوض أو املساومة أو البحث عن 

ويعود ذلك إىل كونه يسفر عن مواقف . حلول وسطية
مع . (25)فوضة من قبل الطرف اآلخر من النزاعوادعاءات مر 

تفاقم نتيجة اآلثار املؤملة الناجتة عن احلرب العرقية، حيث يوّلد 
العنف حاالت من العداء وانقسامات تتحدى التوفيق فيما 

خاصة عندما يرى أصحاب األرض أن النخبة احلاكمة . بينها
لذا  .تعمل على سلبهم أرضهم، ومنحها جلماعات عرقية أخرى

يتوجب وضمن هذا الفرع أن جُنيب عن التساؤل األساسي 
التايل، مدى عالقة اآللية غري العادلة يف توزيع األراضي والنزاع 
الداخلي العنيف؟ كما ونود اإلشار  إىل إننا سوف نأخذ 
           باجلانبني السياسي واالقتصادي، وهذا ما سنحاول أن

 .نتطرق إليه قدر اإلمكان
ليات غري العادلة يف توزيع األراضي على اجلماعات إّن اآل

ر  القالقل ومجلة من مشاكل عدم السكانية رمبا تؤدي إىل إثا
االستقرار، ويُقصد باآلليات غري العادلة، أي اآلليات التمييزية 
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اليت قد تتبعها احلكومات يف أي بلد، حبيث تعمل على منح 
األراضي إىل جمموعات سكانية أو مجاعات أثنية معينة، تكون 

هي  يف العاد  إما موالية للسلطة احلاكمة، أو أن النخبة احلاكمة
من ذات األثنية، فتحايب تلك اجلماعة على حساب اجلماعات 
األخرى، وقد تأخذ من اجلماعات املختلفة ما تعتربه أراضي هلا، 
وقد ورثتها أب عن جد، وتعتربها مواطنها األصلية، فتعمل 
احلكومة جاهد  على سلبها إياها ومنحها للجماعة اليت تواليها، 

اسب سياسية، وأضعاف فتستخدم هذه اآللية لتحصيل مك
اجلماعات املعارضة، أو رمبا تصادر تلك األراضي من أصحاهبا 
مقابل تعويض غري كايف، هبدف منحها للشركات األجنبية 
االستثمارية، وقد جتلب عمالة أجنبية أيضًا فتحرم السكان 
احملليني من االستفاد  من خريات أرضهم، حمققة مكاسب 

ية ما ستحدثه أفعاهلا من اقتصادية دون أن تُفكر يف جد
هتديدات حقيقية، مما يزيد الشعور بالظلم، وبالتايل يُذكي الرغبة 
يف التمرد والعصيان، ورمبا املطالبة باحلكم الذايت أو االنفصال، 
وقد كشفت سياسة الفصل العنصري الالإنسانية اليت كانت 
موجود  فيما مضى يف جنوب أفريقيا، معضالت كثري  وكبري ، 

كانت تعتمد سياسيات وطرائق عديد  لتكريس الصراع،   فقد
                     ومن أهم هذه الطرق أتبعت ما يُعرف باسم 

           من أراضي البالد  %94، يف ختصيص (نظام أراضي الوطن)
 . (26) من السكان %72إىل 

كما وأن الفالحني الذين يعتمدون يف معيشتهم الرئيسية 
ه وحيصدونه، كثريًا ما يدخلون يف نزاع عنيف يف على ما يزرعون

مواجهة الدولة إذا ما أُسيئت عمليات توزيع األراضي، وينخرط 
" الغائبون"يف هذا الصراع خمتلف املعنيني، ويف مجلتهم املالكون 

لألرض واملواشي، وهم يف الدرجة األوىل من النخب املدينية، وال 
ينافسون اجلماعات  حيث إهنم. سيما الساسة وضباط اجليش

احمللية لألرض على استعمال هذه املوارد املتناقصة، ويف مقابل 
مواجهة املستعملني احملليني لألرض بنخب خارجية قوية وثيقة 
         الصلة بالدولة، ستحاول النخب احمللية تعبئة قواعدها 
وجتييشها يف حركات مقاومة منظمة، وقد تتعاظم عندها 

 .(27) العنيف احتماالت النزاع

إذن فمسألة الوصول إىل األرض وحيازهتا لعبت وما تزال 
دورًا مهمًا بالنسبة إىل الكثري من اجلماعات الفالحة احملرومة 

خاصة أذا كانت هذه املمارسات حتدث . واليت ال متلك األرض
لغوية معينة ختتلف  –يف مناطق جغرافية تسكنها مجاعة اثنية 

اكمة، ألن الشعور باحلرمان واملعادا  كله عن اجلماعة األثنية احل
يوفر حالة من التعبئة السياسية واالجتماعية للنزاع الداخلي 

فانتفاضات الفالحني يف اهلند وبنغالدش كانت وثيقة . العنيف
، كما أن (حركتا ناكسااليت وتيشابنا)الصلة مبسألة األرض 

 نيكارغوا املعارضة الواسعة يف صفوف الفالحني لنظام سوموزا يف
  .(28) أمنا أثارها الطرد ألقسري لصغار الفالحني

علمًا إن هناك بلدان تعاين من أمرين خطريين ومها ندر  
بنغالدش، )األراضي، مقابل كثافة سكانية مرتفعة أمثال 

، متثل مشكلة حقيقية يستعصي .....(سريالنكا، السلفادور
           كان حلها، نظرًا لعدم وجود أراٍض غري مزروعة حيث  

 من املمكن أن ُيشكل استصالحها صمام أمان للفالحني 
 . الذين ال ميلكون أرضاً 

فسريالنكا مثاًل، تعاين من هذه املشكلة أميا معانا ، ال بل 
أن نوع نزاعها الداخلي احملتدم منذ عقود طويلة بني التاميل 

وب الغالبية العظمى يف مشال وشرق البالد، والسنهاليني يف جن
فبعد االستقالل . وغرب البالد إمنا قد جاء نتيجة مسألة األرض

، أصدر الربملان ذو 9141و 9148بفرت  قصري ، أي خالل عامي 
اهليمنة السنهالية تشريعات حرمت السكان التاميل يف قطاع 
املزارع من حق املواطنة، وبالتايل حق التملك، على اعتبار أهنم 

ان هلم يف سريالنكا، فال بُد ينحدرون من عمال ضيوف ال مك
علمًا أن هؤالء التاميل هم خيتلفون عن )من إعادهتم إىل اهلند 

التاميل يف الشمال والشرق كوهنم قد مت جلبهم منذ عقود من 
، (قبل االستعمار الربيطاين للعمل يف حقول الشاي يف اجلنوب

ومع ذلك فأن مسألة األرض هذه شكّلت ختوفًا كبريًا لدى 
ليني يف الشمال والشرق، ألهنم شعروا بأهنم مهددين، التامي

خاصة مع تنامي أحزاب سنهالية تدعوا إىل تعظيم العقيد  
السنهالية كأيديولوجية وحيد  للبالد، وأن تأريخ سريالنكا أمنا 
هو تأريخ األرض والعنصر والعقيد  والعرق السنهايل، وأن البوذية 
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خ العرق واألرض، وذلك متثل اخليط الذهيب املنسوج ضمن تأري
أمثال حزب احلرية السريالنكي، فأخذ قائد هذا احلزب السيد 
سولومون باندارنايكي، على عاتقه الدعو  إىل شعار السنهالية 

 . فقط ليكون مبثابة التزام ألي حكومة يشكلها حزبه مستقبالً 
وبذلك بدأت أوىل حاالت العصيان املدين من قبل التاميل 

، لتنتهي مبأسا  دامية من العنف 9169و 9158منذ العام 
مث جاءت محالت متتالية من النزاع العنيف حول . املتواصل

األرض املسما  سريالنكا منذ أواخر اخلمسينيات حمور تركيز 
متمثل يف قضية إنتقال السنهاليني من مناطق أخرى من اجلزير  
لالستيطان يف الشمال أو يف الشرق، وهو ما وصفته مجيع 

ملوطن " استعمار ترعاه الدولة"اف الرأي العام التاميلي، بأنه أطي
التاميل، هبدف تغيري تركيبته السكانية وتقويض مطالب التاميل 

وقد كان توجه الدولة . باحلكم الذايت اإلقليمي والحقًا بالسياد 
ذو الغالبية السنهالية احلاكمة، واضحا إزاء وضع مستوطنات 

ذات أمهية إسرتاتيجية يف النزاع  سنهالية جديد  ضمن مناطق
حول األرض، أي يف احلي الشرقي ذي التعددية العرقية يف 
ترنكومايل على سبيل املثل، وهو حي متاخم لإلقليم الشمايل 
ذي األغلبية التاميلية الساحقة، وقد تسبب ذلك بتفاقم النزاع 

 ،9184إىل حد بلوغها إىل مستوى احلرب األهلية اعتباراً من عام 
شهدت هذه املناطق املتنازع عليها بعضًا من أشد حاالت 
العنف، مع بدء مقاتلي النمور مبهامجة املستوطنات واملستوطنني، 
يف الوقت الذي حتولت فيه املستوطنات السنهالية احملصنة 
واخلاضعة حلماية اجليش والشرطة، إىل عناصر جوهرية يف 

  .(21) إسرتاتيجية احلرب احلكومية
ىل أن سريالنكا أصاًل كانت تعاين من حمدودية إضافة إ

أراضيها لإلعتماد عليها، والتاميل على وجه اخلصوص حيث 
وجدوا أن املشكلة األساسية لديهم هي النقص التكويين يف 
ُسبل كسب الرزق البديلة يف املناطق اليت تسكنها، خاصة مع ما  

مناطق كانت احلكومة تقوم به من إقامة مستوطنات سنهالية يف 
التاميل، فاالفتقار إىل املوارد الطبيعية الكافية وضعف اإلمكانات 

وبعد تراجع . الزراعية أسفرا عن االعتماد على القطاع العام
متثيلها يف هذا القطاع بسبب القوانني اليت صدرت يف العام 

، ملصلحة السنهاال واملسلمني، مل يعد يف وسعها الربوز إال 9156
اخلاص األوفر مكانة، كاجملاالت الطبية، يف أنشطة القطاع 

 . (30) والعلمية، والتقنية، واهلندسية
 9175عمومًا ونتيجة هلذه السياسات املستمر  ويف أواسط عام 

قتل عمد  مدينة جافنا وهو تاميلي من املوالني حلزب احلرية 
السريالنكي برصاص شاب تاميلي يف العشرين من عمره، بعد 

ك ذلك الشاب املسلح فلوبيالي ذلك بعام واحد أشرت 
براهباكاران يف تأسيس منظمة منور التاميل، فبدأت بالفعل اهلو  
تشدد وتتسع بني السنهاليني والتاميل، واألفكار الراديكالية حول 
التحرير الوطين من خالل الكفاح املسلح قد بدأت يف مّذ 
جذورها يف صفوف شباب التاميل، وبالتايل انزالق سريالنكا 
حنو احلرب األهلية طوال عقد الثمانينات، لذلك شهدت 

 (9114-9110)و( 9187-9183) سريالنكا ثالثة حروب أهلية هي
(2002-9115)و

وآخر تصعيد عسكري إنتهى حبملة . (39) 
عسكرية شرسة شنتها احلكومة السريالنكية ضد حركة منور 

 . 2008التاميل أسفرت عن مقتل زعيمها يف عام 
البلدان العربية، فلو نأخذ النزاع الداخلي أما وخبصوص 

الذي دار يف السودان وعلى وجه اخلصوص يف إقليم دارفور، 
فنالحظ وعلى الرغم من تعدد أسبابه ومسبباته املختلفة إال أن 
الصراع على األرض كان أحد هذه األسباب الرئيسية يف تشكيل 

الصراع  خارطة الصراع يف ذلك اإلقليم، واحلديث هنا يدور حول
بني القبائل واجلماعات العربية املدعومة أحيانًا من قبل احلكومة 

، واليت بدأت منذ (الفور)يف اخلرطوم، مقابل القبائل األفريقية 
، والذي أستعر 9115مث عادت لتتجدد يف عام  (9181-9187)عام 

، عندما تطورت (2003-2002)الصراع للمر  الثالثة يف عام 
قوات املناوئة للحكومة يف دارفور واملعارضة صالت نشيطة بني ال

املنظمة يف املركز، سواء مع املعارضة اجلنوبية أو مع حزب املؤمتر 
الشعيب، فالصراع الذي كان أقرب ما يكون إىل حرب أهلية منذ 
بداياته، حيث كل طرف كان ينظر لألخر بأنه يسلبه أرضه، 

ور إىل أخراجهم فالقبائل العربية زعمت بأهنا ضحية اندفاع الف
من األرض باعتبارهم مستوطنني، على اعتبار أهنم ُرحل وبدو 

فيما أعترب الفور بدورهم أنفسهم ضحايا . وعليهم الرحيل
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عمومًا بدأ . اخلطاب العريب الفوقي ذي املضامني العنصرية
" اجلنجويد"الصراع بقيام العصابات العربية اليت تدعى 

فتحرق القرى وتقتل دون متييز جتوب مناطق الفور، " الفرسان"و
وتصادر املمتلكات، وكذلك شّكل الفور بدورهم جمموعاهتم 

 .( 32) وميليشياهتم للرد بطريقة مماثلة
عمومًا نستنتج مما سبق، أن ندر  األرض وأمناط وآليات 
توزيعها غري العادلة، إذا ما تضافرت وتفاعلت مع أطار معني 

، فإهنا سوف (ة يف املنطقةلغوية مقيم -كوجود مجاعات أثنية)
            االقتصادية،  -ُتشكل كتلة كبري  من املظامل االجتماعية

                اليت تتبلور خالقة األرض اخلصبة للنزاعات الداخلية
 :(9) أنظر الشكل. العنيفة

 
 

 
العالقة مباشرة شريط تهميش                                                                  العالقة مباشرة                                                              

 
 

 جماعة أثنية  مختلفة                                                                                                                                   
                    في منطقة المورد الطبيعي                                                                                                  

 عالقة غير مباشرة
 .من عمل الباحث: المصدر

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

 الخاتمة
 ستنتاجاتاأل

إن النزاع الداخلي العنيف إمنا هو نتاج للمظامل وكذلك  :أوالا 
 –االقتصادية  –املكاسب األقتصادية، فاملظامل االجتماعية 

السياسية توفر القو  احملركة يف البداية لبحث الناس عن سُبل 
تنهي معاناهتم، يف حني أن املكاسب االقتصادية املباشر  ميكن 

الوحشية ألمراء احلرب وأزالمهم يف مثل أن تفسر النشاطات 
هذه النزاعات، ومثة دالئل بكل تأكيد على أن العوامل 
االقتصادية تزيد النزاعات العنيفة تعقيداً، وُتطيل أمدها بدرجة  

لكن ليس مثة أدلة مقنعة تُقدم، إذا وجدت أصاًل، على . كبري 
 أن احلروب اجلديد  تشتعل بالتنافس على مواقع اقتصادية

بينما إذا كان هناك أسباب تقوم على املظامل وراء . فحسب
النزاع الداخلي العنيف، مثال أمناط التوزيع التمييزية للموارد 

بني السكان واجلماعات املختلفة، فان ( النفط مثالً )الطبيعية 
 .متويل النزاع يصبح عامالً مرافقاً وموازياً لألول

 

  
ات الداخلية يتمثل يف املظامل إن األساس يف نشوب النزاع :ثانياا 

املختلفة بالدرجة األساسية وعدم العدالة يف التوزيع والتزامن مع 
اإلجنراف وراء ريع املوارد الطبيعية، كوهنا متثل املصادر التمويلية 
للجهات املتقاتلة ومن دوهنا يعين اهلزمية والتوقف عن النزاع، 

ة، ومراكز خاصة مع غياب املؤسسات، وعدم حماسبة احلكوم
فيتضح أن هناك نوعًا من الرتافق والتزامن . السلطة وشخوصها

، حيث أن إحدامها (اجلور –اجلشع )والتكامل بني الفرضيتني 
فال ميكن أن يتم تصور نزاع قائم على املظامل . ُتكمل األخرى

دون الدوافع االقتصادية، وكذلك ال ميكن أن يكون النزاع فقط 
ن أن يكون هناك ما يربرها من مظامل للدوافع االقتصادية دو 
 .وعدم عدالة يف توزيعها

أن اهلوية، حبد ذاهتا، ليست بالضرور  سبب النزاع، أو : ثالثاا 
فاخلالفات . حىت املصدر الرئيسي للتوتر بني خمتلف اجلماعات

اليت تنطلق، يف ظاهرها، من اعتبارات تتعلق باهلوية، كثريًا ما 
إىل السلطة السياسية أو الثرو ،  تنشأ من تعثر سبل الوصول

وغياب قنوات املشاركة التمثيلية السياسية، وقمع التنوع الثقايف 

آلية غير عادلة 
 لتوزيع الموارد 

 النزاع الداخلي العنيف الفساد
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ويف اغلب احلاالت، تبدأ هذه النزاعات باستغالل . واللغوي
الزعامات السياسية، ألغراضها األيديولوجية اخلاصة، للوالءات 

صاء األصلية بني الفئات اليت جيمع ما بينها إحساسها باإلق
وهذا االستغالل الذي يعطي الوشائج بني . واحلرمان والتمييز

يغدو . أعضاء تلك اجلماعات مرتبة األولوية على مصاحل اجملتمع
                 ممكنًا عندما ختفق الدولة يف تأمني حقوق املواطنة 

 . الكاملة وضماهنا للجميع
العادلة، إذا ما إن ندر  األرض وأمناط وآليات توزيعها غري : رابعاا 

 -كوجود مجاعات أثنية)تضافرت وتفاعلت مع أطار معني 
، فإهنا سوف ُتشكل كتلة كبري  من (لغوية مقيمة يف املنطقة

االقتصادية، اليت تتبلور خالقة األرض  -املظامل االجتماعية
  .اخلصبة للنزاعات الداخلية العنيفة

دفع احلكومة يتضح الدور الكبري للنفط كمورد طبيعي ي: خامساا 
إىل الوقوع يف براثن الفساد واالنفراد التسلطي، إذا ما ُأسيء 

، (الفساد يف هذا اجملال)استخدامه يف غري صاحل الشعب، إذن 
أي عدم العدالة يف توزيع املوارد والثروات الطبيعية ومن ضمنها 
النفط بني اجلماعات اليت تعيش يف البلد الواحد، وخاصة إذا ما  

مجاعة عرقية خمتلفة تسكن يف املواقع واملناطق الغنية كانت هناك 
باملوارد وخاصة النفط، يؤدي إىل قيام نزاعات داخلية عنيفة، 
ونشوء حركات انفصالية متمرد ، بالتايل يعترب سببًا مباشراً 

 .  ورئيسياً للنزاعات الداخلية العنيفة
د ذاته يعتمد على وجود املوارد الطبيعية حب إن األمر ال: سادساا 

إمنا باآلليات اخلاطئة اليت تتبعها احلكومات يف تلك البلدان، 
لتوزيع تلك املوارد الطبيعية، فهناك عالقة رئيسية بني حالة 

وحالة االستقرار يف داخل ( عدم العدالة)العدالة ونفيها 
اجملتمعات، فإن من يرتعرع يف ظل مؤسسات أساسية عادلة 

. ملؤسسات بصور  كافية الستقرارهايكتسبون والًء معقواًل لتلك ا
حيث أن حس املواطنني بالعدالة، وبالنظر إىل ُخلقهم 
ومصاحلهم كما تشكلت يف حياهتم يف ظل بنية أساسية عادلة، 

حيث إن . هو من القو  حبيث يقاوم امليول العادية حنو الظلم
املواطنني يعملون إراديا على توفري العدالة واحدهم لآلخر عرب 

فاالستقرار يكون مؤّمنًا بفضل دافع كاف من النوع  الزمن،

فهناك دول  ،املناسب مت اكتسابه يف ظل مؤسسات عادلة
جنحت حقًا يف تفادي لعنة املوارد تلك، وحتويلها من نقمة إىل 

 .نعمة حقيقية، مثال بتسوانا
لقد تبني لنا وضمن ما تناولناه يف هذا البحث بأن أكثر : سابعاا 

د  على مورد واحد دون غريه وخاصة البلدان البلدان املعتم
( أي اليت تعتمد على املعادن فقط ) النفطية وبلدان التعدين 

تعترب من أفقر بلدان العامل حبسب تصنيف البنك الدويل على 
 .الرغم مما يصلها من موارد كبري  من هذه املعادن

 
 : المقترحات 

لغرض التقليل من بناًء  على ما مت التوصل إليه من نتائج و     
 :ظاهر  النزاعات وعدم العدالة يف توزيع املوارد نقرتح ما يلي

العمل على إتباع سياسات واضحة وشفافة لتحقيق  :أوالا 
املساوا  والعدالة االجتماعية وذلك من خالل وضع آليات عادلة 
يف توزيع عائدات املوارد الطبيعية على عموم اجملتمع من دون 

 . متييز
أن حُيدد جزء من اإليرادات الناجتة من املورد الطبيعي مثال  :ثانياا 

للجماعة األثنية املختلفة واليت تقُطن يف أو حول  %(5)نسبة 
موقع ومنطقة ذلك املورد الطبيعي، وذلك على اعتبار أهنم 
أصحاب تلك األرض ودرًء من خلق أي شعور مستقبلي 

 .لالنفصال لدى تلك اجلماعة
شفافية يف التعامل مع عائدات املوارد قد تسهم إن زياد  ال :ثالثا

يف تفادي تلك النزاعات فاملواطنون بالعاد  ميلكون معلومات 
قليلة حول كمية األموال اليت جتنيها تلك املشاريع وهذا جيعلهم 
عرضة الدعاءات مبالغ فيها بأن مواردهم تتعرض للنهب من 

يع قسم من قبل احلكومة املركزية، مثال إنشاء صناديق لتوز 
عائدات املوارد الطبيعية حلكومات األقاليم واحملافظات والباقي 
تنفقه احلكومة املركزية على مشاريع البنية التحتية والتنموية 

 .واإلنتاجية العامة، مع وجود رقابة تشريعية على عمل الصندوق
 

 الهوامش
(1) ) David M. Malone and Jake Sherman  2007 “ Economic 

Factors In Civil Wars Policy Considerations ” in Crocke 
Chester A 2 ، Hampson Fen Osler , and Aall Pamela ,Leashing 



 2152، 517-93 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد

 105 

the Dogs of War Conflict ManaGement In A Divided World 
،United States Institute Of Peace Press , Washington. D.C. 

p638  2 
عبد اإلله : للحروب األهلية، ترمجة  االقتصاد السياسي : دوما. اس. يب (1)

  .29-20ص ص ،2008 ،(، بريوت دراسات عراقية)، 9النعيمي، ط
(3) - Collier, Paul 2000   “ Doing Well out of War: An 

Economic Perspective  ” ، in Bernal and Malone (ed 2)2Greed 

and Grievance London: Lynne Rienner 2p.10 2 
(4)  - Wennmann, Achim 2005 “Corruption, Reconstruction 

and Oil Governance in Iraq”. Routledge. USA. California. 

Third World Quartely, Vol. 26 No. 4-5, New Political 

Science  p. 1113.                                                                                                                                               
احلروب على املوارد اجلغرافيا اجلديد  للنزاعات العاملية، ترمجة : مايكل كلري  (5)

 .240، ص2002، (، بريوت دار الكتاب العريب)حسن، الطبعة األوىل،  عدنان: 
  
 . 23-29مصدر سابق، ص ص: دوما. اس. يب (6)

(7) Ibid 2p.1127           2                                                            

                     
: خماطر الدولة النفطية تأمالت يف مفارقة الوفر  ، ترمجة: تريي لني كارل  (8)

  .96، ص2008، (دراسات عراقية ، بريوت)، 9عبد اإلله النعيمي، ط
ي للدولة الريعية، صدمة النفط واالستبداد االقتصاد السياس: بول ستيفنز  (9)

، (معهد الدراسات االسرتاتيجية ، بريوت)، 9املوارد الطبيعية نعمة أم نقمة؟، ط
 .221-228، ص ص2007

 . 98مصدر سابق، ص: تريي لني كارل  (23)
مكافحة لعنة املوارد الطبيعية صناديق توزيع العائدات على : بايل . توماس آ (22)

 . 90-1، ص ص2008، (دراسات عراقية، بريوت)، 9املواطنني، ط
املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات : أيان بانون وبول كوليري  (21)

فؤاد سروجي، : وحتركات، املوارد الطبيعية والنزاعات ما الذي ميكننا عمله؟، ترمجة 
 .23، ص2005، (األهلية للنشر والتوزيع ، عمان)، 9ط

(13) Collier, Paul 2000“  Doing Well out of War: An 

Economic Perspective ، ”in Bernal and Malone (ed 2)2Greed 

and Grievance London: Lynne Rienner 2p.142 
حيدر حاج . د: العدالة كإنصاف إعاد  صياغة، ترمجة : جون رولز  (21)

  .373، ص2009، (، بريوت مركز دراسات الوحد  العربية)، 9إمساعيل، ط
 .   245-242مصدر سابق، ص ص: بول ستيفنز  (25)
شعبة التطوير / مكتب السياسات اإلمنائية/ برنامج األمم املتحد  اإلمنائي (26)

، نيويورك، (3)الفساد واحلكم الرشيد، ورقة مناقشة رقم : اإلداري وإدار  احلكم
 .50، ص9117

 .239مصدر سابق، ص: بول ستيفنز  (21)
ا املشرتك، مستقبلن: اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحد   (28)

سلسلة عامل املعرفة، مطابع السياسة ، )، 9حممد كامل عارف، ط: ترمجة 
 . 496-495، ص ص9181، (الكويت

لعنة النفط االقتصاد السياسي لالستبداد، : جوردن جونسون وجميد اهليثي  (29)
 . 93-90، ص ص2008، (معهد الدراسات االسرتاتيجية ، بريوت)، 9ط

اد االقتصاد السياسي للدولة الريعية، النفط واالستبد: مايكل روس  (13)
معهد : االقتصاد السياسي للعنة املوارد نقد وحتليل األدبيات النفطية، ترمجة 

، 2007، (معهد الدراسات االسرتاتيجية ، بريوت)، 9الدراسات اإلسرتاتيجية، ط
ويالحظ أن أكثر عشرين دولة يف العامل اعتمادا على التعدين، صنَف . 990ص

دولة منها كدول فقري  وغارقة يف الدين، وهي من أكثر أصناف  92دويل البنك ال
الدول ُعرضة للقالقل على الرغم من أن هذه الدول جتين عائدات ضخمة من 

دولة معتمد   20وكذلك فأن أكثر . العملة الصعبة من مبيعات موارد التعدين
لنفط تصنف  على النفط، تبني أن ثالثًا منها وهي من أعلى ست دول وفر  با

كدول فقري  وغارقة يف الديون، كما أن مخس دول من بني العشرين دولة سبق 
املوارد الطبيعية : مايكل روس: انظر. وعانت حروب أهلية خالل التسعينيات

 . 41والنزاعات املسلحة، لعنة املوارد الطبيعية، مصدر سابق، ص
ات وحتركات، لعنة املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيار : مايكل روس  (12)

فؤاد سروجي ، : املوارد الطبيعية كيف ميكن للثرو  أن جتعل منك فقرياً، ترمجة 
 . 43، ص2005، (األهلية للنشر والتوزيع ، عمان)، 9ط
النظم السياسية العربية قضايا : نيفني مسعد. علي الدين هالل ود. د (11)

 . 996االستمرار والتغيري، مصدر سابق، ص
تقرير : املكتب اإلقليمي للدول العربية / تحد  اإلمنائيبرنامج األمم امل (10)

حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية،   2001التنمية اإلنسانية العربية للعام 
متاح على . 902-900، ص ص(نيويورك، مطبعة شركة كركي للنشر ، بريوت)

 www.undp.org/rbas,  hdr.org-.arabwww: املوقع االلكرتوين 
. 51املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة، مصدر سابق، ص: مايكل روس  (11)

وطالب بإيقاف العمل يف خط األنابيب الذي سينقل النفط من اجلنوب إىل 
ر السودان موقعاً ، هاجم اجليش الشعيب لتحري9184/ويف شباط. مصفا  الشمال

الكتشاف النفط وقتل ثالثة من عماله األجانب مما استدعى توقف العمل يف 
املشروع، ولكن وبداًل من االستجابة ملطالب جيش التحرير الشعيب، قامت 
احلكومة بشن محلة متيزت بالوحشية املتطرفة، وقد أودى هذا النزاع حىت اليوم حبيا  

 .ما يقارب املليوين إنسان
أياد أمحد و حسان البستاين، : أراض ُمتنازع عليها، ترمجة : انرتا بوز سوم (15)

 . 90، ص2001، (الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت)، 9ط
 . 496مصدر سابق، ص: اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  (16)
اقتصادي ، ترمجة -النزاعات األهلية من منظور اجتماعي: دوما . بيت س (11)

 . 28، ص2003، (معهد دراسات عراقية ، بريوت)، 1حسين زينة، ط: 
 . 21-28نفس املصدر، ص ص (18)
 302-24مصدر سابق، ص ص: سومانرتا بوز  (19)
اقتصادي، مصدر -النزاعات األهلية من منظور اجتماعي: دوما . بيت س (03)

 . 50سابق، ص
 .38و 34-33مصدر سابق، ص ص: سومانرتا بوز  (02)
ياسة واحلرب على اإلرهاب، دارفور منقذون وناجون الس: حممود ممداين . د (01)

، (مركز دراسات الوحد  العربية ، بريوت)، 9عمر سعيد األيويب، ط: ترمجة
 . 283-282، ص ص2090

 

http://www.undp.org/rbas
http://www.arab-hdr.org/
http://www.arab-hdr.org/


 2152، 517-93 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد

 106 

 المصادر
 الكتب : أوالا 
  املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات : أيان بانون وبول كوليري

فؤاد : ؟، ترمجة وحتركات، املوارد الطبيعية والنزاعات ما الذي ميكننا عمله
 .2005، (األهلية للنشر والتوزيع ، عمان)، 9سروجي، ط

  النفط واالستبداد االقتصاد السياسي للدولة الريعية، صدمة : بول ستيفنز
معهد الدراسات االسرتاتيجية ، )، 9املوارد الطبيعية نعمة أم نقمة؟، ط

 .2007، (بريوت
 عبد اإلله : هلية، ترمجة االقتصاد السياسي للحروب األ: دوما . اس. يب

 .2008، (دراسات عراقية ، بريوت)، 9النعيمي، ط
 اقتصادي، ترمجة  –النزاعات األهلية من منظور اجتماعي : دوما . بيت س :

 .2003، (معهد دراسات عراقية ، بريوت)، 9حسين زينة، ط
 مكافحة لعنة املوارد الطبيعية صناديق توزيع العائدات على: بايل . توماس آ 

 . 2008، (دراسات عراقية ، بريوت)، 9املواطنني، ط
  عبد : خماطر الدولة النفطية تأمالت يف مفارقة الوفر ، ترمجة: تريي لني كارل

 . 2008، (دراسات عراقية ،  بريوت)، 9اإلله النعيمي، ط
  لعنة النفط االقتصاد السياسي لالستبداد ، : جوردن جونسون وجميد اهليثي

 . 2008، (سات االسرتاتيجية ، بريوتمعهد الدرا)، 9ط
  حيدر حاج . د: العدالة كإنصاف إعاد  صياغة ، ترمجة : جون رولز

 .2001، (مركز دراسات الوحد  العربية ، بريوت)، 9إمساعيل، ط
 النظم السياسية العربية قضايا : نيفني مسعد. علي الدين هالل و د. د

                د  العربية ،مركز دراسات الوح)، 3االستمرار والتغيري، ط
 .2005، (بريوت

 دارفور منقذون وناجون السياسة واحلرب على اإلرهاب، : حممود ممداين . د
                 مركز دراسات الوحد )، 9ط عمر سعيد األيويب،: ترمجة

 . 2090، (العربية ، بريوت
  ان البستاين، أياد أمحد و حس: أراض ُمتنازع عليها، ترمجة : سومانرتا بوز

 .2001، (الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت)، 9ط

   مستقبلنا املشرتك، ترمجة : اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحد :
سلسلة عامل املعرفة، مطابع السياسة ، )، 1حممد كامل عارف، ط

 . 9181، (الكويت
  لسياسي للدولة الريعية، االقتصاد النفط واالستبداد االقتصاد ا: مايكل روس

معهد : السياسي للعنة املوارد نقد وحتليل األدبيات النفطية، ترمجة 
                    معهد الدراسات )، 1الدراسات اإلسرتاتيجية، ط

 .2007، (االسرتاتيجية ، بريوت
  املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات وحتركات، لعنة : مايكل روس

فؤاد : ملوارد الطبيعية كيف ميكن للثرو  أن جتعل منك فقرياً، ترمجة ا
 .2005، (األهلية للنشر والتوزيع ، عمان) ،9سروجي ، ط

  احلروب على املوارد اجلغرافيا اجلديد  للنزاعات العاملية، ترمجة : مايكل كلري :
 .  2002، (دار الكتاب العريب ، بريوت)عدنان حسن، 

 اإللكترونية  المصادر: ثانياا 
 تقرير التنمية : املكتب اإلقليمي للدول العربية /برنامج األمم املتحد  اإلمنائي

حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية ،  2001اإلنسانية العربية للعام 
                    متاح على(. نيويورك، مطبعة شركة كركي للنشر ، بريوت)

 :املوقع االلكرتوين 
- www.undp.org/rbas,  hdr.org-www.arab 

 شعبة التطوير / مكتب السياسات اإلمنائية/ برنامج األمم املتحد  اإلمنائي
 ،(3)الفساد واحلكم الرشيد ، ورقة مناقشة رقم : اإلداري وإدار  احلكم 

 .9117 نيويورك،
 المصادر اإلنكليزية: ثالثا

 Collier, Paul 2000   “ Doing Well out of War: An Economic 

Perspective  ” ، in Bernal and Malone (ed 2)2Greed and 

Grievance London: Lynne Rienner 2 

 David M. Malone and Jake Sherman 2007 “Economic 

Factors In Civil Wars Policy Considerations” in Crocke 

Chester A., Hampson Fen Osler , and Aall Pamela ,Leashing 

the Dogs of War Conflict ManaGement In A Divided World 

,United States Institute Of Peace Press , Washington. D.C. 

 Wennmann, Achim 2005 “Corruption, Reconstruction 

and Oil Governance in Iraq”. Routledge. USA. California. 

Third World Quartely, Vol. 26 No. 4-5, New Political 

Science. 

 
 

 

ABSTRACT 
The main aim of this study is to about know the roles of the political unjust and the economical resources from 

another side in the abruption of the internal conflicts to be dominated by violence and the possibility of the combination 

of the two in one conflict. With defining the importance of the natural resources (Oil and land) in the abruption of the 

internal conflict or in building a modern state and a democratic community and the way to reach the last mentioned goal 

which to mean the true relation between the oil resource and the abruption of the internal conflict dominated by 

dominated by violence . This study reached conclusions which are: the internal dominated by violence conflict is the 

resolute of the unjust polices also the economical gains. The unjust social, economical, polices to provide the engine and 

the power for the people to reach solutions to end their suffering while the direct economical gains may explain the savage 

practices by the war lords in such conflicts. And to highlight the important role of the oil as a natural resource to push the 

governments towards corruption and the one charisma domination in case it was used against the benefits of the people. 

The unavailability of land and the way of its unjust distribution  if combined with one frame  like the (existence of one 

ethnic or lingual group within the area) this to form a huge problem of the unjust social, economical polices to develop a 
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suitable environment of the violent internal conflicts under this shed of light we concluded the following: in the case of the 

states depending on one natural resources like the oil dependent states such states to take measurements to include the 

following: to work on the just mechanism to distribute the natural resources to all the community  members without any 

distinguishing within it to be based on the degree of the loyalty or other reasons. For example establishing a fund for to 

distribute the oil income on the citizens directly.  And another fund to distribute a portion of the oil income and the other 

natural resources for the benefits of the regional governments and the governorates. And his rest of the income is for the 

central government to spent on the public projects for the benefit of the people such as infer structure and service 

projects. Such estates to pay a serious effort, also to work on more of transparency in dealing with the resources incomes.    

 

 
 
 
 

 ثوختة
ئارماجنا سةرةكى يا ظىَ ظةكولينىَ دزظريت ل دور زانينا روىلَ ضةوساندنيَن سياسى ومةوارديَن ئابوورى دثةيداكرنا    

دطةل دةست , هةروةسا زانينا ضةوانيا ثةيدابوونا هةردوو ئةطةران دئيَك كيَشةدا , ملمالنيَن نافخوى ييَن دذوار 
ض درةنطظةدانا ملمالنيَن نافخوى يان دئاظاكرنا وةالتةكىَ سةردةمى ( اك ثرتول , خ) نيشانكرنا طرنطيا مةوردىَ سروشتى 

وجظاكةكى  دميوكراسى , وميكانزما ثةيداكرنا هةلبذارتنا دمياهيكى , ئانكو زانينا ثةيوةنديا راست دنظبةرا مةوردىَ ثرتول 
ملمالنا : ان و طرنطرتين دةرئةجنام ئةظ شروظةكرنة طةهشتة هندةك دةرئةجنام. ورويدانا ملمالنيَن نافخوى يىَ دذوار 

ئانكو ضةوساندنا ضظاكى , ئابوورى . نافخويى يا دذوار دةرئةجنامىَ ضةوساندنىَ ية و دةست ظةئينانا دةستكةفتنيَن ئابوورى 
 ,سياسى  هندةكا ب لظني ثةيدادكةت ل دةست ثيَكىَ ذبوو هةولدانا خةلكى ل دور ريكيَن دمياهيكئينانا ظان نةخوشيان , 

ىلَ دةست كةفتيَن ئابوورى دبيت شروظةكةت بزاظيَن درندايةتى ييَن سةركرديَن شةرى وديظةالنكيَن وان دظان جورة 
ئةطةر , ملمالنادا , وروندبيت روىلَ مةزن يىَ ثرتوىلَ وةك مةوردةكىَ سروشتى ذبوو ثالدانا حكومةتى بةرةظ طةندةىل يىَ 

وةسا كيَمبوونا خاكى ميكانزما بةالفكرنا وىَ يا نةعادل ئةطةر هةمئاهةنطى كر هات بكارئينان دذ بةرذةوةنديا طةىل , هةر
ئةظ ضةندة دىَ بيتة ئةطةرىَ ( . زمانى ئاكنضى ل دةظةرةكى  –وةك هةبوونا كومةليَن ئسنى ) دطةل ضارضوظةكى ديار 

دىَ ريَك خوشكةربيت  ذ بوو  ثةيداكرنا قةبارةكىَ مةزن يىَ ضةوساندنىَ  ض ياجظاكى ض يا ئابوورى , ول دومياهيكىَ
ئةو وةالتيَن ثشت بةستنىَ ل : ول ثةى ظىَ شروظةكرنى ئةم طةهشتني ضةند راسثاردان ئةو ذى . رويدانا ملمالنيَن نافخوى 

دانانا ميكانزمةكا عادل ذبوو بةالفةكرنا : سةر ئيَك مةورد دكةن ب تايبةت ثرتول دظيت ب ضةند ثىَ رابوونا رابن ذوان  
هوروةسا دانانا سندوقةكى ذبو دابةشكرنا بةشةكى داهاتى يىَ , يىَ ثرتوىل ل سةر هةمى ضظاكى بىَ ى جياوازى  داهاتى

ثرتوىلَ ذ بوو حكومةتيَن هةريَما وثاريَزطا , ويادمينيت دىَ بو حكومةتا ناوةندى بيت ذبوو مةزاختنىَ ل سةر ثروذيَن طشتى 
هةروةسا دظيت ئةو وةالت كاربكةن ذ بوو , ورى وثروذيَن خزمةت طوزارى ييَن وةالتى وةك ثةيداكرنا ذيَرخانا  ئابو

 .هةمةرةنط كرنا ئابوورى , وثةيرةوكرنا شةفافيةتىَ دسةرةدةرى كرنىَ دا دطةل داهاتى يىَ ثرتوىلَ 
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 اإلداري دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار
 يف جامعة زاخو قسامآلراء عينة من املدراء ورؤساء األتطالعية دراسة اس

 

 ميهفان شريف يوسف
 العراق-، اقليم كوردستانجامعة زاخو ،العلوم اإلنسانية فاكوليت، قسم العلوم التجارية واملصرفية

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

 

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

 .، اختيار البديل األفضل، وتنفيذ القرار ومتابعتهاإلداري متمثلة بتشخيص المشكلة، تحديد البدائل المتاحة، تقييم البدائل المتاحة
هدفت الدراسة إلى معرفة دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري، وقد جرى اختيار جامعة زاخو إلجراء الجانب الميداني من 

 .من المدراء ورؤساء األقسام العلمية في الجامعة( 01)البحث، وشملت عينة البحث 
احث استمارة االستبانة بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها كأداة رئيسة لجمع بيانات الجانب الميداني، وتم تحليل هذه البيانات اعتمد الب

 .باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك معامل االرتباط بيرسون وتحليل االنحدار الخطي البسيط
وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية وموجبة بين مصادر المعلومات  االستنتاجات كان من أهمهاوقد توصل الباحث إلى جملة من 

أما المعلومات غير  ومراحل صنع القرار اإلداري، كما ظهر أن أغلب القرارات التي تصنع وتتخذ في الجامعة تعتمد على المعلومات الرسمية،
يظهر بشكل كبير إلى أن ذلك ال يعني أنها ال تؤثر في مراحل صنع القرار اإلداري فهي تعد الشريك الضامن الرسمية فعلى الرغم من أن تأثيرها لم 

، إضافة أن هناك قرارات إدارية يمكن أن يصنعها المدراء ورؤساء األقسام في جامعة زاخو، وأن هذه القرارات تمر بمراحل للمعلومات الرسمية
ساهم به المدراء ورؤساء األقسام ويشاركوا بها في ناك العديد من القرارات يمكن أن تما يدل فعاًل على أن همتعددة تسمى مراحل صنع القرار، م

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

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

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

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

 
 مقدمةال

ال شك يف أن صنع القرار يف عصرنا احلايل أصبح خيضع 
للكثري من التأثريات واليت تساهم بدورها يف توجيه صانع القرار، 
ولعل ما مييز عصرنا احلايل من تغريات سريعة ومتالحقة له عدة 

فقد أصبح صانع القرار  انعكاسات على صياغة القرار وصناعته،
راته بالسرعة املطلوبة وإال أصبحت هذه اليوم جمربًا على اختاذ قرا

 .القرارات دون فائدة

من هنا أصبح لزامًا على صانع القرار أن يعرف الواقع الذي 
معرفة جيدة وشاملة، وعليه يعيش فيه واحمليط الذي يتفاعل معه 

املعلومات اليوم يف مصادر ا األمهية الكبرية اليت تكتسبها تظهر لن
مصادر املعلومات  قرار، إذ أصبحتجيه صانع السبيل دعم وتو 

، كما أصبحت قوة الدول واملنظمات اليوم مورداً مهماً للمنظمة
مبدى قدرهتا على التحكم يف مصادر  تقاس وحتدد بشكل كبري

املعلومات، لذا فإن القرارات اجليدة هي تلك القرارات اليت 
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ت تعتمد على املصادر املتنوعة والدقيقة يف حصوهلا على املعلوما
 .اليت تبين من خالهلا تلك القرارات

مصادر املعلومات وبغرض تفعيل العالقة اليت تربط ما بني 
لومات وتنوعها وتنوع ملعصنع القرار خاصة يف ظل كثرة امراحل و 

ات مصادرها ظهرت نظم للمعلومات تعمل على مجع البيان
أجل من مصادرها املختلفة من  وخزن املعلوماتومعاجلتها 
 وقد تنوعت نظم لصانع القرار وقت احلاجة هلا،إتاحتها 

املستفيدة  املعلومات هذه بتنوع مصادر معلوماهتا وبتنوع اجلهة
 .من خمرجات هذه النظم

تناول املبحث األول عرض ية مباحث، البحث مخس تضمن
 املبحث الثاين يبحثنظري ملفهوم املعلومات ومصادرها، و 

مات يف أمهية مصادر املعلو و  القرار اإلداري ومراحلهصنع مفهوم 
 يف حني اختص املبحث الثالث، مراحل صنع القرار اإلداري

جرى تناول نتائج  يف املبحث الرابعو لعرض منهجية البحث، 
متضمناً  سامه، ومت اختتام البحث مببحثه اخلالبحث ومناقشت

 .االستنتاجات واملقرتحات
 

 المبحث األول
 مفهوم المعلومات ومصادرها

يقوم به  لومات من العناصر الضرورية ألي عملتعد املع
اإلنسان، وتربز احلاجة إليها يف مجيع النشاطات اإلنسانية، 

مصادر السياسية، اإلدارية، االقتصادية، والعلمية، وقد أصبحت 
املعلومات القاعدة األساسية لألحباث العلمية املختلفة، وقد مت 

ر األول مفهوم تقسيم هذا املبحث إىل حمورين يتناول احملو 
املعلومات والعالقة بني البيانات واملعلومات ويتضمن احملور الثاين 

 .مصادر املعلومات املختلفة
 :مفهوم المعلومات .0

املعلومات مصطلح كثري التداول واالستخدام عند الكثري من  
الناس، ولكن يف احلقيقة أن الكثري منهم ال يفرق بني مصطلح 

مرادف لآلخر، لذلك  يعتربون أن أحدمهاوالبيانات و  املعلومات
 ذكر بعض التعاريف املتعلقة مبفهوم البيانات وذلكأوالً جيدر بنا 

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

 :تعريف البيانات.0.0

 الٌكتاب والباحثني يف جمال العلوم اإلدارية ونظميتفق أغلب 
مادة خام حتتاج إىل معاجلة  علومات على أن البيانات تعدامل

البيانات  فقد عرفوحتويل لتصبح معلومات، ويف هذا الصدد 
واخلرائط والكلمات واإلشارات اليت تعرب  بأهنا احلقائق واألرقام

عن فكرة واليت ميكن معاجلتها لتتحول إىل نتائج ميكن االستفادة 
 (.8112،61املشرقي، )منها

بأهنا جمموعة من  (6002،02احلميدي وآخرون، )فها ويعر 
أو املشاهدات أو التقديرات غري املنظمة قد تكون أرقام  احلقائق

، ويعرف الباحث البيانات بأهنا أو كلمات أو رموز أو حروف
األحداث املوثقة اليت حتصل داخل املنظمة وتكون فائدهتا 

اء بعض حباجة إىل إجر بذلك فهي حمدودة ملتخذ القرار و 
لكي تصبح ذات فائدة أكرب ملتخذ  يات التنظيمية عليهاالعمل
 .القرار
 :تعريف المعلومات.2.0

نظر الٌكتاب والباحثني بشأن تعريف  تعددت وجهات
 ،6080 النجار،)لجهة اليت تتداوهلا، فقد عرفهااملعلومات تبعًا ل

بأهنا البيانات اليت خضعت للمعاجلة والتحليل والتفسري ( 12
ف استخراج املقارنات واملؤشرات والعالقات اليت تربط هبد

 .احلقائق واألفكار والظواهر مع بعضها البعض
بأهنا كل أشكال ومصادر  (6000،821اللوزي،)ويعرفها 

،  املعرفة والعلم واإلدراك احلسي واملعنوي لألشياء والناس والبيئة
املعلومات بأهنا املعطيات ( 6001،810الظاهر،)كما عرف

اجتة عن معاجلة البيانات يدويًا أو حاسوبيًا أو باحلالتني معاً الن
أما الباحث  ويكون هلا سياق حمدد ومستوى عال من املوثوقية،

عن طريق  البيانات اليت جرت معاجلتها بأهنا فيعرف املعلومات 
حبيث ميكن ملتخذ القرار  العمليات الرياضية أو التنظيمية

 .راراالعتماد عليها يف اختاذ الق
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 :الفرق بين البيانات والمعلومات .1.0

ولكي  ،تعد البيانات املادة اخلام الالزمة إلنتاج املعلومات
تكتمل صورة الفرق بني مفهوم البيانات واملعلومات ميكننا 

 :االعتماد على اجلدول اآليت
 املقارنة بني البيانات واملعلومات: (0)جدول رقم 
 املعلومات البيانات

 .اماً أو أعداداً غري مفسرةمتثل أرق -

 .لنظام املعلومات مدخالتمتثل  -

 .حمدودة الفائدة ملتخذ القرار  -

 .أرقام غري تامة املعاجلة -

 .متثل أرقاماً أو أعداداً  مفسرة -

 .لنظام املعلومات خمرجاتمتثل  -

 .يتخذ القرار اعتماداً عليها -

 .تامة املعاجلة أرقام  -

ات اإلدارية، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، الطبعة حممد الصرييف، نظم املعلوم :المصدر
كما ميكن املقارنة بني البيانات واملعلومات من خالل بعض  861:ص، 6002األوىل، 

 :اجملاالت واخلصائص اليت متيز أحدها على اآلخر، وذلك من خالل اجلدول اآليت
 

 املقارنة بني البيانات واملعلومات من حيث اجملال :(2)جدول رقم 
 المعلومات البيانات لمجالا

 الرتتيب
 القيمة

 االستعمال
 املصدر

 الدقة
 املوقع

 احلجم

 .غري منظم يف هيكل تنظيمي

 .غري حمدودة القيمة

 .ال تستعمل على الصعيد الرمسي

 .متعددة املصادر

 .منخفضة الدقة

 .النظام عبارة عن مدخالت

 .متوفرة بشكل كبري جداً 

 .منظمة يف هيكل تنظيمي

 .القيمة حمدودة 

  .وغري رمسي رمسيبشكل تستعمل  

 .املصادر دودةحم

 .الدقة عالية

 .النظام تعبارة عن خمرجا

 .متوفرة بشكل قليل نسبياً 
حممد الصرييف، نظم املعلومات اإلدارية، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، الطبعة  :المصدر
 861:ص، 6002األوىل، 

 
  :مصادر المعلومات2.

، (6001كنعان،)، (8111،اهلاديعبد ) يتفق الكتاب
على أنه  (6002دريس،)، (6001، ناصريةم) ،(6001البكري،)

تم االعتماد عليها يميكن تقسيم املعلومات حسب املصادر اليت 
 .إىل معلومات رمسية وغري رمسية يف احلصول على املعلومات

 :ومات الرسميةالمعل .0.2
 ليت خترجهايقصد باملعلومات الرمسية هي كل املعلومات ا

، إضافة إىل الرمسية داخل املنظمات وتقدمها نظم املعلومات
بطة ، أي أن هذه املعلومات مرتاملختلفة ليمات واإلجراءاتالتع

فهذه املعلومات  ،(6001،00،مناصرية)باهليكل التنظيمي الرمسي
  لكوهنا موثقة ومؤكدة  يت نعتمد عليها يف صناعة القراراتهي ال

 (.60، 6001الصباغ، )

املعلومات الرمسية بأهنا  ( 6001،812كنعان،)كما عرف 
كافة املعلومات اليت تقدمها اجلهات الرمسية املشرفة على تسجيل 
املعلومات وختزينها إىل اجلهات املتعاملة مع املعلومات، وقد 
تكون هذه املعلومات يف شكل معلومات نازلة كالقوانني أو 

احث املعلومات الرمسية الب، ويعرف معلومات صاعدة كالتقارير
املعلومات اليت حيصل عليها متخذ القرار من الوثائق  بأهنا

والقوانني والكتب اإلدارية الرمسية سواء كان داخل املنظمة أو 
 .خارجها

 :المعلومات غير الرسمية.2.2
املعلومات اليت تأيت من خارج  املعلومات غري الرمسيةب يقصد

كاإلشاعات واخلربات الشخصية ظمة  باملننظم املعلومات اخلاصة 
واآلراء واألفكار، فهذه املعلومات تستخدم كمكمل للمعلومات 
 الرمسية وميكن استخدامها كبديل يف حالة عدم وجود املعلومات

كما ميكن تعريف املعلومات غري ، (6001،00ناصرية،م)الرمسية
 اراتيت نستند إليها يف صناعة القر الرمسية على أهنا املعلومات ال

عندما ال تتوفر لنا معلومات رمسية مثل التصورات واألفكار 
واخلربات وما إىل  والتوقعات والدعايات واإلشاعات والتجارب

 (.601،61الصباغ،)ذلك
أن املعلومات الرمسية هي املخرجات إىل  ويشري البكري

، ولكن هذا ال يقلل من صحية والدقيقة ألي نظم للمعلوماتال
ري الرمسية يف املنظمة واليت تعتمد عليها اإلدارة  دور املعلومات غ

، (6001،811 البكري،) كمصدر بديل للمعلومات الرمسية
 هي املعلومات اليتويرى الباحث أن املعلومات غري الرمسية 

حيصل عليها متخذ القرار من خالل خربته ومهاراته واجتهاده 
فإن املعلومات مهما تعددت تعاريفها  عليه، الشخصي

فاهيمها ومصادرها فإهنا يف النهاية تعد العنصر األساسي وم
الذي حيتاج إليه صانع القرار يف كافة اجلوانب اإلدارية 

انه لكي  أيظاً  الباحث ، ويرىالقتصادية والتكنولوجية وغريهاوا
مسية ر تكتمل صورة الفرق بني املعلومات الرمسية واملعلومات غري ال

                                                      :اآليت (0)ميكننا االعتماد على اجلدول
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 املعلومات غري الرمسيةمصادر املعلومات الرمسية و مصادر الفرق بني : (3)جدول
 

 
 
 
 

 اجلدول من إعداد الباحث
 

 لمبحث الثانيا

 ومراحله اإلداري صنع القرارمفهوم 
تعد عملية صنع القرار من السلوكيات اإلنسانية املهمة، 
وذلك إن الفرد يقوم باختاذ عدد من القرارات عند سعيه املستمر 
إلشباع حاجاته، ومن هنا وصفت عملية صنع القرار بأهنا جوهر 

د النجاح الذي العملية اإلدارية والقلب النابض للمنظمة، ويع
حتققه أية منظمة تتوقف إىل حد بعيد على قدرة وكفاءة إداراهتا 

وقد مت تقسيم هذا املبحث إىل ، على اختاذ القرارات الرشيدة
اإلداري يتناول احملور األول مفهوم صنع القرار  ثالثة حماور

من احملور الثاين والعالقة بني صنع القرار واختاذ القرار، ويتض
، ويتناول احملور الثالث أمهية املختلفة القرار اإلداري مراحل صنع

 .مصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري
 :اإلداري مفهوم صنع القرار .0

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

 .واختاذ القرار
بأنه الثبات اإلداري يعرف القرار   :اإلداري تعريف القرار .0.0

أو  ،(8118،1دومند، )ختيار حمدد أو على إجراء معني على ا
أو  .(6002،81سالمة،)  أو البديل الذي مت اختياره هو احلل

 (.6002،68ماهر،) معينة شكلةمهو سلوك أو تصرف حلل 
 :اإلداري تعريف اتخاذ القرار.2.0

 نسب بديل حلل مشكلة معينةيار أهو اخت
(Laflam,1981,85) أو هو اختيار البديل املناسب من بني ،

فإن اختاذ القرار هي عملية  ، عليه(6001،20كنعان،)بدائلعدة 
اختيار بديل واحد من بني بديلني حمتملني أو أكثر لتحقيق 

هدف أو جمموعة من األهداف خالل فرتة زمنية معينة يف ضوء 
البيئة الداخلية واخلارجية واملوارد املتاحة معطيات كل من 

  .(8110،806 حنفي،) للمنظمة
 :اإلداري تعريف صنع القرار.1.0

هو عملية ديناميكية تتضمن يف مراحلها املختلفة تفاعالت 
عبد  )اختاذ القرارمتعددة تبدأ من مرحلة التصميم وتنتهي مبرحلة 

ليت يتم ، أو هو جمموعة من اخلطوات ا(6002،16الكرمي،
ار وحتديد مبقتضاها البحث عن املشكلة أو املوقف مكان القر 

  (.Michel,2001,23) أفضل احللول وأنسبها
 :الفرق بين مفهومي صنع القرار واتخاذ القرار.0.0

جتدر اإلشارة إىل أن هناك فرق بني مفهومي صنع القرار 
ا ومفهوم اختاذ القرار، فاألول يركز على مجع البدائل وحتليله

للتعرف على احللول املتوقعة منها حلل املشكلة، أما اختاذ القرار 
فهو مبثابة إحدى خطوات عملية صنع القرار، مبعىن أن عملية 
صنع القرار حتتوي على اختاذ القرار كجزء من مراحلها وهي 

 ،(6002،66ماهر، )امسة يف إطار عملية صنع القراراملرحلة احل
ر إىل عملية صنع القرار على أهنا ويرى دومند أنه ال جيب النظ

عملية فردية يقوم هبا شخص معني أيًا كان مكانته يف اهليكل 
اإلداري بل هي نتاج جهد مشرتك، بينما اختاذ القرار فال يعين 
أكثر من العمل الذي يقوم به القائد أو املدير أي املرحلة 

صنع واملرحلة احلامسة ضمن مراحل  األخرية يف عملية صنع القرار
 .(8118،1دومند، )القرار

  :اإلداري مراحل صنع القرار .2
لقد جرت حماوالت عديدة خالل السنوات املنصرمة من قبل 
الفالسفة وٌكتاب اإلدارة باجتاه حتديد مراحل صنع القرار، 

 مصادر المعلومات

 مصادر املعلومات غري الرمسية مصادر املعلومات الرمسية

 .التقارير والوثائق الرمسية، التجارب والبحوث العلمية
التعليمات الرمسية، السجالت الرمسية، الكتب اإلدارية الرمسية، 

 .اللوائح والقوانني، الدورات التدريبية الرمسية

اخلربة الشخصية، التقدير الشخصي، املعلومات 
الذاتية، املهارة الشخصية، االتصاالت غري 

 .الرمسية، اإلشاعات، احلدس والتخمني
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من أغلب الٌكتاب  ضت هذه احملاوالت عن حصول اتفاقومتخ
 :(6001،621الطائي، )على أن هذه املراحل تتمثل باآليت

 :تشخيص المشكلة.0.2
يتم يف هذه املرحلة التعرف على املشكلة احلقيقية وحتديد  

أسباهبا وأعراضها وآثارها، ومعرفة طبيعة املوقف الذي خلق 
املشكلة، مع عدم اخللط بني أسباهبا وأعراضها والوقت املالئم 

، فقد للتصدي حللها واختاذ القرار الفعال واملناسب بشأهنا
برتقيته وال قرار  املدير معلومات عن احد موظفيه الختاذ يطلب
هذه املعلومات يف الوقت املناسب فيؤاخذ املوظف تصل 

 أنه على إمهاله أو تقصريه، يف حنيعن تقدمي املعلومات املسؤول 
لو تعمق املدير يف البحث لوجد أن عدم تقدمي املعلومات يف 

اض مشكلة أساسية ليس جوهر املشكلة وإمنا هي أحد أعر  هاوقت
 .(6001،861كنعان،  )وهي عدم وجود نظام دقيق للمعلومات 

 :المتاحة تحديد البدائل.2.2
البديل هو احلل أو الوسيلة املتاحة أمام صانع القرار حلل 

يتم يف هذه املرحلة حصر احللول املمكنة املشكلة املطروحة، 
املرحلة  للمشكلة وفقًا للبيانات واملعلومات اليت مت مجعها يف

حىت يتسىن إجياد حل السابقة واستبعاد البدائل غري املناسبة 
، فقد (162 ،8111عبد الوهاب،عامر و )، ممكن للمشكلة

تكون احللول املتاحة ملشكلة تدين مستوى وكفاءة التعليم العايل 
يف بلد معني هي أساليب تدريس جديدة، وضع برامج أكادميية 

احلرية يف عالقاهتم باجلامعة، أو جديدة، منح الطلبة مزيدًا من 
 وضع حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة الريس وللطلبة

 . (6001،810كنعان،)
 :المتاحة تقييم البدائل.1.2

على ضوء مزايا وعيوب كل  عملية تقييم البدائل املتاحةتم ت 
حيث  بديل، ومدى إمكانيته يف حل املشكلة موضع البحث،

 وعيوب كل بديل على ضوء عدد منتتم عملية حتديد مزايا 
الوقت الذي يستغرقه تنفيذ ، عايري أمهها تكاليف تنفيذ البديلامل

، آثار دية والبشرية لتنفيذهمدى توفر اإلمكانيات املا، البديل
تنفيذ البديل على املنظمة، ومدى استجابة املرؤوسني وتقبلهم 

 .(0، 6001القضاة،املومين و  )للبديل 

 :يل األمثلاختيار البد.0.2

تعترب مرحلة اختيار البديل األنسب من بني البدائل املتاحة 
فاختاذ قرار خبصوص  ،حلل املشكلة من أهم مراحل صنع القرار

موضوع معني يتطلب إقرار منوذج خطة من بني مناذج متعددة 
مطروحة، يقتضي دراسة كل منوذج من حيث أهدافه وإمكاناته 

على اإلدارة العليا،  نماذج تعرضوطرق تنفيذه ومتويله، وهذه ال
وبعد دراسة ومناقشة النماذج املعروضة يتم اختيار النموذج 
األفضل يف ضوء نظرة شاملة ألهداف التنظيم وليس يف ضوء 

 .(6001،822كنعان،)نظرة قاصرة على املشكلة الوقتية

 :تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ.2.2

لبديل األفضل، بل ال تنتهي عملية صنع القرار باختيار ا 
متتد إىل هتيئة املناخ املالئم لتطبيقه واختيار التوقيت املناسب 
لقرارات التنفيذ، كما ينبغي أيضًا متابعة تنفيذ القرارات من 

 )خالل املقارنة املستمرة بني ما هو مستهدف وبني األداء الفعلي
  .(6001،621املصري،

 قرارصنع المراحل المعلومات في مصادر  أهمية .1
 :اإلداري

متثله يف  تكتسب مصادر املعلومات أمهيتها من واقع الدور الذي
تزويد صانع القرار مبا حيتاج إليه من معارف يستمد منها 
تقديراته وتصوراته ملا يتطلب منه القيام به، وعرب مراحل تارخيية 

املعلومات بصورة طردية ارتباطًا مبا مصادر متتالية تزايدت أمهية 
ن آثار عميقة يف توسيع املعرفة اإلنسانية وتنمية وعي حتدثه م

ط به من ظواهر ومتغريات خمتلفة الفرد وإدراكه ملا حيي
 (.8111،1احلمريي،)

القرار يف مجيع  أن متخذ( 6002،822الصرييف،)يوضح 
مراحل صنع القرار حيتاج إىل املعلومات كأداة مساعدة الختاذ 

اري الذي يشغله متخذ قراراته، لكن اختالف املستوى اإلد
القرار واملسؤوليات اليت ترتتب على كل مستوى إداري يؤدي 
بالضرورة إىل اختالف االحتياجات إىل املعلومات من حيث 

 .الكم والنوع
املعلومات مصادر أن أمهية ( Mcgrall,1974,32)ويرى 

تنبع من الدور الذي تلعبه يف بناء املنظمات واستمرارها يف إدارة 
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املعلومات مبثابة العمود الفقري يف عملية مصادر ، وتعد األعمال
 .صنع القرارات

املعلومات مصادر إىل أن أمهية  (8111،26النداوي،)ويشري 
 أعمال ودورها يف مراحل صنع القرار ازدادت بسبب تعقد

اد وتوسع التطور وازدي ،وتنوع أنشطة أعماهلا املنظمات احلديثة
اجملتمع عامة، فضاًل عما يصاحب وتأثريه يف حياة  التكنولوجي

املعلومات مصادر البيئة من تغيريات كبرية وكثرية، وان صلة 
                 مبراحل صنع القرار تفوق العوامل األخرى السابقة الذكر 

 .يف درجة التأثري
املعلومات على تلك الدرجة من األمهية مصادر وإذا كانت 

ام مبكونات الواقع تسهيل اإلملواألثر الفاعل يف إيصال املعرفة و 
مني مقدرة اكتشاف احلاضر ودقة التنبؤ باملستقبل وتفاعالته وتأ

وتدعيم عوامل النمو العلمية والفنية واملادية فإن القيام مبراحل 
مصادر على  االرتكازصنع القرار يف أي من اجملاالت دون 

ا املعلومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوهري ورمب
حاسم لضمان حتقيق اهلدف الذي يتطلع إلية بقراراته املتخذة 
بل ويقود ذلك يف حاالت خمتلفة إىل التعرض لتقديرات خاطئة 

  .قرارات غري موفقةالوقوع يف اختاذ و 
املعلومات يف مراحل صنع القرار مصادر إن استخدام 

يتطلب قبل كل شيء توفر املعلومات ذاهتا ومبحتوى يستجيب 
احتياجات صانع القرار ويتسم بالشمولية والدقة واحلداثة لكافة 

وال بد هلذه املعلومات أن تتاح لصانع القرار بصورة متواصلة 
ومنتظمة وأن هتيأ بالطريقة اليت تسهل له الربط واملقارنات 
واالستنتاج واستخالص أنسب البدائل وعلى أن يرتافق ذلك مع 

ساليب تلقي تتحدد مبوجبها طرق وأ وجود نظم راسخة
واستخدام املعلومات واعتمادها كشرط أساسي الختاذ 

 .(msila-www.univ)القرار
تماد عليها يف مراحل صنع االع فاملعلومات اليت يتطلب

يكون مبقدورها االستجابة الكاملة الحتياجات متخذ القرار 
نظام معلومايت رمسي القرار هي  تلك اليت تتحقق من خالل 

مبين على أسس علمية وجيري مجعها عن طريق استخدام هذا 
ولكي تشكل  ،النظام والتعامل مع خمرجاته من قبل أفراد خمتصني

القرار ال  تخذمصادر هذه املعلومات املرجعية واإلسناد الكامل مل
بد أن تكون مستوفية لكافة املتطلبات واخلصائص الالزمة 

ع القرار والتحضري الختاذ لدراسة مراحل صن
 (. nic.net-www.yemen )القرار

أن انتظام تدفق أيضًا  (8111،86احلمريي،)ويؤكد 
املعلومات إىل صانع القرار ميكنه من متابعة خمتلف التطورات وما 
جيري من أحداث يف نطاق جمال اختصاصه وجيعله قادرًا على 

اف أية احنرافات قد حتدث وإدراك اللحظة املناسبة اليت اكتش
الطائي، )ويرىعليه اختاذ القرار الالزم عندها،  يتعني

أن املعلومات تعد احلجر األساس الذي ترتكز  (6001،621
الدقة والشمول وحسن التوقيت يف  ارتفاع عليه القرارات وبقدر

ن هنا فإن طبيعة الضرورية ترتفع تلك الكفاءة، م توفري املعلومات
القرارات ودرجة الكفاءة يف صنعها إمنا تتوقف على نوعية 
املعلومات املستخدمة ودرجة دقتها بفرض كفاءة اإلدارة 
وفاعليتها انطالقاً من أن القرار اإلداري هو عملية اختيار أحسن 
البدائل املتاحة بعد تقييم النتائج املرتتبة على كل بديل وأثرها يف 

 .داف املطلوبةحتقيق األه
أن  يرى الباحث ويف اعتقاده املتواضع ما سبقبناءًا على 

اليت  املعلوماتمصادر تعادل بالضرورة أمهية  اإلداري أمهية القرار
التمييز بني حيث ميكن  ،يف صنعه متخذ القرار عتمد عليهاي

اإلدارات الناجحة )املنظمات الفاشلة و املنظمات الناجحة 
استخدام تلك املنظمات  على أساس مدى( واإلدارات الفاشلة

 .اقراراهتأو اإلدارات مصادر املعلومات لصنع 
 

 المبحث الثالث
 منهجية البحث

 :مشكلة البحث -أوالً 
تعد املعلومات املادة األساسية الختاذ القرارات وعلينا اإلقرار 
أنه بغض النظر عن ما جيري تأكده حول أمهية مصادر 

املدير حيتاج إىل ات واختاذها إال أن املعلومات يف صنع القرار 
وهذه املعلومات  ،املعلومات يف كافة مراحل صنع القرار اإلداري

اليت حيتاجها املدير يتم احلصول عليها من مصادرها املختلفة، 

http://www.univ-msila/
http://www.yemen-nic.net/
http://www.yemen-nic.net/
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لذلك فمشكلة البحث تكمن يف أي نوع من مصادر املعلومات 
              مراحل صنع القرار اإلداري، أن يعتمدها املدير يفميكن 

عليه ميكن التعرف على مضامني املشكلة من خالل طرح 
 :التساؤالت اآلتية

صنع القرار هل هناك عالقة بني مصادر املعلومات ومراحل  -8
 ؟اإلداري يف اجلامعة املبحوثة

هل يوجد تأثري ملصادر املعلومات اليت يعتمدها القيادات  -6
ارات اإلدارية املعتمدة اإلدارية يف اجلامعة املبحوثة يف صناعة القر 

 من قبلهم ؟

هل تتباين مصادر املعلومات يف تأثريها يف مراحل صنع القرار  -0
 .اإلداري يف اجلامعة املبحوثة

 :أهمية البحث -ثانياً 
 يعد موضوعا مصادر املعلومات وصنع القرارات اإلدارية من

لماء اإلدارة وعلم ت وما تزال باهتمام عياملواضيع اليت حض
الكثري من العلوم األخرى، لذلك تكمن أمهية هذا و  النفس

 :البحث يف األمور اآلتية
، إذ بها مصادر املعلومات يف الوقت احلاضركتساألمهية اليت ي -

عليها  أهنا أصبحت متثل عنصرًا هامًا وموردًا اسرتاتيجيًا تعتمد
املنظمات يف صنع قراراهتا وحماولة جماهبة ظروف املنافسة والتأقلم 

 .لظروف البيئية سريعة التغيريمع ا

تكتسب البحث أمهيته كون أن النتائج اليت يتوصل إليها  -
الباحث ميكن أن يستفاد منه صانع القرار اإلداري يف مواجهة 

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

 :حثأهداف الب -ثالثاً 
يهدف هذا البحث إىل إعالم صانع القرار اإلداري عن 
مصادر املعلومات اليت ميكن أن يعتمدها يف مراحل صنع القرار 
ودراسة أثر استخدامها واآلثار املرتتبة على ذلك، كما يهدف 

 :البحث إىل معرفة ما يلي
 .اجلامعة املبحوثةالتعرف على مصادر املعلومات املتوفرة يف  -0

القرارات اإلدارية يف اجلامعة  كيفية صنع  التعرف على -2
 .املبحوثة

نعي القرار اإلداري يف اجلامعة تشخيص مدى اعتماد صا -1
 .على املعلومات ومصادرها املبحوثة

حتديد عالقة االرتباط واألثر بني مصادر املعلومات ومراحل  -0
 .صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة

ت أكثر تأثرياً يف مراحل صنع حتديد أي أنواع مصادر املعلوما -2
 .القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة

 :أنموذج البحث وفرضياته -رابعاً 
تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء إطارها 

منوذج فرضي، حيث يظهر نظري ومضامينها امليدانية تصميم أال
 . األمنوذج الفرضي للبحث (8)الشكل

 
 

                                                     
 
 

 مراحل صنع القرار اإلداري
 تنفيذ القرار ومتابعته فضلاختيار البديل األ تقييم البدائل املتاحة حتديد البدائل املتاحة تشخيص املشكلة

 شير إلى عالقة االرتباطت                                                     (1)الشكل                                                                             
 شير إلى عالقة األثرت                                                   أنموذج البحث                                                                            

 مصادر املعلومات
 المعلومات غير الرسمية الرسمية معلوماتال
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ة يالرئيس ويفصح أمنوذج البحث عن جمموعة من الفرضيات
 :على النحو اآليتوالفرعية و 

عالقة ارتباط ذات داللة  توجد:الفرضية الرئيسية األولى -0
يف  معنوية بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار اإلداري

 :نها فرضيتني فرعيتني مها، ويتفرع ماجلامعة املبحوثة
عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املعلومات الرمسية  توجد - أ

 .يف اجلامعة املبحوثة ومراحل صنع القرار اإلداري

عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني املعلومات غري  توجد  - ب
 .يف اجلامعة املبحوثة الرمسية ومراحل صنع القرار اإلداري

ملصادر  معنويتأثري  وجدي:لثانيةالفرضية الرئيسية ا -2
، يف اجلامعة املبحوثة مراحل صنع القرار اإلدارياملعلومات يف 

 :ويتفرع منها فرضيتني فرعيتني مها
مراحل صنع القرار للمعلومات الرمسية يف  يوجد تأثري معنوي - أ

 .يف اجلامعة املبحوثة اإلداري

صنع مراحل للمعلومات غري الرمسية يف  يوجد تأثري معنوي  - ب
 .يف اجلامعة املبحوثة القرار اإلداري

 :أدوات جمع البيانات والتحليل اإلحصائي -ساً خام
استخدم الباحث استمارة االستبانة كمصدر رئيسي جلمع 
البيانات اخلاصة باجلانب امليداين، ومت إخضاع هذه االستبانة إىل 
اختبار قياس الصدق الظاهري والشمويل من خالل عرضها على 

من احملكمني من ذوي االختصاص، ومت حتليل البيانات  جمموعة
باالعتماد على العديد من األساليب اإلحصائية وهي 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ومعامل 

 . االرتباط بريسون ومعامل االحندار البسيط
 :منهج البحث -اً سادس 

لتحليل بيانات استمارة  اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي
 .االستبانة

  :مجتمع البحث وعينته -اً سابع
املدراء ورؤساء األقسام يف جامعة زاخو، وقد ميثل جمتمع البحث 

أمهية يف  جاء اختيار اجلامعة كميدان للبحث ملا للجامعة من

خدمة اجملتمع والبحث العلمي، إضافة إىل أن الباحث ينتمي إىل 
عملية حصوله على البيانات املطلوبة ويزيد اجلامعة مما يسهل من 

 .من مستوى تعاون املستجيبني معه
املدراء ورؤساء األقسام كافة وقد شكلت عينة البحث من  

، بذلك فإن عينة الذين يشغلون مناصب إدارية يف جامعة زاخو
وذلك لضمان احلصول  من جمتمع البحث، %800البحث متثل 

 11ستبانة، حيث مت توزيع على إجابات دقيقة على فقرات اال
استمارة استبانة، أي أن  10استمارة استبانة عليهم أعيدت 

توزيع  (1)، ويوضح اجلدول  %18نسبة االستجابة كانت تقريباً 
 من بنييكما  فقًا خلصائصهم الفردية،األفراد املبحوثني و 

أن أغلب املبحوثني هم من الذكور، إذ  (1) اجلدول معطيات
، ويدل ذلك على أن دور املرأة ما يزال %(12)بتهم بلغت نس

وخاصة يف املواقع القيادية، وكما يتبني من اجلدول أن  حمدوداً 
 سنة هي بنسبة (12-00)عمرية أفراد املبحوثني ضمن الفئة ال

املبحوثني هم من  ، وبذلك فإن أكثر من نصف%(22)
دة املتوسطني يف العمر والذين ميتلكون الرغبة واحليوية واإلرا

من مستلزمات شاغلي املناصب واحدة الكافية واليت هي 
محلة شهادة  اإلدارية املتقدمة، ويتضح أيضًا من اجلدول أن

 ، وعن اللقب العلمي فقد%(26.2)املاجستري شكلوا نسبة 
بنسبة  شكل فئة املدرس املساعد أكثر من نصف املبحوثني

ن كمن املدراء مي %22ميكن أن يدل على أن ، وهذا %(22)
، وتصبح وظائفهم شاغرة دراستهم الدكتوراه أن يكملوا

ثر من وخبصوص اخلدمة اجلامعية فإن األفراد ذوي اخلدمة األك
أن يدل على ميكن أن وهذا  %(10) نسبةسنوات يشكلون  80
اخلربة واملعرفة الكافية يف لديهم توفر من املبحوثني ت 10%

 .املبحوثة اجلامعة
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 .ألفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الفرديةتوزيع ا :(0)جدول
 % العدد الفئات اخلصائص ت
 
5 

 
 اجلنس

 51 43 ذكر

 51 6 أنثى

 %511 31 اجملموع

 
2 

 
 العمر

 5771 7 سنة 41أقل من 
 11 22 سنة 31 – 41

 2771 55 سنة 31أكثر من 

 %511 31 اجملموع

 
 4  
 

 
 التحصيل الدراسي

 6271 21 ماجستري

 4771 51 دكتوراه

 %511 31 اجملموع

 
 
4 

 
 

 اللقب العلمي

 11 22 مدرس مساعد

 51 3 مدرس

 2771 55 أستاذ مساعد

 771 4 أستاذ

 %511 31     اجملموع

 
5 
 
 

 
 مدة اخلدمة اجلامعية

 41 53 سنوات 1أقل من 

 21 51 سنوات 51 – 1

 31 56 سنوات 51أكثر من 

 %511 31 اجملموع

 ثاجلدول من إعداد الباح
 

 المبحث الرابع
 تشخيص وتحليل متغيرات البحث

هبدف التحقق من صحة فرضيات الدراسة وأمنوذجها 
هذا وطبيعة العالقة والتأثري بني متغريات البحث فقد تضمن 

 :بحث احملاور اآلتيةامل
 قياس آراء المبحوثين تجاه متغيرات البحث -أوالً 

على مواقف واجتاهات املبحوثني وتشخيص هبدف التعرف 
جتاه متغريات البحث فقد مت استخراج مؤشرات الوسط  آرائهم

احلسايب واالحنراف املعياري، حيث كانت النتائج على النحو 
 :اآليت

 :وصف وتشخيص مصادر المعلومات -0
كرارية واألوساط تإىل التوزيعات ال (2)تشري معطيات اجلدول - أ

ات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات احلسابية واالحنراف

(x1,x2,x3,x4,x5)  املتعلقة مبتغريات املعلومات الرمسية، إذ
من أفراد عينة البحث متفقون ( %22.2) تشري النسب إىل أن

غري متفقني مع عبارات هذا  (%1.2)على هذه العبارات مقابل 
، وجاء ذلك بوسط غري متأكدون (%82)البعد و

ومن خالل متابعة  ،(0.120)راف معياريواحن( 0.12)حسايب
 (x1) دعم املعلومات الرمسية تبني أنمدى إسهام كل عبارة يف

املشكلة  التقارير والوثائق الرمسية يف التعرف على على عتمدت
هو األكثر إسهامًا يف ذلك باتفاق معظم املطروحة وجذورها 

وباحنراف  (0.12)ة البحث وبوسط حسايب مقداره أفراد عين
 .(0.121)معياري 

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

(x6,x7,x8,x9,x10 ) ،املتعلقة مبتغريات املعلومات غري الرمسية
من أفراد عينة البحث متفقون  %(21)إذ تشري النسب إىل أن 
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غري متفقني مع عبارات  %(82.2)رات مقابل على هذه العبا
، وجاء ذلك بوسط غري متأكدون%( 82.2)هذا البعد و

، ومن خالل متابعة (8.061)واحنراف معياري (0.22)حسايب
الرمسية تبني أن غري مدى إسهام كل عبارة يف دعم املعلومات 

(x6 ) تعتمد على املالحظة واخلربة الشخصية يف التعرف على
هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد ذورها املشكلة وج

وباحنراف ( 1.60) ذلك بوسط حسايب مقدارهعينة البحث و 
 (0.160)معياري 

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

الوسط  ال أتفق بشدة ال أتفق غري متأكد أتفق أتفق بشدة رقم املتغري ت
 احلسايب

 االحنراف املعياري
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

5 X1 55 2771 25 1271 3 51 4 771 5 271 4731 17313 
2 X2 3 2271 57 3271 51 21 4 771 5 271 4771 17355 
4 X3 55 2771 57 3271 51 21 2 1 1 1 4734 17513 
3 X4 57 32.1 55 31 2 1 5 271 2 1 3755 57151 
1 X5 55 2771 25 1271 3 51 4 771 5 271 4.31 17313 

 17314 4731 271  6  51  37  2371  اجملموع

 
6 X6 51 4771 21 11 3 51 1 1 5 271 3.21 1.524 
7 X7 1 5271 23 61 1 5271 2 1 3 51 4.61 5.511 

5 X8 7 5771 23 61 5 21 1 1 5 271 4.31 1.775 
3 X9 3 2271 51 4771 7 5771 6 51 4 771 4714 5.253 

51 X10 3 51 54 4271 3 2271 3 2271 1 5271 4711 5.255 

 57125 4.61 7  571  5671  35  21  اجملموع

 .إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة :المصدر
 :وصف وتشخيص مراحل صنع القرار اإلداري -
إىل التوزيعات التكرارية واألوساط (2)ات اجلدولتشري معطي - أ

احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات 
(x11,x12,x13,x14 ) إذ تشخيص املشكلةاملتعلقة مبتغريات ،

فقون من أفراد عينة البحث مت%( 11.01) تشري النسب إىل أن
ات غري متفقني مع عبار %( 0.22) على هذه العبارات مقابل

تأكدون، وجاء ذلك بوسط غري م%( 2.12)وهذا البعد 
ومن خالل متابعة  ،(0.200)واحنراف معياري (1.62) حسايب

مدى إسهام كل عبارة يف دعم تشخيص املشكلة تبني أن 
(x11 ) تتعرف على املشكلة املطروحة وجذورها بشكل دقيق هو

وسط األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة البحث وب
 .(0.228)وباحنراف معياري  (1.12)حسايب مقداره 

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

(x15,x16,x17,x18 ) ،املتعلقة مبتغريات حتديد البدائل املتاحة
فقون د عينة البحث متمن أفرا %(22)أن إذ تشري النسب إىل 

متفقني مع عبارات  غري%( 1.02)على هذه العبارات مقابل 
تأكدون، وجاء ذلك بوسط غري م %(82.20)هذا البعد و

متابعة ومن خالل  ،(0.121)واحنراف معياري( 0.12)سايبح
تبني أن  حتديد البدائل املتاحةدعم مدى إسهام كل عبارة يف 

(x17 ) هو األكثر حلل املشكلة تبحث عن البدائل اجلديدة
ة البحث وبوسط حسايب إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عين

 .(0.200)وباحنراف معياري  (1.66)مقداره 

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

(x19,x20,x21,x22 )تغريات تقييم البدائل املتاحةاملتعلقة مب ،
من أفراد عينة البحث  %(20.22) إذ تشري النسب إىل أن

تفقني مع غري م%( 80.86)فقون على هذه العبارات مقابل مت
تأكدون، وجاء ذلك غري م %(60.80)عبارات هذا البعد و
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، ومن خالل (0.112)واحنراف معياري( 0.20)بوسط حسايب
تبني  تقييم البدائل املتاحة ة يف دعمى إسهام كل عبار متابعة مد

هو تقيس تكاليف تنفيذ البدائل املتاحة بشكل دقيق ( x20)أن
ة البحث وبوسط األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أفراد عين

 .(0.211)وباحنراف معياري ( 1.60)حسايب مقداره 

إىل التوزيعات التكرارية ( 2)كما تشري معطيات اجلدول  - ث
سابية واالحنرافات املعيارية لإلجابات جتاه العبارات واألوساط احل

(x23,x24,x25,x26 )فضل، املتعلقة مبتغريات اختيار البديل األ
من أفراد عينة البحث  %(10.80) إذ تشري النسب إىل أن

ني مع غري متفق%( 6.2)فقون على هذه العبارات مقابل مت
لك جاء ذغري متأكدون، و  %(81.02)عبارات هذا البعد و

، ومن خالل (0.210)واحنراف معياري (1.82)بوسط حسايب
 فضلاختيار البديل األ متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم

تتخذ البديل الذي يعطي أفضل النتائج بأقل  (x24)تبني أن 

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

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

(x27,x28,x29,x30)  ،املتعلقة مبتغريات تنفيذ القرار ومتابعته
من أفراد عينة البحث %( 12.11)إذ تشري النسب إىل أن 

غري متأكدون،  %(1.02)هذه العبارات مقابلمتفقون على 
، (0.210)واحنراف معياري (1.68)وجاء ذلك بوسط حسايب 

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم تنفيذ القرار 
تبلغ القرار إىل األفراد الذين يتولون  (x28)ومتابعته تبني أن 

راد عينة تنفيذ القرار هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق معظم أف
 وباحنراف معياري (1.01) البحث وبوسط حسايب مقداره

(0.221). 

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

الوسط  ال أتفق بشدة ال أتفق غري متأكد أتفق أتفق بشدة رقم املتغري ت
 احلسايب

االحنراف 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد عياريامل

55 X11 24 1771 51 4771 1 1 2 1 1 1 3.37 17715 
52 X12 55 31 51 47.. 1 5271 2 1 1 1 3.22 1.562 

54 X13 51 21 27 67.1 2 1 5 271 1 1 3.51 1.622 
53 X14 52 41 24 17.. 3 51 5 271 1 1 3.51 1.711 

 1.744 3.21 1 1 4771  6757  11  43745  اجملموع

 
51 X15 51 21 22 11 7 5771 5 271 1 1 3.14 1.744 
56 X16 6 51 57 5771 5 21 7 5771 2 1 4.43 57515 
57 X17 51 4771 21 11 3 51 5 271 1 1 3.22 1.744 
55 X18 51 21 21 11 6 51 3 51 1 1 4.31 1.311 

 17563 4.572 5.21  5752  51764  33747  21764  اجملموع
             

19 X19 54 4271 53 1271 1 5271 4 7.1 1 1 3711 17576 
20 X20 54 4271 22 11 1 5271 1 1 1 1 3721 1.635 

25 X21 6 51 54 4271 57 3271 2 1 2 1 4735 17357 
22 X22 6 51 51 21 51 21 3 2271 1 52.. 4.15 5.263 

 17331 4771 3747  5771  24754  31  24.71  اجملموع
             

23 X23 52 41 25 1271 6 51 5 271 1 1 3751 1.733 
24 X24 21 11 57 32.1 2 1 5 271 1 1 3.31 1.713 
25 X25 52 41 25 1271 6 51 1 1 5 271 3.15 1.723 
26 X26 57 32.1 54 42.. 3 2271 1 1 5 271 3754 17343 

 1.751 3.577 5721  5.21  53747  31  45754  اجملموع
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27 X27 21 11 51 4771 4 771 5 271 5 271 3.41 1.355 
28 X28 25 1271 53 41 3 51 5 271 1 1 3.45 17773 
29 X29 55 2771 24 1771 3 51 2 1 1 1 3.15 1.763 
30 X30 51 21 21 6271 3 51 5 271 1 1 3.51 1.672 

 1.751 3.251 1764  4752  3.47  35754  45771  اجملموع

 .إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة :المصدر
 

 :قياس عالقات االرتباط بين متغيرات البحث -ثانياً 
إن اهلدف من قياس معامالت االرتباط فيما بني متغريات 

وقد  الرتابط بني متغريات البحث، حث هو التعرف على درجةالب
 Person)أسلوب معامل االرتباط بريسونمت اعتماد 

Correlation)  بني متغريات  االرتباطيةللتعرف على العالقة
نتائج العالقة بني متغريات البحث  (2)اجلدول يظهرالبحث، 
 :وكما يلي

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

 المستقل  المتغير        
 

 المعتمد غيرالمت

المعلومات غير  المعلومات الرسمية
 الرسمية

/ المعلومات مصادر
 المؤشر الكلي

/ مراحل صنع القرار اإلداري
 املؤشر الكلي

17611** 1.177 1737** 

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر

 0.08= عند مستوى املعنوية **

بني أبعاد املتغري املستقل  تباطعند مقارنة عالقات االر 
املتمثل مات وبني أبعاد املتغري املعتمد املتمثل مبصادر املعلو 

            مبراحل صنع القرار اإلداري نالحظ النتائج التالية واملعروضة
 .(2)يف اجلدول

ة االرتباط بني املتغري أن عالق (2)تبني معطيات اجلدول -8
املتمثل مبراحل ت واملتغري املعتمد ادر املعلومااملتمثل مبصاملستقل 

عالقة معنوية  صنع القرار اإلداري وعلى املستوى الكلي هي
          مما يعين ،(0.08)وعند مستوى معنوية (0.12)وموجبة وبلغت

         مبراحل صنع  ومهماً  ملصادر املعلومات ارتباطًا وثيقاً  أن
 .القرار اإلداري

وموجبة بني بعد املعلومات الرمسية  وجود عالقة ارتباط معنوية -6
بلغت واملتغري املعتمد املتمثل مبراحل صنع القرار اإلداري، حيث 

               ، (0.08)ومبستوى معنوية (0.220)قيمة االرتباط بينهما 
   لفرعية األوىل من الفرضية الرئيسيةقبول الفرضية ايتم  عليه

 .للبحث األوىل

اط معنوية بني بعد املعلومات غري عدم وجود عالقة ارتب -0
مبراحل صنع القرار  الرمسية واملتغري املعتمد واملتمثل

فرعية الثانية من مما يعين رفض الفرضية ال ،(0.022)اإلداري
 .للبحث الفرضية الرئيسية األوىل

 :العالقات التأثيرية بين متغيرات البحث قياس -ثالثاً 
متغريات البحث هو  إن اهلدف من قياس عالقة التأثري بني

وقد مت ملتغري املعتمد، املتغري املستقل يف االتعرف على درجة تأثري 
اعتماد أسلوب االحندار اخلطي البسيط للتعرف على درجة 

على و  (1)يف اجلدول النتائج التأثري بني متغريات البحث، وتظهر
 :النحو اآليت

در تأثري معنوي ملصا وجود (1)يتضح من معطيات اجلدول  -0
ى الكلي املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري وعلى املستو 

إذ تفسر هذه املصادر جمتمعة ، (0.08)عند مستوى الداللة 
يف مراحل صنع القرار اإلداري ( االختالف)من التباين %( 66)

 البالغة احملسوبة( F)يدعم ذلك قيمة ايف اجلامعة املبحوثة، ومم

عند  (2.020) اجلدولية البالغة وهي أكرب من قيمتها (80.212)
ويف ذلك إشارة إىل أن مراحل صنع القرار ، (8301) درجيت حرية

اإلداري يستمد مقوماته من مصادر املعلومات اليت متتلكها 
اجلامعة املبحوثة ممثاًل باملعلومات الرمسية وغري الرمسية، كما يشري 
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حدة إىل أن التغري يف هذه املصادر و  Betaمعامل التحديد 
واحدة يقود إىل التغري يف مراحل صنع القرار اإلداري مبقدار 

احملسوبة البالغة  (T) ومما يدعم ذلك معنوية قيمة (0.112)
عند مستوى  (6.160)اجلدولية وهي أكرب من قيمتها ( 0.621)

Rقيم  وتعكس، (0.08)معنوية 
األمهية الكبرية لكل  Betaو 2

الرمسية يف صنع القرار اإلداري من مصادر املعلومات الرمسية وغري 
يف اجلامعة املبحوثة، إذ يعتمد جناح القرار ودقته على ما متوفر 
من مصادر للمعلومات سواء أكانت رمسية أم غري رمسية، وبذلك 
ميكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية اليت تنص على وجود تأثري 

يف معنوي ملصادر املعلومات يف مراحل صنع القرار اإلداري 
 .اجلامعة املبحوثة

ولتحديد أي من نوعي مصادر املعلومات أكثر أمهية يف  -2
تأثرياهتا يف مراحل صنع القرار اإلداري تشري مؤشرات اجلدول 

إىل امتالك املعلومات الرمسية إسهامًا أكثر يف التأثري، إذ  (1)
R)تعكس قيمة معامل التحديد 

2
إىل أن املعلومات الرمسية  (

التأثري يف مراحل ( التباين)من االختالفات ( %16.6)لوحدها 
 صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة ويدعم ذلك معنوية قيم

F  مقارنة مع اجلدولية البالغة  (62.221)احملسوبة البالغة
البالغة  (Beta)وكذلك قيمة معامل االحندار  ،(2.020)

وبة البالغة احملس Tوالذي أظهر معنويته بداللة قيمة  (0.202)
وهذا يعين أن التغري احلاصل  (6.160)مقارنة باجلدولية  (2.62)

يف املعلومات الرمسية وحدة واحدة سوف يؤثر ما نسبته 
يف مراحل صنع القرار اإلداري وعلى حنو يعكس  %(20.2)

أمهية امتالك صانعي القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة ملصادر 
ميكننا من قبول الفرضية الفرعية األوىل  املعلومات الرمسية، وبذلك

 .من الفرضية البحثية الرئيسية الثانية

 (1)أما بالنسبة للمعلومات غري الرمسية فإن مؤشرات اجلدول 
تشري إىل عدم وجود تأثري معنوي للمعلومات غري الرمسية يف 

وبذلك ترفض  مراحل صنع القرار اإلداري يف اجلامعة املبحوثة،
عية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية واليت نصت الفرضية الفر 

إىل وجود تأثري معنوي للمعلومات غري الرمسية يف مراحل صنع 
ويرى الباحث أن تلك النتائج اليت أظهرت عدم  القرار اإلداري،

                 معنوية تأثري املعلومات غري الرمسية يف صنع القرار اإلداري
ور املعلومات غري الرمسية كونه الشريك ال يقلل من أمهية ود

الضامن للمعلومات الرمسية يف مراحل صنع القرار اإلداري، إذ 
أن األدبيات والواقع امليداين تشري إىل أمهية تلك املعلومات 

 .ملتخذي القرارات اإلدارية يف املنظمات

 
 

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

 
 المتغير المستقل

 مستوى الداللة مراحل صنع القرار اإلداري
1β 5β R

2 F 

 احملسوبة اجلدولية

 17331 27546 (املؤشر الكلي)مصادر املعلومات
(47275) 

22% 77414 517737 1715 

 1715 277773 77414 %3272 (1727) 17141 57343 املعلومات الرمسية
 17115 47547 ملعلومات غري الرمسيةا

(17374)N.S 

6% 77414 1.223 1.15 

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
  N=40 احملسوبة( T)يشري إىل قيمة )(  

D.F=(1,38) 

 اجلدولية( T)قيمة = 6.160
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 سالمبحث الخام
 االستنتاجات والمقترحات

لبحث وحتليالهتا وتفسريها يف ضوء نتائج ا :االستنتاجات .0
 :نستنتج اآليت

ظهر أن هناك مصادر للمعلومات يف اجلامعة وهذه املصادر  - أ
قد تكون معلومات رمسية كاألوامر والتعليمات والوثائق الرمسية أو 
قد تكون معلومات غري رمسية كالعالقات الشخصية والدعايات 

 .واإلشاعات

ها املدراء ميكن أن يصنعإدارية ظهر أن هناك قرارات  - ب
يف جامعة زاخو، وأن هذه القرارات متر مبراحل  قسامورؤساء األ

ناك يدل فعاًل على أن ه امتعددة تسمى مراحل صنع القرار، مم
ساهم به املدراء ورؤساء األقسام العديد من القرارات ميكن أن ت

 .ويشاركوا هبا يف عملية مراحل صنع القرار

 ذات داللة معنوية ظهر أن هناك عالقة ارتباط وتأثري   - ت
مما  وموجبة بني مصادر املعلومات ومراحل صنع القرار اإلداري،

يعين أن القرارات اليت تصنع وتتخذ يف اجلامعة ترتبط وتتأثر 
 .بشكل كبري مبصادر املعلومات املتاحة يف اجلامعة

ظهر أن أغلب القرارات اليت تصنع وتتخذ يف اجلامعة   - ث
مات الرمسية، أما املعلومات غري املعلو على بشكل كبري تعتمد 
فعلى الرغم من أن تأثريها مل يظهر بشكل كبري إىل أن الرمسية 
ال تؤثر يف مراحل صنع القرار اإلداري فهي  ال يعين أهناذلك 

 .تعد الشريك الضامن للمعلومات الرمسية

                باالستناد إىل استنتاجات البحث  :المقترحات .2
 :نقرتح ما يأيت

توفر أنظمة معلومات خاصة تسمى نظام دعم  رورةض - أ
القرارات ملساعدة املدراء ورؤساء األقسام يف مواجهة املشاكل 
 اليت يواجهوهنا وخاصة املشاكل الفريدة والغري متكررة واملعقدة

 .أسلوب علميبهبدف الوصول إىل القرار اجليد و 

د مبا أن متخذوا القرار هم جوهر عملية صنع القرار فال ب  - ب
أن يتم تعيينهم على أساس الكفاءة واملقدرة والتخصص وخباصة 

 .يف جمال اإلدارة دون االعتماد على اعتبارات أخرى

اجلامعة  لومات يف فاكولتياتضرورة توفري قاعدة للمع  - ت
املختلفة توفر املعلومات الالزمة لتطبيق منهجية مراحل صنع 

         نية تساعدعن طريق استخدام شبكة معلوماتية إلكرتو  القرار
على تنشيط خدمات املعلومات وخاصة خدمات البث املباشر 
              للمعلومات اليت تساعد على تقدمي أفضل مستوى

 .لالستفادة منها

أخذ املدراء ورؤساء األقسام يف اجلامعة البيئة ضرورة أن ي  - ث
 جلأواجملتمع الذي حييطه بنظر االعتبار عند صنع قراراهتم من 

رفع املستوى  ينعكس النجاح اليت حتققه اجلامعة على نأ
 .احمليط هبا احلضاري والعلمي للمجتمع

يقرتح الباحث عدد من املشاريع البحثية املستقبلية اآلتية  - ج
 :اليت تتعلق مبتغريات البحث احلايل

 .دور املعلومات اإلسرتاتيجية يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية -

 .القرارات اإلسرتاتيجية دور السمات الشخصية يف صنع -

دور خصائص املعلومات اإلسرتاتيجية يف فاعلية القرار  -
 .اإلسرتاتيجي

 
 المصادر

 :المصادر العربية_ أ

 :الرسائل واألطاريح الجامعية_ أوالً 
دريس، حيىي، دور إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية يف دعم متخذي  -

ة العلوم االقتصادية وعلوم القرار، رسالة ماجستري غري منشورة، كلي
 .6002التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بو مضياف، 

مناصرية، إمساعيل، دور نظام املعلومات اإلدارية يف الرفع من فعالية عملية اختاذ  -
القرارات اإلدارية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية 

 .6001، جامعة حممد بو مضياف، وعلوم التسيري والعلوم التجارية

النداوي، سعد عزيز جواد، نظام معلومات تقوية العاملني، رسالة ماجستري غري  -
 .8111منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،

 :والمؤتمرات الدوريات_ ثانياً 
املومين، خالد سليمان والقضاة، حممد علي، فاعلية عملية اختاذ القرار لدى  -

رات رياض األطفال يف إقليم مشال األردن، جملة العلوم اإلنسانية، مدي
 .6001،(0)، اجمللد(00)العدد

احلمريي، صادق طاهر، توظيف أنظمة املعلومات يف عملية صناعة القرار،  -
 62-62املؤمتر الوطين لالصالح والتطوير اإلداري واملايل، اليمن، 

 .8111أغسطس 
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 :الكتب العربية_ ثالثاً 
، الدار 8ط( املفاهيم األساسية)البكري، سونيا حممد، نظم املعلومات اإلدارية -

 .6001اجلامعية، مصر، 

احلميدي، جنم عبداهلل والسامرائي، سلوى أمني والعبيد، عبد الرمحن، نظم  -
، دار وائل للنشر، األردن، 6،ط(مدخل معاصر)املعلومات اإلدارية 

6002. 

، املكتب العريب احلديث، 8وإدارة األعمال، طحنفي، عبد الغفار، تنظيم  -
 .8110مصر، 

مطابع أطلس لألوفست،  ،8دومند، هيلقا، اختاذ القرارات الفعالة، ط -
 .8118السعودية، 

، دار 8سالمة، عبد العظيم حسني، ديناميات وأخالقيات صنع القرار، ط -
 .6002النهضة العربية، مصر، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 8املعلومات، طالصباغ، عماد عبد الوهاب، علم  -
 .6001األردن، 

، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، 8الصرييف، حممد، نظم املعلومات اإلدارية، ط -
 .6002األردن، 

 ،6الطائي، حممد عبد حسني آل فرج، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية، ط -
 .6001دار وائل للنشر، األردن، 

عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،  ،8يم إبراهيم، إدارة املعرفة، طالظاهر، نع -
 6001االردن، 

عامر، سعيد يس وعبد الوهاب، علي حممد، الفكر املعاصر يف التنظيم  -
لالستشارات والتطوير اإلداري،  ، مركز وايد سري قيس 6واإلدارة، ط

 .8111مصر، 

، مكتبة النهضة 8قرار، طعبد الكرمي، حبيب جمدي، سيكولوجية صنع ال -
 .6002العربية، مصر، 

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

دار الثقافة  ،2إلدارية بني النظرية والتطبيق، طكنعان، نواف، اختاذ القرارات ا  -
 .6001للنشر، األردن، 

ائل ، دار و 8، ط(يم واألسس والتطبيقاتاملفاه)اللوزي، موسى، التنمية اإلدارية -
 .6000للنشر، األردن، 

، الدار اجلامعية، مصر، 8ماهر، أمحد، اختاذ القرار بني العلم واالبتكار، ط -
6002. 

 ،8، ط(االتصاالت واملعلومات والقرارات)املصري، أمحد حممد، اإلدارة احلديثة -
 .6001مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، مصر، 

دار  ،8، ط(مدخل كمي يف اإلدارة)، حسن، نظرية القرارات اإلداريةاملشرقي -
 .8112املسرية للنشر والتوزيع، األردن، 

دار احلامد  ،0، ط(منظور إداري)املعلومات اإلدارية النجار، فايز مجعة، نظم -
 .6080للنشر والتوزيع، األردن، 

 :المصادر األجنبية_ ب
- Marcel  Laflam , Le management ; approach systematical, 

Get an, Morin, Canada, 1981,(p85) . 

- Mcgrall, George R . '' Information for small Business '' 

Managerial planning , 1974 , (p32).  

- Michel , Marches nay et kerim messeghan, Cas De strategy 

De PME, Edition Ems ,Paris , 2001 ,(p23). 

 

 االنترنت - ت
 

  - www.yemen.nic.net.                                                                                

  - www.univ-msila.    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة زاخو

 ة العلوم اإلنسانيةهيئ
 قسم العلوم التجارية والمصرفية

 استمارة استبانة/ م 
 ...... حتية طيبة

دراسة استطالعية  "دور مصادر المعلومات في مراحل صنع القرار اإلداري" متثل االستمارة اليت بني أيديكم جزء من مشروع البحث املوسوم 
 . زاخو آلراء عينة من املدراء ورؤساء األقسام يف جامعة

اً وتعد هذه االستمارة مقياسا يعتمد ألغراض البحث العلمي، لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت تروهنا مناسبة لكل سؤال، علم
 .مهمتنا  إن املعلومات املدونة تتسم بطابع السرية واألمانة العلمية وال داعي لذكر االسم، وإن مسامهتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جناح

 ......شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية                                         
 :مالحظات عامة

 .يرجى اإلجابة على مجيع األسئلة ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل -1
 .يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك( )يرجى وضع عالمة  -2

 .الباحث على استعداد لإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم اخلاصة باالستمارة -3
 

 :بيانات تعريفية/ أوال 
 ( :الكلية ) اهليئة  -8
 :القسم -6
  ،   أنثى   ذكر :  اجلنس -3
  سنة 45، أكثر من سنة    ،30 – 45سنة  30أقل من : العمر -4
 دكتوراه  ، ماجستري :   التحصيل الدراسي -5
 :االختصاص الدقيق:                       االختصاص العام -6
  ، أستاذ  ، أستاذ مساعد  ، مدرس مدرس مساعد : اللقب العلمي -7
 سنوات 10أكثر من ،   سنوات   ،5 –  10سنوات 5أقل من : مدة اخلدمة اجلامعية -8
                                  : املوقع الوظيفي احلايل -1

 :مصادر المعلومات/ ثانياً 
 .يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت تراها مناسبة( )يرجى بيان مدا اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة 

 
 ت

 
 الفقرات

 أتفق بشدة
 

(1) 

 أتفق
 

(3) 

 غري متأكد
 

(4) 

 ال 
 أتفق  

(2) 

 ال أتفق بشدة
 

(5) 

 :رسميةالمعلومات ال -أوالً 
      .تعتمد على التقارير والوثائق الرمسية يف التعرف على املشكلة وجذورها 1
      . تقوم بتحديد البدائل اعتماداً على املوارد البشرية واملالية واملادية اليت متتلكها املنظمة  2
      .حتلل البدائل املتاحة عن طريق التجارب والبحوث العلمية 3
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      .يل األفضل بناءاً على مزايا وعيوب كل بديلختتار البد 4
      .تنفذ القرار أو البديل املختار عن طريق األوامر والتعليمات الرمسية 5
 :المعلومات غير الرسمية -ثانياً 
      .تعتمد على املالحظة واخلربات الشخصية يف التعرف على املشكلة وجذورها 1
      . داً على التقدير الشخصي واملعلومات الذاتيةتقوم بتحديد البدائل اعتما 2
      .حتلل البدائل املتاحة عن طريق اخلربة واملهارة الشخصية 3
      .ختتار البديل األفضل بناءاً على العادات والتقاليد املعمول هبا يف املنظمة 4
      .تنفذ القرار عن طريق االتصاالت غري الرمسية 5

 

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

 
 ت

 
 الفقرات

 

 أتفق بشدة
 

(1) 

 أتفق
 

(3) 

 غري متأكد
 

(4) 

 ال أتفق
 

(2) 

 ال أتفق بشدة
 

(5) 

 :تشخيص المشكلة -أوالً 
      .شكلة املطروحة وجذورها بشكل دقيقتتعرف على امل 1
      .تعمل على حتديد العناصر اليت حتتويها املشكلة 2
      .تقوم بتحديد اإلطار واحلدود اخلاصة باملشكلة 3
      .تقوم بتصنيف املشكلة املطروحة ومدى تعقدها 4

 :تحديد البدائل المتاحة -ثانياً 
      .ملشكلة املطروحةحتدد أكثر من بديل واحد حلل ا 1
      .تعتمد على البدائل املعروفة سلفاً حلل املشكلة 2
      .تبحث عن البدائل اجلديدة حلل املشكلة املطروحة 3
      .تقوم برتتيب البدائل املتاحة اعتماداً على عالقة البديل حبل املشكلة 4

 :تقييم البدائل المتاحة -ثالثاً 
      .مكانيات البشرية واملادية عند تنفيذ البديلحتلل مدى توفر اإل 1
      .تقيس تكاليف تنفيذ البدائل املتاحة بشكل دقيق 2
      .حتلل اآلثار البيئية للبديل وانعكاساته على املنظمة 3
      .تستخدم الوسائل واألدوات الرياضية يف تقييم البدائل 4

 :اختيار البديل األفضل -رابعاً 
      .تار البديل الذي يوازن بني الفوائد املتوقعة واملخاطر املرتتبة عنهخت 1
      .تتخذ القرار الذي يعطي أفضل النتائج بأقل تكلفة وجهد ممكن 2
      .ختتار البديل الذي يسمح باالستغالل األمثل للموارد املتاحة ويف الوقت املناسب 3
      .ء املوارد واإلمكانيات املتاحةختتار البديل املمكن التنفيذ يف ضو  4

 :تنفيذ القرار ومتابعته -خامساً 
      .تقوم بتهيئة املناخ املالئم لتنفيذ القرار املتخذ 1
      .تبلغ القرار إىل األفراد الذين يتولون تنفيذ القرار 2
      .حتدد اإلجراءات الوقائية ملنع حدوث االحنرافات 3
      .يت ميكن  استعماهلا ملتابعة التنفيذحتدد الوسائل ال 4

 



  2152 ،511-521 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 521  

 للتناص ديعيةالب الجذور
 

 .رعـد رفعـة حممد مولود
 العراق -إقليم كردستان  ،رابرينجامعة ،( قلعة دزه ) كلية الرتبية،  قسم اللغة العربية

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

 
 الخالصة

 النقدي العربي؟ هل كان التناص موجودا في التراث البالغي و 
وعيناا  نااال نحياا بواسا تئ ااأنا أم أبيناا، وماا يااال يتتاد فيناا، التراث الذي وصل إلينا مااف. السؤالإن هذا البحث هو محاولة لإلجابة عن هذا 

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

القيتااة  إنو . التناااص هااو وجاائ دداار لعادد ماان الفنااون البديعيااة ماان علااوم البالغااة: ماان أهتهااا، وقاد توصاالي فااي هااذس الدراسااة إلااى نتااا   علتياة
لقااد تنباائ البالغيااون والنقاااد . فااي العصااور كافااة يعترياائ الت يياار أو التحااول ثابتااا  أو مسااتقرا  ال ي إبااداي لاايس أماارا  والااذوا الفنااي   الجتاليااة  ي فاان

وتف ان البالغياون قاديتا إلاى قاانون الحاوار فاي التنااص الاذي هاو عتلياة ت ييار الان  . القدامى إلى ضرورة وجود الثقافة الواسعة لألديا  أو التبادي
 .وتتشابك وتتدادل التص لحات البالغية. ئال ا   ونفي قدسيت

ورؤيتهاا ، وأوصي في نهاية الدراسة ضرورة ربط اآلليات والتفاهيم واالتجاهات النقدية الحديثة بجذورها البالغية التاي كاناي لهاا فضال والدتهاا
الغياة فاي العصار الحاديث وإذكاا  هاذس الدراساات بل الكتشاف درر الفناون الب، وذلك ليس بادعا  السبق. النور في دنيا النقد والدراسات الحديثة

 .برب ها بجذورها التراثية إلع ا ها عبق ا صالة
 
 .البالغة، الفن، التناص، البديع: لدالةكلتات اال

 
 لتقّدمةا

 

والصالة والسـالم علـخ  ـل  لـ  اهلل . احلمد هلل رّب العاملني
 ...أّما بعد. وعلخ آله وصحبه أمجعنيسيدنا حممد 

ال منطقيا ؤاخنوض يف غمار هذا البحث البد أن نثل س إنناف
والنقــد  التنــاص موجــودا يف الــرتاغ البالغــ   هــك كــان: أال وهــو
 العريب؟ 

اءة عـادة قـر إللـي   السـؤا  الـذ  يتبـادر إأل اانهـانإن هذا 
 مفــــاهيم النقديــــةوإ ضــــاعه لل الــــنرت الرتانــــ  مــــن أجــــك حماكمتــــه

أو رـثنل الـرتاغ العـريب والثقافـة بداع  السـب  العـريب رـارة  الغربية،
 أو  أو حماولة رقويضه، بك ان إقصاء الرتاغ، العربية أحيانا،

ـــــه، ـــــه أو ا تهال ـــــهورعمـــــيم اا القفـــــه علي هـــــو يف -حاـــــام حول
فهــذا الــرتاغ الــذ  وصــك  غــل علمــ ، رجتــا ،اعمــك  -اعتقادنــا

وعينا  نها  حنيا بواسطته شئنا أم أبينا، وما يها  ميتد فينا، إلينا ما
 وناكررنـــا، حيضـــر بثشـــاا  متعـــددة يف  يلتنـــا، نلـــم أم ع نعـــه،

الما وجدنا أن ما جاء به الغرب لـي  ف  ويتجلخ بصور  تلفة،
جديدا يف ميدان االكتشاف، ناتشـ  أنـه كـان علينـا أن ننطلـ  

وهـــذه  .ســـالفنا، ال مـــن حيـــث انتهـــخ الغـــريبمـــن حيـــث انتهـــخ أ
 .عن هذا السؤا  إلجابةلتاون حماولة جادة سالورقات 

 جلـــذور البديعيـــةا": ـالبحـــث بـــ ممـــا ســـب  فقـــد  يـــ انطالقـــا 
 :وكان الدافع ااساس هلذا العمك اننان. "لتناصل

اخللط املستمر لاثل من النقاد املعاصـرين الـذين حيـاولون  :ا ول
ــــ  بــــني مصــــطلحات النقــــد العــــريب القــــدم واملصــــطلحات ، التوفي

 .الغريب املعاصر احلديثة الوافدة من ساحة النقد
  السرقات واملعارااتالنقاد يُرجعون التناص إألأكثر ن إ :الثاني

وإنا أشـــاروا  ،إأل الفنـــون البالغيـــة دون إرجاعـــه حصـــراوالنقـــا   



  2152 ،511-521 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 521  

الاــــرام دون إعطا هــــا حــــ   إأل أصــــوله البالغيــــة مــــروا عليهــــا مــــرّ 
وغّضـي  الطـرف عـن . (5)البحث واالستقصـاء واملتابعـة والتـدقي 

ا ال رـــــــد ك يف الفنــــــــون ت والنقـــــــا   الشـــــــعرية  ا ـــــــاملعاراـــــــا
 .بك النقدية، البديعية

 :نيمبحثــــروطئــــة و طبيعــــة البحــــث رقســــيمه إأل   وقــــد رطلبــــ
مفهوم التناص لغة واصطالحا عند الغربيني فيها فالتوطئة رناول  

: واملبحـــث ااو  أ يتـــه. وأهـــم قوانينـــه وركـــا هه اادبيـــة، والعـــرب
-يـه مصـطلح  التضـمني واالقتبـاس ودرسـ  ف، التناص الصـري 

وإن كــان قــد وّحــد بينهمــا بعــ   -بعــدا ا جــذورا بديعيــة للتنــاص
. وأيضــا رناولــ  عــددا مــن املصــطلحات القريبــة منهمــا، القــدماء

وحبثــ  . أّمــا املبحــث الثــاحت فقــد  ــدن  فيــه عــن التنــاص املســترت
 وبعضــا ،وإرســا  املثــك ،والتلمــي  ،والعقــد ،احلــكو ، الســرقاتفيــه 

وأ ـــــلا .مـــــن املصـــــطلحات والفنـــــون اا ـــــر  املتعلقـــــة باملواـــــو 
 تمــ  البحــث عجموعــة نتــا إ روصــل  إليهــا مــن  ــال  هــذه 
الورقـات عســخ أن رـثي  ديــد يف سـبيك إنــراء احلركـة العلميــة الــ  

 .رتميه هبا الدراسات النقدية والبالغية احلديثة
لـــذ  وقـــد كـــان  جـــ  يف هـــذا كلـــه اإلريـــان بـــالفن البالغـــ  ا

ــــاص ــــ  عواــــو  التن ومثَّ ، رعريفــــه لغــــة إن احتــــا  إأل نلــــمو  يتعل
وإنا رطلــــم اامــــر . رعريفــــه اصــــطالحا ومجــــع آراء البالغيــــني فيــــه

 .  البيان  عمدت إأل اإلريان بنمان  ونصوص روا  نلم
والبد من اإلشارة إأل أّن هذه الدراسة قد مجع  بـني القـدم 

يف ســـبيك الـــربط ، املعاصـــرالرتانـــ  و ، ااصـــيك واجلديـــد، واحلـــديث
بينهما وإعطاء الصورة املثلخ للوصو  إأل فهم ااسـلوب النقـد  

فخطوت من أجك نلم إأل رفسل آراء . وااديب اخلاّلق للتناص
مث حبثـــ  يف أغـــوار ، النقـــاد الغـــربيني والعـــرب اتـــدنني يف التنـــاص

 الرتاغ البالغـ  الثمـني السـتخر  درر الفنـون الـ  كانـ  هلـا اليـد
 .الطوأل رنظلا ورطبيقا يف إنكاء هذا الفن
 (1-7-7) توطأة في مفهوم التناص

 

 :(7-7-7)التناص ل ة 
إن مصـــــطل  التنـــــاص يف النقـــــد العـــــريب احلـــــديث هـــــو ررمجـــــة 

يف  (inter)رعـــــــ  كلمــــــــة  إن (Intertext)للمصـــــــطل  الفرنســـــــ  

وبـذلم ، النرت (:Texte)رع  كلمة  يف حني، التباد : الفرنسية
رجم إأل العربيـة التباد  النص  وقد رُـ (:Intertexte)عىن يصب  م

علـــــخ رعريـــــم مصـــــطل  مجـــــون العـــــرب املعاصـــــرون يتفـــــ  املرت  املـّــــو 
بــــ وآ ـــر ( التنـــاصّ )بــــ  يعرّبـــه  فريـــ ف  Intertextulite( التنـــاصّ )
ــــــث بـــــــ(التناّصــــــية) ـــــــ(النصوصــــــية)، وفريــــــ  نال رــــــدا ك )، ورابــــــع ب

رضـــافر )وســـادس بــــ( النصـــوص املهـــاجرة)و ـــام  بــــ، (النصـــوص
النصــــوص )ونــــامن بـــــ ،(رفاعــــك النصــــوص)وســــابع بـــــ ،(النصــــوص
ومـــع نلـــم فـــإن املصـــطل  (. النصـــوص احلالـــة)وراســـع بــــ( املهاحـــة
إال أن هـذه املـادة ع . (2)هـو الـذ  شـا  وانتشـر( التنـاصّ )ااو  

 .(3) ررد يف املعجمات العربية اادبية احلديثة املتخصصة
علمـا أن املفهـوم ، عيـة اللغويـة لـهوجيدر بنا الاش  عن املرج

اللغـــــو  للتنـــــاص اليســـــعفنا يف التعـــــرف إأل املعـــــىن االصـــــطالح  
فرتد كلمة التناص يف لسان العرب ععىن االرصا  . بشاك حاسم

. (4) ((يقا  هذه الفالة رناص  أرض كذا ورواصيها ورتصك هبا))
ورفيـــد االنقبـــاض واالزدحـــام كمـــا يوردهـــا صـــاحم رـــا  العـــروس 

وهـــذا ، (1) ((ازدمحـــوا: ورنـــاصَّ القـــومُ ... ترتَّ الرجـــُك انقـــب انـــ))
املعىن اا ل يقرتب مـن مفهـوم التنـاص بصـيغته احلديثـة فتـدا ك 

ـــــرت مـــــا ـــــم جـــــدا مـــــن ازدحامـــــه يف ن وصـــــيغته ... النصـــــوص قري
رثي علخ اننني أو ( رفاعيك)التناصيرت مصدر الفعك علخ زنة ))

رــم طلبــا لتقويــة وهــو رــدا ك النصــوص ببعضــها عنــد الاا، أكثــر
ع ياــن هلــا مرجــع  فعلــخ الــرغم مــن قــدم املــادة  فإنّــه. (1) ((اانــر

إنن فـــالنظرة املعجميـــة املســـتوحاة مـــن . (7) يتصـــك بالبيئـــة اادبيـــة
وإن ، ن ملفهوم التناص جذورا لغويةإ :مادة نصرت رسم  بالقو 

 .(8)ع يرد هذا املفهوم  ذوره االصطالحية
  :(1-7-7)التناص اص الحا 

ولاــن  ــ  ، عــرف التنــاص يف عصــور وأزمــان أدبيــة متقدمــة
ــــــي  جديــــــدا  امــــــا يف ، مســــــميات  تلفــــــة فمواــــــو  التنــــــاص ل

وإمنــــا هــــو مواــــو  لــــه جــــذوره يف ، الدراســــات النقديــــة املعاصــــرة
، الدراســات النقديــة شــرقا وغربــا بتســميات ومصــطلحات أ ــر 

 .(9) كالسرقات واملعاراات واالقتباس والتضمني واالستشهاد
مـن الصـعم الوصـو  إأل رعريـ   ـا    إنّ : والبد من القـو 

وقـد يعـود . ملفهوم التناص بسـبم بنا ـه علـخ مبـدأ رعدديـة املعـاحت
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وعـــدم نبـــات مرراها ـــا  ،اال ـــتالف إأل عـــدم اســـتقرار النصـــوص
ومــن ، ومــن زمــن إأل آ ــر ،الفنيــة وا تالفهــا مــن منــتإ إأل آ ــر

مـــن نلـــم  فقـــد عـــرف  ولاـــن علـــخ الـــرغم.  (51) متلـــ  إأل آ ـــر
مث انتقــك مــن  ،(جوليــا كريســتيفا)التنــاص غربيــا علــخ يــد الباحثــة 

وقـــــد رأت  .  ـــــال  الدراســـــات اادبيـــــة والنقديـــــة للشـــــعر العـــــريب
املـــــدلو  الشـــــعر  مييـــــك إأل مـــــدلوالت  طابيــــــة ))كريســـــتيفا أن 

متغــايرة بشــاك مياــن معــه قــراءة  طابــات عديــدة دا ــك القـــو  
فعنــد قــراءة قصــيدة لشــاعر ، معــنياعر الواحــد لشــ (55) ((الشــعر 

أو آرا هــــم شــــاال أو ، جتــــد أ ــــا  لــــيط مــــن أقــــوا  ا  ــــرين مــــا
، فالقصيدة معربة عن رؤيا وموق  صـاحبها، مضمونا أو رلميحا

ومــــا ميلاــــه مــــن  ــــهون نقــــايف ومعــــريف رــــراكم لديــــه عــــرب مســــلره 
ـــــــع بعـــــــ  البـــــــاحثني إأل عـــــــدّ وهـــــــذ، الشـــــــعرية                التنـــــــاص  ا مـــــــا دف
 ،افاـــــار أ ـــــر  ســـــابقة عليـــــه عـــــن طريـــــ  االقتبـــــاس))رضـــــمينا 
             أو مـــــا شـــــابه نلـــــم مـــــن املقـــــروء الثقـــــايف ،واإلشـــــارة ،والتضـــــمني

 . (52) ((لد  ااديم

فقـــد التفـــ  النقـــاد  يف اخلطـــاب النقـــد  العـــريب احلـــديث أمـــا
ـــــة العقـــــد الثـــــامن مـــــن القـــــرن  العـــــرب ملصـــــطل  التنـــــاص مـــــع بداي

االنتشـــــار الواســـــع والســـــريع هلـــــذا املصـــــطل  يف وبعـــــد ، العشـــــرين
ومــن أهــم النقــاد العــرب الــذين درســوا . الدراســات النقديــة الغربيــة

وفيـه " اخلطيئة والتافـل"عبداهلل الغذام  يف كتابه : نظرية التناص
، نرت يتسرب إأل دا ك نـرت آ ـر))عرف الاارم التناص بثنه 

وقد . (53) ((عجيسد املدلوالت سواء وعخ الاارم بذلم أم ع ي
صنع من نصوص متضاعفة التعاقم علخ الـذهن رأ  أن النرت يُ 

ومتدا لـــة يف عالقـــات متشـــاباة ،منســجمة مـــع نقافـــات متعـــددة
 .(54)من اتاورة والتعارض والتناف 

" التنــاص  نظريــا ورطبيقيــا"ويســتعرض أمحــد الــهعا يف كتابــه 
: يفه بثنهمث خيلرت إأل رعر  ،مفهوم التناص عند جمموعة من النقاد

 ،رضمني نرت أديب نصوصا أ ر  سـابقة لـه عـن طريـ  االقتبـاس
وهــو بــذلم ميــه  بــني . (51)أو اإلشــارة ،أو التلمــي  ،أو التضــمني

 . ومعطيات الدرس التناص  احلديث، املفاهيم البالغية القدمية
معقــــــدة وقــــــد رأ  حممــــــد مفتــــــال أن التنــــــاص  ــــــاهرة لغويــــــة 

عتمـد يف  ييههـا علـخ نقافــة إن ي رستعصـ  علـخ الضـبط والتقنـني 

وقدررـه علـخ الرتجـي  مـن  ـال  إشـارات  ،وسـعة معرفتـه ،املتلق 
وهــذا يتطلــم مــن املتلقــ  قــدرا واســعا ، راشــ  التنــاص للقــار 

مع قدرة علخ التحليك جله يات ، من املعرفة العامة والثقافة اادبية
 . (51) وماوناره الدا لية ،النرت

 : (3-7-7) قوانين الّتناصّ 
 :وقد واع املنظرون نالنة قوانني إلعادة كتابة النرت الغا م

 .عملية إعادة كتابة النرت الغا م بوع  ساوحت: االجرتار
عمليــة إعــادة كتابــة الــنرت الغا ــم وفــ  حااــر : االمتصــاص

 .النرت اجلديد ليصب  استمرارا له
ــــــم: احلــــــوار ــــــل الــــــنرت الغا  ونفــــــ  قدســــــيته يف  ،عمليــــــة رغي

و نقـــــد للـــــنرت الغا ـــــم، و ريـــــم لاـــــّك فهـــــ، العمليـــــات الســـــابقة
 .(57)مفاهيمه، فهو أعلخ درجات التناص وأرقاها

 :(4-7-7)أنواي التناص 
 :وقد اشتهر رقسيم ننا   للتناص هو

الظّــاهر أو الّصــري  فــالنرت الســاب   ــاهر ووااــ   الّتنــاص :أوال
املعــاع ومياــن اكتشــافه بســهولة  ان صــاحم الــنرت أعــاد الــنرت 

 .وع يعمد إل فا ه ببع  التغيلات الساب  بشاك حريف
إل فــاء الـــنرت  دالّتنـــاّص املســترت صــاحم الـــنرت هنــا يعمـــ :ثانيااا

الساب  يف الالح  ببع  التغيلات ال  رطم  معامله، واليـدرك 
وميتلـــم حســـا فا قـــا يف املقارنـــة  ،صــاحم نظـــرة بعيـــدة هــذا إال

مـا  وغالبـا. وقد يلم  له املؤل  رلميحـا ال رصـرحيا.واالستحضار
وهنـاك . (58)يتم هذا التلمي  يف عناوين النصوص وبطريقـة مموهـة

. (59)والتنـاص غـل الـواع ، التناص الـواع : من قسم التناص إأل
 :واملبد  للتناص وهو ،ومثة رقسيم آ ر علخ وف  الهمن

ـــــاص اخلـــــارج   ـــــاص احلاصـــــك بـــــني (: املرجعـــــ )التن وهـــــو التن
 .املخاِطم ونصوص سابقة عليه

وهـــو التنـــاص احلاصـــك بـــني نصـــوص جيـــك : حلـــ التنـــاص املر 
 . واحد ومرحلة زمنية واحدة

( نصوصــــه)هــــو رنــــاص الشــــاعر مــــع نفســــه : التنــــاص الــــذاي 
فثمـة ، السابقة ويـتم هـذا التنـاص بـالقوانني السـالفة الـذكر نفسـها

 .(21) أو  تصها أو  اورها، نصوص جترت نصوصا أ ر 
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ني والعرب اتـدنني، الغربي وبعد هذه التعريفات بني الدارسني
 هـو د ــو  نصــني أو أكثـر يف عالقــات: خيلـرت لنــا أن التنــاص

، وبايفيـــــات ...(شـــــرل ورفســـــل، معاراـــــة، استشـــــهاد،) تلفـــــة 
النصــوص املتفاعلــة قــد راــون  ، وهــذه( ــاهرة،  فيــة ) تلفــة 

 للاارــم نفســه، أو لاتــاب آ ــرين بــا تالف الهمــان واملاــان،

بطريقـــــة مقصــــــودة، وبثشــــــاا  ، أو (اعتباطيــــــة)وبطريقـــــة عفويــــــة 
 .(25) متنوعة بني االجرتار، االمتصاص، واملعاراة واحلوار

 :(5-7-7)أسس التناص 
كمــــــا عراــــــه كبــــــار منظريــــــه علــــــخ ا ــــــتالف –إن التنــــــاص 

 :يرراه علخ أس  جوهرية ه  -مشارهبم ومنطلقا م وريارا م
 .النرت لي  واا  املعاع واحلدود، وال عنوان وال مؤل  -7
رت هو مستقر لنصوص أ ر  من  ال  عملية استيعاب الن -1

 .بالغة الذكاء
 .النرت حماولة لنس  التقاليد -3
 .النرت أف  يبتلع العاع كله، ويتحو  إأل ماتبة عاملية -4
ال يوجـــد نـــرت مغلـــ  ماتـــ  بذارـــه، فـــالنرت احلـــدان  جيتـــال  -5

وواـع يـده  ،حدوده، ويتسع إأل درجة  انـه مـن إزاحـة نصـوص
 .ينفت  أمام رثنلا اعلخ أ ر ، 

أ ــر  لفــت  فجــوة بـــني  الــنرت دا جت جتتــال حــدوده نصـــوص  -6
 .الدا  واملدلو  أمام رعدد أو ال  ا ية الداللة

 .النرت له دميومة احلياة  -1
ــــم   -9 ــــاص حيــــدغ دا ــــك وعــــ  القــــار ء، ودون وعــــ  نل التن

 .املتلق 
ب وشـذرات مـن الاتـا االنرت حيمك يف شفراره بقايـا و آنـار  -71

الذ  يضم كـك مـا كتـم بالفعـك، فهـو جـهء  The Bookااكرب 
 .من كك ما    كتابته

وهـــذا مـــا . الـــنرت حيمـــك رمـــادا نقافيـــا مـــن نصـــوص ســـابقة -77
 .(22) رشهد بصحته الظواهر النصية

 (1-1-7)التناص الصريح : حث ا ولالتب
 

يف هــــذا املبحــــث أرنــــاو  الفنــــون البديعيــــة الــــ  رتجلــــخ فيهــــا 
 : منها، ابقة مباشرة ورصرحياالنصوص الس

 :(7-1-7)التااضتاين 
أودعـــه إيـــاه كمـــا : َاـــمََّن الشـــَئ الشـــئَ ))والتضـــمني لغـــة هـــو 

واملضــمَّن ... ،وقــد رضــّمنه هــو، رــود  الوعــاء واملتــاَ  وامليــ  القــرب
 .(23) ((ما امنته بيتا: من الشعر

اســــــــتعاررم اانصــــــــاف ))والتضــــــــمني عنــــــــد البالغيــــــــني هــــــــو 
 ((يف أننـاء أبيـات قصـيدرم اوإد الـم إياهـ ،كواابيات من غل 

ويســــــــــــــــمخ أيضــــــــــــــــا  حســــــــــــــــن التضــــــــــــــــمني وهــــــــــــــــو عنــــــــــــــــد . (24)
 ،أن يضمن املتالم كالمه كلمـة مـن بيـ (: ))هـ114ت)املصر 

أو مجلـــة  ،أو مـــثال ســـا را ،أو معـــىن جمـــردا مـــن كـــالم ،أو مـــن آيـــة
  .(21) ((أو فقرة من كلمة ،مفيدة

 :التضتين في التوروث النقدي
فمعظـــم البالغيــــني ، يف التضـــمني كـــم ها ـــك وماـــررقيـــك  مـــا

وال يااد مؤَل  يف البالغة العربية خيلـو مـن احلـديث ،  دنوا عنه
وقد ا تلط مفهوم التضمني باالقتبـاس عنـد  ، عنه أو اإلشارة إليه

لــذلم ال غرابــة عنــد احلــديث عــن التضــمني أن ، (21)كثــل مــنهم
 .ياون احلديث عن االقتباس أيضا

رضـمني الاـالم : ))التضـمني بقولـه( هــ381ت)حتيعرف الرمـا
أو عبـارة  ،هو حصو  معىن فيه من غل نكر له باسـم أو وصـ 

والتضـــــمني هبـــــذا املعـــــىن الســـــاب  أوردرـــــه املصـــــنفات . (27) ((عنـــــه
 . (28)النحوية فيما عرف بالتضمني النحو 

فقـــــد عـــــات مواـــــو  التضـــــمني ( هــــــ137ت)أمـــــا ابـــــن اانـــــل 
 :نوعنيبشاك موسع فجعله علخ 

أمـا ااو  . والثاحت التضمني املعيـم، التضمني احلسن: ااو 
ونلـــم يقـــع علـــخ ، أن يضـــمن ا يـــات واا بـــار النبويـــة))عنـــده 
أمـــا ، رضـــمني جه ـــ  :وا  ـــر، رضـــمني كلـــ  :إحـــدا ا، وجهـــني
ــــة واخلــــرب  ملتهمــــا :الالــــ  وأمــــا التضــــمني ، فهــــو أن رــــدر  ا ي
ــــ  ــــة واخلــــ :اجله  ــــدر  بعــــ  ا ي ، رب يف اــــمن الاــــالمفهــــو أن ر

واعتمـــادا علـــخ مـــا ســـب  نـــر  أن ابـــن . (29) ((فياـــون جـــهءا منـــه
اانـــل قــــد مجــــع بـــني التضــــمني واالقتبــــاس يف مفهـــوم واحــــد فعــــد 

 .اا ذ من القرآن واحلديث رضمينا واقتباسا يف آن واحد
أن يضـــمن الشـــاعر شـــعره : ))أمـــا رضـــمني الشـــعر عنـــده فهـــو

، تعانة علخ رثكيـد املعـىن املقصـودقصدا لالس  والنانر كالما لغله
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فالتضــمني  (31) ((ولــو ع ياــن نلــم التضــمني لاــان املعــىن رامــا
 .ياون عنده يف الشعر والقرآن واحلديث مجيعا

أو مــا ، أمــا النــو  الثــاحت مــن التضــمني فهــو التضــمني املعيــم
يطلـــــ  عليـــــه بالتضـــــمني العرواـــــ  لعلقـــــه بـــــالعروض والقافيـــــة يف 

ونلــم يقــع يف ، هــو رضــمني اإلســناد: ))لــهوقــد عرفــه بقو . الشـعر
علــخ أن ياــون ، بيتــني مــن الشــعر أو فصــلني مــن الاــالم املنثــور

ااو  منهمــــا مســــندا إأل الثــــاحت فــــال يقــــوم ااو  بنفســــه وال يــــتم 
وهـو  (35) ((وهذا هو املعدود من عيوب الشعر، معناه إال بالثاحت

لاـــرم ودلـــك علـــخ نلـــم بـــوروده يف القـــرآن ا، عنـــده لـــي  ععيـــم
، ولو كان عيبا ملا ورد يف كتـاب اهلل عهوجـك، بشاك الف  وكبل

 وأسوة رقتد  ،إن أن املسلم ير  يف القرآن الارم منونجا حيتذ 

فمـــا نطـــ  بـــه القـــرآن الاـــرم مـــن ألفـــا  ورعـــابل وأســـاليم ، (32)
متنوعة ع ران إال معاراة للغـة العربيـة بثلفا هـا وأسـاليبها علـخ 

ان القــــرآن نــــه  بلغــــة ، صــــا اجلاهليــــة منهــــامــــدار العصــــور  صو 
وع ، ليتحــداهم عــا ميلاــون مــن أســاليم وبالغــة وفصــاحة  القــوم

 . يان التضمني إال أحد هذه ااساليم موقع التحد 
قصد  :إن النا ر ملا سب  من رعريفات جيد أن التضمني يع 

، فيضـــمنه يف آ ـــر شـــعره أو وســـطه، الشـــاعر إأل نـــرت مـــن غـــله
ومنــه ، ومنــه مــا يشــل إليــه إشــارة، ي بــه الشــاعر إحالــةومنــه مــا يــث

وعليه فإن التضمني ارب من الفنون . رضمني باللفظ أو باملعىن
وهـــو مصــطل  شـــامك لاــك أنـــوا  ، املتبعــة بــني الشـــعراء والاتــاب

 .(33) سواء أكان هذا اا ذ شعرا أم نثرا، اا ذ من ا  رين
وقـــد أشـــار . ةوو ـــا   عـــد، للتضـــمني البالغـــ  فوا ـــد كثـــلة

فعّده ابن اانل إحـد  الوسـا ك الـ  ، نقادنا القدامخ إأل بعضها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد املعـــــــــــــــــــــــــــــــــىن املقصـــــــــــــــــــــــــــــــــود                         ، (34) رســـــــــــــــــــــــــــــــــاعد يف رثكي

             ،آليــــــة مــــــن آليــــــات إ ــــــام املعــــــىن( هـــــــ184ت)وعــــــّده القرطــــــاج 
 . (31) و سني العبارة

البالغــ  وفوا ــده كمــا أشــار رجــاء العيــد إأل مهــام التضــمني 
، أو ررسـي  معـىن، أو رثكيد موق ، ونكر بثنه يثي لتوني  داللة

أو ، أو ملــــؤازرة الــــنرت إمــــا بتضــــمني صــــري  وإمــــا بتلمــــي  ورلــــوي 
شـريطة أن ، أو نفيـا ملعتقـد، رفضا ملقولـة -من وجه آ ر–ياون 

وأن يتضــام ، يف النســ  اادا ـ  اص التضــمي  متماشـياياـون التنـ
ولـــي  كتلـــة لغويـــة فاصـــلة بـــني ، ا يـــة متدا لـــةمـــع مصـــاحبات أد

جمـــرد لصــ  نتـــوءات  -كــذلم–ســاب  الـــنرت والحقــه وال ياـــون 
وهـذا يعـ  أن التضـمني عمليـة . (31) رسرت   علـخ سـط  الـنرت

ورامـــن صـــعوبتها يف مـــد  ، صـــعبة ال يتقنهـــا إال الشـــاعر اجمليـــد
ــــم البيــــ   قــــدرة الشــــاعر وهــــو يضــــّمن شــــعر ســــواه أن جيعــــك نل

–جـــهءا  مـــن بنيـــة القصـــيدة ومـــد   ّانـــه  -أو ســـواه–املضـــمَّن 
من إيصا  الداللة إأل املتلق  الذ  يفرتض فيه الشاعر  -كذلم

 . (37) إحاطته عا امنه من أبيات سواه
والظـــــاهر أن أســـــالفنا مـــــن البالغيـــــني العـــــرب قـــــد رنبهـــــوا إأل 

، املتدا لـة للنصـوص اإلبداعيـة جوانم الفعالية املتعـددة يف البنيـة
تبـــني لنـــا التفـــا م إأل أن العالقـــة التدا ليـــة بـــني النصـــوص ال ي إن

أو ، رقــــ  عنـــــد حــــدود االقتبـــــاس مــــن النصـــــوص املتخلقــــة قـــــبال
وهــو مــا يعــرف بتعــدد مســتويات )رضــمني فلــذات منهــا فحســم 

ليشــــمك رو يــــ  ااصــــو  املورونــــة     بــــك يتســــع(ااداء الــــدال 
يعـــرف برتجـــي  وهـــو مـــا )والتيمـــات املتداولـــة يف الثقافـــة الســـابقة 

  علــــخ حنــــو مــــا تــــد يف الدراســــات (إلشــــبا  الداللــــة  ااصــــوات
 . (38) النقدية املعاصرة

والتضمني خيل  اإلحساس باملفارقة عن طري  الصوت واملعىن 
وبــامله  . (39)وحيــاة العصــور اا ــر  ،بــني حيــاة العصــر احلااــر

وأداء الــنرت املتضــمن  تصــر ، أداء الــنرت ااصــل  :بــني اادا ــني
مـع املشـاهبة ))و،  ـرليتلـب  كـّك منهمـا ا   املسافة بني الصورني

يف املوقـ  قــد رنبثــ  مفارقــة أو مفارقـات حباــم ا ــتالف الظــرف 
شـذرات  -نتيجـة لـذلم–فتضاف إأل املعطـخ املضـمن ، التارخي 

 ويريــة رنســ  مــع احلالــة املفارقــة عــا يشــبه رنويعــات علــخ الفاــرة 
، عر املعاصــر بيتــا أو جــهءا منــهومــن مث فقــد يضــمن الشــا. ااوأل

وقـــد يعمـــد إأل  ـــوير البيــــ  أو اابيـــات املتضـــمنة كمـــا يو ــــ  
علــخ حنــو أشــبه بإميــاء ، التحــوير لإلبانــة عــن رول املفارقــة االيمــة

 .(41) (( تصر وحاد إأل أزمته املعاصرة
 :التضتين والتناص

يُنظر إأل التضمني البالغـ  يف الـدرس النقـد  احلـديث علـخ 
  ونلـــم فيمـــا يبتعـــث مــــن  (45)شـــاك مـــن أشـــاا  التنـــاصأنـــه 
كثنـــه ، أو مـــا يتمـــاهخ يف  ـــاور بـــني نصـــني ،أو نصـــوص ،نـــرت

–إن االستدعاء . مقابك ملا نعرفه من استدعاء الشخصية الرتانية
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يتخـذ مسـارات  -إن جاز التعبـل–استدعاء قو  أو نص   -هنا
مـــن ودالالت رتنـــو  حســـم قـــدرة اســـتخدامها والـــتمان ، رتعـــدد

 . (42) "الساب  والالح : "رالص  الصورني
رضـــــــــمني بغـــــــــل  :رعريـــــــــ  بـــــــــارت للتنـــــــــاص بثنـــــــــهويشـــــــــّاك 

بـــؤرة أساســـية اعتمـــد عليهـــا كثـــل مـــن الدارســـني يف  (43)رنصـــيرت
بــك ويف جعــك التضــمني مصــطلحا بــديال ، الــربط بــني املصــطلحني

وقـد ُعـراف التنـاص بثنـه رضـمني نـرت لـنرت .(44)أو رديفا للتناص
و رفاعـــــك  ــــــالق بـــــني الـــــنرت املستحِضـــــر والــــــنرت أو هـــــ، آ ـــــر

 . (41)فالنرت لي  إال روالدا لنصوص سبقته، املستحَضر
. القصـيدة العربيـة احلديثـة ع رعــد عمـال بسـيط التاــوين))إن 

ـــــه مجلـــــة مـــــن العناصـــــر ،بـــــك هـــــ  نســـــيإ حماـــــم                  . رشـــــاله ورغذي
لعـــــك أ هـــــا ناكـــــرة الشـــــاعر ومـــــا جتـــــي  بـــــه مـــــن  ـــــهين معـــــريف 

واســــــتمرار  ــــــاهرة التضــــــمني يف الشــــــعر علــــــخ . (41) ((ووجــــــداحت
ا ـــتالف ماانــــه وزمانـــه دليــــك وااـــ  علــــخ رفاعـــك الشــــاعر مــــع 

ولـــذلم يظـــك الـــنرت القـــدم فـــاعال ))، الـــنرت القـــدم وحماوررـــه لـــه
ـــــد ـــــد ياتســـــم طاقـــــات ، ومـــــؤنرا يف الـــــنرت اجلدي كمـــــا أن اجلدي

              عــ  جديــدة مــن رلــم الطاقــات الــ  محلهــا الــنرت القــدم وهــذا ي
            أن الـــنرت القـــدم هـــو منـــون  قابـــك للتمـــدد والتجـــدد واالســـتمرار

 .(47) ((يف أ  زمن
 :(1-1-7)اس ااالقتب

: واالقتبـاس مصـدر الفعـك، (48)الشـعلة مـن النـار: القب  لغـة
وعلـــخ هـــذا فـــاللفظ يتضـــمن . (49)ومعنـــاه اســـتفاد وأ ـــذ. اقتـــب 
 . (11)  ون وهو املقتَب  منهومث، آ ذ وهو املقتِب : أمرين

هو أن رـدر  : ))االقتباس بقوله( هـ111ت)وقد عّرف الراز 
ــــــ  لنظامــــــه ،كلمــــــة مــــــن القــــــرآن ــــــه يف الاــــــالم رهين  ،أو آيــــــة من
أن يضــمن الاـــالم شــيئا مـــن ))أو هـــو . (15) ((ورضــخيما لشــثنه

، القـــرآن أو احلـــديث النبـــو  علـــخ قا لـــه أفضـــك الصـــالة والســـالم
أو الســنة ، أن يــذكر كالمــا وجــد نظمــه يف القــرآنواملـراد بتضــمينه 

لاــان نلــم مــن ، فلــو أ ــذ مــرادا بــه القــرآن، مــرادا بــه غــل القــرآن
وهذا هو معىن ، نعون باهلل منه، ومن عظام املعاص ، أقب  القبي 

 . (12) ((من القرآن أو احلديث :أ  ،(ال علخ أنه منه...)

م شــيئا مــن فقـد  ــرّت البالغيـون االقتبــاس بـثن يضــمن الاـال
فالصـلة بـني املعـىن . (13)القرآن أو السـنة الشـريفة ال علـخ أنـه منـه

ان املقتــــب  لشــــئ منهمــــا يف كالمــــه ، اللغــــو  والبالغــــ   ــــاهرة
مستضــــئ بــــذلم املقــــدار الــــذ  واــــعه يف  . مســــتفيد عــــا اقتبســــه

 . (14) كالمه من آيات القرآن أو أحاديث النا
  فقـد ُ ـا، صـطل وقد جاء مواو  االقتباس يف أكثر مـن م

وقــــد اقتصــــر مواــــو  . حســــن التضــــمني أو االقتبــــاس والتضــــمني
غــــــل أن ، االقتبــــــاس علــــــخ القــــــرآن واحلــــــديث يف املتعــــــارف عليــــــه

بك من بقية العلوم ، بعضهم أااف إليه اا ذ من مسا ك الفقه
ان هـــذا ، فيـــه نظـــر: ))وقـــد ُرّد هـــذا الـــرأ  بثنــه قيـــك. (11) أيضــا

وقـد . وأمـا أ ـذ اانـر فهـو مـن العقـد، ي أوأل بثن يعد مـن التلمـ
 . (11) .((من العقد -أيضا–القسم الذ  قبله : يقا 

نكــــر رأيــــا جديــــدا  (هـــــ837ت) احلمــــو ابــــن حّجــــة غــــل أن 
فمـــا قـــام بـــه : نســـبه إأل العلمـــاء وهـــو أن جعـــك االقتبـــاس نـــوعني
ومــا يـــتم علـــخ ، النــانرون مـــن اخلطبـــاء واملنشــئني يســـمخ االقتبـــاس

ونلــم أن العلمــاء . يف أشــعارهم يســمخ التضــمني أيــد  الشــعراء
، إن الشــاعر ال يقتـب  بــك يعقـد ويضــمن: ))يف هـذا البــاب قـالوا

  .(17) ((وأما النانر فهو الذ  يقتب  كاملنشئ واخلطيم
أن االقتباس جيـوز التغيـل اليسـل : ونسجك هنا مالحظة وه 

التغيــل  الاــالم أو الــوزن والقافيــة، ولاــن فيــه عــا يتناســم وقــرا ن
قـا   :وال أن يقـو  الابل فيه يلحـ  بفـن العقـد ولـي  االقتبـاس،

 أو قـا  الرسـو ، قـا   ـل الربيـة،...رب العـاملني، :اهلل، أو قـا 

 .فهذا أيضا يلح  بفن العقد
وينــدر  مصــطل  االقتبــاس يف الــدرس النقــد  احلــديث  ــ  

بعــداه شــاال مــن أشــاا  ، (Intertextuality)مصــطل  التنــاص 
وصورة من صور رعامك الشعراء ، ملدا لة بني النصوص ورفاعلهاا

مع النرت القرآحت  نلم التعامك الذ  ياش  عـن نظـر الشـعراء 
وأنـــه حيمـــك ، إأل أن القـــرآن مصـــدر مـــن مصـــادر البالغـــة املتميـــهة
ويفسـر أشـياء ، لإلنسان يف كك زمان وماـان دالالت ال متناهيـة

 . (18)   حياة اإلنسان
إأل ونلم أمر راجع ، إللتهام حرفية النرت القرآحتوجيوز عدم ا

أنه قد رسام  فيه بعضـهم إن دعـا إأل نلـم اتافظـة علـخ الـوزن 
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واشـــــرتطوا جلـــــواز هـــــذا (. وهـــــو اســـــتواء القـــــرا ن يف النثـــــر)وغـــــله 
وأما التصرف يف احلديث . (19) التسام  أن ياون يسلا وإالّ فال

لمــــاء جـــــّوزوا روايـــــة ان الع  النبــــو  مـــــن أجــــك االقتبـــــاس فجـــــا ه
 . (11)احلديث باملعىن

أحـد ا أال ينقـك فيـه : وقّسم البـديعيون االقتبـاس إأل قسـمني
: ونانيهمـا. اللفظ املقتب  من معناه الذ  ورد فيه إأل معىن آ ر
 . (15) أن ينقك فيه اللفظ املقتب  من معناه إأل معىن آ ر

 وينقســـــــم االقتبـــــــاس مـــــــن حيـــــــث القبـــــــو  واملنـــــــع إأل نالنــــــــة
، وهــو مــا كــان يف اخلطــم واملــواعظ والعهــود: مقبــو : (12)أقســام

 .وحنو نلم، ومدل النا
 .وهو ماكان يف الغه  والرسا ك والقصرت: ومبال
أحــد ا مــا نســبه اهلل رعـــاأل إأل ، وهــو علــخ اــربني: ومــردود

 .وا  ر رضمني آية كرمية يف معىن هه . نفسه
هـا رصـم يف  دمـة إّن كّك هـذه ااحاـام واملعـاحت الـ  نكرنا

 :فمحاولة الشعراء االقتباس من القرآن الارم رع ، القرآن الارم
وكلمــا أكثــر الشــاعر مــن ، حماولــة التقــرب مــن رلــم الــذروة العاليــة

 . (13) اقتباسه كان أقرب إأل رلم الذروة
 :أنواي االقتباس 
هو رضـمني الشـعر آيـة قرآنيـة بلفظهـا ورركيبهـا : اقتباس نص 

حيـــــث يـــــثي اســـــتعماهلا يف إطـــــار داللتهـــــا ، أو  ـــــويردون رغيـــــل 
                 ، وراــــــــون الغايــــــــة مــــــــن نلــــــــم رواــــــــي  املعــــــــىن، القرآنيــــــــة نا ــــــــا
 . (14) ورقوية العبارة

يعــ  أن يضــّمن الشــاعر نصــه الشــعر  آيــة : واقتبــاس إشــار 
أو هـو مـا كـان الشـاعر ، قرآنية من غـل أن يلتـهم بلفظهـا ورركيبهـا

مث يو فهــا رو يفـــا فنيـــا ،  آيـــة مــن ا يـــات القرآنيـــة فيــه يشـــل إأل
 . (11) يتناسم وجتربته الفنية أو رؤيته الفارية

ولانه مثة معىن ، (11) ويف البالغة الغربية يتعدد معىن االقتباس
ــــه  ــــا، ونعــــ  ب ــــا هن ــــذ  يهمن ــــة هــــو ال ــــاس يف البالغــــة الغربي لالقتب

منســـوبا  الـــذ  هـــو إد ـــا  املؤلـــ  كالمـــا Citationاالقتطـــاف 
للغل يف نصه، وياون نلم إما للتحلية أو لالستدال ، علخ أنه 

و إبـرازه بواـعه  ،جتم اإلشارة إأل مصـدر االقتبـاس هبـام  املـن
                 علـــــــــخ أن . بــــــــني عالمــــــــات رنصـــــــــيرت أو بثيــــــــة وســـــــــيلة أ ــــــــر 

الـــذوق ااديب العـــام يُفضـــك أالَّ يهيـــد الـــنرت املقتـــَب  علـــخ عشـــرة 
 .(17)سطور رقريبا

إنن مفهـــــوم االقتبـــــاس والتضـــــمني هـــــو أ ـــــذ لفـــــظ أو معـــــىن 
أو  ،ورنســيقه دا ــك الــنرت اجلديــد لغايــات متعــددة كاالستشــهاد

بـثن :  ليك املوسـخ. وهو لي  كما يقو  د، أو التمثيك ،التشبيه
ويظـــك املقطـــع ، د ـــيال أو نقافيـــا رهينيـــا))الـــنرت التضـــمي  يظـــك 

وهــو ،  الــنرت اجلديــدالتضــمي  أو االقتبــاس هــو الــذ  يــتالم يف
وليس  ، فاالقتباس هو حالة إنتاجية. (18) ((الذ  يشرل ويفسر

وينبثـ  عـن هـذا كلـه االعتمـاد . عملية اسرتجا  آ  ملا هو مقـروء
والتوجــه إأل منــط بــديك  ،علــخ إلغــاء الــنمط العــام للــنرت املــوروغ

 .(19) بالتماز  بني ما هو موروغ وما هو معاصر
االقتبـــاس والتضـــمني   صـــراحة إأل أنأمـــا أمحـــد الـــهعا فيشـــل

بغـرض أداء و يفـة فنيـة  شاالن من أشاا  التنـاص يسـتخدمان
سواء ، اق الشعر أو فارية منسجمة مع السياق الروا   أو السي

وهذا ما يدعوه ، رناصا رارخييا أم دينيا أم أدبيا أكان هذا التناص
ثك ا يـات إن يقتب  النرت بلغته ال  ورد فيها م، التناص املباشر

أمـــــا التنـــــاص غـــــل املباشـــــر فهـــــو رنـــــاص ، وااحاديـــــث والقصـــــرت
وهــــو رنــــاص ، يســــتنتإ اســــتنتاجا ويســــتنبط اســــتنباطا مــــن الــــنرت
فــالنرت يفهــم ، اافاــار والــرؤ  أو الثقافــة رناصــا روحيــا ال حرفيــا
 . (71)من  ال  رلميحاره وإمياءاره وشفراره وررميهاره
قتبــاس والتضــمني وأ ــلا  أصــب  مــن اجللــ  أن مصــطلح  اال

علخ وف  رعري  البالغيني يتقاربان مع مفهوم التناص يف صورره 
ومـــن هنـــا ، احلديثـــة الـــ   هـــرت يف الدراســـات النقديـــة املعاصـــرة
وأن ينظــر ، مياــن للــدارس أن يــدرجهما يف دا ــرة التنــاص الواســعة

إليهمـــــا بوصـــــفهما فاـــــررني  مـــــالن امللمـــــ  القـــــدم للمصـــــطل  
ن مظهــــرا مــــن مظــــاهر رــــدا ك النصــــوص وأ مــــا يعــــدا، احلــــديث

 . (75) و اصة يف اخلطاب الشعر 
 :(3-1-7)التااحجياال 

وحجــــك ... ،بيــــاض ياــــون يف قــــوا م الفــــرس :التحجيـــك لغــــة
وهـــو رـــذييك أوا ـــر الفصـــو  . (72) فـــالن أمـــره  جـــيال إنا شـــهره

ورقـــع يف ، لتـــهداد هبـــاء وحســـنا  باابيـــات احلاميـــة واالســـتداللية
وأيضا فإنا  ينـاه : ))وقا  القرطاج . (73) عالنفوس أحسن موق
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 ليـــــــــة أعقــــــــــاب الفصــــــــــو  باابيـــــــــات احلاميــــــــــة واالســــــــــتداللية 
لياــون اقــرتان صــنعة رأس الفصــك وصــنعة عجــهه حنــوا   بالتحجيــك

 .(74) ((من اقرتان الغرة بالتحجيك يف الفرس
بقـانون االجــرتار وهـذا الفــن البالغـ  يــد ك يف رقنيـة التنــاص 

فاابيـات احلاميـة واالسـتداللية هلـا . ري  واملباشرةعن طري  التص
 .دميومة احلياة يف النرت ااديب

 : (4-1-7)الرفاو 
 تُ ما به من عيم وأعد أصلح ُ  (71)رفوت الثوب أرفوه َرْفوا

                االلتحـــــــام بـــــــني أجها ـــــــه والرفـــــــو نـــــــو  مـــــــن التضـــــــمني ونلـــــــم أن 
واملصرا  : ))(هـ955ت )قا  السيوط ، يضمن املصرا  فما دونه

ـــــه رفـــــا شـــــعره بشـــــعر الغـــــل  ـــــوا وإيـــــداعا ان ـــــه يســـــمخ رف            فمـــــا دون
 .(71) ((وأودعه إياه
 :(5-1-7)التفااصايل 

احلمـو  ابـن حّجـة ولاـن ، التفصيك له معاحت بالغية متعددة
نــو  ر ــيرت بالنســبة إأل فــن  -بصــاد مهملــة–التفصــيك : ))قــا 

تفصيك هو أن يثي الشاعر بشطر وال... البديع واملغاالة يف نظمه
بي  له متقدم صدرا كان أو عجها ليفصـك بـه كالمـه بعـد حسـن 

 .(77) ((التصرف يف التوطئة املال مة
مث نبهــــ  مــــن زيــــاداي علــــخ نــــو  يشــــبه : ))وقــــا  الســــيوط 

وهــو أن يضــمن شــعره  -بصــاد مهملــة–التضــمني وهــو التفصــيك 
التوطئــة وصــرفه وحســنه التمهيــد لــه و . مصــراعا مــن نظــم لــه ســاب 

ونكـــــــر نلـــــــم .(78) ((عـــــــن نلـــــــم املعـــــــىن الـــــــذ  واـــــــع لـــــــه أوال
ويف االصــطالل عبــارة عــن أن يــثي : ))فقــا ( هـــ5557ت)املــدحت

املــتالم بشــطر بيــ  مــن شــعر لــه متقــدم يف نثــره أو نظمــه صــدرا  
كــــــان أو عجــــــها يفصــــــك بــــــه كالمــــــه بعــــــد أن يــــــوطئ لــــــه روطئــــــة 

وال فـــرق بينـــه : )) وفـــرق بينـــه وبـــني اإليـــدا  فقـــا، (79)((مال مـــة
، وبــني اإليــدا  ســو  أن اإليــدا  إيــراد الشــاعر شــطر بيــ  لغــله

 .(81)((ولي   ته كبل أمر، والتفصيك إيراده شطر بي  لنفسه
بــثن هــذا الفــن يُعــّد مــن التنــاص الــذاي  وهــو وال خيفــخ علينــا 

 تـه كبـل وهـو وإن ع ياـن . رناص الشاعر مع نصوصـه السـابقة
ـــــد  إالّ أنـــــه ،يف املااـــــ  أمـــــر  اصـــــية مـــــن يف النقـــــد احلـــــديث يُع

ن نلــم املعــىن صــرفه عــ" صـا رت الــنرت اإلبــداع  والســيما بعـد 
 ".الذ  واع له أوال

 : (6-1-7)اإليااداي 
اإليدا  يف اللغة مصدر أودعتـه مـاال إنا دفعتـه : ))قا  املدحت

وأودعتـــه أيضـــا إنا أ ذرـــه منـــه وديعـــة ، إليـــه لياـــون عنـــده وديعـــة
والثــــاحت بــــاملعىن ، اــــداد لانــــه ععــــىن ااو  أشــــهرفياــــون مــــن اا

 .(85) ((االصطالح  أنسم
هو أن يعمـد الشـاعر أو املـتالم إأل نصـ  : ))وقا  املصر 

وأمــا النــانر ، بيــ  لغــله يودعــه شــعره ســواء أكــان صــدرا أو عجــها
وإن كـان لنفسـه ،   إيـداعافإن أرخ يف نثره بنص  بي  لغله ُ ـا

إّن مـن ال يعـرف االصـطالل يسـميه  :وقا . (82) ((  رفصيالُ ا 
إن التضـمني يقـع : ))وفرق بينهما وبني االسـتعانة بقولـه، رضمينا

ولانه ال ياون  ،يف النظم والنثر وياون من اتاسن ومن العيوب
ــــــــــــالنظم ــــــــــــنظم ب ــــــــــــع يف ال ــــــــــــدا  ، مــــــــــــن العيــــــــــــوب إال إنا وق                  واإلي

ـــــــــان واالســـــــــتعانة وإن وقعـــــــــا معـــــــــا يف الـــــــــنظم و                النثـــــــــر فـــــــــال ياون
 .(83) ((إال بالنظم دون النثر

وأكثـــر النـــاس جيعلونـــه مـــن بـــاب (: ))هــــ721ت)وقـــا  احللـــا
ـــالنثر وبـــثن ياـــون املـــود   التضـــمني وهـــو منـــه إال أنـــه  صـــوص ب

 . (84) ((نص  بي  إما صدرا وإما عجها
اإليــدا  الــذ  حنــن بصــدده هــو : ))احلمــو  ابــن حّجــة وقــا 
أو ربع  ،أو نص  بي  ،  النا م شعره بيتا من شعر غلهأن يود 

بي  بعد أن يوطئ له روطئـة رناسـبه بـروابط متال مـة حبيـث يظـن 
وأحسن اإليدا  ما صرف عن معىن . السامع أن البي  بثمجعه له

غرض النا م ااو  وجيوز عا  البي  املضمن بثن جيعك عجهه 
 ،ااملهــــاصــــدرا أو صــــدره عجــــها وقــــد  ــــذف صــــدور قصــــيدة ب

 . (81) ((وينظم هلا املود  صدورا لغرض ا تاره وبالعا 
ويبــدو أن اإليـــدا  هـــو التضـــمني وإن املصـــر  ع ياـــن دقيقـــا 

وقـد ، حينما أنار علخ البالغيني  لطهم بـني اإليـدا  والتضـمني
وإناـار كـون التضـمني ععـىن : ))أشار املدحت إأل مثـك نلـم بقولـه

، كثــل مــن أربــاب هــذا الفــناإليــدا  بعــد أن اصــطل  علــخ نلــم  
ونكـر . (81) ((وجـه لـه ال بك هو أشهر من اإليدا  يف هذا املعىن

إن أحســن التضــمني مــا صــرف عــن معــىن غــرض : رنبيهــات منهــا
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وإنه .الشاعر ااو  وما زاد علخ ااصك بناتة كالتورية وحنو نلم
وإنه ال ، جيوز يف التضمني أن جيعك صدر البي  عجها وبالعا 

 .ليد ك يف معىن الاالم  غيل اليسل ملا قصد رضمينهيضره الت
ـــــاص املباشـــــر أو  ـــــا إأل هـــــذا الفـــــن فنجـــــده مـــــن التن وإنا نظرن

احم الـنرت أعـاد صــون الـنرت الســاب  الظـاهر والصـري   ان صــ
وهـو مـن التنـاص . إعادة آلية وع يعمد إل فا ـه بـبع  التغيـلات

 .هاملرجع   انه حصك بني املخاِطم ونصوص سابقة علي
 :(1-1-7)االستعااانة 

االستعانة أن يسـتعني الشـاعر ببيـ  لغـله يف : ))قا  املصر 
حبيث ال يبعد ما بينـه ... شعره بعد أن يوطئ له روطئة ال قة به 
وقـد شـرب بعـ  النقـاد . وبني أبياره و صوصا أبيـات التوطئـة لـه

وبعضـــــهم ع يشـــــرتب ، التنبيـــــه عليـــــه إن ع ياـــــن البيـــــ  مشـــــهورا
الصــحي  فــإن أكثــر مــا رأينــا نلــم يف أشــعار النــاس  وهــو، نلــم

وأما النانر فإن أرخ يف أنناء نثره ببي  لنفسه    . غل منّبه عليه
 .(87) ((نلم رشهلا وإن كان البي  لغله    استعانة

: وهذا قريم من التضـمني غـل أن املصـر  فـّرق بينهمـا فقـا 
العنـوان أن التضـمني والفرق بني التضمني واإليدا  واالستعانة و ))

واإليــدا  ، يقـع يف الــنظم والنثــر وياــون مـن اتاســن ومــن العيــوب
واالستعانة وإن وقعـا معـا يف الـنظم والنثـر فـال ياونـان إال بـالنظم 

ورضـــــمني البيـــــ  كـــــامال : ))وقـــــا  الســـــيوط . (88) ((دون النثـــــر
 .(89) ((انه استعان بشعر غله  يسمخ استعانة

  اإلحساس باملفارقة بني صوت املاا  إّن االستعانة قد  ل
فتختصـــر املســـافة بـــني الصـــورني  ليتلـــب  كـــّك ، وصـــوت احلااـــر

فالتضمني بثشااله املختلفة يُنظـر غليـه يف الـدرس . منهما ا  ر
فيمــا النقــد  احلــديث علــخ أنــه وجــه مــن وجــوه التنــاص  ونلــم 

ــــــــرتيب                    أو مــــــــا يتمــــــــاهخ يف  ــــــــاور ، أو نصــــــــوص، تعــــــــث مــــــــن ن
 .بني نصني

 :(8-1-7)االستشهاد 
هو أن رثي ععىن مث رؤكده ععىن آ ر : ))ااو  ،يثي ععنيني

 .(91) ((جير  جمر  االستشهاد علخ ااو  واحلجة علخ صحته
وقـد  ـدغ احللـا ، وهو االستشهاد با يات الارمية: الثاحتو 

                     وممـــــــــــــا يتصـــــــــــــك هبـــــــــــــا ، والنـــــــــــــوير  عـــــــــــــن  صـــــــــــــا رت الاتابـــــــــــــة

إن االستشــــهاد با يـــــات : وقــــاال، االقتبــــاس واالستشــــهاد واحلــــك
 .   (95) ينبغ  أن ينبه عليها

 :(9-1-7)التأساياس 
التثسي  عنـد البالغيـني هـو أن يبتـد  الشـاعر ببيـ  غـله 

فإن هذا قد جعك الشاعر ، وهو مشت  من أسَّ البناء. ويب  عليه
وقـــد نكـــره . ه شـــعرهياـــون قـــد جعـــك بيـــ  غـــله أساســـا بـــىن عليـــ

 .(92)املصر  يف أنناء كالمه علخ االستعانة
قــــد اعتمــــد علــــخ قــــانون االجــــرتار يف ويبــــدو أّن هــــذا الفــــن 

  فالنرت الساب   اهر وواا  وهو رناص صري  و اهر. التناص
مياـن عـّده مـن التنـاص اخلـارج  و . املعاع ميان اكتشـافه بسـهولة

   . واملرحل 
 

 (1-3-7) لتستترالتناص ا: التبحث الثاني
 

ويف هـذا املبحــث أرنــاو  الفنــون البديعيـة الــ  ال رتجلــخ فيهــا 
النصوص السابقة مباشرة ورصرحيا بك البد من إعما  القار  أو 

 :والفنون املتعلقة هبا ه . الكتشاف التناص الذهن الناقد
 :(7-3-7) الشعريةالسرقات 

الســـرقات الشـــعرية هـــ  أن يعمـــد شـــاعر الحـــ ، فيث ـــذ مـــن 
بيتا  شعريا ، أو شطر بيـ ، أو صـورة فنيـة، : شعر الشاعر الساب 

واخلفية عليها ، والسرقة راون  اهرة وإّما  فية. (93) أو معىن ما
قــــا  القااــــ  علــــ  بــــن . التعويــــك يف البحــــث النقــــد  والبالغــــ 

لاــن اتــدنني قــد عملــوا علــخ (: ))هـــ311ت)عبــدالعهيه اجلرجــاحت
أو جــرب ، ورغيــل املنهــا  والرتريــم ،إ فــاء الســرقة بالنقــك والقلــم

والتصـري  ، ما فيه من نقرت بالهيادة والتثكيـد والتعـري  يف حـا 
فصـــار أحـــدهم إنا أ ـــذ معــىن أاـــاف إليـــه مـــن هـــذه . يف أ ــر 

 . (94) ((اامور ما جيعله  رتعا هلذا املعىن ومبتدعه
مــن أهــم املواــوعات الــ  أوالهــا نقــاد ( الســرقات)ومواــو  
ــــلا   ــــايتهم، إن كــــان مــــن ااهــــداف  اادب كث مــــن اهتمــــامهم وعن

النقديــة الوقــوف علــخ مــد  أصــالة ااعمــا  اادبيــة املنســوبة إأل 
أصـــحاهبا، ومقـــدار مـــا حـــوت مـــن اجلـــدة أو التقليـــد، ومعرفـــة مـــا 

إن قــــانون رطــــور إن . (91)م ا  ــــريـــامتـــاز بــــه ااديــــم عــــن ااد
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ديــدا  احليــاة يقضــ  بــثن يتــثنر الالحــ  بالســاب ، وبــثن يضــي  ج
وال يعيبــه اعتمــاده يف بنا ــه علــخ مــا بــىن . إأل مــا جــاء بــه الســل 

ســابقه، وإمنــا يعيبــه إنا قصــر عــن اإلاــافة، وعجــه عــن أن يضــع 
 .(91) إتازه اخلاص به

د رنــاو  النقــاد والبالغيــني مواــو  الســرقات عصــطلحات وقــ
متعــددة و تلفــة كّلهــا رــد  إأل املضــمون نفســه وإن ُوجــد بعــ  

اإلغـارة، ، االنتحا ، اا ذ: )من هذه املصطلحات .اال تالف
، اجملـدود ،السل ، السرق اخلف ، املصـالتة، املس ، النس النقك، 
 .(97) االستجالب واالستلحاق، االستعارة

لقد أعاد أغلم النقاد العرب املعاصرين إأل السرقات اادبية 
 بعد أن حظي  هبذا الوهإ يف النقـد القـدم، وهجا نقديا جديدا

وممن أشـار إأل نلـم . عند  واها كفارة هلا  روفها ومالبسا ا
نظـــرة )) عبـــداهلل الغـــذام  الـــذ  عـــرض ملصـــطل  التناصـــية بعـــّده 
أو وقع ، جديدة نصح  هبا ما كان ااقدمون يسمونه بالسرقات

ويبدو أن فعك التصـحي  . (98) ((احلافر علخ احلافر بلغة بعضهم
التحــــو  مــــن : ني اننــــني  أحــــد ااملقــــرتل يف الرؤيــــة متصــــك  ــــانب

ااحاـــــام اا القيـــــة الـــــ  كانـــــ  ســـــا دة ورمـــــ  بظالهلـــــا علـــــخ 
الســـرقات اادبيـــة مــــع كـــون بعــــ  النقـــاد القــــدامخ رباعـــدوا عــــن 

 .والثاحت يتصك برصد مالم  القدم بثدوات حديثة، نلم
بك أكثر من نلـم  فقـد رأ  عبـدامللم مررـاض يف السـرقات 

إأل إعــادة البنــاء مــن جديــد  إن جعلهــا اادبيــة شــبه نظريــة  تــا  
ونلـم بعـد أن ، من أكرب القضايا النقدية ال  جيـم االهتمـام هبـا

رآهـــــا فاــــــرة  تـــــا  إأل صــــــياغة جديــــــدة وقـــــراءة بــــــثدوات رقنيــــــة 
ربـــاد  التـــثنر "و ـــتم حبثـــه باإلشـــارة إأل كـــون التناصـــية . جديـــدة

ــــة أ ــــر ، والعالقــــات بــــني نــــرت أديب مــــا وهــــذه . ونصــــوص أدبي
رة كان الفار النقد  العريب عرفها معرفة معمقة    شاك الفا

 .(99) ((السرقات الشعرية
 ليــك املوســخ ســعيا للمقارنــة . وأ ــلا نــثي عقارنــة أجراهــا د

بــني مفهــوم  التنــاص والســرقة وإقامــة الفواصــك احلدوديــة بينهمــا  
 : (511) إن يق  عند نالنة فروق أساس

املـــنهإ التـــارخي  التـــثنر   الســـرقة رعتمـــد: علـــخ مســـتو  املـــنهإ -
والســـاب  أو املتقـــدم هـــو ، فـــالالح  هـــو الســـارق، والســـب  الـــهم 

بينمــا يعتمــد التنــاص علـخ املــنهإ الــو يف  وال يهــتم كثــلا . املبـد 
 .بالنرت الغا م

ناقـــــد الســـــرقة اادبيـــــة إمنـــــا يســـــعخ إأل : علـــــخ مســـــتو  القيمـــــة -
ص يقصــد يف حــني أن ناقــد التنــا، اسـتناار عمــك الســارق وإدانتــه

 .إ هار البعد اإلبداع  يف اإلنتا 

ففـــ  الســـرقة راـــون العمليـــة قصـــدية : علـــخ مســـتو  القصـــدية -
 .(515) بينما يف التناص راون الواعية، واعية

 :(1-3-7)الحااال 
فقـد حبـث ابـن  ،احلك من أساليم الاتابة املعروفة منـذ القـدم

                    : يف بـــــــــاب واحـــــــــد وقـــــــــا " احلـــــــــك والعقــــــــد( "هــــــــــ184ت)منقــــــــذ
وهـو أن ، إن احلك والعقد هو ما يتفااك فيه الشعراء والاتاب))

             يث ـــــذ لفظـــــا منثـــــورا فينظمـــــه أو شـــــعرا فينثـــــره ويطارحـــــه العلمـــــاء 
 .(512) ((فيما بينهم

ـــو هـــال  و ـــدغ  حســـن " عنـــه يف  (هــــ391ت)العســـار أب
: إن اتلـــــو  مـــــن الشـــــعر علـــــخ أربعـــــة أاـــــرب: ))وقـــــا " اا ـــــذ
واـــرب ينحـــّك ، رب منهـــا ياـــون بإد ـــا  لفظـــة بـــني ألفا ـــهفضـــ

ــــــه ويســــــتقيم                 بتــــــث ل لفظــــــة منــــــه ورقــــــدم أ ــــــر  فيحســــــن حملول
، واـــــرب منـــــه ينحـــــك علـــــخ هـــــذا الوجـــــه وال حيســـــن وال يســـــتقيم

وهـذا أرفـع ، وارب راسو مـا  لّـه مـن املعـاحت ألفا ـا مـن عنـدك
ع ألفــا  البيــ  فالضــرب الثالــث هــو أن رواــ. (513) ((درجارــم

يف موااــــع وال حيســــن واــــعها يف غلهــــا فيختــــك إنا نثــــر بتــــث ل 
، لفظ ورقـدم آ ـر فتحتـا  يف نثـره إأل النقصـان منـه والهيـادة فيـه

وهـذا أرفـع ، والضرب الرابع أن ُياسخ ما حُيك من املنظـوم ألفا ـا
 . الدرجات

 الطري  إأل رعلم"و دغ ابن اانل عن احلك يف باب 
لقـــد مارســـ  الاتابـــة ممارســـة كشـــف    عـــن : ))وقـــا " الاتابـــة

أســرارها وأ فــرر  بانـــوز جواهرهــا إن ع يظفـــر غــل  بثحجارهـــا 
فمــا وجــدت أعــوان ااشــياء عليهــا إال حــّك آيــات القــرآن الاــرم 

مث رالـــم علـــخ ، (514) ((واا بـــار النبويـــة وحـــك اابيـــات الشـــعرية
 . حك ا يات واحلديث والشعر

هو أن يعمد الاارـم : ))يف باب وقا " حلكّ ا"وأفرد املصر  
. (511) ((فيصـــــــله منثـــــــورا ،إأل شـــــــعر ليحـــــــك منـــــــه عقـــــــد الـــــــوزن
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-وأمــا احلــك : ))كــالم مجيــك يف احلــك قــا ال( هـــ733ت)وللنــوير 
ومـالك أمـر املتصـد  لـه أن ياـون كثـل  -وهو باب متسع اجملـا 

منهـا لينفـ    احلفظ لألحاديث النبوية وا نـار واامثـا  وااشـعار
وكيفيــــة احلـــك أن يتـــو خ هـــدم البيــــ  .. .وقـــ  االحتيـــا  إليهـــا 

املنظـــوم، وحــــّك فرا ــــده مــــن ســـلاه ، مث يررــــم رلــــم الفرا ــــد ومــــا 
شاهبها ررريم متمان ع حيصره الوزن، ويربزها يف أحسن سلم، 
وأمجــــك قالــــم، وأصــــ  ســــبم، وياملهــــا عــــا يناســــبها مــــن أنــــوا  

تخـل هلـا القـرا ن، وإنا   البديع إن أمان نلم من غل كلفٍة، وي
معه املعىن اتلو  يف قرينة واحدة يغـرم لـه مـن حاصـك فاـره ، أو 
من ن لة حفظه ما يناسبه، وله أن ينقك املعىن إنا ع يفسده إأل 
ـــه أن جيعلـــه مـــدحيا  فليفعـــك،  مـــا شـــاء ، فـــإن كـــان نســـيبا  ورـــثرخ ل

ألفا ـــه  وكـــذلم غـــله مـــن اانـــوا   وإنا أراد احلـــك بـــاملعىن فلـــتان
مناســـبة  الفـــا  البيـــ  اتلـــو  غـــل قاصـــرة عنهـــا، فمـــ  قصـــرت 
عنهــا ولــو بلفظــة واحــدة فســد نلــم احلــك وعــّد معيبــا ، وإنا حــّك 
ـــــــديك إال مـــــــع  ـــــــاللفظ فـــــــال يتصـــــــرف بتقـــــــدم وال رـــــــث ل وال رب                 ب
 ،مراعـــاة نظـــام الفصـــاحة يف نلـــم ، واجتنـــاب مـــا يـــنقرت املعـــىن

 .(511) ((وحيط رربته
 ،حــك ا يــات: واحلــك نالنــة أنــوا  كمــا نكــر ابــن اانــل وهــ 

 .وحك الشعر ،وحك ااحاديث
وأمـا حـك آيـات : ))بقوله ك ا ياتعن ح ابن اانلو دغ 

ان ألفا ــه ينبغــ  أن   القــرآن العهيــه فلــي  كنثــر املعــاحت الشــعرية
حيـــافظ عليهـــا ملاـــان فصـــاحتها إال أنـــه ال ينبغـــ  أن يؤ ـــذ لفـــظ 

وإمنا يؤ ذ بعضه فإمـا  ،ملته فإن نلم من باب التضمنيا ية  
أن جيعـــك أوال لاـــالم أو آ ـــرا علـــخ حســـم مـــا يقتضـــيه مواـــعه 
وكـــذلم رفعـــك باا بـــار النبويـــة علـــخ أنـــه قـــد يؤ ـــذ معـــىن ا يـــة 
                     واخلــــــرب فياســــــخ لفظــــــا غــــــل لفظــــــه ولــــــي  لــــــذلم مــــــن احلســــــن 

              مثــــك نلــــم وأشــــار اانــــل كــــر ابــــنون . (517) ((مــــا للقســــم ااو 
إأل ا ــــتالف علمــــاء اادب يف حــــك القــــرآن العهيــــه وإدراجــــه يف 

 .(518) مطاو  الاالم
وأمـا اا بـار : ))عن حك ااحاديث قا ال ابن اانلو دغ 

وقـا  ابـن اانـل . (519) ((النبوية فاالقرآن العهيه يف حّك معانيهـا
القـرآن العهيـه وكـذلم ااحاديـث وأما حـّك ا يـات مـن : ))احللا

النبوية فينبغ  للمنشئ أن ال يث ذ عند حّك ا ية واحلديث مجلة 
اللفــظ فــإن نلــم مــن بــاب التضــمني وال يث ــذ املعــىن جمــردا عــن 

بك إنا وقع له معىن ، اللفظ باماله إال إن أراد بذلم االستشهاد
يـة وكان  آية مـن ا يـات الارميـة أو حـديث مـن ااحاديـث النبو 

يتضـــمن نلــــم املعـــىن فليجعــــك ا يـــة واحلــــديث يف ســـياق كالمــــه 
 . (551) ((املناسم للمعىن فيطرز كالمه با ية أو احلديث

العســار  علــخ حــك الشــعر  أبــو هــال  رالــم: حــــك ااشــعار
و ـدغ ، "احلـك"وقد رقدم  يف ، (555)وقسمه إأل أربعة أارب

 :وقسمه إأل نالنة أقسام، (552) عنه ابن اانل
وهو أدناها مرربة أن يث ذ النانر بيتا من الشعر فينثره : ااو 

 .وهذا عيم فاح ، بلفظه من غل زيادة
وهـو أن ينثـر ، وهو وسط بني ااو  والثالث يف املرربة: الثاحت

 .ر َ املعىن املنظوم ببع  ألفا ه ويعهف عن بعضها بثلفا  أُ 
املعــىن  ونلــم أن يؤ ــذ، وهــو أعلــخ ااقســام الثالنــة: الثالــث

 .فيصان بثلفا  غل ألفا ه
                 لاــــــــ  ياــــــــون نثــــــــر الــــــــنظم( هـــــــــ739ت)واشــــــــرتب القــــــــهوي 

 :مقبوال شيئني
 .أن ياون سباه  تارا ال يتقاصر عن سبم أصله: ااو 
 . (553) أن ياون حسن املوقع مستقرا يف حمله غل قل :الثاحت

حســــنه وشــــرب احلــــك أن ياــــون ســــباه  تــــارا ال يتقاصــــر يف 
وبــــذلم خيــــر  الشــــرل . ومجالــــه عــــن الــــنظم الــــذ  رضــــمن معنــــاه

املســتفي  للنصـــوص الشـــعرية  ان احلـــك أقـــرب إأل الوجـــازة منـــه 
وفسروا حسن السبم فيه أن يراعـخ فيـه . إأل التطويك واإلسهاب

وهـذا أحــد . بـديع القـو  بــثن ياـون مســجعا نا قـرا ن مستحســنة
ا جتــــم مراعارــــه مــــن والثــــاحت أن ياــــون مطابقــــا ملــــ. شــــرط  قبولــــه

ع  فـــإنْ . البالغــة مســتقرا يف ماانــه الـــذ  جيــم أن يســتعمك فيــه
 .دَّ أو كان قلقا رُ ، يان حسن السبم

 ـاهرة لغويـة معقـدة رستعصـ  مثـك التنـاص واحلك هبذا املعىن 
، علــخ الضــبط والتقنــني  إن يعتمــد يف  ييههــا علــخ نقافــة املتلقـــ 

واحلوار أيضا  ، متصاصاالواحلك يعتمد علخ قانون .وسعة معرفته
أو حـــك ا يـــة واحلـــديث النبـــو  ، إن يُتـــو خ هـــدم البيـــ  املنظـــوم

 .الشري  ونقله إأل ما شاء من املعاحت من غل فساد
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 : (3-3-7)العقااد 
َعَقــده يـَْعِقــده عقــدا ورـَْعقــادا وعّقــده، هــو نقــي  احلــك

 (554) .
ومـــــن : ))وقــــا " نظــــم املنثـــــور"عــــن ( هــــــ388ت) ــــدغ احلــــا  

عراء املطبوعني طا فة  ف  السرق ورلبسه اعتمادا علخ منثور الش
هـــو اـــد احلـــك  : ))وقـــا  املصـــر .(551) ((الاـــالم دون منظومـــه
ومـن شـرا طه أن يؤ ـذ املنثـور  ملـة لفظــه . انـه عقـد النثـر شـعرا

أو ععظمــه، فيهيـــد فيـــه، أو يـــنقرت منـــه، أو حيـــرف بعـــ  كلمارـــه 
مـ  أ ـذ معـىن املنثـور دون ليد ك به يف وزن من أوزان الشعر، و 

لفظــه كــان نلــم نوعــا  مــن أنــوا  الســرقات حبســم ا  ــذ الــذ  
يوجم استحقاق اا ذ للمث ون، وال يسمخ عقـدا  إال إنا أ ـذ 
املنثــور برمتــه، وإن غــل منــه بطريــ  مــن الطــرق الــ  قــدمناها كــان 
ـــــة صـــــورة  ـــــث يعـــــرف مـــــن البقي ـــــر مـــــن املغـــــل حبي ـــــه أكث املبقـــــخ من

وأما العقد فهو أن ينظم نثر ال : ))وقا  القهوي  .(551)((اجلميع
 . (557)((علخ طري  االقتباس

هـــذا النـــو  عبـــارة عـــن أن : ))وقـــد عـــّرف املـــدحت العقـــد بقولـــه
أو السـل   ،أو كالم رسوله ،يعمد الشاعر إأل شئ من كالم اهلل
أو كــالم احلامــاء املشــهورين ، الصــام مــن الصــحابة ومــن بعــدهم

  نـــاه أو معظـــم اللفـــظ فيهيـــد فيـــه ويـــنقرت منـــهفينظمـــه بلفظـــه ومع
فإن نظم املعىن دون اللفظ ع يان عقـدا ، ليد ك يف وزن الشعر

 . (558)((بك نوعا من السرقة  الفا ملن أد له يف العقد
وعقـــــد القـــــرآن أو احلـــــديث مشـــــروب فيـــــه وجـــــود شـــــرب مـــــن 

أن ينبه الشاعر علخ أن النثر الـذ  نظمـه إمنـا هـو : و ا. شرطني
فـإن ع يتـوافر واحـد . أو يغل فيهمـا كثـلا. قرآن أو احلديثمن ال

 .(559)مــن هــذين الشــرطني فــنظم كــك منهمــا اقتبــاس ولــي  عقــدا
ومن هنا تـد املعيـار اا القـ  دا ـال يف النقـد  إن اشـرُتب لعقـد 

العقـــــد  والشـــــم أنّ . القـــــرآن واحلـــــديث النبـــــو  هـــــذين الشـــــرطني
لفا  أو املعـاحت املعقـودة يد ك يف التناص اخلارج   إن يُعط  اا

 .دميومة احلياة ال  ال رنته  بانتهاء النرت الساب 
 : والعقد كقو  املتنا

 .(521) ذا عافٍة فلعلاٍة ال َيظلامُ   والظلُم من ايِم النفوِس فإن تجْد 

الظلـم مــن طبــع النفــوس وإمنــا : عقـد فيــه قــو  بعــ  احلامــاء
أو . كخوف املعاد  إما علة دينية. يصدها عن نلم إحد  علتني

 .علة سياسية كخوف القتك
 :(4-3-7)لة اإلحاا

وهـــ  ، اإلحالـــة مصـــدر أحلتـــه علـــخ كـــذا: ))قـــا  الـــدمنهور 
وقــــد نـَــــَه  علــــيام يف )) :كقولــــه رعــــاأل،  فيــــة وجليــــة: قســــمان
وإذا رأياااَي الاااذين )): إحالـــة علـــخ قولـــه رعـــاأل (525) ((الاتـــاب

فاي حاديث يخوضون في دياتنا فأعِرض عنهم حتاى يخوضاوا 
وإما يُاْنسيَانَّك الشي اُن فال تقعد بعد الذكرى مع القوم ، غيرس

. (523) ((ودتينااا داوَد وبااورا  )) :وكقولــه رعــاأل، (522) ((الظااالتين
ا ّ ـــإ: واإلحالـــة يف ا يـــة ااوأل  ـــاهرة ويف الثانيـــة  فيـــة ملـــا قيـــك

ولقااد كتبنااا فااي الابااور ماان بعااد الااذكر أنَّ )) :إحالــة علــخ قولــه
لتضـمنه رفضـيك حممـد  (524) ((ض يَرِثُها عبادي الصاالحونا ر 
 .(521) ((لخ اهلل عليه وسّلمص

إّن اإلحالة اخلفية رتطلـم مـن املتلقـ  قـدرا واسـعا مـن املعرفـة 
قـدرة علـخ التحليـك جله يـات و ، العامة والثقافة اإلسـالمية واادبيـة

إاـــافة إأل قدررـــه علـــخ الرتجـــي  مـــن . الـــنرت وماونارـــه الدا ليـــة
 .  التناص للقار ش ال  إشارات را

 :(5-3-7)إرسال التثل 
ابـــن حّجـــة وقـــا  . (521) وع يعرفـــه( هــــ429ت)نكـــره الثعـــالا

وهـو عبـارة عـن ... إرسا  املثك نو  لطي  يف البـديع: ))احلمو 
أن يثي الشاعر يف بع  بي  عا جير  جمر  املثك من حامة أو 

ونقــك املــدحت .  (527) ((نعــ  أو غــل نلــم ممــا حيســن التمثيــك بــه
يف البــديع وقــا  ( هـــ773ت)ونكــره الســبا . (528) هــذا التعريــ 

وقـد عـرف نلـم يف ، هـو أن يـورد املـتالم مـثال يف كالمـه: ))عنه
ويبــدو أن إرســا  املثــك هــو . (529) ((علــم البيــان يف جمــاز التمثيــك

ع  أو العقك اجلماع  ونرت اجملتمع  إن للـنرت أفـ  رناص مع الو 
 .فيتحو  إأل ماتبة عاملية، عاع كّلهيبتلع ال
 : (6-3-7)التقفياة 

وقفَّي  علـخ أنـره بفـالن أ  أربعـه ، ربعه: قفاه واقتفاه ورقّفاه
هــو أن : ))وقــا " التقفيــة"نكــر ابــن منقــذ بابــا باســم . (531)إيــاه
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أو غـــل نلـــم يـــومئ إليـــه الشـــاعر أو  ،أو  ـــرب ،يـــثي نكـــر ناتـــة
(( فـــيهم قاصـــراُت الطـــرف عـــني)): كقولـــه رعـــاأل، (535) ((النـــانر

 :فإنه يومئ إأل قو  امر  القي ( 11:الرمحن)
ِمَن القاِصراِت الَ رِف لَاو َد َّ ُمحاِوٍل  ِماَن الاَذرو فَاوَا اإِلتاِ  

 .(532)ِمنها َ َثَّرا
: باســم (هـــ715ت ) اجلوزيــة مقــيّ وقــد نكــر النــو  نفســه ابــن 

ي  وغـل نلـم ممـا ونكر له ا ية وبي  امر  القـ، (533)"التفقل"
ولـي  بعيـدا أن ، ولعك ااص  رسـمية ابـن منقـذ، نكره ابن منقذ

ان معــــىن التفقـــل اللغــــو  ال ، ياـــون مصــــطل  ابـــن القــــيم حمرّفـــا
إحالــة إالّ أن ، وهــ  قريبــة املغــه  مــن اإلحالــة .عالقـة لــه باامثلــة
 .والتقفية للنصوص اادبية،  ترت بالقرآن

 :(1-3-7)العناوان 
وهــو أن يث ــذ : ))قــا فقــد   ن مبتــدعات املصــر العنــوان مــ

 ،أو هجــاء ،أو مــدل ،أو فخــر ،املــتالم يف غــرض لــه مــن وصــ 
أو غـــل نلـــم مث يـــثي لقصـــد راميلـــه بثلفـــا  راـــون  ،أو عتـــاب

ومنــــه قــــو  أيب . (534)((عنوانــــا ا بــــار متقدمــــة وقصــــرت ســــالفة
 :اسنؤ 

 

 اَددِ بقتل صهر رسول اهلل بالسَّ  يا هاام بن حدي  ليس فخركم 
 فبأاس ما قّدمي أيديكم ل ادٍ  م في إهاا  العير جثتائ  أدرجت

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

 من ولدِ  قَاْتل الكال  لقد أبرحي     ويوم قالتم لايد وهو يقتلكام
 وكّل كندياة قالاي لجارتاها   والدمع ينهلُّ من مثنى ومن َوحادِ 

 عان ثاأرس وصافاُت النُااْوي والوتااادِ  ألهى امرأ القياس تشابي   ب انااية 

(531). 
منهـــا : اس يف هـــذه اابيـــات بعـــدة عنوانـــاتؤ فقـــد أرـــخ أبـــو نـــ

وقتـك ، قصة قتك حممد بن أيب باـر وقتـك حجـر أيب امـر  القـي 
 .عمرو بن هند كندة يف امن هجاء قبيلته وملوكهم

م يف سـيميولوجيا الــنرّت، الـنرّت هـو العنصـر اهلـا( عنـوان)وإن 
وهـــو . وفيـــه رتجلـــخ جمموعـــة مـــن الـــدالالت املركهيـــة للـــنرّت ااديب

عنصر بنيو  يقوم بو يفة مجالية حمددة يف النرّت، فقد يشـل إأل 

أو إأل ماـــان احلـــدغ، أو إأل ااســـطورة املو فـــة يف  ،الشخصـــية
 .(531) النرّت ااديب
 : (8-3-7)التناقضاة 

اســـم البنـــاء املنقـــوض إنا : لـــنق وا، الـــنق   ـــالف اإلبـــرام
ه  ، (537) "فناقض  وناقضته: "ويف حديث صوم املتطو ، هدم

وأنقــ   ،يــنق  قــو : أ ، مفاعلــة مــن نقــ  البنــاء وهــو هدمــه
واملناقضـــة يف .  الفـــه: وناقضـــه يف الشـــئ مناقضـــة ونِقااـــا. قولـــه
 . (538) أن يتالم عا يتناق  معناه: القو 

والـذ  يهمنــا هـو مناقضــة . ات عــدةورعريفـ وللمناقضـة معــانٍ 
( هــ337ت)بـن جعفـر وقد رالم قدامـة. املتالم غله يف معىن ما

وممـــــا جيــــم رقدميـــــه أيضـــــا أن : ))مــــن قبـــــك علــــخ التنـــــاق  وقــــا 
يصــ  شــيئا  نْ ثمناقضــة الشــاعر نفســه يف قصــيدرني أو كلمتــني بــ

مث يذمه بعد نلم نما حسنا أيضا غل منار عليه  ،وصفا حسنا
ن فعله إنا أحسن املدل والذم بك نلـم عنـد  يـد  وال معيم م

وقـــا  ابـــن .(539) ((علـــخ قـــوة الشـــاعر يف صـــناعته واقتـــداره عليهـــا
أو  ،املعاراــة واملناقضــة هــو أن ينــاق  الشــاعر كالمــه: ))منقــذ 

 .(541)((يعارض بعضه بعضا
إّن هــــذا الفــــن مــــن التنــــاص الــــذاي بقــــانون احلــــوار  إن جُيــــر  

فهـــو نقـــد ، ونفـــ  قدســـيته، لـــنرت الغا ـــمالشـــاعر عمليـــة رغيـــل ل
للــــنرت الغا ــــم، و ريــــم لاــــّك مفاهيمــــه، وهــــو أعلــــخ درجــــات 

 .التناص وأرقاها
 : (9-3-7)الت اااياار 

هـــــو أن : ))يف حـــــداه (هــــــ411ت)القـــــلواحت قـــــا  ابـــــن رشـــــي 
يتضاد املذهبان يف املعىن ح  يتقاوما مث يصحا مجيعا ونلم مـن 

ومــن نلــم ، (545)((أفاــارهم ورصــرفهم وغــوص ،افتنــان الشــعراء
 :قو  أيب  ام يف التارم يفضله علخ الارم املطبو 

 

 ااعيٍد َقديتاا سَ اونا أَباَوبَالَ         ديثا   اد بَاَلونا أَبا َسعيٍد حَ اقَ 
 ااتيتحَ ا  وَ ااُس باِرضاَوَرَعين          ا     اال  َوقَليبااُس ساحِ اَوَوَردن

 .(542) اانَفِس صاَر الَكريُم يُدعى َكريت اِشقو النفَاَعِلتنا َأن َليَس ِإاّل بِ 
 :وقا  املتنا يف  الفه

 َلتا َعَدت نَفُسُئ َسجاياها     ئُ اتوَن نِعَتتُ االعالَ َر اَلو َكفَ 
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 .(543) ااَوال جاه َمنَفَعة  ِعنَدُهم َكالَشتِس ال تَبَت ي ِبتا َصنَاَعي
 

مـــا يف املعــــىن التغــــاير هـــو رضـــاد املــــذهبني إ: ))وقـــا  املصـــر 
 ،أو يـذم مـا مدحـه غـله ،الواحد حبيث ميـدل إنسـان شـيئا ويذمـه

               أو يفضـــــك شـــــيئا علـــــخ شـــــئ مث يعـــــود فيجعـــــك املفضـــــو  فااـــــال 
             أو يفعـــــــــك نلــــــــــم مـــــــــع غــــــــــله فيجعــــــــــك املفضـــــــــو  عنــــــــــد غــــــــــله 

 .(544) ((فااال وبالعا 
ا عـاد م أن هو أن يغاير املتالم النـاس فيمـ: ))وقا  النوير 

وعرفــــه عثــــك نلــــم . (541) ((ميــــدحوه فيذمــــه أو يذمونــــه فيمدحــــه
وإمـا أن ... السبا  وأااف أن التغاير إما مـن كـالم شخصـني 

 .(541) يتغاير كالم الشخرت الواحد يف وقتني
هو : ))وقا ، (547) و اه العسار  التلط  وهو من زياداره

هلجـــــني حـــــ  أن رتلطـــــ  للمعـــــىن احلســـــن حـــــ   جنـــــه واملعـــــىن ا
 ،التلطـ  : ـاه قـوم: ))احلمـو  ابن حّجة وقا . (548) (( ّسنه

وهو أن يتلط  الشاعر بتوصله إأل مدل ما كان قد نمـه هـو أو 
و ـــاه آ ـــرون . (511) وقـــا  الســـيوط  مثـــك نلـــم،  (549) ((غــله
             ويســــــــــــميه ،املغــــــــــــايرة والتغــــــــــــاير: ))قــــــــــــا  املــــــــــــدحت ". املغــــــــــــايرة"

 . (515) ((التلط  :قوم
 ،إالّ أّن املناقضــة رنــاص ناي، وهــذا الفــن قريــم مــن املناقضــة

 .والتغاير  ارج  ومرحل  وناي أيضا
 : (71-3-7)التلتيح 

ص  بتقدم الـالم : وأما التلمي (: ))هـ792ت)قا  التفتازاحت
علـــخ املـــيم مـــن َلمحـــُه إنا أبصـــره ونظـــر إليـــه وكثـــلا مـــا رســـمعهم 

، يف هــذا البيــ  رلمــي  إأل قــو  فــالنيقولــون يف رفســل اابيــات 
 .(512) ((وقد مل  هذا البي  فالن إأل غل نلم من العبارات

ــــك إهــــو أن يشــــار يف فحــــو  الاــــالم : ))وقــــا  الــــراز  أل مث
 ((أو قصــــة مشــــهورة مــــن غــــل أن يــــذكره ،أو شــــعر نــــادر ،ســــا ر

وأمــا التلمــي  فهــو : ))و ــدغ القــهوي  عــن التلمــي  قــا ال. (513)
 .(514) ((أو شعر من غل نكره ،إأل قصةأن يشار 

ومن التلمي  نو  يشبه اللغه واملدحت فصَّـك القـو  فيـه وصـنفه 
. فيمــا وقــع التلمــي  فيــه إأل آيــة مــن القــرآن: ااو : أربعــة فصــو 

فيما : والثالث. فيما وقع التلمي  فيه إأل حديث مشهور: والثاحت

فيمــــا وقــــع : عوأ ــــلا الرابــــ. وقــــع التلمــــي  فيــــه إأل شــــعر مشــــهور
وقـــــد عـــــّده احللــــــا والنـــــوير  مــــــن . (511) التلمـــــي  فيـــــه إأل مثــــــك

 .(511)التضمني
 

 ناتا ا  البحث
 

  التنـــاص هـــو وجـــه آ ـــر لعـــدد مـــن الفنـــون البديعيـــة مـــن علـــوم
وال يُهتــد  إليــه إال بقــراءة معمقــة مــن املتلقــ  وااصــ  . البالغــة
. جديـــدإنن التنـــاص هـــو قـــراءة و ليـــك ولـــي  آليـــة وفـــن . الناقـــد

فالنرت املقتب  هو نفسه ع يتغل قدميا وحديثا ولان الذ  رغل 
 .والقراءة للنرت الغا م مع النرت احلاار، هو الفهم والتحليك

  والــذوق الفــ  ا  إبــدا  لــي   فــنٍ  القيمــة اجلماليــة ا ّ  إن
يف العصـــور   أو التحـــو  ،يعرتيـــه التغيـــل نابتـــا  أو مســـتقرا  ال أمـــرا  
ن ياون مستقبحا  يف عصر من العصـور مياـن فما ميان أ ،كافة

ونلم ما وجـدناه ، يف عصر الح بك إبداعيا مستحبا   أن ياون
 .يف ف  االقتباس والتفصيك

  لقــد رنبــه البالغيــون والنقــاد القــدامخ إأل اــرورة وجــود الثقافــة
كمــــــا وجــــــدنا رثكيــــــد نلــــــم مــــــن ، الواســــــعة لألديــــــم أو املبــــــد 

تضــــمني واحلــــك الــــذ  أكــــد فيــــه البالغيــــني يف فنــــون االقتبــــاس وال
البالغيــــون بضــــرورة حفــــظ عــــدد غــــل قليــــك مــــن ا يــــات القرآنيــــة 

 املبـد  لينفـ  منهـا  حاديث النبوية وا نار واامثـا  وااشـعارواا
والنقــاد املعاصــرون يف التنــاص أكــدوا علــخ . وقــ  االحتيــا  إليهــا

نقافـــة املبـــد  مـــن جانـــم ومـــن جانـــم آ ـــر أكـــدوا علـــخ نقافـــة 
وقدررـه علـخ الرتجـي  مـن  ـال  إشـارات ، وسـعة معرفتـه، املتلق 

وهذا يتطلم من املتلق  قدرا واسعا مـن املعرفـة ، راش  التناص
مــع قـــدرة علــخ التحليـــك جله يــات الـــنرت ، العامــة والثقافــة اادبيـــة

 .وماوناره الدا لية

   لقـد رفطـن البالغيـون قــدميا إأل قـانون احلـوار يف التنـاص الــذ
وهــو نقــد للــنرت ، لــنرت الغا ــم ونفــ  قدســيتههــو عمليــة رغيــل ا

وقـد جتلـخ هـذا القـانون عنـدهم . الغا م، و ريـم لاـّك مفاهيمـه
 .والتغاير، واملناقضة، واإليدا ، يف فن احلك
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 الســــرقات: رتشــــابم ورتــــدا ك املصــــطلحات البالغيــــة، مثــــك ،
، والتثســـــي ، والتلمـــــي ، والعقـــــد، واحلـــــك، واالقتبـــــاس، التضـــــمني
وغلهــا مــن الفنـون البديعيــة القريبــة بعضــها ، نــوانوالع، واالسـتعانة

وأو  مـــــن نكرهـــــا . مـــــن بعـــــ   ونلـــــم ا ـــــم ع يفصـــــلوا بينهـــــا
وربعــه الشــرال بعــد  منفصــلة عــن بعضــها هــو اخلطيــم القــهوي 

نلــم  ان كــك هـــذه املصــطلحات رــد  علـــخ أن هنــاك نّصـــا  يف 
مـن بـاب واـع الشـ ء يف شـ ء  نـرت آ ـر حيويـه، وهـ  ال  ـر 

 .يه، ولان يف ما بعد عرف كك مصطل  با هآ ر حيو 

 والتلمــــي  هـــــ  ، والعنــــوان، واإلحالـــــة، والتقفيــــة، إّن الســــرقات
إل فاء  دجذور بديعية للتناص اخلف   فصاحم النرت فيها يعم

الــنرت الســاب  يف الالحــ  بــبع  التغيــلات الــ  رطمــ  معاملــه، 
صــاحم نظــرة بعيــدة وميتلــم حســا فا قـــا يف  واليــدرك هــذا إال

 ملقارنة ا
 

 الهوامش
التنـاص الشـعر  : مصـطفخ السـعدحت يف كتابـه.د: وقد حنـا هـذا النحـو كـكجت مـن ( 1)

النرت الغا ـم جتليـات التنـاص يف : حممد عهام يف.ود، قراءة أ ر  لقضية السرقات
 .التناص بني الرتاغ واملعاصرة: والباحثة نور اهلد  لوشن يف، الشعر العريب

و رــــدا ك  ،91-89: ومفهومــــه يف النقــــد احلــــديث مصــــطل  التنــــاص : ينظــــر (2)
 .13: النصوص

واملعجــم ، واملعجــم ااديب ،معجــم املصـطلحات العربيــة يف اللغـة واادب: ينظـر (3)
 .املفصك يف اادب

 .51/327: لسان العرب (4)
 .582-58/585:را  العروس (5)
 .27: التناص مع الشعر الغريب (6)
 .537: بدالقاهر اجلرجاحتقضايا احلدانة عند ع: ينظر (7)
 .52: مظاهرالتناص الدي  يف شعر أمحد مطر: ينظر (8)
والـــنرت الغا ـــم ، 85: التنـــاص الشـــعر  قـــراءة أ ـــر  لقضـــية الســـرقات: ينظـــر (9)

 .  59:والتناص نظريا ورطبيقيا، 41: جتليات التناص يف الشعر العريب
 .5125:التناص بني الرتاغ واملعاصرة: ينظر( 10)
 .71: النظرية واملنهإ: التفاعك النص : و ينظر 78: لم النرتع( 11)
 .55: التناص نظريا ورطبيقيا( 12)
 .321:اخلطيئة والتافل (13)
 .7:التناص يف رواية إلياس  ور : ينظر (14)
 .59:التناص نظريا ورطبيقيا: ينظر( 15)
 .535:  ليك اخلطاب الشعر : ينظر (16)

والـنرت الغا ـم جتليـات  ،278-277: عاصـر يف املغـرب اهرة الشعر امل: ينظر( 17)
وقـــراءات يف الشـــعر العـــريب احلـــديث واملعاصـــر  ،11-14:التنـــاص يف الشـــعر العـــريب

 .78:و النرت الغا م يف الشعر العريب احلديث، 11:
 .515 – 93: التناص الشعر  قراءة أ ر  لقضية السرقات الشعرية: ينظر( 18)
 .51: ماهية التناص: ينظر (19)
 .41: و ردا ك النصوص ،14- 11:التناص يف شعر الرواد: ينظر (20)
و التنـاص بـني الـرتاغ ،  13:قراءات يف الشعر العريب احلديث واملعاصر: ينظر (21)

 .29:والنرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب،  5123: واملعاصرة
حدبة  من البنيوية إأل التفايم: ينظر (22)

ُ
 .317،311 :املرايا امل

 .218، 53/217: لسان العرب (23)
 .12: وبديع القرآن ،541:  رير التحبل: وينظر ،31: الصناعتني( 24)
 .12:بديع القرآن: وينظر ،541: رير التحبل (25)
 .2/477:  هانة اادب: ينظر (26)
 .94: امن نالغ رسا ك، النا  يف إعجاز القرآن( 27)
 .2/194:والنحو الوايف ،187، 181:مغ  اللبيم: ينظر علخ سبيك املثا  (28)
 .2/323:املثك السا ر (29)
 .2/321: ن.م (30)
 .2/324:ن.م( 31)
 .2/324: ن.م: ينظر (32)
 .55:مظاهر التناص الدي  يف شعر أمحد مطر: ينظر (33)
 .2/321:املثك السا ر: ينظر (34)
 .39:منها  البلغاء: ينظر( 35)
 .232:،شعر   منظورات معاصرةالقو  ال: ينظر (36)
 .29: لغة الشعر  قراءة يف الشعر العريب احلديث: ينظر (37)
 .221: البديع يف علم البديع: ينظر (38)
 .11-14:رطور الوزن واإليقا  عند صالل عبدالصبور: ينظر (39)
 .19: ااداء الف  والقصيدة اجلديدة( 40)
ــــــــاص يف، 232:القــــــــو  الشــــــــعر : ينظــــــــر( 41)  منــــــــان  مــــــــن الشــــــــعر العــــــــريب والتن

و اهرة التضمني البالغ   دراسة يف رضمني الشعراء العرب القدماء ، 81:احلديث
 .42: ملعلقة امر  القي 

 .232:القو  الشعر : ينظر( 42)
مصــطل  التنــاص ومفهومــه يف : وينظــر 98-11:يف نظريــة الــنرت ااديب: ينظــر( 43)

 .91-87:النقد احلديث
و ــــــاهرة التضــــــمني ، 597: يف الــــــرتاغ النقــــــد  والبالغــــــ التضــــــمني : ينظــــــر (44)

 .42:البالغ 
قضـــايا قـــراءة الـــنرت الشـــعر  احلـــديث مـــن  ـــال  ممارســـته عنـــد النقـــاد : ينظـــر( 45)

 .57:العرب
 . 535:الشعر والتلق  (46)
الشــــعر العــــريب : وينظــــر، 88:التنــــاص يف منــــان  مــــن الشــــعر العــــريب احلــــديث (47)

 .597: الرتاغ النقد  والبالغ والتضمني يف،  355: املعاصر
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 .1/517: لسان العرب: ينظر (48)
 .ن والصفحة نفسها.م: ينظر (49)
 .511:البديع من املعاحت واالفا : ينظر (50)
  .552:  اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز( 51)
 .2/425: عروس اافرال يف شرل رلخيرت املفتال (52)
 .5/55: يف علوم القرآن واإلرقان، 385: اإليضال: ينظر( 53)
 .511:البديع من املعاحت واالفا : ينظر( 54)
 . 8: ومعجم آيات االقتباس ،517-511: الاليات: ينظر (55)
 .2/422:عروس اافرال( 56)
 . 2/419:  هانة اادب( 57)
 .77-71: التناص يف منان  من الشعر العريب احلديث: ينظر (58)
 .4/153: شرول التلخيرت: ينظر (59)
 .518: البديع من املعاحت واالفا : ينظر (60)
وعلــم البــديع  دراســة رارخييــة وفنيــة اصــو  البالغــة  519-518: ن.م: ينظــر (61)

 (.221:ومسا ك البديع
 .5/55:واإلرقان يف علوم القرآن، 2/447:  هانة اادب: ينظر( 62)
 .57: اقتباس شعراء صدر اإلسالم من القرآن الارم: ينظر( 63)
واستيحاء الرتاغ يف الشعر ااندلسـ  ،  53:االقتباس من القرآن الارم: ينظر( 64)

 .59:  عصر الطوا   واملرابطني
وأنــر القــرآن الاــرم يف ،  59: ومعجــم آيــات االقتبــاس،  54-53:ن.م: ينظــر (65)

،  22: الشعر العريب  دراسـة يف الشـعر ااندلسـ  منـذ الفـت  وحـ  سـقوب اخلالفـة
 .221:وعلم البديع دراسة رارخيية،  22:حاء الرتاغ يف الشعر ااندلس واستي

 .25املادة  ،1: معجم مصطلحات اادب: ينظر (66)
 .5413، املادة 411: ن .م: ينظر (67)
 .83: التناص وااجناسية يف النرت الشعر  (68)
 .5121-51211:التناص بني الرتاغ واملعاصرة: ينظر (69)
  .51: نظريا ورطبيقيا التناص: ينظر (70)
 .519-514:قضايا احلدانة عند عبدالقاهر اجلرجاحت: ينظر( 71)
 .55/541:لسان العرب: ينظر( 72)
 .311:منها  البلغاء: ينظر (73)
 .297:ن.م (74)
 .5/87:لسان العرب: ينظر (75)
 .571:شرل عقود اجلمان (76)
 .5/477:  هانة اادب (77)

 .571:شرل عقود اجلمان( 78)
 .1/511:أنوار الربيع (79)
 .1/511: ن.م (80)
 .1/73:ن.م (81)
 .381: رير التحبل (82)
 .542:ن.م (83)

 .291:حسن التوسك( 84)
 .2/355:  هانة اادب (85)
 .1/74:أنوار الربيع (86)
 .4/511:معاهد التنصيرت: وينظر، 383: رير التحبل (87)
 .542:ن.م (88)
 .571:شرل عقود اجلمان (89)
 .217:الصناعتني (90)
 .7/511:و اية اارب ،321:حسن التوسك: ينظر (91)
 .381: رير التحبل: ينظر (92)
 .337: وجواهر البالغة، 419: التلخيرت يف علوم البالغة: ينظر (93)
 .254: الوساطة بني املتنا و صومه( 94)
 .519:النرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب (95)
 .532: ن.م (96)
 ،291، 287، 2/282:العمــــدةو  ،،81، 17، 2/29,18:حليــــة اتااــــرة:ينظــــر( 97)

  .592:الوساطةو  ،5/331:املوازنةو 
 .11:اخلطيئة والتافل (98)
 .  93-19:فارة السرقات اادبية ونظرية التناص: ينظر (99)
 .84:التناص وااجناسية يف النرت الشعر : ينظر (100)
التنـاص الشــعر  قــراءة : ينظــر. هم أن العالقـة يف التنــاص ال واعيـةال مياـن اجلــ (101)

 .91-91:أ ر  لقضية السرقات
 .219:البديع يف نقد الشعر (102)
 .257 -251:الصناعتني( 103)
 .5/92:املثك السا ر (104)
 .439: رير التحبل (105)
 .7/515:و اية اارب، 321:حسن التوسك (716)
  .5/521:املثك السا ر( 711)
 .519:جوهر الانه: ينظر( 718)
 .5/537: املثك السا ر( 719)
 .119:جوهر الانه( 771)
 .251: الصناعتني: ينظر( 777)
 .5/93:املثك السا ر: ينظر (771)
 .421:والتلخيرت، 387:اإليضال: ينظر (773)
 .3/291:لسان العرب: ينظر (774)
 .2/92:حلية اتاارة (775)
 .445: رير التحبل( 776)
 .421:التلخيرت: وينظر ،381:اإليضال (771)
 .1/291:أنوار الربيع (778)
 .574:البديع من املعاحت واالفا : ينظر (779)
 .4/521: ديوان أيب الطيم( 711)
 .541:النساء (717)
 .18:اانعام( 711)
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 .513:النساء( 713)
 .511:اانبياء (714)
 .519:حلية اللم (715)
 .215، 5/241:مة الدهريتي: ينظر (716)
 .5/83:  هانة اادب( 711)
 .2/19: أنوار الربيع: ينظر (718)
 .4/473:عروس اافرال( 719)
 .51/594:لسان العرب: ينظر (731)
 .284:البديع يف نقد الشعر (737)
 .571:الديوان (731)
 .257:الفوا د املشوق: ينظر (733)
 .217:قرآنبديع ال: وينظر ،113: رير التحبل (734)
 .519:الديوان (735)
 .28-27:النرت الغا م جتليات التناص يف الشعر العريب: ينظر (736)
راـ  اهلل  رواية عطاء بن السا م عن أبيـه عـن ابـن عمـراحلديث بتمامه يف  (731)

ُصـم مـن كـكا شـهر : )  -صـلخ اهلل عليـه وسـلم  -قا    رسوُ  اهلل : قا   عنهما
صــم يومــا وأفطــر : لقــرآن يف شــهر ، فناقضــ  وناقضــته ، فقــا  نالنــَة أيــام ، واقــرأ ا

: سـبعة أيـام ، وقـا  بعضـنا : فا تلفنا عن أيب ، فقـا  بعضـنا : قا  عطاء  -يوما 
 .333 /1:يف أحاديث الرسو صو  جامع اا: ينظر ( .مخسا 

 .7/242: لسان العرب (738)
 .58:نقد الشعر (739)
 .512:البديع يف نقد الشعر (741)
 .2/511:العمدة( 747)
 .4/539:الديوان( 741)
 .281-4/279: ديوان أيب الطيم املتنا (743)
 .511:بديع القرآن: وينظر ،277: رير التحبل (744)
 .7/525: اية اارب (745)
 .4/418:عروس اافرال: ينظر( 746)
 .217:الصناعتني: ينظر (741)
 .427:ن.م (748)
 .5/227: هانة اادب (749)
 .552:شرل عقود اجلمان: ينظر (51)
 .5/227: وينظر  هانة اادب ،2/375:أنوار الربيع (757)
 .727:املطو  (751)
 .552: اية اإلجياز( 753)
 .427:التلخيرت: وينظر، 388:اإليضال (754)
 .4/317:أنوار الربيع: ينظر (775)
 .7/511: اية اارب: وينظر، 242:حسن التوسك: ينظر (756)

 
 

 :تصادر والتراجع بعد القردن الكريمال
 :الكت  الت بوعة

 اســـتيحاء الـــرتاغ يف الشـــعر ااندلســـ   عصـــر ، إبـــراهيم منصـــور حممـــد الياســـني
،  ااردن، إربــــد، عــــاع الاتــــم احلــــديث ،5ب، هـــــ139-411 الطوا ــــ  واملــــرابطني

 .م2111

   حفــــ  حممــــد .د:  قيــــ ، ، بــــديع القــــران(هـــــ114ت )ابــــن أيب اصــــبع املصــــر
 .م5917 -هـ 5377، مصر، ماتبة  ضة مصر،القاهرة ،5ف، بشر 

   ـــر التحبـــل يف صـــناعة الشـــعر والنثـــر (هــــ114ت )ابـــن أيب اصـــبع املصـــر ،  ري
حفـ  حممـد شـرف، نشـر اجمللـ  ااعلـخ للشـؤون . د:  قي ، وبيان إعجاز القرآن

 .م5913 -هـ 5383، اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاغ اإلسالم ، القاهرة، مصر

  الفوا ــد املشــوق إأل علــوم القــران وعلــم البيــان(هـــ715ت ) ابــن قــّيم اجلوزيــة ، ،
 . ت.د، جلنة  قي  الرتاغ، دار وماتبة اهلال ، بلوت، لبنان:  قي 

  ــه5194ت)أبــو البقــاء أيــوب بــن موســخ احلســي  الافــو اليــات ال، (م5183/ـ
حممــد  ودرويــ   عــدنان: ،  قيــ  5ب معجــم يف املصــطلحات والفــروق اللغويــة، 

 .م5998 -هـ 5459 ،لبنان، بلوت، مؤسسة الرسالة ،املصر 

  قيـ ، منها  البلغـاء وسـرا  اادبـاء، (هـ184ت)أبو احلسن حازم القرطاج  :
 .م5911، رون ، حممد احلبيم بن  وجة.د

 الناـــ  يف إعجـــاز القـــرآن، (هــــ381ت)أبـــو احلســـن علـــ  بـــن عيســـخ الرمـــاحت ،
دار ، 2ب، حممــد  لـــ  اهلل و حممــد زغلـــو  ســـالم:  قيـــ ، اــمن نـــالغ رســا ك

 .م5918-هـ5387، مصر، القاهرة، املعارف

  أبو الفت  اياء الدين نصر اهلل بن حممد بن حممد بن عبد الارم املعروف بابن
  حممــد حميـــ: ملثــك الســا ر يف أدب الاارــم والشــاعر،  قيــ  ا ،(هـــ137ت)اانــل

 .م5991 ،لبنان، بلوت ،املاتبة العصرية ،الدين عبد احلميد

   دار املعــــارف، حممــــد عبــــده عــــهام:  قيــــ ، ديــــوان أيب  ــــام، أبــــو  ــــام الطــــا ،
 .م5972، مصر، القاهرة

 ديــوان أيب الطيــم املتنــا بشــرل أيب البقــاء العاــرب  املســمخ ، أبــو طيــم املتنــا
مصــطفخ الســقا و إبــراهيم اابيــار  و : اــبط ورصــحي ، بالتبيــان يف شــرل الــديوان

 .ت.د، لبنان، بلوت، دار املعرفة، بداحلفيظ شلاع

 العمــدة يف حماســن (هـــ411ت )زد  أبــو علــ  احلســن بــن رشــي  القــلواحت اا ،
، دار اجليـــك، 4حممـــد حميـــ  الـــدين عبـــد احلميـــد، ب:  قيـــ ، الشـــعر وآدابـــه ونقـــده

 .م5972بلوت، لبنان، 

    ليــة اتااــرة يف ، ح(هـــ388ت )أبــو علــ  حممــد بــن احلســن بــن املظفــر احلــا
 .م5979، العراق، جعفر الاتاحت، دار الرشيد، بغداد. د:  قي ، صناعة الشعر

  ـــة بـــني شـــعر أيب  ـــام والبحـــرت ، أبـــو القاســـم احلســـن بـــن بشـــر ا مـــد ، املوازن
 .م5972، مصر، القاهرة ،2ب، أمحد صقر:  قي 

 مـة الـدهر يتي ،(هــ429ت)أبو منصور عبد امللـم بـن حممـد بـن إ اعيـك الثعـالا
 ،دار الاتــم العلميــة ،5ب ،مفيــد حممــد قمحيـة.د: يف حماسـن أهــك العصــر،  قيـ 

  .م5983هـ5413 ،لبنان، بلوت

 املطبعـــــة ، 5ب، حممـــــود أفنـــــد  واصـــــ : شـــــرل، ديـــــوان أيب نـــــؤاس، أبـــــو نـــــؤاس
 .م5898، مصر، القاهرة، العمومية
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   مـد أبــو علـ  حممـد وحم:  قيـ ، ، الصـناعتني(هــ391ت )أبـو هـال  العسـار
 .م5975، مصر، الفضك إبراهيم، عيسخ البايب احللا وشركاه، القاهرة

  مطبو  علخ حاشية ، حلية اللم املصون علخ اجلوهر املانون، أمحد الدمنهور
 .م5939-هـ5318، مصر، القاهرة، شرل عقود اجلمان للسيوط 

 ـــا، أمحـــد الـــهعا ، يـــعمؤسســـة عمـــون للنشـــر والتوز ، 2ب، التنـــاص نظريـــا ورطبيقي
 .م2111، ااردن، عمان

 مؤسســــة عمــــون للنشــــر ، 2ب، الــــنرت الغا ــــم  نظريــــا ورطبيقيــــا، أمحــــد الــــهعا
 .م2111، ااردن، عمان، والتوزيع

 بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 5ب، التنــاص يف شــعر الــرواد، أمحــد نــاهم ،
 .م2114، العراق

   لبنــان، بــلوت، 5ب، بــديعجــواهر البالغــة يف املعــاحت والبيــان وال، أمحــد اهلــا ،
 .م5999

  امحد بديو  و . د:  قي ، ، البديع يف نقد الشعر(هـ184ت )أسامة بن منقذ
ااســتان إبــراهيم مصــطفخ، شــركة وماتبــة ومطبعــة : حامــد عبداحلميــد، مراجعــة. د

 .م5911 -هـ 5381مصطفخ البايب احللا وأوالده عصر، 

  أيب : شــــرل، بـــن حجـــر الانـــد ديـــوان امـــر ء القـــي  ، امـــرؤ القـــي  الانـــد
، احلجـــا  يوســـ  بـــن ســـليمان بـــن عيســـخ املعـــروف بـــااعلم الشـــنتمر ، رصـــحي 

 .م5974 -هـ5394الشي  ابن أيب شنم، الشركة الوطنية، اجلها ر، 

 علــــم البــــديع دراســــة رارخييــــة وفنيــــة اصــــو  البالغــــة ، بســــيوحت عبــــدالفتال فيــــود
 .م2114-هـ5421، مصر ،القاهرة، مؤسسة املختار، 2ب، ومسا ك البديع

   (هــــ773ت)هبـــاء الـــدين أيب حامـــد أمحـــد بـــن علـــ  بـــن عبـــدالاايف الســـبا ،
دار ، 5ب،  ليـك إبـراهيم  ليــك.د: قيـ ، عـروس اافـرال يف شـرل رلخـيرت املفتـال

 .م2115-هـ5422، لبنان، بلوت، الاتم العلمية

 هانــــة  ،(هــــ837ت)علـــ  املعـــروف بـــابن حجـــة احلمـــو  رقـــ  الـــدين أيب باـــر 
، بـــلوت ،دار وماتبـــة اهلـــال ، 5ب، عصـــام شـــقيو:  قيـــ   ،اادب وغايـــة اارب

 .م5987 ،لبنان

 لبنــــان، بـــلوت، دار العلـــم للماليـــني، 5ب ،املعجــــم ااديب، جبـــور عبـــد النـــور ،
 .م5979

   ــــدين الســــيوط ــــم املعــــاحت (هـــــ955ت )جــــال  ال ، شــــرل عقــــود اجلمــــان يف عل
 .م5939 -ـ ه5318، القاهرة، مصر، والبيان

  دار ، االرقـــان يف علـــوم القـــرآن، (هــــ955ت)جــال  الـــدين عبـــدالرمحن الســـيوط
 .م5915، لبنان، بلوت، الندوة اجلديدة

 إليضــال يف ا، (هـــ739ت)جــال  الــدين حممــد بــن عبــدالرمحن القــهوي  اخلطيــم
، بــــلوت، دار إحيــــاء العلــــوم ،4بالشــــي  هبــــيإ غــــهاو ، : علــــوم البالغــــة،  قيــــ  

  .م5998 -هـ5459، لبنان

 التلخــيرت يف ، (هـــ739ت)جــال  الــدين حممــد بــن عبــدالرمحن القــهوي  اخلطيــم
-هــــــ5311، مصـــــر، القـــــاهرة ،2ب، عبـــــدالرمحن الربقـــــوق :  قيـــــ ، علـــــوم البالغـــــة

 .م5932

  ـــــدين ابـــــن هشـــــام اانصـــــار ، مغـــــ  اللبيـــــم عـــــن كتـــــم (هــــــ715ت)مجـــــا  ال
 ،دار الفاــر، 1ب، حممــد علــ  محــد اهللو  مــازن املبــارك . د : ااعاريــم،  قيــ  

 .  م5981 ،سوريا، دمش 

 املغـرب، الدار البيضـاء ،5ب، فريد الهاه : ررمجة، علم النرت، جوليا كريستيفا ،
 .م5995

 اهليئـــة املصـــرية العامـــة ، رـــدا ك النصـــوص يف الروايـــة العربيـــة، حســـن حممـــد محـــاد
 .ت.د، مصر، القاهرة، للاتاب

  العــــراق، بغــــداد، الرشــــيد دار، معجــــم آيــــات االقتبــــاس، حامــــة فــــر  البــــدر ،
 .م5981

 ماتبــــة ااســــد، قـــراءات يف الشــــعر العـــريب احلــــديث واملعاصـــر،  ليـــك املوســــخ ،
 . م2111، سوريا، دمش 

 اإلســاندرية، منشــثة املعــارف، القــو  الشــعر  منظــورات معاصــرة، رجــاء عيــد ،
 .ت.د، مصر

 ــــد ، فمنشــــثة املعــــار ، لغــــة الشــــعر قــــراءة يف الشــــعر العــــريب احلــــديث، رجــــاء عي
 .م5981، مصر، اإلساندرية

  تصــر علــخ رلخـــيرت ، ، شــرول التلخـــيرت(هـــ792ت )ســعد الــدين التفتـــازاحت 
املفتـال للخطيـم القـهوي ، ومواهـم الفتــال يف شـرل رلخـيرت املفتـال البـن يعقــوب 

وقـد واـع . املغريب، وعروس اافرال يف شرل رلخـيرت املفتـال لبهـاء الـدين السـبا 
وي ، طبـــــع عطبعــــة عيســــخ احللــــا وشــــركاه عصـــــر، هبامشــــه كتــــاب اإليضــــال للقــــه 

 .م5937

  املطــــو  شــــرل رلخــــيرت ، (هـــــ792ت)ســــعدالدين مســــعود بــــن عمــــر التفتــــازاحت
أمحـد : رصحي  ورعليـ ، (هـ851ت)معه حاشية السيد الشري  اجلرجاحت ، املفتال

 .م2114-هـ5421، لبنان، بلوت، دار إحياء الرتاغ العريب، 5ب، عهو عناية

 اارب يف فنـون  ايـة  ،(هــ733ت)ن أمحد بن عبـد الوهـاب النـوير شهاب الدي
 ،لبنـان ،بـلوت ،دار الاتم العلميـة، 5بمفيد قمحية ومجاعة ، : اادب،  قي  

 .م2114 -هـ 5424

  حســن التوســك إأل صــناعة الرتســك(هـــ721ت )شــهاب الــدين حممــود احللــا ، ،
 .م5981 -هـ 5411، العراقأكرم عثمان يوس ، دار احلرية، بغداد، . د:  قي 

 (.ت.د)، مصر، القاهرة، دار املعرف ،3ب، النحو الوايف، عباس حسن 

  قيــ ، معاهــد التنصــيرت علــخ شــرل شــواهد التلخــيرت، عبــدالرحيم العباســ  :
ـــدين عبداحلميـــد ـــايب احللـــا وشـــركاه، حممـــد حميـــ  ال ـــة مصـــطفخ الب ، القـــاهرة، ماتب

 .م5947-هـ5317، مصر

 حدبـــة  مـــن البنيويـــة إأل التفايـــما، عبـــد العهيـــه محـــودة
ُ
عـــاع )سلســـلة ، ملرايـــا امل

اجملل  الوط  للثقافة والفنون وا داب، الاوي ، نو احلجـة  ،232، العدد (املعرفة
 .م5998أبريك / هـ5458

  ماتبـــة  ،5ب، البـــديع مـــن املعـــاحت واالفـــا ، عبـــدالعظيم إبـــراهيم حممـــد املطعـــ
 .م2112-هـ5423، مصر، القاهرة، وهبة

  النـــاد  ااديب ، اخلطيئـــة والتافـــل  مــن البنيويـــة إأل التشـــرحيية، عبــداهلل الغـــذام
 .م5981، اململاة العربية السعودية، جدة، الثقايف



  2152 ،511-521 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 543  

  دار  ،5ب، االقتبــاس مــن القــرآن الاــرم يف الشــعر العــريب، عبــداهلاد  الفاياــ
 .  م5991، سوريا، دمش ، النمل

 لبنــــان، بـــلوت، دار الفاــــر ،3ب، عاصـــرالشـــعر العــــريب امل، عهالـــدين إ اعيــــك ،
 .م5978

   ــــن عبــــدالعهيه ــــا و صــــومه ،(هـــــ311ت)اجلرجــــاحتعلــــ  ب  ،الوســــاطة بــــني املتن
 ،مطبعـــة عيســـخ البـــايب احللـــا، البجـــاو علـــ  حممـــد أبـــو الفضـــك إبـــراهيم و : قيـــ  

 .ت.د، مصر، القاهرة
 ااردن، عمـــــان، دار الشـــــروق، 5ب، الشـــــعر والتلقـــــ ، علـــــ  جعفـــــر العـــــالق، 

 .م5997

 أنـوار الربيـع يف أنـوا  البـديع، (هـ5557ت)عل  صدر الدين بن معصوم املدحت ،
  .م5918-هـ5388، العراق، النج ، شاكر هاد  شار:  قي 

  إبـراهيم .د: قيـ ،  اية اإلجياز يف درايـة اإلعجـاز، (هـ111ت)فخرالدين الراز
، ااردن، نعمــــــا، دار الفاــــــر، حممــــــد بركــــــات محــــــد  أبـــــو علــــــ .الســـــامرا   و د

 .  م5981

  حممـــد :  قيـــ ، نقـــد الشـــعر، (هــــ337ت)قدامـــة بـــن جعفـــر الاارـــم البغـــداد
 (.ت.د)، لبنان، بلوت، دار الاتم العلمية، عبداملنعم  فاج 

   يف أحاديــث صــو  جــامع اا، (هـــ144ت)املبــارك بــن حممــد ابــن اانــل اجلــهر
 .ت.د، سوريا، دمش ، ماتبة اإلميان، الرسو 

  ـــة ـــة يف اللغـــة واادب، وكامـــك املهنـــدسجمـــد  وهب  ،معجـــم املصـــطلحات العربي
  .م5979 ،لبنان، بلوت، ماتبة لبنان

 لبنــــــان، معجــــــم مصــــــطلحات اادب، ماتبــــــة لبنــــــان، بــــــلوت، جمـــــد  وهبــــــة ،
 .م5974

  بــلوت، دار الاتــم العلميــة ،2ب، املعجــم املفصــك يف اادب، حممــد التــوت ،
 .م5999-هـ5459، لبنان

 5ب، لســان العــرب، (هـــ755ت)بــن منظــور اإلفريقــ  املصــر  حممــد بــن ماــرم، 
 .ت.د، لبنان، بلوت، دار صادر

  دار  ،5ب، مقاربة بنيوية راوينيـة،  اهرة الشعر املعاصر يف املغرب، حممد بني
 .م5979، لبنان، بلوت، العودة

 ـــر القـــرآن الاـــرم يف الشـــعر العـــريب  دراســـة يف الشـــعر ، حممـــد شـــهاب العـــاحت أن
عمـــــان ، دار دجلـــــة، هــــــ422-92ســـــ  منـــــذ الفـــــت  وحـــــ  ســـــقوب اخلالفـــــة ااندل

 .م2117،  ااردن،

 الشــــركة  ،5ب، قضــــايا احلدانــــة عنــــد عبــــدالقاهر اجلرجــــاحت، حممــــد عبــــداملطلم
 .م5991، مصر، اجليهة، املصرية العاملية

 منشــورات ا ــاد  ، جتّليــات الّتنــاّص يف الشــعر العــريب ا مـرتُّ الغـــَـــّ الن، حممــد عــهام
 .م2115، سوريا، دمش ، اب العربكت

  العروس من جواهر القاموس، را  ،(هـ5211ت)حممد مررضخ احلسي  الهبيد  
ــــ   ــــدالارم العهبــــاو :  قي ــــ ، مطبعــــة حاومــــة الاويــــ  ،عب -هـــــ5399، الاوي
  .م5979

 البــديع يف علــم البــديع ليحــي بــن معطــ    قيــ  ، حممــد مصــطفخ أبــو شــوارب
 .م2113، مصر، إلساندريةا، دار الوفاء، 5ب، ودراسة

 املركــه الثقــايف ، 3ب،  ليــك اخلطــاب الشــعر  إســرتاريجية التنــاص، حممــد مفتــال
 .م5992، لبنان، بلوت، الدار البيضاء، العريب

 منشـثة  ،5ب، التناص الشعر  قراءة أ ر  لقضية السرقات، مصطفخ السعدحت
 .م5995، مصر، اإلساندرية، املعارف

 مؤسســــة  ،5ب،  منــــان  مــــن الشــــعر العــــريب احلــــديثالتنــــاص يف، موســــخ ربابعــــة
 .م2111، ااردن، إربد، محادة

  جـــوهر الانـــه(هــــ737ت )تـــم الـــدين أمحـــد بـــن إ اعيـــك بـــن اانـــل احللـــا ، ،
 .ت.د، مصر، حممد زغلو  سالم، منشاة املعارف، اإلساندرية:  قي 

 ـــة واملـــنهإ،  يلـــة اامحـــد ، الصـــحفية مؤسســـة اليمامـــة، التفاعـــك النصـــ   النظري
 .هـ5423، اململاة العريب، الرياض

 
 :الرسا ل وا طاريح الجامعية

 التنـــاص يف روايـــة إليـــاس  ـــور  بـــاب الشـــم ، أمـــك أمحـــد عبـــداللطي  أمحـــد ،
جامعـــة ، رســـالة ماجســـتل يف اللغـــة العربيـــة وآداهبـــا، عـــاد  ااســـطة. د. أ: إشـــراف

 .م2111، فلسطني، كلية الدراسات العليا بنابل ، النجال الوطنية

  ـــاع ـــرتاغ النقـــد  والبالغـــ ، رىب عبـــدالقادر رب . د.أ: إشـــراف، التضـــمني يف ال
جامعـة النجـال الوطنيـة ، رسالة ماجستل يف اللغة العربية وآداهبا، حممد يهيد الناصر

 .م5993، فلسطني، كلية الدراسات العليا بنابل ، الوطنية

 يف شـــعر أمحـــد مطـــرمظـــاهر التنـــاص الـــدي ، عبـــداملنعم حممـــد فـــارس ســـليمان  ،
، رســـالة ماجســـتل يف اللغـــة العربيـــة وآداهبـــا، حيـــي عبـــد الـــرؤوف جـــرب. د.أ: إشــراف

 .م2111، فلسطني، كلية الدراسات العليا بنابل ، جامعة النجال الوطنية

 
 :البحوث العلتية التنشورة

 رشــــــرين ااو ، الــــــنرت الغا ــــــم يف الشــــــعر العــــــريب احلــــــديث، إبــــــراهيم رمــــــاحت ،
    .49  ، لة الوحدةجم، م5988

  جملـــة ، م5995، مصـــطل  التنـــاص ومفهومـــه يف النقـــد احلـــديث، رـــورك  املغـــي
 .2 ،9مإ، أحباغ اللموك

  قضـــايا قــراءة الـــنرت الشــعر  احلـــديث مــن  ـــال  ممارســته عنـــد ، روفيــ  الهيــد
 .589  ، دمش ، جملة املوق  ااديب،م5987 ،كانون الثاحت، النقاد العرب

 اجمللـــة"جملـــة ، الـــوزن واإليقـــا  عنـــد صـــالل عبدالصـــبور رطـــور، جـــابر عصـــفور" ،
 .541  ، مصر، القاهرة، م5919

 جملــة املوقــ  ، م5991، التنــاص وااجناســية يف الــنرت الشــعر ،  ليــك املوســخ
 .311   ،31السنة ، دمش ، أيلو ، ااديب

 جملـة الفصـو ، م5987-5981 ، ،ااداء الف  والقصـيدة اجلديـدة، رجاء عيد ،
 .2&5،  7جملد ، رةالقاه

 ســـنة ، اقتبـــاس شـــعراء صـــدر اإلســـالم مـــن القـــرآن الاـــرم، ســـام  ماـــ  العـــاحت
 .25-21 ،  بغداد، جملة آداب املستنصرية، م5995

  الشــارقة، جملــة الرافــد، م2111مــارس ، ماهيــة التنــاص، عبــداجلبار ااســد ،  
35. 



  2152 ،511-521 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 544  

 املوقــــ  ، م5988، كــــانون الثــــاحت، يف نظريــــة الــــنرت ااديب، عبــــدامللم مررــــاض
 .2-5 ، دمش ، ااديب

 املوقـــ  ، م5995، فاـــرة الســـرقات اادبيـــة ونظريـــة التنـــاص، عبـــدامللم مررـــاض
 .5 ، دمش ، ااديب
 جملـــة ااقـــالم، م5994ســـنة ، التنـــاص مـــع الشـــعر الغـــريب، عبدالواحــد لؤلـــؤة ،  

52,55,51 . 

 دراســـة يف رضـــمني الشـــعراء العـــرب،  ـــاهرة التضـــمني البالغـــ ، موســـخ ربايعـــة 
 .2  ، 54م، جملة أحباغ اللموك، م5991، القدماء ملعلقة امر  القي 

 جملة جامعة أم ، هـ5424صفر ، التناص بني الرتاغ واملعاصرة، نور اهلد  لوشن
 .21  ،  51  ، القر  لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا

 

 
 

 بنضينة جوانكاريةكاني رِةوانبيَذي دةق ئاويَزان
 ثوختة
 ق ئاويَزان بوني هةبوة لة كةلتوري رِةوانبيَذي ورِةخنةي عةرةبي؟ئايا دة

ئةو كةلتورةي كة ثيَمان طةيشتوة هيَشتا لةطةَليدا دةذين . ئةم تويَذينةوةية هةوَليَكة بؤ وةالمدانةوةي ئةم ثرسيارة
 .ئةم كةلتورة ئامادةية لة ئةدةبدا لة خةيالَ وبريماندا, دركمان ثيَكردبيَت يان نا

 : كة طرنطرتينيان بريتية لة, تويَذينةوةدا طةيشتمة ضةند ئةجناميَكي زانسيتلةم 
 دةق ئاويَزان رِويَكي تري هةنديَك لة هونةرة رِوانبيَذيةكانة. 

 بةهاي جواني هونةرةكاني طؤرِاوة لة ضةرخيَكةوة بؤ ضةرخيَكي تر. 

 َوفراواني داهيَنةر وئةديبةكان كردوة رِةوانبيَذ ورِخنةطرة ديَرينةكان دركيان بة طرنطي رِؤشةنبريي قول. 

 رِةوانبيَذة ديَرينةكان لة رِابردودا ضةختيان لةسةر ياساي وتويَذي دةق ئاويَزان كردوة لةضةند هونةريَكي رِةوانبيَذي. 

لَ لةكؤتايدا ئامؤذطاري تويَذةران دةكةم كة ثيَويستة زاراوةو رِةوت وئامرازة رِةخنة هاوضةرخةكان طريَ بدريَن لةطة
 . بنضينة رِةوانبيَذيةكاني كةليَي هةَلقوالوة

 
 

ABSTRACT 
Al-Badee features of Inter text.  

Was the Intertext exist in traditional rhetoric and the Arabic criticism? 
This thesis is an attempt for answering this question. The traddition that we had,still remains, 

We still live with it if we want it or if not. It is provided by varies shapes in our imagination and 
minds. 

So the things we found are that  the foreign artists were not new in the discovery field. 
The most imoportant results of this thesis are that the Inter text is the other face of some of the 

Al_Badee techniques in rhetoric. 
The old critics and rhetocitian gained that it was necessary for artists to have a wide culture . 
They were proffestional of having a converstion law in Inertext, the law that change the old 

text. 
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 مظاهر التلوث البصري في مدينة كويسنجق
 (دراسة جغرافية )

 
 رستم سالم عزيز و امحد جليل امساعيل

 العراق-، إقليم كوردستانجامعة كويه ، كلية العلوم االجتماعية،قسم اجلغرافية
 (6122تشرين الثاني،  6 :تاريخ القبول بالنشر ،6122أيار،  62 :تاريخ استالم البحث)

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

( ثنائيدة الحنفعدة)مجال التلبيق طا هتحام بحل مثل هذه الحشةالل طالتي هي من نتائج تفاال ا نسان فدي الحةان،طللدم مدن  دالل االبدة تبادليدة
علوم ا صولية التي تشترك مع الجغرافية فدي موايديع،ا،ط  ريدي فدي د دول الجغرافيدة  لدراسدة مثدل هدذه الحشدةالل طتحليدل نتائجد  مع مختلف ال

 .ب،دف رسم  ريلة البيحة الجغرافية الحتةاملة
، سددواا بشددةل متعحددد ام (بشددريةاللبيعيددة طال)طالتلددوث البصددري هددو امددد انددوال التلددوث البيحددي الندداجم مددن سددوا اسددتخدام ا نسددان لعناصددر البيحددة

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

 طامداً من أبرز مظاهر تلم الن،ضة طمع ا تالف األلطاق طالثقافال يطالعحران توسع الحساميال ن،ضة مضارية كبيرس طيعد مجالنا اليوم مدنتعيش 

ث البصرية للحدينة محا كان ل  األثر في تلدو  تؤثر ال  البيحة طالصنااية طالخدمية تظ،ر صور جديدس طأنحاط متباينة من الحنشآل السةنية طالتجارية
، طمدينددة كويسددنجق هددي امدددت تلددم الحدددن التددي تحددر ا ن بحرملددة تلددور طنحددو سددريع  سددبا  ابتصددادية الحدينددة بصددرياً طافتقادهددا لللددابع الجحددالي

اإلنسان  تشوي  ألي منظر تقع الي  اين طثقافية طبالتالي فان،ا تتعرض ال  تغيير مستحر في هيةلية الحدينة طمورفولوجيت،ا طالتي تنعةس اثارها ال  
 .طغيرها... طربال ط أرصفة  طالجحالية لةل شئ يحيط بنا من أبنية  ا تفاا الصورس ط يحس اند النظر إلي  بعدم ارتياح نفس

ي،دف هذا البحث ال  دراسة طتحديد اهم مظاهر التلوث البصري فدي مديندة كويسدنجق، طتشدخيم اهدم العوامدل التدي كاندل طراا  ز،دور ابدرز      
 .ر،محاطلة منا للوصول ال  تقليل تاثير هذه العوامل في تغيير معالم الحدينةتلم الحظاه

 :طبد توصل البحث ال  مجحواة من ا ستنتاجال طهي   
  كان للتوسع الةبير الذي ش،دت،ا مدينة كويسنجق في فترس الثحانينال من القرن الحايي ال  اثر ال،جرس الةبيدرس لسدةان القدرت الحجداطرس الد -2

 .،محا افقدل الحدينة بعض اناصرها الجحالية(اشوائية)دينة ا ثر الةبير في ز،ور بعض ا مياا الغير نظامية اط الغير مخللةدا ل الح
فدي لعي العوامل ا جتحااية طالتدي تتحثدل بالدرجدة الرئيسدة بعددم الشدعور بالحسدؤلية طبلدة الدواي البيحدي لددت بعدض الفحدال السدةانية دطرا كبيدر  -6

 .لتلوث البصري للحدينةتفابم زاهرس ا

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

السةنية طالتصاميم الد يلة ال  الحدينة،ط سيحا تلم التدي جداال مدن  دارج البلدد طهدي فدي معظح،دا  تدتالئم مدع مددننا  ز،ور زاهرس النحالج -4
 .الحالية

 
 (التلوث البصري،استخدامات االرض، املتغريات املكانية،اخلصائص العمرانية:الةلحال الدالة

 
 

  



 2152 ،160-541 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: العدد، 51 :جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 541 

 الحقدمة
االت ييددا  تعددد التغددريات السددريعة الددل تخمددر  علدد   تلدد  جمدد

االنسددان ايدددس السددمات االساسددية للعصددر ا دددي ،ا  ان هدد   
غددزت عيدددن مكوندددات البي دددة ( الكميدددة واليوعيدددة)التغددريات السدددريعة

ال ي يعيش فيها ومن دون استثياء سواء كانت عياصر مادية او 
معيوية،واملدييددددددة  وصددددددلها االر ددددددية الددددددل  ددددددار  فيهددددددا االنسددددددان 

شهدت ايضا تغريات سريعة يف  ييتهدا  ،نشاطاته وفعالياته اليومية
وتركيبها العام،السيما  عد الزياد  السدكانية الكبدري  الدل تشدهدها 
مدن العامل حبكدم مداتتوفر فيهدا مدن تددمات وسدلن وفدرص عمدل 
قدددد تيددددر وجودهدددا يف امليددداطك االترس،جدددا شدددكل عامدددل جددد   

 .للهجر  اىل مثل ه   املياطك
رتلددددا  يف إم السددددكان ايب هدددد   الزيدددداد   يف يجددددصددددلقددددد  

وأوس وامللددب  ملددمسددتلزمات ييددالم اليوميددة و دداالتص الضددرورية كا
،وهدد ا  دددور  يتخملددب تددوفري وغريهددا مددن االيتياجات.....واملوأكددل

وسائل وتدمات وسلن ا افية،جا تعين يف اليهايدة يددوث تغيدري 
 والدل تتولدد عيهدا( الخمبيعية والبشرية)يف تصائص ومالمح املديية

 .الظواهر السلبية كتلوث  ي ة املديية ظهور  عض
هي ايدس  مديية كويسيجكتوأيت امهية مو و  الدراسة كون 

منوها،والسدديما  عددد  الددل شددهدت تخمددورات كبددري  يف مرايددلاملدددن 
،االمددر الدد ي يعددين 5001ظهددور الوظيلددة اجلامعيددة فيهددا عيددد عددام 

زيددداد  ايتياجدددات السدددكان فيهدددا للمدددواد والسدددلن واخلددددمات الدددل 
يف جمددداالت ييالم،جددا كددان  دددا االيفددر املباشدددر يف  تاجهددا هدد الءحي

ايددداث تغددريات كبددري  وسددريعة يف معظددم وظددائ  املدييددة وظهددور 
مو دددو  )تلدددل يف ميظمومدددة  ي دددة املدييدددة، وكدددان التلدددوث البصدددري

س اجلوانب الل تعر ت  ا املدييدة  عدد ان اتد ت ايد( البح 
 .ة يف املدييةتلقد  عض مسالا اجلمالية واملعماري

 :هدف البح  يتلخص مبا يليعليه فان البح  
ر التلدددددددددددددوث البصدددددددددددددري يف دراسددددددددددددة وهديدددددددددددددد اهدددددددددددددم مظدددددددددددداه -2

 .مدييةكويسيجك
 .هليل العوامل الل ت دي اىل تلاقم ه   املشكلة  -6

 .هديد االمهية اليسبية لكل عامل من ه   العوامل -3

التوجدد فدروق  هاما فيما خيص فر ية البح  فانيا نلرض  وأن
عوامددددل ال دددد   (0001) ات داللددددة إيصددددائية عيددددد مسددددتوس داللددددة

 .امل يفر  يف ظاهر  التلوث البصري يف ميخمقة الدراسة
والددد ي  يف دراسدددتيا  وقدددد ال االعتمددداد علددد  املددديه  االصدددوي

يددديص علددد  دراسدددة القواعدددد واالسددد  الرئيسدددية للظددداهر  اجلغرافيدددة 
تصدائص هد   عيد هديد ا درز مسدات و وفقا جملوعة من املتغريات 

الظاهر  يف املديية، اال افة اىل استخدام امليه  الكمي يف قيا  
لك مدددددددس تبدددددداين العوامددددددل املدددددد يفر  يف ظهددددددور هدددددد   املشددددددكلة،و 

 . ا الغرضهب اصةاخل ياناالستب استمار   االعتماد عل 
ومددن اجددل الوصددوه اىل اهددداف البحدد  والتوأكددد مددن صددحة 

            اوليددا مو دو  الدراسدة مددن اللر دية الدل ال و ددعها مسدبقان فوأنيدا تي
 :يفاليفة حماور وهي

 .التعري  مبيخمقة الدراسة ومو وعها -2
 .مالمح التلوث البصري واشكا ا يف مديية كويسيجك -6
هليددددل كمددددي للعوامددددل املدددد يفر  يف ظدددداهر  التلددددوث البصددددري يف  -3

 .مديية كويسيجك
 لتعريف بحنلقة الدراسة طمويوا،اا -2

 لقة الدراسةالتعريف بحن -2-2
تعدددددددد مدييدددددددة كويسددددددديجك ايددددددددس املددددددددن القد دددددددة يف اقلددددددديم  
رب تكوردستان العراق،و ا مكانة متميز     مدن االقليم كوهنا تع

مركددددددددددددددددز قضدددددددددددددددداء كويسدددددددددددددددديجك الددددددددددددددددل تتددددددددددددددددوأل  مددددددددددددددددن سددددددددددددددددتة 
،اما من (املركز،شورش،طك طك،سكتان،سيكردكان،ئاشل)نوايي

حملافظدددددددة ريددددددة الياييددددددة االداريددددددة فاهنددددددا تقددددددن  ددددددمن ا دددددددود االدا
 .اجليو ية الشرقية من احملافخمة هةار يل،وتقن يف اجل

شهدت املديية يا ا يداه معظدم املددن العراقيدة زيداد  كبدري  يف   
معدددددددالت منددددددو السددددددكان نتيجددددددة تضددددددافر جمموعددددددة مددددددن العوامددددددل 
االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية،اال ان ا ددرز تلددك العوامددل يف 

ر ،والسدددديما يف  دايددددة القددددرن ا ج ميخمقددددة الدراسددددة تتمثددددل  عامددددل
ا ادي والعشرين،يي  شهدت مديية كويسيجك ظهور الوظيلة 

فيها،جددددا كددددان  ددددا االيفددددر الكبددددري يف هجددددر  ( والوه مددددر )اجلامعيددددة 
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السددكان اىل املدييددة لددي  فقددط يف امليدداطك القريبددة مددن املدييددة  ددل 
 .ويىت من احملافظات العراقية االترس
ري  يف يجدددم سدددكان املدييدددة عليددده ياليددد  يددددوث زيددداد  كبددد

نسدددمة يف عددددام  84153حبيددد  ازداد مدددن  (5002-5005)لللددد   
ومبعدده مندو  5002نسدمة عيدد عدام  15881اىل مايقار   5005
وهو معده عاه فيما لو ال مقارنتها من املعده  %(105)  لغ حنو

 %(805)السديوي ليمددو سدكان القضدداء لللد   نلسددها والدل  لغددت
لها،ومن الوا دددح ان هددد   الزيددداد  الكبدددري  اي مدددا يشدددكل  دددع (5)

ك  و صدددور  مباشدددر  علددد  التوسدددن عيف يجدددم سدددكان املدييدددة تدددي
عيد عام ( 5كم80123)املسايي للمديية،حبي  اهنا ازدادت من 

5002عيددددد عددددام ( 5كددددم581511)اىل حنددددو مددددا يقددددار  5225
(5) 

،وقددددد  ثلددددت هدددد   الزيدددداد  يف زيدددداد  عدددددد االييدددداء السددددكيية يف 
 ،5002ييددا يف عددام  (51)اىل  5225يف عددام  ( 55)مددن املدييددة 

ان هددد   الزيددداد  الكبدددري  للسدددكان والتوسدددن املسدددايي للمدييدددة  دددا 
االيفددددار الكبددددري  والوا ددددحة العيددددان علدددد  تغيددددري املالمددددح العمرانيددددة 
للمديية وتقلدها  عض مسالا اجلمالية،وه ا ما سوف نتعرض  ا 

 .يف دراستيا
 صريتحديد مف،وم التلوث الب -2-6

هياك تعاري  واراء متعدد  يوه ملهوم التلوث البصري،وان 
هدد ا االتددتالف والتبدداين مددا هددي اال نتيجددة تعدددد مظدداهر التلددوث 
البصري واشكا ا من مديية اىل اترس،عل  العموم فان التعاري  

 .متعدد  وا دف ميها او الغرض هو وايد
 فدددالتلوث مبعياهدددا العددددام تعدددين ظهددددور شددد  مددددا يف مكدددان غددددري
 مياسدددب،واليكون مرغو دددا فيددده يف هددد ا املكدددان وقدددد يكدددون الشددد 

 .(8)مرغو ا فيه ا ا وجد يف مكان اتر
اما امللهوم العلمي للتلوث فاهنا تعدين يددوث تغدري وتلدل يف 
ا ركدددددددددة التوافقيدددددددددة الدددددددددل تدددددددددتم  ددددددددد  العياصدددددددددر املكوندددددددددة لليظدددددددددام 
االيكولوجي،حبيدد  تشددل فاعليددة هدد ا اليظددام وتلقددد القدددر  علدد  

ء دور  الخمبيعددددي يف الددددتخلص مددددن امللويفددددات وتاصددددة العضددددوية ادا
 .(4) ميها  العمليات الخمبيعية

 اهندددددا ،اياي ان التلدددددوث هدددددي عمليدددددة اتدددددتاله التدددددوازن البي دددددي   
تشمل كل ما ي يفر عل  عياصر البي ة سواء كانت عياصر طبيعية 

هي املصدر الرئي  للتلدوث يف الوقدت ا ا در  او  شرية، واملديية
ر اهندددددا مصددددددر الضو ددددداء  واملخللدددددات الصدددددياعية وعدددددوادم  اعتبددددا

 .(1) عيةالسيارات والتجار  البحثية االشعا
امددا فيمددا خيددص التلددوث البصددري، فقددد عددرف  املوسددوعة ا ددر  
التلددوث البصددري  اندده تشددويه تي ميظددر تقددن عليدده عدد  االنسددان 

حيدد  عيددد اليظددر اليدده حبالددة عدددم االرتيدداا اليلسددي،اي اهنددا حبيدد  
من انوا  الت وق اللين او اتتلاء الصدور  اجلماليدة لكدل شد   نو 

 .(1)وماشا ه  لك....حييط  يا من ا يية وطرقات وارصلة
وميهم من يعدرف التلدوث البصدري علد  انده عيدن التشدوهات 
 الياعدددة مدددن االتخمددداء املعماريدددة والتيظيميدددة واملخاللدددات العمرانيدددة

يددد  الددا مظدداهر سددلبية  ، اال ددافة اىل الظددواهر الددل تعتددرب يف(1)
تس  اىل مايو ا،وغالبا ما تكون  دا توأيفريالدا السدلبية علد  البي دة 

 .(3)واجملتمن
عليددددده فدددددوأن التلدددددوث البصدددددري تظهدددددر  شدددددكل عدددددام يف البي دددددة 

مددددددددددن مبدددددددددان  وشددددددددددوار  واللراغدددددددددات ومددددددددددا تتضدددددددددميه  العمرانيدددددددددة 
اله  اسدددتخدام االشدددكاه وماشدددا ه  لدددك،من تددد..............

ياسددددبة ومدددددواد  يدددداء متعدددددد  االشددددكاه، وتدددددراكم املري غدددداملعماريددددة 
القمامددددددددة واللضددددددددالت وانتشددددددددار الالفتددددددددات الدعائيددددددددة التجاريددددددددة 
واالعالميددة،كل هدد   التشددوهات  ددا التددوأيفري املباشددر علدد  عياصددر 

سددلع علدد  ا الددة اليلسددية لالفراد،ناهيددك دور عاليددة الرةيددة و ددا 
 .للبالدعن التوأيفري السلع عل  ا الة االقتصادية 

 
مالمش التلوث البصري طاشةال،ا في مدينة   -6

 كويسنجق
مدددددددن تددددددداله الداراسدددددددة امليدانيدددددددة جلميدددددددن جمددددددداالت واشدددددددكاه 
اسددددتخدامات االرض يف مدييددددة كويسدددديجك والقيددددام  املسدددددويات 
امليدانية ملعظم مياطك تواجدد هد   الظداهر   كدن القدوه  اهندا مدن 

وجودهددا يف ميخمقددة  الظددواهر الوا ددحة املعددامل يف املدييددة واليقتصددر
اىل عيدددن دون اتددرس او يف اسدددتخدام دون اتدددرس،  ددل اهندددا  تدددد 

املدييددة ، اال اهندا تيبدداين يف تايفريالدا علدد  تشدويه اخلصددائص  اييداء
البصددرية مددن ميخمقددة اىل اتددرس، ولكيهددا علدد  العمددوم تعمددل علدد  
تشويه شواتص ومعامل املديية ، ومن تكرارها  مبرور الوقت علد  
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ان هدددد   املشدددداهد تلقددددد االيسددددا   ددددالقيم اجلماليددددة وجودهددددا  فدددد
والصور الراقية ملعاملها املعمارية، و كن ليا ا راز اهم تلك املالمح 

 :واالشكاه مبايلي
 انتشار الدااية ا االمية-6-2

تشدددمل  شدددكل عدددام عيددددن اللويدددات والالفتدددات وامللصددددقات 
املياطك  التجارية الل تيتشر يف معظم مياطك املديية و االتص يف

وكدد لك وجددود املبدداا  ات االيجددام ( السددوق الرئيسددي)التجاريددة 
واملسددددددايات واالوان املختللددددددة والددددددل تدددددد دي اىل اتلدددددداء الصددددددور  

اهندا  ندو   اجلمالية ملثدل هد   امليداطك ، ويف املقا دل  كدن اعتبارهدا 
 .(5) وق اللين الصحاهبا كما يف الصور من انوا   انعدام  ال

 

 الحرطري  ا زدمام -6-6
 يك شوار  املديية وسوء استخدام االرصلة ،  دث نتيجة ه

ا  نتب  من تاله الدراسة امليدانية ان معظم شدوار  املدييدة تقدل 
 ،  اال دددددافة اىل كوهندددددا  ات جدددددر وايددددددامتدددددار (1)عر دددددها عدددددن 

جددا يعرقددل يركددة السددري فيهددا، كمدداهي ا دداه يف (  هددا  وايددا )
الصدور  )ام وشار  تكية الخمالبداا ا م شار  ياجي قادر وشار 

جددددا يزيددددد مددددن  لددددك االزديددددام املددددروري هددددو سددددوء اسددددتخدام و ( 5
االرصدددددلة مدددددن قبدددددل اصدددددحا  احملدددددالت التجاريدددددة و عدددددض الباعدددددة 
املتجدددددددول  مدددددددن تددددددداله اسدددددددتخدامها لعدددددددرض البضدددددددائن والسدددددددلن 
املختللة،وعددددم وجدددود امددداكن تاصدددة لوقدددوف السددديارات و التددداي 

.شدددددددددددددددددددددددددددددددددار فاهندددددددددددددددددددددددددددددددددا تقددددددددددددددددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددددددددددددددد  جيدددددددددددددددددددددددددددددددددب ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 االزديام املروري يف الشار  الرئيسي لسوق املديية-:(6) الصورس
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 تنول مواد البناا طا كساا -6-3
التلددددوث البصددددري  شددددكل وا ددددح  يظهددددر هدددد   الشددددكل مددددن 

يية والسددددددديما ا ديثددددددة ميهدددددددا كمدددددددا يف للعيددددددان يف امليددددددداطك السددددددك
 ييدددد ( زانكو،هيبددددت سلخمان،زانسددددت، فيدددددراي،دوالراو )اييدددداء

السدددميت،اجلص،القرميت، )مثدددل اسدددتخدم مدددواد انشدددائية متعددددد 
و التدددداي فاهنددددا ملددددك نددددو  مددددن ( اخل...ا ددددالن، املرمددددر، املوزائيددددك

التخبط يف الصدور اجلماليدة لالشدياء والسديما عيددما تكدون هيداك 
 (.8الصور )ين يف مستويات البياء والديكورات املختللةتبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيو  استخدامات مواد البياء واالكساء يف املديية -:(3)لصورس ا
 تدا ل استخدامال ا رض -6-4

ادس القصور يف توفري االيتياجات واملتخملبات املعيشية لدس 
 دددافات اىل اجددراا ا( الل ددة اللقدددري ) عددض ف ددات سدددكان املدييددة 

للمبددددددداا او   راغدددددددات اخلارجيدددددددةلعلددددددد  العياصدددددددر وال وتعدددددددديالت

        او طددددددا ك يفدددددداا ا ددددددايف ( دوكددددددان)املسدددددداكن كبيدددددداء حمددددددل  دددددداري 
او استخدام واجهات امليازه لوقوف السيارات ( شقة عل  يد )

وغريهدددا مدددن هددد   املظددداهر، جدددا ادس اىل تشدددوية الخمدددا ن املعمددداري 
 .كيية او التجاريةاالصلي ملثل ه   الويدات الس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا افة حمل  اري داتل الويدات السكيية يف املديية-:(4) الصورس
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 تفاطل ارتفااال الحباني طمسامت،ا -6-5
يف وجود مباا متعددد  الخموا دك او  ات  تمثل ه ا اليمط يو 

مسددددايات كبددددري  وديكددددورات  تللددددة اىل جانددددب  يدددداء  و طددددا ك 
كمدا   5م( 500)د تصل يف معظمها اىلوايد او ملساية صغري  ق

يف معظدددددددم االييددددددداء الدددددددل  ييددددددددت  شدددددددكل عشدددددددوائي يف املدييددددددددة 

، (ريهامون،جوهرئاوا،ازادي،قسدددد)كمددددا يف اييدددداء ( اتالتجدددداوز )
لمسددداكن والشدددوار  داتدددل ل ييددد  عددددم وجدددود مورفولوجيدددة يفا تدددة

وانعدددام رةيددة  صددرية  ات عاليددة للعدد  ( 1الصددور )هدد   االييدداء 
 .ليهاعيد اليظر ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في ا رتفااال  مدت الومدال السةنية في الحدينة التباين-:(5) صورس
 القحامة طالفضاللانتشار  -6-2

تشددددددددددكل معظددددددددددم ميدددددددددداطك تكددددددددددد  اللضددددددددددالت والقمامددددددددددة 
سددددواء تلددددك الددددل ترمدددد   شددددكل عمدددددي ( املسددددايات امللتويددددة)
مددددن قبددددل السددددكان او تلددددك املددددواد او البقايددددا اخلاصددددة ( قصدددددي)

ميظدران  ات مد اخلدمات اجملاري واملاء وتصري  امليدا  الثقيلدةلعملي
            غدددددددددري الئقدددددددددان  القيمدددددددددة اجلماليدددددددددة للمدييدددددددددة كمدددددددددا عيدددددددددد تواجدددددددددد 
اكدددددددددا  الخمدددددددد  واكددددددددوام االيجددددددددار املتبقيددددددددة يف امدددددددداكن تقددددددددد  

 (.1الصور  )اخلدمات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عض اخلدمات يف املديية  قايا اكوام االيجار املتبقية من جراء تقد -:(2) الصورس
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 انتشار الحيوانال السائبة-6-7
تظهددددر مثددددل هدددد   ا دددداالت يف  عددددض االييدددداء السددددكيية مددددن 
املدييدددة والسددديماااليياء الشدددبه متكاملدددة عمرانيدددا او تلدددك امليددداطك 

كمدددا يف ( ا ضدددري–املتصدددل الريلدددي )القريبدددة مدددن اطدددراف املدييدددة

ل مظهر غري يضاري يي  تشك( هامون،ازادي، قيديل)ايياء 
داتددل املدييدددة ،  اال ددافة اىل تشدددويه صددور  املدييدددة ملددا ي كددده مدددن 

 (.1الصور )صور   صريةغري عيلة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

اتددددددددددددرس للتلددددددددددددوث البصددددددددددددري مثددددددددددددل انتشددددددددددددار االسددددددددددددالك  -2-8
ات االهليددة  و دداالتص يف املولددد( اتالكيددبالت والددواير )الكهر ائيددة

جددا يشددكل ميدداظر مشددوهه جلماليددة املدييددة ،  اال ددافة اىل وجددود 
 .(3الصور  ) اطر عل  سالمة املواطي  

وكددة مددة وامل  دوهيدداك ايضددا ظدداهر  وجددود  قايددا املبدداا القد ددة امله 
القد دة ( اليدوا )من الزمن والسديما يف امليداطك املركزيدة  لل   طويل

، ييد  تدراكم (  لر قيدي ،  ايزاغا،قلعة)للمديية كما يف ايياء 
 .(2الصور  )ه   املواد البيائية فوق  عضها جا تلقد عالية املديية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 

تحليل كحي للعوامل الحؤثرس في زاهرس التلوث  -3
 البصري في مدينة كويسنجق

يتضدددمن هددد ا احملدددور دراسدددة وهليدددل اهدددم العوامدددل املددد يفر  يف      
مددددن تدددداله  ظدددداهر  التلددددوث البصددددري يف ميخمقددددة الدراسددددة،و لك

تغدددريات اسدددتخدام اسدددلو  املعاييدددة  االعتمددداد علددد  املعلومدددات وامل
 :املستخدمة يف االستبانة،و كن ليا تلخيصها  اخلخموات االتية

  لوال العحل: 3-2
تصددددددميم اسددددددتمار  االسددددددتبيان والددددددل تتضددددددمن جمموعددددددة مددددددن  -2

 (.متغري 51)املتغريات
اتتيار عيية البح ،ا  ال اتتيار العيية العمدية كوهنا تتالئم  -6

 .من اغراض البح 

راد العييدددددة ومدددددن ف دددددات يان علددددد  افدددددتبتوزيدددددن اسدددددتمار  االسددددد  -3
 .ومستويات عمرية  تللة

ال هويلهدددا اىل  ( اسدددتمار  11 واقدددن ) عدددد عدددن االسدددتمارات -4
 .(Spss)مصلوفة املعلومات وال تزهنا يف  رنام 

التحليدددل االيصدددائي علددد  متغدددريات الدراسدددة،واملتمثل اجدددراء  -5
      اسدددددددددددلو  التحليدددددددددددل العددددددددددداملي  خمريقدددددددددددة املكوندددددددددددات االسدددددددددددا 

(Principal Componet
*

). 
 تحليل الحتغيرال :3-6
  ةدددددات العييدددري لويدددددددددمتغ (51)انات عنددددن البيددد ان ال عدددد ع 

تكوندددددددت لددددددددييا مصدددددددلوفة معلومدددددددات ملتغدددددددريات ( افدددددددراد العييدددددددة)
والددل ال اسددتخدامها مددن قبددل البايدد  لتغخميددة ( 5امللحددك)الدراسددة

لة،علما ان املتغدريات اهم العوامدل الكاميدة وراء تلداقم هد   املشدك
املستخدمة يف دراستيا ملديية كويسيجك قدد متلد  عدن املتغدريات 
املسدددددتخدمة يف مددددددن وميددددداطك اترس،و لدددددك يسدددددب اتدددددتالف 
تركيبدددة اجملتمعدددات ودرجدددة تقددددمها ا ضددداري والعمدددراا ومسدددتوس 

 .ادراكها الثقايف
يف هدددددد   الدراسددددددة سددددددوف نسددددددتخدم االسددددددلو  االيصددددددائي  -2

 خمريقددددددة  (Factor Analyses)العدددددداملياملعددددددروف  التحليددددددل 
املكونددددات االسددددا ، و لددددك مددددن اجددددل الوصددددوه اىل معرفددددة ا ددددرز 
العوامددل الددل كانددت وراء ظهددور هدد   املشددكلة ومعرفددة تصائصددها 
الداتليدددة  دددمن اجملموعدددة الوايدددد ،اي ان ا ددددف مدددن اسدددتخدام 
هدد   الخمريقددة هددو اتتصددار العالقددات املتداتلددة  دد  املتغددريات اىل 

ييد  تيدتظم هد   املتغدريات يف  (Factors)د من العوامدلاقل عد
جمموعات تش ك فيها املتغدريات املتشدا ه،وهو مدايعرف  تشدبعات 

 .(2) (Factor Loading)العامل
تدددايت امهيددددة اسدددتخدام هدددد   الخمريقدددة يف الدراسددددات اجلغرافيددددة       

 كوهنا يتيح االنتقاه من وص  العالقات املكانية وصلان للظيان 
ال عاد التباين القائم  صلان ريا يان،فالعوامل اليا ة  ثل وصلان اىل و 

  دددددددددد  املتغددددددددددريات املسددددددددددتخدمة يف هليددددددددددل تصددددددددددائص الظدددددددددداهر 
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املدروسة،ومن مث الكش  عدن وزن كدل متغدري مدن هد   املتغدريات 
 .(50)الل تقي  تصائص الظاهر  وكُل عل  يد 

 نتائج التحليل:3-3 
ي  خمريقدددددة املكونددددددات  عدددددد تخمبيدددددك اسدددددلو  التحليددددددل العدددددامل

االسدا  علدد  متغدريات الدراسددة،اظهرت اليتدائ  عددن وجدود يفاليفددة 
مدددن التبددداين الكلدددي خلصدددائص  %(11081)عوامدددل رئيسدددة فسدددرت

،وهددددي نسددددبة  (5و5   اجلدددددول)املتغددددريات املسددددتخدمة يف البحدددد 
كبددددري  جددددا يددددده علدددد  ان معظددددم املتغددددريات الددددل اسددددتخدمت يف 

حليددددل،ا   كدددن تقسدددديم هدددد   الدراسدددة قددددد سدددامهت يف عمليددددة الت
 :العوامل كما يلي

 
 الخصائم العحرانية:العامل ا طل

من يجم التباين،اي مبعد   %(82055)فسر ه ا العامل حنو
من اسبا  يددوث ظداهر  التلدوث البصدري يف مدييدة   %(82)ان

كويسدددددددديجك  كددددددددن ارجاعهددددددددا اىل املتغددددددددريات الددددددددل تدددددددديظم  دددددددد ا 
رئيسدددة،توأيت يف مقددددمتها  متغدددريات (1)العامدددل،وتتكون مدددن سدددبعة

يليهددددا متغددددري  (00251)متغددددري التلدددداوت يف ارتلددددا  املبدددداا و قيمددددة
يف يددد   (00331)واالكسددداء التيدددو  يف اسدددتخدامات مدددواد البيددداء

 .املراتب االترس توأيت  قية املتغريات يف
وه ا ما ي كد ليا مدا اظهرتده الدراسدة امليدانيدة للمدييدة حبيد   -7

 املبدددداا والواهنددددا ومددددواد البيدددداء تكدددداد ان االتددددتالف يف ارتلاعددددات

تكون مسدة اساسدية ملعظدم ميداطك املديية،السديما االييداء ا ديثدة 
،كمددا 5001الددل نشددوأت  عددد ظهددور اجلامعددة يف املدييددة عيددد عددام 

 .(زانكو،هيبت سلخمان،فدراي)يف ايياء
 

 الحركة طالحرطر:العامل الثاني
تلسريها ليسبة التبداين،ا   يوأيت ه ا العامل يف املرتبة الثانية يف    

مددن اسددبا  تبدداين الظدداهر  املدروسة،ويضددم %( 51051)فسددر حنددو
متغريات،تددددوأيت يف مقدددددمتها متغددددري سدددددوء ( 1)هدددد ا العامددددل  سددددة

اسدددددددددددددتخدم ارصدددددددددددددلة الشدددددددددددددوار ،حبي   لغدددددددددددددت قيمدددددددددددددة معامدددددددددددددا 
،يليهددددا متغددددري عدددددم وجددددود مخمدددديط مسددددبك عيددددد (00211)تشددددبعها

 وتليهددددددددا املتغددددددددريات (00121)انشدددددددداء املشددددددددارين اخلدميددددددددة و قيمددددددددة
االترس،جددددا الددددب االنتبددددا  هيددددا هددددو ان تاصددددية  دددديك الشددددوار  
وحمدوديددددددددة ا اهالددددددددا هددددددددي مددددددددن االمددددددددور الوا ددددددددحة للعيددددددددان يف 

يدد  تواجددد احملددالت ياملديية،السدديما يف ميخمقددة السددوق الرئيسددة 
التجارية عل  طريف الشار  الرئي  الد ي تدر ط اجدزاء السدوق مدن 

 . عضها

 
 قيم اجل ور الكامية ونسب التباين امل اكم ملتغريات ميخمقة الدراسة -(:2)جدطل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Component الجذر الةامن 
Total 

 نسبة التباين
% of Variance 

 التباين التركحي
Cumulative % 

1 4.909 39.210 39.210 

2 3.146 27.261 66.471 

3 1.025 9.889 76.359 

4 .865 6.345 82.704 

5 .743 5.421 88.124 

6 .674 3.014 91.138 

7 .154 2.293 94.431 

8 .117 1.764 96.195 

9 .101 1.695 98.891 

10 .082 .496 99.387 

11 .057 .246 99.633 

12 .036 .175 99.808 

14 .021 .129 99.937 

15 .015 .033 99.970 

16 .004 .030 100.000 

Analysis Component Method: Principle Extraction    
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 انتشار الفضالل طبقايا مواد البناا :العامل الثالث
هدددددددد ا العامددددددددل ار عددددددددة متغددددددددريات مهمة،اسددددددددتخماعت ان يضددددددددم    

مددددددددن اسددددددددبا  التباين،حبيدددددددد  ظهددددددددرت اعلدددددددد   %(2033)تلسددددددددر
تليها متغري وجود  قايا ( 00118)التشبعات يف متغري رمي القمامة

يف يدد  تددايت املتغددريين االتددرين  (00150)املددواد االنشددائية و قيمددة
واملتمثلتددد   وأنتشدددار ا يواندددات السددددائبة وظددداهر  وجدددود املولدددددات 

 .الكهر ائية االهلية يف املراتب االتري 

 
 مصلوفة تشبعات العوامل ملتغريات ميخمقة الدراسة-:(6)جدطل

Factor (3) Factor (2) Factor (1) Variables 

.136 .656 .061 X1 

.451 .952 .569 X2 
0.061 .711 .141 X3 
.326 .551 .791 X4 
.010 .059 .885 X5 
.720 .145 .401 X6 
-.154 .239 .692 X7 

.066 .332 .751 X8 

.138 .242 .915 X9 

-.175 .737 .622 X10 
.049 .127 .522 X11 
.134 .799 .104 X12 
.082 .566 .061 X13 
.737 .074 .407 X14 
.607 .360 .359 X15 
.607 .044 .038 X16 

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

امددا فيمددا خيددص دور اجلهددات ا كوميددة وامل سسددات التعليميددة 
وث البصدددري يف املدييدددة،فان يف ا دددد او التقليدددل مدددن مظددداهر التلددد

مددن  %(12) ددوأننتددائ  الدراسددة امليدانيددة  لعييددة البحدد  تبدد  ليددا 
اسددبا  التلدوث اىل تقصدري الددوائر ا كوميددة   افدراد العييدة يرجعدون

كالبلدية واملرور واملاء واجملاري وغريها مدن امل سسدات اخلدميدة يف 
يد،وهددددد ا مدددددا ي كدددددد عليدددددة قدددددو  معامدددددل اداء تددددددمالا  شدددددكل ج

يددد  كاندددت العالقددددة  يف(00335)االرتبددداي  ييهمدددا ا   لغدددت حنددددو
يددددة  دددد  املسددددتوس العلمددددي والثقددددايف وااليسددددا  و طرديددددة موجبددددة ق

 املسددددد لية وتلددددداقم ظددددداهر  التلدددددوث البصدددددري،حبي   لغدددددت قيمدددددة 
 .** (00255)االرتباي

 
 النتائج -
 عددددد التقصددددي والدراسددددة ملو ددددو  البحدددد  والتخمددددرق اىل ا ددددرز     

هدد   الظدداهر  وهديددد االسددبا  والدددوافن الددل  تصددائص ومسددات
 :ت يفر عل   روزها توصل البح  اىل جمموعة من اليتائ  ميها

تعدددد مدييدددة كويسددديجك ايدددد املددددن الدددل تعر دددت اىل ظددداهر   -2
التلوث البصري و شكل سرين جدان،جا تلقد تصائصها اجلمالية 

 .العمرانية وال كيبية مامل يتم و ن ا لوه  ا
ر واشدددكاه مظدددداهر التلدددوث البصددددري يف املدييددددة متلددد  صددددو  -6

بدددددداا او انتشددددددار لويددددددات مدددددا   وجددددددود  تبدددددداين يف ارتلاعددددددات امل
الدعايددة واالعددالن او اتددتالف مددواد البيدداء واالكسدداء وغريهددا مددن 

 .املظاهر

ايفبتت نتائ  التحليل العداملي  دوأن هيداك يفاليفدة عوامدل تلسدر  -3
عل  التلوث البصدري يف نسبة عالية من التباين يف العوامل امل يفر  

مدن التباين،والبقيدة تعدود اىل عوامدل  %(11)املديية،ا  فسرت حنو
 اخلصدددددائص العمرانيدددددةك العوامدددددل  عامدددددل اترس،تتمثدددددل  ا دددددرز تلددددد

ويركددددددددة املددددددددرور واملشا ، اال ددددددددافة اىل عامددددددددل وجددددددددود اليلايددددددددات 
 .واللضالت وانتشارها  شكل عشوائي

ديدة،املرور، الخمدرق، البل)للجهات املس لة  عن تيظيم املدييدة  -4
الدور السلع يف تلاقم وزياد  مظاهر ه   ........( املاء واجملاري

 .الظاهر  داتل املديية
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ايفدداران سددلبيان علدد  اليددوايي العمرانيددة  جممددل هدد   املظدداهرملددك  -5
واجلماليدددة للمديية،السددديما يف امليددداطك التجاريدددة ومدددداتل املدييدددة 

ميدددن املسددددافرين والسددددواا ة وجلللمدييددددلدددل تعتددددرب البوا دددة الرئيسددددة وا
 .املاري  عرب املديية

 

 لحقترمالا -
ضددة عاليدة شدداملة قددد اليدوم حباجددة اىل هن( مدددييتيا)ان جمتمعيدا
ثور  عل  التلوث البصري ويىت نعيد للبي ة املديية لاتصل اىل يد 

شددددكلها ومالحمهددددا اجلميلددددة واتزاهنددددا البصددددري واجلمدددداي ال ددددد مددددن 
 :ات واالمور االتيةالعمل معان وفقان للخخمو 

ا ضدداري  دد  ا يدداء اجملتمددن مددن تدداله -نشددر الددوعي الثقددايف -2
االملدددددددددددام  اليددددددددددددوات واملددددددددددد  رات العلميدددددددددددة يدددددددددددوه مثدددددددددددل هددددددددددد   
املوا ين،و ددددرور  مشددددداركة اجلهددددات  ات العالقدددددة يف مثددددل هددددد   

 .احملافل العلمية
مدددددن الضدددددروري تكدددددوين جلدددددان مدددددن قبدددددل املسددددد ول  عدددددن ادار   -6

عمددل علدد  تيظدديم  مندو املدييددة وتعمددل علدد  و ددن وتيظديم املدييددة ت
اخلخمددددط املسددددتقبلية لتخمددددوير املدييددددة والسدددديما يف امليدددداطك ا ديثددددة 

 .اليشوأ 
و ددددن التعليمدددددات والقددددواني  حبدددددك املتجدددداوزي  علددددد  امللكيدددددة  -3

العامددة مثددل اصددحا  الدعايددة واللويددات االعالميددة او اصددحا  
اد الددل تسددتخدم يف التجدداوزات السددكيية والعمددل علدد  توييددد املددو 

 .االعالن والدعاية
مبا يتالئم مدن طبيعدة  هديد الوان معيية الستخدامات االرض -4

االسددددتخدام،فمثالن حيدددددد اللددددون االصددددلر للم سسددددات الصددددياعية 
واالتضددددددر لالمددددددور الزراعيددددددة،ام اللددددددون االزرق فيحدددددددد لالعددددددالن 

 .التجاري واالشارات املرورية
 رفددددن  قايددددا مددددواد البيدددداء واالكددددوام الددددزام املددددواطي  واملقدددداواين  -5
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إقلدديم كوردسددتان العددراق، وزار  التخخمدديط ،مديريددة ايصدداء السليمانية،تالصددة  (2)

املسددح لعدددد السددكان يسددب الويدددات االداريددة، اليتددائ  االوليددة نتددائ  االيصدداء و 
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 (.5اخلارطة رقم.)5000صالا الدين ،
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الثقافيدددددددة، سلسدددددددلة شدددددددهرية يصددددددددرها اجمللددددددد  الدددددددوطين للثقافدددددددة والليدددددددون واالدا  
 .51،ص5220،اغسخم ،515العددالكويل،

فهد  ن عبداهلل ا ريقي،التوافك واالنسجام يف البي ة العمرانية يف ظل انتشدار  (2)
جملدددددددددة العلدددددددددوم االساسدددددددددية )فيصدددددددددلالالفتدددددددددات التجاريدددددددددة، جملدددددددددة جامعدددددددددة امللدددددددددك 

 .1ص.5008عمان،اجمللد الرا ن،العدد االوه،(والتخمبيقية
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 مع جزيل شةرنا لتعاطنةم معنا

 دياردةى ثيسبوونى بينني لةشارى كؤية

 (ينةوةيةكي جوطرايفتويَذ)
 ثوختة

ثيسبوونى ذينطة يةكيَكة لةو بوارانةى كة جوطرافياى هاوضةرخ  بةتايبةتى لةبوارى ثراكتيكدا طرنكى ثىَ دةدات 
بةمةبةستى دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو ، زانستى جوطرافياش بةثيَى ميتؤد و تيَروانينى خؤى هةوَلدةدات بةشدارى 

 .و شيكردنةوةى دةرئةجنامةكان لةقالبيَكى تةواوى زانستيدا بكات لةدةرخستنى طرفتةكان 
ثيسبوونى بينني يةكيَكة لةجؤرةكانى ثيسبوونى ذينطة كة دةرئةجنامى خراثي بةكارهيَنانى مرؤظة بؤ رةطةزةكانى 

يةى ، ض بةريَطاى ئةنقةست يان بةشيًََوةيةك كة لةسنورى دةسةالت دةربضيَت،شاريش بةو ثيَ( سروشتى،مرؤيى)ذينطة
كةشويَنى ثيادةكردنى ضاالكيةكانى رؤذانةية لةطؤرِان ونويَبوونةوةداية، ئةمةش لةئةجنامى زيادبوونى دانيشتوان و 
ثيَداويستيةكانيَتى ،هةندىَ جارئةم طؤرانكاريانة رةنطدانةوةى نةريَنى بةسةر ذينطةدا ديَنيَتةكايةوة، شارةكان لةم 

فراوانبوونى خيَرابوونةتةوة ئةم بارةش هةمةجؤرى لة ويَنةى تازة و شيَوازى  رؤذطارةى ئيَستادا دووضارى طةشةكردن و
جيا جيا لةكةرتةكانى نيشتةجيَبوون و بازرطانى و ثيشةسازى و خزمةتطوزارى بةدوايةكدا هيَناوة و رةنطدانةوةى هةبووة 

 .نىلةسةر ذينطةى بينينى شارةكان، بةجؤريَك هةندىَ جار تام ولةزةتى بينني دةشيَويَ

شارى كؤيةش يةكيَكة لةو شارانةى بةدةر نةبووة لةو طؤرِان و طةشة خيَراية بةهؤى هؤكار ئابورى و رؤشةنبريى 
ئةمةش بةدواى خؤيدا طؤرانكارى بةسةر ثيَكهاتةى مؤرفؤلؤجى شارةكة داهيَناوة ، بةجؤريَك لةهةندىَ باردا دميةنى وا 

 .ودةى بكات و ويَنةى جوانى شارةكة وون بكاتديَتة بةرضاو كة مرؤظ راستةوخؤ هةست بة نائاس
ئاماجنى تويَذينةوةكة بريتية لة دياريكردنى ديارترين دياردةكانى ثيسبوونى بينني لةشارى كؤية، لةطةلَ دةستنيشانكردنى 

ت ئةو هؤكارانةى كة كاريطةرن لةسةر سةرهةَلدانى ئةم دياردةية، بؤ ئةوةى لةريَطاى ئةم ليَكؤلينةوةية بتوانريَ
 .لةداهاتوودا هةندىَ لةكاريطةرى ئةم هؤكارانة بةرةو كةمبوونةوة ببات

 :تويَذينةوةكة دةطاتة ئةم دةرئةجنامانةى خوارةوة
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فراوانبوونى خيَراي شارةكة لةماوةى هةشتاكانى سةدةى رابردوو بةهؤى كؤضى زؤرى طوندنشينان بؤ شارةكة رؤَلى -2
كى زيادةرؤ، ئةمةش بةرثرس بووة لة وونكردنى هةندىَ تومخى جوانى سةرةكى هةبووة لةدروستبوونى هةندىَ طةرة

 .شارةكة
هؤكارى كؤمةاليةتى لةهةست نةكردن بةبةرثرسياريةتى و كةمى هؤشيارى ذينطةيى لة اليةن بةشيَك لةدانيشتوانى -6

 .شارةكة هؤكاريكى تر بووة لةزيادكردنى ئةم دياردةية
بريارةكانى شارةوانى رةنطدانةوةى ئاشكراى هةبووة لةتيَكدانى هةندىَ سيماى  نةبوونى شةفافيةت لةجيَبةجيَكردنى-3

جوانى شارةكة، ئةمة سةرةراى كةمى شارةزايى زانستى الى هةندىَ فةرمانبةرى ثةيوةست بة بوارى بةكارهيَنانى زةوى 
 .لةشارةكة

نانةى كة لةدةرةوة ديَتة ناو والتةوة لةطةلَ دةركةوتنى دياردةى مؤديَلى تازة لة ديزاينى خانوو بةتايبةتى ئةو ديزاي-4
 .ذينطةى ئيَستاى شارةكة ناطوجنيَن

 
DEMONSTRATION OF VISUAL POLLUTION IN THE CITY OF KOYSNJAQ  

ABSTRACT 

 
The problem of environmental pollution is one of the areas of modern studies of geographical contemporary, especially 

after it succeeded the geographical access to the area of application and attention to solving such problems, which are the 

results of human interaction in the place, and through a reciprocal relationship (binary utility) with the various science 

fundamentalist involved with geographical themes, no doubt to enter the geographical study of such problems and 

analyze results in order to map the geographical environment integrated.  

And visual pollution is one of the types of environmental pollution resulting from the misuse of rights to elements of the 

environment (natural and human), either deliberately or involuntarily. boundary and the city as the man who exercises 

daily activities is nothing but a vital tissue continues to change and update the inevitable result of diversity of human 

needs, which reflected its negative effects in the environment which they live,  

Live our cities today renaissance civilization great is the expansion of spatial and urban and one of the most prominent 

manifestations of the Renaissance and with different tastes and cultures, show new images and patterns varying from 

residential, commercial, industrial and service affect the visual environment of the city which has had impact on the city 

pollution visually and lack of character of the aesthetic, and the city Kuysanjaq is one of those cities is undergoing an 

evolution and rapid growth for economic reasons, cultural, and therefore they are subjected to constant change in the 

structure of  the city and land scape and its effects on the distortion of any landscape is located by the human eye feels 

when viewed with unease the same and the disappearance is the aesthetic of everything surrounding the Use of buildings 

and roads and sidewalks ... And others.  

This research aims to study and identify the most important aspects of visual pollution in the city of Kuysanjaq, and 

diagnosis of the most important factors behind the emergence of the most prominent of those appearances, trying to get 

us to reduce the impact of these factors to change the character of the city.  

The research has come to a set of conclusions, namely:  

1 - had witnessed the expansion of the great city of Kuysanjaq in the eighties of the last century following the massive 

migration of the population of neighboring villages into the city effect in the appearance of some neighborhoods, irregular 

or non-planned (random), which have kept the city some elements of the aesthetic.  

2 - play and social factors that are primarily not the main feeling gauge and lack of environmental awareness among some 

population groups a significant role in the growing phenomenon of visual pollution of the city.  

3 - lack of transparency in the implementation of the decisions of the Directorate of the municipality had a clear impact in 

some distortion of aesthetic features in the city, in addition to lack of experience and practice some of the staff involved in 

organizing land uses in the city.  

4 - the emergence of the phenomenon of residential models and exotic designs of the city, especially those that came from 

outside the country, most of which adapt of our cities with the current.  
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 تحليل الهيكل الصناعي لمحافظة دهوك  
 -دراسة في التوطن الصناعي –

 
 ابراهيم خشمان هسام 

 العراق -اقليم كردستان ،عة دهوكمجا ،،فاكوليت العلوم االنسانية سكول اآلداب، ،قسم اجلغرافية
 (8122تشرين الثاني،  21 :تاريخ القبول بالنشر ، 8122حزيران،  82:تاريخ استالم البحث)

 
 الخالصة

تتلخص مشكلة الدراسة في كون الصناعة بشكل عام والتحويلية بشكل خاص في محافظة دهوك حديثة العهد  اليتجاوز عمرها الزمني سوى 
يل اربعة عقود وبذلك لم تنل فرصتها الكافية من التطور وهي تتوزع توزيعا غير عادال من حيث العدد والحجم الصناعي ويظهر ذلك من خالل تحل

فقد شهدت محافظة دهوك تطورا ملحوظا في الهيكل الصناعي التحويلي اذ بلغ مجمل اعداد وحداتها الصناعية . هيكل الصناعي للمحافظة ال
عامال وحسب البيانات المسجلة في دائرة التنمية الصناعية في المحافظة لسنة  1322مصنعا في كافة الفروع الصناعية وقامت بتشغيل  135

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

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

 .تخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، فضال عن االستنتاجات والمقترحات حسب الوحدات االدارية للمحافظة باس
 

   .نشاط صناعي  ،تصنيف  ،فروع صناعية  ،حمافظة دهوك ،هيكل صناعي :كلمات دالة 
 

 مقدمة
 

 جزءا هاما من النشاط األقتصادي القطاع الصناعييشكل 
نشاط كونه يعد من أهم قطاعات هذا ال  يتعدى ذلك يف  ال بل

ورمزا والرفاهية ، فقد اصبح يف الوقت احلاضر اساسا للتقدم 
التكاد للتحضر وذلك من خالل فروع الصناعات التحويلية اليت 

متثل اساس التقدم هي و  . من اركان جمتمعنا منها لو ركنخي
االقتصادي سواء كان ذلك القتصاديات املدن او لالقاليم او 

ذلك جليا من خالل عدد على مستوى الدول ، ويظهر تأثري 
احلياة  قد سامهت يف رقيف .املشاريع الصناعية كما ونوعا 

احلضرية ولكنها مع ذلك خلقت اشكاليات كبرية  كانت من 
 ةاالستخراجي امن قطاعاهتامهها التلوث وجبميع اشكاله 

ها اكثر  منيعد  التحويلية الصناعات قطاعف  .والطاقة  ةوالتحويلي
زيادة يف الدخل واحداث حتقيق الو عمل ال رصف توفري على درةـق 

مت التاكيد على فروع  فقد ذلك على وبناءا. عمليات التنمية
ها يتيف هذا البحث من خالل دراسة هيكل الصناعة التحويلية 
ومت استبعاد قطاع الصناعة االستخراجية  يف حمافظة دهوك 

 عاتالصنا واقع حتليلمن خالل و  ،احلديثة العهد يف احملافظة 
 .املختلفةالصناعية  فروعها  وحجم وتوطنها التحويلية

 
 مشكلة البحث

 
تتلخص مشكلة الدراسة يف كون الصناعة بشكل عام 

خاص يف حمافظة دهوك حديثة العهد والتحويلية بشكل 
صتها ة عقود وبذلك مل تنل فر اربعاليتجاوز عمرها الزمين سوى 

من  لتباين املكاينالكافية من التطور وهي تعاين من اشكالية ا
اهليكل مما يؤثر سلبا على واقع حيث العدد واحلجم الصناعي 

  .للمحافظةحدات االدارية و حسب ال الصناعي
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 ف البحثاهدأ
حافظة من للم اىل حتليل اهليكل الصناعي البحث هدفي

 :خالل
تصنيف ابرز الفروع الصناعية لقطاع الصناعات التحويلية  -2

 . احملافظة يفوحسب الوحدات االدارية 
اعداد العاملني فيها حتليل اهليكل الصناعي من خالل  -8

 .حسب الوحدات االدارية حملافظة دهوك 
التحويلي ومبختلف التحليل املكاين للهيكل الصناعي  -3

الكبرية، املتوسطة، )حسب احلجم الصناعي فروعها الصناعية 
 .حسب الوحدات االدارية يف احملافظة و ( ريةغالص

 من فرضيتني مها ينطلق البحثو 
وجود توطن لقطاع الصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك  -2

 .بكافة فروعه الصناعية 
حسب مكانيا هيكل القطاع الصناعي يف تباين وجود  -8

 ع حسب النو و يف احملافظة  الوحدات االدارية
  .   الصناعي والتشغيل واحلجم  والكم

 
 البحث منهج

 
ي ومن خالل قراءة املصادر مت االعتماد على املنهج االستقرائ

املكتبية لتفسري ووصف بعض املفاهيم اليت تضمنها البحث ، 
لتحليل املعطيات  ياعتماد املنهج التحليلمن مث مجع البيانات و و 

املتعلقة باهليكل الصناعي التحويلي لبيان صورة التوزيع اجلغرايف 
 . احلايل هلا يف الوحدات االدارية التابعة حملافظة دهوك

ثالثة مباحث يتمثل االول منها بدراسة  ضمن البحثت
اهليكل اعة التحويلية و نالصاالطار النظري من خالل التعريف ب
اعي الصنوالتنوع والتخصص الصناعي والتوطن والرتكز والتشتت 

اما املبحث الثاين فيتناول تصنيف  .واملوقع اجلغرايف للمحافظة
يث حجم اهليكل الصناعي كما ونوعا وتشغيال ومن ح

اما املبحث الثالث فريكز على اجراء  وحدات الصناعية،ال
التحليل املكاين للهيكل الصناعي حسب الوحدات االدارية 

للتثميل للمحافظة باستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 
 .، فضال عن االستنتاجات واملقرتحاتاملكاين

 االطار النظري  -2
ل الصناعات التحويلية جل اهتمام البحث على هيك رتكزي

ة دهوك وحسب الوحدات ومبختلف فروعها الصناعية يف حمافظ
مت امهال الصناعات االستخراجية يف احملافظة  وقد، االدارية 

                 كوهنا حديثة العهد على سبيل املثال الاحلصر ل
تعد عالوة على ذلك فان التحويلية ايضا (. استخراج البرتول ) 

ني ثالثة اىل اربعة عقود عهد فتاريخ تأسيسها يرتاوح بحديثة ال
ها بعد عدة في اطهانشو حركة الصناعة بداية اذ كانت . فقط

، 1161فظة بدال من قضاء يف العام سنوات من اعالهنا حما
وهنا البد  .وبالذات يف منتصف السبعينيات من القرن العشرين
االمهية يف  من االشارة اىل بعض املفاهيم اليت هلا جانب من

 .وع الدراسة موض
 تحديد مفاهيم  2-2
 الصناعة التحويلية  2-2-2

يقوم على مجلة من العمليات اليت اقتصادي نشاط مصنعي 
تعتمد على الطاقة واالالت وفق نظام متكامل من العمل 

واخلدمات لتحويل مادة او اكثر اىل مواد جديدة من املصنعي 
خاة ، ختتلف يف اخلصائص اجل زيادة او خلق املنفعة املتو 

وهي تتضمن معاجلة املواد اخلام لزيادة . (1)والشكل واالستعمال
قيمتها وجلعلها اكثر مالئمة الشباع حاجات االنسان ورغباته 

أما أألمم املتحدة فتعرف الصناعة التحويلية بأهنا التحويل . (1)
د امليكانيكي والكيمياوي للمواد العضوية وغري العضوية اىل موا

سواء كان ذلك يف  أخرى جديدة سواء كان ذلك أليا أو يدويا
وهذا . (3)املصنع أو يف البيوت وسواء بيعت بااجلملة أو باملفرد

يعين احداث التغيري يف شكل املادة جلعلها اكثر مالئمة لرغبات 
  .االنسان وتتم عملية التحويل مصنعيا او يدويا 

 الهيكل الصناعي 2-2-8
 الصناعية، املنظمات اهتمام مركز حاليا ناعةالص هيكل يعترب

 .التنافسية إسرتاتيجيتها وتنفيذ بصياغة إطارها تقوم يف حيث
 مازال الذي اجلدال برغم االقتصادية النظريات سامهت ولقد

 الصناعة بتحليل جهة من تتعلق مفاهيم عدة تقدمي يف يكتنفها
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 من جمموعة بتقدمي أخرى جهة ومن واهليكل الشكل حيث من
 أداء واستمرار لتحسني خالهلا من التنافسية االسرتاتيجيات

ويعرف اهليكل الصناعي بأنه ينصب  .(4)الصناعية املؤسسات
على طبيعة التناسب بني الصناعات القائمة او الفروع اليت 
تشكل القطاع الصناعي سواء كان ذلك على مستوى االقليم او 

 البنائي الرتكيب خواص هو تعاريفه أبسط يفو . (5)الدولة
وهنالك .(6)معينة بيئة يف الصناعات ظلها يف تنتج لألسواق اليت

بعض العوامل االساسية اليت حتدد هيكل القطاع الصناعي وامهها 
مقدار الطلب على املنتجات الصناعية ونوعيتها، وحجم املوارد 
الطبيعية والبشرية واالقتصادية واساليب االنتاج الصناعي 

وكذلك تتأثر بالبىن التحتية  .(7)قتصادية للدولةوالسياسة اال
والوفورات االقتصادية سواء كانت داخلية او خارجية وميادين 

 .(8)االرتباط فهي تعد من اهم عوامل املوقع الصناعي املعاصرة
 التوطن الصناعي 2-2-3

صناعة يف مكان معني حبيث اليعين التوطن الصناعي قيام 
ق تلك االمهية اليت حتظى هبا تكون هلا امهية نسبية تفو 

اي قيام صناعة ما  .(1)الصناعات االخرى يف باقي احناء املكان
يف اقليم او حيز ما ومتتعها بامهية نسبية تفوق تلك اليت حتظى 

. (11)هبا نظرياهتا يف باقي احناء االقاليم، وخالل فرتة زمنية معينة
وذلك بتعيني  واملقصود به ايضا اختيار املوقع املناسب للمصنع،

. (11)املوقع على املستوى االقليمي واملوضع على املستوى احمللي
كما يعين قيام قطاع الصناعة يف حمافظة معينة ، حبيث يكون هلا 
امهية نسبية تفوق تلك االمهية اليت حيظى هبا قطاع الصناعة يف 

 التوطن معامل وحيتسب .(11) الدولة اليت تنتسب هلا احملافظة
 أما .الصناعة يف املستثمر املال رأس حجم أساس على الصناعي

 التوطن معامل حساب يف يستخدم الذي الشائع املعيار
ويتبني من . (13)عنصر االيدي العاملة على يستند فانه الصناعي

هذه التعاريف مجيعها بان مفهوم التوطن الصناعي يعين 
استقطاب منطقة ما او حمافظة معينة على أعلى نسبة من 

ستعمال الصناعي حبيث تفوق املناطق اليت رجرى املقارنة معها اال
ويتأثر التوطن الصناعي والتوزيع اجلغرايف .يف امهيتها النسبية 

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

 الصناعي  التشتت التركز و 2-2-5
 رأس مبيعات، إنتاج،)كلية   كمية يعتوز  بأنه الرتكز يعرف  
 الوحدات من عدد على (  ثروة دخل، عمالة، أجور، مال،

 الرتكز ممفهو  ويرتبط ) . منشآت أفراد، مصانع، (  املختلفة
 املنشأة سلوك على تأثريه خالل من الصناعة هيكل بتحليل
وهو يعين ايضا تركز الصناعات على اختالف .(14)وأدائها

او يعرف بانه االقليم الذي .(15)طقة ما او اقليم مااصنافها يف من
 والتشتت الصناعي .(16)ينال اكثر من نصيبه النسيب من الصناعة

يعد مظهرا معاكسا للرتكز الصناعي ويقوم على توزيع الصناعات 
يف مناطق حمددة الهداف ختطيطية مقصودة كأن تكون 

التوزيع  وهي شكل من اشكال. العتبارات امنية او اقتصادية 
االقليمي للصناعة يشري اىل الكيفية اليت تنتشر فيها 

             ورجري املقارنة عادة مبعيار او اكثر منها  .(71)الصناعة
               عدد املشاريع الصناعية  وااليدي العاملة املستخدمة وقيمة
   االنتاج والقيمة املضافة ، والطاقة ورأس املال املستثمر أو

 (18)اجية العملانت

 التنوع والتخصص الصناعي 2-2-1 
ويقصد بالتنوع الصناعي وجود عدد متنوع من الصناعات 
يف االقليم او الدولة، حبيث انه التوجد سيطرة لصناعه معينة 

ويعد  .(11)على نسبة عالية من االستخدام يف هذه الصناعات
للدولة او التنوع وسيلة مهمة خللق املرونة يف النظام االقتصادي 

املدينة ، وذلك الن املناطق الكثيفة التنوع او ذات التنوع العايل 
تغيريات الطلب والتقدم ) هي اقل تأثرا باملتغريات االقتصادية 

ويقود . (11) من املناطق اليت تسودها صناعة واحدة( الصناعي 
هذا النمط اىل حتقيق االكتفاء الذايت يف االقتصاد االقليمي او 

مما يتيح عناصر القوة يف جسم الدولة اقتصاديا يف الوطين 
اما التخصص الصناعي فيقصد  .(11)ظروف االزمات والطوارئ 

     .(11)به االقتصار على صناعة واحدة او انواع حمددة منها 
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 الموقع الجغرافي لمحافظة دهوك  2-8
حتتل حمافظة دهوك أقصى االجزاء الشمالية والشمالية الغربية 

 (ْ   41,11,55)راق ومتتد اراضيها بني خطي الطول من الع
و  (ْ   37,11,55)شرقا ودائريت العرض  (ْ   44,18,15)و
مشاال وهي بذلك تشغل مساحة تقدر بـ  (ْ   36,11,14)
من مساحة %  2.31كيلومرت مربع وتشكل مانسبته   (11135)

  (174)العراق ومتتد بالعرض من الشرق اىل الغرب ملسافة 
حتدها .كيلومرت   (111)لشمال اىل اجلنوب ملسافة كيلومرت ومن ا

من الشمال احلدود العراقية الرتكية ومن الشرق واجلنوب الشرقي 
حمافظة اربيل ومن اجلنوب واجلنوب الغريب حمافظة نينوى وجزء 

(1)اخلارطة .من احلدود العراقية السورية 
وتتكون حمافظة . (13)

توى قضاء وتشمل دهوك من سبعة وحدات ادارية وهي على مس
، بردةرةش، ، ئاميديدهوك، زاخو، مسيل، عقرة)أقضية 
وسيتم حتليل اهليكل الصناعي على مستوى أقضية (. الشيخان

 .   هذه احملافظة 

 

 
 

تصنيف الهيكل الصناعي لمحافظة دهوك كما ونوعا :  8
 .وتشغيال

 الهيكل الصناعي حسب الفروع الصناعية: 8-2
يف حمافظة دهوك ( عينة البحث)ناعي يقع معظم اهليكل الص

ومبختلف فروعه الصناعية ضمن قطاع الصناعات التحويلية 
ويشمل هذا .  ISICمبوجب التصنيف الدويل للنشاط الصناعي 

، ، الغذائية، املعدنيةاالنشائية، البالستيكية)اهليكل الصناعات 
 ، النسيجية واخريا الصناعاتالورق والطباعة اخلشبية والنجارة،

اد وهي تتباين يف امهيتها النسبية من حيث اعد( الكيمياوية
 :وحداهتا الصناعية  وهي كااليت

 الصناعات االنشائية  8-2-2
تتمثل بصناعة مواد البناء واعمال االنشاءات اهلندسية 
ورصف الطرق، ومعظم انتاجها لسد حاجة السوق احمللية يف 

ظة دهوك هي مصانع وابرز وحداهتا الصناعية يف حماف. احملافظة 
البلوك والكاشي واملوزائيك والكتل الكونكريتية اجلاهزة 

احلالن )والكريبستون والشتايكر والكسارات وتقطيع االحجار 
جاءت هذه الصناعة باملرتبة . واالسفلت والطابوق( واملرمر

االوىل من حيث اعداد وحداهتا الصناعية بالنسبة للهيكل 
مصنعا مشكلة مانسبته  (118)ع الصناعي يف احملافظة وبواق

. (1)من امجايل الفروع الصناعية ، انظر اجلدول %( 38.15)
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 وقد تركز القسم االكرب من هذه الصناعة يف قضاء مسيل  وبنسبة

ويرجع السبب يف ذلك . من امجايل وحداهتا الصناعية %(68.3)
اىل انشاء املنطقة الصناعية املخططة للصناعات امللوثة يف منطقة  
كاشي ،وبذلك مت ترحيل اغلب املصانع من املدينة واقليمها اىل 

وتلتها . هذه املنطقة وهي ختدم كل من قضائي مسيل ودهوك
من امجايل وحدات  %(11.7) باملرتبة الثانية قضاء زاخو وبنسبة

وبنسب اقل يف كل من اقضية عقرة ودهوك الصناعة االنشائية 
ميدي والشيخان من ، وتبني خلو كل من قضائي ئاوبردره ش

 .هذه الصناعة 
 الصناعات الغذائية   8-2-8

يعد كل مايدخل اىل جوف االنسان اضافة اىل املشروبات 
والسكاير من الصناعات الغذائية باستثناء االدوية والعقاقري فهي 

وتتألف الفروع الرئيسة هلذا . تعترب من الصناعات الكيمياوية 
االلبان والطحني . يةالقطاع يف احملافظة من الصناعات التال

والبسكويت واملشروبات الغازية والثلج واحللويات وملح الطعام 
والشعرية واملعكرونة واجلبس وتعليب املواد الغذائية والربغل والنشأ 
واخلمرية وفرز البقوليات والراشي والعلكة وزيت الطعام، ومل يتم 

، صناعيةير يف بياناتات التنمية الالتطرق اىل وجود مصانع السكا
تايت الصناعات الغذائية يف املرتبة الثانية من امجايل اهليكل 

مصنعا مشكال مانسبته  (138)الصناعي حملافظة دهوك وبواقع 
من امجايل الوحدات الصناعية املسجلة يف احملافظة ، %( 15.85)

مصنعا  (67) يأيت قضاء دهوك باملرتبة االوىل يف عدد مصانعها بـ
من امجايل قطاع الصناعات الغذائية  (%48.5) وشكلت نسبة

من امجايل %( 11)مصنعا وبنسبة  (41)يليها قضاء زاخو و بـ
ان هذا الفرع من ( 1)ويالحظ من اجلدول . الوحدات الصناعية 

الصناعات التحويلية توطنت يف كافة اقضية حمافظة دهوك وذلك 
 .الرتباطها املباشر باملستهلك يوميا وبالسوق 

 لبالستيكيةالصناعات ا  8-2-3
تستهلك معظم منتجات املصانع البالستيكية يف السوق 

ويتكون هذا القطاع . احمللية والغاية منها هو االستهالك احمللي 
الصناعي الذي يشكل جزءا مهما من اهليكل الصناعي حملافظة 

معامل البالستك ومصانع انتاج .دهوك من الصناعات التالية 

االحذية البالستيكية واكياس االنابيب البالستيكية وصناعة 
النايلون وانتاج احلبيبات البالستيكية وصناعة السليفون وتقطيع 

وصل امجايل . وصهر البالستيك وصناعة الصناديق البالستيكية
من %( 11.13) مصنعا وبنسبة (61)عدد وحداهتا الصناعية اىل 

. امجايل اهليكل الصناعي للصناعات التحويلية يف احملافظة 
زت يف اربعة وحدات ادارية وهي دهوك وزاخو ومسيل وعقرة وترك

( % 1.66، % 11، %  31.6 ،% 46.7)وشكلت نسبهم 
بينما مل يظهر اي توطن هلذه الصناعة يف كل من . وعلى التوايل 

 .أقضية ئاميدي وبرده رش و الشيخان 
 الصناعات المعدنية  8-2-5

صلب تعد الصناعات املعدنية وبالتحديد صناعة احلديد وال
من احدى الدعامات االساسية للتقدم االقتصادي سواء يف 
جمال الصناعة او الزراعة او النقل او االنشاءات ، وكذلك 
صناعة االالت واملكائن والصناعات النحاسية وصناعة االسالك 

وتفتقر احملافظة اىل اغلب هذه الصناعات . (14)املعدنية
ة على وحدات صناعة ، اذ اقتصر قطاع الصناعة املعدنياالساسية

BRC (شبكات حديد التسليح ) وصهر احلديد ومعامل احلدادة
واخلراطة وانتاج احملوالت الكهربائية والسيفون والرامين 
والسلندرات وانتاج االنابيب احلديدية وانتاج االسالك املعدنية 

بلغ عدد وحداهتا الصناعية . اخل ... وصهر الرصاص واملعادن 
من امجايل اهليكل  %(1.74)نسبة  مصنعا مشكلة (51)

تركزت على .( 1)الصناعي التحويلي يف حمافظة دهوك  اجلدول
مستوى ثالثة وحدات ادارية فقط ، كان حصة قضاء دهوك 

من امجايل صناعات هذا  %(46.1)منها املرتبة االوىل بواقع 
وقضاء  %(36.5)الفرع الصناعي ، تالها قضاء مسيل بنسبة 

وخلت االقضية االخرى من خدمات %( 17.3)زاخو بنسبة 
 .هذه الصناعة 

 الصناعات الخشبية أو النجارة  8-2-1
يتضمن هذا القطاع من الصناعات صناعة اخلشب املضغوط 

. املنزلية والكرفانات خلشب والنجارة واالثاث وصناعة قطع ا
والزال هذا القطاع الصناعي دون املستوى من القطاعات 

الصناعي حملافظة دهوك وهي ترتكز  الصناعية االخرى يف اهليكل
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( 31)بلغ اعداد وحداهتا الصناعية . وتنتشر يف مراكز املدن 

من امجايل اهليكل الصناعي  %(5.11)مصنعا وشكلت مانسبته 
 %(68.8)كانت حصة قضاء دهوك منها.التحويلي يف احملافظة 

وكل من   %( 11.8)ميل باملرتبة الثانية بنسبة يوجاء قضاء س
زاخو وعقرة وبنسب اقل من امجايل اهليكل الصناعي قضائي 

 .  التحويلي هلذه الصناعة 
 الصناعات الكيمياوية  8-2-6

تعترب من بني الصناعات اليت يرتكز عليها انتاج الكثري من 
الصناعات املدنية واحلربية مثل صناعة املفرقعات وصناعة االمسدة 

اعات اخرى واملبيدات احلشرية ، وبعض املواد اليت تدخل يف صن
مثل الصودا الكاوية واالمحاض ومواد الدباغة وانتاج اللدائن 

وتتمثل  .(15)والكلسرين والكحول والعقاقري واملستحضرات الطبية
مساحيق هذه الصناعة بصناعة زيت السيارات واالصباغ و 

وانتاج بطاريات السيارات وغاز السائلة واملنظفات  الغسيل
بلغ جممل . ودباغة اجللود االوكسجني الصناعي واالسفنج 

من  %( 5.15)مصنعا وشكلت نسبة ( 17) اعداد مصانعها
. امجايل اهليكل الصناعي للصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك 

 (11)وسجلت اعلى نسبة توطن هلا يف قضاء مسيل وبواقع 
 .من الصناعات الكيمياوية  %(37)مصانع وبنسبة بلغت 

 الصناعات الورقية والطباعة 8-2-7
يضم هذا القطاع الصناعي صناعة الورق واملنتجات 
املصاحبة هلا كصناعة الكارتون وصناعة االغلفة واالكياس الورقية 

ويتحدد وجود . والعلب الكارتونية واملناديل ، وصناعة الطباعة 
صناعة الطباعة والنشر يف بعض املراكز اليت تزداد فيها املراكز 

لت هذه الصناعة نسبة وشك .(16)الثقافية واعداد السكان
فقط من امجايل اهليكل الصناعي يف حمافظة دهوك،  1.41%

 53.8تركزت اكثر من نصف وحداهتا يف قضاء دهوك وبنسبة 

 .من امجايل مصانعها  %
 الصناعات النسيجية  8-2-2

تعترب هذه الصناعة من اقدم الصناعات يف العراق ، وذلك 
اف والقطن واجللود لتوفر مستلزماهتا من املواد االولية واالصو 

وتوفر اخلربة الصناعية والسوق احمللية هلا وما حتققه من فوائد 
اقتصادية واجتماعية ومن امهها استيعاب هذه الصناعة لعدد  

وتعاين هذه الصناعة من االمهال . (17)كبري من االيدي العاملة 
يف احملافظة على الرغم من توفر كافة املقومات الالزمة لنجاحها 

نتجاهتا، عتمادها الكلي على املستورد من مستلزمات االوذلك 
وكانت . وتتمثل بصناعة النسيج والسجاد واملوكيت واخلياطة 

     فقط من اهليكل الصناعي حملافظة دهوك %1.75نسبتها 
              منها يف ثضاء% 15منها يف قضاء دهوك و %75وتركز 

االقضية االخرى ميل بينما مل تسجل اي وحدات صناعية يف يس
 .(1)انظراخلارطة 

الهيكل الصناعي في محافظة دهوك حسب العاملين  :  8-8
  في الفروع الصناعية

يعد عدد العمال من اكثر املعايري شيوعا يف الصناعة   
كمعيار يف قياس اهليكل الصناعي ، سواء لبيان درجة التوطن 

صانع الصناعي او لقياس الكم الصناعي الي اقليم ، فعدد امل
وحدها اليكفي لبيان الصورة احلقيقية عن تركيب اهليكل 

لقد بلغ . الصناعي فحجم العمال من البيانات املسموح بنشرها 
امجايل عدد العاملني يف هيكل الصناعة التحويلية يف حمافظة 

 .عامال يعملون يف كافة قطاعاهتا الصناعية  (1381)دهوك 
ناعية وحسب يتباين عدد العمال حسب الفروع الص 

ان  (1) فيالحظ من اجلدول. الوحدات االدارية يف احملافظة 
اعلى نسبة من االيدي العاملة تعمل يف الصناعات الغذائية 

من امجايل العاملني يف اهليكل الصناعي  %( 34.56) والبالغ 
عامال  شكلت منها حصة قضاء دهوك  (3143)وبواقع 

. الصناعات الغذائية من امجايل العاملني يف قطاع %( 31.5)
ويرجع سبب ذلك اىل احلجم السكاين والعوامل االقتصادية ، 

 % (16.1، %  16.6)يليها كل من قضائي زاخو ومسيل وبنسبة 
         على التوايل ، بينما سجلت ادناها يف قضاء ئاميدي وبنسبة 

 .فقط  %(1.18) 
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ت حل (1)من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول

الصناعات االنشائية باملرتبة الثانية من حيث عدد العمال وبنسبة 
من امجايل العمال يف اهليكل الصناعي ، سيطر قضاء  %(33.4)

 %( .76.8) مسيل على اعلى نسبة من العاملني فيها وبواقع 
ويرجع ذلك اىل كون جممل الصناعات االنشائية تقع يف منطقة  

ا القضاء ويأيت بعدها من حيث كاشي الصناعية والعائدة اىل هذ
من هيكل العاملني يف  %( 14.1)التشغيل قضاء زاخو وبنسبة 

وتبني خلو بعض اقضية احملافظة من . قطاع الصناعة االنشائية 
 .العاملني يف هذا القطاع الصناعي كقضائي ئاميدي والشيخان

تايت الصناعات املعدنية يف املرتبة الثالثة من حيث التشغيل 
اذ قامت . يكل الصناعي التحويلي يف حمافظة دهوكيف اهل

من امجايل  %(11.41)عامال مشكلة مانسبته  (177)بتوظيف 
العاملني يف اهليكل الصناعي يف احملافظة ، وتركزجممل العمال يف 
هذا القطاع الصناعي يف ثالثة اقضية فقط وهي مسيل ودهوك 

ى عل%( 1.13، % 31.6، % 51.4)وزاخو وكانت نسبهم 

بينما خلت الوحدات االدارية االخرى من العاملني يف . التوايل 
 . (3)انظر اخلارطة . هذا القطاع الصناعي 

يليها كل من صناعيت البالستيك والكيمياوية مشكلة مانسبته 
وعلى التوايل  وبعدد كلي من العمال  % ( 5.11 ، % 8.74)

يف اهليكل  على التوايل من امجايل العاملني ( 471،  811)بلغ 
ففي وحدات صناعة البالستيك سيطر قضاء دهوك . الصناعي 

يليه قضاء زاخو   %(44.1)على أعلى نسبة من العمال بلغت 
وتبني عدم وجود اي . من امجايل العمال فيها  %(11.4)بنسبة 

عمال يف هذا القطاع الصناعي يف اقضية ئاميدي و بردره ش 
الكيمياوية فقد اقتصر  أما فيما خيص الصناعات. والشيخان 

وجود العاملني فيها يف اقضية مسيل ودهوك وزاخو وكانت نسبهم 
 .وعلى التوايل  % ( 16.6، % 11،1، % 44.1)

ان نسبة العاملني يف الصناعات  (1)تبني من اجلدول 
 % (3.63و%3.64)اخلشبية والورقية كانت متقاربة جدا وبواقع 

ال فيهما يف قضاء دهوك  ظهر اعلى نسبة للعم. وعلى التوايل

2 
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على التوايل من امجايل %( 31.1و  %71.1)كانت بواقع 
فضال ظهور . العاملني يف هذين القطاعني على مستوى احملافظة 

االيدي العاملة يف  هذين القطاعني يف كل من اقضية مسيل 
 .وزاخو وعقرة ، وقد خلت منها االقضية االخرى 

ة من حيث عدد العمال حلت صناعة النسيج باملرتبة االخري 
مصانع  (4)يف اهليكل الصناعي التحويلي حملافظة دهوك و بواقع 

عامال وبسنبة  (56)يف قضائي دهوك ومسيل وقامت بتشغيل 
 . من امجايل العاملني يف اهليكل الصناعي%( 1.51)

 

 
3 



 الفروع الصناعية وامهيتها النسبية يف حمافظة دهوك-:(1)الجدول 
 % مجموع % كيماوية % نسيج % ورقية % خشبية % معدنية % غذائية % بالستك % انشائية الفرع ت
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 8737 88.2 8.34 4.7 3738 3. 838. 442 7234 872 233. ..8 834. 4247 .773 32. 4377 73 دهوك 1
 72 7427 7738 822 437. 82 4832 422 4237 37 4.37 424 8334 277 8734 4.2 7332 8723 سيميل 2
 4.32 4238 8333 484   .483 78 7 87 ..3. 7. 8333 234 8.37 874 .473 732 زاخو 3
 .237 77           8382 77     ئاميدي 4
 344. ...     833 . 734 47   .3. 487 .434 .4 .437 472 عقرة 5
 4343 477           .38. 424   43.7 78 بردره ش 6
 .432 474           4387 474     شيخان 7
 24..  772  43  74.  78.  77.  .87.  282  4.8. مجموع 8

 4324 .234 .33. 337. 42374 7343. 2377 37.. م الكلي% 

 3 1122، مديرية التنمية الصناعية يف دهوك ، بيانات غري منشورة ، سنة  وزارة الصناعةاقليم كوردستان العراق ، : من عمل الباحث اعتمادا على : المصدر             
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التحليل المكاني للهيكل الصناعي في محافظة دهوك : 3
 حسب الحجم الصناعي

نظرا الختالف املعايري املعتمدة يف تصنيف الوحدات 
الصناعية حسب احلجم واختالف فلسفة الدول يف حتديدها 

هنالك بعض ، فاحلجم( صغرية، متوسطة، كبرية)وتصنيفها اىل 
الدول اليت تستخدم معيار راس املال املستثمر واخرى تعتمد 

ولكن معيار . قيمة االنتاج او مقدار االنتاج او القيمة املضافة
عدد العاملني يعترب من اكثرها شيوعا واستخداما لبيان حجم 

وقد مت اعتماده يف بيان اهليكل الصناعي حملافظة الصناعات 
 .دهوك

وقد مت .ىل فئتني او اكثر حسب احلجم تصنف الصناعات ا
فالكمية  . مية ونوعية سواء مفردة او جمتمعهاستخدام معليري ك

كما اشرنا فاهنا تستخدم حجم العمال او راس املال او مستوى 

اما املعايري النوعية فاهنا تقسم الصناعات اىل . استغالل الطاقة
بل الرامسالية، منظمة وغري منظمة، حديثة وتقليدية، رامسالية وماق

، تعرف االمم املتحدة الوحدات (18) مصنعية وغري مصنعية
 –15الصناعية حسب احلجم بأن الصغرية منها توظف مابني 

، اما عامال 11 – 11، بينما املتوسطة تشغل مابني عامال 11
اما . عامل 111الكبرية فأهنا تلك اليت يعمل فيها اكثر من 

فقد حددت املؤسسات ناعية للتنمية الصاملؤسسة االوربية 
، اما عامل 41 – 11الصناعية الصغرية بأهنا اليت يعمل فيها بني 

عامال وهي  141 – 51املتوسطة فقد حددهتا باهنا تشغل مابني 
           العاملية الصناعية التنمية منظمةأما  .(11)تتميز باستقالليتها

 عدد  معيار  بـــــــــحس املشاريع  فقد صنفت نظرها   من وجهة
البلدان حسب  جملموعة االقتصادي التطور وحسب العمال،
 :اىل  (3)اجلدول 

 تصنيف النشاط الصناعي حسب احلجم ملنظمة التنمية الصناعية العاملية -:(3) الجدول
 عدد العمال التصنيف البلدان

 99اقل من  الصغرية احلجم المتقدمة

 999 – 511 املتوسطة احلجم

 111اكثر من  الكبرية احلجم
 9 – 5 متناهية الصغر النامية

 59 – 1 الصغرية احلجم
 99 – 21 املتوسطة احلجم

 511 اكثر من الكبرية احلجم
، مكتب  املتوسطة الصغرية عوتطويراملشاري تنمية جمال يف الناجحة الدولية التجارب بعضمسري زهري الصوص ، السلطة الفلسطينية ، وزارة االقتصاد الوطين،: المصدر 

 1111حمافظة قلقيلية ، فلسطني ، 
 بتعريفقامت  والتعدين الصناعية للتنمية العربية املنظمةاما 

 - جًدا  الصغرية املشاريع :التايل النحو على املفهوم هلذا
Micro - يف املستثمر ورأمساهلا عمال) 5 (أقل هبا يعمل 

 من اقل (العامل املال ورأس ةواألبني األرض عدا الثابتة األصول
  Medium اما الصناعات املتوسطة  .(أمريكي دوالر 15000

 األصول يف املستثمر ورأمساهلاعامل  ( 51 – 15)يعمل فيها من 
 - 25000 من اقل (العامل املال ورأس واألبنية األرض عدا الثابتة

 .(31) (أمريكي دوالر 15000
ق حسب احلجم ت الصناعية يف العراصنفت املؤسسا

 1183حسب تقرير املسح الشامل للنشاط الصناعي لسنة
ة الصناعية ومبوجب االيدي العاملة وراس املال املستثمر يف الوحد

مد راس املال حاليا ضمن هذا املعيار تعاىل ثالث فئات، والي
عليه يف فرتة  الختالف سعر صرف العملة العراقية عما كانت

صناعات صغرية :لى النحو التايلوكانت ع. اصدار هذا التصنيف
صناعات متوسطة . العم (1 –1)احلجم وهي اليت تستخدم من

صناعات كبرية . املع (11–11)احلجم وهي اليت تستخدم من 
 .(31) عامل(31)احلجم وهي اليت تستخدم اكثر من 

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

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

 حسب الفروع الصناعية 3-1-1
ة االوىل بان الصناعات االنشائية تايت باملرتبتبني فقد 

للصناعات الصغرية احلجم من امجايل لفروع الصسناعية االخرى 
بواقع . صنيف تمن حيث اعداد وحداهتا الصناعية ضمن هذا ال

من امجايل الوحدات % ( 41.66)مصنعا مشكلة مانسبته  (65)
الصناعية الصغرية احلجم حسب التصنيف العراقي للوحدات 

تبة االوىل ضمن هذا القطاع ر وقد جاء قضاء مسيل بامل. الصناعية
 هيلي ،%(41.1) مصنعا مشكلة مانسبته (31)اعي وبواقع الصن

من امجايل الصناعات االنشائية  %(33.8)قضاء زاخو بنسبة 
من وحدات االدارية لو بعض الوخت .الصغرية احلجم يف احملافظة

 .هذا النشاط الصناعي كقضائي ئاميدي والشيخان 
من حيث التوزيع باملرتبة الثانية  جاءت الصناعات الغذائية

وحدة صناعية   (37)وبواقع اجلغرايف للصناعات الصغرية 
من امجاهلا، كانت حصة قضاء %( 13.71)وسامهت بنسبة 

من وحدات  %(73)وبنسبة مصنعا  (17)دهوك منها 
كل من   افظة دهوك تالهالصناعات الغذائية الصغرية يف حم

. على التوايل %(8.1و  % 13.5)قضائي زاخو ومسيل بنسبة 
وبنسب اقل كل من قضائي عقرة وبردره ش بينما مل تسجل اي 

 . مصانع هلا يف ئاميدي والشيخان 

( البالستيك والكيمياوية) اما الفروع الصناعية االخرى كا 
مصانع  (6، 8)فلم تظهر سوى يف قضائي دهوك وزاخو وبواقع 

يف اقضية دهوك  اما املعدنية فرتكزت. على التوايللكالمها 
 .لكل منهما %( 16.66)ومسيل وزاخو بنسبة  %(46.66)

واقتصرت وحدات الصناعات اخلشبية الصغرية احلجم يف قضائي 
على التوايل،  %(13.8، % 76.1) دهوك ومسيل فقط وبنسبة

وينطبق احلال على الصناعات الورقية فقد سجلت يف قضائي 
انفرد قضاء دهوك و . على التوايل %(15،% 75)دهوك وعقرة 

 .مبصنع واحد صغري احلجم للصناعات النسيجية 
  حسب مجموع الوحدات الصناعية   3-2-8

يايت قضاء دهوك باملرتبة االوىل من حيث عدد الوحدات 
مصنعا ملختلف الفروع  (66) الصناعية الصغرية احلجم بواقع

من امجايل الصناعات الصغرية ،  %(41.3)الصناعية وبنسبة 
مصنعا من جمموع  (44)الثانية بـ حظي قضاء مسيل باملرتبة  بينما

. منها  %(18.1)مصنعا يف احملافظة مشكلة مانسبته  (156)
وتشكل هذه االقضية .  %(13.17)ومن مث قضاء زاخو بنسبة 

. من امجايل الصناعات الصغرية %( 13.57)معا مانسبته 
هلا وسجلت نسب اقل يف كل من عقرة وبردره ش ومل يظهر 

 .وجود يف ئاميدي والشيخان 
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 دهوكالوحدات الصناعية الصغرية احلجم وامهيتها النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة -(:4)الجدول 
مجمو  % كيماوية % نسيج % ورقية % خشبية % معدنية % غذائية % بالستك % انشائية الفرع ت

 ع
% 

 4217 66 11 7 511 5 51 2 5612 56 4616 5 57 25 51 6 6151 4 دهوك 1

 2112 44       2711 1 2616 4 115 7   4.12 72 سيميل 2

 27115 76 11 7       2616 4 5711 1 21 2 7711 22 زاخو 3

                   ئاميدي 4

 4141 5     21 5     215 5   .516 1 عقرة 5
 51.2 7           215 5   7115 2 بردره ش 6
 1164 5                 شيخان 7

  6  5  7  25  51  75  1  61 المجموع 
516 

 7114 1164 51.2 57146 165. 27155 1152 45166 م الكلي% 

 11223اقليم كوردستان العراق ، وزارة الصناعة ، مديرية التنمية الصناعية يف دهوك ، بيانات غري منشورة ، سنة : من عمل الباحث اعتمادا على : المصدر
 الصناعية املتوسطة احلجم وامهيتها النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة دهوك الوحدات-:(5)الجدول 

 % مجموع % كيماوية % نسيج % ورقية  % خشبية % معدنية % غذائية % يالستك % انشائية الفرع ت
 25 12 21 7 51 2 61 4 11 1 4214 54 4114 71 42 25 2171 7 دهوك 1
 .421 571 1717 1 21 5   21 2 7117 51 4117 7 22 55 5114 1. سيميل 2

 2715 51 2616 1   41 7 21 2 2512 1 7711 25 74 55 5711 55 زاخو 3
 ..11 7           4117 7     ئاميدي 4
 .412 57       51 5   7122 2 2 5 5154 . عقرة 5
 5172 4           7122 2   5111 2 بردره ش 6
 1177 5           5165 5     شيخان 7

 717  56  7  5  51  .2  62  11  526 مجموع 

  1154 ..11 2175 717 115. 21146 5611 45111 م الكلي% 

 11223اقليم كوردستان العراق ، وزارة الصناعة ، مديرية التنمية الصناعية يف دهوك ، بيانات غري منشورة ، سنة : من عمل الباحث اعتمادا على : المصدر
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التحليل املكاين هليكل للصناعات املتوسطة احلجم يف  : 8-.  
 حمافظة دهوك

 حسب الفروع الصناعية 3-8-2
كما اشرنا سابقا بان الصناعات املتوسطة احلجم يف 
التصنيف العراقي للوحدات الصناعية تشري اىل الوحدات اليت 

اجملموعة احلجمية تتباين فروع هذه و . عامال .8–42تشغل بني 
واخلارطة  (5)ل اجلدو  مكانيا يف حمافظة دهوك وكااليت انظر

اذ يالحظ بان وحدات الصناعات االنشائية كسابق حاهلا .(5)
يف الصناعات الصغرية احلجم قد جاءت باملرتبة االوىل يف متثيلها 

وحدة  (.2.)مصنعا من جمموع  (483) النسيب مكانيا وبواقع 
من %( 74.52) حلجم يف احملافظة مشكلة نسبةصناعية متوسطة ا

وتواجدت يف مخسة اقضية وهي مسيل وزاخو وعقرة . امجاهلا 
، %7.47، %5..4، %75.7)ودهوك وبردره ش وكانت نسبهم 

، بينما خال كل من قضائي يلعلى التوا (4.52%، 2%..8
 .ئاميدي والشيخان من خدماهتا 

مصنعا ( 38)ية وبواقع حلت الصناعات الغذائية باملرتبة الثان
جاء . من امجايل وحداهتا الصناعية %(82.73)مشكلة مانسبته 

أما زاخو . %(72.7)قضاء دهوك باملرتبة االوىل فيها بنسبة 
ويالحظ ايضا ان هذا . % (2...)فكانت باملرتبة الثانية بواقع 

احلجم الصناعي قد سجل تواجدا يف اغلب اقضية حمافظة 
لصناعة بالسوق واالستهالك اليومي دهوك الرتباط هذه ا

وان توزيعها قد تاثر بشكل كبري حبجم السكان واقليم . للمواطن
املدينة او القضاء وهذا ميالحظ يف القضائني السابقني الذكر 

من امجايل الصناعات الصغرية  %(28.8)اللذان حظيا باكثر من 
 .يف حمافظة دهوك 

ات البالستيكية ان كال من الصناع (5)يتبني من اجلدول 
واخلشبية قد سجلت حضورا يف اريعة وحدات ادارية وهي كل 
من دهوك وزاخو ومسيل وعقرة على الرغم من اختالف امهيتها 

اما املعدنية والكيمياوية فقد اقتصرت على ثالثة  .النسبية 
وحدات ادارية ، كانت اعلى متثيل للصناعات املعدنية منها يف 

، اما الكيمياوية فكانت يف مسيل ( %78.7)قضاء دهوك بواقع 
من امجايل الصناعات الكيمياوية  %(...5)اذ بلغت نسبتها 

ورقية على لتركزت الصناعات النسيجية وا. .املتوسطة احلجم
ومها يف دهوك ومسيل للنسيجية، . مستوى وحدتني اداريتني فقط 

بينما مل تسجل الوحدات . ودهوك وزاخو للصناعات الورقية 
 .وجود لوحداهتا الصناعية ية االخرى يف احملافظة اي االدار 

 حسب مجموع الوحدات الصناعية 3-8-8
يالحظ وجود تباين يف التوزيع املكاين للوحدات الصناعية 
املتوسطة احلجم يف حمافظة دهوك على الرغم من تواجدها يف  
كافة الوحدات االدارية التابعة للمحافظة ، ولكن هذا التوزيع 

جاء على خالف الصناعات الصغرية احلجم اليت املكاين 
فهنا نالحظ بان قضاء مسيل يايت باملرتبة . تسيدها قضاء دهوك 

من امجايل صناعات هذا  %(..78)االوىل وبنسبة بلغت 
التصنيف ويرجع السبب يف ذلك اىل منطقة كاشي الصناعية 
التابعة هلا واليت تستقطب عدد كبريا من الصناعات املتوسطة 

، % 87)مث يليها كل من قضائي دهوك وزاخو وبنسبة . جم احل

ويالحظ ايضا تكرار االمهية النسبية . وعلى التوايل %( 4..8
                     %..هلذه الوحدات االدارية الثالث بسيطرهتا على 

                 من الصناعات املتوسطة احلجم كما كان احلال 
     . للصناعات صغرية احلجم 
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التحليل المكاني لهيكل للصناعات الكبيرة الحجم :  3-3

 في محافظة دهوك
تتمتع الصناعات الكبرية احلجم مبزايا االنتاج الكبري والقدرة 
على حتقيق الرتابطات املكانية وحتقيق الربح وزيادة يف التشغيل 

ولكن مفهوم الصناعات الكبرية احلجم يف .وتوفري فرص العمل 
اىل هذه  امل اليرقىع 2.يتحدد باكثر من العراقي  يفالتصن

املزايا فقد اشرنا سابقا وحسب تصنيف منظمة التنمية الصناعية 
يف الدول املتقدمة للصناعات الكبرية العاملية بان معيار التشغيل 

 عامل  422عامل وللدول النامية بأكثر من  522أكثر من كان 
 حسب الفروع الصناعية 3-3-2

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

مصنعا  (..)هذه الفئة احلجمية يف حمافظة دهوك اذ بلغ عددها 
قارب من نصف من امجاهلا وهو ماي%( 58)شكلت مانسبته 

وحدات وشهدت اغلب ال. ناعات الكبرية احلجم يف احملافظةالص
االدارية تواجد هذا احلجم الصناعي ولكنها تباينت مكانيا من 

اذ جاء قضاء زاخو باملرتبة . حيث اعدادها ونسب متثيلها 
) ومسيل %(85.3)ومن مث دهوك %( ..5.)االوىل بنسبة 

من  ( %28) وهم  معا يسيطرون على اكثر من %(82.5
ضائي وسجلت ادناها يف كل من ق.الوحدات الكبرية احلجم 
 .لكل منهما  %(8.53)ئاميدي وبردره ش وبنسبة 

مصنعا ( 47)تايت الصناعات االنشائية باملرتبة الثانية وبواقع 
تقع اغلبها يف . اقتصر تواجدها على قضائي مسيل وزاخو فقط 

من امجايل الصناعات االنشائية  %(22.8)قضاء مسيل وبنسبة 
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من  %(88.33)وقد شكلت يف جمملها نسبة . الكبرية احلجم 
واقتصرت الصناعات املعدنية .الصناعات ذات احلجم الكبري 

اما الكيمياوية . والبالستيكية والورقية على قضائي دهوك ومسيل 
فتواجدت على مستوى ثالث وحدات ادارية وهي كل من 

 .   دهوك ومسيل وزاخو 
 حسب مجموع الوحدات الصناعية 3-3-8
د من الوحدات الصناعية ان اكرب عد (3)يتبني من اجلدول 

مصنعا وهي ( ..)الكبرية احلجم تتواجد يف قضاء مسيل وبـ 

من امجايل الصناعات الكبرية احلجم يف  %(77)تشكل نسبة 
يليها كل من قضائي دهوك وزاخو وبنسبة . حمافظة دهوك 

وهم يشكلون معا مايزيد عن . وعلى التوايل%( 88.33، % 87)
ايضا  ويالحظ .ة الكبريةمن الوحدات الصناعيس%( 2.)

تواجدها مكانيا يف مجيع الوحدات االدارية على الرغم من 
 .املكاينالتفاوت يف توزيعها 
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التحليل المكاني للتركيب الحجمي للهيكل للصناعي  :3-5
 في محافظة دهوك

بان الصناعات املتوسطة  (7)واخلارطة(7)يتبني من اجلدول
وىل يف اهليكل الصناعي حملافظة دهوك احلجم حلت باملرتبة اال

من امجايل  %(53.77) تهنسبمامصنعا مشكلة ( .2.)وبواقع 
ليها الصناعات الصغرية كل الصناعي التحويلي للمحافظة ، تاهلي

اما الصناعات .  %(84..8)مصنعا بنسبة  (453)احلجم بـ 
وكانت هذه الصناعات .الكبرية احلجم فكانت باملرتبة االخرية 

 :وطنة مكانيا كما يلي مت
جاء قضاء مسيل باملرتبة االوىل من حيث الصناعات الكبرية  -2

على التوايل من  %(78.38، % 77)واملتوسطة احلجم وبنسبة 
امجايل اهليكل الصناعي هلذين احلجمني يف احملافظة ، بينما 

 .%( 82.8) حلت ثانية يف الصناعات الصغرية احلجم بنسبة
باملرتبة االوىل يف هيكل الصناعات الصغرية حل قضاء دهوك  -8

، ولكنها جاءت باملرتبة الثانية بعد %( ..78) احلجم وبنسبة

قضاء مسيل يف الصناعات الكبرية واملتوسطة احلجم وبنسبة 
  .على التوايل %(83.22، 87%)
، % 88.33)يليهما باملرتبة الثالثة قضاء زاخو بواقع مانسبته  -3

لى التوايل للهيكل الصناعي التحويلي من وع %(7..8، % 3..8
 .الصناعات الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم 

حظي قضاء عقرة باملرتبة الرابعة، فقد بلغت نسبة الصناعات  -5
على التوايل من  %(7.72، %7.83)املتوسطة والصغرية فيها 

بينما يسبقها قضاء . ايل اهليكل الصناعي يف احملافظةامج
 %(7)لنسبة للصناعات الكبرية احلجم والبالغ نسبتها الشيخان با

بينما يف قضاء عقرة مل تتجاوز الصناعات الكبرية احلجم 
 .فقط من امجايل اهليكل الصناعي هلذا احلجم %(8.33)مانسبته 

                      اما قضاء بردره ش فقد حل ياملرتبة ماقبل  -1
على التوايل  (%8..4،% 4..4، % ...4)االخرية بنسبة

واخريا قضاء . للصناعات الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم 
  للصناعات الكبرية %(2..2، % ...4)بنسبة  ئاميدي

واملتوسطة وخلت من الصناعات الصغرية احلجم 
 



 الوحدات الصناعية الكبرية احلجم وامهيتها النسبية حسب الفروع الصناعية يف حمافظة دهوك-:(6)الجدول 
 % مجموع % كمياوية % ورقية % خشبية % معدنية % غذائية % بالستيك % انشائية الفرع ت
 24 51 41 2 21 5 511 5 7511 7 2116 51 11 5   دهوك 1

 44 77 41 2 51 2   6211 1 2111 1 11 5 1112 51 سيميل 2

 22166 55 21 5       .711 54   5515 2 زاخو 3
 5177 5         2116 5     ئاميدي 4
 2166 2         1152 2     عقرة 5
 5177 5         2116 5     بردره ش 6
 4 7         .516 7     شيخان 7
 51  1  7  5  1  .7  2  55 مجموع 8

 6166 4 5177 51166 12 2166 22166 م  الكلي%  

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

 املكاين للرتكيب احلجمي للصناعة يف حمافظة دهوك التحليل-(:7)الجدول 
 % المجموع الصناعات الصغيرة الحجم الصناعات المتوسطة الحجم الصناعات كبيرة الحجم القضاء ت

 % العدد % العدد % العدد
 1 دهوك 1

 
24 12 26111 66 4217 566 75111 

 71115 216 2112 44 42162 571 44 77 سيميل 2

 27117 527 27115 76 2716 51 22166 55 زاخو 3

 1154 4   11.1 7 5177 5 ئاميدي 4

 4155 22 4141 5 4126 57 2166 2 عقرة 5

 .514 1 51.2 7 5175 4 5177 5 بردره ش 6

 1154 4   1172 5 4 7 شيخان 7

 174  516  717  51 المجموع 

 2.125 16154 54114 للمجموع الكلي% 

 11223اقليم كوردستان العراق ، وزارة الصناعة ، مديرية التنمية الصناعية يف دهوك ، بيانات غري منشورة ، سنة : من عمل الباحث اعتمادا على  :المصدر  
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 االستنتاجات

وطن اغلب فروع الصناعات التحويلية يف حمافظة دهوك ت -2
االنشائية والغذائية والبالستيكية واملعدنية )ووحداهتا االدارية كا 

وهي تتفاوت يف امهيتها ( واخلشبية والكيمياوية والورقية والنسيجية
 ،%77..، %.44.8، %85.25، %5..2.)اذ كانت النسبية 

التوايل وهي تشكل على  %(2.75، 8.78%، 5.25% ،%...5
وتتباين . مصنعا (5.7)ددها البالغ ع اهليكل الصناعي للمحافظة

 .حسب الوحدات االدارية مكانيا
بلغ امجايل عدد العاملني يف اهليكل الصناعي يف حمافظة  -8

اذ . الصناعية عامال يعملون يف كافة فروعه (24..) دهوك
تاله   % 72ظهرت اعلى نسبة للعاملني يف قضاء مسيل بلغت 

يف اهليكل  التشغيلامجايل  من% 87.7قضاء دهوك بنسبة 
 .كافة الفروع الصناعيةالصناعي للمحافظة ول

فروع الصناعية والتشغيل يف سجلت ادىن نسب توطن لل -3
ا من ملكل منه %(2.75)قضائي ئاميدي والشيخان وكانت 

 .الفروع الصناعية
حظيت الصناعات املتوسطة احلجم بأكرب عدد من  -5

ات الصناعية ضمن اهليكل الصناعي للمحافظة اذ بلغ الوحد
من امجايل  (%53.77)مصنعا مشكلة نسبة  (.2.)عددها 

 .اهليكل الصناعي 
جاءت مسيل باملرتبة االوىل من حيث اعداد الوحدات  -1

 (433)مصنعا يليها قضاء دهوك بـ  (827)الصناعية والبالغ 
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 %(8.22.)ا مصنعا ،يشكلون مع (.48)مصنعا ومن مث زاخو بـ 
 . من اهليكل الصناعي للمحافظة

وتدين .خلو قضاء ئاميدي من الصناعات صغرية احلجم   -6
حصتها من القطاعات احلجمية االخرى على الرغم من توفر  

 .كافة املقومات الطبيعية والبشرية 
 التوصيات

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

ولزيادة فرص التشغيل وتقليص البطالة ولتقليل الفجوة . احمللي
 .بني املنتوج احمللي واملستورد

التاكيد على تنمية بعض الوحدات االدارية اليت تعاين من -1
لتوفر كافة االمكانيات نقص يف نصيبها من النشاط الصناعي ال

كاقضية عقرة وئاميدي وبردره ش ،ية واالقتصادية الطبيعية والبشر 
عتمد على اليت تالصناعات بعض ومن خالل توطني .والشيخان 

 .على سبيل املثال ال احلصر  ةاملواد االولية الزراعي
عدد السكان واهليكل الصناعي  خلق نوع من التوازن بني-3

مصنعا يف القطاعات الصناعية  5.7الذي اليتعدى سوى 
واملتوسطة والصغرية احلجم وفق مفهوم التصنيف العراقي  الكبرية

نسمة من  22222.رنة بأكثر من يعد حمدودا مقاوالذي 
 . 8244السكان يف حمافظة دهوك لسنة 

والدعم االستثمارية القروض تقدمي التسهيالت املصرفية و -4
انشاء املناطق الصناعية املخططة للنهوض احلكومي من خالل 

  .ي بالقطاع الصناع
لة رفع كفاءة الوحدات تشجيع املنتج الصناعي احمللي وحماو -5

 .دبث االالت واملكائن الصناعية من خالل حت
 :الهوامش والمصادر 

جمعة رجب طنطيش ، محمد ازهر سعيد السماك ، دراسات في  (2)
 . 16،ص  1111، مالطا ،   ELGAجغرافية الصناعة والمعادن ، منشورات 

حبيب رسول ، نعمان دهش ، جغرافية الصناعة ابراهيم شريف ، احمد  (8)
 . 13، ص  1181، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

محمد ازهر سعيد السماك ، عباس علي التميمي ، اسس  جغرافية   (3)
الصناعة وتطبيقاتها ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  

 . 11، ص  1187

-Eصيفي  ، وليدE-mail: n.mayah30@gmail.comمياح  نذير (5)

mail: saifiwalid@gmail.مبني مبدئي صناعي هيكل تركيب طرح ،نحو 
 - لاألو  الدولي للمؤتمر مقدمة اإلسالمية، ورقة الشريعة مقاصد رؤى على

المملكة العربية . المستقبل  ورهانات ... الواقع اإلسالمي، االقتصاد
 . 1السعودية ، بدون تاريخ ، ص 

ازهر سعيد السماك ، عباس علي التميمي ، المصدر السابق ، محمد   (1)
 . 415ص 

-Eصيفي  ، وليدE-mail: n.mayah30@gmail.comمياح  نذير   (6)

.saifiwalid@gmail mail:، 3،  ص  السابق المصدر . 
، دار الشروق حسن عبدالقادر صالح ، مدخل الى جغرافية الصناعة   (7)

  31، ص  1185للتوزيع والنشر ، عمان ، االردن ،
(2)  Lyndhurst Collins and David F.Walker , Locational 

Dynamics of Manufacturing Activity , John Wiley & Sons , 

New York ,1975 , p 29 .  
 حسن عبدالقادر ، احمد اغريب ، محددات قرار التوطن الصناعي في (1)

، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،  (1116-1181) منطقة عمان للفترة
 . 711، ص   1117، الملحق ،  14مجلد 

محمد ازهر سعيد السماك ، عبدالعزيز مصطفى عبدالكريم ،طاهر  (21)
 جاسم التميمي ، اساسيات االقتصاد الصناعي ، مطابع جامعة الموصل ،

 . 181، ص   1184
 . 115القادر ، المصدر السابق ، ص  حسن عبد (22)
 . 711حسن عبدالقادر ، احمد اغريب ، المصدر السابق، ص   (28)
، تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية مهدي عثمان محمود االغبر (23)

في مدينة نابلس ، رسالة ماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي غير 
لدراسات العليا ،نابلس ، فلسطين ، منشورة ،جامعة النجاح الوطنية كلية ا

 . 11، ص   1117
، محددات التركز الصناعي في المملكة محمود الخطيب الكسواني ( 25)

 . 1العربية السعودية ، دون ذكر محل النشر والسنة  ، ص  
ابراهيم شريف ، احمد حبيب رسول ، نعمان دهش ، المصدر السابق ، (21)

 . 111ص 
السماك ، عباس علي التميمي ، المصدر السابق ، محمد ازهر سعيد  (26)

 . 144ص 
جمعة رجب طنطيش ، محمد ازهر سعيد السماك ، المصدر السابق  ، (27)

 ..141ص 
محمد ازهر سعيد السماك ، عباس علي التميمي ، المصدر السابق ، ( 22)

 . 144ص 
 . 147حسن عبدالقادر ، المصدر السابق ، ص   (21)
نوع الصناعي وتطبيقاته في العراق، قياس الت عيد السماك،محمد ازهر س( 81)

، 11، العدد مجلة تنمية الرافدين، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل
 .146، ص  1187

mailto:saifiwalid@gmail.،المصدر
mailto:saifiwalid@gmail.،المصدر
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محمد ازهر سعيد السماك  ،جغرافية الصناعة بمنظور معاصر ، دار ابن  (82)
 . 17، ص 1118، الموصل ،  1االثير للطاعة والنشر ، ط

ابراهيم خشمان هسام ، كفاءة االستعماالت الصناعية في محافظة  (88)
 ،11، المجلد دراسة في جغرافية الصناعة، مجلة جامعة دهوك –دهوك 
 . 81، ص  1118، 1العدد 

، اختيار الموقع االمثل نشوان شكري عبداهلل، ابراهيم خشمان هسام (83)
نظم المعلومات  تقنيات لصناعة االسمنت في محافظة دهوك باستخدام

 .، بحث غير منشور الجغرافية
 . 81، ص  ابراهيم خشمان هسام، المصدر السابق (85)
احمد موسى رشاد ، مشكالت التوطن الصناعي في الوطن العربي ،  (81)

، 1181،  1مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد 
 . 111ص  

يب رسول ، جغرافية العراق الصناعية ، عبد خليل فضيل ، احمد حب (86)
 .115، ص  1184مطبعة جامعة الموصل، 

عبد خليل فضيل ، احمد حبيب رسول ، المصدر نفسه، ص ص   (87)
181-111 . 

 (82)  UNIDO. Small and Medium Sized Manufacturing 

Enterprises in Turkey,a paper submitted by UNIDO to the 

Third Ministerial consultation on Industrial Cooperation 

among Islamic Countries , 24- 28 June , 1987 , Istanbul .   
، بو ديار زهية chaouki dj@yahoo.comشوقي جباري  ( 81)

zahiaboud@yahoo.com  تعزيز القدر التنافسية للمؤسسات الصغيرة ،
قراءات في التجربة  –صناعية والمتوسطة من خالل استراتيجية العناقيد ال

المنافسة واالستراتيجيات التنافسية : االيطالية ، الملتقى الدولي الرابع حول 
للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، الجزائر ، 

 . 3،ص   1111نوفمبر ، 
وزارة االقتصاد  سمير زهير الصوص ، السلطة الفلسطينية ،( 31)

 وتطويرالمشاريع تنمية مجال في الناجحة الدولية التجارب عضبالوطني،
                 ، 1111، مكتب محافظة قلقيلية ، فلسطين ،  المتوسطة الصغيرة
 .  8- 7   ص ص

 .  75ابراهيم خشمان هسام ، المصدر السابق  ص ( 32)
 

 : ثوختة
طشيت و يا طوهوريينَ بشيَوةكيَ تايبةت يا نوي ل ثاريَزطةها دهوكيَ و تةمةنيَ  ئاريشا ظةكوليينَ د ويَ ضةنديَداية كو ثيشةسازي بشيَوةكيَ

ساالن نابوريت ذبةر ظيَ ضةنديَ هيَشتا دةرفةتةكا دروست بوَ نةهاتية رةخساندن دا ثيَشكةظيت و ئةوذي دهيَنة بةالظكرن  (41)ويَ ذ 
ضةندة ذي ب شيَوةكيَ ئاشكرا  د شروظةكرنا ثةيكةريَ ثيشةسازييَ ثاريَزطةهيَدا  بةالظكرنةكا نةيةكسان ذالييَ ذمارة و قةبارا ثيشةسازيظة ئةظ

ل ظان ساليَن دوماهييَ ثاريَزطةها دهوكيَ طةلةك ثيَشكةفنت خبوظة ديتية ذالييَ ثيشةسازيا طوهورينيَظة ، سةرجةميَ ذمارا يةكيَن . دياردبيت 
كاركةر ل طةل خو داينة كاري  لديظ وان ( 1381)تاييَن ثيشةسازيا طوهوريينَ و كارطةهان بوَ هةمي (534)ثيشةسازي ييَن ويَ طةهشتنة 

ئارمانج ذ ظيَ ليَكوليينَ ثولينكرنا ثةيكةريَ .  1111داتاييَن توماركري ييَن سةر ب ريَظةبةريا طةشةكرنا ثيشةسازي هاتينة وةرطرتن ل ساال 
ةسازي و شروظةكرنا ويَ ذالييَ جهي د ثاريَزطةها دهوكيَ دا ئةوذي بريَكا بكارئينانا ضاالكيا ثيشةسازيا طوهوريينَ لديظ قةبارة و تاييَن ثيش

               بةنديَ ئيَكيَ هاتية تةرخانكرن بوَ اليةنيَ تيورييَ بابةتي كو ، ئةظ ليَكولينة ذ سيَ بةندان ثيَكدهيَت . تةكنيكا سيستةميَن ثيَزانينيَن جوطرايف 
يا ثيشةسازي خبوظةدطريت  هةروةسا جهيَ جوطرافييَ ثاريَزطةهيَ ذي ، د بةنديَ دوويَدا ( ون ، بةالظكرن ، هةمةجوري ثيَناسة ، نيشتةجيَبو) 

د بةنديَ سيَييَدا شروظةكرنا . ظة ييَن يةكيَن ثيشةسازي ( ضةواي ، ضةندي ، جوري ، قةبارةي)ثولينكرنا ثةيكةريَ ثيشةسازي هاتيةكرن ذالييَ 
هاتية ئةجنامدان ، و لدوماهييَ  GISثيشةسازي هاتيةكرن لديظ يةكيَن كارطيَري ييَن ثاريَزطةهيَ ئةظةذي بريَكا تةكنيكا  جهي  بوَ ثةيكةريَ

 .    ئةجنام و ثيَشنيار مة دياركرينة
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ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF THE DUHOK GOVERNORATE 

- A STUDY IN INDUSTRIAL LOCATION 

ABSTRACT  

The problem of the study of industry in general and manufacturing in particular in Duhok governorate  , 

have been Four only existed for decades and thus have not yet attained its adequate chance of development of 

which is unequally distributed in terms of the number and size of industrial and is shown through analysis 

the industrial structure in the governorate. Duhok governorates has witnessed a remarkable development in 

manufacturing industrial structure, the overall number of industrial units has reached to 534 factories in all 

branches of industry and has operated 9381 labors, according to data recorded in the industrial development 

department in the governorate for the year 2011. This research aims at classifying the structure of the 

manufactory industrial activity according to size , industrial branch and spatial analysis in Duhok 

governorate, using GIS techniques for mapping draw. This study consists of three sections in the first section 

presents the study of the theoretical framework through the definition of industrial structure , industrial 

location, concentration, dispersion , diversification and specialization industry , and geographic location of 

Duhok governorate. The second section deals with the classification of the industrial structure in term the 

quantity , quality and operational terms of the size of industrial units, while the third section focuses on a 

spatial analysis of the industrial structure according to the administrative units of the governorate, using GIS 

techniques, as well as conclusions and proposals. 
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 5495 -5491 (العمادية )  ئاميَدىزبية في الحياة الح

 
 رجب مجيل حبيبو   صالح حممد سليم حممود 

 العراق-اقليم كوردستان ،جامعة دهوك ،فاكليت العلوم الرتبوية ،سكول الرتبية األساسية  ،قسم االجتماعيات
 العراق-، اقليم كوردستانمديرية تربية قضاء دهوك ، إعدادية زانسىت

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

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

بالصيرااات السياسيية بيين  ئاميَددى ر تنظيمات هذه األحزاب داخل ئابيَين  وخارهنيا، تيت رت المحيدة بنا األدوار القيادية فينا، نما شارنوا في نش
، لي  يكين هيذا ئاميَدىوالشييوايين فيي  (الثارتيني)األحزاب التي نشدت فينا، بثل التنافس الموهود بين تنظيمات الحزب النيمقرا ي الكردسيتاني 

بين األسير لتوسييف نهو هيا ًي ياً، فقين وثير الكثيير بين ًهيالي المنينية بيف هيذا الحيزب ًو  ا  التنافس سياسياً فحسي،، بيل نيا  تنافسياً بيين ايند 
ألنني  نيانوا  ين الشييواية   5411نميو  ايام 59بعين  يورة  (الثارتى)بحاباة ًو بجابلة لتلك األسر المتنافسة، فقن وثر العنين بين األشيخام بيف 

ن ألنن  نانوا يعتبرو  الدرف اآلخر بن ًاوا  نظام الملكي القني ، لنرهة ًنن  وثهوا  ن نمبنً ال يخنم بصالحن  في حين ًين آخرو  الشيوايي
، خالفاً لمبادئ وتوهينات الحزب الشيواي، المن  فيي األبير ًدت بواثير بعيش الشييوايين ئاميَدىبعين نورو  القوبي في بنينة  (الثارتى)احتهال 

بعرنيية  – شددىرىَ كددي ىَ)ارفيت بييي  5491  الحيزبين فييي سييود المنينية الوحييين فيي نييورو  اييامغيير المو ييواية  ليو حيينوة بعرنيية شينيرة بييين تنظييي
 (.السود
ا اء نثيرو  في ئابَين  في حقبة الخمسينات بين القير  الما يي، نميا ونيا  لني  الينور األنبير فيي    نا  للحزب الشيواي العراثي بؤينو  ًو

ة،  ال ًني  فيي بدليف السيتينات بينً نهيو  الشييوايين باالنحسيار لصيالل الحيزب الينيمقرا ي األحناة السياسية التي شننها العيراد فيي تليك الحقبي
لثيورة ( الثدارتى )وثييادة  5411فيي تشيرين األول ( سابقاً )الكردستاني، السيما بعن اودة رئيس الحزب بن بنهاه اال دراري في االتحاد السوفيتي 

 . والً    داوت   لو السل  في نردستا ًيلول، ووثوف الحزب الشيواي بوثر المتهرج بننا ً
 

 تمنين
 

و نواحيهررررا بعررررد املرررررث العا يررررة ال انيررررة  ئاميَدددددىبرررررزت   
هررررألح األحررررةاث  وأدتتنظيمررررات ألحررررةاث كرديررررة و رررر  كرديررررة، 

وبرررافتالر ئرا هرررا السياسرررية دورهرررا   نيرررر الررروع  السياسررر    
ال ا نطقررة، وعنررد املررديش عررذ نيرراا هررألح األحررةاث   هررألا اجملرر

و ( الثدددارتى)يرر ز دور كررل مرررذ املررةث الررردسقرا   الكردسررتا  
 .املةث الييوع  العراق 

 ئاميَدىالريت هرهد ا  األحداثبرز دور تنظيمات املةبني   
فالل هألح ا دة  امَيدى  وأصبحت، 3493-3491فالل ا دة 
كما . النواح  وا نا ق القريبة منها إىلاملةبني  أفكارمركةا لنير 

،  ر   اميَردىس املةبان على توىل قيرادة املركرة السياسرية   نافت
عالقرررة  وأصررربه لررر  اإل رررار السياسررر هرررألا التنرررافس فرررر  مرررذ  إن

، وجررراء دور السرررلطات ا ليرررة  اميَررردىالعريقرررة    األسرررربتنرررافس 
 .  زيادة هألا التنافس أحيانا

مؤسرر ة تركررت جرحررى بررني  أحررداثهررهدت مرحلررة التنررافس 
 3491دينررررة   نرررروروز عرررراما حرررردث   سرررروق لررررأل  كاالطرررررفني،  

و عرفرة (. معركة السروق – كي ىَ شىرىَ)وعرفت هألح املادثة بر 
-3491فرررالل  ررردة  ئاميَددددى   األحرررةاثا ةيررد مرررذ تنظيمررات 

تنظيمرات املرةث اليريوع  العراقر  واملرةث  إىل، سنتطرق 3493
مرر  والصررراو والتنررافس بينهمررا ( الثددارتى) الكردسررتا الرردسقرا   

 أفرررررى ألحررررةاثلومررررات ةتصرررررة عررررذ وجررررود تنظيمررررات عذكررررر م
 . ئاميَدىدورها مل ي ز بيكل واضه    إن    عراقية 

 (1).الحزب الشيواي العراثي: ًوال

 بدأت األفكار ا اركسية بالوصول إىل العراق   أوافر
 العيرينات، حني ظهرت أول حلقة ماركسية ضمت كل مذ
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ق  وحممرررررررررررررد سرررررررررررررليم حسررررررررررررني الرحرررررررررررررال وعرررررررررررررو  بكررررررررررررر صرررررررررررررد
، العامررررل   (فهررررد)ومتكررررذ يوسرررري سررررلمان يوسرررري .(2)وئفررررريذ

مينرراء البصرررة، مررذ تيرركيل أول حلقررة حةبيررة هرريوعية   البصرررة 
، مث هرركلت فاليررا حةبيررة   مرردن أفرررى كالناصرررية 3491عررام 

، عقرررد االجتمررراو التلسيسررر  لليررريوعيني   (3) وبغرررداد وكركررروك
كافحرررررررررة االسرررررررررتعمار باسرررررررررم  نرررررررررة م 3419آذار 13بغرررررررررداد   

برردل اسررم اللانررة ا ررألكورة إىل  3411عاا  واالسررت مار، و  مترروز 
، وعقرررررررررد املرررررررررةث مرررررررررؤمترح األول  (4)املرررررررررةث اليررررررررريوع  العراقررررررررر 

 . (5)  بغداد 3491عام
، 3418 -3491تعرض املرةث النيرقاقات عردة فرالل أعروام

ية قابلهررررا   الوقررررت ن سرررر  حمرررراوالت لتوحيررررد ا ماعررررات اليرررريوع
و  هررررا   تنظرررريم ( ، الرابطررررة اليرررريوعيةرايررررة اليررررغيلة القاعرررردة،)

واحرد، ونتيارةل لررأللن فرظن تنظيمرات املررةث ونيرا ات  كانررت   
- 3494حالررة مررد وجررألر، وصرري حنررا بطررا و ا رردة بررني األعرروام

مرذ تررلريحل املررةث اليريوع  العراقرر  بلرررا فررتة ارتقرراء الكرررد 3411
ة للاررررران مرررررذ العضررررروية اإلمجاليررررر%  1311ألررررررم هررررركلوا نسررررربة 

- 3494ع ميد مذ كردستان مابني ، وإن املةث كان يقاا ركةية
3411

ومررذ قرررادة املررةث ذو األصرررول الكرديررة علرررى سررربيل . (6) 
ومجررررال ( مررررالك –أبررررذ عررررامل ديرررري) (7)هبرررراء الررررديذ نرررررور : ا  ررررال

 .(10)وئفرون (9)ومحيد ع مان (8)امليدر 
ضية كان للحةث الييوع  العراق  موقي فاص بالنسبة للق

وألنرر  . (11)الكرديرة تتلرري عرذ موقرري األحررةاث العراقيرة األفرررى
حةث أمم  سعى منأل تلسيس  إىل  رح حلول للقضية، فقرد رفر  

، إال أن اليرررريوعيني 3411هررررعار اسررررتقالل كردسررررتان منررررأل عررررام 
تراجعوا عذ هعارهم و رحوا فكرة حرل القضرية الكرديرة   إ رار 

 .(12) قضية العراق التحررية
نظررررال لسرررية التنظرريم ومالحقرررة : ئاميَددددىيد حممررد يررألكر رهرر

أعضا   وأنصارح مذ قبل اليعبة اخلاصة، اليت كانت مرذ مهامهرا 
الر يسررية مالحقررة اليرريوعيني، لررألا فظنرر  مررذ الصررعب  ديررد ال رررتة 
الدقيقررة الرريت ظهرررت فيهررا تنظيمررات املررةث اليرريوع    منطقررة 

كررار اليرريوعية إىل فاألبادينرران عمومررال، ومررذ هررم أوا ررل مررذ نقلرروا 
ا نطقرررة حيرررش مل يكرررذ مسرررموحال ل عضررراء التعررررر علرررى مجيررر  

اخلاليررا املةبيررة   ا نطقررة، كمررا مل يكررذ مررذ حررق العضررو السررؤال 
ومرر  هررألا فررظن انتيررار . (13)عررذ مجيرر  أنيررطة وتنظيمررات املررةث

فكررار ا اركسررية اليررريوعية   بادينرران يرجررر  إىل  بيعررة اجملتمررر  األ
ات االقتصررادية السررا دة   اجملتمرر  مررذ حيررش العيررا ر  والعالقرر

اسرررررتحواذ اإلقطررررراعيني مرررررذ األ ررررروات واليررررريو  وا تن رررررأليذ علرررررى 
معظرررررم األراضررررر  الةراعيرررررة علرررررى حسررررراث السرررررواد األعظرررررم مرررررذ 
ال الحني ال قراء، وكأللن فته ا دارس املكومية ومذ مث تلسيس 

 اليت جتمر  فيهرا  رالث 3494دار ا علمني الري ية   دهوك عام 
كمررررررا أن املكومررررررة العراقيررررررة كانررررررت تعاقررررررب . ذو أفكررررررار ةتل ررررررة

ا درسني ذو  األفكار ا اركسية اليسارية بنقلهم مذ مراكة ا دن 
وزافرو، فنيرر هرؤالء  امَيدى  الر يسية إىل ا دن النا ية كدهوك و

ا اركسرية   ا نطقرة السريما برني  لبرة ا ردارس  األفكرارا درسني 
الررديذ  وا الكرني ورجررال  واأل ررواتأوالد األثريراء ال انويرة، واررا أن 

وا بالدراسررة   ا رردن الكبرر ة، فكرران كررانوا مررذ األوا ررل الررأليذ برردأ
مرررذ الطبيعررر  أن يترررلثر هرررؤالء الطلبرررة باألفكرررار التقدميرررة الو نيرررة 
واليسارية السا دة   تلن ا دن، وبدورهم قاموا بنقل ونير تلن 

 .(14)  منا قهم األصلية األفكار
حسب ا صادر ا توفرة بني أيردينا فرظن أول فليرة هريوعية   

تلسسرررت مرررذ قبرررل فرررارس حبيرررب، ا وظررري   دا رررررة  ئاميَددددى 
احنصار التبغ ا نقول مذ كركوك م  جمموعة    معروفة مذ أبنراء 
ا دينررة، إال أن ذلررن التنظرريم مل يكررذ لرر  صرردى واسرر    ا دينررة 

ة ا دينرة دراسرتهم   ا ردن وبعد أن أرى عدد مرذ  لبر. وتوابعها
باألفكار التقدمية سواءل اليسارية منها أو القومية   أوافر  وتلثروا

األربعينررات وأوا ررل اخلمسررينات اسررتعاد التنظرريم اليرريوع  نيررا   
صرررررالح م ررررريت :  اميَررررردىومرررررذ أوا رررررل اليررررريوعيني   .   ا دينرررررة

 وحممرد زكر  حسرذ ا رام  و راهر(  ئاميَدىكاترب   حمكمرة )
(  الرب)و سرني  راهر (  الب)حممد صاحل أمني ( معلم)عبيد 

وحممد صرديق  ئاميَدىوعارر حممد  ئاميَدىونعمان املا  أمني 
مصط ى )وحممد مصط ى عبد الرمحذ ا عرور بر  امَيدى عالمة 
وأمحررد عبررد اع ا عرررور بررر (  يرردا سررتمدم   دا رررة ال( )شددىرىَ

 اميَررردى  عبررد العةيرررة وحمسررذ صررراحل( عامرررل)( بىكدددىَ امحددددىَ)
 ئاميَدددىوتوفيررق أمررني ع مرران ،  (15)ىئاميَدددورؤور عبررد الرررزاق 
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. (17) (رةشاظاى)ياسرني مصرط ى  (16) ئاميَدىومصط ى صرديق 
برلن املرةث اليريوع  كران : يرألكر ئاميَدىعلمرال برلن ماجرد ةترار 

، (18) مصط ى ا لقرب برلبو نراظمقد هرث همصال باسم مصله 
فوفرال مرذ مالحقرة األجهرةة املكوميرة    يَدىئاممرذ كركروك إىل 

بدايررة اخلمسررينات، وقررد أسررتقر ا ررألكور   دار صرراحل عبررد العةيررة 
وعمرل    ئاميَددى القريبرة مرذ ( كدجىىَ  كانيدا )  قريرة  امَيدى 
الييوعية بني سركان  األفكاروكان ل  دور فعال   نير . مةارع 

برررلن  يررررجه ىئاميَددددا دينرررة، إن  ريرررب اليرررمإ ا رررألكور إىل 
املرةث كرران لرر  قواعررد منظمررة   ا نطقررة قبررل ذلررن التررلريحل، كمررا 

  (19) (ضايضددىإعاعيررل )بررلن إعاعيررل حممررود ا عرررور بررر : يررألكر
وبعرد فيرل املركرة سراذ،  3491كان قرد هرارك   حركرة برارزان

ان، عضرو  نرة املرةث   وقد تعرر   الساذ علرى عردنان جلمر
، وانتمررى إىل فيهرراعسرركر  ا لرر    ا وصررل وسرركرت  التنظرريم ال

 .(20)ص ور املةث على يدح
إن حممررررد زكرررر   (:أبررررو نضررررال)يررررألكر تومررررا داود تومررررا القررررس 

منرررأل عرررام  ئاميَددددىكررران مسرررؤول التنظررريم    (21)حسرررذ ا رررام 
وإن األفررر  مررر  كرررل مرررذ حممرررد  3418متررروز  39إىل ثرررورة  3411

ال    كرران تدريسرري)ومسررعود مصرط ى كتررا   ئاميَدددىصراحل أمررني 
وتومررررا داود تومررررا ( حاليررررال  كليررررة الةراعررررة وامعررررة دهرررروك، متقاعررررد

ومصله مصط ى الرتكما  وحممد مصط ى عبد الرمحذ ا عررور 
وصرالح ا  ريت كرانوا أعضراء اخلليرة القياديرة ( شىرىَمصرط ى )برر 

 .(22) امَيدى  قضاء 
: فقرد انضررم إىل املررةث اليريوع  كررل مررذ( بامددىرنىَ)أمرا   
برررذ اليررريحل  يررراث الرررديذ النقيررربند  و يرررب فرررؤاد  اليررريحل علررر 

( مررذ وجرروح عا لررة ا ةوريررة)وحسررذ هرران  وسررلمان عبررداع عبررداع 
وقادر سرعيد الصر ار وتوفيرق سرليم وصرديق عمرر فالرد ورمضران 

3418متروز 39أيروث وئفرريذ قبرل ثرورة
ومرذ ا ردير بالرألكر . (23) 

موسرركو  بررلن اليرريحل علرر  قررد هررارك   مررؤمتر لليرربيبة العررا    
وتعرررررض بسرررربب ذلررررن إىل االعتقررررال مررررذ قبررررل األجهررررةة األمنيررررة 
العراقيرررررة، إال أن ا ققرررررني مل يتمكنررررروا مرررررذ ت بيرررررت التهمرررررة ضررررردح 

يبرردو إنرر  أ لررق سررراح  بعررد ترردفل ا تن ررأليذ . (24)فرل لق سررراح 
 . مذ عا لت  لدى السلطات املكومية

  تيركيل أول فليرة للحرةث اليريوع     ئاميَددى سامهت 
ك، حيرررش تيررركلت اخلليرررة مرررذ قبرررل  سرررني برررن أمحرررد برررن دهرررو 

 اميَرردى ونرراج  حممررد (  الررب   ثانويررة دهرروك ئنررألاك)الرر وار  
. (25)، وحسررني نررور  الكيكرر  وئفررريذ( الررب   ثانويررة دهرروك)

كمررررا سرررررامهوا   تيررررركيل التنظررررريم ال رررررا  للحرررررةث   ا دينرررررة   
أواسرررخل اخلمسرررينات، حيرررش تيررركل مرررذ قبرررل جمموعرررة مرررذ  لبرررة 

وعررردنان  اميَررردى رهررريد حممرررد مصرررط ى : الدراسرررة ال انويرررة مرررنهم
أمحد بن ال وار  وتوفيق سليم البامر  وحممد صاحل مر زا فردر 

وقد . (26) وحممد  اهر مبارك وئفريذ( حممد سيار )ا عرور بر 
مت ربررخل التنظرريم األفرر  بالتنظيمررات املةبيررة   ا وصررل حيررش أن 

فررخل اتصرال مرر  ا وصرل أ  إنرر   كران س رل  ئاميَدددىرهريد حممرد 
كرران س ررل سرراع  بريررد املررةث، فقررد كرران يررألهب إىل ا وصررل    
كرررررل أسررررربوعني مررررررة واحررررردة لتسرررررليم وتسرررررلم ال يرررررد املرررررة  برررررني 
ا رررررردينتني، و  ا وصررررررل كرررررران يسررررررلم بريررررررد املررررررةث إىل هررررررمإ 

مرررذ أهرررا  زافرررو من ررر    )حممرررود أبرررو اليررروارث  باسرررممعررررور 
 ،أيضرررال   اميَررردىوصرررل ال يرررد املرررة  إىل ، وأحيانرررال كررران ي(ا وصرررل

وإذ  ،(شىرىَ)وكان يسلم ال يرد إىل حممرد مصرط ى عبرد الررمحذ 
 .(27)صديق عالمةمل يكذ موجودال كان يسلم ال يد إىل حممد 

  األحرررداث السياسرررة الررريت  ئاميَددددىهررارك هررريوعيو قضررراء 
سررواء   القضرراء ن سرر   3418مترروز39جرررت   العررراق قبررل ثررورة 

 ا ررردن العراقيرررة فاصرررةل   دهررروك وا وصرررل وبغرررداد، أ    أو  
ا دن اليت كانوا يدرسون فيها، فقد جرح توما داود توما القس   

وكران مرم دور . (28)   بغرداد3498مظراهرات وثبرة كرانون ال را  
  دهرررروك وقيررررادة  3411ريرررراد    معارضررررة حلرررري بغررررداد عررررام 
، كمرررا 3419ى مصرررر عرررام مظررراهرة التنديرررد بالعررردوان ال الثررر  علررر

الرريت   ئاميَدددىحرررق السررينما ا تاولررة    ئاميَدددىحراول هرريوعيو 
كان موظ و الدولة يلتون هبا إىل ا دينة لعرض األفالم اليت تررو  

 . (29)لإلنكلية ومتدح العا لة ا لكيةلسياسة 
ظهررر املررةث اليرريوع  بقرروة    3418مترروز عررام 39بعررد ثررورة

ى معظررم ا نظمرررات ا ماه يرررة   وسرريطر أعضرررا   علررر ئاميَددددى
 (30)فقد كران مسرؤول ا راد اليربيبة الردسقرا   العراقر . القضاء 

 311ا ررام  حممررد زكرر  حسررذ وعضرروية مررا يقررارث  ئاميَدددى  



 2152، 511 -581 ص ،(م االنسانية واالجتماعيةالعلو ) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 389 

وقرد اذرألوا مرذ كرازينو  ئاميَدىعضوال مذ ةتلري  بقرات سركان 
مقرال مم وكان امدر مذ تلسيس ( مقهى إعاعيل حممود)ا دينة 

اال رررراد هررررو دعررررم كيرررران ا مهوريررررة والسرررر  علررررى مبرررراد  ال ررررورة 
عبرد الكررق قاسرم، إال  (العميرد) وتوحيد الص ور بقيرادة الرةعيم

أن السررررررلطات ا ليررررررة كانررررررت تيررررررن   نيررررررة مؤسسرررررريها لررررررأللن 
 .(31)وضعتهم  ت ا راقبة السرية

إىل متصررفية لرواء  ئاميَددى وقد ورد   كتاث لقا مقام قضراء 
سرريقوم بظحيرراء  ئاميَدددىا رراد اليرربيبة الرردسقرا      ا وصررل إن

اناسربة يروم  3414كرانون ال را  1   اميَردى مهرجان هرع    
سرررريقوم ا رررراد اليرررربيبة "السررررالم العررررا   حيررررش جرررراء   الكترررراث 

الرردسقرا     العماديررة الرريت مت ررل مجيرر  السرركان قصرربة العماديررة 
كررانون 1د ظهررر يرروم اهرجرران هررع    السرراعة الواحرردة مررذ بعرر

  فنرراء سررا  املكومررة اناسربة يرروم السرالم العررا    3414ال را  
وسييرتك   هألا ا هرجان مجي  سكان القصربة، مر  العررض إنر  

 .(32)"ليس لدينا عألرال حيول دون ذلن للت ضل باإل الو
مرذ مسرؤو  حركرة أنصرار السرالم،  ئاميَدىكان حممد جنيب 

اصرررر ونرررور  أمحرررد مرررذ مسرررؤو  ا رررراد وهررروق  حيررر  وعبرررد اع ن
مسررؤول  ئاميَدددى، ونعمرران املررا  أمررني  (33)الطلبررة العررام العراقرر 
ح لررة ( بامددىرنىَ)أقيمررت   . ئاميَدددى   (34)ا قاومررة اليررعبية

اناسرربة ذررر  أول وجبررة مررذ ا قرراومني اليررعبيني، حضرررها م ررات 
اسريم امل لرة والقرى اجملاورة مرا، بردأت مر ( بامىرنىَ)ا وا نني مذ 

إىل  (بامدىرنىَ )للمقاومني مذ اليارو الر يسر    مسلحة اس ة 
ينرررددون باإلقطررراو االبتدا يرررة وهرررم  حمرررل االحت رررال ببنايرررة ا درسرررة

وافترررته امل رررل ضرررابخل ا قاومرررة ا رررالزم داود سرررليمان، ( اخلونرررة)و
فررررللقى كلمررررة أهرررراد فيهررررا برررردور ا قاومررررة اليررررعبية وهرررركر محرررراس 

اا   صر ور ا قاومرة ومحرل السرالح للمحافظرة ا ماه  لالخنر 
علررى ا مهوريررة ورد كيررد اإلقطرراعيني وسررخل هتافررات  يرراة الررةعيم 
عبرررد الكررررق قاسرررم واألفررروة العربيرررة الكرديرررة، مث تلتررر  فررررق إنيررراد 

أعقبهرررا ( ا ررروت لالسرررتعمار -ارررر   يسرررتعمار)ا قاومرررة بلنيرررودة 
( النضرال/اتخىب)فعاليات أفرى منها حسب ما ورد   جريدة 

فكانررت صررورة ( اليرريو  بررني العهررديذ)تقرردق مسرررحية بعنرروان " 
واقعيرررررة معررررر ة بصررررردق عمرررررا حررررردث   برررررامر    العهرررررد البا رررررد 

علر   يراث الرديذ بظلقراء كلمرة حرش ( ا ناضرل)مث تقدم . وال ورة
مث ألقيرت كلمرة وفرد ... فيها ا قاومة اراقبة العاب ني بلمذ البالد 

وقرررد اسرررتمرت امل لرررة ... برررل أحرررد ا علمرررني مرررذ ق[ قريرررة]أرادن 
زهرراء السرراعتني وبعرردها  ولررت إىل مظرراهرة هررعبية را عررة أهرررتك 

             (املبيرررررررب) يررررررراة الرررررررةعيم ...وهرررررررم يهت رررررررون ... فيهرررررررا ا ميررررررر  
 .(35) "عبد الكرق قاسم 

مرررذ ا ررردير بالرررألكر إنررر  أثنررراء زيرررارة هي رررة التحقيرررق والتوجيرررر  
، تقرررر فررته مركررة 3414حةيررران 1نن   العسرركرية لناحيررة سرسرر
كمررا أن أهررا  بررروار  برراال  ررالبوا . (36) للمقاومررة اليررعبية فيهررا

بتلسرريس ا قاومررة اليررعبية   منطقررتهم أيضررال وذلررن نظرررال ألمهيررة 
ا نطقة ومتامختها للحدود الرتكية، ضمذ جمموعة مطاليب قدمها 

تومررا داود تومررا  وقررد ترروىل. (37) أهررا  الناحيررة للحكومررة العراقيررة
. (38)مسؤولية ا قاومة اليعبية   برروار  براال( أبو نضال)القس 

علمرررال بلنررر  مت تيررركيل فصرررا ل ا قاومرررة حرررىت   ا نرررا ق البعيررردة 
، حيرش (دوسرك  ذورى)جدال عذ مركة القضراء كمنطقرة عير ة 

إن حرروا  سررب  عيرررة همصررال مررذ (: ضدديَى)يررألكر مامنررد سررليم 
           ا قاومرررررررة اليرررررررعبية وأنررررررر  همصررررررريال  عيررررررر ت  انضرررررررموا لصررررررر ور

 .(39)كان واحدال منهم
وفا مرة  (40)وزاهردة ةترار ئاميَدىتولت كل مذ بديعة جنيرب 

   (41)عبرررداع هرررهوان مسرررؤولية رابطرررة الررردفاو عرررذ حقررروق ا ررررأة
، علمرال برلن كرل مرذ عةيرةة حسرني ورفيعرة حسرني قرد  (42)ئاميَدى

امرررأة لالنتسرراث إىل الرابطررة ا ررألكورة  قرردمتا  لبررال نيابررةل عررذ مررا يت
دون جررررررردوى، لرررررررألا هرررررررككتا   هررررررررعية انتمابرررررررات الرابطرررررررة   

حنرذ " مرا نصر  ( النضرال/ خدىبات )، فقرد ورد   جريردة ئاميَدى
النسرررراء الرررردسقرا يات   العماديررررة والبررررالغ عررررددنا ما ترررران قرررردمنا 
الطلررررب عرررردة مرررررات لالنتسرررراث إىل منظمررررة رابطررررة الرررردفاو عررررذ 

 رأة ورفضت  لباتنا مذ قبل امي ة التحض ية للرابطرة   حقوق ا
العمادية واهرتكت   االنتمابات ف ة ضر يلة دون أن تردو اجملرال 
لنررا لالهرررتاك   االنتمابررات   ا ؤسسررة النسررا ية الرريت يقررال إرررا 
تعررررود للمرررررأة العراقيررررة عامررررة دون متيررررة نرجررررو اعتبررررار االنتمابررررات 

ية، ونطلررب التحقيررق   القضررية وجتديررد ا ررألكورة أعررالح  رر  هرررع
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االنتمابرررررات ثانيرررررةل، عرررررذ نسررررراء دسقرا يرررررات   العماديرررررة رفيقرررررة 
  (43)"وعةيةة حسني [ رفيعة حسني]حسني 

تروىل إعاعيررل حممررود الضايضرر  مسررؤولية التنظرريم املررة  عررام 
دالل مررذ )كرران حممررود عررةو   3493-3491وفررالل عررام   3414
ومرررذ أعضررراء املرررةث . (44)لحرررةثمسرررؤول  نرررة القضررراء ل( زافرررو

اليرررريوع  الررررأليذ كرررران مررررم دور فعررررال   امليرررراة السياسررررية بعررررد 
، فضرررررالل عرررررذ الرررررأليذ سررررربق وأن ذكرنرررررا 3418متررررروز عرررررام 39ثرررررورة

و ررراز  سررريد جنيرررب ( معلرررم)أمحرررد علررر  قنطرررار : أعررراؤهم، هرررم
، (برةاز)ويرونس أمرني (  الرب)وأمحرد رهريد بابرا حار  (  الب)

و  . (45) (ثارتيدددًا)ان قبرررل ذلررن وكرر3414أصرربه هرريوعيال عررام 
منطقررة بررروار  بررراال كرران مسرررؤول التنظرريم تومرررا داود تومررا القرررس 

وفراروق ( مذ قرية مراي )ومذ أعضا   البارزيذ عل  حسذ  اه  
 . (46)عبد اع عبد العةية والقس  ودييو ويورام داود توما وزادوق

كان كل مذ سعيد حممرد فالرد وأفير  صرديق   (بامىرنىَ)و  
وسرررررلمان عبرررررد اع عبرررررد اع و يرررررب فرررررؤاد وأمحرررررد ب مررررروس مرررررذ 

بعررد ثررورة  اميَردى هررهد قضرراء . (47)األعضراء البررارزيذ   التنظريم
، سررريتم (الثدددارتيني)متررروز تنافسرررال وصرررراعال برررني اليررريوعيني و41

 . املديش عن  الحقال،
 

 (الثارتى)الحزب النيمقرا ي الكردستاني :  انيا
  

امي ررررررررة ا ؤسسررررررررة للحررررررررةث  وضررررررررعت 3499  هررررررررتاء عررررررررام 
الدسقرا   الكردستا ، اليت كانت تتللي مرذ مصرط ى البرارزا  

وئفريذ،  ئاميَدىومحةة عبد اع وم حا  أمحد وعةت عبد العةية 
أوفرد البرارزا  محرةة عبرد اع . (48) منها  املةث   مدينرة مهابراد

الكرديرة نيابةل عن  إىل كردستان العرراق لالتصرال بقيرادة األحرةاث 
مررذ أجررل تلسرريس حررةث كرررد  ( حدد ر رارددارور شدد ر   )

      ،   أوا رررررررل هرررررررهر ئث وافرررررررق أك ريرررررررة قرررررررادة حرررررررة   (49)موحرررررررد
      وهررررررورح علررررررى حررررررل حةبيهمررررررا متهيرررررردال لتلسرررررريس  رارددددددارو

 . (50)املةث الدسقرا  
ادينرة بغرداد، 3499ئث 39  ( للثارتى)عقرد ا رؤمتر األول 

حرررةث واليررريحل لطيررري اليررريحل حممرررود وانتمرررب البرررارزا  ر يسرررال لل
نا بر  األول وكاكرر  زيرراد نا برر  ال ررا ، بينمررا ضررمت اللانررة ا ركةيررة 

م حررررررا  أمحررررررد وصرررررراحل اليوسرررررر   البررررررامر  : للحررررررةث كررررررل مررررررذ
كانررت أهرردار املررةث تررتلمإ   النضررال لتحريررر . (51)وئفررريذ

العرررررراق مرررررذ االسرررررتعمار وا عاهررررردات ا رررررا رة وتيررررركيل مجهوريرررررة 
          ر انيررررررررررررررة، تضررررررررررررررمذ لليررررررررررررررعب العراقرررررررررررررر  املريررررررررررررررة دسقرا يررررررررررررررة ب

           ولكردسرررررررررتان العرررررررررراق حكمرررررررررال ذاتيرررررررررال متطرررررررررورال ضرررررررررمذ الوحررررررررردة
 .(52)الو نية لليعب العراق 

صررراحل اليوسررر   البرررامر ، كررران  عضرررو اللانرررة ا ركةيرررة كلررري
موظ ررال   حمرراكم ا وصررل ئنررألاك، مررذ قبررل املررةث بتيرركيل فرررو 

ان، علررررى أن يكررررون مقرررررح   ا وصررررل، للحررررةث   منطقررررة بادينرررر
فلتصرل اليوسر   مرذ أجررل ذلرن بكرل مررذ  ر  مصرط ى البررامر  

( إمررررررام جررررررام  العمريررررررة)البرررررراوا   ا ررررررةور  وصرررررربغة اع( ضررررررابخل)
   ،3498وعنررررد قيررررام مظرررراهرات وثبررررة كررررانون ال ررررا  . (53)وئفررررريذ

            مسرررررررؤولية التنظررررررريم   ا وصرررررررل اميَررررررردى تررررررروىل صررررررراحل رهرررررررد  
 .(54)اعتقال اليوس   إثر

مذ )مؤمترح ال ا    دار عل  محد  بيدوه  ( الثارتى)عقد 
3413ادينرررة بغرررداد عرررام ( أهرررا  برررروار  بررراال

و  ا رررؤمتر . (55) 
، انتمررب 3411، الررأل  عقررد   كركرروك عررام (للثددارتى)ال الررش 

 إىل، وجتردر اإلهرارة  (56)األف  عضروال   اللانرة ا ركةيرة للحرةث
ث   مرررؤمترح األفرررر  قررررر تلسرررريس ا نظمرررات ا ماه يررررة أن املرررة 

وأصبه أمحرد عبرد اع . (57) (ا اد الطلبة واليبيبة، ا اد النساء)
بعرررررد عقرررررد مرررررؤمترح  كردسرررررتان   لبرررررةأول ر ررررريس ال ررررراد  اميَررررردى 

 . (58)بيكل سر    بغداد 3411 شب ط38التلسيس  األول   
ث السياسررية الرريت   األحرردا ئاميَدددى  ( لثددارتي  ا)هررارك 

جنبال إىل جنب  3418متوز  39ههد ا الساحة العراقية قبل ثورة 
          املرررررررةث اليررررررريوع ، لكرررررررذ ب عاليرررررررة أقرررررررل مرررررررذ أعضررررررراء املرررررررةث
          األفررررررررر ، كمرررررررررا ترررررررررلثروا باالنقسرررررررررامات الررررررررريت عصررررررررر ت بقيرررررررررادة

 .(59)  تلن ال رتة( الثارتى)
قبرررل  دىئاميَدددأعضررراء ك رررر   قضررراء ( للثدددارتى)مل يكرررذ 

، وذلرررن لسررررية التنظررريم واخلالفرررات الررريت 3418متررروز عرررام 39ثرررورة
عصرر ت بقيررادة املررةث و يرراث ر يسرر ، وممررذ متكررذ الباحررش مررذ 

رهرريد : املصررول علررى أعرراؤهم باإلضررافة إىل الررأليذ ذكرنرراهم هررم
، ئاميَدى، عارر مصط ى ئاميَدى، عارر سعيد ئاميَدىإبراهيم 
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، أسرعد عبرد (ثدااانى )مني ، مال أمحد مال أئاميَدىأهرر عةت 
، إسرررالم حممرررد ناصرررر ئاميَددددى، عرررارر فالرررد ئاميَددددىالقرررادر 
داتدداااو ، مررال أمحررد (ر هددىراى)، يوسرري حممررد متررر ئاميَدددى
،  ر  مرال فالرد برامر ، إبرراهيم ندرياةو  داتاااو، عرتم نرياةو
، اليرريحل حيرردر يوسرري، حممررد صررديق هرررور ، ئاميَدددىعبرد اع 

أمحد عبد اع هان  هرور ، يوسري هكر  املا  حممد هرور ، 
، فالررد حسررذ اليوسرر    (60)سررعيد رهررو، حممررد مررال  يررب مرراي 

البرررامر ، حممرررد سرررعيد إعاعيرررل البرررامر ، أمحرررد ع مررران برررامر ، 
بامر ، عل  حسني بامر ، عمر املا  أمحد ( رىىل) يب عل  

عبررررد اع مررررال فالررررد . (61) بررررامر ، إعاعيررررل مررررال عررررارر بررررامر 
، سررررلمان حممررررود بررررامر ، مصررررط ى املررررا  أمحررررد بررررامر ، بررررامر 

، حممررد (63) (رةشدداظاى)، مررال  رراهر  (62)رهرريد حسررذ اليوسرر  
، أنررور (كاتررب  ريررر   ناحيررة سرسررنن) ئاميَدددىرهرريد إبررراهيم 

مرررررردير مدرسررررررة )، سررررررليم داود (بامددددددىرنىَمعلررررررم   )إبرررررراهيم 
محيرد ،  (65)، معصروم أنرور مراي  (64)، فارس كورةمارك (سرسنن
 . (66)بروار 

كلرررررري صرررررراحل اليوسرررررر  ، عضررررررو اللانررررررة ا ركةيررررررة للحررررررةث، 
بظيصال بريد املرةث إىل البرارزا   ر(بامىرنىَ)تنظيمات املةث   

أثناء تواجدح م  قوات  على م لش املدود العراقية اإليرانية الرتكية، 
فلنيطررت ا همررة لكرررل مررذ مرررس الررديذ مررال فالرررد البررامر  وتترررو 

عنرد وصرومما   ق، إال أنرا اسالن الطر كا ،  عرفتهإعاعيل الري
املررردود كررران البرررارزا  ومجاعتررر  قرررد عررر وا املررردود العراقيرررة الرتكيرررة 

ومت إعررادة  ر(بامددىرنىَ)باجترراح اال رراد السرروفييت، فرجعررا ثانيررةل إىل 
فالل  (بامىرنىَ)كما افتته     ر(للثارتى)ال يد إىل فرو ا وصل 

ت لنيررررر الرررروع  القرررروم  بررررني األهررررا  دورا 3491 -3499عررررام 
حيررررش فصصررررت أمرررراكذ فاصررررة لررررأللن النيرررراا فكانررررت تلررررن 

 كدددَاد  –كدددىثَكيَو كددد رديجييىَ  ) باسرررما نرررا ق تعررررر 
باإلضرافة إىل إحيراء  ر(ر ندوو شيظاهَضا )  حملريت ( الكررداييت

 .(67)عيد نوروز القوم 
 وفاصةل بعد عودة البرارزا  مرذ من راح3418متوز 39بعد ثورة 

 (الثدارتى )تيريذ األول مذ العام ن س  نيرطت تنظيمرات  9  
، وانتمررررى إىل صرررر وف  العيرررررات مررررذ أهررررا  ئاميَدددددى  قضرررراء 

إنررر  متكرررذ مرررذ تنظررريم  (:رةشددداظاى)فيرررألكر مرررال  ررراهر . القضررراء
ومعظرم أهرا   (دةشتااىَ)حوا  مخسني همصال مذ قرية ايتوت 

. (68) (ريَ ا  - ةىلَبيَ)فضالل عذ ئفريذ   قريرة  ر(رةشاظا)قريت  
أنرر  نظررم حرروا  مخسررني همصررال   : ك رةمددارك وذكررر فررارس 

3418متوز39فالل عام بعد ثورة  (الثارتى)ص ور 
 (69)
1 

كون رانسرال مت فير  افتيرار   3414حةيرران  1  (الثدارتى )عقد 
 نرررررة مركةيرررررة  ضررررر ية للمرررررؤمتر الرابررررر ، قامرررررت اللانرررررة ا رررررألكورة 

ومسررؤو   (للثددارتى)للارران ا ليررة باإلهرررار علررى انتمابررات ا
مت انتمرراث  نررة  ئاميَدددىا نظمررات وأعضرراء ا ررؤمتر، ف رر  قضرراء 

 : (70) فيها وقد تلل ت مذ (للثارتى)حملية 
 

 مسؤوالل  هرمة نيسان كا  
ًل   ئاميَدىعبد الرمحذ عل    عضوال
ًل   ئاميَدىإبراهيم عبداع   عضوال
ًل   ئاميَدىأهرر عةت   عضوال
ًل  ( رةشاظاى) مال  اهر  عضوال

ًل   ئاميَدىحممد رهيد   عضوال
ًل   ئاميَدىعارر فالد   عضوال

 
 فاي3414تيرريذ األول  1-9 ( للثدارتى )عقد ا ؤمتر الرابر  

عضروال  ئاميَدىمرذ  ئاميَدى، انتمب في  أمحرد عبرد اع  (71)بغداد
اليسررار  كمررا تقرررر   ا ررؤمتر  رررد ا نرراح . (72) انررة ا ركةيررةللل
محررةة عبررد اع وصرراحل امليرردر  )   للحررةث اليرريوع  العراقرر ا رروا

 .(73)مذ املةث( وئفريذ ئاميَدىوا ام  صاحل رهد  
  قريرة  (خدىبات )أراد يوسي حممد بيدوه  فته مكتب ل 

، إال أن السرلطات 3414  أوا رل تيرريذ األول عرام  (بيَداهىََ)
قرررة ا هرررات ا ليرررة   ا نطقرررة منعتررر   ارررة عررردم استحصرررال مواف

 .(74)ا سؤولة
 3491 أصرردر عبررد الكرررق قاسررم   األول مررذ كررانون ال ررا 

لردعم وتعةيرة سرلطت   وذلك3491لسنة  (3)قانون ا معيات رقم 
اليرررريوع  والقرررروى السياسررررية والو نيررررة  ازديرررراد ن رررروذ املررررةثأمررررام 

، واوجرررررب القرررررانون عرررررره رعيرررررال العرررررودة إىل امليرررررراة  (75)القوميرررررة
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قررردم مرررال مصررررط ى البرررارزا  وإبرررراهيم امحرررد ونررررور   .(76)املةبيرررة
 لبررررررال إىل الررررررروزارة  3414كررررررانون ال رررررررا    4هرررررراويس وئفررررررررون  

وقررد (77) بيرركل رعرر  (الثددارتى)الدافليررة للموافقررة علررى إجررازة 
3491هباا 4رعيال  ( الثارتى)أجية 

 (78) . 
بظجرررازة حرررةهبم وممارسرررة النيررراا املرررة   (الثدددارتي  )ابرررته  
ي وقررررررد هررررررهدت معظررررررم ا رررررردن وا نررررررا ق الكرديررررررة بيرررررركل علرررررر

 39احت االت هبألح ا ناسبة، حيش أقيم احت ال ادينة دهوك   

3491 هررباا
ا مرراه    سرسررنن ابتهاجررا  تكمررا فرجرر. (79) 

امارسررررة املررررةث نيررررا   العلرررري علررررى أصرررروات ا ةمررررار والطبررررول 
 ،عرراح الررةعيم عبررد الكرررق)وأقرراموا حلقررات رقررإ وهررم يهت ررون 

ا مهوريررة العراقيررة وعرراح املررةث الرردسقرا   الكردسررتا   تاهررع
(. العربية الكردية وكافة األقليات القومية والدينية اإلفوةوعاهت 

( بيَدداهىَ )وأقامت ا نظمة املةبيرة   برروار  براال ح لرة   قريرة 
ةتلرري الطبقررات ومررذ ا نسررني،  امل ررل ، ضررم3491هررباا31 

ابتدأ االحت ال   " ما نص  ( ضالن/خىبات)فقد ورد   جريدة 
فكلمرررة ...السررراعة ال ال رررة بعرررد الظهرررر بآيرررات مرررذ القررررئن الكررررق 

مث قردم بعردها الرفراق . قرأها مال عل  عبرداع... ا نظمة املةبية 
، مث كلمرة مرلمور [حنن ثدارتي   ]  ثارتيجى ئىم ثارتيجى ئىم –نييد 

مث ...الصر ور  ا ركة السيد هاهم حممد الريت دعرا فيهرا إىل رص
جاء دور عبد املافظ أنور ماي  فللقى كلمة قيمة باللغة الكرديرة 

فكلمة األفت فا مة أنور ماي  ... وأعقب ذلن أناهيد و نية 
مث ... الرريت أهررادت فيهررا بنضررال املررةث الرردسقرا   الكردسررتا  

أهرار ( بجاظ )أعطى الكالم للسيد عبد اع حسني مدير مدرسرة 
و  رايررة امل لرررة ...لطغرراة اإليررررانيني جترراح األكرررادفيهررا إىل ظلررم ا

نظمررت برقيررة  ن ررة وهرركر لسرريادة الررةعيم وتليررت علررى ا مرراه  
 . (80) "فوافقت عليها وأبرقت

ادينررة  3491أياا ر 31-1مررؤمترح اخلررامس   ( الثددارتى)عقررد 
بغررداد، وأجريررت انتمابررات اللانررة ا ركةيررة   ال ررامذ مررذ اليررهر 

 ئاميَدددىحل اليوسرر   البررامر  وأمحررد عبررد اع صررا: ف رراز كررل مررذ
بعضروية اللانرة ا رألكورة مرذ  ئاميَددى وعل  محد  بيدوه ، مرذ 

هرمررة نيسرران كررا  : أصررل أربرر  عيرررة عضرروال، كمررا فرراز كررل مررذ

وعمر حسذ بامر  وفالد اليوس   البرامر  بعضروية  نرة ا راقبرة 
 .(81) والت تيش العليا للحةث مذ أصل ست أعضاء

 
والحزب الشيواي العراثي ( الثارتى)الصراع بين : الثا 

 ئاميَدىفي 
 

السيما مركة القضاء صراعال وتنافسال برني  ئاميَدىههد قضاء 
، علررى الررر م مررذ توقيرر  عيني لتوسرري  الن رروذواليرريو ( الثددارتيني)

الررريت  3418املرررةبني علرررى ات اقيرررة تعررراون بينهمرررا   فريررري عرررام 
 .(82) (مي اق التعاون)عرفت بر 

برردأت برروادر التنررافس علررى توسرري  الن رروذ تظهررر للعيرران بررني 
تنظيم  املةبني عند تيكيل قوات ا قاومة اليعبية، وعند عملية 

األول  كاااا    39انتمابررررات أعضرررراء نصرررري اجمللررررس البلررررد    
، كما أن بعض أسباث الصراو تعود إىل أسباث ال عالقة 3418

ني بعرررض األسرررر علرررى مرررا بالسياسرررة برررل إىل الصرررراو التقليرررد  بررر
توسي  ن وذهرا، حرىت أن عردد مرذ األهرا  انتمروا إىل هرألا املرةث 

فقررد . (83) وذاك ال علررى أسرراس ا برراد  بررل لغايررات   أن سررهم
مترررروز  39انقسرررم سرررركان ا دينرررة إىل قسررررمني متنافسررررني بعرررد ثررررورة

وكررران القسرررم األول يرتأسررر  اليررريوع  حممرررد زكررر  حسرررذ ا رررام  
لررردسقرا  ، والقسرررم ال رررا  بر اسرررة ا رررام  باسرررم ا ررراد اليررربيبة ا
، وكرران أعرروان القسررم األول هررم (الثددارتى)صرراحل رهررد  باسررم 

األك رررر، ر رررم أن القسرررم ال رررا  كررران يضرررم سرررعيد املرررا  هرررعبان 
عنرد . ئاميَدىواملا     عبد العةية وتابعيهم، وهم مرذ متن رأل  
كررانون  39 إعرالن انتمابرات أعضراء نصري اجمللرس البلرد   

مصرط ى عبرد الررمحذ : ، رهه القسم ال ا  كل مرذ3418ول األ
ورهرررررريد أمحررررررد وحسررررررني أمحررررررد و رررررر هم، وقررررررد أ لقررررررت علرررررريهم 
القا مقاميررة أسررم مجاعررة سررعيد املررا  هررعبان، أمررا القسررم األول 

حممرررد املرررا  فالرررد وإعاعيرررل حممرررود وإعاعيرررل : فرهررره كرررل مرررذ
  علررى مرهررح سرراحقةفرراز مرهررحوا القسررم األول بلك ريررة . أمحررد

القسم ال ا ، فقدم مصط ى عبد الرمحذ مذ مجاعة سعيد املرا  
، إال أن عرتاضرررررال ووصررررري عمليرررررة االنتمابرررررات برررررالتةويرهرررررعبان ا

م تش البلديرة عنردما قرام برالتحقيق حرول ا وضروو مل يلمرس أ  
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ةال ررة، لرررألا أفرررأل مصرررط ى عبررد الررررمحذ وأتباعررر  يكيلرررون السرررب 
 .(1)قرا يةواليتم إىل أعضاء ا اد اليبيبة الدس
     املرررةبني مل تصرررل إىل أعضررراء ر رررم ذلرررن فرررظن العالقرررات برررني

         مررر الل   حرررد القطيعرررة فقرررد تعاونرررا معرررال   إمخررراد حركرررة اليررروار
 . 3414ئذار  8

واليرريوعيني  ( الثدارتيني )العامرل ال را  لتردهور العالقرات برني 
كانررررت تصرررررفات ا قاومررررة اليررررعبية وجتاوزا ررررا علررررى صررررالحيات 

يش واليرررر ة واقتحرررام ا قررراه   ارررة مراقبرررة ومالحقرررة أعرررداء ا ررر
كران حامرا كحرال ا نرا ق  ئاميَدىالنظام ا مهرور ، فرظن قضراء 

كركوك، أربيل،  اكرَى و  ها، اليت ملتها : العراقية األفرى م ل
 .(85)تلن التااوزات

بررررردأت جترررررراوزات ا قاومررررررة اليرررررعبية علررررررى األهررررررا  وأعضرررررراء 
ح   منطقة بروار  باال أوالل، فقد ورد   جريدة وأنصار ( الثارتى)
يعلم ا مي  أن ا قاومرة اليرعبية   " ما نص  ( املقيقة -راسيت)

برررروار  بررراال، باالهررررتاك مررر  ا قررراوم اليرررع    العماديرررة نعمررران 
ا عررور جيردال " صرادق مارونسر  " أمني ه  الريت ضرمت إليهرا 

رفعررت دعرراوى جةا يررة . وهررددت برر  سرركان بررروار  برراال ا منررني
يوسررري حممرررد )علرررى ا قاومرررة اليرررعبية   برررروار  بررراال مرررذ قبرررل 

  عنقر  حرربالل [ وضر ]الرأل  اعترد  عليرر  ووضرعت[( بيددداه ]
بالضررررث ( معصرروم مررا  )جررر برر ، واعترردى علررى معلررم ا درسررة 

وعلررررى توفيررررق صرررردق  مررررا   . والتعررررأليب والسرررراذ   ا ررررراحيض
         . أ  جرسررررررررررة أو ذنرررررررررربدون أن يرتكبرررررررررروا . بالضرررررررررررث واالهانررررررررررة

          واعتررررررررررررردى علرررررررررررررى... نقلررررررررررررت هرررررررررررررألح الررررررررررررردعاو  إىل ا وصررررررررررررل
كتررب ئيررة قرئنيررة   ألنرر ( مررال عبررد الرررمحذ هلرروةتى) امرررم  اليرريحل

 .(86)( "اورمان)ألحد أها  
، فقرررد كررران أفرررراد ئاميَددددىمل تكرررذ املالرررة أفضرررل   مدينرررة 

 ويتارررراوزونة، ا قاومررررة اليررررعبية يعطررررون ألن سررررهم الصرررر ة الرعيرررر
القرروانني بتعرررديا م واسرررت ةازا م للمرروا نني، وإلقررراء القررربض علرررى 

و   (87) (ئاميَدىسعيد وامحد جنلر  املرا  هرعبان ئ را )األ وات 
، نتيارة لتلرن التاراوزات  لرب أعضراء (88) منطقرة ريكران أيضرال 

السرلطة بوضر  حرد لتصررفات ا قراومني اليرعبيني ( الثدارتى )مذ 
إىل ئمر موق  ا وصل العقيد الركذ حسذ عبود، وقدموا هكواهم 

بر اسررة الضررابخل  ئاميَدددىلرسررل األفرر   نررة  قيررق فاصررة إىل ف
 . (89)حممد حممد أمني دربند فقرةىي للتحقيق   اليكوى

، كرران القا مقررام ئاميَدددىعنرردما وصررل ضررابخل التحقيررق إىل 
جمرازال وكرران ضرابخل اليررر ة حسرذ وكرريالل ( جرالل رهريد فوهررناو)
أن ا قرررردم عبررررد : ، حسررررب قررررول الضررررابخل حممررررد حممررررد أمررررنيلرررر 

املررافظ بررامر  ضررابخل التانيررد كرران فا  ررال مررذ اليرريوعيني حيررش 
اتصرل ضرابخل التحقيرق . هرح ا وقي بسرعة و ادر ا كران حراالل 

بوكيرل مرردير ناحيرة بررروار  براال رهرريد الطالبرا  بصرر ت  ئمرر مركررة 
لحرررادث، أجابررر  ا قاومرررة و لرررب منررر  هررررح األسرررباث املقيقيرررة ل

إن عيريذ ألي همإ مرذ اإلقطراعيني هرامجوا : رهيد الطالبا 
مقررر ا قاومررة ومركررة الناحيررة، عنرردها  لررب منرر  ضررابخل التحقيررق 

سلكرر  أربعررة أفررراد مررذ جممرروو هررؤالء العيررريذ ألرري مررذ  بيرران مررا
األراضرررر ، مل يسررررتط  الطالبررررا  ذكررررر اسررررم أحررررد مررررنهم واكت ررررى 

، (الثارتيني)قطراعيني برل أك ررهم مرذ بلرم ليسوا مذ اإل: بالقول
فتبرررررني للضرررررابخل أن سررررروء تعامرررررل الطالبرررررا  مررررر  النررررراس وتعصرررررب  

تسررررررررربب   حررررررررردوث اخلالفرررررررررات ( اليررررررررريوع )األعمرررررررررى ملةبررررررررر  
           ومل يكررررررررررررذ مرررررررررررردير الناحيررررررررررررة فلرررررررررررري ا يتررررررررررررو  . (90)وتوسررررررررررررعها

وكاتررررررب الناحيررررررة هرررررريحل فليررررررل البعيرررررريق  الصررررررديقان للحرررررررةث 
           مسرررررررررررراندة اليرررررررررررريوعيني بغررررررررررررض اليرررررررررررريوع  يررررررررررررللون جهرررررررررررردال 

 .(91)النظر عذ جتاوزا م أيضال 
واليرريوعيني ( الثددارتيني)اسررتدعى وكيررل القا مقررام عرردد مررذ 

للحضررررور   مقررررر القا مقاميررررة، حيررررش حضررررر نعمرررران أمررررني مررررذ 
ا قاومة اليرعبية ومم رل اليربيبة اليريوعيني ومجاعرة مرذ اليريوعيني 

بيبة الررردسقرا   الكردسرررتا  ومم رررل اليررر( الثدددارتيني)ومجاعررة مرررذ 
وأفألت كل جهة تلق  باللوم على ا هة األفرى   التسبب   
حرردوث ا يررراكل، فقررال ا تحررردث باسررم اليررريوعيني حممررد زكررر  

جيررب إعرردام ا الر مررذ هررؤالء الرررجعيني حرراالل   هررألح : ا ررام 
بلن اإلعدام ليس مذ : ا دينة وأ رافها، فرد علي  ضابخل التحقيق

           : ت ، فرتاجرررررر  حممررررررد زكرررررر  ا ررررررام  عررررررذ كالمرررررر  وقررررررالصررررررالحيا
 .(92)ال أقصد تن يأل ذلن ا ن

بعررد سلسررلة مررذ اللقرراءات وتبررادل ا راء ات ررق ا انبرران علررى 
. لكرررل حرررةث %11أن تكرررون نسررربة القبرررول للمقررراومني اليرررعبيني
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 لب ضابخل التحقيق مذ ئمرية ا قاومة اليعبية   ا وصرل عرةل 
إال . (93)  عذ ئمرية ا قاومة اليعبية   بروار  باالرهيد الطالبا

أن السررلطات   ا وصررل قامررت بظلغرراء قرروات ا قاومررة   ا نطقررة 
وقرد علرل . 3414قبل إلغا ها   سا ر أحنراء العرراق   متروز عرام 

رارررا : "بقولرر  (الرردكتور) ذلررن الرردكتور عبررد ال ترراح علررر  البوتررا 
ة عبررد اجمليررد رهرريد بررن الرر وار  بتررلث  مررذ متصرررر ا وصررل وكالرر

، أو فوفرال (البدارتيني )ا تعا ي م  ( 3414ئث 38 -ئذار/91)
مررررذ ترررررداعيات ا وقررررري وحصرررررول مررررراال حيمرررررد عقبررررراح   ا نطقرررررة 

 . (94) "بسبب  ابعها العيا ر  وقرهبا مذ املدود الدولية الرتكية
بعررد إلقرراء القرربض علررى أفيرر  : يررألكر عبررد املررافظ أنررور مرراي 

و  ح مذ أها  ا نطقة مذ قبل أفراد ا قاومة اليعبية إن  معصوم 
ذهرررب إىل بغرررداد وقررردم نسرررمال مرررذ اليررركاو  حرررول اعتررررداءات 

مررال مصررط ى ( الثددارتى)ا قرراومني اليررعبيني إىل كررل مررذ ر رريس 
      البرررررارزا  ومكترررررب ر ررررريس الررررروزراء العراقررررر  عبرررررد الكررررررق قاسرررررم، 

ر بظلغرررراء ا قاومررررة ا اولررررة اارهررررا حيررررش صرررردر قرررررا أعطررررتوقررررد 
 . (95) اليعبية   ا نطقة

كمررا حرردثت فالفررات بررني تنظيمرر  املررةبني فررالل مسرر ات 
فر م ات اق . 3418متوز عام  39االحت ال بالألكرى األوىل ل ورة 

مرر  مجاعررة أمحررد  اميَرردى   ( اليرريوعيني)مجاعررة أنصررار السررالم 
عردد مرذ علرى ( الثارتى) اميَردى املا  عبد اللطيي عبرد العةيرة 

مترروز،  39اليررعارات وامتافررات قبررل حلررول الررألكرى األوىل لل ررورة 
إال أرررم افتل رروا فيمررا بيررنهم   اليرروم الرابرر  مررذ االحت رراالت أ  

متررروز، حرررول بعرررض امتافرررات الررريت هتررري هبرررا اليررريوعيني، 31يررروم 
          وأدى ذلرررررررررررررررن إىل ميررررررررررررررراحنات وجمرررررررررررررررادالت بسررررررررررررررربب سررررررررررررررروء

           ا  عبررررد اللطيرررري ومجاعترررر بيررررنهم، فانسررررحب أمحررررد املرررر  ت رررراهم
           علرررررررى أثرهرررررررا، بينمرررررررا اسرررررررتمرت ا سررررررر ة واالحت ررررررراالت كا عتررررررراد

 .(96) بدون حدوث مياكل
ر رررررم إررررررراء ا قاومررررررة اليرررررعبية إال أن ا يرررررراكل مل تنترررررر  بررررررني 

، فقررررررررد ظهرررررررررت  اميَرررررررردىالتنظيمررررررررني السياسرررررررريني الر يسرررررررريني   
السرريما  3491 ة عرراماخلالفررات علررى السررطه مررذ جديررد   بدايرر

رعيررررال، ورفرررض املكومررررة إجررررازة املررررةث ( الثددددارتى)بعرررد إجررررازة 
اليرررريوع ، الررررأل  أصرررربه حمضررررورال اوجررررب القررررانون، لررررأللن  يررررل 

للعررررررررودة إىل العمررررررررل السررررررررر ، فبينمررررررررا كرررررررران  اميَرررررررردى هرررررررريوعيو 
يستعدون لالحت ال بظجازة حةهبم، أفرأل اليريوعيون ( ي  الثارت)

كيلرررون الرررتهم ضرررد ا ررروظ ني وضرررد يقومرررون بلعمرررال اسرررت ةازية وي
، كمرا انتقردوا املكومرة علرى أررا أفرألت  اميَردىعدد مرذ وجروح 

وا ومرر   واالبتعرراد عررذ مبرراد  ال ررورة وبرردأبررالتقرث مررذ الرررجعيني
التواقيرر  علررى العرررا ض  اررة  لررب املبرروث أو إنيرراء ا نظمررات 

 .(97) الدسقرا ية وا معيات ال الحية
اناسرربة  3491هررباا 99    ررالل ح( ي  لثددارتا)عنرردما نظررم 
أمرررام السررررا  املكررروم   ضرررور القا مقرررام اعتررردى  إجرررازة حرررةهبم

( الثدددارتى)مجاعرررة مرررذ ا ررراد اليرررعب علرررى سرررليم عبرررد الررررمحذ 
         بالضرررررررث، وتقرررررردم اليرررررريوع  حممررررررود ياسررررررني ومعرررررر  عرررررردد مررررررذ 
             الصررررررررربيان وافرتقررررررررروا صررررررررر ور ا ت لرررررررررني وا السرررررررررني متحرررررررررديذ 

              بقصررررررررد االسررررررررت ةاز وفلررررررررق ال تنررررررررة، ولكررررررررذ ا ت لررررررررون ا ميرررررررر 
 .(98) التةموا جانب امدوء

مل  امَيدى والييوعيني   ( الثارتيني)ونظرال ألن التنافس بني 
يكررذ سياسرريال فحسررب، كمررا ذكرنررا سررابقال، بررل تنافسررال بررني عرردد 
مرررذ األسرررر لتوسررري  ن وذهرررا أيضرررال، فقرررد وقررري الك ررر  مرررذ أهرررا  

ينررررة مرررر  هررررألا املررررةث أو ذاك حمابرررراة أو جماملررررة لتلررررن األسررررر ا د
بعررد ( الثددارتى)ا تنافسرة، فقررد وقري العديررد مرذ األهررماص مر  

تدم  ألرم كانوا ضد الييوعية كمبدأ ال 3418منوز عام 39ثورة 
مصررراملهم   حرررني أيرررد ئفررررون اليررريوعيني ألررررم كرررانوا يعتررر ون 

دق، لدرجرة أررم وق روا الطرر ا فر مذ أعروان نظرام ا لكر  القر
، ئاميَدددىبعيررد نرروروز القرروم    مدينررة ( الثددارتى)ضررد احت ررال 

فالفال  براد  وتوجيهرات املرةث اليريوع ، ا هرم   األمرر أدت 
مواقي بعض الييوعيني    ا وضوعية إىل حدوث معركة هه ة 

 3491بني تنظيم  املةبني   سروق ا دينرة الوحيرد   نروروز عرام
 .(99) (معركة السوق – كي ىَ شىرىَ)عرفت بر 

اندلعت هرارة ا عركة مذ سروق ا دينرة نتيارة ميرادة كالميرة 
حول ( ثارتى)وصاحل مراد ( هيوع )بني كل مذ حسني عبد اع 

األوضراو السياسررية وا سرببني   فلررق ا يرراكل وا رام كررل منهمررا 
صرار  ا فر بلن  مذ ال  ة الضالة، فتدفل   ا وضوو أعضراء وأن

كال املةبني وأفأل كل منهما يعتد  على ا فرر، وهكرألا بردأت 
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ا عركررررة بالعصرررر  واملاررررارة وا الت ا ارحررررة   منتصرررري النهررررار 
واسرررررتمرت مررررردت أربعرررررة سررررراعات ومل ترررررتمكذ القا مقاميرررررة مرررررذ 
السرررريطرة علررررى الوضرررر  فطلبررررت النارررردة مررررذ هررررر ة اللررررواء، الرررريت 

فتمرررت  دىئاميَدددأرسرررلت قررروات مرررذ هرررر ة دهررروك وا وصرررل إىل 
 .(100)السيطرة على الوض  بعد بألل جهد جهيد

يرررونس )تبرررني مرررذ فرررالل التحقيرررق إن عرررددال مرررذ اليررريوعيني 
أمرررني، حممررررد عرررةو زافررررو ، حمسرررذ صرررراحل، رهررريد   ررررور، حممررررد 

كرررانوا وراء تررردب  املرررادث، ( املرررا  اخلالرررد وعرررارر املرررا  حممرررد 
حيرررش كرررانوا قرررد اجتمعررروا   مقهرررى مررر  مسرررؤول ا ررراد اليرررعب 

( للثددارتيني)نحررل إعاعيررل حممررود، وقرررروا عرردم إفسرراح اجملررال ا 
لالحت رال بعيررد نروروز القرروم ، لرألا قرررر حراكم التحقيررق ترروقي هم 

ومت إ الق سراحهم بك الة، وكان مذ نتا    3491ئذار13لغاية 
وروح ةتل ة ( الثارتيني)مذ 39مذ الييوعيني و39ا عركة إصابة 

 .(101) يال هيوع 98و( ثارتيًا) 11وتوقيي
أدانت القا مقامية الييوعيني   التسبب  دوث ا عركة، إال 
أرررا ت اديررال لتكرررار ا يرراحنات بررني املررةبني  لبررت مررذ متصرررفية 

يرونس أمرني وإعاعيرل حممرود وحممرد عرةو : ا وصل إبعراد كرل مرذ
  (مررررذ اليرررريوعيني )زافررررو  وحممررررد املررررا  فالررررد ونعمرررران أمررررني 

           ى عبرررررررررد الررررررررررمحذ القصررررررررراثوأمحرررررررررد املرررررررررا  هرررررررررعبان ومصرررررررررط 
 . (102)مذ ا دينة( الثارتيني)مذ 

أن السررررلطات : (الرررردكتور) أهررررار عبررررد ال ترررراح علرررر  البوتررررا 
 3414كانررت ميالررة   البدايررة وحررىت رايررة عررام اميَرردى  ا ليررة   

( الثددارتيني)لليرريوعيني، إال أن موق هررا تغرر  وأفررألت متيررل حنررو 
علرررررى اعتبرررررار أررررررم حرررررةث جمررررراز بعكرررررس  3491منرررررأل بدايرررررة عرررررام

هرررألا التغررر    موقررري  ئاميَددددىاليررريوعيني، وقرررد أدرك هررريوعيو 
تالحقهررم  السررلطات املكومررة بعررد معركررة السرروق حيررش أفررألت

ومرررألا مل تيرررهد ا دينرررة بعررد هرررألح ا عركرررة ا رررألكورة إ   ،وتعررتقلهم
تررروترات تسرررتحق الرررألكر برررني التنظيمرررني، فضرررالل عرررذ إن عالقرررات 

مرر  املكومررة أفررألت تتارر  حنررو الترردهور ممررا أدى إىل  (الثددارتى)
وبررررأللن  (103)نرررروو مررررذ التقررررارث السياسرررر  بررررني تنظيمرررر  املررررةبني

مرحلررة جديرردة   ترراريحل العالقررة بررني تنظرريم  سكررذ اعتبررار ا عركررة
 . املةبني واحنسار ن وذ الييوعيني

 اميَررردى ومرررذ ا ررردير بالرررألكر إن ا عركرررة احنصررررت   مدينرررة 
، الرريت كانررت تعترر  (بامددىرنىَ)تررد إىل أ رافهررا كقريررة وحردها ومل مت

، يعلرل مصرط ى املرا  ئاميَدىا عقل ال را  لليريوعيني   قضراء 
علرررى قريررررة ( الثدددارتيني )امحرررد برررامر  السررربب إىل قررروة وسررريطرة 

 .(104)والقرى اجملاورة ما( بامىرنىَ)
 

 ًحزاب ًخر :رابعا
 

 اث عراقيررةلرريس لرردينا معلومررات عررذ وجررود تنظيمررات وأحررة  
، سرروى أن فررا ق أمحررد املررا  هررعبان ورهرريد ئاميَدددى   أفرررى
كران منتميرال  ئاميَدىأن املا  هرعبان ئ را : يألكران ئاميَدىحممد 

 3413، الررأل  تلسررس عررام  (105)ملررةث األمررة االهرررتاك  العراقرر 
 .(106)بر اسة السياس  العراق  ا عرور صاحل ج 

حركررررررررة اإلفرررررررروان ال تيرررررررر  ا صررررررررادر إىل وجررررررررود تنظيمررررررررات 
هنررررراك إهرررررارات إىل   أن لكرررررذ ، و ئاميَددددددى   (107)ا سرررررلمني

اإلفوان قاموا ب رته ا ميمرات الكير ية ألعضرا ها، ف ر  صريي 
أقيم أول ةيم تردري  لإلفروان   مصريي سروارةتوكا  3419عام 

أهررررتك فيررر  حررروا  م رررة ميرررارك مرررذ اإلفررروان، وقرررد ت قرررد حممرررد 
. (108)وان   العراق، ا ميمحممود الصوار، مؤسس مجاعة اإلف

، أهرار (بامدىرنىَ )برالقرث مرذ قريرة  3419أقريم سرنة  وةيم ئفر
إىل دور األسرررة النقيررربندية  (الررردكتور) عبررد ال ترراح علررر  البوتررا 

كرران للن رروذ الررديي الرررأل  "   جنرراح تلررن ا ميمررات فقررد كتررب
ت تتمت  ب  األسرة النقيبندية   بامر  أثر   جناح تلن الس را

 . (109)"اليت حظيت بدعمها ورعايتها
مدينرررة  (110)وقرررد زار أحرررد أعضررراء حرررةث التحريرررر اإلسرررالم 

لنيررر أدبيررات حةبرر ، كمررا ورد  3418هررباا عررام  8   ئاميَدددى
إىل مديريرة هرر ة ا وصرل  ئاميَدى  كتراث سرر   عاونيرة هرر ة 

إن  مت ت تيش دار كل مذ صاحل رهيد نعمان و اهر املا  سليم 
للتحقق مذ كورما مذ مجاعرة حرةث التحريرر  ئاميَدىكان مذ س

ا ظرررور، إال أررررم مل يع رررروا علرررى دليرررل ي برررت انتما همرررا للحرررةث 
وعلرى العمروم . (111) ا ألكور، ور م ذلن فقد وضعا  ت ا راقبة

اليسررررار  هررررو االجترررراح السررررا د لسرررركان  –كرررران الطرررراب  القرررروم  
اليررريوع   املرررةثيرررد  نظررررال لك ررررة مناصرررر  ومؤ . (112) ا دينرررة



 2152، 511 -581 ص ،(م االنسانية واالجتماعيةالعلو ) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 341 

مل ، ئاميَددددىالررردسقرا   الكردسرررتا    قضررراء املرررةث العراقررر  و 
 .كذ هناك أرضية فصبة ل وز أحةث دينية   القضاءت
 

 النوابش
حنرا بطرا و، العرراق، : للمةيد مذ الت اصيل عذ املةث الييوع  العراقر  ينظرر (5)

؛ ( 9111 –ن هرررررا)ع يرررري الرررررزاز، : املررررةث اليرررريوع ، الكترررراث ال ررررا ، ترمجررررة
صرررالح اخلرسررران، صررر حات مرررذ ترررلريحل املركرررة اليررريوعية   العرررراق، دار ال ررررات، 

 (.3441 –ب وت)
دراسرررة ))3494-3411مؤيرررد هررراكر كررراظم الطرررا  ، املرررةث اليررريوع  العراقررر  (1)

، أ روحررررة دكترررروراح  رررر  منيررررورة مقدمررررة إىل جملررررس كليررررة الرتبيررررة وامعررررة ((تارتيررررة
باس محيد ، التطرورات السياسرية   العرراق ؛ جع ر ع98، ص9111ا ستنصرية، 

 .114، ص(3419الناي األهرر )، 3411 -3493
، موقرري األحررةاث السياسررية العراقيررة مرررذ (الررردكتور)عبررد ال ترراح علرر  البوتررا   (3)

، مركرة الدراسرات الكرديرة وح رظ الوثرا ق وامعرة 3411 -3499القضية الكوردية 
 .94، ص(9111 –دهوك )دهوك، 

 .  199 -193، ص ص...د ، التطورات السياسية جع ر عباس محي (9)
؛ صرررالح 11، ص...، موقررري األحرررةاث(الررردكتور)عبرررد ال تررراح علررر  البوترررا   (1)

ومرررذ ا ررردير باإلهرررارة برررلن املرررةث اليررريوع  . 91اخلرسررران، ا صررردر السرررابق، ص
، عبد الستار  اهر هرريي، 3499قد تلسس   أوافر عام ( هورح)الكردستا  

، 3418-3418واألحرررررررررةاث الكرديرررررررررة   نصررررررررري قررررررررررن  ا معيرررررررررات وا نظمرررررررررات
 3141ص ،9، ا(9111-السليمانية)
 .194 -191، ص ص... حنا بطا و، العراق، املةث الييوع  (9)
، انضررررررررم إىل املررررررررةث اليرررررررريوع  عررررررررام 3418ولررررررررد   منطقررررررررة قرررررررررةدا  عررررررررام  (7)

، تقلد العديد مذ ا ناصب املةبية منها مسرؤول (باسم)باع  املرك   عرف3499
وعضررو اللانررة ا ركةيررة   حةيررران 3498 ليررة للحررةث   السررليمانية عررام اللانررة ا
و  أيلررررررول مررررررذ العررررررام ن سرررررر  تسررررررلم ر اسررررررة املررررررةث، أعتقررررررل   نيسرررررران  ،3494
وأنتمرب 3418متروز  39وحكم بالساذ ا ؤبد، فر  مذ الساذ بعد ثرورة 3411

، مث أبعرررد عرررذ 3493-3418عضررروال   ا كترررب السياسررر  للحرررةث فرررالل سرررنوات
املةث ل ررتة مرا، وأعيرد انتمابر  عضروال للمكترب السياسر  مررة أفررى فرالل أعروام 

إىل عرررام 3414، أصررربه مسرررؤوالل لل رررو  التاسررر  ل نصرررار مرررذ عرررام 3499-3491
حيررررش  رررررد مررررذ ا كتررررب السياسرررر ، هرررركل تنظيمررررال جديرررردال باسررررم املررررةث 3489

، ذلررى عررذ اليرريوع ًل ية بعررد اريررار اليرريوع  العراقرر  إال أن تنظيمرر  مل يرردم  ررويالل
ا نظومررة االهرررتاكية، أصرربه الررر يس ال مررر  ال رراد الرردسقرا يني العررراقيني واسررتقر 

، موسررررروعة األحرررررةاث (الررررردكتور)حسرررررذ لطيررررري الةبيرررررد  : ينظرررررر.   السرررررليمانية

العراقيرة، األحررةاث وا معيررات واملركررات واليمصريات السياسررية والقوميررة والدينيررة 
 .   193-191ص ، ص(9111 -ب وت)  العراق، 

، مل 3499مذ عا لة كردية مالكة ل راض    أربيرل، ولرد عرام: مجال امليدر  (1)
، مث إىل (وحررردة النضرررال)يكمرررل الدراسرررة   دار ا علمرررني العاليرررة انضرررم إىل كتلرررة 

، قترل   3419، عضو اللانة ا ركةية للحةث عام 3499املةث الييوع    عام 
جيس فته اع ا ام ، العراق   عهد قاسم، جر : ينظر. على يد البعش3491متوز

، 9،  (3484-السرررويد)، دار نبرررة للطباعرررة والنيرررر، 3488-3418ئراء وفررروا ر 
 .  111-119، ص ص...؛ حنا بطا و، العراق، املةث الييوع 194ص

، انتمررى إىل صرر ور املررةث اليرريوع  3491ولررد محيررد ع مرران   أربيررل عررام  (4)
، أصرربه سرركرت ال للحررةث 3419لسرراذ  وهرررث مررذ ا 3494، سرراذ عررام 3499

، متيةت قيادت  بالدعوة إىل تصعيد اجملاهبة م  3411-3419الييوع  فالل عام  
السرلطة فطررد مرذ منصرب ، أقرام اتصراالت مر  الكتلرة ا نيرقة عرذ املرةث اليريوع  

، انضررم فيمررا بعررد إىل املررةث الرردسقرا   الكردسررتا  وأصرربه عضرروال (رايررة اليررغيلة)
عندما كان محةة عبد اع سكرت  املةث، إال أنر  أبعرد 3414ة ا ركةية عام   اللان

، (الرردكتور)حسررذ لطيرري الةبيررد  : ينظررر. مرر  األفرر  مررذ املررةث   العررام ن سرر 
 .991-999ا صدر السابق، ص ص

 .13، ص ...، موقي األحةاث(الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا   (51)
حل ا سالة القوميرة الكرديرة مرذ النظررة انطلق املةث الييوع    مواق      (55)

الريت ترربخل بيركل وثيرق برني تصر ية االضرطهاد والتسرلخل القروم  : ا اركسية اللينينية
مرررذ جهرررة وتقلررريإ ا لكيرررة اخلاصرررة لوسرررا ل اإلنترررا  وإلغررراء التنررراحر برررني الطبقرررات 

عبررررد ال ترررراح علرررر  البوتررررا  : ينظررررر. وانتصررررار ال ررررورة ال وليتاريررررة مررررذ جهررررة أفرررررى
 .19، ص ...، موقي األحةاث(لدكتورا)
 . 19ا صدر ن س ، ص  (51)
  دهرررروك بتررررلريحل  ئاميَدددددىمقابلررررة همصررررية مرررر  رهرررريد حممررررد مصررررط ى  (53)

، أكمل تعليم  االبتدا   فيها، 3418ولد   مدينة   اميد  عام .  39/1/9131
ألسررررررباث  3419وأكمرررررل ا توسررررررطة واإلعداديرررررة   مدينررررررة دهرررررروك، اعتقرررررل عررررررام 

، أصرربه مررديرال  درسررة صررالح الررديذ 3418مترروز39مررال بعررد ثررورة سياسررية، عررني معل
                 دهرررررررروك لسررررررررنوات عرررررررردة أحيررررررررل إىل التقاعررررررررد   أوافررررررررر السررررررررتينات، يعرررررررريش

 . ا ن   دهوك 
، جملررة  -دهرروك -حممررد  رراهر مبررارك، مرروجة عررذ نيررؤ املركررة اليرريوعية   (59)

 3881 -381، ص ص9131، هباا 98ب   نوَى ، العدد 
 -3418مترررروز  39أبرررران ثررررورة ( العماديررررة)ق الباهررررا عمرررراد ،  اميررررد   ررررار  (51)

؛ مقابلرررة همصرررية مررر  . 91/3/9131   1181، جريررردة الترررآف ، العررردد 3491
ادينة 3498ولد   عام  91/9/9131بتلريحل  ئاميَدى   ئاميَدىماجد ةتار عل  

ندسررة وامعررة  اميررد ، أكمررل االبتدا يررة فيهررا واإلعداديررة   بغررداد، فررري  كليررة ام
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  نيررررا    واساااا  ر3499، انتمررررى إىل صرررر ور املررررةث اليررريوع   3413البصررررة
حيرررش اسرررتقال بعرررد تيررركيل ا بهرررة الو نيرررة برررني املرررةث 3411السياسررر  إىل عرررام 

اليررريوع  وحرررةث البعرررش العرررر  االهررررتاك ، انضرررم إىل صررر ور املرررةث اليررريوع  
ال إىل عرررررررام  رررررردة سررررررنة، بقرررررر  هرررررريوعي3483وسرررررراذ   عررررررام  3414ثانيررررررة عررررررام 

إىل فار  الو ذ، توىل مهام حةبية منها عضو  نة  3441حيش سافر عام 3449
كان مسؤوالل للتنظيم السر    قضاء  3414كلية امندسة وامعة البصرة و  عام 

 اميرد ، مسرتقل حاليرال ويعمرل مهندسرال   دا ررة سرياحة سرسرنن ويقريم   مدينرة 
            د مصرررررررط ى  اميَررررررردى   دهررررررروك اميرررررررد ؛ مقابلرررررررة همصرررررررية مررررررر  رهررررررريد حممررررررر

 . 39/1/9131بتلريحل 
  دهررررروك بترررررلريحل  ئاميَددددددىمقابلرررررة همصرررررية مررررر   ررررراز  حممرررررد جنيرررررب  (59)

، فررررري  3499ولررررد  رررراز  حممررررد جنيررررب   مدينررررة  اميَرررردى عررررام . 11/9/9131
، التحرررق 3414الصررري الرابررر  ال رررانو ، انتمرررى إىل صررر ور املرررةث اليررريوع  عرررام 

، 3419، ئمررر لسرررية مررذ أنصررار اليرريوعيني عررام 3491عررام ب ررورة أيلررول الكرديررة 
 .      يسكذ حاليال   دهوك

ولررد . 4/31/9131مقابلرة همصرية مرر  علر  عبررد اع مترر   دهرروك بترلريحل  (57)
( ئاميَدددىر مررال هرررق مدينررة  كددىررىىلَ)  قريررة ( كددىررىىل)علرر  عبررد اع متررر 

، 3498فلسررررطني عررررام  ، ال يعرررررر الكتابررررة والقررررراءة، هررررارك   حرررررث3411عررررام
،  ل إىل تركيرا بعرد عمليرات 3491التحق ب ورة أيلول الكردية منأل بدايتها إىل عام 

 . ، يقيم حاليال   دهوك 3441وعاد إىل العراق عام3488األن ال عام 
ا عرررور بلسررم مصررله جررال  وهررو كرررد  مررذ سرركنة كركرروك، ولكونرر  كرران  (51)

ح الربعض تركمرا  األصرل، التحرق بصر ور جييرد الرتكلم باللغرة الرتكمانيرة فقرد اعتر  
، 3411ئذار  33مسررررلح  املررررةث اليرررريوع    أواسررررخل السررررتينات حررررىت ات اقيررررة 

وفيما بعد متكنت حكومة البعش مرذ اسرتمالت  وعينتر  مرديرال لردا رة ال قافرة الكرديرة 
              ئاميَددددددى   ئاميَددددددىمقابلرررررة همصرررررية مررررر  ماجرررررد ةترررررار علررررر  .   بغرررررداد
 .  91/9/9131 بتلريحل

 ،3411-3493( العماديرة)حول دورح ينظرر، رجرب مجيرل حبيرب،  اميرد   (54)
دراسرة   الترراريحل السياسرر ، رسررالة ماجسررت   ر  منيررورة، مقدمررة إىل جملررس كليررة 

 . 339-88، ص 9133الرتبية   جامعة زافو،
                         ئاميَدددددددى   ئاميَدددددددىمقابلررررررة همصررررررية مرررررر  ماجررررررد ةتررررررار علرررررر   (11)

 .   91/9/9131بتلريحل 
بلن حممد زك  حسذ ا ام  كان : مذ ا دير بالألكر بلن ماجد ةتار يألكر (15)

مقابلررة همصرية مرر  ماجرد ةتررار . قرد قردم براءترر  مرذ املررةث   بدايرة اخلمسرينات
 . 91/9/9131بتلريحل  ئاميَدى   ئاميَدى

. 31/3/9131مقابلررة همصررية مرر  تومررا داود تومررا القررس   دهرروك بتررلريحل  (11)
أكمرل االبتدا يرة فيهرا مث ذهرب إىل بغرداد  ر(كانى ماكدىَ )  قريرة  3411ولرد عرام 

مث إىل املةث الييوع  العراق   رارارو إلكمال دراست ، انتمى إىل ص ور حةث
        ، 3411-3499، مسررررررررؤول  نررررررررة قضرررررررراء  اميررررررررد  فررررررررالل سررررررررنوات 3491عررررررررام

            ، كررررادر حررررة  ويقرررريم 3419عضررررو اجمللررررس التيررررريع   نطقررررة املكررررم الررررألا  عررررام 
 .   دهوك حاليال 

 99/9/9131مقابلررة همصررية مرر  مصررط ى نررور  بررامر    دهرروك بتررلريحل  (13)
، أكمرل تعليمر  االبتردا   فيهرا ودرس ا توسرطة 3411عرام  (بامىرنىَ)ولرد   قريرة 

  بغرداد، عمررل كنا ررب ضرابخل   وزارة الرردفاو   بدايررة السرتينات، هررارك كعضررو 
، كاتررب وصررح  ، يعمررل 3411ا رراد اليرربيبة والطلبررة العررا     برررلني عررام وفررد 

موظ ال   ا اد أدبراء الكررد   دهروك ويقريم حاليرال   دهروك؛ مقابلرة همصرية مر  
ولرد عبرد الررمحذ . 1/31/9131عبد الرمحذ حسني حسذ بامر    دهروك بترلريحل 

 (بامدددىرنىَ)دا يرررة   ، أكمررل االبت3491عررام  (بامدددىرنىَ)حسررني حسررذ   قريرررة 
علرى التروا ، انتمرى إىل املرةث اليريوع     ئاميَدىوال انويرة   دهروك وا وصرل و 

-3493فررالل أعرروام  (بامددىرنىَ)أوافررر اخلمسررينات، مسررؤول التنظرريم املررة    

، بعرد تروتر العالقرة 3419-4411فرالل سرنوات ئاميَدىعضرو  نرة قضراء .3491
وتوجر  إىل  ئاميَددى دسقرا   الكردستا  ترك قضاء بني املةث الييوع  واملةث ال

، مسررررؤول  نررررة قضرررراء 3411-3419ا وصررررل، عضررررو  نررررة قضرررراء دهرررروك عررررام  
عررررني موظ ررررال   حمافظررررة أربيررررل   سررررنوات  ،3414-3411 اميَرررردى فررررالل أعرررروام 

تقاعرد  ر(بامدىرنىَ )مث نقل إىل دا رة أوقار دهوك وبعردها إىل بلديرة 3481-3481
 .   م حاليال   دهوكويقي9119عام 

، 3418-3499، املياة املةبية   ا وصل(الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا   (19)
 9981 -991، ص ص(9111-أربيل)
 .384 -388حممد  اهر مبارك، ا صدر السابق، ص ص (11)
 99/3مقابلررررة همصررررية مرررر  حممررررد صرررراحل مرررر زا سرررريار    دهرررروك بتررررلريحل  (19)

َ )ولرد   قريرة سروار . 9131 ، أكمرل تعليمر  االبتردا   3418عرام  (ىبَاارو ذيَد
  زافو، وأكمل دراست  ال انوية   دهروك، انتمرى إىل حرةث اليريوع  3411عام 

           دهررررروك واعتقرررررل فاااااي3419  أواسرررررخل اخلمسرررررينات، هرررررارك   مظررررراهرات عرررررام 
             ، متقاعرررررررد 3491علرررررررى أثرهرررررررا، عرررررررني معلمرررررررال، هرررررررارك   ال رررررررورة الكرديرررررررة عرررررررام 

 .اليال   دهوك ح يسكذ
مقابلرررررة . 3491هررررارك هرررررقيق  ا عرررررور بلفنرررررد  عالمررررة   حركرررررة بررررارزان  (17)

 . 39/1/9131  دهوك بتلريحل  ئاميَدىهمصية م  رهيد حممد مصط ى 
 .31/3/9131مقابلة همصية م  توما داود توما القس   دهوك بتلريحل  (11)
 .91/9/9131مقابلة همصية م  ماجد ةتار  امَيدى    امَيدى بتلريحل  (14)
، وبقررر  3494تلسرررس اال ررراد بررردعم مرررذ املرررةث اليررريوع    كرررانون األول (31)

متروز توسر  نيرا   وأجازتر  املكومرة   39يعمل سرال  وال العهد ا لك ، بعد ثورة
، أفتررته عبررد الكرررق قاسررم مررؤمترح األول، وأنتمررب نررور  عبررد الرررزاق 94/1/3414



 2152، 511 -581 ص ،(م االنسانية واالجتماعيةالعلو ) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 341 

وكرردليل علررى الرردعم الرعرر   وهررو قا ررد هرريوع  ر يسررال للمكتررب التن يررأل  لال رراد،
: ينظرر. أن اليبيبة هو ا يش االحتياا مألا الو ذ: لال اد قال عبد الكرق قاسم

 .  319، ص...، التطورات السياسية(الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا  
إىل  39/3/3414   18كتررراث مديريرررة أمرررذ لرررواء ا وصرررل السرررر ، العررردد  (35)

                   ، املركررررررررة(الرررررررردكتور)ل ترررررررراح علرررررررر  البوتررررررررا  مديريررررررررة األمررررررررذ العامررررررررة،   عبررررررررد ا
        القوميرررررررة الكورديرررررررة التحرريرررررررة دراسرررررررات ووثرررررررا ق، دار سرررررررب ية للطباعرررررررة والنيرررررررر، 

 . 931، ص(9119 -أربيل)
، ا كتبة ا ركةية وامعة ا وصرل، ملري األمرذ (مل ات حمافظة نينوى)ن .م.م (31)

   9قا مقررررام قضرررراء العماديررررة، العرررردد  ، كترررراث8/3/3/4   وصررررل، رقررررم ا لرررري 
 .  إىل متصرفية لواء ا وصل 1/3/3414
 . 91/9/9131بتلريحل  ئاميَدىمقابلة همصية م  ماجد ةتار  امَيدى    (33)
بتلريحل  484هكلت اوجب أمر املركات العسكرية ا رقم : ا قاومة اليعبية (39)

ما ووزعت على ثالث وعني العقيد    مصط ى بامر  قا دال عامال  ،99/1/3418
قيررادات هرر  القيررادة اليررمالية والوسررطى وا نوبيررة، كرران امرردر مررذ تلسيسررها هررو 

وقد أعطت ا قاومة . تدريب اليعب على استمدام السالح للدفاو عذ ا مهورية
املررق لن سررها   ممارسررة صررالحيات أجهررةة الدولررة وكرران للحررةث اليرريوع  الرردور 

مسررعود : ينظررر. ور الررةمذ إىل أداة لقمرر  ا رروا ننيو ولررت اررر . األكرر    تلسيسررها
 ،3418متررررروز  39البرررررارزا ، البرررررارزا  واملركرررررة التحرريرررررة الكورديرررررة، الكررررررد وثرررررورة 

 .    311 -44، ص ص(3443-كردستان)، 3493/أيلول/33- 3418/ متوز/39
 39/9/34141   33النضال، العدد /  خىباتجريدة  (31)
 . ا صدر ن س   (39)
إمتررررام تيرررريد  ريررررق السرررريارات إىل بررررروار  برررراال وفررررته : بمررررذ تلررررن ا طاليرررر (37)

مستي ى   ا نطقة تستوعب حاجات ا وا نني مر  ثرالث مستوصر ات   هررق 
و ررررث وجنررروث الناحيرررة، وفرررته مدرسرررة متوسرررطة واذررراذ الترررداب  الالزمرررة  كافحرررة 
األميررة، وتسررليي ال الحررني عررذ  ريررق إدارة حمليررة ألن كافررة األراضرر   رر  مسررالة 

وقرد قرام أنرور مراي  بتقردق ا رألكرة إىل ر ريس املكومرة العراقيرة عبرد الكررق . الطرابوب
قاسرررم نيابرررةل عرررذ الوفرررد ال الحررر  ا تكرررون مرررذ علررر  عمرررر وصررراحل رهررريد وعبرررد اع 

. 39/1/3414   9، العررردد (املقيقرررة/ راسرررىت)جريررردة . سرررليمان وسرررليمان علررر 
د إلغراء ا قاومرة اليرعبية   منطقرتهم جتدر اإلهرارة إن أهرا  ا نطقرة  لبروا فيمرا بعر

 .        بسبب جتاوز أفرادها على ا وا نني
 .31/3/9131مقابلة همصية م  توما داود توما القس   دهوك بتلريحل  (31)
. 33/9/9131  سرسرنن بترلريحل ( ضديَى ) مقابلة همصية م  مامند سليم (34)

بارتبا هررا برراملةث  ويررألكر مامنررد سررليم بررلرم تركرروا صرر ور ا قاومررة بعررد أن علمرروا
، التحرق ب رورة (الدوسرك  ذورى)انطقرة  (ضىَ)  قريرة  3491ولرد عرام . الييوع 

 ل م  أفراد أسرت  إىل إيران 3411، بعد فيل ال ورة عام 3491أيلول الكردية عام 

، ترررروىل عرررردة مناصررررب عسرررركرية كررررآمر فررررو    القرررروة 3443وبقرررر  فيهررررا إىل عررررام 
 .زاد  قرث مركة ناحية سرسنناخلاصة، يسكذ حاليال جمم   ا

   اميَرررردى  3418، ولرررردت عرررام ئاميَدددددىأول هرررريوعية   : زاهررردة ةترررار (91)
القر  القربض عليهرا عرام . 3418وأكملت دراستها   ا وصل، عينرت معلمرة عرام 

 رررلت مررر  زوجهرررا  3488بعرررد عمليرررات أن رررال عرررام . 3483وكرررأللن عرررام 3491
 . يت ومنها إىل السويد وتوفيت هناك وأ  اما إىل إيران مث إىل اال اد السوفي

وأجاز ا حكومة عبد الكرق قاسم   كانون 3419تلسست الرابطة   سنة  (95)
، اناسرربة إجررازة الرابطررة اصرردر املررةث اليرريوع  نيرررة دافليررة حررش 3418األول 

فيهررررا اليرررريوعيني علررررى تيرررراي  أمهررررا م وأفرررروا م وقريبررررا م لالنتمرررراء إىل الرابطررررة 
ها، عقرررررررردت الرابطررررررررة مؤمترهررررررررا األول   بغررررررررداد   ئذار عررررررررام لتقويتهررررررررا وتوسرررررررريع

برعايرررة عبرررد الكررررق قاسرررم، ( صررريانة ا مهوريرررة وحقررروق ا ررررأة)  رررت هرررعار 3414
عبررد ال ترراح علرر  البوتررا  . ر يسررة للرابطررة( هرريوعية)أنتمررب ا ررؤمتر نةيهررة الرردليم  

 .  319-311، ص ص...، التطورات السياسية(الدكتور)
؛ 31/3/9131مرر  تومررا داود تومررا القررس   دهرروك بتررلريحل  مقابلررة همصررية (91)

 . 91/9/9131بتلريحل  ئاميَدى   ئاميَدىمقابلة همصية م  ماجد ةتار 
 .9/9/3491   391النضال، العدد / خىباتجريدة  (93)
مقابلررررررررة همصررررررررية مرررررررر  حممررررررررد صرررررررراحل مرررررررر زا سرررررررريار    دهرررررررروك بتررررررررلريحل  (99)

حممود مس والل للتنظيم جاء  أن تنصيب إعاعيل: يألكر ماجد ةتار. 99/3/9131
بتررردفل مرررذ عررردنان جلمررر ان لوجرررود عالقرررة صرررداقة بينهمرررا ممرررا أدى إىل حررردوث 

، لرأللن قرررت  نرة حمليرة ا وصرل نقرل حممرد عرةو ئاميَدىميراحنات برني هريوعي  
مقابلرة همصرية مر  ماجرد ةترار . ليتروىل مسرؤولية التنظريم كحرل وسرخل ئاميَدىإىل 

 . 91/9/9131حل بتلري ئاميَدى   ئاميَدى
 .939، ص ...، املركة القومية (الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا   (91)
؛  31/3/9131مقابلة همصية مر  تومرا داود تومرا القرس   دهروك بترلريحل  (99)

ولررد عررام . 99/3/9131مقابلررة همصررية مرر  معصرروم أنررور مرراي    دهرروك بتررلريحل 
كددانى )دوهى مث قريررة   قريررة بيرر 3491   قريررة مرراي ، دفررل ا درسررة عررام  3418

أكمررل ا توسررطة   ا وصررل واإلعداديررة   دهرروك، دفررل دورة الرتبيررة    ر(ماكددىَ
حيرش  3493إىل عرام  3418عرام  بيداهىَ، عني معلمرال   قريرة 3411بغداد عام 

، انتمررى إىل 3491اعتقررل بتهمررة  ررريض العيررا ر ومكررش   السرراذ إىل حةيررران 
إىل  3491عضرو  نرة حمليرة  اميرد    ئث ، أصربه 3411عام (الثارتى)ص ور 

حيش ذهب إىل بغداد ومارس التعليم، عضو سكرتارية نقابة ا علمني  3499ت  ز
، مررارس 3419وذررر  منهررا عررام  3411، دفررل كليررة ا داث عررام 3411 -3413

 . ، متقاعد يقيم حاليال   دهوك 3488  -3418مهنة التدريس فالل أعوام 
 99/3/91311 ى نرور  بررامر    دهروك بتررلريحل مقابلرة همصررية مر  مصررط (97)

لإل رررالو أك رررر علرررى أعررراء أعضررراء ومناصرررر  املرررةث اليررريوع  العراقررر  بعرررد ثرررورة 



 2152، 511 -581 ص ،(م االنسانية واالجتماعيةالعلو ) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 349 

، (الردكتور)  عبد ال تاح عل  البوترا   (9،1،9)وثا ق رقم : ينظر 3418متوز 39
 . 991 -938، ص ص...املركة القومية

قرا   الكوردسررررتا  وحركررررة ، املرررةث الرررردس(الرررردكتور)هررر كو فررررته اع عمررررر  (91)
، (9119 –السررررررليمانية )،3411 -3499التحرررررررر القرررررروم  الكررررررورد    العررررررراق 

حممد مىال قادرر خىبات نامىر ك رتى ميَذااى ثارتى اكىلت رى باراانى ؛ 311ص

؛ علرررر  عبررررد اع، تررررلريحل املررررةث الرررردسقرا   91، ل ( 9111 -دهرررروك) نددددىمَر
 . 99، ص(3498 -م.ث)ؤمترح ال الش، العراق حىت انعقاد م –الكردستا  

 9911، ص...جع ر عباس محيد ، التطورات السياسية  (94)
صرررراحل : انضررررم عرررردد مررررذ قررررادة حررررةث هررررورح إىل املررررةث اليرررريوع  مررررنهم (11)

           مؤيررررررد هرررررراكر : ينظررررررر. امليرررررردر  محيررررررد ع مرررررران ومجررررررال امليرررررردر  ونرررررراف  يررررررونس 
               هررررررررريي،  ؛ عبررررررررد السررررررررتار  رررررررراهر399كرررررررراظم الطررررررررا  ، ا صرررررررردر السررررررررابق، ص

 .931ا صدر السابق، ص
                 مسرررررررعود البرررررررارزا ، البرررررررارزا  واملركرررررررة التحرريرررررررة الكورديرررررررة ، ثرررررررورة برررررررارزان (15)

3491–3418 ، 
، املررةث (الرردكتور)؛ هرر كو فررته اع عمررر 13 -11، ص ص(3481-كوردسررتان)

 -3499العررررررراق الرررررردسقرا   الكوردسررررررتا  وحركررررررة التحرررررررر القرررررروم  الكررررررورد    
 .331، ص(9119 –السليمانية )، 3411

 9131 -911جالل الطالبا ، ا صدر السابق، ص ص (11)
 .194 -198، ص ص...، املياة املةبية (الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا   (13)
 . 11رجب مجيل حبيب، ا صدر السابق، ص : ينظر (19)
                  عرررررراق حبيررررب حممررررد كررررررق، ترررراريحل املرررررةث الرررردسقرا   الكوردسرررررتا  ر ال (11)
مىال قدادرر   حممد؛ 91، ص(3448-دهروك) ،3441 -3499(  حمطات  الر يسية)

 . 11، لبىرىَ ذيَدةرىَ
حممد ؛ 339-331، ا صردر السرابق، ص ص(الردكتور)ه كو فته اع عمر  (19)

 131ل مىال قادرر ذيَدةرىَ بىرىَر
                 املررررررررررةث الرررررررررردسقرا )كمررررررررررا قرررررررررررر ا ررررررررررؤمتر تبررررررررررديل أسررررررررررم املررررررررررةث مررررررررررذ  (17)

وتبررديل جريرردة ( العراقرر  -املررةث الرردسقرا   الكردسررتا )إىل ( العراقرر  -الكرررد 
. و رررد محررةة عبررد اع مررذ املررةث(  النضررال/ خددىبات)إىل ( رارددارو)املررةث مررذ 

 .914 -918ا صدر السابق، ص ص( الدكتور)عبد الستار  اهر هريي : ينظر
 ، 3411-3499رديررررة   العرررررراق ماجررررد حسررررذ علررررر ، املركررررة الطالبيرررررة الك (11)

          أربيررررل،/ رسررررالة ماجسررررت  مقدمررررة إىل جملررررس كليررررة ا داث وامعررررة صررررالح الررررديذ
 .  19، ص 9118أيار 

كررران كرررل مرررذ عمرررر حسرررذ برررامر  وصررربغة اع ثررراوا  ا رررةور  مرررذ ا ؤيرررديذ  (14)
د ملمةة عبد اع الأل  هكل ا نراح التقردم  للحرةث الردسقرا   الكردسرتا ، وبعر

 رررد محررةة عبررداع مررذ املررةث عمررل مرر  مجاعترر  باسررم املررةث الرردسقرا   الكرررد ، 

ومت تبررديل أسررم املررةث إىل ( الثددارتى)انضررم مرر  مجاعترر  ثانيررةل إىل  3419و  عررام 
هركل   3411 -3419وفرالل عرام  . املةث الدسقرا   ا وحد لكردسرتان العرراق

وصررربغة اع ثررراوا  ا رررةور   كرررل مرررذ فسررررو وتوفيرررق ونرررور  فليرررل عبرررد اع برررامر 
عبررد ال ترراح علرر  البوتررا  : ينظررر. وئفررريذ قيررادة تنظرريم ا وصررل وبادينرران للحررةث

 .    118 -119، ص ص...، املياة املةبية (الدكتور)
               شددديَو م اكدددىَ اةرميَلدددىر ش رةشدددا ئدددىيل ىلَ ي دةظدددىرا ئاميَددددييىَر  (91)
 .39-31، ل ل(9111-دهوك)
 -311، ل ل(9119 -دهرروك) ئىظىيددى بامددىرنىَر مر ، مصررط ى نررور  بررا (95)

383. 
بترررررلريحل ( بامررررةر َ )مقابلررررة همصررررية مرررر  مصررررط ى املررررا  أمحررررد بررررامر     (91)

، أكمرررل االبتدا يرررة فيهرررا عرررام 3498عرررام  (بامدددىرنىَ)ولرررد   قريرررة  91/9/91311
، اعتقرل 3418، عضرو منظمرة صربن  عرام3419عرام ( الثارتى)، انتمرى إىل 3494

، مسؤول منظمة 3491ينات، نةح م  أسرت  إىل منطقة بروار  باال عام بداية الست
بررروار    - ررورة)نرر وح ريكرران مث منظمررة بررروار  برراال، مسررؤول نقطررة كمرررك   قريررة 

 .   ، يسكذ حاليال   دهوك 3411 -3499فالل أعوام ( باال
. 33/9/9131  ديرالوك بترلريحل ( رةشاظاى)مقابلة همصية م  مال  اهر  (93)
بقضررراء  اميرررد ، فرررري  ا ررردارس الدينيرررة    (رةشددداظا)   قريرررة3413د عرررام ولررر

ا وصررررل، انتمررررى إىل حررررةث هيرررروا وفيمررررا بعررررد إىل املررررةث الرررردسقرا   الكردسررررتا ، 
التحررق ب ررورة أيلررول الكرديررة منررأل برردايتها، بعررد فيررل ال ررورة  ررل إىل إيررران، عرراد إىل 

 .د حاليال ويسكذ   دهوك، كادر حة  متقاع3443العراق بعد انت اضة ئذار
سررر ة نضرررال مررر   – ك رةمدددارك ، مرررألكرات فرررارس ك رةمدددارك فرررارس  (99)

، ص (9119 -دهررروك)، (الرردكتور)جاسررم اليرراس مررراد : البررارزا ، تقرردق وتعريررب
11. 

 .99/3/9131مقابلة همصية م  معصوم أنور ماي    دهوك بتلريحل  (91)
د برررروار    فليرررل برررروار ، رجرررل وقضرررية، فصرررول مرررذ مسررر ة ا ناضرررل محيررر (99)

 . 13، ص(9118 -دهوك)املركة التحررية الكردستانية، 
بترررلريحل ( بامدددىرنىَ)مقابلرررة همصرررية مررر  مصرررط ى املرررا  أمحرررد برررامر     (97)

91/9/91311 
 .33/9/9131  ديرالوك بتلريحل ( رةشاظاى)مقابلة همصية م  مال  اهر  (91)
 .13، ا صدر السابق، ص فارس ك رةمارك  (94)
مررررد عبررررد اع ألكييررررك    دهرررروك بتررررلريحل مقابلررررة همصررررية مرررر   يررررب حم (71)

  قريرررة ألكييرررن انطقررة برررروار  بررراال، اخنررررا    3499ولررد عرررام . 31/3/9131
 ئاميَددى ، توىل مناصب حةبيرة وإداريرة عردة   قضراء 3493عام (الثارتى)ص ور 

ومسررؤوما فررالل أعرروام 3411-3499فرالل أعرروام  ئاميَدددىمنهرا عضررو  نررة حمليررة 
 3411بعرد فيرل ال رورة الكرديرة عرام  ر(كانى ماكدىَ )بلديرة ، ر ريس 3411-3419
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م اكددىَ  شدديَو، يقرريم   دهرروك حاليررال؛ 3481ن رر  إىل مدينررة الرمرراد  حررىت عررام 

 .91 -34ل ل اةرميَلىر ذيَدةرىَ بىرىَر
ا ررؤمتر الرابرر  كرران أول مررؤمتر حضرررح ر رريس املررةث مصررط ى البررارزا ، وتقرررر  (75)

العرررراق إىل  –لررردسقرا   ا وحرررد لكردسرررتان فيررر  تبرررديل أسرررم املرررةث مرررذ املرررةث ا
السر  علرى )العراقر ، كمرا مت تغر    ا نهرا  مرذ  –املةث الدسقرا   الكردستا  

هرر كو فررته اع : ينظررر(. االنت رراو مررذ ررر  ا اركسررية اللينينيررة )إىل ( ررر  ا اركسررية
 .  393 -391، ا صدر السابق، ص ص(الدكتور)عمر 

                حممددددد مددددىال قددددادرر  ؛ 93ا صرررردر السررررابق، صحبيررررب حممررررد كرررررق،  (71)

 .19، لذيَدةرىَ بىرىَ
عررارر برراد ، املركررة  ميَظددا ؛ 93حبيررب حممررد كرررق، ا صرردر السررابق، ص (73)

، دار سرب ية للطباعرة 3491-3418القومية الكردية التحرريرة   كوردسرتان العرراق 
 .91، ص( 9111-أربيل )والنير، 

 9/31/3414   18/العماديرررة السرررر ، العررردد س كتررراث قا مقاميرررة قضررراء (79)
 . إىل متصرفية لواء ا وصل 

، لإل رالو علرى نررإ 1/3/3491  319النضرال، العردد / خددىباتجريردة  (71)
 .ا صدر ن س : القانون ينظر

 .999، ص ...، التطورات السياسية (الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا   (79)
أفررى قردمت  لرب اإلجرازة   مذ ا دير بالألكر إن ثالث أحرةاث عراقيرة  (77)

اليرروم ن سرر  وهرر  املررةث الررو ي الرردسقرا   وحةبرران هرريوعيان أحرردمها بر اسررة زكرر  
ف   وا فر بر اسة داود الصرا غ، ومل حيصرل املرةث اليريوع  مجاعرة زكر  فر   

 . 98مَيظان عارر باد ، ا صدر السابق، ص: ينظر. على اإلجازة
                  ، ...، التطررررررررررورات السياسررررررررررية (رالرررررررررردكتو )عبررررررررررد ال ترررررررررراح علرررررررررر  البوتررررررررررا   (71)

 ؛943 -984ص ص
Benjamin Shwadran، The Power Struggle in Iraq (New 

York,1960), p.72.  

 1/1/34911   389النضال، لعدد / خىباتجريدة  (74)
 1/1/34911   314النضال، العدد / خىباتجريدة  (11)
بالنسررررربة إىل . 33/1/3491   939النضرررررال، العررررردد / خدددددىباتجريرررردة  (15)

:   أوافر اخلمسينات وأوا ل الستينات ينظر ئاميَدى  قضاء  (الثارتى)تنظيمات 
شديَو م اكدىَ   ؛ 939، ص...، املركرة القوميرة (الردكتور)عبد ال تاح عل  البوترا  

 .91 -91ي اةرميَلىر ذيَدةرىَ بىرىَر ي
سررية   ئميررد  ، نبررألة عررذ امليرراة السيا(الرردكتور)عبررد ال ترراح علرر  البوتررا   (11)
 ،(1- 9)، عرردد مررةدو  K21جملررة  ،3493أيلررول 33– 3418مترروز 39( العماديررة)

شدددااين هيَدددَ ر : لإل ررالو علرررى نرررإ مي ررراق التعرراون ينظرررر1 113، ص 9118

 عيََا  لى ضىندين بىلطىنامىى ميَذااييدا -بىلطىنامى ثارتى دمي كَاتى ك ردكتا 
 . 99-91ي ي، بىررى يىكىم، (9111-سليما )3418-3491

                          ، نبررررررررررررررألة عررررررررررررررذ امليرررررررررررررراة (الرررررررررررررردكتور)عبررررررررررررررد ال ترررررررررررررراح علرررررررررررررر  البوتررررررررررررررا   (13)
 .  111، ص ... السياسية

إىل متصررفية  31/3/3414  331كتاث قا مقامية قضراء العماديرة، العردد  (19)
  319لرررررررواء ا وصرررررررل؛ كتررررررراث مديريرررررررة هرررررررر ة لرررررررواء ا وصرررررررل السرررررررر ، العررررررردد 

 . اءإىل متصرفية لو  31/3/3414
                ، نبررررررررررررررألة عررررررررررررررذ امليرررررررررررررراة (الرررررررررررررردكتور)عبررررررررررررررد ال ترررررررررررررراح علرررررررررررررر  البوتررررررررررررررا   (11)

 1191، ص... السياسية 
؛ مقابلررة همصررية مرر  99/1/3414   34املقيقررة، العرردد / جريرردة راسررىت (19)

 .99/3/9131معصوم أنور ماي    دهوك بتلريحل 
مقابلرررة همصرررية مررر  فرررا ق أمحرررد املرررا  هرررعبان  اميَررردى   دهررروك بتررررلريحل  (17)
ودفرررل فيهرررا ا درسرررة إال أنررر  مل ، 3491ولرررد   مدينرررة  اميرررد  عرررام. 3/9/9131

، عضررو 3499يكمرل دراسرت  ال انويرة، التحرق بررال ورة الكرديرة منرأل بردايتها إىل عرام 
               متقاعررررررررررد ويقرررررررررريم ،9119-9111جملررررررررررس النررررررررررواث العراقرررررررررر  لل رررررررررررتة االنتقاليررررررررررة 

 .  حاليال   دهوك
 .33/9/9131  ديرالوك بتلريحل  (رةشاظاى) اهر مقابلة همصية م  مال  (11)
                    ، نبررررررررررررررألة عررررررررررررررذ امليرررررررررررررراة(الرررررررررررررردكتور)عبررررررررررررررد ال ترررررررررررررراح علرررررررررررررر  البوتررررررررررررررا   (14)

 . 111،  ص... السياسية 
: ، مألكرات حممد حممد دربند فقرة  ، إعدادفقَةوحممد حممد أمني دربند  (41)

د، مؤسسررة الرردكتور كمررال مظهررر أمحرر: صررديق صرراحل وحسررني حسررذ كرررق، تقرردق
 .  349 -343، ص ص(9111 –السليمانية )ذيذ، 

                   ، نبررررررررررررررألة عررررررررررررررذ امليرررررررررررررراة (الرررررررررررررردكتور)عبررررررررررررررد ال ترررررررررررررراح علرررررررررررررر  البوتررررررررررررررا   (45)
 . 111، ص...السياسية 

 3411 -349حممد حممد أمني دربند فقرة ، ا صدر السابق، ص ص (41)
 .341ا صدر ن س ، ص (43)
           ، نبررررررألة عررررررذ امليرررررراة(رالرررررردكتو )عبررررررد ال ترررررراح علرررررر  البوتررررررا  : مقترررررربس مررررررذ (49)

 1111، ص ... السياسية 
 9/1/91311مقابلررة همصررية مرر  عبررد املررافظ أنررور مرراي    دهرروك بتررلريحل  (41)

، انتمى إىل تنظيم ا اد الطلبة عرام 3493ولد   قرية ماي  انطقة بروار  باال عام
، مررارس 3499وكليررة ضررباا االحتيرراا 3491ذررر  مررذ كليررة ا داث عررام ، 3414

 .     التدريس، عميد   األكادسية العسكرية   زافو حاليال ويسكذ دهوك 
        إىل  3/8/3414   191كتررررررررراث مديريرررررررررة أمرررررررررذ لرررررررررواء ا وصرررررررررل، العررررررررردد  (49)

 .متصرفية لواء ا وصل



 2152، 511 -581 ص ،(م االنسانية واالجتماعيةالعلو ) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
 

 348 

                  ، نبررررررررررررررألة عررررررررررررررذ امليرررررررررررررراة (الرررررررررررررردكتور)عبررررررررررررررد ال ترررررررررررررراح علرررررررررررررر  البوتررررررررررررررا   (47)
 .119، ص...السياسية 

قدمرررررة مرررررذ قبرررررل مجاعرررررة مرررررذ مؤيرررررد  ومرررررآزر  املرررررةث م( دعررررروى)عريضرررررة  (41)
إىل املرراكم العسرركر  العررام  13/1/3491الرردسقرا   الكردسررتا    العماديررة،  

 .ووزير الدافلية 
، ص ... ، نبررألة عررذ امليرراة السياسررية (الرردكتور)عبررد ال ترراح علرر  البوتررا   (44)

 .111 -119ص
     1111ا صدر ن س ، ص  (511)
 91/1/3491   3113وصررل السررر ، العرردد كترراث مديريررة هررر ة لررواء ا  (515)

، املركررة القوميررة (الرردكتور)إىل متصرررفية لررواء ا وصررل،   عبررد ال ترراح علرر  البوتررا  
لال ررالو علررى أعرراء ا رحررى وا وقرروفني مررذ كررال املررةبني  9911-938، ص ص...
إىل  91/1/3491   991كتررراث مديريرررة امرررذ لررواء ا وصرررل السرررر ، العررردد: ينظررر

، ...، املركرة القوميرة (الردكتور)لواء ا وصل،   عبد ال تراح علر  البوترا  متصرفية 
 .   991-993ص ص

 91/1/3491 91/9/38كترراث قا مقاميررة قضرراء العماديررة السررر ، العرردد  (511)
، املركررة القوميررة (الرردكتور)إىل متصرررفية لررواء ا وصررل،   عبررد ال ترراح علرر  البوتررا  

ومررررة العراقيررررة تسررررليي أهررررا  القضرررراء كمررررا قررررررت املك. 991 -999، ص ص...
بالبألور وذلن ت اديال لتكرار تلن املوادث ومتكيرنهم مرذ كسرب معييرتهم  بصرورة 

ن، مركررررة الدراسررررات وامعررررة ا وصررررل، ملرررري الرررردور والت ترررريش، رقررررم .م.م.  بيعيررررة
 1839/س.كتاث هعبة ا مابرات السررية بروزارة الدافليرة، العردد ق  ،1/1/3ا لي
 .  ىل وزارة الةراعةإ 99/1/3491  

، ص ...، نبرررألة عرررذ امليررراة السياسرررية(الررردكتور)عبرررد ال تررراح علررر  البوترررا   (513)
1111 

بترررلريحل  (بامدددىرنىَ)مقابلرررة همصرررية مررر  مصرررط ى املرررا  أمحرررد برررامر     (519)
91/9/9131. 

                مقابلرررررررة همصرررررررية مررررررر  فرررررررا ق أمحرررررررد املرررررررا  هرررررررعبان  اميَررررررردى   دهررررررروك (511)
 .3/9/9131بتلريحل 

 .994، ص...، املياة املةبية (الدكتور)اح عل  البوتا  عبد ال ت (519)
: للمةيد مذ الت اصيل عذ حركة أفوان ا سلمني وواجها م   العرراق ينظرر (517)

 9191-911، ص ص...، املياة املةبية (الدكتور)عبد ال تاح عل  البوتا  
 (3449 -3431)جاسم حممد عبد اع جنم اللهير ، حممرد حممرود الصروار  (511)

  سرر ت  ودورح الررديي والسياسرر ، رسررالة ماجسررت   رر  منيررورة مقدمررة إىل  دراسررة
 .81، ص9111جملس كلية ا داث وامعة ا وصل، 

               ، ...، امليررررراة املةبيرررررة (الررررردكتور)عبرررررد ال تررررراح علررررر  البوترررررا  : مقتررررربس مرررررذ (514)
 .989ص 

   األردن نتياة انيقاق بني مجاعة إفوان 3411تلسس املةث عام  (551)
ا سلمني بةعامة الييحل تق  الديذ النبها ، ظهرت تنظيمات املةث   العراق 

على يد عناصر أردنية وفلسطينية، يدعو املةث إىل تطبيق  3419منأل عام 
اإلسالم   مجي  مرافق املياة، ويرى أن املركة القومية قامت على أساس 

حسذ لطيي : ظرللمةيد مذ الت اصيل ين. استعمار  لت ريق وحدة ا سلمني
؛ عبد ال تاح عل  البوتا  113-111، ا صدر السابق، ص(الدكتور)الةبيد  

 .941-981، ص ص...، املياة املةبية(الدكتور)
إىل  4/9/3418   91كتررررراث معاونيررررررة هرررررر ة العماديررررررة السرررررر ، العرررررردد  (555)

مرذ ا ردير بالرألكر أنر  مت تلسريس نراد  للمروظ ني   . مديرية هر ة لرواء ا وصرل 
، وذلررن لترروف  مكرران يليررق بكرامررة ا رروظ ني ومركررةهم الرعرر ، 3411عررام  اميَدددىئ

معررراون هرررر ة )حسرررني زيرررذ العابرررديذ : وكانرررت امي رررة اإلداريرررة للنررراد  تترررللي مرررذ
وحممررد كامررل ( مردير اإلدارة)وحممرد زكرر  حسرذ ا ررام  ( ر ر ريس النرراد  ئاميَدددى

معلرم مدرسرة )وعكيرد صرديق  (مردير ناحيرة  اميَردى ر سركرت  النراد )اممونرد  
كاترررب التحريررررر عضرررو امي ررررة )وصررراحل النقيررربند  (  اميَررردى ر حماسرررب النررراد 

جع ررررر حممررررد : ، أمررررا هي ررررة مجرررر  الت عررررات للنرررراد  فكانررررت تتررررللي مررررذ(اإلداريررررة
معراون هرر ة )وعبرد الررمحذ عةيرة ( ر ر ريس امي رة ئاميَددى حراكم برداءة )السرلي ا  
وصرراحل ( ررر عضررو امي ررة ئاميَدددى  بيررب ) هررلومو ومنرر ( ر عضررو امي ررة ئاميَدددى 

، كان النظام الردافل  للنراد  يترللي مرذ (كاتب التحريرر عضو امي ة)النقيبند  
أنر  ال جيروز البحرش   : عيريذ مرادة، علمرال برلن ا رادة ال ال رة مرذ النظرام تضرمنت

وثرررا ق دار الكترررب وال)و .ك.د. ا سرررا ل السياسرررية أو االهرررتغال هبرررا دافرررل النررراد 
، وزارة الدافليرررررررة، ملررررررري نررررررراد  ا ررررررروظ ني   العماديرررررررة، رقرررررررم ا لررررررري (العراقيرررررررة
إىل  1/9/3411   3991، كترررررررراث وزارة الدافليررررررررة، العرررررررردد31193/1911939

و، .ك. ال  تلسيس ناد  ا روظ ني   العماديرة بواسرطة متصررفية لرواء ا وصرل؛ د
رقرررررررررررررررم ا لررررررررررررررري وزارة الدافليرررررررررررررررة، ملررررررررررررررري نررررررررررررررراد  ا ررررررررررررررروظ ني   العماديرررررررررررررررة، 

 99   9111 كتررررراث قا مقاميرررررة قضرررررراء العماديرررررة، العرررررردد  ،31193/1911939

ن، ا كتبة ا ركةية وامعة ا وصرل، ملري .م.إىل متصرفية لواء ا وصل؛ م 1/3419/
، كتاث قا مقامية قضاء العمادية، 9/8/31 ناد  ا وظ ني   العمادية، رقم ا لي

و، وزارة الدافليررة، .ك.لررواء ا وصررل؛ دإىل متصرررر  31/9/3411   191العرردد 
، كترررررراث 31193/1911939ملرررررري نرررررراد  ا رررررروظ ني   العماديررررررة، رقررررررم ا لرررررري 

إىل وزارة الدافليررررررررة؛  38/8/3411   93839متصرررررررررفية لررررررررواء ا وصررررررررل، العرررررررردد 
و، وزارة الدافليرررررررررة، ملررررررررري نررررررررراد  ا ررررررررروظ ني   العماديرررررررررة، رقرررررررررم ا لررررررررري  .ك.د

   39111لررررررررررررواء ا وصررررررررررررل، العرررررررررررردد كترررررررررررراث متصرررررررررررررفية   ،31193/1911939
 . إىل وزارة الدافلية 99/9/3419

                  ، ...، نبرررررألة عرررررذ امليررررراة السياسرررررية (الررررردكتور)عبرررررد ال تررررراح علررررر  البوترررررا   (551)
 .  111ص 
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 ث ختى

ىَ جهيَن ئاميَدين ىَ رؤىلَ د رئيَ خسنت اثارتيَن كياكى ييَن ي دةظىرا باديجا  كاركَى ريََايىر رىلىك ذ كىكايىتييَئاميَدي
 .ىَ ادةظىريَن دةردار بىالظ َيجىئاميَديكىركَدايىتيىَ دناظ ظا  ثارتا  دا ديتيىر ديسا  ه ر ابرييَن ظا  ثارتا  ي 

ىَر اةكدى اىَ هدىظَكيا   ئاميَديي  ريَ يَن ريَ خستجا ثارتيَن كياكى هىظَكيا كياكى يا دناظبىرا ثارتيَن كياكى دا رىهشتيى
ىَ ذ بلى رةهىندىَ كياكى رةهىندىَ ئاميَديدمي كَاتى ك ردكتا  اثارتا ش عيا عرياقى دار ئىظىَ هىظَكيىَ ي  دناظبىرا ثارتى

ىَ بظىَ هىظَكيىَ خ   ب ايجى ضد ن ى ي بىرامبدىرى مالبداتيَن دى    ئاميَديجظاكى ذى خب ة ظى رَتيىر اهجدةك مالباتا  ي 
تريمىها كاال  41ثشتى ش رةشا . ىَ اليىنطىريَن خ ة ايَدةكَيجىئاميَدي  ي مالباتا ررااةكتايجىر ديسا  ر ريَ ا ظىَ هىظَكيىَ

ىَ ي رىي ثارتى دمي كَاتى ك ردكتانىَ ب ا ر ض ن ى ئىا ي دذى ه ريَن ثارتا ش عى ئاميَديرىلىك ذ كىكايىتيَن  4591
َيَن كيستىما مىلىكى يا كىظجىر ب ا ر اهجدةكيَن دى ي رىي ثارتا ش ع  ب ا ر ض ن ى ئىاا  ه ر دكَ ثارتا دى ذ اليىنط

هىتا ئىنداميَن ظىَ ثارتىَ ي دذى ئاهىن ا ثارتى دمي كَاتى ك ردكتا  رااةكتيا ر ئىاا ر هىل ىفتا رؤذا نىارؤاىَ ريََايىَر 
ىَ رىهشدتى اىَ  ئاميَددي هىرضىندة ئىظى درىي ثَنسيب ا ه ريَن ثارتا ش عيا  نى در جنار هىل يستىَ هجدةك شد عيا  ي  

رايبدةتر ئىظ شدىرة   3491ر ك  شىرةكىَ بجاظ ا دةنط دناظبىرا ريَ خستجيَن هىرداا ثارتا  دا ي نىارؤاا كاال ضىندىَ
 .بجاظىَ شىرىَ ك ي ىَ هاتيى ناك َ 

ىَ ي كاليَن ثيَجىيا  ي ضىرخىَ بيستىَ رىلىك اليىنطَ هىب ا ر ا رؤىلَ اا  د رايدانيَن كياكى ئاميَديثارتا ش عيا  ي 
ظ ب ار بىىلَ ي دةكثيَ ا كاليَن شيَستا  ئىاا  ئىظ رؤلى ذ دةكتدا ا دةرفىت بد  اليدىنطَيَن ثدارتى دميد كَاتى     يىَ بىرضا

ثارتيا بد    كىركيَشياا 5411ظىرىريانا كىراكىَ ثارتى ذ ئيَ ىتيا ك ظيَتى يا بىرىَ ي ضَيا ئيَ ىَ ثىيداب ار نىخامسى ثشتى 
ثاشا  داخااا ئاشتيىَ ي  ري دةكو ثيَ ىَ رايدانىَ كَ اةكى بيجىرى تىماشىىثارتا ش عى  ر بظىَ ضىندىَش رةشا ئيل نىَ
 . ك ردكتانىَ كَ

 
 

ABSTRACT 
Amedi district played a role in the organization and political parties which had an activity in Badinan area. A number 

of Amedi citizens and the surrounding areas practiced a leading role in it. They also took part in extending the 

organizations of these party inside and outside Amedi. Amedi had been affected by the political struggle among parties 

which had been activated there like the existing contention between the organizations of Kurdistan Democratic Party 

members (KDP) and communists in Amedi. This contention was not only member political but also among a number of 

families to expand their authority. Furthermore, many city citizens stood beside this party or other party as compliment 

of the contenting families. A large number of people stood beside (KDP) after the 14th July 1958 because they were against 

the communism as principle for not serving their interests, whereas others supported the communists as they considered 

them the other side of the supporters of the old monarchal regime to an extent they stood against the celebration of KDP 

with the national Newroz Eid in Amedi for breaking the principles and instructions of communistic party. The important 

thing about it is that these subjectivity stances of some communists led to a famous battle between the two parties in the 

market of Alwaheed city in Newroz 1960 called the market battle.  

The Iraqi communistic party had many supporters and members in Amedi in 1950s of the last century. Moreover, 

they had a prominent a role in the political events which Iraq saw in that period. But in the early 1960, the communist 

authority began to diminish for the KDP especially after the return of the party head from compulsory exile in the Soviet 

Union Previosly in October 1958 and the KDP leadership of Aylul Revolution. Communistic party first had a watching 

stance but then they called on peace in Kurdistan.        
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 ومنهجه في التعامل مع خصومه النقشبندي الشهرزوري موالنا خالد
 

 آزاد سعيد مسو
 العراق -إقليم كردستان ،املديرية العامة للرتبية يف دهوك، مديرية تربية قضاء دهوك ،إعدادية دهوك للبنات

 (1121شباط،  2 :تاريخ القبول بالنشر ،1122آب  12 :تاريخ استالم البحث)

 

 الخالصة
منهجااا راا ااا فااي التعاماال والتعااايل مااع اللخااالو ل فااي الاارني، والتوفهاااال، واالنتلااا اال، فاااالختال  فااي الاارني، وتعااد   ل هاا ا الدراسااةتتناااو 

، لا ا ينبياي ين ناا ن  ال ننظار إلا  وفهاال النظر تجاا القض ة الواحدة، مل األمور الطب عّ ة فدًا، بل ظاهرة صحّ ة وإيجابّ ة في الكث ار مال الحااالال
بأنهاا توساع   لالارني بعا ل الريباة، وال نعتبارهد نيادا  ألّ  ولا  يوساع هاّوة الخاال  ب نناا، فحارّي بناا ن  ننظار إلا  آرا  اللخاالو فاي ال يل يخالووننا

حادا مال نبارز رّوا  يعاّد موالناا خالاد الشاهرزوري النقشابندي واوننها بلثابة إثرا  لنلوضوع، وتجعننا ننظر لنلسألة مل نكثر مل زاوية،  ،آفاق القض ة
نننااا نساتط ع ن  نّتخا  مال مانه  موالناا خالاد النقشابن دي فاي التعامال مااع  وتكلال نهل اة ها ا الدراساة فايمانه  التعاايل السانلي ماع اللخاالو ل، 

 .خصومه ومناوئ ه منطنقاً لحل الكث ر مل خالفاتنا ومشاكننا اللعاصرة
 

 .اإلسالمي،احلوار، التعايش مع اآلخر ، الفكرالنقشبنديموالنا خالد  : الكنلاال الدالة
 

 ةالقدملا
 

القدمي )لقد برز دور الكرد على مدار التاريخ وبكافة عصوره 
اجملياالت العلميةيية والفكريةيية  يف شييى( حلييديو واملعا يروالوسيي  وا

والسياسيييييةة والعسييييكريةة واجملهييييا مييييا اجمليييياالت، ويفت يييير الشييييع  
يف كافيية اجمليياالت لميياء ه قييد ب يي   لةيية مييا خييجمل  العالكييردي ب نيي

العلميةة واملعرفيةة، هذه الثلةة اشتهرت ما بني آالف علمياء الكيرد 
الذيا مل يرتكوا بابا ما ببواب املعرفة اإلنسانيةة إالة وطرقوه ودخلوا 
فييييه ميييا بوسيييع ببوابيييه، وتعلةميييوه وطيييوةروه وببيييدعوا فييييه، فالشيييع  

للعلييم والثقافيية  الكييردي قييدإا وإم يومنييا هييذا كييان وال ييي ا   بةييا
واملعرفيية، ومييا هييذه اآل ييار والكتيي  العلميةيية الييّ بييني بيييدي القييرةاء 
والباحثني اليوم إالة دلياًل قاطعياً عليى ميا نقيو ، فضياًل عيا بنة ميا 
بحرق وبتلف ما تلك الكتي  واآل يار العلميةية الرا عية يفيوق عمةيا 
 هيييو موجيييود اآلن بعشيييرات امليييرةات بو ي ييييد، وقيييد  يييدق ا سيييتا 

ما بقي ما آ ار الكرد ال إثةل  : ) مد علي القردااي عندما قا 
كييييلة بو جييييلة مييييا قييييدةموه، بييييل ال إثةييييل إالة نيييي را يسييييجملا مييييا  ييييرات 
جهودهم، وال نذه  بعيداً إ ا قلنا إنة ما تعرةض ما آ ار علماء 

الكييرد للقييرق واإلتييالف املتعمةييد، بو اإلشييا  الناشيي  عييا ا هييل 
 .(1)(  كردستانيعلو علو جبل ما جبا

لقييييد كييييان الكييييرد إتلكييييون اآلالف مييييا املييييدار  الييييّ كانيييي  
الكتابيية مييا بقييالم وبوراق  دواتبحافليية ببلبيية العلييم، وراييم نييدر  

وما إم  لك فقد متكا علماء الكرد وطلبتهم ما تي ليف ونسيخ 
مئييات اآلالف مييا الكتيي  العلميةيية القيةميية ويف ،تلييف اجمليياالت، 

ويكفيييي هنيييا بن نضيييرب مثيييااًل  فنيةييية را عييية،باإلضيييافة إم بعميييا  
اليييذي ( بولييييا جليييي)واحيييًد يثبييي   ليييك بال وهيييو شيييهاد  الرحالييية 

طيياف يف العديييد مييا بييالد الكييرد ودوةن شييهاداته وانبباعاتييه عييا 
الكرد،فقيييد  يييدآل عيييا اآل يييار العلميييية اليييّ كانييي  قلعييية بيييدلي  

جملييييداً مييييا ( 67)مييييا اييييجمل هييييذا كييييان هنيييياك : )...بقولييييه ا ويهيييي
( عبييييدا  خييييان)مييييا تيييي ليف  الفارسيييييةة والعربيةيييية والرتكيةيييية  الكتيييي

باللغييية  رسيييا ل منوعييية و،تلفييية كيييان مع مهيييا( 121)نفسيييه، ميييع 
وبابيييا )وا غرافيييية ( مينيييور)الفارسييييةة، ميييع مئيييّ جمليييد ميييا بطيييال  

فيرن،، وكيل ليم اييئية واحلكمية ميا مببوعيات اإلوكتي  ع( مون 
 ايييا، مييع بضييعة خييرا  مييا كييان يراهييا كييان يفقييد وعيييه لفيير  م

عنيييد الن ييير للعيييامل القيييدمي وا دييييد واليييّ كيييان ييييدور رب  النيييا ر 
، ميع بنيواا ا عشياب والنباتيات اليّ كيان ا طبياء  تاجو يا إليها
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يف علم التشيري،، ميع  يور  مييع بعضياء جسيم اإلنسيان  ييو 
 ،ي نييا ر مييا التميييي  بينهييا وبييني ا عضيياء احلقيقيييةبال يسييتبيع 

مصييور  يف بييالد اإلفييرن،، مييع مئييّ من يير ولوحيية ع يبييية  وكانيي  
كييان   كانيي  قييد رمسيي  ب يييدي الع ييم واإلفييرن، وكييل واحييد منهييا

 .(0) (مثااًل للسقر احلال 
هنالييك مييا بييني علميياء الكييرد نييا متكنييوا مييا  بةييي احليياج  
الكردسييييتاث وإ بييييات وجييييودهم ودييييدار  خييييار  حييييدود كردسييييتان 

لكرد بيل وبكثير يف بعيأل ا حييان ويشتهروا هناك كشهرهتم بني ا
 الييذي  اا  يييته يف شييىة ( د النقشييبنديموالنييا خاليي) ومييا هيي الء

البلدان، ومألت بخباره اآلفاق، حيو ت  رت به بعداد ال  صى 
 .ما النا  واتبعوه واستفادوا ما علمه

والصييييييراعات  ،إنة كردسييييييتان وبسييييييب  ال ييييييروف االسييييييتثنا يةة
بدةى  مل تشيييهد اسيييتقرارا جيةيييداً، وقيييدواحليييروب املتكيييرةر   ،املسيييتمرة 

 لييك بببيعيية احلييا  إم فقييدان الكثييجمل مييا نتاجييات علميياء الكييرد 
بالضييياا واحلييرق واإلتييالف املتعمةييد كمييا مييرة معنييا قبييل قليييل، بمييا 
علميييياء الكييييرد الييييذيا خرجييييوا مييييا كردسييييتان وتوجةهييييوا إم بلييييدان 

ف  بخييرى فقييد ح ييي  نتاجيياهتم العلمييية وا دبييية والفكرييية بيياحل
ومل ينلهيييا ميييا نالييي  نتاجيييات بقيييرا م اليييذيا مل والرعايييية، وا ميييان 

يف االبتعاد عا موطنهم كردسيتان تتهي  يم ال روف بو مل يرابوا 
 .(3) لسب  بو آلخر
 

 اللبحث األول
 موالنا خالد النقشبنديس رة  

 
ييير طيييوياًل حييييو عيييا   ( 84)رايييم كيييون موالنيييا خاليييد مل يعمة

 بني السليمانية وبغداد وايند والشام إالة سنة تقريبا قضاها متنقالً 
بنييه قييدةم خييال  تلييك الفييرت  القصييجمل  نسييبيةاً عبيياء وافييرا مييا العلييم 
مييييه كثييييجملون اييييجمله عاشييييوا ضييييعفني نييييا  وا دب والفكيييير مييييا مل يقدة
ييا يييد ة علييى بنة  عاشييه موالنييا خالييد، وهييذا إن د ة علييى شيي  فى ة

تعلةميييييا  ،للعليييييمموالنيييييا خاليييييد قيييييد سييييي ةر سييييينوات عميييييره القليلييييية 
ومل يهييييدر سيييياعة مييييا عمييييره سييييداً بو  ،مبالعيييية وت ليفييييا، وتعليمييييا

بييييا مور اييييجمل النافعيييية بييييل وا ييييل ليلييييه بنهيييياره دون كلييييل بو ملييييل 
، هذا وإكننا بن نقسةم حياته على (8) لتققيق ما كان يصبو إليه

 :وسوف نتناويما ما خال  املبلبني اآلتيني ا نتنيمرحلتني 
 اللطنب األول

 2122إل  سنة  2771وال ته سنة  ملته س ر 
خالييييد بييييا بنيييييد بييييا حسييييني : موالنييييا خالييييد النقشييييبدي هييييو
 (7) ، وهييو مييا عشييجمل  ا يياف(1) النقشييبندي الكييردي الشييهرزوري

در  على ييد واليده وييد (4) داغه ناحية قر  يف(6) م1661ولد سنة 
كبيار  مثة انتقل إم السيليمانية لييدر  عليى ييد ،(1) علماء آخريا

 بقيييام يف مدرسييية الشييييخ عبيييد الكيييرمي ال ز يييي))و  كعلمييياء هنييياال

، ووا ييييل (11) الواقعيييية يف مسيييي د عبييييد الييييرنيا باشييييا البابيييياث(12)
، كمييا دفعييه لييدى هييذا الشيييخ العيامل خييجمل موا ييلة دراسيته العلميةيية

 ميييه العلميييي إم االسيييت اد  ميييا معارفيييه و صييييله العلميييي إم بن 
شيييقيق الشيييخ عبيييد (10)  ز ييييييدر  عنييد الشييييخ عبييد اليييرحيم ال

، مثة سيافر إم كوييه (13) ((الكرمي ال ز ي يف مدرسته بالسيليمانيةة
ا ييال  "فقييرب )) بيضيياً  وحرييير ودر  علييى يييد كبييار العلميياء هنيياك

 واشيييييه علييييى اإلمييييام اللييييو عي والنقرييييير " علييييى تييييذهي  املنبييييق
وايجمله عيا (18) ا ملعي املالة عبد اليرحيم ال يياري املعيروف  يالة زاد 

در  فيهيا  مثة عاد إم السليمانية ومكو فرت  قصجمل  ،(11) ((اجمله
سييييافر بعييييدها إم (17) احلكميييية وعلييييم الكييييالم علييييى يييييد علماءهييييا

، ويف (16) بغداد ودر  ب يو  الفقيه عليى ييد بعيأل العلمياء فيهيا
يف   (سيينه)سييافر إم بييالد فييار  واسييتقرة يف سيينند   1614سيينة 

صييرفة ام هنيياك يوا ييل تعلمييه يف العلييوم الوبقيي))كوردسييتان إيييران 
إضيييييافة إم العليييييوم (14) سيييييبرالبمثيييييل الفليييييم، والرياضييييييات، وا 
مثة  ، (02) (((11) ردوخي مد قسيم املالعقلية والنقلية لدى الشيخ 

عيياد إم السييليمانيةة وعمييل يف التييدر  مييد  سيي  سيينوات تقريبييا
 

احل، حيو  م قصد بالد احل از  داء فريضة1421ويف سنة (01)
سيلك طريييق املو يل ديييار بكيير حلي  الشييام فلسيبني، هييذا وقييد 
التقييى  يف بييالد احلييرمني بالعديييد مييا كبييار علماءهييا واسييتفاد مييا 

باللغة الفارسيةة مدح  وبنش  العديد ما القصا د وا شعارعلمهم 
 .(00) فيها رسو  اهلل  لى اهلل عليه وسلةم وخلفاءه الراشديا
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يييه موالنيييا خاليييد سييينة بعيييد عودتيييه ميييا بداء ف ريضييية احلييي، توجة
بحيد خلفياء ( ميجملزا رحييم اهلل بيك)إم بالد اينيد بصيقبة  1426

الشييياه عبيييد اهلل اليييدهلوي النقشيييبندي، وقيييد سيييلك طرييييق طهيييران 
خراسان نيسابور كابو  قندهار الهور، وا دير بالذكر بنة موالنا 

كبار يف خالد قد التقى يف طريقه إم ديي بالعديد ما العلماء ال
املدن الّ مرة هبا واستفاد مينهم وبفيادهم وناقشيهم يف الكثيجمل ميا 
 املسيييا ل العلميةييية، وبعيييد و يييوله إم دييييي التقيييى بالشييياه عبيييد اهلل

سيينة كامليية وبخييذ منييه البريقيية النقشييبنديةةعنييده الييدهلوي وبقييي 
 

وبعيييد  لييييك عييياد إم السييييليمانيةة عييييا طرييييق البقيييير حيييييو  ،(03)
ومنهيا دخيل بيالد فيار  ( ُعميان)ة دولة و ل إم مسق  عا م

م واسيييييتقبل 1411إم بن و يييييل إم السيييييليمانيةة يف حيييييدود سييييينة 
استقبااًل حارةاً ما قبل بعيان السليمانيةة وعلماءها وعموم النا ، 

( التكيةة القادريةة)وبعد اسرتاحة قصجمل  توجةه إم بغداد وسكا يف 
انيةةمييدة  ةسيية بشييهر عيياد بعييدها إم مدينيية السييليم

بعييود  و .(08) 
م تنتهيييييي 1411موالنيييييا خاليييييد النقشيييييبندي إم السيييييليمانيةة سييييينة 

 .املرحلة ا وم ما حياته
 اللطنب الثاني
 م2117 سنةوفاته إل   2122 س رته مل سنة

نصييف املرحليية  هييذه املرحليية تسيياوي ي مييا الناحييية ال منييية ي
نسبة ملوالنيا وم كان  عصيبة بال مقارنة باملرحلة ا اإالة ب ا وم 
حيو تعرض خاليا للكثجمل ما املضايقات، ووجه  إليه  ،خالد

الكثجمل ما االهتامات، وحيك   ضده الكثجمل ما امل امرات بدةت 
  موعهيييييا يف  ايييييية املبييييياف إم تركيييييه ملدينييييية السيييييليمانية للميييييرة  

 .ا خجمل  حيو مل يعد إليها إم بن تويف رنيه اهلل تعام
سيئة للغاية يف املرحلة الثانية  (ر  بابانإما)لقد كان  بوضاا 

ما حيا  موالنا خالد، حيو الصراعات املستمر  بني بمراء بابان 
مييييا جهيييية، وبييييينهم وبييييني كييييل مييييا وا  بغييييداد العثميييياث والدوليييية 

، باإلضيييييييافة إم سيييييييوء احلالييييييية (01)الفارسيييييييية ميييييييا جهييييييية بخيييييييرى
  ، وعيييدم االسيييتقرار اليييذي كانييي(07) االقتصيييادية بسيييب  احليييروب
كان االنقسام والشقاق )، لقد (06) اإلمار  تشهده يف تلك الفرت 

، وحيييي  السيييييبر  قييييد بوهييييا [البابانييييية]ا سيييير   هبييييني بفييييراد هييييذ
طاقتهم، فقد كانوا دا ما يف حروب عنيفة فيما بينهم، فسينتصير 

احلكومية العثمانيية وي حيف دييش جيرار عليى واليية [ هكيذا]هذا 
لنهيييييي  والقتييييييل والتشيييييييريد، شييييييهرزور، و ييييييدآل فيهييييييا السييييييل  وا
يشا بقوهتا اارات على  اك، ويستن د آخر باحلكومة اإليرانية و 

، ويتييوم كييل ميينهم فينيي   هبييا الكييوارآل الع يميية والفواجييع ا ليميية
 نا يير  نصييجمله فييرتات  ييدد  فلييم ييي   سيييف الييدماء مشييهورا إم 

 .(01) ((04) بن بادوا عا آخرهم
ي تييييذمره مييييا سييييوء هييييذا وقييييد ببييييدى الشيييييخ معييييروف النييييوده

ا وضيياا وكثيير  القالقييل واالضييبرابات يف اإلمييار  البابانييية و لييك 
 :بقصيد  طويلة وهذه بعأل ببياهتا

 
 وقد كان منها نش يت مث نشويت  ومسق  ربسي برض كرد وربعها

 ا رسوم مسريتيعف  فيه فىث   ة ييا إقاميولكنين قد عف  فيه
 كرد بو سرور بو هب ة  ب وطان ية    ق ما روح و فو وراحومل يب

 ةيييييية ي وي رب  قل ييييييييهو بنيول يا    ا عيش قاطيمرابع ال  لو هب
 نةيم فتية فيها مساعر فتيوك ييع    بالد هبا قرن الشياطني طال
 قد انتهك  ما بهل بغي وشرطة   ييارم وكم بدا فيها فش  و 

 ا بَع  يليهن يبكى عوقد حقة بي      ر عيا  رباب البصا يففيه
يضيق على اللهفان وجه  ييا    ف كنافها ضاق  علية برحبه

 (32) البسيبة
 

كيان  1411يبدو بن موالنا خالد وبعد عودته ما بغداد سينة
قيييد قيييرةر البقييياء يف السيييليمانية واالسيييتقرار فيهيييا
حييييو كانييي   (31)

ا سيييفار الكثيييير  والبعيييييد  قييييد بعيتييييه وب قليييي  كاهلييييه فبيييي  تكيتييييه 
وبييييدعم مباشيييير مييييا بمييييراء بابييييان بنفسييييهم، وبييييدب النييييا  املعروفيييية 

باال ميار عليييه ميا كييل حييدب و يوب والتييف حوليه طلبيية العلييم 
، (30) وت ايييد عييدد بتباعييه يومييا بعييد يييوم إم بن ب ييبقوا بيياآلالف

وبيييني   تيييدم طيييوياًل حييييو بيييدب الصيييدام بينيييهإالة بن تليييك احلالييية مل
خاليييد إم تيييرك  الشييييخ معيييروف النيييودهي  تيييدم نيييا حيييدا  والنيييا
واالسيييتقرار  1413السيييليمانية متوجهيييا إم بغيييداد و ليييك يف سييينة 

، وبن ليه من لية يف املدرسة اإلحسا ية حيو بكرمه وا  بغداد كثيجملا
، ويف بغييداد  اا  يييته كثييجملا فقصييده العلميياء وطلبيية (33) ال قيية بييه
دييد ميا العليوم والفنيون، والتفوا حوله ودرسوا على يدييه العالعلم 
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 يه بنييا  كثييجملون ميا العييرب والكيرد والييرتك علييى اتميع  يي  لو واج
، هيييذا وقيييد بقيييي موالنيييا خاليييد يف بغيييداد إم سييينة (38) حيييدة سيييواء

إم بغييييداد بمييييجمل بابييييان يف زيييييار   حيييييو كييييان  مييييود باشييييا 1417
فبل  منه هذا ا خجمل العود  إم السليمانية واعتذر منه على ما 

امييه ف جابييه موالنييا خالييد جييرى  قييه، ووعييده  سييا معاملتييه وإكر 
ميا  ه لوطنه وتعلقيه بيه وعياد إم السيليمانيةعلى طلبه بسب  حبة 

ووفييير ليييه  ،ة كبيييجمل جدييييد حييييو بييي  ليييه  ميييود باشيييا بابيييان تكيةييي
 مييوا  الكافييية إلدار  التكيةيية وبمييور البلبيية ومييا إم  لييكا

، و (31)
بوقييف علييى التكييية عييددا مييا العقييارات ال راعييية لتمويلهييا بشييكل 

، وبدب موالنا خالد بىلقاء اليدرو  عليى البلبية، تمرة و منت ممس
والتف النا  حوله ما جديد، وتكا روا وازدادوا يوما بعد يوم نا 
ب يار حفي يية بربيياب البريقية القادريةيية الييّ كاني  هييي ا خييرى يييا 

، ويبييدو بنة (37)بتبياا ومرييدون كثيير في لةبوا  مييود باشيا بابييان علييه
وج  مييييا  لييييك االنتشييييار الواسييييع والسييييريع الباشييييا بيضييييا قييييد تيييي

للبريقة النقشبندية، وكذلك توسع نفو  موالنا خالد يف املنبقية، 
 ، وجفييياهكيييلة  ليييك بدى إم تغييييجمل  ميييود باشيييا ميييا تعامليييه معيييه

، ويف الوقيييي  نفسييييه ازداد التييييوتر بينييييه وبييييني الشيييييخ معييييروف (36)
بييني بمييراء القادرييية مييا جهيية، وبينييه و  النييودهي وبتباعييه يف البريقيية

بابييييان مييييا جهيييية بخييييرى نييييا حييييدا بييييه إم تييييرك السييييليمانية للمييييرة  
ون   يف التكية  1402ا خجمل  والتوجه سرةا إم بغداد و لك سنة 

، وبرسييل فييور و ييوله خليفتييه الشيييخ بنيييد ا ربيلييي (34) اخلالدييية
ليه االنتقيا  إليهيا كميا يبيدو، فقيام الشييخ بنييد إم الشام ليمهيد 
ام ونشييير البريقيية النقشيييبندية يف الشيييام وبطرافهيييا،  همتييه خيييجمل قيييي

وبع ب  بهلها  والنا خالد كثجملا نيا دفعهيم إم مكاتبتيه طيالبني 
منه القدوم إليهم فانشرح قلبه لذلك البلي  وسيرعان ميا بجياهبم 
 إم طلبهم وانتقل مع بهليه وعيدد ميا بتباعيه وحواشييه إم الشيام

ا قيييد طلييي  منيييه قبيييل  ليييك ، وا يييدير باليييذكر بنة  ميييود باشييي(31)
العود  إم السليمانية معلنا ندميه عليى ميا  يدر منيه  قةيه إالة بن 

بيل مضيى قيدما إم دمشيق الشيام  (82)موالنا خالد مل يلتف  إليه
، ويف الشييييام التييييف حولييييه العلميييياء (81) 1400 وكييييان  لييييك سيييينة

وطلبييية العليييم وبيييدب موالنيييا خاليييد بىلقييياء اليييدرو  علييييهم يف شيييى 
، فيي ع بوا بييه وب سييلوبه بإييا إع يياب(80) املعييارف والفنييونالعلييوم و 

القصا د الرنانة يف مدحه والثنياء علييه وبييان   موبدب شعراؤهم بن
الفيرت  سيافر إم مدينية القيد  والتقيى   امده وبفضاله، ويف تليك

 (83) بعلماءها، قصد بعد  لك بي  اهلل احلرام  داء فريضة احلي،

حييييو التقيييى بالعدييييد ميييا  1401نة للمييير  الثانيييية وكيييان  ليييك سييي
علماء احل از، وبعد عودتيه ميا احلي، بفيرت  تيويف رنييه اهلل  يرض 

 ودفيا عليى سيف، جبيل قاسييون(88) م1406الباعون و لك سنة 

 .املبل على مدينة دمشق(81)
 اللطنب الثالث

 حول الخروج األخ ر للوالنا خالد مل السن لان ة
 خيييجمل ملوالنيييا خاليييد ميييا ميييا هيييي اليييدوافع احلقيقيةييية لل يييرو  ا

السيييليمانيةل هيييل خييير  منهيييا هاربيييياًل هيييل خييير  منهيييا بنيةييية عييييدم 
ل بم بنيييه خييير  ولكيييا بنيةييية العيييود  إليهيييا كميييا الرجيييوا إليهيييا  انيييية

حدآل معه قبل  لكل هذه ا سئلة وبسئلة بخرى عدييد   اجية 
إم دراسات علميةة مستفي ة للتو ل إم بجوبة منبقيةية مدعمية 

 .ل اهني العلميةة املقنعةبا دلةة وا
لقد قام الكثجمل ما الباحثني والكتياب قيدإا وحيديثا بياخلوض 

مييا  موالنييا خالييد يف امييار هييذه احلاد يية بالييذات ي حاد يية خييرو 
السليمانية ي وكان  نتا ، ب اآل بعضهم متقاربة، والبعأل اآلخر 
منها متباينة، وبنا بدوري س تناو  هذه احلاد ة ما خال  مناقشة 

هم تلك اآلراء وبالتا  التو يل إم النتي ية اليّ براهيا بقيرب إم ب
 .واقع احلا 

لقييييد مييييرة معنييييا قبييييل قليييييل كيييييف بنة  ييييروف إمييييار  بابييييان قييييد 
ملقييوال ال سيييةما يف الفييرت  الييّ سييبق  خييرو   تييدهورت بشييكل

بيييوة بحيييد ا ميييراء البابيييانيني )موالنيييا خاليييد ميييا السيييليمانية، فقيييد 
إنة احلسيد : "مل سيفة إم مسيرت ريي، بقوليهشكواه ما هذه احلالة ا

القا م بني بمرا نا سب  بوار البالد البابانيةة و قها، وال شيك بنيه 
لييوال تنافسييهم و اسييدهم ملييا متكنيي  احلكومتييان الرتكييية واإليرانييية 

، هييذا مييا ناحييية ومييا ناحييية بخييرى  (87) "(مييا ال فيير بنييا وقهرنييا
مستمرة  وخا ةة تلك الّ  كان  املضايقات املوجهة ملوالنا خالد 

، وراييم املصيياحلة الييّ متةيي   (86)كانيي   ييادر  مييا قبييل النييودهي
بينهميييا إالة بنيييين بعتقيييد بنة بعضييياً ميييا آ يييار الصيييراا واخلصيييام قيييد 
الزمهما إم آخر يوم ما حياهتما حيو بنة اخلالف بينهما كيان 
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مصييجمليا إن مل يكييا يف ن يير كليهمييا ففييي ن يير بحييدشا علييى بقييل 
الشييخ "ياملعروف ب نه املنياف  ليي  فقد كان الشيخ معروف تقدير،
يف السييليمانيةة" خالييد

يييرى بن بي توسييع لنفييو  موالنييا خالييد  ييي(84)
سيكون على حساب نفو ه، فالبريقة القادريةة الّ كان النودهي 

، وكانيييي  (81)يتبناهييييا منتشيييير  يف طييييو  اإلمييييار  البابانييييية وعرضييييها
ييية، ولكيييا بعيييد  هيييور موالنيييا سيييلبة هيييذا ا خيييجمل ونفيييو ه يف ال قمة

النودهي ينقسر شيئاً فشيئاً لصاحل موالنيا خاليد،  خالد بدب نفو 
لذلك كيان النيودهي يعميل  نتهيى جهيده للنييل ميا موالنيا خاليد 

د مييييا نفيييو ه وازديييياد بتباعييييه اليييذيا كيييانوا يتكييييا رون يو ليييك للقييي
 .(12)بشكل ،يف

ايقات املسيتمر  ليه بمام هذه احلالة امل رية إلمار  بابيان، واملضي
و تباعه، وكتعبجمل عا عدم رضاه عا  لك قرةر  موالنا خالد ترك 
مدينيييية السييييليمانية عا ييييمة اإلمييييار  البابانيةيييية، ولكننييييا هنييييا نعيييييد 

هييييل كييييان خروجييييه مييييا : ي طرحنيييياه قبييييل قليييييل وهييييوذالسيييي ا  اليييي
السيليمانية هروبيال بم مييا ل يعتقيد عييدد ميا الكتيياب والبياحثني ي 

حد منهم ي ب نة خروجه كيان هروبياً، مسيتدلني عليى واملسر ري، وا
بالقيييام بالوقيعيية بييني  مييود كييان قييد اهتييم    لييك بيي نة موالنييا خالييد

، وبنيييه كيييان بصيييدد ت سيييي  ميييذه  جدييييد هبابيييان وإخوتيييباشيييا 
هنالك ميا االهتاميات الّ ا ي، إم م(11) ام بت عمه يف املنبقةيوالقي

ميةية املقنعية، ليذا فيىنين بسيتبعد  ي إم ا دلةية العلتفتقير ي باعتقيادي 
كل االستبعاد بن يكون تيرك موالنيا خاليد للسيليمانية هروبيا، بيل  
كان خروجه ببوا إرادته ما اجمل إكراه وال إجبار، ويكفي دلياًل 
علييى  لييك بنة موالنييا خالييد بعييد خروجييه مييا السييليمانية وتوجهييه 

( ورامانب)حنو بغداد وقبل انتقاله منها إم الشام عاد إم مصيف 
نه مث إيف منبقة شهرزور عد  مرات لقضاء فصل الصيف هناك، 

انتقييل مييا  لييك املصيييف إم الشييام عييا طريييق املو ييل دييير اليي ور 
حليي ، فلييو كييان خييرو  موالنييا خالييد مييا السييليمانية هروبييا كمييا 

 !!يدعي البعأل ملا جترةب على العود  إم املنبقة بعد  لك
نييه كييان يسييعى للوقيعيية بييني بمييا مييا اهتييم بييه موالنييا خالييد مييا ب

ر، بميييجمل بابيييان  ميييود باشيييا وإخوتيييه، وبنيييه كيييان يعييياديهم يف السةييي
لم بقف خيال  دراسيّ املتواضيعة ويقوم  بك امل امرات ضدهم ف

ال تدعمييه بييية بدلةيية  يثبيي   لييك، وبعتقييد بن هييذا الييربيمييا علييى 
ترقييى إم مسييتوى التصييديق فضيياًل عييا ا يي م واليقييني، فيياملعروف 

نييييييا خالييييييد بنييييييه مل يكييييييا يرايييييي  يف اخلييييييوض يف اللعبيييييية عييييييا موال
السياسييييةة اليييّ كانييي  قا مييية يف  ليييك الوقييي ، فقيييد ورد عنيييه يف 
رسييييالته الييييّ كتبهييييا مييييا دمشييييق  خيييييه الشيييييخ  مييييود  يييياح  

 (وال تدخل يف بمور احلكم ما ا مراء ولو طلبوا  لك منيك)...
ن ، وعنييييييدما طليييييي  منييييييه وا  بغييييييداد العثميييييياث داود باشييييييا ب(10)

يتوس  بينه وبني بمجمل بابان وإخوته للقيلولية دون قييام البابيانيني 
باالتصيييا  بييياإليرانيني قيييام  يييا بُمييير بيييه وهيييو كييياره ليييه لعيييدم رابتيييه 

خل يف مثيييل هيييذه ا ميييور اليييّ كانييي  بعييييد  نوعييياً ميييا عيييا دبالتييي
توجهاته العلميةة والروحيةة واإلرشاديةة، يقو  يف رسالته اليّ كتبهيا 

فقييييد تييييواترت اإلشييييار  : بمييييا بعييييد: )..شييييا وا  بغييييدادإم داود با
ميييينكم إم بفقيييير الفقييييراء، وزاد يف اإلحليييياح واإلبييييرام وزييييير ا مييييراء 
ليوس  الفقجمل إل الح  ات البني، وليبذ  النص، لدفع الكدور  

بالوفيياق، وتتقييو  املنييافر  إم  والشييقناء والشييني، ليتبييد  النفيياق
جمل وخوضه يف مثل هذا  الفققتقام هذا املسكنيق، مع بن اتفااال

ا ميير اخلبييجمل كييان بالنسييبة إم بعييأل العقييو  سييببا للسييقو  عييا 
العيييون، واالحنبييا  والنيي و ، علييى بن االعتميياد علييى عهييود بهييل 
الدنيا حق االعتماد ع ي  علينا، إ  هو ب ع  ما خير  القتياد، 

 .(13) (وال ن ما ما نقضهم امليثاق وإخالفهم امليعاد
لييييو كييييان موالنييييا خالييييد يرايييي  : ا سييييبق بقييييو وزييييياد  علييييى ميييي

بالقييييام باملصييييادمة ميييع بمييييراء بابييييان السيييتمر يف  لييييك والحتمييييى 
ب تباعييه الييذيا كييانوا بيياآلالف يف  لييك الوقيي ، وإ ا قيييل ب نييه مل 
يفعييل  لييك  نييه كييان بييني بيييدي البابييانيني يف السييليمانية و يي  

ما الشام م فلما ا مل يقم موالنا خالد   عاداهت: سيبرهتم، نقو 
 !!عا املنبقة وكان يف م ما منهم حيو كان بعيدا

بدىن م بقيييو  إنة كيييل اليييدال ل تشيييجمل وبيييال وبنييياء عليييى ميييا تقيييد
شييك بن موالنييا خالييد قييد تييرك مدينيية السييليمانية يف املييرة  ا خييجمل  
 قأل إرادته واختيياره ومل ربي ه بحيد عليى  ليك، بميا عيا سيب  

سيييتيا ه ميييا ا وضييياا املرتديييية خروجيييه ف عتقيييد بنيييه كيييان لتيييذمةره وا
واملتيييدهور  اليييّ كانييي  املنبقييية تشيييهدها آنيييذاك، مثة إن ش صيييية  
 سييتوى ش صييية موالنييا خالييد الييذي مييأل  كييره اآلفيياق، ولييه مييا 
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ا تبييياا بييياآلالف ليييي  بلعوبييية ب ييييدي ا ميييراء واحلسييياد يسيييتف ةونه 
فيرتك البلد مث يرتجونه لكي يعود وبعد عودته سرعان ميا يعيودون 

لييييذلك مل ربييييبهم موالنييييا خالييييد عميييياًل ! اسييييتف ازه مييييا جديييييدإم 
كمييا يقييو  عبييد  (18) (ال يلييدغ امليي ما مييا جقيير مييرتني: )بقاعييد 

 .الكرمي املدر 
اإلشييار  إم حقيقيية بخييرى وهييي بن موالنييا خالييد  بقييي لييدينا

عنييدما سيييافر إم دمشيييق مل يكيييا يقصييد بيييذلك ا ا هيييا مسيييتقرةه 
ا إم كردستان مرة  بخرى إالة بنه قد النها ي، بل كان ينوي الرجو 

وافتييييه املنيةيييية قبييييل بن تتققييييق تلييييك ا منييييية، ودليلييييي علييييى  لييييك 
الرسالة الّ كتبها ما الشام إم جلى زاده موالنا الشيخ عبد اهلل 

خليفتييه يف كييوى سيين ق حيييو ورد  (11) ا لييى ابييا كيياكى جلييى
عا ا هيل فيها بعد ت كيده على تذمره ما حيا  الغربة واالبتعاد 

وال برضى بن تتقرك ملالقا  هذا املذن  اليذي هيو : )...واخلالةن
يف  ة التقصجمل مغرتق، وإن كان القل  بنار فراقكم  رتق، فيىن 

                                                                             .(17) (احليا  اجمل معلومبقا ي يف الشام بفرض 

 

 لثانياللبحث ا
 في التعامل مع خصومهمنهجه 

 
 اللطنب األول

 ةااااااااااف الخصومااااااااااتعري
قبييييييييل التبييييييييرق للقيييييييييديو عييييييييا بسييييييييياب اخلصييييييييومات بيييييييييني 
املت ا ييمني ومنه ييية التعامييل مييع اخلصييوم، ينبغييي علينييا تعريييف 
مصييييبل، اخلصييييومة، وبيييييان معنيييياه يف اللغيييية العربييييية، فقييييد وردت 

يف بالييييي  معييييياجم، ( و ِخصيييييام َخَصيييييَم، و ُخُصيييييوَمة،: )مفيييييرد 
 :و قاح اللغة العربية، وفيما ي يت  كر لبعأل منها

 162املتيو  سيينة ) (16) لقيد عرفيه اخللييل بيا بنييد الفراهييدي

: واحيييد ومييييع ، قييا  اهلل عييي  وجيييل: اخَلْصييم: خصيييم: )بقولييه( ه
 َْصييِم ِإْ  َتَسييِوُروا اْلِمْقييراب َوَهييْل بَتيياَك نَيبَيي ُ اخلَْ

معيياً ف علييه  (14) 
: الييييييذي ُكاِ ييييييمَك، ومعييييييه: وَخصيييييييُمك.  نيييييه مسييييييي باملصييييييدر

                .ختصييييييييامالسييييييييم مييييييييا الِت اُ ييييييييم واالا: واخُلصييييييييومةُ . ُخَصييييييييماء

               بختصيييييييييم القيييييييييوم و ا يييييييييموا، وخا يييييييييم فيييييييييالن فالنييييييييياً، : يقيييييييييا 
 .(11) (ُ،َاَ َمًة وِخصاماً 

: خصيم: )وليهبق( ه611املتيو  سينة ) (72) وعرفه ابيا من يور
خاَ ييَمه ِخصيياماً وُ،اَ ييَمًة َفَ َصييَمُه َكِْصييمُه . ا َييَد ُ : اخُلصييوَمةُ 
َاَلبَييييييييُه بِاحلُِْ ييييييييِة، واخُلصييييييييوَمُة ااِلْسييييييييُم ِمييييييييَا الِت اُ ييييييييِم : َخْصييييييييماً 

، واْخَتَصييييييَم القييييييوُم وَ اَ ييييييموا، : واخَلْصييييييمُ . واالْخِتصييييييامِ  َمْعييييييُروف 
ُه ُخُصيوم ، َوقَيْد َيُكيوُن اخَلْصييُم الِيِذي ُكاِ يُمَك، َوَمُْعيي: وَخْصيُمكَ 

َوَهيييْل بَتييياَك نَيبَييي ُ : َويف التِيْن ِييييِل اْلَع ِيييي ِ . ِلاِل ْينَيييينْيِ َوا َْْميييُع َواْلُمَ نِيييوُ 
ْصيييييييِم ِإْ  َتَسيييييييِوُروا اْلِمْقييييييييرابَ  اخلَْ

َجَعلَيييييييُه َمًْعييييييييا  َنيييييييه مُس ييييييييَي  (71)
 :ْصمِ َشاِهُد اخلَ : بِاْلَمْصَدِر؛ قَاَ  اْبُا بَير ي  

 قروم  َايارى، كِل بَزَهَر ُمْصَع ِ  وَخْصم يَيُعدُّوَن الدُّخوَ ، ك َنِيُهْم 
 :وقَاَ   َيْعَلُ  ْبُا ُ َعجمْلٍ املاِزثة 

 تَيْغلي ُ ُدوُرُهْم هِبِرْتٍ هاتِرِ       وَلُرِب َخْصٍم َقْد َشِهدت بَِلِدٍ ، 
 :قَيْوُ  ِ ي الرُِّمةِ  َوَشاَهُد التِْثِنَيِة َوا َْْمِع واإِلفراد: قَا َ 

 َواَل َخْصماِن يَيْغِلُبه ِجداال       بَبَيرُّ َعَلى اخُلُصوِم، فَيَلْيَ  َخْصم  
 .(70) (ف َفرد و َي ة وَمع

 

كما وعرةفيه ببيو احلسيني بيا زكرييا اليرازي
( ه311املتيو  ) (73)

بحيييدشا املنازعييية، : اخلييياء والصييياد واملييييم ب يييالن( خصيييم): بقوليييه
 .نُ  ِوعاءٍ والثاث جا

. والييييذةكُر وا نثييييى فيييييه سييييواء  . فييييا وة  اخَلْصييييُم الييييذي ُكاِ ييييم
وقييد ربميع ا مييُع . مصيدُر خا ييمُته ُ،اَ يمًة وِخصياماً : واخِلصيام

 :قا . على ُخصومٍ 
 وقد َجنَيَفْ  َعَلِي ُخُصوِمي * 

. اخُلْصييييم جانيييي  العِييييْد  الييييذي فيييييه الُعييييْرو : وا  ييييل الثيييياث
مييا ُضييِمْ  : وبْخصيياُم العييني. شيييٍء ُخْصييم  ويقييا  إنة جانيي  كييل  

وإكييييا بْن رُبَمييييع بييييني ا  ييييلني فييييجملِد إم معييييً  . عليييييه ا شييييفار
و لك بنة جاِنَ  العِيد  ما يل  إم بحيد الشيقنْيِ، واخَلْصيم . واحد

 .(78) (املنازُِا يف جانٍ ؛ فا  ل واحد  
 :وَمةُ اخُلص: )بقوله (هي416: املتو ) (71)الفجملوزآبادىوعرةفه 

َاَلَبُه، وهو : خاَ َمُه ُ،اَ َمًة وُخصوَمًة، َفَ َصَمُه َكِصُمهُ .اَ َد ُ 
شيييا أل،  ِن فاَعلتُيييُه ففَعلتُيييُه ييُيييَردُّ يَفَعيييُل منيييه إم الضيييم، إن مل تكيييا 
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َعينُيييُه َحيييرُف َحلييييٍق، فىنِيييُه بيييالَفتِ،، كفيييياَخَرُه ففَ يييَرُه يَفَ يييرُُه، وبمييييا 
ُعتَييلُّ، كَوَجييدُت وِبعيي ُ 

، فيُيييَردُّ إم الكسييِر، إال َ واُت الييواِو فىِ ييا امل
. تَيَردُّ إم الِضِم، كراَضيُتُه فَيَرضوتُُه بْرضيوُه، وخياَوَفين َفِ ْفتُيُه بخوفُيهُ 

 .ناَزعُتُه،  ِ م اسَتغَنوا عنُه ِبَغَلبُتهُ : شيٍء يُقا ُ  وليَ  يف كل  
 اِ يييييييمُ : واخَلصيييييييمُ  .َ اَ يييييييموا: واْخَتَصيييييييموا

ُ
                صيييييييوم ،خُ :   امل
 اِ ييييمُ : واخَلصيييييمُ .وقييييد يكييييون ل  ْينَيييينِي واَ مييييِع وامل نِييييوِ 

ُ
:   امل

 .ُخَصماء وُخصمان  
وُهييم ومييا قَييَرب . َخِصيمونَ :   جُميياِد   : وَرُجيل  َخِصييم ، كَفيرِحَ 

براَد َكَْتِصموَن، فَيَقَلَ  التاء  اداً، في دَاَم ونَيَقيَل   (77)َكَص مون
ومييينهم ميييا ال ينُقيييُل، وَيكِسيييُر اخلييياَء الجِتمييياِا . اخلييياءِ  َحرََكتَيييُه إم
وببييو عمييرٍو َكْييَتِلُ  َحرََكييَة اخليياَء اختالسيياً، وبمييا اَ ْمييُع . الِسيياكننيِ 

 .(76) (بني الِساِكنني فيه، فَيَلْقا  
هيييييي ( اخلصيييييام)إ اً تكييييياد مييييييع التعريفيييييات جتميييييع عليييييى بنة 

بو فيييريقني بيييني ش صيييني، ونقيييا ، بو منازعييية  ،ا حيييدوآل جيييد
، وبنة كتلفييييان يف الييييربي حييييو  مسيييي لة، بو جمموعيييية مييييا املسييييا ل

، يسيييت دم للواحيييد، واال نيييني، وا ميييع امليييذكةر، وا ميييع (اخَلصيييم)
 .امل نو على حد  سواء

 اللطنب الثاني
 نسباب الخصومة ب ل العنلا 

إنة مسيييي لة حييييدوآل اخلصييييام، وا ييييدا  بييييني العلميييياء مسيييي لة 
كييييييييانوا وال ي الييييييييون قييييييييدإاً وحييييييييديثاً   قدإيييييييية، حيييييييييو إنة العلميييييييياء

يت ا مون فيما بينهم، وبلفة الكثجمل منهم م لفيات عدييد  لليردة 
عليييى خصيييومهم، وبييييان بخبيييا هم ومثيييالبهم، وال سييييةما العلمييياء 
ا قران الةذيا عا روا بعضهم بعضاً، وإ ا كانوا يف بلد واحد فىنة 

فيمييا ييي يت اخلصييومة االبيياً مييا تكييون بشييدة ضييراو ، وبطييو  مييدة ، و 
 : كر لبعأل ما بسباب اخلصومة بني العلماء

              للسااااائل العنل ااااة التااااياخااااتال  وفهاااااال النظاااار حااااول ا -2
 :ف ها اختال 

هناك الكثجمل ميا املسيا ل العلميةية والفقهيةية اليّ اختلفي  آراء 
العلمييياء والفقهييياء حوييييا، ولكيييل مييينهم بدلةتيييه اليييّ يستشيييهد هبيييا 

علميياء حيييا  هييذا ا ميير فريقييان؛ فريييق ال لييدعم ربيييه ومذهبييه، وال
ييييرى ب سييياً ميييا بن تتعيييدد اآلراء حيييو  املسييي لة الواحيييد ، ويتقبيييل 

ييييييل الييييييربي امل ييييييالف و يييييياو                  الييييييربي امل ييييييالف، وفريييييييق ال يتقمة
فييرض ربيييه علييى اآلخييريا، ومييا هنييا تبييدب اخلصييومات بينييه وبييني 

 .اجمله ما العلماء

 :األارا لا  الحسد واللنافسة ب ل العن -1

إنة العلميييييياء ا قييييييران كثييييييجملا مييييييا  ييييييدآل بييييييينهم اخلصييييييومات، 
واجملييادالت ال سيييةما إ ا كانييا يف البلييد عينييه، فالعلميياء هييم بيضييا 
بشر، والبشر يغارون ما بعضهم البعأل، لذا فكثجملا ما ترى عاملا 

، بو ازدياد عدد يغار ما كثر  إقبا  طلبة العلم على عامل قريا له
ا سييباب الييذرا ع و فيتييذرا بشييى  يةييه، واملصييلني خلفييه،بتباعييه و ب

 .ليت ا م معه، وبالتا  النيل منه

 :االستلاع إل  كالم الوشاة -3

االستماا إم كيالم الوشيا  واملفسيديا ميا النيا  وتصيديقهم 
واحييييد مييييا بسييييباب اخلصييييومة بييييني العلميييياء، لييييذلك ربيييي  علييييى 

 وا دوماً ذكةر يتوعليهم بن العلماء بن يكونوا ببعد النا  ما  لك، 
يا بيها الذيا آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي  فتبينيوا بن : قوله تعام

تصيبوا قوما دهالة فتصبقوا على ما فعلتم نادمني
 (74). 

 :الجري ورا  الشهرة وإتباع الهوى -4

ا يييييري وراء الشيييييهر  وإتبييييياا هيييييوى الييييينف  واحيييييد ميييييا بهيييييم 
ء، حيو إنة ا سباب الّ ت دي إم حدوآل اخلصومة بني العلما

بعضياً مييا العلميياء قييد يقعييون يف حبا ييل الشيييبان، ويبقثييون عييا 
الشيييهر ، والرفعييية بيييني النيييا  فيييال يعرتفيييون بعليييم وفضيييل بحيييد ميييا 
العلميييياء، بييييل كا ييييمو م بىنة وجييييدوهم، و يييياولون التقليييييل مييييا 

 . ش  م لكي يست  روا بالعلو والرفعة بني النا 

 :التعصب لنرني -5

بي مدعا  لل رو  عيا جيادة  الصيواب إنة شدة  التمسك بالر 
ال سيةما إ ا كان املتعصة  لربيه ما العلماء، فالكثجمل ما العلمياء 
ال يسييييتبيعون التغلةيييي  علييييى آفيييية التعصةيييي  للييييربي، وال إكيييينهم 
التنييياز  عيييا آراءهيييم املرجوحييية بو اخلاطئييية، ليييذا تيييراهم كا يييمون 

  وإن كانييييي_بشيييييى ا دلييييية  شيييييبثون،يييييالفيهم ميييييا العلمييييياء، ويت
              ة خبييييييييجمل  يبتليييييييييى هبيييييييييالنصييييييييير  آراءهييييييييم، وهيييييييييذه آفةييييييييي _ضييييييييعيفة

 .بعأل العلماء
 اللطنب الثالث
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 منه  موالنا خالد في التعامل مع خصومه
موالنا خالد النقشبندي خصوما عديديا يف حياته  لقد واجه

العلميةيية واإلرشييادية، وقييد تسييببوا لييه يف الكثييجمل مييا املتاعيي ، كمييا 
الكثييجمل مييا ا حيييان، إالة بنييه متكةييا مييا التعامييل بعيياقوا طريقييه يف 
، و مييييل منقبييييع الن ييييجمل، وإكننييييا بن حنييييدد بالغييييةمعهييييم  كميييية 

بعضييييا مييييا بهييييم ا سيييي  الييييّ ارتكيييي  عليهييييا موالنييييا خالييييد وهييييو 
      يتصييييدى خلصييييومه، و تلييييف تليييييك ا سيييي  بييييني الشييييدة  والليييييني
و ليك حسيي  حاليية اخلصيم ونوعيةيية اخلصييومة، وفيميا ييي يت بعييأل 

 :ما تلك ا س 
 :يدم االهتلام بالخصومة وإهلالها -2

إنة بال  اخلصيومات اليّ  يدآل بيني النيا  تتفياقم وتتوسيع 
 ان يف تغيييييييذيتها والعميييييييل عليييييييى توسييييييييعهاعنيييييييدما يسيييييييتمرة البرفييييييي

وتعقيييييييدها، بمييييييا إ ا قييييييام بحييييييد البييييييرفني بييييييالل وء إم العقالنييييييية 
حتميا  واحلكمية، وقبيع دابير اخلصيومة وليو ميا طيرف واحيد فى يا

ستتالشيييى وتنتهيييي كالنيييار اليييّ ت كيييل نفسيييها وتبفييي  إ ا مل يُليييق 
، هييذا وقييد ورد يف حييديو للرسييو   ييلى فيهييا امل يييد مييا احلبيي 

 .(71) ((إنة ببغأل الرجا  إم اهلل ا لدة اخلصم: ))اهلل عليه وسلةم
، وكييان  ييوة لقييد ببييدا موالنييا خالييد يف جتاهلييه لل صييومات

نفسييييه حيييييو كييييان يو يييييهم بييييرتك  بتباعييييه بيضييييا النتهييييا  اليييينه،
اخلصييييومة واالشييييتغا   ييييا فيييييه النفييييع والفا ييييد ، فقييييد ورد عنييييه يف 

 بو ييه و: )...إجازته العلميةة الّ منقها للشيخ حسيا اخلبيا 
وا مر بتصقي، العقا د  قتضيى آراء  بالتمسك بالكتاب والسنة

وبو يييه بتييوقجمل ...بهييل السيينة وا ماعيية الييذيا هييم الفرقيية الناجييية
نيليييية القييييرآن والفقهيييياء والفقيييييراء، وبسييييالمة الصييييدر، وبسيييييماحة 

وكيييل ميييا يتبييياو  علييييه بالنميمييية ...وتيييرك اخلصيييومات،،،الييينف 
 .(62) (مره إم اهللبواحلسد يفوض 

لقد كان موالنا خالد ينصي، طالبيه ومريدييه بضيرور  االبتعياد 
عيييا اخلصيييومة ميييع امل يييالفني  نة اخلصيييومة االبيييا ميييا يييي دي إم 

طال  العليم عيا مهمتيه ا ساسييةة بال وهيي طلي  العليم انشغا  
وضيييييةق  ،ونشيييره بيييني النييييا ، وإ ا ميييا تبيييياو  اخلصيييم عليييييه كثيييجملاً 

وآ اه فىنيه يفيوض بمييره إم اهلل تعيام حسي  توجييه موالنييا  ،علييه
 .خالد رنيه اهلل

لقد عدة اإلمام ببيو حاميد الغي ا  اخلصيومة واحيد  ميا آفيات 
ا إم  ميييييل الكثيييييجمل ميييييا اليييييذنوب تيييييودي بصييييياحبهاللسيييييان اليييييّ 

واملعا ييي جييرةاء تلييك اآلفييات، وقييد بورد حا يية لبيفيية حييو  تييرك 
مرة يب : وقا  ابا قتيبة: ))اخلصومة وإن كان املرء على حقة فقا 
: مييا ربلسييك هاهنييال قليي : بشيير بييا عبييد اهلل بييا بيب بكيير  فقييا 
 إنة  بيك عنيدي ييداً وإث: خصومة بيين وبني ابا عم  ، فقا 

بريد بن بج يك هبيا، وإث واهلل ميا ربيي  شييئاً ب هي  لليديا، وال 
للذة ، وال بشغل للقل  ما اخلصومة، بنقص للمروء ، وال بضيع 

ال ولكيا بكيرم نفسيي عيا : إنك عرفي  بنة احليقة  ، قلي : قا 
 .(61) ((فىث ال بطل  منك شيئاً هو لك: هذا، قا 

 :اظ الناب ةاالبتعا  يل التجريح واستخدام األلو -1
لقد كان موالنا خالد يتقلى با دب ا مة، واحيرتام اآلخيريا 

وإن كييانوا خصييوما لييه، فقييد اشييتهر يف مراسييالته باسييت دام  حييىة 
عبييارات  روال إليييه، وإ افييه بيي عبييارات راقييية جييداً يف مييدح املرَسيي

املييدح والثنيياء، ويت لةييى  لييك يف الرسييالة الييّ برسييلها إم الشيييخ 
ي الييذي كييان قييد اهتمييه سييابقا بالكييذب واخلييداا معييروف النييوده

وميا إم  ليك مييا عبيارات اليتهكم والتنقيييص، رايم  ليك اسييتهلة 
ميييا العبيييد املسيييكني والفقيييجمل : )..موالنيييا خاليييد رسيييالته إلييييه بقوليييه

املسيييييتكني إم جنييييياب سييييييدي ا يييييامع لشيييييريف الفضيييييل وا دب، 
وف احلييا   لكييرامّ احلسيي  والنسيي ، سيييدنا وموالنييا السيييد معيير 

 .(60) (الرءوفسا ه بفضله الكرمي 
لقييد كييان موالنييا خالييد النقشييبندي إتثييل  ميير الرسييو   ييلى 

 الإنة اهلل : ))ورد يف حييديو لييه يقييو  فيييه اهلل عليييه وسييلةم حيييو
لييي  : ))وقييا  يف حييديو آخيير. (63) (( يي ة الفقييش والييتفقةش

د ، لقيييي(68) ((البييييذيءامليييي ما بالبعةييييان وال اللةعييييان والفيييياحش وال 
بمرنييا رسييو  اهلل  ييلى اهلل عليييه وسييلم بن نت ييجملة بفضييل و بمييل 
الكلميييييات يف بحاديثنيييييا ميييييع اآلخيييييريا، و انيييييا بشيييييدة النهيييييي عيييييا 

 انيييا ، و حيييىة مييع اخلصييوم وامل ييالفني اسييت دام ا لفيياال ا ارحيية
الكلمييات الييّ تسيييء  مييا خييال  اسييت دام عييا اإلسيياء  إليييهم 



  2252، 252-222 ص ،(العلوم االنسانية واالجتماعية) 2: ، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد
  

 024 

وال : ))م حينمييييا قييييا إليييييهم وتثييييجمل حفي ييييتهم، و ييييدق اهلل تعييييا
فى ا الذي بينك  تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالّ هي بحسا

 .(61) ((وبينه عداو  ك نه و ة نييم
اسيت دام  موالنا خالد النقشيبندي فضياًل عيا ابتعياده عياإنة 

وبرق  خصيييومه كيييان يسيييت دم بميييلالكلميييات ا ارحييية يف حيييقة 
والنيييا واجملهيييا ميييا وم سييييدنا،: ا لفييياال وا لقييياب يف حقهيييم مثيييل

  ا لقاب، إنة هذا النه، االباً ما ي  ةر يف اخلصم ويقلل ما شيدة 
 .اخلصومة إن مل ي يا  ا يةاً 

 :يدم وكر األسلا  -3
إنة عدم  كر ا مساء عند توجيه النقد هو ما هيدي الرسيو  

مييا بييا  بقييوام يفعلييون  :  ييلى اهلل عليييه وسييلةم، حيييو كييان يقييو 
كميا ورد يف حيديو   بقوام يقولون كذا وكذا كذا وكذا، بو ما با 

مييييا بييييا  بقييييوام يرفعييييون : ))لييييه  ييييلى اهلل عليييييه وسييييلةم يقييييو  فيييييه
، فكيييان إتنيييع عييييا (67) ....((ببصيييارهم إم السيييماء يف  ييييالهتم

 كيير ا مسيياء إالة عنييد الضييرور ، لييذا فقييد سييلك موالنييا خالييد مييع 
يف خصيييومه مسيييلك رسيييو  اهلل  يييلى اهلل علييييه وسيييلةم، فقيييد ورد 
: رسيييالته اليييّ كتبهيييا للشييييخ عبيييد اهلل جليييى زاده يف كيييوى سييين ق

والبييياقي ال جعلنيييا اهلل تعيييام وإيييياكم نيييا فيييت، اهلل ببصيييارهم )...
وبعمييييى بصييييا رهم حييييى تواةلييييوا يف تنقيييييص النييييا ، وافلييييوا عييييا 
اً، ومييا تنبةهييوا لييذن  مييا  عيييوهبم، واستقصييوا عيييوب إخييوا م عييدة

 .(66) ( نوهبم بخذا وردةاً 
 كر اسم الش ص املقصود بالنقد قد ي يده تعنتاً وإ راراً إن 

ييا يتصييوةر بنة كرامتييه دنةسيي ، وبهينيي  ش صيييته علييى خبيي ه ، فر ة
لييذا إتنيييع عييا تيييرك اخلبييي  بييل و سييييدافع عنييه ويتكلةيييف يف إربييياد 
املييي رةات عليييى بفعاليييه وبخبا يييه، بميييا إ ا مل ييييذكر اسيييم الشييي ص 

كون بدعييييى إم تقبةلييييه واملقصةيييير املييييذن  فييييىنة  لييييك سييييي امل بيييي 
 .للنصيقة وامتثاله يا، وبالتا  اإلقالا عا  لك اخلب  بو اإلمث

إنة االبتعاد عا  كر اسم اخلصم يبقي اجملا  واسعا إل الح 
إكيييييا نييييييل الكيييييالم  مييييياًل   ات البيييييني بيييييني اخلصيييييمني، حييييييو

ييييا يتصييييور اخلصييييم بنة املقصييييود بييييذلك الكييييالم هييييو حسييييناً،  و ر ة
م مييا هنالييك مييا امل ييار  الييّ مييا شيي  ا شيي ص آخيير اييجمله، إ

 .اء اخلصومة، وقبع دابرها بني املت ا منيإ 

 :ولو بالهجرة مل بندا توا ي الِصدام -4
ما خال  دراسية ش صييةة موالنيا خاليد يتبينية لنيا بوضيوح ال 

مييع  ِصييداملييب  فيييه وال امييوض كييم كييان حريصيياً علييى تفييادي ال
السبل املتاحة، وإنة حر ه هيذا العلماء وا مراء وبشىة الوسا ل و 

مصييييييياحله عليييييييى مل يكيييييييا ولييييييييد خيييييييوف منيييييييه عليييييييى نفسيييييييه، بو 
بي  ه ميييا القيييوة  واملنعيية ميييا يكفيييي ليييدحر، فقيييد كيييان لييالش صيييةة
بو تبيييييياو  عليييييييه حيييييييو كييييييان لييييييه اآلالف مييييييا ا تبيييييياا  اعتييييييداء

واملنا ريا الذيا كانوا رها إشارته إالة بنه مل  رةكهم، بل    إم 
للتعامل مع خصومه والّ منها اي ير  ميا بحي ة بسالي  بخرى 

البليدان إم قلبييه ي السيليمانية ي وقييد  ي  إم هييذه الوسيييلة مييرةتني 
، والثانية سنة 1413خال   راعه مع خصومه، ا وم منها سنة 

حيييو كييان الصييراا بينييه وبييني خصييومه قييد احتييدم بشييكل  1402
لغربية عليى سيفك بكثر ضراو  ما املرة  ا وم، ففضل العيش يف ا

 .الدماء وانتهاك احلرمات
لقييد كييان موالنييا خالييد يييرى بنة بقيياءه يف السييليمانيةة سيييكون 
مثيييار فتنييية ليييه و تباعيييه ميييا جهييية، وخلصيييومه ومناو ييييه ميييا جهييية 
بخرى، ف صومه مل يكونوا ينفكةون عا مضايقته، وكيل التهم له 

د موالنيا و تباعه، وإ ار  حفي ية بميراء بابيان جتاهيه، ليذا فقيد وجي
؛ فىمييا بن يبقييى يف موطنييه خالييد نفسييه بمييام خييياريا بحالشييا مييرة 

وليقييييدآل مييييا  ييييدآل، وإمةيييا بن يرحييييل مييييا موطنييييه ( السيييليمانية)
اً لتليييك الصيييراعات والقالقيييل، وبعيييد دراسييية اخليييياريا  ويضيييع حيييدة
اختار موالنيا خاليد النقشيبندي اخلييار الثياث، وفضةيل حييا  الغربية 

 .اء وخراب الدةيارعلى الفتنة وإراقة الدم
 :التحّني بروح التسامح ويدم اللؤاخ ة -5

النيا خالييد، ، مييا مسيات ش صييةة مو امسيتلقيد كيان احلليم وال
عيييا مسيييا ة ميييا آ وه وارتكبيييوا بخبييياء يف  حييييو مل ييييرتدةد يوميييا

حقةييه وبييذلك متةكييا مييا تبيي  مكانيية كبييجمل  يف قلييوب النييا ، ومييا 
ميا الشييخ إمساعييل   لك ما كتبه جوابياً عليى طلي ا مثلة على 

الذي التم  منيه العفيو عيا  ميد الكركيوكي حييو  (64) ا ناراث
فقد ورد كتابكم الشريف، وخبابكم : وبعد: ).. جاء يف رسالته

املنيييف، متضييمنا للرتجةييي والشييفاعة والعفييو عمييا  ييدر مييا  مييد 
الكركيييييوكي ميييييا اإلسييييياء  والشيييييناعة، وال كفيييييى علييييييكم بن هيييييذا 
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قدور    املعاملية ميع بحبابيه وب يقابه املسكني على حس  امل
 ييا هييو ديدنييه الييدفع بييالّ هييي بحسييا، إالة بن مسيياو  بخييالق 
بعييأل النييا  تل يي  احلليييم إم التهييوةر، و ملييه علييى مييا لييي  يف 
التصةييور  يييو ربيي  عليييه شييرعا ه ييره وفراقييه، إ  حسييا املعامليية 

ي   القيييدر  والباقييية، وبا ملييية فتكيييدةر خييياطر معيييه كييير  عيييا حيةييي
علييى املييومى إليييه بليي  مبلغيياً لييو مل يتوسةييل بكييم لكييان العفييو عنييه 
ب ع  ما خر  القتاد ملا  هر منه ما املساو  والفساد، لكيا 
بجيير ك ييم الغييي  عنييد اهلل ع يييم، وبنييتم تصييدةيتم لعفييو جرا مييه، 

 .(61) (و جل عني تكرم بلف عنيٍ 
ة يف لقد وردت الكثجمل ميا اآلييات القرآنيةية وا حادييو النبويةي

اليذيا : ))فضيلة ك م الغي ، والعفيو عيا النيا  فمنيا قوليه تعيام
ينفقون يف السراء والضيراء والكيا مني الغيي  والعيافني عيا النيا  

، وورد يف حييييديو للرسييييو   ييييلى اهلل (42) ((واهلل  يييي  ا سيييينني
ميييا ك يييم اي يييا وهيييو قيييادر عليييى بن ينفيييذه : ))علييييه وسيييلةم قوليييه

ق يوم القيامة حى كيجمله يف بي احليور دعاه اهلل على رؤو  اخلال 
اعليييم بنة احلليييم بفضيييل ميييا  : ))، يقيييو  اإلميييام الغييي ا (41) ((شييياء

م بي تكلةييييف ك ييييم الغييييي ؛  نة ك ييييم الغييييي  عبييييار  عييييا الييييتقلة 
احللم، وال  تا  إم ك م الغي  إالة ما هيا  اي يه، و تيا  فييه 

اعتيياداً إم جماهد  شديد ، ولكا إ ا تعوةد  لك مدة   ار  لك 
فال يهي، الغي ، وإن ها  فال يكون يف ك مه تع ، وهو احللم 
الببيعيييييي، وهيييييو داللييييية كميييييا  العقيييييل واسيييييتيال ه وانكسيييييار قيييييوة  

 .(40) ((الغض  وخضوعها للعقل
 :ست عاب اللخالو لإ -6

إنة باليي  اخلصييومات الييّ وقعيي  بييني موالنييا خالييد و،الفيييه  
قيييية موالنييييا خالييييد كانيييي  بسييييب  عييييدم اطالعهييييم ومعييييرفتهم  قي

وعلمييه وتقييواه وخلقييه، وقييد بدرك موالنييا خالييد هييذه احلقيقيية لييذا  
كثجملا ما كان يل   إم إحاطة البرف املقابل  قا ق كان ربهلهيا 

مال  ىي )جتاهه، وما  لك على سبيل املثا  ما جرى بينه وبني 
و ليييك عنيييدما  هييي  إلييييه هيييذا ا خيييجمل وبنييياء عليييى  (43) (املييي وري

لسييليمانية لكييي يفقييم موالنييا خالييد بعلمييه فكتبييوا طليي  علميياء ا
مييييييا كافةييييية علميييييياء السييييييليمانية إم عالةمييييية الييييييدنيا علييييييى ": )إلييييييه

اإلطالق واليديا ي ح ية املسيلمني ي موالنيا  يىي املي وري العميادي 

فقيد  هير عنيدنا : متةع اهلل تعام املسلمني ببيو  حياتيه، بميا بعيد
بعييد عودتيه مييا اينييد إم خاليد وادعييى الواليية الكيي ى واإلرشياد و 
بعيييد  صييييلها عليييى وجيييه  هييذه اليييبالد وهيييو رجيييل قيييد تييرك العليييوم

الكميييا ، واختيييار سييييبيل الضيييال ، وحنييييا قيييد ع  نييييا عيييا إل امييييه 
وإفقامييييه، في يييي  عليييييك بن تتوجييييه إم طرفنييييا إلفقامييييه، ودفييييع 
ضالله ومرامه وإالة فقد عيمة الضيال  بيني العبياد وانتشير يف اليبالد 

 .."م ورنية اهلل وبركاتهوعليكم السال
إم الشييخ  يىي، قربهيا فتوجيه حيااًل ميع  فلما و ل  الرسالة

ملة ما طلبته إم السليمانية، وهو مصيمم يف خياطره بن يسي له 
بعييأل مشييكالت العلييوم النقليةيية والعقليةيية، فلمييا قييرب مييا البلييد  

دعاه إم  خر  العلماء وبكابر البلد الستقباله فدخل البلد ، وكلأل 
ال بييدة   بن بالقييي هييذا الرجييل يف هييذه : من لييه إال بنييه بق، وقييا 

السييياعة، فتوجيييه إم زاويييية الشييييخ خاليييد، فلميييا دخيييل علييييه، قيييام 
واستقبله، وتصافقا، ف ل  الشيخ  يىي يف جني  الشييخ خاليد 

إن يف : وهتي  للس ا  عنه، وقبل الشروا فيه قيا  ليه الشييخ خاليد
وجوابيه كيذا، ومنهيا كيذا وجوابيه   العلوم مشكالت كثجمل  منها كيذا

كيذا، فعيدة مييع ا سيئلة الييّ كاني  تيدور يف خليد الشيي،  ييىي، 
وكييان مصييمما السيي ا  عنهييا مييع ا جوبيية الوافييية، فانكيي ة ة علييى 

اإلنابيية ف صةييص الشيييخ و قييدمي الشيييخ خالييد مبالبييا منييه العفييو 
زاويته ارفة له و ار ما بخصة رجاالت البريقية العليةية  خالد يف

 .(48) (خلالديةةا
كتي  بعيأل مشيايخ حلي  )وما  لك بيضا ميا ورد ميا بنةيه 

إم سيييياكا ا نييييان السييييلبان الغييييازي  مييييود خييييان  ييييذره علييييى 
نلكتيييه ميييا قيييوة  شيييوكته  يييا حشيييد ميييا العيييدد والعيييدة ، فكييياد بن 
يسبق السيف العذ  ويبل  الكتاب ا جل لو ال بن بيمه اهلل ع ة 

ايمةام مكةي زاده مصبفى عا م وجلة فاستشار يف  لك اإلمام 
يا )قا  اهلل تعام : بفندي شيخ اإلسالم، فقا  له يا بمجمل امل منني

بيهيييا اليييذيا آمنيييوا إن جييياءكم فاسيييق بنبييي  فتبينيييوا بن تصييييبوا قومييياً 
، فييي رى بن ترسيييل (41) (دهالييية فتصيييبقوا عليييى ميييا فعليييتم نيييادمني

ف نفيذ  ،الستكشاف حاله معتمدا وليتلبف وال يشيعرنة بيه بحيدا
إليه رجلني قد  ليا  لية درويشني جليلني، فلما و ال إلييه وقيد 
بخفيا ا مر وب هره اهلل عليه بحسا يميا الوفياد  وبكرمهميا فيوق 
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العاد  ودعاشا إم طعامه قد  اهلل سره، وبطلعهما بوسيلة ت خر 
البعيييام وتسيييليتهما برؤيييية كيفيييية بييييوت الشيييام عليييى مسييياكا داره 

مييا مل ربييدا فيييهاة سييوى ب يياآل اإلقاميية علمييا بن ح يير  ح يير ، فل
 لك منه بك  كرامة، فقبةال قدميه وبوضقا ا مر إليه وبخذا عنه 

البريقييية العليةييية وببييييا بن يرجعيييا إم القسيييبنبينيةة
، فقيييا  بيييل (47) 

              ا وم بن تعييييييودا فتفييييييييدا حضييييييير  السيييييييلبان ميييييييا برسيييييييلتما إلييييييييه، 
نياح علييه، فلميا رفيع اليرجالن  يقة وما شاء فلجملجع بعد فال ج

                 ا مييييييييييير إم السيييييييييييلبان نييييييييييييد اهلل عييييييييييي ة وجيييييييييييلة وشيييييييييييكر شييييييييييييخ
             اإلسييييييالم علييييييى مييييييا فعييييييل، مث عيييييياد بحييييييدشا إم خدمتييييييه وتييييييويف 

 .(46) (ودفا بدمشق يف تربته
 :إيجا  األي ار لنلخالو ل -7

 الفيييييه كثييييجملا مييييا كييييان موالنييييا خالييييد يقييييوم بىربيييياد ا عييييذار مل
وخصييومه، فكييان  لييك يشييكةل دافعيياً إضييافيةا يييم لييرتك اخلصييومة 
واخلييالف، بو الت فيييف منهييا علييى بقييلة تقييدير، وهييو مييا حييدآل 
فعياًل يف خصيومته مييع الشييخ معييروف النيودهي حيييو بيرةر موالنييا 
خالييد لتلييك اخلصييومة بعييدة  ميي رات بشييار إم بعضييها يف رسيييالة 

: روف النييييودهي وجيييياء فيهييييابييييراء  الذميييية الييييّ كتبهييييا للشيييييخ معيييي
وإ هيار ا سييف عليى مييا  يدر ميينكم يف حيقة الفقييجمل : ...وبعيد)

، عليييى سيييبيل االتفييياق، بسيييعاية بربييياب ا ايييراض وبهيييل الشيييقاق
وال كفيييى علييييكم بن السيييب  ا  يييلي ييييذه الوحشييية إ يييا هيييو ...

 .(44) (ترك الرتدد وتقليد بقاويل النا 
موعيية مييا ا عييذار لقييد  كيير موالنييا خالييد يف هييذه الرسييالة جم

واملييييي رات اليييييّ بدةت إم حيييييدوآل ا فييييياء، واخليييييالف بينيييييه وبيييييني 
سيييعي بربييياب ا ايييراض السييييئة، : الشييييخ معيييروف النيييودهي منهيييا

واملفسديا ما النا  وما بهل الوشاية للوقيعية بينهميا، كميا بيني 
موالنا خالد بنة سب  متكا الوشا  ما  قيق بهدافهم هيو عيدم 

والشيييخ معييروف النييودهي ي وبعييدشا عييا توا ييلهما ي بي هييو 
بعضييييهما، وبييييني ب مييييا لييييو التقيييييا واجتمعييييا ومسعييييا مييييا بعضييييهما 

، يقييو  اإلمييام الغيي ا  يف حييقة الييبعأل ملييا حييدآل بينهييا مييا حييدآل
بميا زلةتيه يف حقةيه  يا يوجي  إ اشيه فيال : ))إرباد العذر لآلخيريا

 يلييه خيالف يف بنة ا وم العفيو واالحتميا ، بيل كيل ميا  تميل تن
عليييى وجيييه حسيييا ويتصيييور متهييييد عيييذر فييييه قريييي  بو بعييييد فهيييو 

ينبغيييي بن تسيييتنب  ل لةييية بخييييك : واجييي   يييقة ا خيييوة ، فقيييد قييييل
سبعني عذرا؛ فيىن مل يقبليه قلبيك فيردة الليوم عليى نفسيك، فتقيو  

عني عييذرا فييال تقبلييه بيعتييذر إليييك بخييوك سيي! مييا بقسيياك: لقلبييك
 .(41) ((ف ن  املعي  ال بخوك

 :وة إل  اللناظرة والحوار اللباشرالدي -1
مييا خييال  املنييا ر  واحلييوار املباشيير تت لييى الكثييجمل مييا ا مييور 
ييا كانيي  خافييية علييى طييرف مييا بطييراف اخلييالف  واملسيا ل الييّ ر ة
بو كليهميييييا، وميييييا خيييييال  املنيييييا ر  يتسييييي ة لبيييييريف النييييي اا عيييييرض 
ح  همييييا ومناقشيييية بعضييييهم الييييبعأل، وبالتييييا  اخلييييرو  بنتي يييية 

  ةم وكيييل الييتهم للبييرف املقابييل عيياخبييالف بسييلوب الييته ،معيةنيية
بعيد ويف اجملييال  العاميية واخلا يية، ليذلك كييان موالنييا خالييد يل يي  

ميا :  بعأل ا حيان، ومنها عليى سيبيل املثيا يف إم هذه الوسيلة
جاء يف الرسالة الّ بعو هبا إم عثميان بيك شيقيق  ميود باشيا 

 لييييك فىنةيييييه ييييييتم يف وزييييياد  عليييييى : )...بابييييان حييييييو جيييياء فيهيييييا
جملسييك التفييوةه بكلمييات اييجمل ال قيية يف حقةنييا، باإلضييافة إم نقييل 

إ ا كييييان هنيييياك داٍا : آالف ا كا ييييي  إم وكالءكييييم، باختصييييار
ا، وإ ا كييييان هنييييياك ميييييا يسيييييت ي  للبريقيييية النقشيييييبندية فهيييييو بنييييي

ئيييك العلمييياء اليييذيا نيييا ر  فهيييو بنيييا، ليييذا فيييىن كيييان بولر واملللقيييوا
 بييي  م يقوميييون بيييذلك يف سيييبيل اهلل فيييىنة ينكيييرون عليييية  يييادقني

ش ن العلماء لي  الس  والغيبة، برجو منك بن تقوم بىةاد نار 
هييييذه الفتنيييية، وقييييم با ييييبقاب الشيييييخ معييييروف، ومييييال  يييياحل، 
والشيخ عبد الرحيم وهم ما العلماء الكبيار، فيىن ببيوا اجملييء إم 

وبنا بيضا [ خورما ( ]طولعةنبةر)فلي توا إم مدينة ( ك سر )قرية 
س حضييير إم هنييياك وسييي  دآل إلييييهم  ضيييوركم فيييىن تبييينية بييي  م  
كيييانوا يفعليييون ميييا يفعليييون حسيييداً وبغضييياً فبهيييا وإالة فيييىنة دعيييويت 

 .(12) (للمشي ة دعو  باطلة وال بسا  يا
لقيييد كيييان موالنيييا خاليييد النقشيييبندي رنييييه اهلل يفضةيييل احليييوار 

م إم اآلخيريا عيا املباشر، واللقاء وجهاً لوجه عليى توجييه الكيال
طريق طرف  الو،  نة الذي ينقل الكالم قد ال يكون دقيقاً يف 
نقله، وكثجملا ما يتغجمل املع  ربساً على عق    رد تبديل تعبجملات 

لييذا كييان موالنييا خالييد يييدعو خصييومه دومييا بو إسييقاطها، قليليية، 
إم احلييييوار واللقيييياء املباشيييير و ضييييور كبييييار العلميييياء وطلبيييية العلييييم 
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ا ق ميا بفيواه نوا هم بيضاً على بيةنية ميا بميرهم، ومعرفية احلقيليكو 
 .اخلصمني بشكل مباشر

 :اتخاو اللواف الحاسد مع بعض الخصوم -1
بيييالرام ميييا بن موالنيييا خاليييد كيييان يتقلةيييى بييينف  طوييييل ميييع 

عني بشييييى الوسييييا ل للتو ييييل معهييييم إم  وابيييي  تخصييييومه، ويسيييي
، والبيدء بفيت، مشرتكة، والعمل ما بجيل التقيارب وتيرك اخلصيومة

ام ما  ليك فىنيه قيد ر  فقة جديد  كما مرة معنا قبل قليل، بال
 يي  ميييع بعضيييهم إم حسيييم املوقييف إلدراكيييه ب نيييه احليييل ا نسييي  

عبيد الوهياب )للتعامل مع مثل ه الء، وميا  ليك ميا حيدآل ميع 
 مييييال  ييييىي)رسييييالة لييييه بعييييو هبييييا إم  فقييييد ورد يف (11) (الشوشييييي
ا جمييياد وبخيييص  م عليييى بوالدكيييملة وبسييي: )...جييياء فيهيييا( املييي وري

وبخيي  الكييلة بيي ث كنيي  ...(10)  مييد بمييني، وعبييد الييرنيا بييينهم
كيييييييذا ]بتفييييييير  بعيييييييأل الدسيييييييا   يف عبيييييييد الوهييييييياب السوسيييييييي 

هيييذا  قبييل هيييذا بسيينتني، وقييد بدرك بعضييهم[ والصييواب الشوشييي
دراكيات الباطنيية مقا  ميرارا، إالة بن اإلما شواهد حا  وعرض 

ة ال تصيييجمل ح ييية عليييى شييييء، ف بقينييياه عليييى عنيييد بهيييل االسيييتقام
 ،حاله، وكن  بتعرةض له يف بعأل اخللوات، وهو يرضيين باحللف

والتوبة، وبنا بتركه رجاء يف  الح حاله، إم بن وفقين  ،واملواعيد
اهلل تعام للمهاجر  إم دمشق الشيام، ف ياف ميا هيذا وبيال  يف 

ا املعت يا عنيدي ا هد بن ال يتوجه إ  وال ربالسين وال بحدا م
بال واسبة بحد ما مريدي ا تراك لئال  صل االطالا على ميا  
كيييان يلتيييب  عليييية نيييا كنييي  بتفييير  فييييه ميييا احلييييل والدسيييا   

               فبردتييييييييييه وبتييييييييييي  مكاتيييييييييييي  ميييييييييييع امل لصيييييييييييني يف الدولييييييييييية ...
العليةيييية واجملهييييا بييييالت ةي منييييه وقبييييع العالقيييية عنييييه و ييييو امسييييه مييييا 

                م، و هييييييييرت مييييييييا حركاتييييييييه مييييييييا يتع يييييييي  منييييييييه السلسيييييييلة واخلييييييييت
 .(13) (افر اهلل تعام لنا وله

يبيييييدو مييييييا الرسييييييالة السيييييابقة الييييييّ بعييييييو هبيييييا موالنييييييا خالييييييد 
نا خاليد قيد اسيتنفذ كيل إم املال  ىي امل وري بنة موالالنقشبندي 

السيييبل يف إ يييالح عبيييد الوهييياب الشوشيييي ليييذلك  ييي  إم ه يييره 
، ويبدو   بيضيا بنة قبيع العالقية معيه مل يكيا وقبع العالقة معه

عدم امتثاله  وامر موالنا خالد، بل كان السب  بنةه كيان  بسب 
ربمع حوليه ا تبياا واملرييديا باسيم موالنيا خاليد، وباسيم البريقية 

النقشبنديةة، وكان يعمل على ت سي  طريقة خا ةة به بعيداً عيا 
موالنييا خالييد بنة بفضييل موالنييا خالييد وطريقتييه، يييذا السييب  ربى 

طريقة لقبع دابر دسا سه و حيله هو قبع العالقة معه، وإبالغ 
 .ميع خلفا ه ومريديه يف ميع ا قاليم بذلك القرار

 

 نهد االستنتافاال
 

لقييييد تو ةييييل  مييييا خييييال  هييييذه الدراسيييية إم االسييييتنتاجات 
 :اآلتية
ء إنة موالنيييا خاليييد النقشيييبندي هيييو واحيييد ميييا ببيييرز العلميييا :نوالً 

واملفكييريا الكيييرد الةيييذيا متكنيييوا مييا  بةيييي احلييياج  الكوردسيييتاث، 
فقييد ب بيي  وجييوده دييدار  خييار  حييدود كردسييتان واشييتهر هنيياك  
كشهرته بني الكرد بل وبكثر يف بعأل ا حيان حيو  اا  ييته 

 .اقيف شىة البلدان، ومألت بخباره اآلف
تاجييييات لقييييد فقييييد مييييا ال  صييييى مييييا اآل ييييار العلميةيييية، والن :ثان اااااً 

الفكريةيية لعلميياء الكييرد بسييب  ال ييروف االسييتثنا ية الييّ مييرت هبييا  
واحتال  للبليدان، بميا  ،وه رات ماعية ،كوردستان ما حروب

علميييياء الكييييرد الييييذيا خرجييييوا مييييا كردسييييتان وتوجةهييييوا إم بلييييدان 
بخييرى فقييد ح ييي  نتاجيياهتم العلمييية وا دبييية والفكرييية بيياحلف  

ميييا نالييي  نتاجيييات بقيييرا م اليييذيا مل  وا ميييان والرعايييية، ومل ينلهيييا
تتهي  يم ال روف بو مل يرابوا يف االبتعاد عا موطنهم كردسيتان 

 .لسب  بو آلخر
اً  :ثالثاً  لقد كان موالنا خالد يتمتيع هبمةية عاليية، وإراد  متينية جيدة

بغييية طليي  العلييم حيييو بنييه مييا بن يتبييادر إم  هنييه بو يصييل إم 
قيية مييا حييى يشييدة الرحييا  ويتوجييه مسعييه وجييود عييامل معتيي  يف منب

، فانتقاله ما قريته إم (18) إليه لكي يدر  على يديه ويتعلم منه
السليمانية، مثة توجهه إم كل ما كويه وحرير، و هابه بعد  ليك 
إم بغيييداد، وعودتيييه منهيييا وسيييفره إم سييينند  يف إييييران، وعودتيييه 

بني  انيييية وسيييفره إم كيييل ميييا املو يييل ودييييار بكييير والشيييام وفلسييي
ومنهييييا إم احل ييييياز حيييييو مكييييية املكرميييية واملدينييييية املنييييور ، وبعيييييد 
 رجوعه ما بداء فريضة احل، سفره إم ايند وما مرة هبا ما مدن
  ومدار  علميةة كلة  لك إن د ة على ش  فى ا يد  على قوة 
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 .اإلراد ، وايمةة العالية اللتني كان موالنا خالد يتمتع هبما

نيييا خاليييد ميييا السيييليمانية نقبييية ارتكييياز ال لقيييد ا يييذ موال :رابعااااً 
ينفييك مييا العييود  إليهييا بعييد كييلة رحليية، وعنييدما يكييون يف رحليية 
بعيدا عا وطنه نراه يتقس  بخبار موطنه ما خال  املراسيالت 
الّ كان  جترى بينه وبني زمال ه وشيوخه وبقاربه، وعندما بح ة 
ر  بقييرب بجلييه يف دمشييق الشييام بو ييى بن تكتيي  علييى قيي ه عبييا

، وكت  ما الشام رسالة إم مريده  مد (هذا ق  الغري  خالد)
ميا املسيكني الكئيي  خاليد : ) ي  بفندي خاطبه بعد البسيملة
 .(11) (الغري  إم ،لصه  مد  ي 

فموالنيا خاليد النقشيبندي رنييه اهلل رايم كيون بهيل الشيام قيد 
وه بحبييييوه وتفييييانوا يف حبييييه و يييياهروه ومل يقصةييييروا يف حقةييييه واميييير 

بالرعايييية واالهتميييام البيييالغني، رايييم  ليييك كليييه فىنيييه كيييان  ييياة إم 
وطنييه كردسييتان، ويعتيي  نفسييه اريبييا  نييه كييان بعيييدا عييا موطنييه 

 .ومسق  ربسه ومرتع طفولته وفتوته
ي وهيي مييا حيييا  موالنييا خالييد املرحليية ا وم لقييد كانيي  :خامساااً 

ة بييالفرت  فييرت  هييدوء واسييتقرار مقارنيي م1411فييرت  طفولتييه إم سيينة 
، ففي املرحلة ا وم كان موالنا خاليد رنييه 1411الّ تل  سنة 

اهلل مشغوال ببل  العلم والسعي ا اد للتفوق على سا ر بقرانيه، 
والعمييل ليييل  ييار لبليي  العلييم واالرتقيياء يف درجاتييه  يييو بنييه مل 
ربد فسقة لالشتغا  با مور ا خرى، بينما تتسم املرحلة الثانية 

 .واملواجهة مع بطراف عدة  بالصراا
إنة اخليييييييرو  ا خيييييييجمل ملوالنيييييييا خاليييييييد النقشيييييييبندي ميييييييا  :سااااااااً سا 

السليمانيةة وتوجهه حنو بالد الشام مل يكا هروبا كما يراه الكثجمل 
مييا البيياحثني، بييل كييان خروجييه ي حسيي  مييا تبيينية   ي  قييأل 

ويكفييي دلييياًل علييى  لييك بنة موالنييا خالييد بعييد ، اختييياره وإرادتييه
ميا السيليمانية وتوجهيه حنيو بغيداد وقبيل انتقاليه منهيا إم خروجه 

يف منبقية شيهرزور عيد  مييرات ( بوراميان)الشيام عياد إم مصييف 
لقضاء فصل الصييف هنياك، مث إنيه انتقيل ميا  ليك املصييف إم 
الشام عا طريق املو ل دير ال ور حل ، فلو كيان خيرو  موالنيا 

ملا جترةب على العود  خالد ما السليمانية هروبا كما يدعي البعأل 
 !!إم املنبقة بعد  لك

لقيييييد كيييييان موالنيييييا خاليييييد النقشيييييبندي ينيييييوي العيييييود  إم  :اً ساااااابع
السييليمانيةة مييرة  بخييرى إالة بنة وفاتييه يف بييالد الشييام قييد حييا  دون 

 .يق بمنيته تلكق 
 

 الهوامل
م  ، دار آرا ، إقليييي1 ميييد عليييي القرداايييي، ورود الكيييرد يف حديقييية اليييورود،  ( 1) 

 .1ص ،0220كردستان ي العراق، 
رشييد فنييدي، : م، ترمية1711هيي ي 1271رحلية بولييا جليي يف كوردسييتان عيام ( 2)
 .316مببعة خاث، إقليم كردستان العراق، ص ،1 

 مد زكي حسني بنيد، إسهام علمياء كوردسيتان يف الثقافية اإلسيالميةة، : بن ر (3)
 .11ردستان العراق، صدار  ارا  للبباعة والنشر، إقليم كو  ،1 

حسني حسا كرمي، إجازات موالنا خالد النقشبندي العلمية والتصوفية، : بن ر (4)
 .وما بعدها 87مببعة آرا ، بربيل، العراق، ص ،1 

شهرزور بلد  قريبة ما السيليمانية، وقيد ب بي  هيذه البليد  العشيرات ميا خيجمل  ( 5)
ابا الصالح الشهرزوري، : املثا  علماء الكرد ويف شى اجملاالت ومنهم على سبيل

وعبييد القهييار بييا احلسييا الشييهرزوري، وعبييد الكييرمي بييا علييي الشييهرزوري، والقاسييم 
: بن يير. بيا م فير الشيهرزوري، وكمييا  اليديا ببيو الفضيل الشييهرزوري وايجملهم كثيجمل

 .328عبد اجمليد اخلاث، احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة، ص 
دار سييبجملي  للبباعيية والنشيير،   ،1بنيييد، بكييراد الدوليية العثمانييية،  بنيييد  مييد ( 6)

 .183كوردستان العراق ي دهوك، ص
م 1667هنيياك ميييا ييييرج، بنة سيينة والد  موالنيييا خاليييد النقشييبندي كانييي  سييينة ( 7)

 .ابا بخ موالنا خالد( بسعد  احي)ومنهم 
 .41سالميةة، مد زكي حسني بنيد، إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإل( 8)
دار  ،0عبيييد اجملييييد اخلييياث، احلييييدا ق الورديةييية يف حقيييا ق بجيييالء النقشييييبنديةة،  ( 9)

 .323ص ،0220آرا ، إقليم كردستان العراق ي بربيل، 
هيييو الشييييخ عبيييد الكيييرمي بيييا الشييييخ قاسيييم بيييا الشييييخ حسيييني ال ز يييي، تيييرق  (10)

هييا، وبعييد  رجييه سييكا يف وترقييى واسييتوى وتضييلع يف العلييوم العقلييية والنقلييية بتمام
مسيي د عبييد الييرنيا باشييا املشييهور اآلن  سيي د بابييا علييي يف السييليمانيةة، وكييان لييه 
               دور مشييييرف وخييييدمات علميةيييية مشييييرةفة، و يييير  علييييى يييييده ماعيييية مييييا الفضييييالء، 
         ودر  حضييير  موالنيييا خاليييد النقشيييبندي ميييد  عنيييده يف بييييار  بييييام  صييييله للعليييوم،

عبييييد الكيييرمي املييييدر ، علماؤنيييا يف خدميييية العلييييم : نقييييالً عيييا. هيييي1013سيييينة تيييويف 
 .301والديا، ص

هييو عبييد الييرنيا باشييا ابييا  مييد باشييا بييا خالييد باشييا، ب ييب، حيياكم اإلمييار   (11)
وبقيي فيهيا  ياث سينوات ( هيي1028)البابانية الكردية بعيد انفصيا  إبيراهيم باشيا يف 
إلميييييار  بعيييييد وفيييييا  إبيييييراهيم باشيييييا سييييينة مث عييييي   وسيييييكا بغيييييداد ولكنيييييه رجيييييع إم ا

اليييدكتور  ميييد عليييي الصيييويركي، : نقيييالً عيييا(. هيييي1004)، تيييويف سييينة (هيييي1016)
 .812مع م بعالم الكرد، ص

هو الشيخ عبد الرنيا با الشييخ قاسيم بيا الشييخ حسيني ال ز يي، كيان ميا ( 12)
وخرجهم، ونفع  فضالء العلماء املدرسني، وبقام ببلد  السليمانية، ودرة  البالبني،
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املسيييلمني باإلرشييياد واليييوع  ونشييير بحكيييام اليييديا، وهيييو بخيييو الشييييخ عبيييد الكيييرمي 
ال ز ييي املشييهور، وبقييي بعييد وفييا  بخيييه سيينني مثة وافيياه ا جييل يف السييليمانية، ومل 

عبيد الكيرمي امليدر ، علماؤنيا يف خدمية : نقالً عا. بعثر على تاريخ وفاته رنيه اهلل
 .047العلم والديا، ص

                حسييييييييييني حسييييييييييا كييييييييييرمي، إجييييييييييازات موالنييييييييييا خالييييييييييد النقشييييييييييبندي العلمييييييييييية ( 13)
 .84والتصوفية، ص

هو عبد الرحيم امللق  بصبغة اهلل ال ياري نسيبة إم قريية زييار  عليى وزن جتيار  ( 14)
وهيو ابيا امليال مصيبفى ال يياري املعيدود ( شيقالو )وهيي قريية قريبية ميا مركي  قضياء 

، والدته ووفاته ليس  مضيبوطة عنيدي، وي هير ميا بعيأل القيرا ا ما كبار العلماء
عبيييد الكيييرمي امليييدر ، : نقيييالً عيييا. بنيييه وليييد يف حيييدود بليييف وما ييية و يييانني ه ريييية

 .048علماؤنا يف خدمة العلم والديا، ص
 .328عبد اجمليد اخلاث، احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة، ص ( 15)
               يييييد اخليييياث، احلييييدا ق الورديةيييية يف حقييييا ق بجييييالء النقشييييبنديةة، عبييييد اجمل: بن يييير( 16)

 .328ص 
حسيييييني حسييييييا كيييييرمي، إجيييييازات موالنييييييا خاليييييد النقشيييييبندي العلمييييييية : بن ييييير (17)

 .81والتصوفية، ص
معلييوف، : ا سييبرالب هييو آليية يقييي  هبييا الفلكيييون ارتفيياا الكواكيي ، بن يير( 18)

 .1ص ،1110الكا وليكية، بجملوت،  املببعة ،0ا ب، من د البالب،  
هو الشيخ  مد قسيم با الشيخ بنيد بيا الشييخ  ميود املردوخيي، وليد سينة ( 19)
يف سنند ، نش  يف بي  علم معيروف، وتيدر  يف مراتي  العليم، وبخيذ ( هي1183)

يف سينند  ( هيي1038)اإلجاز  ما العامل الكبجمل املال عبد القادر كيوراث، تيويف سينة 
 .ن إيرانيف كردستا

                 حسييييييييييني حسييييييييييا كييييييييييرمي، إجييييييييييازات موالنييييييييييا خالييييييييييد النقشييييييييييبندي العلمييييييييييية  (20)
 .81والتصوفية، ص

 ميييد عليييي الصيييويركي، مع يييم بعيييالم الكيييرد، مببعييية م سسييية نييييدي : بن ييير( 21)
 .087العراق، ص –للببع والنشر، السليمانية 

ة خةليررررر   ئيبررررر فةيا ،ررررر عةر، يةةررررر  و ن  ييررررر  ةي  ةررررر   ي: بن ييييير (22)

 .11ي قشب ي  ، ضةث  ي   م، ضةثخةي   ئةنفس، ة  ليَ ،  ث ِن 
 .087 مد علي الصويركي، مع م بعالم الكرد، ص: بن ر( 23)
، مييا منشييورات (تييذكار الرجييا )عبييد الكييرمي املييدرة ، يييادى مييه ردان : ين يير( 24)

ان ي و عقيييد  اإلإيي. ومييا بعييدها 03ص ،1161اجملمييع العلمييي الكييردي، بغييداد، 
العقييييد  الكرديييية، مييييع وتل ييييص خاليييد الشييييهرزوري النقشيييبندي، تعرييييف و ييييو  

 ،0228دار آرا ، إقلييييم كردسيييتان العيييراق ي بربييييل،  ،1كميييا  رؤوف  ميييد،  
وني ار ببا ية، الشييخ خاليد النقشيبندي العيامل اجمليدد حياتيه وبهيم .وما بعدها 61ص

خلييا ، الشيييخ معييروف و مييد ا .1ص ،1114، دار الفكيير، دمشييق، 1م لفاتييه،  
وكيييذلك عبيييد . وميييا بعيييدها 34النييودهي ال ز يييي، دار مببعييية التميييدن، بغييداد، ص

، دار آرا ، إقلييم  0اجمليد اخلاث، احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجيالء النقشيبنديةة،  
 .323، ص0220كردستان العراق ي بربيل، 

 ،1177يعييية، بييييجملوت، ، دار البل0 ميييود اليييدرة ، القضيييية الكرديةييية،  : بن ييير( 25)
 .وما بعدها 41ص

شيييكور مصيييبفى : حسيييني نيييا م بييييك، تييياريخ اإلميييار  البابانيةييية، ترمييية: بن ييير( 26)
، م سسييية موكريييياث للبباعييية والنشييير، سييينة 1و ميييد امليييال عبيييد الكيييرمي امليييدر ،  

 .وما بعدها 016م، ص0221
 مييد علييي  مييد بمييني زكييي، خال يية تيياريخ الكييرد وكردسييتان، ترميية : بن يير( 27)

 .وما بعدها 011م، ص1171، 0عوث،  
يبدو بنة داء الكرد منذ القدم وإم يومنا هذا ي لألسف الشديد ي هو االنقسام  (28)

والشييقاق واالسييتعانة بالغربيياء بييل وحييى بعييداء ا ميي  علييى حييرب اإلخييو  و اوليية 
ذا القضيياء عليييهم، وقييد بعيياد التيياريخ نفسييه عشييرات املييرات مييع الكييرد خبصييوص هيي

إم  ليك يف ( 1172يي1467)الداء اخلبيو، هذا وقد بشار ا ستا  سعيد النورسي 
حدد فيها داء ( كرد تعاون وترقي)نشرت يف  قيفة ( بيها الكرد)مقالة له بعنوان 

الفقيير، وا هييل، والشييقاق والنيي اا بييني اإلخييو  ا عييداء، وهييذا : الكييرد بثال يية بشييياء
 :إم القو ( بنيدى خاىن)املعروف  ا مر هو الذي دفع بالشاعر الكردي

 ط ن د  ة  وف ة  ئتتفةق ك

 ظيك ف  ك ف ة  ئنقيةد ك

 ع  ميل د   ة  دين   د  ل ت

 ع حصيل د   ة  ويلا   حيكم ت

 ن م   و ن ب   و ج م ب ع ةةة 

 ة ةية ذ ة  نف د   غو ة 
 .33 مد اخلا ، الشيخ معروف النودهي ال ز ي، ص( 29)
 .16 مد اخلا ، الشيخ معروف النودهي ال ز ي، ص: نقال عا (30)
، مببعيية آرا ، 1ببيير  ببييو منييه، دراسييات حييو  موالنييا خالييد واخلالدييية،  ( 31)

 .12م، ص0221سنة
                   حسييييييييييني حسييييييييييا كييييييييييرمي، إجييييييييييازات موالنييييييييييا خالييييييييييد النقشييييييييييبندي العلمييييييييييية  (32)

 .73والتصوفية، ص
و ن  ييررررر  ةي  ةررررر   ية خةليررررر   ئيبررررر فةيا ،ررررر عةر، يةةررررر  :  بن ييييير (33)

 .01ي قشب ي  ،  ث َن 
 .36عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص: ين ر (34)
عبييييد اجمليييييد اخليييياث، احلييييدا ق الورديةيييية يف حقييييا ق بجييييالةء النقشييييبنديةة، : بن يييير (35)

 .وما بعدها 311ص
 .086 مد علي الصويركي، مع م بعالم الكرد، ص (36)
خةليرر  ، _ ت حرر  يا، ِنيَبررةو  يررَو،ية ن  ي قب يرر   ة لكرر  : بن يير (37)

 .18  ث ِن  ،0221ضةث  ي   م، ضةثخةي   ئةنفس، يةل  
حسيييييني حسييييييا كيييييرمي، إجيييييازات موالنييييييا خاليييييد النقشيييييبندي العلمييييييية : بن ييييير (38)

 .78والتصوفية، ص
                  عبييييييييييييد اجمليييييييييييييد اخليييييييييييياث، احليييييييييييدا ق الورديةيييييييييييية يف حقييييييييييييا ق بجييييييييييييالةء : بن ييييييييييير (39)

 .301النقشبنديةة، ص
ئيبرررر فةيا ،ررررر عةر، يةةرررر  و ن  ييررررر  ةي  ةرررر   ية خةليررررر   : : بن يييير (40)

 .31ي قشب ي  ،  ث ِن  
ا دير بالذكر هو بن موالنا خالد قد عاد إم كردستان لقضاء فصل الصييف  (41)

بي يف فرت  ميا بيني خروجيه  1400و 1402عد  مرات و لك يف الفرت  ما بني سنة 
مانية وانتقاله إم الشام كما ورد يف الرسالة الّ برسلها إم العالمية  يدر ما السلي

وبعيد ميا مسعنيا بن  ميود : )...الديا  مد بسعد احليدري املاوراث والّ جياء فيهيا
باشا حاكم بابان يريد بن يرسل إلينا قاضي السيليمانية ميع بشي اص بخير معتي يا 
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العتيذار عميا سيلف مينهم يف حيق الفقيجمل انتقلنيا يدعونا إم البلد الستمالة قلوبنا وا
مث بلغنيا بنيه فسيخ ع إتيه حييو منعييه ( سينة)ميا مضيافات ( بوراميان)ميا قريتنيا إم 

               بعيييييأل ميييييا ال كفيييييى علييييييكم ميييييا علمييييياء السيييييليمانية فاسيييييرتحنا  ميييييد اهلل عيييييا 
املييدر ، عبييد الكييرمي : نقييال عييا(. تكليييف مدافعيية ميي مويم وجتشييم  يياور  رسييويم

 .343يادى مه ردان، ص
ةررررر   ية خةلررررر ، ةررررر  تو ةت، د ترررررون يررررر  ةر   ررررر نوي   : بن ييييير (42)

  نيةيَِ ف     ثر نف يَى   رَو دفيرة  ، ضرةث  ي  ر م، ضرةثخةي   ئرةنفس، 

 .13 ث ِن  ،0221يةلَ  
حسيييييني حسييييييا كيييييرمي، إجيييييازات موالنييييييا خاليييييد النقشيييييبندي العلمييييييية : بن ييييير (43)

 .76والتصوفية، ص
 .13ببر  ببو منه، دراسات حو  موالنا خالد واخلالدية، ص (44)
 .086 مد علي الصويركي، مع م بعالم الكرد، ص (45)
  .33 مد اخلا ، الشيخ معروف النودهي ال ز ي، ص(46)
                        عبييييييييييييد اجمليييييييييييييد اخليييييييييييياث، احليييييييييييدا ق الورديةيييييييييييية يف حقييييييييييييا ق بجييييييييييييالةء: بن ييييييييييير (47)

 .313النقشبنديةة، ص
 .02ببر  ببو منه، دراسات حو  موالنا خالد واخلالدية، ص (48)
_ ة لكررر  ت حررر  يا، ِنيَبرررةو  يرررَو،ية ن  ي قب يررر   : بن ييير (49)

 .86خةلي  ،  ث ِن  
 .وما بعدها 84املصدر نفسه، ص (50)
نقلهيييا إم  ،1،  1402كلودييييو  جييييم  ريييي،، رحلييية ريييي، يف العيييراق عيييام  (51)

 .006، ص1111ري، مببعة السكك احلديدية، بغداد، العربية هباء الديا نو 
 .360عبد الكرمي املدر ، يادى  مه ردان، ص (52)
 .313عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص (53)
يف (( ال يلييدغ امليي ما مييا جقيير واحييد مييرتني: ))رواه اإلمييام الب يياري بصيييغة (54)

 .7133،    رقم  قيقه، كتاب ا دب، باب ال يلدغ امل ما ما جقر مرتني
هييو املييال عبييد اهلل الثيياث ا لييي بييا املييال عبييد الييرنيا ا لييي بييا املييال عبييد اهلل  (55)

اليّ انتقيل إليهيا واليده ( جليي)ا و  با املال  مد املشهور  يال زاده، وليد يف قريية 
يف قضاء رانية، وبعيد وفيا  واليده امليال ( شيو آشان)املال عبد الرنيا ا لي ما قرية 

بييد الييرنيا يف تيياريخ بلييف ومييا تني وسييبع عشيير ، قييام مقامييه يف التييدري  وخدميية ع
رنيييه اهلل ( كييوى سيين ق)الييديا، تييوقي سيينة بلييف ومييا تني وسييبع وبربعييني يف قصييبة 

 .312عبد الكرمي املدر ، علماؤنا يف خدمة العلم والديا، ص: نقالً عا. تعام
 .347عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص (56)

اخلليل با بنيد با  (م 777 - 707= هي  071 - 011) اخلَلِيل با بنيد(57) 
ما ب مة اللغة : عمرو با متيم الفراهيدي ا زدي اليقمدي، ببو عبد الرنيا

وهو بستا  . وا دب، وواضع علم العروض، بخذه ما املوسيقى وكان عارفا هبا
كان شعو الرب ، . اولد ومات يف البصر ، وعا  فقجملا  ابر .سيبويه النقوية 

شاح  اللون، قشف اييئة، متم ق الثياب، متقبع القدمني، مغمورا يف النا  
ما ربى الربوون مثل اخلليل وال ربى اخلليل مثل : قا  الِنْضر با ُُشَْيل. اليعرف
ملة )و ( خ -معاث احلروف )و  (2)يف اللغة ( خ -العني )له كتاب . نفسه

النق  )و ( العروض)وكتاب ( خ - حروف اللغة تفسجمل)و ( خ -آالت العرب 
خجمل الديا با  مود با  مد با علي با : نقاًل عا  (.النغم)و ( والشكل

، دار العلم للماليني، 01،  ا عالم، (هي0937: املتو )فار ، ال ركلي الدمشقي 
   .314، ص2م،  2112بيار مايو 

 .20سور  ص، اآلية  (58)
، عبد الرنيا اخلليل با بنيد با عمرو با متيم البصريببو الفراهيدي،  (59)
، دار ومكتبة د مهدي إبراهيم السامرا ي: قيق، كتاب العني،  (ه071ت)

 .030ص ،4ايال ،  
(60)
 مد با مكرم با علي،  (م0900 - 0292= هي  700 - 791) ابا َمْن ُور 

لسان )ريقي،  اح  ا نصاري الرويفعي اإلف ببو الفضل، ما  الديا ابا من ور
ولد  صر . ما نسل رويفع با  اب  ا نصاري. اإلمام اللغوي احل ة( : العرب

مث و  القضاء يف . وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهر ( يف طرابل  الغرب: وقيل)
وعاد إم مصر فتويف فيها، وقد ترك خببه حنو ةسما ة جملد، وعمي يف .طرابل 

وقا  . مغرى باختصار كت  ا دب املبوةلة كان: قا  ابا ح ر.آخر عمره
لسان )بشهر كتبه . ال بعرف يف كت  ا دب شيئا إال وقد اختصره: الصفدي
. عشرون جملدا، مع فئه بمهات كت  اللغة، فكاد يغين عنها ميعا(   -العرب 

( خ -،تصر مفردات ابا البيبار )ج ءا، و  02(   -،تار ا ااث )وما كتبه 
سرور )بدب، وهو ا  ء ا و  ما كتابه (   - زهار يف الليل والنهار نثار ا)و 

فصل )يف جملديا، هذب فيهما كتاب ( خ -النف   دارك احلوا  اخلم  
خجمل الديا با  مود با  مد با : نقاًل عا .اخلباب يف مدارك احلوا  اخلم 
دار العلم  ،01،  ا عالم، (هي0937: املتو )علي با فار ، ال ركلي الدمشقي 

   .017، ص7م،  2112للماليني، بيار مايو 
(61)
 .20سور  ص، اآلية  

ما  الديا ا نصاري   مد با مكرم با على، ببو الفضلابا من ور،  (62)
لبنان، _ دار  ادر، بجملوت  ،9، لسان العرب،  (هي700ت)، الرويفعى اإلفريقى

 .071ص ،02ه،  0404
بنيد با فار  با زكرياء (م 0114 -340= هي  931 - 923) ابا فاِر  (63)

قرب عليه البديع ايمذاث . ما ب مة اللغة وا دب: الق ويين الرازية، ببو احلسني
ب له ما ق ويا، وبقام مد  يف . والصاح  ابا عباد واجملشا ما بعيان البيان

 -  اللغة مقايي)ما تصانيفه . شذان، مث انتقل إم الرية فتويف فيها، وإليها نسبته
يف (   -الصاحية )طبع منه ج ء  غجمل، و ( خ -اجململ )ستة بج اء، و (  

يف تفسجمل القرآن، ( جامع الت ويل)علم العربية، بلفه خل انة الصاح  ابا عباد، و 
(   -اإلتباا وامل اوجة )يف نوادر امل بوطات، و (   -النجملوز )بربع جملدات، و 

و (   -مت جمل ا لفاال )و ( متام الفصي،)و ( ،الفصي)و ( احلماسة ا د ة)و 
(   -بوج  السجمل خلجمل البشر )و (   -الالمات )و (   - مة اخلب  يف الشعر )

يف الكلمات املكونة ما  ال ة حروف ( خ -كتاب الثال ة ) فقات، و  7يف 
خجمل الديا با  مود با  مد با علي با : نقاًل عا. متما لة، وله شعر حسا

دار العلم للماليني،  ،01،  ا عالم، (هي0937: املتو )ل ركلي الدمشقي فار ، ا
   .039، ص0م،  2112بيار مايو 

مع م ، (هي931 ت) ،بنيد با فار  با زكرياء الق ويين ببو احلسنيالرازي،  (64) 
لبنان،  _ ،  قيق عبد السالم  مد هارون، دار الفكر، بجملوت مقايي  اللغة

 077ص ،2  ،م0373 -هي 0933
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 مد با يعقوب با  (م 0401 - 0923= هي  707 - 723) الِفجملُوزَابادي (65)
ما ب مة :  مد با إبراهيم با عمر، ببو طاهر، جمد الديا الشجملازي الفجملوزآبادي

وانتقل إم . ما بعما  شجملاز( بكسر الراء وتفت،)ولد بكارزيا . اللغة وا دب
سنة )ورحل إم زبيد . خل بالد الروم وايندالعراق، وجا  يف مصر والشام، ود

. هي ف كرمه ملكها ا شرف إمساعيل وقرب عليه، فسكنها وو  قضاءها 737
وانتشر امسه يف اآلفاق، حى كان مرجع عصره يف اللغة واحلديو والتفسجمل، وتويف 

املغامن املبابة يف )و . بربعة بج اء(   -القامو  ا ي  )بشهر كتبه . يف زبيد
القسم ا غرايف منه، حققه ونشره نيد ا اسر، وبقية الكتاب (   -معامل طابة 
(   -تنوير املقبا  يف تفسجمل ابا عبا  )وينس  للفجملوزابادي . ،بوطة عنده

ن هة ا  هان يف )و (   -بصا ر  وي التميي  يف لبا ف الكتاب الع ي  )وله 
ا لي  ا ني  يف )و ( لعوا الدرر الغوا  يف ا حاديو ا)و ( تاريخ ب بهان

النبويةة و  يف احلديو والسجمل (   -سفر السعاد  )و ( خ -بمساء اخلندري  
البلغة يف تاريخ ب مة اللغة )وكان شافعيا، و ( خ -املرقا  الوفية يف طبقات احلنفية )
املثلو املتفق املع  )و (   - بجمل املوشني يف ما يقا  بالسني والشني )و ( خ -
و ( خ -اإلشارات إم ما يف كت  الفقه ما ا مساء وا ماكا واللغات )و ( خ -
وكان قوي احلاف ة،  ف  مئة . رسالة( خ -نغبة الرشاف ما خببة الكشاف )

رية الصادي يف )وللشيخ رمضان با موسى العبيفي . سبر كل يوم قبل بن ينام
الديا با  مود با  مد خجمل : نقاًل عا(.  كره تيمور( خ -ترمة الفجملوزآبادي 

دار  ،01،  ا عالم، (يه0937: املتو )با علي با فار ، ال ركلي الدمشقي 
   .047، ص7م،  2112العلم للماليني، بيار مايو 

 .43 سور  ي ، اآلية (66)
 ت) ،جمد الديا ببو طاهر  مد با يعقوب الفجملوزآبادىالفجملوزآبادي،  (67)

، مكت   قيق الرتاآل يف م سسة الرسالة:  قيق ،7، القامو  ا ي ،  (هي707
، م 2111 -هي  0427، لبنان –م سسة الرسالة للبباعة والنشر والتوزيع، بجملوت 

 .0012،ص0 
 .7 سور  احل رات، اآلية (68)

 .11، باب 121 ،3رواه الب اري يف كتاب امل امل،   (69)
 .831عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص (70)
، إحيياء (هي121ت )اإلمام ح ة اإلسالم بيب حامد  مد الغ ا  البةوسي،  (71)

عبييد اهلل اخلالييدي، . علييوم الييديا، اعتيي  بتنقيقييه وضييب  كلماتييه و ييري، بحاديثييه د
شييركة دار ا رقييم بييا بيب ا رقييم للبباعيية والنشيير والتوزيييع، بييجملوت ي لبنييان،  ،1 

 .186ص ،3،  م1114هي ي 1811
 .317املدر ، يادى مه ردان، ص عبد الكرمي (72)
روا اإلمييام مسيييلم يف  يييقيقه، كتييياب السيييالم، بيياب النهيييي عيييا ابتيييداء بهيييل ( 73)

 .1612الكتاب السالم،    رقم 
 .8/312رواه الرتمذي يف كتاب ال ،  ( 74) 
 .38سور  فصةل ، اآلية  (75)
ب رفع البصر رواه اإلمام الب اري يف  قيقه، يف كتاب ا  ان واإلقامة، با (76)

 .612إم السماء يف الصال ،    رقم 
 .363عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص( 77)

الشييييييخ امساعييييييل ا نيييييياراث كيييييان واحييييييدا ميييييا بحييييي  مريييييييدي موالنيييييا خالييييييد  (78)
النقشبندي، خدم موالنا خالد بعيد عيود  هيذا ا خيجمل ميا بيالد اينيد إم آخير ييوم 

 .يوماً ما وفا  موالنا خالد النقشبندي( 08) م بعد1406ما حياته، تويف سنة 
 .813عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص( 79)
 .138سور  آ  عمران، اآلية ( 80)
رواه اإلمام ابا ماجه يف سننه، يف كتاب ال هد، باب احللم،    رقم  (81)

8147. 
، إحيياء (هيي121ت )اإلمام ح ة اإلسيالم بيب حاميد  ميد الغي ا  البةوسيي، ( 82)

 .001ص  ،3علوم الديا،  
هو  ىي با حسني امل وري، نش  ببالده، وبخذ العلم على عد  مشايخ مينهم ( 83)

العالمية الشيريف عا يم بيا إبيراهيم احلييدري، ودر  العليوم النقليية والعقليية وكتي  
احليديو سيبعني ميير ، وبخيذ البريقية النقشييبندية عيا شيي نا قبيي  العيارفني حضيير  

لد، وكان حضر  موالنيا خاليد كثيجمل ا بية وكثيجمل االحيرتام ليه، وكاني  وفاتيه موالنا خا
عبييد الكييرمي املييدر ، علماؤنييا يف : نقييالً عييا. يف بغييداد سيينة بلييف ومييا تني وةسييني

 .701خدمة العلم والديا، ص
جييييواد فقييييي علييييي ا ييييوم حيييييدري، الشيييييخ خالييييد النقشييييبندي ومنه ييييه يف .د (84)

دمية إم جامعية بغيداد ي كليية العليوم اإلسيالمية، سينة التصيوف، بطروحية دكتيوراه مق
 .362م، 1116

 .7سور  احل رات، اآلية( 85)
 .القسبنبينية هو االسم القدمي ملدينة استانبو ( 86)
 .318عبد اجمليد با  مد اخلاث، احلدا ق الورديةة، ص( 87)
 .317عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص( 88)
، إحييياء (هيي121ت )سيالم بيب حاميد  مييد الغي ا  البةوسيي، اإلميام ح ية اإل( 89)

 .083، 0علوم الديا،  
 .012عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص( 90)
عبيييد الوهيييياب السوسييييي بو الشوشييييي، كييييان واحيييداً مييييا خلفيييياء موالنييييا خالييييد ( 91)

طريقة النقشبندي إالة بنه قام دمع ا تباا واملريديا حوله وكان يعمل على ت سي  
خا ة به بعيدا عا سلبة وهيمنة موالنا خالد النقشبندي فقيرةر هيذا ا خيجمل طيرده 

 .ما البريقة النقشبندية وإبالغ كافة خلفا ه بذلك
مال بنيد، ومال  مد سيليم، وميال عبيد اهلل، : كان ملال  ىي ةسة بوالد وهم( 92)

 .يديةومال مصبفى، ومال عبد الرنيا الذي استشهد ب يدي بعأل الي  
 .370عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص( 93)
ا  (94) لقيد كييان مييا دبب العلميياء القييدامى القيييام بالرتحييا  إم ا ميياكا النا ييية جييدة

لبلي  العليم، وكيانوا يعييدون  ليك مي انيا ميا مييوازيا التفاضيل بيني العلمياء، فعنييدما  
ذكرون بسيفاره، و كانوا يذكرون مناق  بحد العلماء كانوا ييذكرون ميا ضيما ميا يي

 .ترحاله طلبا للعلم
 .363عبد الكرمي املدر ، يادى مه ردان، ص (95)
 
 

 اللصا ر و اللرافع
 ،1ببا ه، ن ار، الشيخ خالد النقشبندي العامل اجملدد حياته وبهم م لفاته،   -

 .1114دار الفكر، دمشق، 
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، بي  ا فكار ابا ماجه، بيب عبد اهلل  مد با ي يد الق ويين، سنا ابا ماجه -
 .0228لبنان،  –الدوليةة، بجملوت 

ما  الديا ا نصاري   مد با مكرم با على، ببو الفضلابا من ور،  -
دار  ادر، بجملوت  ،9، لسان العرب،  (هي700ت)، الرويفعى اإلفريقى

 .02ه،  0404لبنان، _ 

 ، مببعة آرا ،1ببو منةة، ببر ، دراسات حو  موالنا خالد واخلالدية،   -
 .م0221سنة

دار سبجملي  للبباعة والنشر،   ،1بنيد،  مد بنيد، بكراد الدولة العثمانية،   -
 .كوردستان العراق ي دهوك

 ،1بنيد،  مد زكي حسني، إسهام علماء كوردستان يف الثقافة اإلسالميةة،   -
 .دار  ارا  للبباعة والنشر، إقليم كوردستان العراق

بيب عبد اهلل  مد با إمساعيل،  قي، الب اري، اإلمام احلاف  الب اري،  -
              شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر والتوزيع، بجملوت ي 

 .ت.لبنان، د

بك،  مد بمني زكي، خال ة تاريخ الكرد وكردستان، ترمة  مد علي عوث،  -
 .م1171 ،0 

شكور مصبفى و مد املال : ، ترمةبيك، حسني نا م، تاريخ اإلمار  البابانيةة -
                ، م سسة موكرياث للبباعة والنشر، 1عبد الكرمي املدر ،  

 .م0221سنة 

الرتمذي، اإلمام  مد با عيسى، سنا الرتمذي، مكة املكرمة، دار الفكر  -
 .ت.للبباعة والنشر والتوزيع، د

قشبندي ومنه ه يف جواد فقي علي، الشيخ خالد الن.ا وم حيدري، د -
التصوف، بطروحة دكتوراه مقدمة إم جامعة بغداد ي كلية العلوم 

 .م1116اإلسالمية، سنة 

خلي  ، ضةث  _ ح  يا، ة لك  ت، ِنيَبةو  يَو،ية ن  ي قب ي    -

  .0221ي   م، ضةثخةي   ئةنفس، يةل  

  .بغداداخلا ،  مد، الشيخ معروف النودهي ال ز ي، دار مببعة التمدن،  -

خةل ، ة   ية، ة  تو ةت، د تون ي  ةر    نوي     نيةيَِ ف      -

يةلَ   ث نف يَى   َو دفية  ، ضةث  ي   م، ضةثخةي   ئةنفس، 

0221. 

، دار 0اخلاث، عبد اجمليد، احلدا ق الورديةة يف حقا ق بجالء النقشبنديةة،   -
 .0220آرا ، إقليم كردستان العراق ي بربيل، 

 .1177، دار البليعة، بجملوت، 0رة ،  مود، القضية الكرديةة،  الد -

مع م ، (هي931 ت) ،بنيد با فار  با زكرياء الق ويين ببو احلسنيالرازي،  -
_ ،  قيق عبد السالم  مد هارون، دار الفكر، بجملوت مقايي  اللغة

 .2،  م0373 -هي 0933لبنان،  

رشيد فندي، : م، ترمة1711هي ي 1271رحلة بوليا جلي يف كوردستان عام  -
 .مببعة خاث، إقليم كردستان العراق ،1 

               الدمشقي  خجمل الديا با  مود با  مد با علي با فار ،ال ركلي،  -
دار العلم للماليني، بيار مايو  ،01،  ا عالم، (هي0937: املتو )

   .2م،  2112

               اإلإان ي العقيد  الكردية، تعريف  الشهرزوري، خالد النقشبندي، عقيد  -
دار آرا ، إقليم كردستان العراق ي  ،1و و كما  رؤوف  مد،  

 .0228بربيل، 

الصويركي،   مد علي، مع م بعالم الكرد، مببعة م سسة نيدي للببع  -
 .العراق –والنشر، السليمانية 

، (هي121ت )الغ ا  البةوسي،  الغ ا ، اإلمام ح ة اإلسالم بيب حامد  مد -
. إحياء علوم الديا، اعت  بتنقيقه وضب  كلماته و ري، بحاديثه د

، شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر 1عبد اهلل اخلالدي،  
 .3م،  1114هي ي 1811والتوزيع، بجملوت ي لبنان، 

 قشب ي  ، ، عةر، ئيب فةيا، يةة  و ن  يي  ةي  ة   ية خةلي   ي -

 .ضةث  ي   م، ضةثخةي   ئةنفس، ة  ليَ 

، ببو عبد الرنيا اخلليل با بنيد با عمرو با متيم البصريالفراهيدي،  -
د مهدي امل  ومي، د إبراهيم : قيق، كتاب العني،  (ه071ت)

 .4، دار ومكتبة ايال ،  السامرا ي

 ت) ،وزآبادىجمد الديا ببو طاهر  مد با يعقوب الفجمل الفجملوزآبادي،  -
مكت   قيق الرتاآل يف :  قيق، 7، القامو  ا ي ،  (هي707

 –م سسة الرسالة للبباعة والنشر والتوزيع، بجملوت ، م سسة الرسالة
 .،0،  م 2111 -هي  0427، لبنان

دار آرا ، إقليم   ،1القردااي،  مد علي، ورود الكرد يف حديقة الورود،   -
 .0220كردستان ي العراق، 

كرمي، حسني حسا، إجازات موالنا خالد النقشبندي العلمية والتصوفية،  -
 .، مببعة آرا ، بربيل، العراق1 

، نقلها إم 1  ،1402كلوديو  جيم  ري،، رحلة ري، يف العراق عام  -
 .1111العربية هباء الديا نوري، مببعة السكك احلديدية، بغداد، 

، دار احلريةة 1العلم والديا،   املدر ، عبد الكرمي، علماؤنا يف خدمة -
 .م1143هي 1823للبباعة، بغداد، 

، ما منشورات اجملمع (تذكار الرجا )املدر ، عبد الكرمي، يادى مه ردان  -
 .1161العلمي الكردي، بغداد، 

 .1110املببعة الكا وليكية، بجملوت،  ،0معلوف، ا ب، من د البالب،   -

احلسني مسلم با احل ا  القشجملي،  قي، النيسابوري، اإلمام احلاف  بيب  -
 شركة دار ا رقم با بيب ا رقم للبباعة والنشر والتوزيع، بجملوت ي مسلم، 
 .ت.لبنان، د
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 ثوختة

ئةف ظةكولينة ل دوَر بابةتةكىَ طةلةك طرنط دزظرِيت ئةوذى سةةردددريرر  و ثيَرةةة ذيانةا دطةةل يةىَ بةرة  ةةرد       
ذ د بري و بوضونادة، دوبةردكى د بريو بوضونادة و هةبونا ثرت ذ بوضونةكىَ بةرة  ةر دوزدكىَ يا  نةخامسة يىَ هةظرِك و هةظد

بابةتةكى تشتةكىَ طةلةك سروشتى ية، بةلرى ديارددكا ساخلةم و ئةريَنى ية دَطةلةك بوةرة  دة، لةو ثيَتةيةة ل سةةر  ةة    
ضونيَت وة  د جودة دطةةل  ةة، و ئةةم وة  ب دوذ ةن ل مةلةةم      ئةم ب ضاظىَ ترسىَ و طو انىَ نة نيَرِينة كةسانيَن بريو بو

نةددين ذ بةر كو ئةف ضةندد دوبةردكيىَ زيددتر و بةرفرده تر ليَدكةت د ناف بةرة  ةدة، لةو يا باشرت ئةود ئةةم بةةريَ و   
رِينةا بابةةتى ب ثةرت ذ    بددينة بريو بوضونيَت بةروظاذى بوضونيَت  ة ودك  يرانز ةك بةوَ ددولة ةنةد كرنةا بابةةتى، و ليَنيَ    

نيَرِينةكىَ، طرنطيا ظى بابةتى يا د وىَ ضةندى دة كو ئةم د شيَني  ئةز ونا  ةوالنا خالدىَ نةمش ةندى د سةةردددريا وى دة  
دطةل هةفدذيَت وى ثةيرِود برةين و  فاى ذىَ ودربطرين بوَ ضاردسةركرنا طةلةةك ذ ئاريشةة و دوبةةردكييَت  ةة ييَةت      

 .هةفضةرخ

 

 

 

ABSTRACT 

This study concentrates in a sublime method or style in dealing and living with whom we are in disagreement, 

disputation and contradiction to certain cases and issues, Such contradictions or disagreements are considered to be 

positive and natural matters and a healthy phenomenon in many situations therefore we should not treat those people as 

enemies and not to suspect them, by doing such actions, the process will widen the gap of conflict among the partners in 

community, this approach encourages us to accept their views and ideas as a sort of enrichment for cases and issues, so 

we have to look at their opinions in different angles, This research shows the importance of the method of our master 

khalid al_naqeshabandi in dealing and treating with his opponents and disputants, thus we can use his method as an 

approach to solve plenty of our recent problems and disputations. 
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  الرياديةدور القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة 
 نة من منظمات االعمال يف اقليم كوردستاني  ع  دراسة ميدانية ل  

 
 **حكمت رشيد سلطان و * حممد نورى نجةر

 العراق-اقليم كوردستان ،جامعة زاخو ،فاكوليت العلوم االنسانية ،قسم العلوم التجارية*  
 العراق-اقليم كوردستان ،جامعة دهوك ،فاكوليت القانون واالدارة ،قسم ادارة االعمال** 

 (1122كانون االول،   7 :تاريخ القبول بالنشر ،1122أيلول،  6 :تاريخ استالم البحث)

 
 الخالصة

مستويات توفر  يهدف البحث الى تشخيص خصائص القيادة الريادية لدى عينة من منظمات االعمال العاملة في اقليم كوردستان ، وكذلك     
منظمات بعض من خالل التالمس المباشر للباحث مع ادارة تبلورت مشكلة البحث متطلبات المنظمة الريادية لدى ادارة تلك المنظمات، 

 لرياديةان ادارة غالبية المنظمات العاملة في االقليم يتجهون نحو تحقيق المردود المادي اكثر من سعيهم نحو اب اذ تبيناالعمال في االقليم 
، وعليه فان البحث يهدف اساسا الى تحديد دور القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة الريادية، من خالل وصف وتشخيص للمنظمة

سة اعتمدت االستبانة كاداة رئي. بينهما والتأثير مستويات توفر خصائص الريادية لدى قادة عينة البحث ومتطلبات المنظمات الريادية والعالقة
بوجود بحث لجمع بيانات الجانب الميداني ، شملت افراد عينة البحث مدراء ومسئولي الوحدات في المنظمات عينة الدراسة ، وتمثلت نتائج ال

ن  بيمستويات من متطلبات المنظمة الريادية ، ومستويات عالية من خصائص القيادة الريادية لدى قادة تلك المنظمات ، وعالقات ارتباط معنوية 
ة، كل خاصية من خصائص القيادة الريادية ومتطلبات المنظمة الريادية ، وتأثير خصائص القيادة الريادية في تحقيق متطلبات المنظمة الريادي

مال عوخلص البحث الى مجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة دراسة االطر الفكرية االدارية المتعلقة بالقيادة والمنظمة الريادية وتبني قادة اال
يادية الخصائص التي تضمن تحقيق متطلبات المنظمة ريادية وخاصة المهارات االجتماعية منها ، وكذلك توجيه ادارة المنظمات لتبني التوجهات الر 

 .لضمان تحقيق الريادية للمنظمةوالتركيز على بناء رؤية لدى القادة واعتماد المخاطرة 
 

 ية، املنظمة الريادية، منظمات االعمالالقيادة، القيادة الرياد :الكلمات الدالة
 

 المقدمة
 

تعد القيادة احدى العوامل االكثر امهية يف جناح وبقاء 
ة وتوجه التابعني سعياً املنظمة ، فالقيادة هي اليت تضع الرؤي

وباالعتماد على االمناط القيادية اليت من شئنها ان  لتحقيقها
خدم خمتلف اساليب تزيد من فاعليتها يف عملية التوجيه، وتست

لالستجابة واعتماد اسرتاتيجيات صنع القرارات حلل املشاكل 
اال ان سرعة التغيي والتعقيد البيئي يف هناية القرن . اتلتغيي ل

 االستباقية العشرين دفعت باملنظمات اىل تبين االسرتاتيجيات
ليت تضمن دميومة موقعها التنافسي اكثر من اسرتاتيجيات ا

يف ظل املنافسة احلادة بني املنظمات وانعكاسات ، و االستجابة
على املنظمات القائمة يف اقليم كوردستان فانه يتطلب من قادة 

تلك املنظمات تبين امناط قيادية وتعتمد هياكل مرنة قادرة على 
هو جديد وتركز على االسرتاتيجيات  االستباق يف تقدمي كل ما

ثر من االعتماد على التنافسية اليت حتقق الريادة للمنظمة اك
 .اسرتاتيجية االستجابة 

، جاء والمهية موضوعي القيادة والريادةوبناًء على ما سبق 
بحث كمن امهية البحث الرئيسيني، وياختيارمها ليكونا متغيي ال

ميكن ان تساهم بشكل فعال يف سعي قادة  يف ان نتائجه
حتقيق  االعمال لتبين االمناط واالسرتاتيجيات اليت متكنهم من

 .متطلبات الريادية ملنظماهتم
مت تقدمي اطار نظري لتوضيح  ولغرض امتام متطلبات البحث   

، اد على ما ورد يف ادبيات املوضوعمتغيات الدراسة وباالعتم
، تبانة اداة رئيسة جلمع البياناتاما اجلانب امليداين فكانت االس
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دارية يف ووزعت االستبانة على املدراء ومسؤويل الوحدات اال
، وباستخدام كوردستان  اقليميف عينة من منظمات االعمال 

 .عدد من األدوات االحصائية جرى اختبار فرضيات الدراسة
 بوجود مستويات من املتطلبات متثلت اهم نتائج البحث     

، ومستويات عالية من  الريادية يف منظمات عينة البحث
يف تلك املنظمات،  خصائص القيادة الريادية لدى قادة االعمال

كل خاصية من قات ارتباط وتاثي معنوية يب  ووجود عال
اىل  بحثوخلصت ال. خصائص القيادة الريادية واملنظمة الريادية

ضرورة تبين قادة االعمال اخلصائص الريادية اليت توجه باملنظمة 
 .اىل حتقيق متطلبات الريادية وتبين اجلوانب اليت تعزز ذلك

مخسة مباحث، قدم يف املبحث  بحثال تضمن هيكلي     
االول مفهوم القيادة والقيادة الريادية وخصائصها ، اما الثاين 
فتناول املنظمة الريادية، وعرضت املنهجية يف املبحث الثالث، 
بينما خصص الرابع لتقدمي نتائج البحث واملناقشة، وخصص 

 .املبحث اخلامس الهم لالستنتاجات والتوصيات
 

 ولالمبحث اال
 مفهوم القيادة والقيادة الريادية

 :مفهوم القيادة:2-2
تعد القيادة احدى املواضيع املتداولة بشكل واسع من قبل      

وظهرت جمموعة من النظريات  ،القدممنذ الكتاب والباحثني و 
نظرية : الفلسفية اليت تؤطر عمل القيادة وخصائصها ومن امهها

القائد يولد وان القيادة انطلقت من فرضية بان السمات اليت  
وهو امر قد يعين ان على االدارة ان تنتظر جميء القادة ، . موهبة

                    وال تعطي نفسها اي دور يف توليد وتطوير القيادة 
اما النظريات السلوكية فاهنا تبحث . ( 808: 8002القريويت،) 

تدريب الفرد عن السلوكيات املطلوبة للقيادة ، وهبذا فانه ميكن 
ليكون قائدًا بعكس نظرية السمات اليت كانت تركز على ان 
القادة يولدون اكثر من امكانية تكوينهم 

(Robbins&judge,2009:422-423).  وركزت هذه النظريات
على حتليل سلوك القائد ودرجة اهتمامه بتحقيق االهداف او 

 Farahbaksh,2006:www.academic)التابعني

leadership.org) . 
على اثر اخفاق الدراسات يف وضع قائمة حمددة الفضل و 

يف تفسي فاعلية القيادة اليت تتالئم  السلوكيات السمات او
ومجيع املواقف، ظهرت نظريات أخرى تفرتض ان فاعلية القيادة 
هي دالة للموقف القيادي وتتضمن القائد والتابعني واملوقف 

(Ivancevich.,2005:498) . 
نظمات يف الوقت املمن قبل  مبوضوع القيادة االهتمام وتزايد  

حتقيق أهداف  يفنتيجة للدور الذي تؤديه القيادة  احلاضر
وركزت نتائج البحوث على . (80:  8008حممود ، )املنظمة 

التميز بني القيادة االجرائية والتحويلية ، فالقيادة االجرائية تشي 
العالقة التبادلية بني القائد اىل النماذج القيادية اليت تركز على 

 ) وتابعيه، كاالعتماد على املكافئة او العقوبة لتحفيز التابعني 

Ensley, et. al. ,2006, 244) القيادة التحويلية فهي اما
القيادة اليت تدفع التابعني لتحويل منفعتهم الذاتية ملصلحة 

املثايل يف املنظمة ، وهنا فان القيادة التحويلية قادرة على التأثي 
، (82: 8002اميدي،.) مالتابعني ويهتم باعتبارات وحاجاهت

وضمن النظريات املعاصرة يف القيادة يركز الكتاب والباحثني 
، ونظرية (11: 8002داوده،)على نظرية القيادة الكاريزمية 

ويقدم البعض القيادة الرقمية (. 13 :8002طه،)القيادة الرؤيوية 
 أساليب قيادية نسائية اهات تركز علىوظهرت اجت (االفرتاضية)

العامري  ) .اإلدارية  قدراتبعض اليف هلا خصوصيتها  اليت
 .Chen, et. al) ،  ويركز  ( 828-821:  8002والغاليب،

يسمى بالقرن الريادي حيث ان  (81)على ان القرن  (2009,7,
للريادة قوة حيوية يف االقتصاد ومنو االسواق ، 

بان الريادة هي احدى انواع  (Robinson,2007: 413)يبني
ومتاشيًا مع . التوجه القيادي واليت تسمى بقيادة األعمال املغامرة

اهداف الدراسة يف سعيها للتحقق من العالقة بني القيادة 
الريادية واملنظمة الريادية فانه البد من توضيح مفهوم القيادة 

 .الريادية بشيئ من التفصيل ضمن الفقرة التالية
   Entrepreneurship : يةالريادالقيادة  :   1 -2
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قبل التطرق اىل مفهوم القيادة الريادية فانه يتطلب توضيح   
" مفهوم الريادة ،اذ ينطوي مفهوم الريادة يف املعجم على الرائد 

وتعين راد الشيئ طلبه، وراد االرض وتفقد ما "  ريادا" و" رودا 
حلة للنزول صا حوهلا من املراعي واملياه ليى هل هي

اشتق  (entrepreneur)ان مصطلح  (.11: 8002السكارنة،)
اصاًل من العلوم االقتصادية الفرنسية ويعود اىل قرين السابع عشر 
والثامن عشر، اذ كان يوصف بالذين يبدءون املغامرة يف مشروع 
جديد ، ويف القرن التاسع عشر كان يوصف بالذين يأطرون 

ويف القرن العشرين عرف العامل . يمةيولدون الق املعلومات و
الرياديني   (Joseph Schumpeter,1934)االقتصادي االسرتايل

بكوهنم املبدعني الذين يقودون الرأمسالية واالبتكار واهنم وكالء 
 واشار  (Gregory,1998:2-3). التغيي االقتصادي

(Drucker) اىل انه ليس من الضروري ان يقوم الريادي بالتغيي
ويبني . (Robinson,2007: 6)ا استغالل فرص التغييوامن

(Barringer & Ireland,2008: 6)  بان الريادة هي العملية
اليت يتعقب االفراد الفرص من غي مراعات املوارد اليت تسيطر 

 (Belousova, et. al. ,2009 :3)ويضيف . عليها حالياً 
دي هو سلوك عنصر التنفيذ اىل الريادة ويعرف بان السلوك الريا
 .الكشف عن الفرص الريادية وتقييمها واستغالهلا

ويرى الباحث بان الريادة تكون اما على مستوى الفرد، او    
هي منط من على مستوى املنظمة، فالريادة على مستوى الفرد 

وتتضمن التداؤبية الناجتة من خصائص ، املعاصرة ةيالقياد امناط
التابعني التاثي ليس فقط يف  ئد مناليت متكن القا القيادة والريادة

لتحقيق القيمة وتعود بالنفع والرضا له ايظًا املوارد امنا يف توجيه و 
منط القيادة   (Reimers & King,2009:7)ويقدم  .ولالخرين

امليل العايل لدى القائد حنو الغموض " الريادية ويوضحها باهنا 
عال ميتلك قابليات واملثابرة واحلماس وان هذا النمط القيادي الف

االتصال وتكوين شبكة العالقات اضافة اىل انه يقدم االبتكار 
، ويرى بان القائد الريادي " ويبين ثقافة تنظيمية ومنظمة ريادية

يشارك االعضاء للمسامهة يف القيام بوظائف القيادة املتعلقة حبل 
ويركز  .و معايي اجلودة والتحسني املستمر واألهدافاملشاكل 

القيادة لتشخيص اخلصائص الريادية  مدخله الدراسة على هذ

 ,Papalexandris & ELeanna) ويؤكد. لدى قادة االعمال

بانه ضمن افكار مدرسة القيادة للريادة فان  (367 :2008
الرياديني هم كقادة يعتمدون على االخرين لتحقيق االهداف 

درسة املهذه الدراسة على ومن جانب اخر اعتمدت والغايات، 
 الريادية لتشخيص متطلبات الريادية على مستوى املنظمة

(Entrepreneurial school)،  ظهرت لتعاجل االخنفاض  واليت
، ويؤكد  (Mattar,2008:82)يف النشاط اإلبداعي لديهم

(Hite,2005:116)  بان هذه املدرسة تستجيب حلاالت
تيجي اخنفاض االبداعية والتنافسية للمنظمات فهو مدخل اسرتا

للمنظمات للتحول من االسلوب التقليدي اىل االسلوب 
وتفرتض هذه املدرسة بان الرواد . التنافسي يف اداء االنشطة
 & Papalexandris) يبنيو  .يركزون على العمل كفريق

ELeanna, 2008: 368)   انه مت تطبيق نظرية السمات
ا مل يتحقق والنظريات السلوكية واملوقفية يف دراسة الريادة اال اهن

 .Belousova et. al)ويشي . اجلانب القيادي يف الريادة 

اىل ظهور اراء اخرى عن الرياديني تركز على حقل  ( 6: 2009,
القيادة ، ويؤكد الكثي من الكتاب والباحثني على ان خصائص 
القيادة الريادية يتضمن الرؤية االسرتاتيجية واعتماد املخاطرة 

 يف يوضحهاميكن واليت  رات االجتماعيةوصنع القرارات واملها
 .الفقرة التالية

 خصائص القيادة الريادية : 3 -2
اروا اىل خصائص القيادة الكثي من الكتاب والباحثني اش  

اىل ان القاد  (fernald, et. al. ,2005:4)، اذ اشارالريادية
الرؤية )الرياديني ينشغلون يف جماالت القيادة االسرتاتيجية 

، وقبول املخاطرة ، وتوقيت صنع القرارات (يلة االمدواهداف طو 
ومهارات حل املشاكل، واملهارات التفاوضية ،ويرى الباحث بان 
مهارات التفاوض يتطلب املهارات االجتماعية ، واكد الكثي 
من الكتاب على دور املهارات االجتماعية كخاصية من 

 (Vecchio,2003:3119)خصائص القيادة الريادية ، اذ قدم 

جوانب اجتاهات جديدة تربط الريادة بالقيادة ومنها املهارات 
               االجتماعية ، وعليه فان القيادة الريادية تتسم 

 -:باخلصائص االتية
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ان الرؤية ب (Reimers & King,2009:2)يرى  :الرؤية -أ
توضح التطلعات املستقبلية للمنظمة مما يبين الروح احلماسية 

 .Fernald, et)وينب  .لني حنو حتقيقهاويدفع بالعام

al.,2005:3)  باهنا تصاغ من خالل حتديد اجملال التنافسي
 & Robbins)ويؤكد ووضع املوارد ذات القوة التنافسية، 

Cuolter,2005:455)  ان الرؤية هي القوة احملركة للمراحل
املبكرة للمشروع املغامر، فالعنصر احليوي يف اختبار عنصر 

لدى الريادي يكمن يف قدرة الريادي على توضيح رؤية القيادة 
للمستقبل، ومن اجل ان واضحة وجذابة وحمفزة ومتماسكة 

تكون الرؤية فعالة فانه يتطلب من القائد مشاركة االخرين يف 
 . الرؤية وتوضيحها وايصاهلا للعاملني

 :Bagheri,2009)يشي :صنع القرارات وحل المشاكل -ب

لقيادة الفعالة هو امكانية مواجهة بان احد خصائص ا (181
بان صنع  (luissor,2005:437)املشاكل وحلها بسرعة، ويرى 

 القرارات يتطلب مهارات حل املشاكل املؤثرة يف االداء، ويؤكد
(Fernald, et. al.,2005:3)  اىل امهية صنع القرارات وحل

 ,Dew)ويركز، خاصية من خصائص القيادة الرياديةاملشاكل ك

et. al.,2008:37)  على ضرورة صنع القرارات الفعالة وذلك
لتحقيق القيمة للمنظمة ، فاملهارات والقدرات هي اليت تولد 
عنها اجلودة يف صنع القرارات والذي يتضمن حتديد املشاكل 

 . وتقدمي احللول هلا 

يعد تقييم املخاطرة من املهام الضرورية  :اخذ المخاطرة -ت
ان يقيس الكثي من العوامل يف للقائد اذ يتطلب من القائد 

 .Fernald, et. al) حالة عدم امكانية االخرين من ختمينها

بان اخذ املخاطرة  (Bagheri,2009:178)، ويشي  (2005:3,
يعين االنغماس يف عدم التأكد واخذ مسؤولية املستقبل، ويوضح 
بان اخذ املخاطرة احملسوبة تعد احد اخلصائص املألوفة لدى 

ويرى بان االفراد حباجة اىل تطوير هذه . لريادينيالقادة ا
 .اخلصائص الجناز االدوار ومواجهة مهام القيادة الريادية

يعرف  :المهارات االجتماعية   -ث
(Goleman,1998:96)  املهارات االجتماعية(Social 

Skills) : باهنا القدرة يف بناء وادارة العالقات ومهارات االتصال

يؤكد .  حالفات وادارة فرق العمل والصراعاتباالخرين واقامة الت
(Belousova, et. al.,2009 : 8)  على ان القائد الريادي يركز

. على بناء شبكة من العالقات للحصول على الدعم للمشروع
بان   (NCE)وترى اجلمعية الوطنية للريادة يف الواليات املتحدة
طلب راس املال بناء هذه الشبكات يبادر اليها الريادي اال انه يت

االجتماعي والذي يتحقق من عنصر القيادة، 
(WWW.NCOE. ORG,2001:3).  ويؤكد

(Hall,2007:15)  على ان القائد الريادي جيب ان يعرب عن
عواطفه من اجل ايصال الرؤية وحيصل على التغذية العكسية من 

  .مهاراته االجتماعية
 المبحث الثاني
 ـةالمـنـظمــة الريـاديـ

(Entrepreneurial Organization)   

 مفهوم المنظمة الريادية :1-2
تعد املنظمة الريادية من املفاهيم املعاصرة اليت تعرب عن اعتماد    

اذ يفرض على ( االستباقية)املنظمة االسرتاتيجيات الريادية 
ات الفرص والرتكيز على توجه منظمات االعمال الرتكيز على

طويلة االمد، اكثر من حتقيق اهلدف املادي القصية االمد 
(Purewal &Russell,2004:19) ، ويرى(Zahra, et. al. 

بان املوارد وقابليات املنظمة ال تبقى ثابتة اذ  (2006:921,
يتطلب دميومة توليدها وحتسينها وذلك لتحويل املنظمة اىل 

 & Barringer)مستويات عالية من التنافسية، وعرف 

Ireland,2008:16)  املنظمة الريادية باهنا املنظمة اليت تقدم
وليد السلع واخلدمات اجلديدة يف السوق لتوليد قيمة من خالل ت

لع واخلدمات الضرورية ذات منفعة الفرص واستغالهلا بتقدمي الس
 ويبني  للزبائن من غي االخذ بنظر االعتبار املوارد اليت متتلكها ،

(Kuratko & Audretsch, 2009: 14) بان املنظمة الريادية
درة على اهي تلك اليت تتولد لديها ابداع اكثر يف االعمال والق

تبين املخاطرة وحتفيز االفراد لالبتكار واالبداع والقيام بعمليات 
 . التحجيم واعادة البناء والتحديث والتغيي

هتمام هبا من اما التوجه الريادي فهي من املفاهيم اليت تزايد اال  
قبل الكتاب والباحثني يف الفكر االداري بشكل عام 

http://www.ncoe/
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واالسرتاتيجي بشكل خاص، واليت غالبًا ما تستخدم التوجه 
ويقصد بالتوجه ، كعبارة متناظرة الريادي واملنظمة الريادية

الريادي األدوات واملمارسات وعمليات اختاذ القرار اليت تصف 
البداع واخذ املخاطرة السلوك الريادي للمنظمة، وان ا

واالستباقية تعد من اخلصائص االساسية للتوجه الريادي، 
ويضيف بعض الباحثني االستقاللية واملنافسة اهلجومية ضمن 

 & Lumpkin).ابعاد التوجه الريادي على مستوى املنظمة

Gregory,1996:137-150) ، ويرى(Alegre & 

Chiva,2009:6)  املوقف بان التوجه الرياي يشي اىل
االسرتاتيجي املتمثل يف الرغبة العالية يف اعطاء افكار جديدة 
تسبق املنافسني، فهي تضمن الفلسفة والعمليات واملمارسات 

 .والقرارات اليت تقود املنظمة اىل الريادة
ويؤكد الباحث على ضرورة التمييز بني التوجه الريادي على   

نظمة الريادية هنا مستوى الفرد ومستوى املنظمة، ويرى بان امل
 . تشي اىل التوجه الريادي على مستوى املنظمة 

وضمن ابعاد التوجه الريادي يؤكد الكتاب والباحثني بان اخذ   
املخاطرة هي خاصية متعلقة بالفرد اكثر من ارتباطها باملنظمة ، 

بان املخاطرة احملسوبة واملعقولة   (Bagheri,2009: 178)ويؤكد
املألوفة لدى القادة الرياديني وبالتحديد يف تعد احد اخلصائص 

املراحل املبكرة من العملية الريادية ، ويعين ميل الفرد ومدى 
 استعداده للمخاطرة اليت تعرب عن الريادة على مستوى الفرد

(Reimers & King, 2009:6) . اما خبصوص االستقاللية فقد
اىل ان  (Lumpkin & Gregory,1996:140)اشار 
قراطية والتنظيم التقليدي نادراً ما يساهم يف انشطة الدخول البيو 

اىل االسواق اجلديدة، حيث ان هناك حاجة اىل االستقاللية 
بالعقبات  لدى فرق العمل واألفراد اخلالقني غي املرتبطني

التنظيمية لقيادة االسواق، ومن هنا فان االستقاللية هي للفرد 
تتم فيها صنع القرارات من  وليس للمنظمة، وان املنظمات اليت

 ويبني  .قبل املالكني فان املالك يضمن االستقاللية لنفسه

(Elizabeth, et. al. ,2004:22)  بان العمل الفرقي هو
: 8001حممود، )العاملني يف االستقاللية ويرى استجابة لرغبة 

بان مبدأ االستقاللية ال يتم اال جبانب توافر متطلبات  (121

اتية لدى الفرد او اجلماعات اليت تسمح هلا حبرية االدارة الذ
حتديد املهام والوسائل املطلوبة لتنفيذها واختاذ القرارات املتعلقة 
هبا واليت ميارسها االفراد يف العمل وفق فلسفة االدارة الذاتية او 

 . تلك الفلسفة باعتبارها احد املتطلبات الضرورية لتطبيق 
على مستوى الفرد غالبًا ما تتجسد  ويرى الباحث بان الريادة  

يف عنصر القيادة، وعليه فان القيادة الريادية هي التعبي املالئم 
وان  .وتعد املخاطرة احدى خصائصها للريادة على مستوى الفرد

واليت  لتوجه الريادي على مستوى املنظمةااملنظمة الريادية هي 
تتبىن اسلوب فرق وبالتايل تستجيب لرغبة افرادها يف االستقاللية 

يعرف العمل املدارة ذاتياً كاحد متطلبات املنظمة الريادية، وعليه 
حتقيق الباحث املنظمة الريادية باهنا املنظمة اليت تسعى اىل 

باالعتماد على اسلوب فرق العمل  من خالل االبداع القيمة
املدارة ذاتيًا ليتمكنوا من استباق املنافسني يف توليد الفرص 

 .هلا باسلوب تنافسي هجوميواستغال
 خصائص المنظمة الريادية :1-8
خصائص املنظمة يتفق غالبية الكتاب والباحثني على ان   

املنافسة اهلجومية، فرق  ، االستباقية،اإلبداعتضمن الريادية ت
 & Lumpkin) العمل املدارة ذاتيًا واليت تعرب عن االستقاللية 

Gregory,1996) (Vecchio,2003), (Yang,2008) , 
(Belousova & Benoît,2009)  واستنادًا اليهم ميكن توضح

- :هذه اخلصائص كااليت
  :  Innovationاالبداع  -أ
يتفق غالبية الكتاب والباحثني بامهية االبداع كاحد متطلبات   

املنظمة الريادية اضافة اىل املنافسة واالستباقيية واسلوب فرق 
اىل  (Lumpkin & Gregory,1996:142) العمل، اذ اشار 

وعرف  .ان االبداع هي احد العوامل الضرورة اليت حتدد الريادية
جديد سواء كان يف جمال االنتاج او  بشيءاالبداع بانه االتيان 

التسويق ، فاالبداع ميكن ان يكون منتجًا جديدًا اوحتسينًا ملنتج 
ت قائم او عملية او اسلوب انتاجي جديد او حتسني يف العمليا

االنتاجية، ويف جمال التسويق ميكن ان يكون يف اطار تطوير 
االبداع و .(122-128: 8002لعامري والغاليب، ا) سلسلة القيمة 
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امليل حنو التفكي اخلالق وتطوير افكار مميزة ومفيدة يعين قابلية 
  ، (Bagheri,2009:  178)من الفرص 

  :(Proactiveness) ةاالستباقي -ب
عين املبادأة، اذ يشي قاموس االستباقية ت  

(Webster,1988:928)  االستباقية تعين املبادأة واالستعداد بان
مقدمًا للتعامل مع الصعوبات احملتملة ، ويعرف قاموس 

(Oxford,2006:1201)  . باهنا تعين السيطرة على املوقف من
خالل جعل االشياء حتدث بداًل من انتظار لالحداث 

اىل ان  (Argon,1998:113)اشار اذ ، واالستجابة هلا
او متييز /هي القدرة على اجياد الفرص و(  املبادأة )االستباقية 

الفرص عند القيام بطرح املنتجات يف السوق ، واالستجابة 
ومييز . تكون بالتغيي وليست كردة فعل لالحداث

(Birgitta,2002:5-6)  بني املبادأة واالستجابة(Reactive) 
تجابة يكون مبثابة ردة فعل للتغيات اليت حتدث ويبني بان االس

يف البيئة، اما املبادأة فهي تعين االستباق يف املنتجات والسوق 
 . والعمليات االدارية

 Competitive)المنافسة الهجومية   -ج

Aggressiveness)  : 
ان املنظمات اليت تنوي ان تكون ريادية تواجه مسؤوليات    

ان ختطو  خبطوات لرتسيخ شرعيتها وقوهتا جديدة ، اذ ان عليها 
ووجودها امام املنافسني واجملهزين والزبائن 

(Stevenson,2005:36)  ويوضح قاموس ،
(Oxford,2006:30)  مصطلح(aggressive)  باهنا تعين

ويؤكد . استخدام طريقة التهديد والتعامل بالقوة من اجل النجاح
جيات مهامجة السوق بان الكثي من املنظمات تعتمد اسرتاتي

باملنتجات اجلديدة والرتويج هلا هبدف توسيع املكانة السوقية هلا، 
السعرية وقيادة السعر يف  ةوتتبىن مدخل التوجه حنو املنافس

بان    (Lumpkin & Gregory,1996:139)ويرى. السوق
املنافسة احلادة تتم من خالل تقليل السعر والتضحية باالرباح 

تسويق وجودة السلع واخلدمات بشكل اكثر واالنفاق على ال
 .مقارنة باملنافسني

 Self-Managed Work)فرق العمل المدارة ذاتيًا  -د

Teams) :  
اىل عدد قليل من االفراد يرتاوح  ( team )يشي الفريق    

من االفراد الذين ميتلكون مهارات مكملة لبعضهم  (82-1)مابني
قيق هدف مشرتك البعض ويلزمون انفسهم من اجل  حت

(Kinicki& Williams,2008:157-160).  وتشي فرق
اىل (Self-Managed Work Teams) العمل املدارة ذاتيًا 

الفرق املصممة لالستفادة من االندماج العايل للعاملني الذين 
مينحون هلم التمكني للقيام بالتغييات يف العمليات وميتلكون 

منهم وذلك لضمان النتائج املرجوة املعرفة اجليدة للمهام املطلوبة 
(Stevenson,2005:301). فرق العمل املدارة ذاتياً  ويعرف

باهنا الفرق اليت ميتلك افرادها مستويات عالية من االستقاللية 
ق ويرتك هلم القرار المتام العمل، فاالدارة حتدد اهداف هذه الفر 

ما تبدأ ، وهلذا فان املشاريع اجلديدة عادة عن كيفية اختاذها
بالفرق، فهناك منافع كامنة وراء العمل بالفرق 

.(Bagheri,2009: 178)  وتؤكد الكثي من الدراسات ان
البيوقراطية والتنظيم التقليدي نادرًا ما يساهم يف فاعلية 
الداخلني اجلدد يف السوق وبداًل من ذلك فان هناك حاجة اىل 

الفراد املبتكرين االستقاللية لدى القادة باسلوب فرق العمل وا
املتحررين من القيود التنظيمية وذلك لقيادة املشاريع اجلديدة، 
فاحلرية واالستقاللية تضمن االفراد لتطبيق ابتكاراهتم واليت 

  (Lumpkin & Gregory,1996:141)، تضمن الريادية
 :القيادة الريادية والنجاح الريادي :1-3

ر من دون قيادة املؤسسني ان املشروع املغامر اجلديد ال يظه     
هدافها وينظمون الذين يبدؤون يف حتديد رسالة املنظمة وا

ويرى .(Ensley, et. al. ,2006, 244 )وحيفزون العاملني
(Sharon, et. al,2004:43)  بان حتسني الوضع التنافسي يايت

من الرؤية الواضحة من القائد والذي ميكن تطبيقها من قبل 
بان الدراسات   (Hulsing,2008:38)ويوضحاملدراء واالفراد ، 

املعاصرة يف الريادة تشي اىل العالقة القوية بني خصائص القيادة 
لدى الرواد وادارة املنظمات الريادية وان النجاح الريادي يعتمد 

اشارت الكثي و  ، اىل حد بعيد على القدرات القيادية للريادي
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ايصال الرؤية من قبل  يف جمال القيادة الريادية انمن الدراسات 
 & Ppalexandris) القائد يؤثر مباشرة على منو املشروع املغامر

Eleanna,2008:381) ، ويؤكد(fernald. et.  al. ,2005:4) 

ان جناح املنظمة وبقائها مرهون باختيار منط القيادة ، فالكثي 
من مؤسسات االعمال فقدوا قدراهتم التنافسية بسبب تركيزهم 

ويشي . ارة اكثر من تركيزهم على القيادةعلى االد
(Stam,2007:31)  بان القيادة تعد ضرورية الن الكثي من

املنظمات وخاصة الصغية منها جتد صعوبة يف استئجار العمال 
فتعزيز ثقافة املنظمة من قبل القيادة ميكن ان تساعد يف  ،املاهرين

 .ابقاء االفراد اجليدين

بان املنظمات ذات  (Suri & Ashley,2008:238)ويرى    
التوجه الريادي يتطلب منها قيادة تشجع السلوك الريادي داخل 

القيمة االسرتاتيجية املنظمة من اجل استكشاف 
وضمن سياق القيادة الريادية والنجاح الريادي يوضح .واستغالهلا

(Gorman, et. al.,1997,63)  ان هناك الكثي من الدراسات
الريادة ميكن ان تكتسب او على االقل ميكن اليت تشي اىل ان 

 .تعزيزها من خالل التعلم الريادي
 Drucker,1985ما قدمه  (Kuratko,2005:580)ويوضح   

ان الريادة ليست سحرًا وال لغزًا كما انها ال " عندما اشار 
تأتي عن طريق الوراثة، بل انها معرفة كاي حقل معرفي اذ 

ور برامج التعليم الريادي مبنهجية ويؤكد على د".  يمكن تعلمها
على ضرورة دراسة الريادة ضمن  (Kuratko)القيادة ، اذ يركز 

منهجية القيادة وينتقد وجهات نظر الباحثني الذين يقدمون 
برامج التعلم الريادي مبنهجية خاصة، بل يشي اىل ان املوضع 

سيكون  (81)الصحيح للريادة يف مدارس االعمال يف القرن 
وقدم بعض اليات التعلم الريادي .  منهج القيادةضمن 

وتضمنت الرتكيز على البحوث واالصدارت من الكتب واجملالت 
االكادميية اليت تتناول االعمال الصغية واملنظمات الريادية، 
واملالحظة املباشرة للممارسات الريادية ودراسة احلالة املتعلقة 

واالستفادة  ة للروادني وحتليل السمات الشخصيخبربات الريادي
، فضاًل انشطة وبرامج  ينارات املقدمة من قبل الروادمن السم

 . اجلامعات خبصوص تعليم االفراد حول الريادة

 
 المبحث الثالث
 منهجية البحث

 
 مشكلة البحث: 3-2

تشي نتائج الدراسات ان بقاء ومنو املنظمة يتأثر مبدى     
بة  والتكيف للعوامل البيئية قدرهتا يف االستباق اكثر من االستجا

واليت تتزايد حدة تأثياهتا يوم بعد  داليت تتسم بالتغيي والتعقي
، اذ انه استناداً  (Rauch& Frese 2000;Luissor,2005)يوم

باشر املناجتة من التالمس املباشر والغي اىل مالحظة الباحث وال
العمال بان التوجهات احلديثة ملنظمات ا تبني مع واقع امليدان

ية العاملة يف العاملية قد زادت املخاطر والغموض للمنظمات احملل
ان فرصة النجاح أصبحت للمنظمات اليت  إذ،  كوردستان  قليما

السريع واملستمر  لتسبق األحداث وتقدم اإلبداع بالتغيي والتحو 
للمنتجات واألسواق وترتك ورائها التحديات للمنظمات املنافسة 

اذ يشي بعض الدراسات اىل انه يتطلب . ابة هلايف كيفية االستج
من املنظمات االستباقية يف التوجه السريع حنو تفضيالت الزبائن 

تبلور  إذ . (House,2000: 34)االسواق والريادة فيها وابتكار
للباحث بان ادارة غالبية املنظمات العاملة يف االقليم يتجهون 

هم حنو الريادية وهذا ما حنو حتقيق املردود املادي اكثر من سعي
يتطلب قيادة متتلك اخلصائص الريادية لكي توجه املنظمة 

 .لتحقيق الريادة
واستناداً اىل ما تقدم يرى الباحث بان هناك حتديات تدفع      

اذ ان حتقيق  تتجه حنو الريادية،ان ادارة منظمات االعمال يف 
رة ظهور نوع أرضية مناسبة لضرو  ا هيأ، ممالريادية يعد حتديًا 

 Gunther & Mc)اخر من قادة االعمال والذي اشار 

Millian ,2000)  وهذا ما يربر البحث . اليها بالقيادة الريادية
عن دور القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة الريادية، 
والتعرف على مضامني هذه املتغيات اليت تتسم باحلداثة نوعاً 

د فانه ميكن طرح مشكلة الدراسة يف ما، وانسجامًا مع ما ور 
 -:التساؤالت التالية

االعمال يف ماهي طبيعة خصائص القيادة الريادية لدى قادة  -2
 ؟ املنظمات عينة البحث
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الريادية  تحنو حتقيق متطلبا عينة الدراسةهل تتجه املنظمات  -1
 للمنظمة ؟  

هل ان توفر مستويات من خصائص القيادة الريادية حتقق  -3
 ؟لريادية يف املنظمات عينة البحثاملنظمة امتطلبات 

كيف تساهم كل خاصية من خصائص القيادة الريادية يف   -4
 ؟لمنظمات عينة البحثحتقيق الريادية ل

 

 :أهمية البحث :3-1
تكتسب امهية الدراسة من اجلانب النظري بكوهنا تساهم يف   

دبيات وباالعتماد على اال املعرفة العلمية ملتغيات البحثتعميق 
اليت تناولت املفاهيم ، اذ ان هناك الكثي من الدراسات عن 

 Cogliser)القيادة ، اال ان قلياًل منها طبقت يف جمال الريادة 

&Brigham,2004:99)  خاصة وحسب علم الباحث فانه ،
ال توجد دراسة تبحث عن العالقة بني متغيي القيادة الريادية 

ث تضيف امتدادًا للفكر االداري ومتطلبات املنظمة الريادية حبي
ويف اجلانب امليداين فان البحث يكتسب امهيته من خالل .

ريادية لدى لتشخيص مستويات توفر خصائص القيادة ال حماولته
حبيث تساهم يف حتقيق متطلبات املنظمة  املنظمات عينة البحث

ن ان يساهم يف تقدمي الريادية، ان هذا النوع من الدراسة ميك
 .من حتقيق الريادية هلا عينة البحثنظمات كن ملإطار مت

 :اهداف البحث :3-3
القيادة ) اىل حتليل وتشخيص العالقة بني  يهدف البحث اىل 

وذلك من خالل املراجعة ( الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية
للدراسات واالحباث اليت تناولتهما ، ووصف وتشخيص 

القادة يف  دية لدىمستويات توفر خصائص القيادة الريا
 ، ومستويات حتقيق متطلبات املنظمةاملنظمات عينة البحث

فضاًل عن اختبار عالقة تأثي  الريادية يف منظمات عينة البحث
 .خصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة الريادية

 
 
 
 

 :فرضيات البحث :3-4
ائص معنوية بني خص هناك عالقة الفرضية الرئيسة االولى -

القيادة الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية، وتنبثق منها 
 -:الفرضيات التالية

معنوية بني خاصية الرؤية االسرتاتيجية  هناك عالقة  -2
 .ومتطلبات املنظمة الريادية

معنوية بني خاصية اعتماد املخاطرة ومتطلبات  هناك عالقة -1
 ..املنظمة الريادية

نع القرارات الريادية معنوية بني خاصية ص هناك عالقة -3
 .ومتطلبات املنظمة الريادية

معنوية بني خاصية املهارات االجتماعية هناك عالقة  -4
 .ومتطلبات املنظمة الريادية

 
هناك تأثي معنوي خلصائص : الفرضية الرئيسة الثانية -

القيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية، وتنبثق منها 
 -:الفرضيات التالية

أثي معنوي خلاصية الرؤية االسرتاتيجية يف متطلبات هناك ت -2
 .املنظمة الريادية

هناك تأثي معنوي خلاصية اعتماد املخاطرة يف متطلبات  -1
 .املنظمة الريادية

هناك تأثي معنوي خلاصية صنع القرارات الريادية يف متطلبات  -3
 . املنظمة الريادية

يف متطلبات هناك تأثي معنوي خلاصية املهارات االجتماعية  -4
 .املنظمة الريادية

 
يتباين تأثي خصائص القيادة : الفرضية الرئيسة الثالثة -

 .الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية
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 انموذج البحث :3-5
 
 
 
 
 

 
 

 البحث أمنوذج -:(2)الشكل 
 

 البيانات وتحليلها اساليب جمع: 3-6
علمياة جباناب عاادد البحاوث الدراساات و  مت االعتمااد علاى اهام  

وعااادد مااان الكتاااب فضااااًل عااان  جلامعياااةمااان االطااااريح والرساااائل ا
ف علاااى احااادث ماااا كتاااب االطاااالع علاااى مواقاااع االنرتنااات للتعااار 

وذلااك هباادف إكمااال متطلبااات اجلانااب النظااري حااول املوضااوع 
كانت استمارة االستبانة االداة الرئيسية جلمع البيانات و . اسةللدر 

اين ، اضاااافة اىل املقاااابالت الشخصاااية ماااع املتعلقاااة باجلاناااب املياااد
، ومت تصميم اساتمارة  وضيح الفقراتافراد عينة الدراسة هبدف ت

يااة االسااتبانة باالعتماااد علااى عاادد ماان الدراسااات النظريااة والتطبيق
، وخضاااااعت االساااااتبانة اىل التحكااااايم لتعاااااديل الفقااااارات السااااابقة 

االساااتبانة  دف اختباااار حمتاااوىوهبااا،  بيئاااة االقلااايماملناسااابة لاااتالئم 

مت  ناقضاااااه ماااااع نفساااااه يف الدراساااااة ،وعااااادم ت هاوضااااامان اساااااتقرار 
وبلا  الدقاة يف اجاباات، لتحقيق  (الفا كرونباخ)استخدام معامل 

وباااااذلك أخاااااذت  (0.280)معااااادل قيماااااة معامااااال الفاااااا كرونبااااااخ  
  . (1) االستبانة صيغتها النهائية كما هي يف امللحق

: متغيات الدراسة رقم وعدد عبارات  (1)ويوضح اجلدول    
، ات عينة الدراسةبيانات تعريفية عن املنظم ولاجلزء اال تضمن

 لثالثامبتغي القيادة الريادية ، اما اجلزء  واجلزء الثاين اختص
واستخدمت الدراسة مقياس    .تعلق مبتغي املنظمة الرياديةف

(Likert) اذ ان افراد ، تقيس درجات االجابة  اخلماسي اليت
اجابوا عن مستويات توفر خصائص القيادة الريادية  بحثعينة ال

لدى قادة منظماهتم، ومدى توفر متطلبات املنظمة الريادية عند 
 . ادارة منظمتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص القيادة الريادية
 

 ؤية االسرتاتيجيةالر  -
 اعتماد املخاطرة -
 صنع القرارات الريادية -
 املهارات االجتماعية -

 

 متطلبات المنظمة الريادية
 

 االبداع -
 االستباقية -
 املنافسة اهلجومية -
 فرق العمل املدارة ذاتياً  -
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 متغيات استمارة االستبانة -(:2) جدول

 المصدر الرمز االسئلة المتغيرات الفرعية متغيرات الرئيسية ت

 اوالً 

سنة تأسيس ، املوقع ، عدد العاملني ،  لمنظمةبيانات تعريفية عن ا
 النشاط 

 الزيارات امليدانية   4  -5 4

انياً 
ث

 

 2112الربواري، عمر حسني ، - X1----X5 1 الرؤية االسرتاتيجية القيادة الريادية

 2113 ميخان ، خالد محد أمني ، -
 X6---X10 - Bezzina, Frank,2010 1 اعتماد املخاطرة

 X11---X17 -  Dew et al,2008 7 ات الرياديةصنع القرار 
-  fernald. et. Al,2005 

 X18---X23 -  Goleman, D,1998 2 املهارات االجتماعية

الثاً 
ث

 

 المنظمة الريادية
 

 X53---X57 - Van Weezel,2009 1 االبداع
- Lumpkin & Gregory,1996 

 X58---X62 - Van Weezel.,2009 1 االستباقية
- Lumpkin & Gregory,1996 

 X63---67 - Van Weezel,2009 1 املنافسة اهلجومية

 X68---X73 - Kirkman & Shapiro, 2001 2 فرق العمل املدارة ذاتياً 
- Seung-Bum,2006 

 
 :حدود الدراسة:3-7
تضاامن جمتمااع البحااث باملنظمااات االعمااال : احلاادود املكانيااة -أ

عينااة ماانهم اسااتناداً اىل  العاملااة يف اقلاايم كوردسااتان ، ومت اختيااار
منظماااات مااان  (82) عيناااةوبلغااات ال. تاااوفر هياكااال ادارياااة لاااديهم

ويبااني ( اربياال، دهااوك، سااليمانية)االعمااال العاملااة يف حمافظااات 
 .املنظمات عينة البحث (8)امللحق 

الفرتة مابني اب  مدة البحثاستغرقت : احلدود الزمانية -ب
لنظري وامليداين ، ووزعت جبانبيها ا (8011)ولغاية متوز  (8010)

/ حزيران/ 1بدءًا من الستبانة على افراد عينة البحث استمارة ا
 .  8011/متوز/ 10ومت االنتهاء منها يف  8011

تضمن احلدود البشرية بافراد عينة البحاث  :احلدود البشرية  -ج
 مت توزيااع اسااتمارة االسااتبيان علااى عينااة ماان االفااراد العاااملني إذ، 

 يف فاااااارداً ماااااان املسااااااؤولني يف االدارات الوسااااااطى (28)وتضااااامنت 
 .عينة البحث املنظمات

 المبحث الرابع
 تحليل النتائج والمناقشة

   وصف وتشخيص خصائص القيادة الريادية :4-2
االوسااااااط احلساااااابية واالحنرافاااااات املعيارياااااة  (8)يظهااااار اجلااااادول   
، عن خصائص القيادة الريادية لدى قادهتم جابات أفراد العينةإل

علاى تاوفر  اق لادى غالبياة افاراد عيناة البحاثويتبني ان هناك اتفا
، اذ بلاا   لااديهميااة خصااائص القيااادة الريادمسااتويات عاليااة ماان 

، امااااااا  (8.18) خلاصااااااية الرؤيااااااة االساااااارتاتيجيةوسااااااط احلسااااااايب ال
 جاااااءت. ( 8.02)حققاااات  فاهناااااخاصااااية املهااااارات االجتماعيااااة 

تلتهاااااا خاصاااااية صااااانع ثاااااة خاصاااااية اعتمااااااد املخااااااطرة باملرتباااااة الثال
 لكالمهااا (1.22) (1.28)وبلا  الوساط احلساايب القارارات الريادياة 

 .على التوايل

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيادة الريادية -:(1)جدول
 االنحرافات المعيارية االوساط الحسابي المتغيرات ت
 11713 4154 الرؤية االســـتراتيجيـة 1
 11.22 31.2 عتــماد المخاطـــــــرةا 2
 11.52 .312 صنع القرارات الريادية 3
 11221 .411 المهارات االجتماعيــــة 4

 .اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية                                  
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 متطلبات المنظمة الرياديةوصف وتشخيص  :4-1
ط احلسابية ملتطلبات املنظمة اسو قيم اال (1)يظهر اجلدول      

ويالحظ ان مجيع  .الريادية اليت جاءت مجيعها مبستويات عالية
املتوسطات جاءت اكرب من متوسط مساحة املقياس والبال  

يدل  الذيثالثة درجات، ويعزز ذلك قيم االحنرافات املعيارية 
بات املنظمة الريادية على جتانس االجبات خبصوص توفر متطل

 . عند منظمات عينة الدراسة 

 الريادية نحرافات المعيارية لمتطلبات المنظمةاالوساط الحسابية واال -:(3 )جدول
 االنحرافات المعيارية االوساط الحسابي المتغيرات ت

 0.957 4112 االبداع 1

 0.858 31.7 االستباقية 2
 0.869 3122 المنافسة الهجومية 3
 0.909 4113 فرق العمل المدارة ذاتياً  4

 .اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية                                  

بين خصائص القيادة الريادية ومتطلبات تحليل العالقة : 4-3
 المنظمة الريادية

ئص القيادة نتائج حتليل العالقة بني خصا (8)اجلدول  يبني     
بوجود عالقة واظهرت الريادية ومتطلبات املنظمة الريادية ، 

املؤشر )ارتباط معنوية بينهما ، اذ بل  معامل االرتباط بينهما 
، مما يعين قبول (0.02)ومبستوى معنوية  (0.121)(الكلي

 . الفرضية الرئيسة االوىل

      
 ية ومتطلبات املنظمة الرياديةالعالقية بني خصائص القيادة الرياد -(: 4) جدول 

 
 
 
 
 

                 
 
 

  (0.02)العالقة معنوية عند مستوى*     ،وينائج احلاسب االلكرت اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على نت          

بان الرؤية االسرتاتيجية ترتبط بعالقة  (8)من اجلدوليالحظ   
وهي اكرب قيمة  نظمة الريادية ،معنوية موجبة مع متطلبات امل

تلتها ،  (0.323)اذ بلغت االرتباط بينهما  حققتها الدراسة
مث ، (0.388) خاصية اخذ املخاطرة إذ بلغت قيمة االرتباط

خاصية صنع القرارات الريادية واملهارات االجتماعية ومبعامل 
على التوايل، مما يعين بان  (0.802) ، (0.318) ارتباط قيمتها

تطلبات الريادية تالزم املنظمات اليت متتلك قادهتا رؤية امل
اسرتاتيجية وخاصية اخذ املخاطرة فضاًل عن خاصية صنع 

مما يعين قبول الفرضيات  القرارات الريادية املهارات االجتماعية،
 . الفرعية االربعة التابعة للفرضية الرئيسة االوىل

 بين متغيرات الدراسة تحليل التأثير : 4-4
 يف ضوء التأثي بني متغيات البحث يتعلق هذا اجلزء بتحليل  

اىل ان خصائص القيادة  (5) يبني اجلدول، و البحث فرضيات
تؤثر معنويًا يف املنظمة الريادية عند ( املؤشر الكلي)الريادية

هلا  (R2)، اذ بل  معامل التحديد (0.02) مستوى معنوية
ن االستجابة م %(31.2) والذي يشي اىل ان( 0.312)

عزى اىل خصائص لدى عينة البحث يملتطلبات املنظمة الريادية 

 
 ت

                                المتغير التابع  
        المتغير المستقل

 خصائص القيادة الريادية

 متطلبات المنظمة الريادية

0.696 الرؤية اإلستراتيجية 1
*

 

0.624 اعتماد المخاطرة 2
*

 

0.614 صنع القرارات الريادية 3
*

 

0.408 ماعيةالمهارات االجت 4
*

 

0.797 المؤشر الكلي 5
*
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يعزى اىل عوامل اخرى ،  %(13.2)القيادة الريادية وان الباقي 
وهي اكرب من  (122.282)احملسوبة ( F)ويعزز من ذلك قيمة 

، (2821)عند درجيت حرية (1.282)قيمتها اجلدولية البالغة
يسة الثانية مبدئيًا واليت تشي اىل ان وبذلك تتحقق الفرضية الرئ

هناك تأثي معنوي خلصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات 
يف ضوء الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية و . املنظمة الريادية

تأثي كل خاصية من خصائص  سة الثانية ، فقد مت حتليلالرئي
  -:كما يأيتالقيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية و 

تأثير خاصية الرؤية االستراتيجية في متطلبات المنظمة  -أ
 الريادية

خلاصية الرؤية  اىل وجود تأثي معنوي (2)يشي اجلدول   
االسرتاتيجية يف متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية 

والذي يعين ان حوايل  (0.828)بل  معامل التحديدو ،  (0.02)
لدى عينة  ابة ملتطلبات املنظمة الرياديةمن االستج%( 82)

،  وهي اكرب نسبة تأيت من خاصية الرؤية االسرتاتيجية البحث
وهي  (23.823)احملسوبة البالغة ( F)ويعزز معنوية العالقة  قيمة 

، وهذا يعين اثبات (1.282)اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة
 .يةللفرضية الفرعية االوىل للفرضية الرئيسة الثان

 
  خصائص القيادة الريادية يف متطلبات املنظمة الريادية تأثي -(:2)الجدول 

 المتغير التابع                    
 المتغير المستقل

 خصائص القيادة الريادية

 F  متطلبات المنظمة الريادية

 0 

(t) 

 1 
(t) 

R
2

 ةالجدولي المحسوبة 

 0.696 0.583 الرؤية اإلستراتيجية
(9.298)* 

0.484 86.456 3.945 

 0.624 0.426 اعتماد المخاطرة
(7.669)* 

0.390 58.820 

 0.614 0.475 صنع القرارات الريادية
(7.466)* 

0.377 55.736 

 0.408 0.306 المهارات االجتماعية
(4.290)* 

0.167 18.408 

 0.797 0.823 المؤشر الكلي
(12.646)* 

0.635 159.931 

N=94        P 05.0       Tabulated  .t.  at  d,f (1.92)   = احملسوبة  )    1.661 t)
 * ،اجلدول من اعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسوب        

    

تأثير خاصية اعتماد المخاطرة في متطلبات المنظمة  -ب
 الريادية

ىل ان خاصية اعتماد املخاطر تؤثر معنويًا يف ا (5)يشي اجلدول 
،  (0.02)متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية 

من متطلبات  %(12)يظهر بان ( R2 )وباالستناد اىل قيمة 
 صية اعتماد املخاطرة لدى القادة،املنظمة الريادية تعزى اىل خا

 ةحري عند درجيت (22.280)والبالغة  (F)ويؤكد ذلك قيمة 
(1.28). 

تأثير خاصية صنع القرارات الريادية في متطلبات   -ج
 المنظمة الريادية

ان صنع القرارات الريادية لدى القادة  (5) يشي نتائج اجلدول   
الرياديني يف منظمات عينة الدراسة يؤثر يف حتقيق متطلبات 

، ويبني ذلك قيمة ( 0.02)املنظمة الريادية عند مستوى معنوية 
(R2 )  من استجابة ( %11.1)مما يعين ان  (0.111)والبالغة

هي ناجتة من خاصية صنع ( املنظمة الريادية)املتغي التابع
احملسوبة  ( F)القرارات الريادية ، ويؤكد ذلك قيمة 

( 1.282)وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة (22.113)والبالغة

 . رضية الرئيسة الثانية ثة للف، وهبذا مت اثبات الفرضية الفرعية الثال
تأثير خاصية المهارات االجتماعية في متطلبات المنظمة  -د

 الريادية
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ان خاصية املهارات االجتماعية تؤثر  ( 5) يبني اجلدول    
 (0.02)معنويًا يف متطلبات املنظمة الريادية عند مستوى معنوية 

 وهي اكرب من قيمتها( 12.802)احملسوبة ( F)، اذ بل  قيمة 
مما يؤكد على معنوية العالقة، ويبني اجلدول  (1.282)اجلدولية 

والذي يشي اىل ( 0.131)بل   ( R2)املذكور ان معامل التحديد
من التغيات اليت تطرأ يف املنظمة الريادية يعزى اىل %( 13.1)ان 

مما يثبت الفرضية الفرعية . امتالك القيادة للمهارات االجتماعية
  .الرئيسة الثانيةاالخية للفرضية 

)ويالحظ من قيم    الفرعية واملتعلقة بنسبة امهية املتغيات  (1
ان خاصية الرؤية ، ( خصائص القيادة الريادية)املستقلة

تلتها اعتماد  (0.696)االسرتاتيجية حققت اعلى قيمة والبالغة 
تلتها  ثةباملرتبة الثال صنع القراراتجاءت خاصية املخاطرة و 

)واليت بلغت قيمة معامل  املهارات االجتماعية خاصية  هلا  (1
اليت جاءت اكرب من القيمة   (t)، ويؤكد ذلك قيم  (0.802)

امهية القيادة وتأسيساً على ذلك فان ،  (1.661)اجلدولية البالغة 
تنبع  ياديةة تأثيها يف حتقيق متطلبات املنظمة الر ومعنوي الريادية

من رؤيتها االسرتاتيجية اواًل واعتمادها للمخاطرة يليها صنع 
وفق ما قمه الباحث  القرارات الريادية مث املهارات االجتماعية

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت اليه   .ضمن امنوذج البحث
الدراسات  الذي اكد بان  (Hulsing,2008:38) دراسة

 العالقة القوية بني خصائص القيادة املعاصرة يف الريادة تشي اىل
لدى الرواد، وادارة املنظمات الريادية، ويرى بان النجاح الريادي 

 .يعتمد اىل حد بعيد على القدرات القيادة للريادية
 

 
 المبحث الخامس

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: 5-2
ية استنادًا اىل ما جاء به االطر النظرية عن القيادة الرياد  

واملنظمة الريادية، وبناًء على تشخيص متغياهتا واختبار 
- :يعرض هذه الفقرة اهم االستنتاجات وكااليت واالثر العالقات

ومفاهيمي يعكس متكن الباحث من بناء اطار نظري  -2
مفاهيم الريادة على مستوى الفرد التوجهات احلديثة اليت متيز 

املنظمة )املنظمة عن الريادة على مستوى( القيادة الريادية)
تتضمن تولفية من خصائص القيادة  فالقيادة الريادية( الريادية
احدى التوجهات القيادية املعاصرة اليت متتلك من  ، فهي والريادة

املهارات اليت متكنها من اعتماد املخاطرة يف صنع القرارات 
 .الريادية سعياً لتحقيق الرؤية االسرتاتيجية

اىل املنظمة السباقة يف االبداعات  تشي املنظمة الريادية -1
، وتعتمد اىل حد كبي على لتحاول اجتياز املنافسني باستمرار

اذا ما  متطلباهتا ميكن ان تتحقق ، و التوجهات الريادية للقائد
اعتمدت ادارة املنظمة على الفرق املدارة ذاتيًا الناجتة من رغبة 

يف صنع  واالستباق االفراد يف االستقاللية ليتمكنوا من املبادرة
 . لالحداث القرارات اكثر من االنتظار للقيام بردة فعل

ظمات نيقود حتليل اراء افراد عينة الدراسة اىل ان قادة م -3
عينة الدراسة ميتلكون مستويات جيدة من خصائص القيادة 
الريادية وان خاصية الرؤية االسرتاتيجية جاءت باعلى املستويات 

اعية مث صنع القرارات الريادية اضافة اىل تلتها املهارات االجتم
 . خاصية اعتماد املخاطرة

حتقق منظمات عينة الدراسة مستويات مقبولة من  -4
متطلبات الريادية واملتمثلة باالبداع والفعل االستباقي واملنافسة 
اهلجومية وفرق العمل املدارة ذاتياً، وان اكثر املتطلبات حتقيقاً هو 

 .مل املدارة ذاتياً االبداع يليه فرق الع

تقود نتائج حتليل عالقات االرتباط بني خصائص القيادة  -5
الريادية واليت اظهرت ان مجيع  الريادية ومتطلبات املنظمة
معنوية، اىل استنتاج بوجود االقرتان  عالقات االرتباط كانت

 .بينهماوالتالزم 

اوضحت نتائج حتليل التأثي بني متغيات البحث وجود  -6
خلصائص القيادة الريادية يف حتقيق متطلبات املنظمة  ويتأثي معن

الريادية وان اقوى اخلصائص تأثيًا فيها هي خاصية الرؤية 
االسرتاتيجية ، اما اضعف اخلصائص تأثياً فهي خاصية املهارات 

 .االجتماعية
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 التوصيــات :5-1

تأسيسًا على ما تقدم من استنتاجات يعرض هذه الفقرة       
توصيات اليت يراها الباحث باهنا مناسبة لتعزيز خصائص بعض ال

القيادة الريادية مبا يضمن حتقيق متطلبات املنظمة الريادية وعلى 
- :النحو االيت

ضرورة دراسة االطر الفكرية االدارية وتعميقها فيما يتصل  -2
واالستفادة من اهم املداخل  واملنظمة الريادية بالقيادة الريادية
التوجهات الريادية على مستوى الفرد تتناول  واملدارس اليت

ملا لذلك من اسهام يف حتقيق النجاح يف اكتساب  واملنظمة
 .اخلصائص الريادية للفرد وبالتايل للمنظمة ايظاً 

الرتكيز على بقادة منظمات االعمال  يوصي الباحث -1
التوجهات الريادية للمنظمة اكثر من اعتماد مبدأ حتقيق املردود 

الرتكيز على االبداع و التغيي االستباقي اكثر من تبين ، باملادي
وغرس ثقافة املنافسة . اسرتاتيجية االستجابة باسلوب رد الفعل

ومنح االستقاللية من خالل  وكيفية اجتياز املنافسني يف السوق 
 .دعم اسلوب فرق العمل املدارة ذاتياً 

 جيب على القادة بناء اساليب جديدة يف قراءة املستقبل -3
وحتليل املعطيات للخروج برؤية اسرتاتيجية  فضاًل عن اسلوب 

االستفادة املخاطرة واكتساب املهارات االجتماعية من خالل 
الالزمة  االجتماعية للحصول على املعرفة من شبكة العالقات
بتبين اسلوب  حشد الدعم للقرارو الريادية لصنع القرارات 
 .املشاركة يف صنعها

ه نظمات عينة الدراسة الريادية فانمن اجل ان تتحقق مل -4
بان تفكر يف استغالل نقاط  على قيادات منظمات عينة البحث

القوة واملتمثلة بوجود خصائص القيادة الريادية والرتكيز على 
خاصية الرؤية االسرتاتيجية واعتماد املخاطرة، وتسخيها لتحقيق 

قيق متطلبات متطلبات املنظمة الريادية الهنا االقوى تأثيًا يف حت
 .املنظمة الريادية 

بضرورة وضع  منظمات عينة البحث الباحث ادارة يوصي -5
االبداع واالستباق يف التغيي فضال عن  اسرتاتيجية كفيلة بتحقيق

 .اسلوب املنافسة وتبين فرق العمل املدارة ذاتياً وتعزيزها

الدراسات املستقبلية التوسع فيها يقرتح الباحث يف اطار   -6
عالقة الريادة باخالقيات االعمال، متطلبات حتقيق لتشمل 

الريادة العاملية، والعوامل احملددة للريادية يف اقليم كوردستان 
مقارنة متطلبات الريادة بني منظمة حملية ومنظمة .  والعراق
 .عاملية 

 
 المصادر
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 (1)الملحق 

 استمارة االستبانة 

دور القيادة الريادية فـي تحقيـق متطلبـات )تتضمن االستمارة املرفقة عدداً من املؤشرات اليت تستخدم كوسيلة لقياس مستلزمات حتليل البحث املوساوم      
نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة الايت تروهناا مناسابة لكال لذا وهي دراسة لعينة من منظمات األعمال يف إقليم كوردستان العراق، ( المنظمة الريادية

 مع فائق التقدير واالحرتام....شاكرين تعاونكم   ، ، وان مسامهتكم سيكون هلا االثر البال  يف جناح مهمتناسؤال 

 

 حكمت رشيد سلطان.د                 ره نج حممد نوري                                                                      

 استاذ مساعد          مدرس مساعد                       

 

 ومتلئ من قبل إدارة املنظمة: بيانات تعريفية عن املنظمة: أوالً  

 ..................سنة تأسيس املنظمة  -1
 سليمانية   دهوك             اربيل         :         موقع املنظمة  -2
 100اكثر من          100–  21        20 -10        10اقل من : عدد العاملني يف املنظمة -3
 ................................... نشاط املنظمة  -4

 
 

- :يف احد احلقول اخلمسة واليت متثل وجهة نظرك)     ( يرجى وضع عالمة     :القيادة الريادية: ثانياً 



شدة
ق ب

أتف
 

ايد قأتف
مح

تفق 
ال أ

شدة 
ق ب

 أتف
ال

 

 اإلستراتيجية الرؤية                    - أ
      متتلك  قيادة املنظمة رؤية تفرتض ان املستقبل أفضل من احلاضر 1

      متتلك قيادة املنظمة رؤية مشولية تستطيع من خالهلا حتديد اجتاه أعماهلا 2

      عاملني وحتفيزهم على األميان برؤيتها تتمتع قيادة املنظمة بالقدرة على إقناع ال 3

      تسعى قيادة املنظمة إىل حتقيق حمتوى رؤيتها  4

      تستخدم قيادة املنظمة رؤيتها لتوحيد جهود مجيع عامليها لتحقيق اهدافها اإلسرتاتيجية 5

 اعتماد المخاطرة - ب
      السوقيةتستخدم قيادة املنظمة الكثي من أمواهلا الستغالل الفرص  6

      تؤمن قيادة املنظمة بان اجملازفة هي اليت حتقق األرباح العالية 7

      متيل قيادة املنظمة حنو اقامة املشاريع ذات املخاطرة العالية 8

      حتاول قيادة املنظمة استغالل الفرص ذات الرحبية العالية  9
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      سبيل حتقيق األهدافتتحمل قيادة املنظمة املخاطرة اليت تعرتض  11

 صنع القرارات الريادية                         - ج
      تتمكن قيادة املنظمة من حتديد املشاكل احلقيقية يف العمل 11

      تواجه قيادة املنظمة مشاكل العمل ملعاجلتها بالسرعة ممكنة 12

      نافسةتبادر قيادة املنظمة يف صنع القرارات قبل املنظمات امل 13

      متتلك قيادة املنظمة املهارات اليت متكنها من اختاذ القرارات يف التوقيت املناسب 14

      تتخذ قيادة املنظمة قراراهتا الريادية بناء على معلومات قليلة وذات نوعية خاصة 15

      تعتمد قيادة املنظمة أسلوب املشاركة يف صنع القرارات 16

      ة املنظمة التمكني للعاملني لصنع القرارات يف الظروف الصعبةتوفر قياد 17

 المهارات االجتماعية                     - د
      تعتمد قيادة املنظمة على اساليب فعالة يف اقناع املتعاملني معها 11

      تستمع قيادة املنظمة إىل اصحاب املصلحة بوضوح  19

      اصحاب املصلحة حلل املشاكل واخلالفات  تتفاوض قيادة املنظمة مع 21

      تقدم قيادة املنظمة خمتلف وسائل التشجيع للعاملني   21

      تعمل قيادة املنظمة بالتعاون مع اصحاب املصلحة للتوجه حنو األهداف املشرتكة 22

      تتمكن قيادة املنظمة من بناء العالقات مع مجيع اصحاب املصلحة وادامتها 23

 

 -:يف احد احلقول اخلمسة واليت متثل وجهة نظرك)     ( يرجى وضع عالمة     :المنظمة الريادية: ثالثاً 

 

شدة
ق ب

أتف
 

تفق
أ

ايد 
مح

تفق 
ال أ

شدة 
ق ب

 أتف
ال

 

 اإلبداع - ج

      تركز إدارة املنظمة على االبداع  يف انشطة البحث والتطوير 24

      نولوجيا يف السوقتركزإدارة املنظمة على قيادة التك 25

      حتاول إدارة املنظمة  حتقيق اإلبداع يف تسويق منتجاهتا 26

      تسعى إدارة املنظمة اىل استحداث خطوط إنتاجية جديدة باستمرار 27

      تركزإدارة املنظمة على تقدمي املنتجات املتميزة يف السوق 21

 الفعل أالستباقي -ط      
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 البيانات التعريفية عن املنظمات عينة الدراسة-:( 1) الملحق

 نشاط المنظمة العاملين الموقع أسيسالت (شركة)اسم المنظمة ت

 جتارة عامة 11-51 اربيل 1..5 شركة اإلخالص 1

2 Agmest Pharma co. 211. جتارة وتسويق االدوية 511-15 اربيل 

3 Tarin Net 2112 اتصاالت 11-51 اربيل 

4 Aziz Group 5.11 جتارة،زراعة،تصنيع 511-15 اربيل 

 جتارة عامة 11-51 اربيل 2111 شركة جسر الفرات 5

6 GES Co. 2111 صيانة وخدمات 11-51 اربيل 

7 EMP Co. 2117 جتارة عامة 11-51 اربيل 

1 Al-Absher Co. 2112 تسويق واعالن 11-51 اربيل 

9 Albeit Co. 5... جتارة عامة وإنشاءات 11-51 اربيل 

11 Rekan Group 5..4 جتارة جتزئة وانشائية 511-15 اربيل 

11 Ranj Co. 5... جتارة عامة وانشاءات 11-51 اربيل 

      ة منظمتنا منافسيها يف البدء باألنشطة اجلديدةتسبق ادار   29

      ادارة منظمتنا تكون األوىل يف تقدمي السلع واخلدمات اجلديدة 31

      تعتمد ادارة منظمتنا التقنيات احلديثة يف انشطتها قبل املنافسني 31

      تتصف إدارة منظمتنا باجلرأة يف تنفيذ األفكار املميزة 32

      ل إدارة منظمتنا للقيام ببعض النشاطات اليت من شأهنا أن تعيق عمل املنافسني متي 33

 المنافسة الهجومية -ق     

      تبذل إدارة منظمتنا جهود استثنائية لسحب األعمال من املنافسني 34

      تبحث  إدارة منظمتنا عن الفرص لكسب ميزة اكرب من املنافسني 35

      منظمتنا سلوك تنافسي هجومي جتاه املنافسني تعتمد ادارة 36

      "خنضع املنافسني للرتاجع واالنسحاب من السوق" تعتمد  إدارة منظمتنا على أسلوب  37

      تعتمد ادارة منظمتنا اساليب متكنها من عدم اخلضوع لضغوطات املنافسني 31

 فرق العمل المدارة ذاتياً  -ل     

      لون يف منظمتنا القيام باألعمال على حنو مستقل عن املشرفنيحياول العام 39

      يتخذ العاملون يف منظمتنا القرارات يف موقع العمل بشكل مستقل عن االدارة  41

      تركز إدارة منظمتنا على اداء العمل من خالل فرق العمل املدارة ذاتياً  41

      ل املدارة ذاتياً تثق إدارة منظمتنا بقدرات فريق العم 42

      يتحمل أعضاء الفريق نتائج العمل بشكل تضامين 43

      لدى إدارة املنظمة امليل لتفويض عامليها الصالحيات يف اختاذ القرارات اجلماعية  44
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12 77 Co. 5..2 انشاءات وجتارة 511-15 اربيل 

13 AL-Sofy Group 5..7 جتارة ، انشاءات، زراعية 11-51 اربيل 

14 Ster Group 2113 اتصاالتجتارة عامة، طاقة،خدمات،صناعة 511اكثر من اربيل ، 

15 Derya Group 2111 انشائية 11-51 اربيل 

16 Zen Co. 2113 اتصاالت 511اكثر من اربيل 

17 Green Co. 2112 جتارة ، 11-51 اربيل IT 

11 Zagros Group 5..5 إنشاءات ، خدمات ،جتارة عامة،  511-15 اربيلIT 

19 Doz Co. 2111 تصنيع وجتارة عامة 11-51 اربيل 

21 Italian Style 211. امةتصنيع وجتارة ع 11-51 اربيل 

21 Nawand Co 2112 اتصاالت 11-51 اربيل 

22 Younis Group 211. جتارة عامة 511-15 دهوك 

23 Ster Computer Co. 5..2 جتارة الكرتونيات 11-51 دهوك 

 جتارة عامة، تصنيع، زراعة، سياحة 511اكثر من دهوك 5..5 مؤسسة االمني 24

25 Rast Group 2113 عامة، إنشاءات، زراعي، تصنيع جتارة 511اكثر من دهوك 

26 Global Food Co. 2112 جتارة عامة، تصنيع 11-51 دهوك 

27 Altun Kaya Co. 2112 جتارة عامة 11-51 دهوك 

21 UB Group Holding 2111 جتارة عامة، تصنيع ، زراعي، نقل 511اكثر من دهوك 

 جتارة عامة 11-51 دهوك 2..5 شركة سامل الصراف 29

 جتارة عامة 11-51 دهوك .211 ركة ازراش 31

31 Harun Group 5.77 جتارة عامة وإنشاءات 511اكثر من  دهوك 

32 Newroz Group 5..7 طاقة، جتارة عامة، انشاءات،نقل 511اكثر من دهوك 

 جتارة عامة 11-51 دهوك 2112 شركة جراين 33

 ة وانشاءاتجتارة عام 11-51 دهوك 2111 جمموعة عزالدين شنكايل 34

35 Jwan Group 5..7 جتارة عامة 11-51 دهوك 

 جتارة عامة وانشاءات 511-15 دهوك 2..5 شركة سوالف 36

 جتارة عامة 11-51 سليمانية ...5 شركة سفني 37

 جتارة عامة 11-51 سليمانية 2114 شركة ايستا 31

 جتارة عامة وانشاءات 511-15 سليمانية 2117 شركة هنارة 39

41 Munikh Co. 2114 جتارة عامة وانشاءات 511-15 سليمانية 

41 Dalya Group 2111 جتارة عامة، انشاءات ، نقل 511-15 سليمانية 

42 Sinur Co. 211. جتارة عامة 11-51 سليمانية 

43 Zerdesht Group 5..2 جتارة عامة، انشاءات 511-15 سليمانية 

 ارة عامةجت 11-51 سليمانية 2114 شركة هاوين 44
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 جتارة عامة وتصنيع 11-51 سليمانية ...5 شركة سارتك 45

46 Hosheng Co. 2113 جتارة عامة 11-51 سليمانية 

 جتارة عامة 11-51 سليمانية 2112 شركة ليالن 47

 جتارة عامة 11-51 سليمانية 2113 شركة زريان 41

 تجتارة عامة وانشاءا 511-15 سليمانية 2112 شركة التون 49


 

 ثوختة
مينا شيَوازةكىَ هةرة نوويىَ سةركردايةتييىَ د ناظ تيورييَن ( ثيَشرةو)ئةظ ظةكؤلينة باسى سةركردايةتيا ثيَشةنط 

هةر ئةظ شيَوازىَ سةركردايةتيىَ ية د ناظ ذينطةهيَن طشتيدا و ب تايبةتى د ناظ ذيينطةها كارطرييدا .  كارطرييدا دكةت
لظني و طوهورينيَن ئةريَنى و  كارطيَريا ريَكخراوان هانددةت ذ بؤ بةرسظدانا ظان جؤرة دبيتة ئةطةرىَ ثةيدا بوونا 

 .طهورينيَن ئسرتاتيذييَن جوراوجور ذ ثيَخةمةت بدةستظة ئينانا سةركةظتنىَ و ثيشةنطييىَ
يَدظى ب هزرا سةرةكييا ظىَ ظةكولينىَ لدور ضةوانيا بدةستظةئينانا ثيشةنطييَية بؤ ريَكخراوىَ، ئةظيَذى ث

سةركردايةتييةكا خودان شيان هةية هاندانا كارىَ تيمى بكةت داكو تيم  بشيَت هةظركييةكا ئةريَنى د داهيَناناندا بكةن و 
ئارماجنا ظىَ ظةكولينىَ ئةوة كو باسى ثةيوةنديا د ناظبةرا . د ثيَشكيَشكرنا نووياتى  و بةرهةميَن نوو دا ئيَكةم بن

ريَكخراويَن  (44)بؤ ظىَ ضةنديَذى ..كارتيَكرنا وىَ ل سةر بدةستظةئينانا ريَكخراوةكا ثيشةنطسةركردايةتيا ثيَشةنط و و 
فؤرما راثرسينىَ كو ئاالظةكى سةرةكيىَ . ل هةريَما كوردستانا ئرياقىَ هاتينة دةستنيشانكرن( سةمثل)كارى وةك منوونة 

كارمةنديَن كارطريييَن ظان ريَكخراوان هاتنة (44)رنىَ، ب سةر بدةستظة ئينانا ثيَزانينيَن ثشكا ثراكتيكى بوو، ثشتى بةرهةظك
طرنكرتين ئةجناميَن ظىَ ظةكولينيَذى بريتى بوون ذ هةبوونا كارتيَكرنا سةركردايةتيا ثيَشةنط  لسةر . دابةشكرن

 . بدةستظةئينانا ريَكخراوةكا ثيَشةنط  دا

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The study examined The Concept of Entrepreneurial leadership (EL) as one of the most  modern leadership styles in 

the literature of business administration, this type of leadership is driving the events and generates changes in general 

environment and the business environment in particular, make the management of organizations to respond to these 

changes in different strategies for success and Entrepreneurship. The basic idea of this study concentrate  on how to 

achieve Entrepreneurial of the organization, as the pioneering achievement of the organization requires leadership 

capable of that able to compete and proactive in devising and providing all that is new and unfamiliar. 

The study aims to identify the impact of the Entrepreneurial leadership in achieving the requirements of the 

Entrepreneurial organization, in order to verify this aims the study consisted of (49) of business organization in the 

Kurdistan region of Iraq as a sample, and adopted the Questionnaire as a main tool to collect the data of the field side, 

and distributed on (94) of workers in the management of those organizations. The most important results of study 

indicate that there is a significant effect of Entrepreneurial leadership in achieving the requirements of the 

Entrepreneurial organization.  
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 التعلم التنظيمي يوية فيالقيادة الرؤ  أبعاد ثرأ
 دهوكيف كليات جامعة القيادات اإلدارية طبيقية آلراء جمموعة من دراسة ت 

 

 حممود حممد أمني الباشقايلو  شهاب امحد خضر
 العراق -إقليم كردستان ،، هيئة التعليم التقين اربيلئاكرى املعهد التقين،، قسم احملاسبة

 (5122شباط،  25 :، تاريخ القبول بالنشر5122أيلول،  52: البحث تاريخ استالم)
 

 الخالصة

سيالي  الفيي تببيقايا  نالخدمية، واصبحت االدارة تتفن واالمنظمات الصناعية سواء في يحظى موضوع القيادة باهمية كبيرة في الوقت الراهن 
ضييمن اجييراءات التييدري  وتعلييم  للمنظميية وسييب  الوصييول الييى تحقييي   اياتاييامناييا اسييلوق القيييادة الرؤيوييية التييي تعبييي صييورة الم ييتقب  و  ،جديييدة 

هدف البحث الى التعرف على مدى االستفادة من القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي في المؤس ات الى تح ين جودة االنتاج، لذا  سعيا هافرادا
تحملاا القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي، وقيد اسيتخدم البحيث عينية عشيوا ية التعليمية خاصة الجامعات، كمحاولة لتحديد االبعاد المؤثرة التي 

المعتمد علياما حاسوبيا بعد توزيي  ( MINITAB)و( SPSS)من كليات جامعة دهوك، وتم تحلي  استمارة االستبانة احصا يا في ظ  برنامجي 
مين  اسيتمارة صيالحة للتحليي  ، وتوصي  البحيث اليى مجموعية مين  النتيا  ( 84)م استمارة االستبانة على كوادرها الوظيفيية واسيتالماا البيالد عيدده

ه االساسيية، إن جمي  كليات عينة البحث مقتنعة بان القيادة الرؤيوية  وماتحملاا من ابعادها االساسية ت ام في تعزيز التعلم التنظيميي ضيمن م يتويات اهماا 
واثير معنيو   البعياد القييادة الرؤيويية فيي اليتعلم التنظيميي عليى  ارتبياط وان هناك عالقة .ت عينة البحثوان هناك سعياً لتواجد هذه المؤشرات في  كليا

االهتمام بم توى حلقة التعلم المزدوجة من خالل اثيارة م توى الكلي لكليات الجامعة المبحوثة ، واختتم البحث بمجموعة من التوصيات مناا ال
م يتوى العليى ايير الحالية من االجيراءات وال ياسيات واالهيداف المرجيوة وتبيوير مخببيات العمي  ال يابقة االوضاع وتعدي  المععن الت اؤالت 

 .الكلي لكليات الجامعة المبحوثة
 

 .  الرؤية ، القيادة الرؤيوية ، التمكني ، القيم ، التعلم ألتنظيميي :الكلمات الدالة
 
 

 المقدمة
 

خمتلف نشاطات  اترتكز عليه تشكل القيادة حمورًا مهماً 
وكرب حجمها وتشعب أعماهلا  ، ويف ظل تنامي املنظماتاملنظمة

بالبيئة  وتعقدها وتنوع العالقات الداخلية وتشابكها وتأثرها
اخلارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية، هلي أمور 

 البحث واالستمرار يف إحداث التغيري والتطوير تستدعي مواصلة
، وهذه مهمة ال تتحقق إال يف ظل ة املطلوبةاجلود إىلللوصول 
، ومنها القيادة الرؤيوية اليت تسعى إىل  وقوية واعية قيادة

اكتساب ميزة تنافسية بني املنظمات يف ظل معرفتها على إشباع 
من خالل تدريبهم  هموحتقيق أهدافاملرؤوسني حاجات 

هودهم تقنيات املتزايدة يف استثمار جالوتعليمهم املستمر يف ظل 

إجراءات التعلم التنظيمي خالل و تطوير أدائهم يف العمل ومن 
عالقة  وقد جاء البحث للتعرف على الذي حيقق هذا الغرض،

وية يف التعلم التنظيمي يف املؤسسات ياثر القيادة الرؤ و ارتباط 
 :اآلتيةوقد تأطرت منهجية البحث على وفق احملاور التعليمية، 

 :المناجي اإلطار -2

       :لبحثمشكلة ا -2-2
تعددت نظريات القيادة بشكل ملحوظ من خالل اساليبها 
احلديثة وتطبيقاهتا املختلفة يف املنظمات، فوجدت املنظمات 
نفسها امام هذه النظريات احلرية يف اختيار االسلوب االمثل يف 
استخدامها وبرزت القيادة الرؤيوية اليت تسعى اىل حتديد صورهتا 

ا على الواقع احلايل وايصاهلا ونشرها اىل يف املستقبل باعتماده
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االفراد الذين حيتاجون اىل هذه الفكرة يف ظل التوعية والتعلم 
التنظيمي اليت تسعى اىل حتسني االجراءات اليت تقوم هبا املنظمة 
من اجل استخدام املعلومات بطريقة افضل من خالل التجارب 

يف اإلجابة متثلت مشكلة البحث  واخلربات السابقة، من هنا
  :اآليتعلى السؤال الرئيسي 

وية والتعلم يكيف ميكن تفعيل العالقة بني القيادة الرؤ 
يف كليات جامعة دهوك مبا  اإلداريةالقيادات  التنظيمي لدى
يط التعلم ، وتنشتعزيز القيادة الرؤيوية من ناحيةيؤدي إىل 

 ؟التنظيمي من ناحية أخرى
 :فرعية التاليةتفرع من هذا السؤال األسئلة التو 

الاااااتعلم مساااااتويات وياااااة و يالقياااااادة الرؤ  أبعاااااادماااااا العالقاااااة باااااني  -2
 يف كليات جامعة دهوك؟ اإلداريةالقيادات  التنظيمي لدى

القيادة الرؤيوية يف مستويات التعلم التنظيمي  أبعادما هو اثر  -5
 يف كليات جامعة دهوك؟ اإلداريةلدى القيادات 

التوصايات ماا هاي و  ؟عنهاا البحاثهي النتائج اليت متخا   ما-3
ويات تمساااوياااة و يالقياااادة الرؤ  أبعااااداملقرتحاااة لتفعيااال العالقاااة باااني 
 يف كليات جامعة دهوك؟ اإلداريةالتعلم التنظيمي لدي القيادات 

 :البحث أهمية -2-5
 تقدمي رؤية معاصرة واضحة ومتجددة يف البحث أمهية نتكم

والغايات وحتديد  األهدافوضع   إىلاليت تسعى  للقيادة الرؤيوية
 واألدوارالعمل حنو املستقبل، وممارسة املهام  وإجراءاتوسائل 
حديثة هلم تعرب عن التحديات  لالفراد عرب تقدمي مقارنة الفعلية
 أفعاهلماملنظمات، وأمهية التغيري وانعكاسه على تواجه اليت 

البحث  أمهيةلذا تبدو ، عرب التعلم التنظيمي وأدوارهم املتجددة
 :اللمن خ

تنااااااول البحاااااث عااااان ماهياااااة القياااااادة الرؤيوياااااة، وخصائصاااااها،  -2
 . وأبعادها

م التنظيمااااي، وخصائصااااه، كمااااا تناااااول البحااااث ماهيااااة الااااتعل -5
  .ومستوياته 

النظري والعملي معا، من  اإلطارسلط البحث الضوء على يو  -3
 .والفرعية  األساسيةخالل متغرياهتا 

قيااااادة التمثااال بتقااادمي الااااربط والتفاعااال بااااني املتغاااري املسااااتقل امل -4
 .الرؤيوية واملتغري املعتمد وهو التعلم التنظيمي 

    

  :أهداف البحث -2-3

حتقيق  إىل البحث ، يسعىوأمهيتهيف ضوء مشكلة البحث 
هدفه الرئيسي الذي يتمثل يف تشخيص وحتليل عالقة االرتباط 

بني القيادة الرؤيوية والتعلم التنظيمي، وبيان مضامني هذه  والتأثري
ة وحدودها على مستوى كليات عينة البحث، وبشكل عام العالق

- :حتقيقها ومنها إىلاليت تسعى  األهدافميكن حتديد جمموعة من 
 .يؤية والتعلم التنظيميو النظري ملفهومي القيادة الر  اإلطارصياغة  -
املتمثل باملتغري  البحثوصف وتشخيص متغريات  -

 (.لتعلم التنظيميا)مدواملتغري املعت( رؤيويةال القيادة)املستقل

 القيادة الرؤيوية أبعاداالت املستخدمة يف اجملقياس وحتليل  -
  لدى كليات عينة  مستويات التعلم التنظيميو 
 . البحث  
القيادة الرؤيوية  أبعادبني  والتأثرياختبار عالقات االرتباط  -
 . تنظيمي لدى كليات عينة البحثمستويات التعلم الو 

 :فرضيات البحث -2-4

تطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث حتديد الفرضيات ت
 :الرئيسة اليت تتمثل بااليت

 :األولىالفرضية الر ي ة  - 
 الرؤيويييييةالقيييييادة  أبعيييياد وجييييود عالقيييية ارتبيييياط معنوييييية بييييين) 
فييييي   اإلداريييييةالييييتعلم التنظيمييييي لييييدى القيييييادات م ييييتويات و 

 ماان جمموعااة هااذه الفرضااية ماانوتتفاارع  ،(كليييات جامعيية دهييوك
 .الفرضيات

 :يةنالفرضية الر ي ة الثا -
 م تويات في الرؤيويةلقيادة وجود اثر معنو  ألبعاد ا) 

في كليات جامعة  اإلداريةالتعلم التنظيمي لدى القيادات 
 .الفرضيات جمموعة من هذه الفرضية منوتتفرع  ،(دهوك

 .جم  البيانات أسالي  -2-2
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هذا البحث  مإلمتابغية احلصول على البيانات الالزمة   
 األساليبفقد مت اعتماد  أهدافهالنتائج وحتقيق  إىلوالوصول 

 :النظري وامليداين اإلطاراخلاصة بكل من 
اعتمد البحث على ما هو متوفر من مصادر : النظر  اإلطار -

عربية واجنبية من الكتب واجملالت واملقاالت والرسائل والبحاوث 
كذلك مت استخدام شبكة العلمية ذات الصلة مبتغريات البحث، و 

 (االنرتنيت)املعلومات الدولية
اعتمد البحث يف سبيل احلصول على : االطار الميداني -

 :  البيانات اخلاصة هبذا اجلانب على الوسائل االتية

املصدر االساسي اليت يعتمد عليها  تعد:  استمارة االستبيان -2
هااات نظاار يف مجااع البيانااات امليدانيااة ماان خااالل التعاارف علااى وج

القيااادات االداريااة يف كليااات جامعااة دهااوك ، وقااد راعااى البحااث 
يف تصااميم االسااتبيان االنسااجام بااني االساائلة املطروحااة واهااداف 

 -:البحث وتضمنت االيت
يتضامن معلوماات تعريفياة عان االفاراد اجمليباني :  الجزء األول -

القسم ، املنصاب، التحصايل الدراساي ، العمار ، اجلان  ، )مثل 
، مادة اخلدماة يف املنصاب احلاايل، الادورات الكليةاخلدمة يف  مدة

 ( املشاركة، وغريها
فقااد تركاازت االسااتمارة علااى املقااايي  اخلاصااة : الجييزء الثيياني -

قيااادة الرؤيويااة اعتمااادا علااى األساالوب الباااملتغري األول عاان أبعاااد 
واملتغاااري . ساااؤاال هلاااذا املتغاااري( 22)الوصااافي ، لاااذا فقاااد مت وضاااع 

سااؤاال ( 21)هااو مسااتويات الااتعلم التنظيمااي فقااد مت وضااع  الثاااين
مت اساااتخدام  يف مجياااع مقاااايي  اساااتمارة االساااتبيانو . هلاااذا املتغاااري
اخلماساااي املركاااب مااان عباااارة اتفاااق بشااادة والااايت (ليكااارت)مقيااااس

 (.2)إىل عبارة ال اتفق بشدة اليت أخذت الوزن(1)أخذت الوزن
العدياااد مااان  اعتماااد البحاااث علاااى املقاااابالت الشخصاااية ماااع -5

 . املبحوثني لغرض التعرف على املشكالت اليت يتعرضون هلا 

ومت استخدام األساليب االحصائية مان خاالل اعتمااده علاى  -3
يف ( MINITAB , SPSS)احلاساوب االلكارتوين علاى برنااامج 

 . عملية حتليل البحث
- :البحث نوعني من احلدود مها اشتمل: حدود البحث -2-6

 احنصاارت حااادود البحااث الزمانياااة : ثالحييدود الزمانيييية للبحيي
حزياااران وحاااه شاااهر  9222 أيلاااوليف الفااارتة الواقعاااة ماااابني شاااهر 

9222. 
 كليااااات جامعااااة مت البحااااث يف  : الحييييدود المكانييييية للبحييييث

 .يف حمافظة دهوك دهوك
 .النظر  اإلطار -5

 .القيادة الرؤيوية -5-2
 .يةيو الرؤ  القيادةمفاوم  -5-2-2

هي ظاهرة تعبري مرئية تشري اىل واقع  يف ترمجتها احلرفية الرؤية
 ألقسامصورة املستقبل للمؤسسة او  إهناحاصل او متوقع، أي 

 ،أسدي)عمل املشرتك والتقنية وال األهدافومنها تقرر ( املنظمة)
ان ( Robbins & coulter, 2005: 530)ويرى (. 9: 9222
ل خال عليها يف املستقبل من مد  عت  ي  هي تكوين صورة واضحة  يةالرؤ 

ان ( 231: 9222 الطائي،)ويشري .حتليل  الوضع احلايل للمنظمة
هي تكوين وتوضيح صورة واقعية ميكن االعتماد عليها وهي  يةالرؤ 

باالعتماد على الواقع  يةالرؤ جذابة للمستقبل ويتم تطوير هذه 
احلايل من خالل تكوين رؤية حلالة تنظيمية مستقبلية مرغوبة، 

، وزيادة دافعية التابعني اآلخريناىل  يةالرؤ ذه والقدرة على توصيل ه
والعمل على حتقيقها ويكون سلوك القائد هنا  يةالرؤ تزام هبذه للال

 راشد،)ويوضح. ابعون معه بصورة عفويةاكثر تلقائية ويربط الت
جتاه املنظمة عن طريق القائد هي معرفة ا يةالرؤ ان ( 2: 9229

 .والتزامه بتحقيقها
وهي القيادة القادرة على تكوين رؤية ، يةيو ؤ قيادة الر الاما 

واضحة وحقيقية لنمو وحتسني وضع املنظمة يف املستقبل من خالل 
 Robbinsونشرها اىل املرؤوسني  وإيصاهلاا والتعبري عنه يةالرؤ ترمجة 

& David, 2004: 12)) . رؤية  إعدادوهي القيادة اليت تعمل على
 العاملني إلثارةرات متنوعة مشرتكة وتلهم املنظمة باستخدام مها

معه باجتاه حتقيقها واستخدام مهاراته وطاقته حلل املشكالت 
ان القيادة ( 2: 9224السويدان، )ويبني (. 39: 9222صاحل، )

بعيد  إيقاعوصاحب  الرؤيويةالرؤيوية هي اليت تتمثل بالقائد ذي 
حلاضر املدى ذي نظرة ممتدة اىل افاق املستقبل البعيد، يتميز بربط ا

واملستقبل ويشجع العاملني على االلتزام ويتصف بكونه قادرًا على 
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باهنا القدرة ( 32: 9221 طه،) ويعرفها. توضيح الغرض واالجتاه
على وضع وتطوير رؤية اسرتاتيجية فعالة منسجمة مع اهداف 
املنظمة واجتاه وقيم واضحة مرئية ومبادئ توجيهية وتوقعات عالية 

املصاحل، وتتبىن متكني االخرين واملنظمة  توازن حاجات اصحاب
الجناز امكاناهتم الكاملة وتغيري وجتديد تبقي وتصون املعنويات 
وتلهم غرضا ذا مغزى واهلام وحتفيز العاملني لالسهام والتطور 

اما  .بدعني ومبتكرين يف اجناز االهدافوالتعلم ليكونوا م
(Robbins, 2003: 344) لقادرة على خلق فيعرفها باهنا القيادة ا

او الوحدة جذابة وموثوقة وواقعية ملستقبل املنظمة ووضع رؤية اجياد 
ويبني . احلايل الوضعمبا حيقق النمو والتحسن على التنظيمة 

عبارة عن قابلية القائد على تصور باهنا ( 241 :9221 النعيمي،)
. لتنفيذ للوصول اىل احلالة االفضلاملستقبل وحتديد طرق ا

يوية تتضمن ان القيادة الرؤ  (Chuck, 2005: 3)ويوضح 
فهي ليست فقط حتديد رؤية ، وييمسؤولية االشراف الرؤ 

املنظمة وتطوير االسرتاتيجيات الرؤيوية، وامنا هي تعرف مه 
او تعديلها، وتعديل وتغيري  الرؤيةجتري التصحيحات على وكيف 

رة عن باهنا عبا (42: 9222صاحل، )ويؤكد  .الرؤيةسرتاتيجيات ا
امناط القيادات و كفاءات الامتالك مجيع الصفات واملهارات و 

  .االخرى فضالً عن امتالك القدرات التوقعية التنبؤية املستقبلية
القيادة اليت متتلك  هي يتضح مما سبق ان القيادة الرؤيوية

من طرح افكار جديدة تتالئم مع اسرتاتيجية املنظمة القدرة 
تنفيذ واجباهتم وحتديد اجتاهتم  يفاملرؤوسني خالل متكني 

وتنسيق جهودهم وتوجيههم مبا حيقق النمو  وقيمهم اليت حيملوهنا
 .املنشودة اغاياهتلبلوغ  وحتسني وضع املنظمة يف املستقبل

هناك اختالف بني  .الرؤيويةخصا ص القيادة  -5-2-5
الباحثني يف االدارة حول خصائص القيادة الرؤيوية فريى 

(2222Warpp,) خصائص القيادة الرؤيوية هي امتالك  أن
العمل وتطوير شبكة املعلومات بع املعلومات املرتبطة مجمهارات 

واالتصاالت يف مجيع اجزاء املنظمة، واخلربة العالية واملهارات 
السياسية التنظيمية القادر على بناء االئتالفات للحصول على 

مكامن الضعف  الربامج اليت حتقق باقل خسارة، فضال عن معرفة
جتاه الصحيح، الومساحات عدم اجلدوى، بغية معاجلتها با

وتقدميه خالصة لالعمال املستقبلية واملهمة يف عامل متغري 
 ويوضح(. 32: 9222صاحل،) واحتفاظهم باختبارات مفتوحة

(Wikipedia, 2007: 3 ) يةالرؤ اهنا متكن يف وضع وحتديد 
قبل افضل، وحيمل مستليت تتطابق مع قيم العاملني حنو ا

العاطفة والتضحية الذاتية والثقة والتصميم واالصرار يف اجناز 
، واقناع العاملني باهنم مؤهلني وجديرين بالثقة يف دورهم يةالرؤ 

الفعال يف اعماهلم، والتمثيل اخلارجي ملنظماهتم، والتوقعات 
والثقة العالية يف التابعني، واثارة الدافع لدى العاملني الجناز 

عماهلم، واقناعهم بالقبول وتطبيق التغري، وايصال االهلام يف ا
ان خصاص ( Dawasn,1996)ويؤكد. اىل العاملني يةالرؤ 

جتاه نفسه، وله  اً واضح اً القيادة الرؤيوية هي ان لديه احساس
اك يف رت دور يف متثيل قيم املنظمة ومعناها، كسب العاملني لالش

عتزاز يف عمله يف املنظمة، النماذج، ولديه الشعور بالفخر واال
وجيعل العاملني يشعرون بأمهيتهم، و نشر ادراك امكانية العاملني 
يف االبداع ، واالكتفاء الذايت أي االعتماد على النف  ليكونوا 

 (.    49: 9221طه،) قادرين على التحمل بفعالية
تبني من خالل البحث يف  :بعاد القيادة الرؤيويةأ  -5-2-3

انه ال يوجد هناك اتفاق تام بني الكتاب والباحثني  هذا اجملال
 ,Mintzberg, 1989)حول ابعاد القيادة الرؤيوية، اذ حيدد 

، االتصاالت، الرؤيوية)ابعاد القيادة الرؤيوية با  (292-304
 ,Vandenberg & Sadmann)اما الباحثان  .(التمكنيو 

ا بعدا فقد اضافا بعدين اخرين لالبعاد الثالثة ومه (5 :1995
بعد  (Safi, 2003: 4)يف حني يضيف (. التعلم واملعرفة)
اما . اىل االبعاد الثالثة احملددة من قبل منتزبرج( االجراءات)
، الرؤيوية)حدد ابعاد القيادة الرؤيوية با في( 42: 9222 صاحل،)

اربعة ابعاد للقيادة ( 12: 9221طه، )وحيدد (. االهلام، والزخم
د االجتاهات، والرتكيز على الزبون، حتدي)الرؤيوية وهي 
ابعاد القيادة ( 29: 9222، الشلمة)وحيدد (. والتمكني، والقيم

تاسيسا  (.، واالتصاالت، والتمكني، واالبداعالرؤيوية)الرؤيوية با 
حتليل يف  (9221طه، )على ماسبق سيعتمد االمنوذج الذي قدمه

تنسجم مع طبيعة كونه يتصف بالشمولية واحلداثة و االبعاد االربعة 
 :وهيالبحث 
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تواجه املنظمات املعاصرة حتديات جتعل من الصعوبة : التمكين - أ
استدامة بقائها يف املقدمة، لذلك فهي حتتاج اىل اعتماد 
اسرتاتيجيات غري تقليدية يف االستفادة من املوارد البشرية املتاحة، 
ويشكل التمكني احد اهم هذه االسرتاتيجيات اذ يسمح باشراك 

ملستويات االدارية كافة بعمليات صنع القرارات والتصرف ازاء ا
املواقف، واستغالل الفرص املتاحة وجتنب املخاطر احملتملة وبالكيفية 
اليت تتشابه مع تصرفات مالكي املنظمة او القائمني على ادارهتا 

 ,Daft)وفيما خيص املفهوم فقد عرف  (.22: 9221طه، )

عين منح األفراد العاملني القوة التمكني بأنه ي( 501 :2001
ويعرب  .واحلرية واملعلومات لصنع القرارات واملشاركة يف اختاذها

فلسفة إعطاء مزيد من املسؤوليات وسلطة اختاذ عن التمكني بانه 
: 9221العتييب، )القرار بدرجة اكرب لألفراد يف املستويات الدنيا

زيد من اىل ان التمكني ي (Cole, 2005: 279)ويشري  (.4
املرونة واالستجابة التنظيمية يف املنظمة، وميكن ان يقوي عالقة 

ان  (Luthans, 2005: 423)ويؤكد . املنظمة بالزبائن واجملهزين
التمكني يساعد او يشجع االبداع الن العاملني لديهم احلرية يف 
اختبار االفكار اجلديدة واختاذ القرارات اليت تؤدي اىل عمل 

ويتضح أن فكرة التمكني تتطلب تغيري . اجلديدة االشياء بالطرق
ركز على السلطة والتوجيه إىل منط ت اليتاألمناط القيادية التقليدية 

 اً جذري اً يتطلب تغيري  هن باملشاركة والتشاور، وهذا بدور قيادي يؤم
يف أدوار العمل ومن مث العالقة بني املدير واملرؤوسني، بالنسبة 

ل من التحكم والتوجيه إىل الثقة لدور املدير يتطلب التحو 
والتفوي ، أما بالنسبة لدور املرؤوسني فيتطلب التحول من أتباع 

، العتييب)التعليمات والقواعد إىل املشاركة يف اختاذ القرارات 

9221 :21 .) 
يعد حتديد االجتاه مهمة حامسة للقيادة،  :تحديد االتجاه -ق

او الرسالة  يةالرؤ بيان  فالقائد جيب ان حيدد االجتاه سواء أكان
بشكل   يةالرؤ يعمل التابعون حنوها، اذ يعتمد بيان  او االهداف

كبري على ما يريد القائد اجنازه، واملستوى الذي يعمل فيه، 
فضاًل عن ان القائد ميكن ان يتصور رؤية مستقبلية ملنتجات 
جديدة ضمن اسواق متكن من تعظيم قدرة املنظمة للسيطرة 

، اما بيان رسالة املنظمة فهو معين بايصال على مستقبلها

احساس معني من االجتاه وحيدد غرض املنظمة، يف حني تتطلب 
االهداف اليت هي نتائج حمددة يريد من  مهمة القائد بان يضع 
ويف هذا السياق يتفق (. 12: 9221طه، )اجملموعة ان تنجزها 

اد الفرعية اغلب الكتاب يف جمال االدارة االسرتاتيجية ان االبع
اليت يتكون منها البعد الرئيسي االجتاه هي رؤية املنظمة ورسالتها 

تعك  الرؤيا القيادية تصور القيادة ملا ستكون عليه و . واهدافها
املنظمة يف املدى الطويل، وتؤكد منهجية ادارة اجلودة على 
ضرورة مشاركة اصحاب املصاحل من االفراد العاملني والزبائن 

القيادية  ية، كما ان الرؤيةالقياد يةالرؤ غريهم يف وضع واملوردين و 
تتمحور حول الزبون حبيث تعك  قيم املنظمة وفلسفتها، وهذه 
القيم سواء كانت مادية او تنظيمية او سايكولوجية هلا اثر كبري 
على صياغة الرؤيا القيادية ورسالة املنظمة وعلى اجراء التغيريات 

لذا يتوجب على االدارة ان تقوم  املطلوبة يف ثقافة املنظمة،
بدراسة ماهية القيم اليت يريدون تبنيها وبنائها يف املنظمة 

منظمة برسالة معينة  ةويرتبط وجود أي .(11: 9224حبتور، )
تسعى إىل حتقيقها وتستمد الرسالة مقوماهتا األساسية من القيم 
اليت حيملها مؤسسو املنظمة ومن البيئة اليت تعمل هبا ومن 

فرسالة املنظمة . (Radtke, 1998: 1)اجملتمع الذي تنتمي إليه 
وثيقة مكتوبة متثل دستور املنظمة واملرشد الرئيسي لكافة 

يئة املنظمة يف بالقرارات واجلهود ، وهي الغرض أو سبب وجود 
 .(22 : 9221السامل ، )زمنية طويلة  مدةمعينة، وتغطي عادة 

اجة لوجود االهداف تظهر ان احل (11: 2222الركايب، )ويؤكد 
يف مجيع املنظمات بغ  النظر عن القطاع الذي تعمل فيه، او 

 . حجمها او قدراهتا التنظيمية او املستويات االدارية
تؤدي القيم دورا اساسيا يف توجيه السلوك االنساين  :القيم -ج  

وحتديده وقد تبلور دورها من خالل عدد من الدراسات 
ليت أكدت دورها يف هذا اجملال، لكي نفهم واالحباث العلمية ا

السلوك االنساين بوضوح أكثر ال بد من التعرف على القيم 
مصادرها، إذ ان القيم ليست و والقواعد السلوكية لالفراد ودورها 

جمرد اعتقاد فردي، ولكنها تأكيد ملا يتسم به الفرد من ابعاد 
التعامل  فكرية ومعتقدات اساسية توجه وحتدد سلوكه يف اطار

مع االخرين، وخيتلف االفراد يف القيم اليت يؤمنون هبا وفق عدد 
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من املتغريات، فالبع  يعتقد بقيم املال واالخر بقيم املكانة 
خدمة اجملتمع واالخرون وغريها  االجتماعية، والبع  بقيم

يعرف كل وفيما خيص مفهوم القيم،  .(24، 9221طه،)
القيم بكوهنا عبارة عن ( 322 :2221،  اجلز راوي املدهون و)من

اتفاقات مشرتكة بني اعضاء التنظيم االجتماعي الواحد، حول 
ما هو مرغوب او غري مرغوب فيه، أو ما هو جيد أو غري جيد، 

اىل الكيفية اليت  (Daft, 2001: 332)ويشري  .مهم او غري مهم
يتمكن املدراء بواسطتها من تشكيل الثقافة واالخالقيات، ومن 

كار املهمة هنا هي القيادة املستندة على القيم واليت تعين تعريف االف
القائد الذي حيمل رؤية مستندة اىل قيم فضلى وايصال هذه القيم 
اىل املنظمة وحتويلها اىل صيغ رمسية وذلك من خالل سلوكيات 

  . وتقاليد وطقوس ورموز

يعد الرتكيز على الزبون مفهوماً  :التركيز على الزبون -د 
سرتاتيجيًا وموجهًا حنو االحتفاظ بالزبائن احلاليني ووالئهم ا

واحلصول على زبائن حمتملني، فضاًل عن كسب حصة سوقية يف 
اسواق تنافسية، ومبوجب ذلك فان الرتكيز على الزبائن يتطلب 
االستجابة السريعة واملرنة لرغباهتم، ومتطلبات السوق وقياس العوامل 

ضا الزبائن، والوعي واالدراك بامهية التقنيات وحتليلها اليت تقود اىل ر 
ولكي  (.12: 9221طه، )اجلديدة يف تسليم السلع واخلدمات 

تستطيع املنظمة ان تكون اكثر كفاءة وفعالية قي ايصال 
املنتجات اىل الزبائن وخلق هبجة لدى الزبون وكسب رضاه، 
عليها ان تدير معرفة الزبون وذلك لضمان ايصال اخلدمات او 

 ,Zanjani)تقدمي اخلدمات للمستهلكني تتطابق مع حاجاهتم 

et, al, 2008: 2).  وميكن للمنظمة احلصول على معرفة الزبون
من خالل ادارة عالقات الزبون، واليت تعترب العملية الشاملة لبناء 
عالقات عميل مرحبة، واحلفاظ عليها عن طريق تسليم قيمة، 

ادارة . (22: 9222رمسرتونج، كوتلر، وا)ورضاء ممتازين للعميل 
عالقات الزبون هي فلسفة ختص األعمال تستخدم على نطاق 
واسع يف املنظمات مصممة لغرض تقليل التكاليف والزيادة 

ة من خالل ترسيخ والء الزبون، إهنا فلسفة اعتادت على يالرحب
لزبائن لتطوير عالقات أن تعرف املزيد من احتياجات وسلوك ا

د كل شيء إن العالقات الطيبة مع الزبااون هااي وبعأقوى معهم، 

ماان صمياام جناااااح األعماااال واستنادا اىل ذلك فان إدارة عالقات 
الزبون تصبح مرتكزًا مهما يف توجه املنظمة لغرض بلورة  الفكرة 

 .(3: 9221الصادق، )عن السلوك وقيمة الزبون 
يف  تكمن اوالً  اليت يتضح مما سبق ان ابعاد القيادة الرؤيوية

ذ التمكني والذي يتمثل يف اعطاء املزيد من السلطة واملسؤولية واختا
كافة املستويات االدارية يف اهلرم القرارات لالفراد يف املنظمة ب

يف حتديد  والبعد الثاين. التنظيمي مما يزيدهم الثقة واالبداع يف العمل
واضح الفرادها وبشكل ( الرؤية والرسالة واالهداف)اجتاه املنظمة 

هو الرتكيز على اما البعد الثالث .وكيفية حتقيقها والوصول اليها
. الزبون وتبين العالقة معه ودراسة سلوكه والعمل على حتقيق رغباته
كما ان توفري العوامل اليت تساعد على رضاه وزيادة قيمته يف 

تم واخرياً ب عد القيم، اذ ي. السوق يعترب من اساسيات جناح املنظمة
من خالل معرفة القيادة بالقيم واملعتقدات اليت حيملها كل فرد يف 

اليت  يةالرؤ املنظمة ومصادرها مما جيعلها يستند اليها ويصقلها حنو 
 . حيددها من اجل الوصول اىل اداء افضل حنو املستقبل

 

 .م تويات التعلم التنظيمي  -5-5
  :التعلم التنظيمي مفاوم -5-5-2

من أوائل املفكرين الذين تطرقوا Simon, 1969  يعترب سيمون
أنه الوعي املتنامي  "وعرفه على ملصطلح التعلم التنظيمي

وعالجها  باملشكالت التنظيمية والنجاح يف حتديد هذه املشكالت
من قبل األفراد العاملني يف املنظمات مبا ينعك  على عناصر 

امة عنصرين ذاهتا، وهذا التعريف يتضمن بصفة ع وخمرجات املنظمة
املرتبط مبستوى املعرفة  الوعي باملشكالت: هامني أساسيني مها

واملبنية على  املوجودة يف املنظمة، واملخرجات النامجة عن هذا الوعي
اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة يف التعامل مع هذه 

 (Fioll, 1985 )يبنيو  . (HRM Group, 2006: 1)املشكالت
ملية حتسني اإلجراءات اليت تقوم هبا ان التعلم التنظيمي هو ع

عاب املعلومات بطريقة افضل ياملنظمة من اجل استخدام واست
(Balas, 2005: 1) ubramanian.  ويرى(Malhotra, 1996: 

ر ان التعلم التنظيمي هو قدرة املنظمة على اكتساب التبص (1
والفهم من خالل ما متر به من جتارب وخربات والعمل على 

http://www.e-papyrus.com/personal/balaindx.html
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سواء كانت جتارب ناجحة او  فحصها واالستفادة والتعلم منها
ملعرفة اعملية اكتساب  بانه (Wiig, 1993: 183)  ويوضح .فاشلة

اجلديدة، فحينما يتم نقل املعرفة من طرف اىل اخر، ينظر اىل هذه 
 ويعرف .من املصدر اىل املتعلم العملية على اهنا معرفة تتدفق

(Senge, 1994: 59) الوسيلة اليت من خالهلا  التعلم التنظيمي بانه
يكشف االفراد يف املنظمات باستمرار كيف اهنم هم الذين 

ان باستطاعتهم تغيري  يشكلون الواقع الذي يعملون فيه، وكيف
حصول العملية اليت يتم من خالهلا ويرى البع  باهنا . ذلك الواقع

اجملموعة على املعرفة اجلديدة، ومن مث استخدامها يف اختاذ افضل 
القرارات االسرتاتيجية وحتسني قدرة املنظمة للتطور ويزيد من فرصة 

 .(Jackson, et al, 2005: 9)املنظمة للنجاح يف عملياهتا 
 (McShane & Von Glinow, 2007: 13) حسب ما اشارو 

لتعلم التنظيمي، اذ يشري اىل ان ان ادارة املعرفة هي نفسها ا
املعرفة واستخدامها عمليات ادارة املعرفة تتمثل يف اكتساب 

، وهذه العمليات تسمى باالتعلم التنظيمي، الن فيهاواملشاركة 
باستمرار حول بيئاهتم املعقدة حه  تتعلماملنظمات جيب ان 

رفة والقدرة على اكتساب املع. يتمكنون البقاء والنجاح والتكييف
نظام  -او لديها –تعين ان للمنظمة واستخدامها واملشاركة فيها 

التعلم و . وهيكل تنظيمي والقيم التنظيمية تدعم عمليات ادارة املعرفة
يعين استمرار املنظمة باحلصول على املعلومات واملعرفة التنظيمي 

التنظيمية هبدف التعلم لتحسني مهارات االفراد وتطوير وسائل 
التغريات اليت حتدث يف البيئة  ةعلم تقنياهتا يف مواجهانتاجها وت

 وتعزز قدرهتا على التكيف يف مواجهة املنافسني
 . (922 :9221النعيمي،)

يف  فراديتضح مما سبق ان التعلم التنظيمي عبارة عن تشجيع اال
يف اساليب العمل  اتحتسين وإدخال، جديدةاجياد طرق وافكار 

  .راد املبدعني يف املنظمةفاال ومكافأةواخلدمات  ونوع
تتمثل خصائص التعلم : التعلم التنظيمي خصا ص-5-5-3

التنظيمي يف اهنا عملية معقدة ومتشابكة حتتاج اىل التخطيط 
والتنظيم واملتابعة، والتعلم التنظيمي قد حيدث بشكل تلقائي ولكن 
لتعظيم الفائدة املرجوة واستمرارية التعلم ال بد من ان تتبىن 

ظمات اسرتاتيجية حمددة وواضحة للتعلم التنظيمي، وان التعلم املن

التنظيمي ال يقتصر على ما يتم اكتسابه من خربات ومهارات من 
خالل التجارب وممارسة التعلم، بل يتعدى ذلك اىل تعلم وتطوير 

الرشودي، )العمليات العقلية واالدراكية لالفراد لرتشيد سلوكهم 
خصائص التعلم  (242: 9222لكاوي، امل)فيما حيدد  (.22: 9222

احلصول على معرفة جديدة وجتديد وتنقيح وتنصيب التنظيمي يف 
ذاكرة املنظمة اليت حتتوي على االدلة التنظيمية، واهليكل التنظيمي، 
والوثائق الرمسية، والقوانني والتعليمات، وثقافة املنظمة واالفراد، 

هادف اىل التعلم  والتجارب السابقة، ونشاطوتوظيف اخلربات 
ان خصائص التعلم التنظيمي تكمن يف  هيجان ويوضح. املستمر

ظمة، نعملية االستمرار اليت حتدث تلقائيا كجزء من نشاط وثقافة امل
ويعترب وجود رؤية مشرتكة بني اعضاء املنظمة حول هدف ومستقبل 

واخلربات السابقة هي املنظمة عنصرا اساسيا يف عملية التعلم، 
ك االيت تسهم يف عملية التعلم التنظيمي من خالل ادر وحدها 

املعاين القيمة املستمدة من جتارهبا وممارساهتا، الوصول اىل املعلومات 
وتنقيحها من خالل اكتساب وختزين املعلومات يف ذاكرة املنظمة 

ل املشكالت احلالية واملستقبلية يف اطار ثقافة حللالستفادة منها 
يف السلوك  لآلخريناملنظمة هي القدوة  قيادة وتعداملنظمة، 
  .(9: 9222سعيد، ) والتصرف

يستنتج البحث مما سبق ان خصائص التعلم التنظيمي تكمن 
تغيريات، و ودائمة العملية التعلم يف املنظمة عملية مستمرة  كونيف  

السابقة  ئجنتا، واهنا توظف الهاأعضائفة اتبين رؤية مشرتكة بني ك
لمنظمة، وحتتاج اىل دعم ومساندة ل إسرتاتيجية للخربات والتجارب

 . قيادة املنظمة لتفعيلها يف املنظمة
تبااني ماان خااالل البحااث  .الييتعلم التنظيمييي م ييتويات -5-5-4  
مسااااتويات حسااااب طبيعااااة  ان للااااتعلم التنظيمااااي عاااادةجمااااال هااااذا يف 

 ،املنظماااة وطبيعاااة بيئتهاااا وحجااام امكانياهتاااا املادياااة والبشااارية واملعرفياااة
ماان  ك مسااتويني للااتعلم التنظيمااي، وهناااكياارى الاابع  ان هناااحيااث 

 ,Argirs) ياااارى اذ. مسااااتويات للااااتعلم التنظيمااااي ةيشاااري اىل ثالثاااا

ان مساااتويات الاااتعلم التنظيماااي هاااي الاااتعلم احاااادي  (147 :1995
ان  (22: 9221 طااااااه،) ويوضااااااح. االجتاااااااه، والااااااتعلم ماااااازدوج االجتاااااااه

ذي احللقااااة املفاااااردة،  لممسااااتويات الااااتعلم التنظيماااااي تكماااان يف الاااااتع
 ويباااني .احللقاااة الثالثياااة والاااتعلم ذي احللقاااة الثنائياااة، والاااتعلم ذي
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(Balasubramanian, 2005: 2)  نظيمااااي ثالثااااة تللااااتعلم الان
، ، والااااتعلم الثنااااائي الاااادورةالاااادورة مسااااتويات وهااااي الااااتعلم االحااااادي

ان مساااتويات ( 12: 9221 لساااامل،ا)ويشاااري. والاااتعلم الثالثاااي الااادورة
يف حلقااااة الااااتعلم االويل، وحلقااااة  اظيمااااي ميكاااان ان جناااادهنلم التالااااتع
: 9222 الرشااودي،)ويالحاا   .علم الثنااائي، وحلقااة الااتعلم الثالثاايتالاا

مااان بااااني انااااواع الااااتعلم التكيفاااي هااااي الااااتعلم االحااااادي الاااادورة، ( 29
 .والتعلم الثنائي الدورة، التعلم الثالثي الدورة

والباحثني يف هذا  ، تبني ان اغلب الكتابما سبقمن خالل 
للتعلم التنظيمي، وفيما  مستويات على ان هناك ثالثة متفقوناجملال 

 :املستوياتيأيت شرح موجز هلذه 
ان احدى طرق التعلم التنظيمي : التعلم االحاد  الدورة -أ

ان االفراد يتعلمون من جتارهبم وممارساهتم من تكرار االعمال  هي
ن سلوكه وتصبح القرارات اليت يتم وان الفرد عندما يتعلم فانه حيس

اختاذها قرارات مربجمة تتخذ يف املواقف املتكررة ويصبح الفرد خبريا 
الراغبة يف احملافظة نتيجة التكرار، وهذا يفسر مدى تاثري املنظمات 

على نظام القيم والعادات االساسية ويسمى هذا املستوى من التعلم 
ع  املخاطر وال يتم طرح أي وحيمل معه ب( بتعلم احللقة املفردة)

سؤال حول سبب املشكلة وهي طريقة مناسبة يف ظل الظروف 
ومبوجب هذا املستوى من التعلم يتعلم (. 22: 9221طه، ) املؤكدة

ذا كانت النتائج ااالفراد من نتائج وخمرجات اعماهلم وممارساهتم، ف
عال واملخرجات اجيابية حيرص االفراد على ممارسة وتكرار نف  االف

اليت ادت اىل ذلك لتصبح فيما بعد قرارات مربجمة تتخذ يف املواقف 
بذل جهد او مراجعة، واذا كانوا غري راضني عن املتكررة دون 

النتائج او املخرجات، عندها يتم التوقف عن تلك االفعال 
واملمارسات اليت تؤدي اىل ذلك، وهذا املستوى من التعلم يعلم 

، ويعلم االفراد كل املرتتبة على اعماهلاحل املشا املنظمات كيفية 
 امللكاوي،) لناجحةاعلى كيفية التفكري واالستفادة من التجارب 

ان هذا املستوى  (22: 2223زايد، )ويشري(. 241 -242: 9222
ارض يهتم باجياد حلول مباشرة وفورية للمعوقات اليت تشكل عو 

ف احملافظة ، ويرتبط هذا املستوى هبدظاهرة للمشكالت التنظيمية
 على تقدم املنظمة واستقرارها، ويرتتب عليه تعديل يف االجزاء

دون تعديل مصاحب يف القيم او املتغريات احلاكمة ( السلوك)

ان هذا املستوى ( 31: 9222 ابو خضري،)ويضيف .لسلوك الفرد
لربامج ادارة يكون يف املنظمات االعمال ويرافق مع التطبيق املستمر 

بشكل مباشر بتطوير تقنية املعلومات  ويتأثرفيها،  اجلودة الشاملة
واالتصاالت، ويعتمد على وجود قواعد البيانات واجراءات 
وسياسات حمددة، وهتتم املنظمات بتوظيف قدراهتا للتكيف مع 
 .البيئة اليت تتصف باالستقرار النسيب وامكانية التنبؤ باملستقبل

ذي يكتشف فيه اخلطأ لحتدث عملية التعلم التنظيمي يف املكان ا
يف اطار السياسات واالهداف احلالية للمنظمة،  ويتم تصحيحه

وحيدث هذا النوع من التعلم عندما حتاول املنظمة تصحيح اخطائها 
باسلوب ال يدفعها اىل اجراء تعديالت او تغريات اساسية يف 

  .(12 :9221 السامل،) انظمتها وسياساهتا
 اليت املواقعيف ث دحيادي الدورة سبق يتضح بان التعلم االح مما
بالطرق اليت اليدفعها اىل اجراء  اخلطأ ويتم تصحيحها افيه حتدد

السياسات واالهداف واالجراءات و  العملياتيف  تعديالت اساسية
  .ملنظمةا

وفقا هلذا املستوى من التعلم يتجه  :التعلم الثنا ي الدورة-ق
عن وسائل جديدة  التعلم، ويبحثوناالفراد اىل توسيع دائرة 

ها ومعارف جديدة وكيفية تطبيقها أي توظيف املعرفة، ملتعلي
بالبحث عن حلول للمشاكل  اً فبدال من ان يظل التعلم مرتبط

او معاجلة االحنرافات فان البحث يتجه حنو اسباب املشكالت 
وعن القرارات البديلة اليت ميكن ان حتول دون وقوعها، وان هذا 

يستلزم البحث عن السياسات واالجراءات  املستوى من التعلم
، فهو تعلم وقوع املشكالت واالزمات نالوقائية اليت حتول دو 

او نتيجة االفعال، انعكاسات مستقبلي اسرتاتيجي اكثر منه 
وهو يتطلب التفكري والتامل وتوليد املعرفة لتحسني االداء او 

 لكاوي،امل) تطوير املنتج او حتسني طرق تقدمي اخلدمة املقدمة
ان هذا ( 12: 9221 السامل،)ويؤكد  .(242 -241: 9222

املستوى من التعلم حيدث عندما تكشف املنظمة اخطاءها 
وتعمد اىل تصحيحها عن طريق اعادة التفكري والتساؤل يف 

ات واالساليب اليت تسبب املشكالت، ويعترب االنظمة والسياس
االبداع وتشجيع هذا املستوى هاما حلياة املنظمة الساعية اىل 

مناخ التامل بني االفراد فهو يقلل املستوى الرتاكمي لالخطاء، 
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ولالفراد يف خمتلف املستويات دور هام يف هذا اجملال نظرا 
: 9224الكبيسي،) ويوضح. لتفاعلهم املستمر مع االحداث

يف املنظمة من التعلم االحادي  تأثرياان هذا النوع اكثر  (24
قة حول فراد اىل اثارة تساؤالت عميالدورة، حيث يتجه اال
مت  نظام ذاته، ويبحثون عن عوامل  االوضاع اخلاطئة اليت

لبناء التنظيمي لتحقيق ا، وعن صالحية القيم و واخلطأالنجاح 
ان هذا املستوى (9222:24الرشودي،) ويبني. االهداف املنشودة

ت من التعلم يتجاوز السياسات وقواعد العمل احملددة واالفرتاضا
اليت تقوم عليها اخلطط احلالية هبدف تطوير اسرتاتيجيات 
جديدة واجراء تعديالت جوهرية يف املنظمة واعادة النظر يف 
نشاط املنظمة يف اطار توفري القدرات واملهارات واملركز املستقبلي 
 . واالسرتاتيجي والتنافسي الذي تسعى لتحقيقه يف جمال عملها

 ستوى من التعلم حيصل عندماامل هذا ان القول  مما سبق ميكن
، باسلوب  يدفعها يف املنظمة تصحيحهايتم االخطاء و  كتشفت

 .احلالية هاواهداف ا، وسياساهتا، واجراءاهتهااىل تعديل معايري 
حيصل التعلم الثالثي الدورة عندما : التعلم الثالثي الدورة -ج 

ول والثاين، اذ عملية التعلم يف املستويني اال تنفذتتعلم املنظمة كيف 
ال ميكن هلذين املستويني ان حيدثا ما مل تدرك املنظمة ان التعلم 

وهذا  ك ان هناك جتاهاًل لدوافع التعلم،جيب ان حيدث، وان تدر 
يعين ان حتفيز التعلم يتطلب متييز توجيهات واساليب التعلم، 

ويهدف هذا النوع .Nevis et al., 1995):7  )والعمليات واهلياكل
االساليب ستوى من التعلم اىل تكوين املعرفة واعادة تقييم من امل

واالنظمة املوجودة ودراستها بنظرة شاملة، لتطوير مفاهيم واس  
مة لعملية التعلم، عمل على صياغة هياكل تنظيمية مالئجديدة، ت

ولربامج التدريب والتثقيف دور كبري يف نقل الصورة التنظيمية 
وكيف يقيمون  نكيف يتعلمو   الصحيحة لالفراد، وتعليمهم

انفسهم، وكيف يستفيدون من االساليب العلمية لتطوير مهاراهتم 
وقدراهتم االبداعية، وكيف يعمدون اىل توصيل افكارهم االبداعية 

وعلى ذلك فان التعلم الثنائي الدورة  اىل املنظمة بشكل مستمر
م يف حتدث عملية التعل( كيف وملاذا)والتعلم الثالثي يهتمان يف 

املنظمة، وكيف ميكن اجراء التغيري التنظيمي، بينما يهتم التعلم 
 مالئمةاالحادي بقبول التغيري دون ان يتساءل ملاذا، وما مدى 

وحيدث هذا املستوى  .(11: 9221 السامل،) االسباب املؤدية اليه
، واملركز التسويقي، الرؤيويةمن التعلم عندما تغري املنظمة رسالتها، و 

فة، وعلية فانه هو املستوى االصعب من ناحية التحقيق والثقا
واالجناز وذلك النه يركز على الغاية االساسية او على املبادئ اليت 

يها املنظمة، وهنا فان التحدي يكون واضحا هل ان املنظمة لتقوم ع
للتعلم لذا يوصف هذا املستوى من التعلم احيانا بانه تعلم مالئمة 
  (.22: 9221 طه،) البقاء

ميكن القول من خالل ما سبق بان هذا املستوى يقوم بتغيري 
حنو حتقيق البقاء والنمو  واسرتاتيجية رسالة املنظمة ورؤيتها وغاياهتا

 . واالزدهار
 .التعلم التنظيميو القيادة الرؤيوية  -5-4

انه ال ميكن ان حيدث التعلم  (Hendricks, 2006: 9) يشري
القائلة ان -تقليدية املستندة على الفرضية ال التنظيمي يف ظل القيادة

الشخصية وغري قادرين على  الرؤيويةاالفراد ضعفاء و يفتقرون اىل 
االفراد يعملون  ،اما يف ظل القيادة الرؤيوية -فهم قوى التغيري وغريها

على  تطوير مهاراهتم وقدراهتم بشكل مستمر للوصول اىل النتائج 
تم تبين امناط جديدة يف التفكري ، وياليت يرغبون الوصول اليها
ان االفراد يتعلمون  (Hendricks)يؤكد و والعمل ضمن فرق العمل، 

ويبني . بشكل اسرع عندما يرون انفسهم سوية ضمن اجلماعة
(Webb, 2003)  ان فرصة االتعلم تعترب من احد عناصر القيادة

وبالتايل الرؤيوية، اذ تؤثر فرص التعلم يف جودة قرارات الفرد العامل، 
فان القوة العاملة يف املنظمة ستكتسب خربة وذلك ميكنها من منع 
حدوث املشاكل االولية، وان فرصة التعلم املستمرة حتفز اىل حد  
يف كبري وتؤثر يف اهلام املرؤوسني ومستوى املهارة واجلودة لديهم، 

حني ان العاملني يف ظل القيادة التقليدية يتبعون االوامر فقط 
لديهم فرصة للتعلم، وال يطورون مهاراهتم الشخصية وال وليست 

 . يتعلمون اختاذ القرارات اجليدة
 الجان  الميداني -3

 .وصف مجتم  وعينة البحث -3-2
ميثل جمتمع البحث جامعة : وصف مجتم  البحث -3-2-2

هوك كليات جامعة دمعظم   مشل عينة البحثدهوك، يف حني 
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ومتثل االفراد املبحوثني  (.2)قم ر  واملبينة تفاصيلها يف اجلدول
العمداء ومعاونيهم، رؤساء )القيادات االدارية يف الكلية وتضم 

(. االقسام ومقرريهم، ومسؤويل الوحدات االساسية يف الكلية

     
 توزيع استمارات االستبيان على اإلفراد املبحوثنيو  يبني وصف كليات عينة البحث: (* 2)جدول رقم 

 النسب إىل إمجايل االستمارات املوزعة االستمارات املستلمة االستمارات املوزعة سنة التأسي  األقسام عدد الكليات ت
 % 83 50 52 5222 50 الطب العام .5

 % 500 55 55 5222 4 الزراعة .2

 % 500 50 50 5224 4 اآلداب .3

 % 80 8 50 5224 1 اهلندسة .4

 % 22 55 52 5222 8 اإلدارة واالقتصاد .1

 % 82 2 7 22 2 الطب البيطري .2

 % 500 7 7 5222 5 القانون والسياسة .7

 % 82 2 7 2002 55 العلوم والرتبية .8

 % 500 2 2 2003 4 الرتبية األساسية .2

 % 500 2 2 2001 5 الرتبية الرياضية 50

 % 23 84 20 اجملموع

 .اناجلدول من إعداد الباحث *
 
 أهم( 9)ويوضح اجلدول : المبحوثين األفرادوصف  -3-2-5

املبحوثني من حيث التحصيل  لإلفرادالسمات واخلصائص 
مدة اخلدمة يف و الدراسي والفئات العمرية واللقب العلمي، 

 .التعليم العايل، واجلن 
 

 املبحوثني االفرادوصف  : *(5)جدول 
 التحصياال الدراساي

 بكالوريوس دبلوم عايل ماجستري دكتواره
 % العدد % العدد % العدد % ددالع

21 30 12 22 2 2 1 2 
 الفئات العماارية

 فاكثر 10  42-40 32-30 30 اقل من
 % العدد % العدد % العدد % العدد
57 20 34 45 52 54 25 21 

 اللقب العلمي
 اخرى مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
1 2 2 55 35 37 33 32 2 7 

 التعليم العايل  مدة اخلدمة يف
 فاكثر 52 سنة 52 اقل من سنوات 8 اقل من سنوات 4 اقل من اقل من سنة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
4 1 22 22 22 22 22 35 1 2 

 مدة اخلدمة يف املنصب احلايل
 فاكثر 52 سنة 52 اقل من اتسنو  8 اقل من سنوات 4 اقل من اقل من سنة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
33 32 35 37 55 53 1 2 4 1 

 اجلناا 
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 انثاااى ذكاااار
 % العدد % العدد
28 85 52 52 

 مشاركة يف الدورات التدريبية
 لي  مشارك مشارك

 % العدد % العدد
20 75 24 22 

 .  لباحثانمن اعداد ااجلدول  *
 

صااااااوص التحصاااااايل الدراسااااااي فااااااان مجيااااااع االفااااااراد العاااااااملني خب -
املبحااوثني حيملااون مااؤهالت اكادمييااة اذ بلااغ شااهادة البكااالوريوس 

وحااملو %( 9)  و الذين حيملون شهادة الدبلوم العايل بلغ%(  2)
%( 32)(دكتااااااااوراه)و% ( 29)( ماجسااااااااتري)شااااااااهادات ختصصااااااااية 

لعايل لالفراد املبحوثني هذه النتائج من التأهيل والتعليم اوتعك  
يف جمااااال القيااااادة ورؤيتهااااا ، والااااتعلم التنظيمااااي الكفاااااءة يف جمااااال 
  .مزاولة اعماهلم

وخبصوص األلقاب العلمية اليت حيملوهناا االفاراد املبحاوثني فاان  -
منهم حيملاون %( 32)وان ( مدرس)لقب   حيملونمنهم  %(32)

اسااتاذ )ماانهم حيملااون لقااب  %(22)وان ( ماادرس مساااعد) لقااب
ماااان االفااااراد  %(2)و( اسااااتاذ)حيملااااون لقااااب%( 2)وان ( مساااااعد

 .املبحوثني ال حيملون القاب علمية
 (%42)امااا خبصااوص الفئااات العمريااة فقااد ظهاار مااا يقاارب ماان  -

وهاااي  ساانة( 32-32)مااا باانيماان االفااراد املبحااوثني تقااع اعمااارهم 
متثاال ايضااا نساابة جياادة الن االفااراد ضاامن هااذه االعمااار حياااولون 

ئما التفاعل واحلصول على خربات ومهارات اكثر ساواء داخال دا
منهم للفئة العمرياة  (%91)حيث نالح  ان و  ،او خارج الكلية 

وتتسم هذه الفئات بالنضج والتعلم واخلربة واملهارة  (فاكثر-12) 
اقااال مااان ) (%92)و  الرؤيوياااةاملرتاكماااة الااايت هاااي اسااااس للقياااادة و 

ئااة العمريااة قلااة يف اخلااربة حيااث نالحاا  ضاامن هااذه الف ساانة (32
 . سنة(32-32)منهم  %(24)، وواملهارة الهنم يف بداية عملهم 

املؤشاارات  ىفاهنااا تعااد احااد الكليااةوخبصااوص ماادة اخلدمااة يف  -
( %32)فقد تبني ان نسبة ، الضرورية لرتاكم اخلربة واملعرفة واملهارة

ة ساان (29-1) مااابني الكليااةماان افااراد املبحااوثني لااديهم خدمااة يف 
مماان %( 92)وان  ،ساانة (1-4)  مماان لااديهم خااربة ماان (%92) وان

مماان لااديهم خااربة  %(29)وان ، ساانة( 4-ساانة) لااديهم خااربة ماان 

رة وهذه نسبة جيدة ممان ميتلكاون خاربة ومهاا سنة( 29اكثر من )
 ومعرفة عالية يف جمال عملهم 

كمااااا يوضااااح اجلاااادول ان نساااابة الااااذكور هااااي اكاااارب ماااان نساااابة  -
امااااا االناااااث ( %12) يااااث بلغاااات نساااابة الااااذكوراث بكثااااري حناااااال
(22%) . 
اقل من سنة واقل   %(32) ويبني اجلدول ان اعلى نسبة هي -

 (سنة 29)كانت اكثر من   %(21)نسبة 
قد شاركوا من املبحوثني  %(22)ان نسبة  من اجلدولويالح   -

%( 92)يف الدورات التدريبية خالل حياهتم الوظيفية ، وان نسبة 

ثني مل يشااااااااركوا يف الااااااادورات التدريبياااااااة يف حيااااااااهتم مااااااان املبحاااااااو 
 .الوظيفية

هبدف حتديد اثر : وصف وتشخيص متغيرات البحث -3-5
يف التعلم التنظيمي يف كليات جامعة دهوك  الرؤيويةابعاد القيادة 

حنو هذا املوضوع من خالل القيادات اإلدارية وبيان اجتاهات 
اصة بابعاد القيادة حتليل استجابة املبحوثني للمتغريات اخل

والتعلم التنظيمي، مت اجراء التحليل من خالل استخدام  الرؤيوية
التوزيع التكراري الستجابة املبحوثني فضال عن التوزيع النسيب 
املئوي واحتساب االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لبيان 

. رضهلذا الغ( 2)واقع املتغريات ذات العالقة ، مت اعداد امللحق 
 -:وفيما يأيت وصف وتشخيص متغريات البحث

 الرؤيويةابعاد القيادة وصف وتشخيص  -3-5-2
 (X5-X1)البعااد باااملتغرياتتركاازت متغااريات هااذا  :التمكييين - أ

مااااان املبحاااااوثني %( 22.2)نالحااااا  ان  (3) اجلااااادولومااااان خاااااالل 
تعطااي للمرؤوسااني صااالحيات تصااحيح القيااادة يؤكاادون علااى أن 

وبلغ الوسط احلسايب واالحناراف املعيااري ،  االخطاء عند وقوعها
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واوضاااااااااااح . يلاعلاااااااااااى التاااااااااااو  (2.221)و ( 3.22) (X1)للمتغاااااااااااري 
تدرك بان الرقابة املباشرة حتاد القيادة من املبحوثني ان ( 12.1%)

، وبلاااااغ الوساااااط احلساااااايب  ماااان قااااادرات املرؤوساااااني علاااااى االبااااداع
علاااااااى  (2.224)و  (3.11) (X2)واالحناااااااراف املعيااااااااري للمتغاااااااري 

تااااتفهم بااااان  القيااااادة ماااان املبحااااوثني أن %(12.1 )وبااااني . تااااوايلال
وبلاغ الوساط احلساايب للمتغاري  االخطاء هي فرصة حقيقية للاتعلم

(X3) (3.23 ) ويؤكاد . (2.231)واالحنراف املعياري لذات املتغري
القياااااااادة تساااااااتطيع ان تباااااااين علاااااااى ان  مااااااان املبحاااااااوثني %(22.4)

 التجااارب السااابقة تصااورات ملواقااف جدياادة يف ضااوء استحضااار
واالحنااراف املعياااري ( 3.24) (X4) وبلااغ الوسااط احلسااايب للمتغااري

 مااااان املبحاااااوثني أن %(..21)واوضاااااح . (2.222)لاااااذات املتغاااااري 
تغااااري طريقااااة العماااال بااااني احلااااني واالخاااار لكااااي تتناسااااب القيااااادة 

 (3.21) (X5)وبلغ الوساط احلساايب للمتغاري  الرؤيويةوتتوافق مع 
 .(2.222) يواالحنراف املعيار 

تأسيسا على ما تقدم ميكن القول ان غالبية املبحاوثني قاد أكادوا 
  م، واهنالرؤيويةالقيادة  ابعادمن  بعداً بوصفه  التمكنيعلى امهية 

 .من مجيع جوانب العمل التمكنييسعون إىل حتقيق 
-X9) باملتغريات البعدتركزت متغريات هذا : االتجاهاتتحديد 

X6)  ماااااااااان %( 22.2)نالحاااااااااا  ان  (3)اجلاااااااااادول ومااااااااان خااااااااااالل
حتدد القيادة اجتاهات العمل يف االمد املبحوثني يؤكدون على ان 

، وبلااااغ الوساااااط احلسااااايب واالحنااااراف املعيااااااري  القصااااري والطوياااال
%( 21.1)وان . يلاعلاااى التاااو  (2.234)و ( 3.44) (X6)للمتغاااري 

القياادة تاؤمن باان الواقعياة مطلوباة ان على من املبحوثني يؤكدون 
، وبلااااغ الوساااط احلساااايب واالحنااااراف تنفياااذ املهاااام والواجباااات يف 

وان . علاااااى التاااااوايل (2.222)و  (3.21) (X7)املعيااااااري للمتغاااااري 
رص علاى تقادمي حتا القياادةمن املبحوثني يوضاحون ان  %(11.4)

،  املقرتحات اخلاصاة بالعمال مان قبال املرؤوساني دون اياة شاكوك
) واالحنراف املعياري ( 3.19) (X8)وبلغ الوسط احلسايب للمتغري 

تؤكد على  القيادة من املبحوثني أن%( 12.1)فيما بنين  (.2.229
وجااود قنااوات االتصاااالت املتعااددة يف تاادفق االفكااار ومااع مجيااع 

واالحناااراف  ( 3.12)وبلاااغ الوساااط احلساااايب االجتاهاااات يف الكلياااة
 .(X9)للمتغري  (2.293) املعياري 

ل ان غالبية املبحوثني أكدوا على اتساقا مع ما تقدم ميكن القو   
 واهنااا الرؤيويااةابعاااد القيااادة ماان  بعااداً بوصاافه  تحدياادبالهتمااام الا

 .  باستمرار حتديد اجتاهات الكليةتسعى إىل 
 (X14-X10)باملتغريات  البعدتركزت متغريات هذا  :القيم - ق

مااااان املبحاااااوثني ( %12.2)نالحااااا  ان  (3)اجلااااادول ومااااان خاااااالل 
العدالة يف  تضع القيم املستندة على مبدأادة يؤكدون على ان القي
، وبلاااااغ الوساااااط احلساااااايب واالحناااااراف املعيااااااري  تقاااااومي املرؤوساااااني

فيماااااااا باااااااني . علاااااااى التاااااااوايل( 2.222) و (3.12) (X10)للمتغاااااااري 
تضاع القايم اجملسادة لتوقعاات  ةمن املبحوثني ان القيااد %(42.1)

سااايب للمتغااري ، وبلااغ الوسااط احل الكلياة والعاااملني ملااا ساايتم عملااه
(X11) (3.29 ) وان  (.2.222)واالحنااراف املعياااري لااذات املتغااري

فرص اىل تستند ان القيادة على من املبحوثني يؤكدون  %(19.4)
، فيماااا بلااااغ تقااادم االفاااراد علااااى معاااايري موضاااوعية يعرفهااااا اجلمياااع

و  (3.42) (X12)الوساااط احلساااايب واالحناااراف املعيااااري للمتغاااري 
تؤكاد علاى يرون ان القيادة %( 29.2) وان. وايلعلى الت (2.222)

، وبلااغ الوسااط  تطااوير االجااراءات والقواعااد والتعليمااات الوظيفيااة
واالحنراف املعياري لذات املتغري ( 3..2) (X13)احلسايب للمتغري 

تسااااتند ماااان املبحااااوثني ان القيااااادة %( 42.2)واوضااااح . (2.292)
غ الوسااط احلسااايب ، وبلااعلااى التغذيااة العكسااية حااول اداء افرادهااا

 . (2.223)واالحنراف املعياري  (3.49) (X14)للمتغري 

تأسيسااا علااى مااا ساابق ميكاان القااول ان اغلااب املبحااوثني قااد 
 اً بعادبوصافها  الرؤيوياةالقياادة قيم اليت متتلكهاا الأكدوا على دور 

 يارى من املبحاوثني % (42.2) غري أن  الرؤيويةالقيادة  ابعاد من 
لقيم اجملسدة لتوقعات الكلية والعاملني ملا سيتم ان القيادة تضع ا

ان  يااارى مااان املبحاااوثني%( 42.2)، وان  وهاااذه نسااابة قليلاااةعملاااه 
القيادة تستند على التغذية العكسية حول اداء افرادها وهي نسبة 

 . قليلة ايضا
تركااااازت متغاااااريات هاااااذا املتطلاااااب  :التركييييييز عليييييى الزبيييييون  - ت

نالحااااا  باااااأن  (3)لاجلااااادو ومااااان خاااااالل  (X19-X15)بااااااملتغريات
القيااادة حتاارص علااى ان  أن علااى ماان املبحااوثني يؤكاادون %(24.3)

، معلنة ومفهومة للجميع واإلسرتاتيجيةالتنظيمية  األهدافتكون 
 (3.23) (X15)وبلاغ الوسااط احلساايب واالحنااراف املعيااري للمتغااري 
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ماان املبحااوثني يشااريون إىل  %(13.2) وان. علااى التااوايل (2.212)و
 يااااادة حتقيااااق حاجااااات الزبااااائن يف اولويااااات اهتمامااااهتضااااع الق ان
و االحنراف املعياري  (3.41) (X16)وبلغ الوسط احلسايب للمتغري،

القيااااااااادة جتمااااااااع ياااااااارون ان  %(41.9)وان .(2.221)لااااااااذات املتغااااااااري
الزباااااائن واحتياجااااااهتم وحتللهاااااا اىل فااااارص للتحساااااني يف  شاااااكاوى
 )X17))للمتغريوبلغ الوسط احلسايب واالحنراف املعياري  ، العمل

مان االفاراد املبحاوثني  %(41.1)وان . على التوايل (2.912)و(3.91
تقياايم نتااائج التعلاايم ماان قباال ادارة املااوارد  القيااادة يشااريون إىل أن

وبلاااااااغ الوساااااااط احلساااااااايب  ، البشااااااارية يف اطاااااااار اجنااااااااز الواجباااااااات
ورأى  .(2.223)و االحناااااااااااااراف املعيااااااااااااااري  (4.33)(X18)للمتغاااااااااااااري

القياااااادة تساااااتخدم وساااااائل متنوعاااااة بحاااااوثني أن مااااان امل%( 42.2)
، وبلاااغ  ومقرتحاااات زباااائن املختلفاااة وأفكاااار أراءللحصاااول علاااى 

واالحنااااااااراف املعياااااااااري  (3.44) (X21)الوسااااااااط احلسااااااااايب للمتغااااااااري
(2.21).  

الكليااة بااأن تبااني ماان اجابااات املبحااوثني اتساااقا مااع مااا تقاادم 
الزبون سيد  باعتبار حتقيق حاجات الزبائن يف اولوياتهعلى  عملت

مانهم  %(41.9) اجابات املبحاوثني انبينما يتضح من  ، السوق
القيااادة جتمااع شااكاوي الزبااائن واحتياجاااهتم وحتللهااا اىل ياارون ان 

 .فرص للتحسني يف العمل

 
 (N = 84)لكليات عينة البحث القيادة الرؤيوية على مستوى األبعاد التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  :*(3)جدول 

الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق حمايد اتفق اتفق بشدة املتغريات
 احلسايب

االحنراف 
 عدد % عدد % عدد عدد % عدد % عدد املعياري

 التمكين

X1 16 19.0 42 50.0 14 16.7 9 10.7 3 3.6 3770 57051 
X2 21 25.0 29 34.5 16 19.0 54 16.7 4 4.8 3718 5.71. 

X3 22 26.2 28 33.3 18 21.4 13 15.5 3 3.6 3723 57538 
X4 19 22.6 45 48.8 13 15.5 5 6.0 6 7.1 3.74 1.099 

X5 23 27.4 32 38.1 18 21.4 7 8.3 4 4.8 3771 57022 
 5.522 18.4 23.9 20 57.2 48 94 79 204.7 172 120.2 101 اجملموع

 1.104 3.68 4.78 4 11.4 9.6 18.8 15.8 40.94 34.4 24.04 20.2 متوسط

 االتجاه

X6 11 13.1 40 47.6 51 17.9 11 13.1 7 873 3744 1.134 

X7 22 26.2 33 39.3 17 2072 9 10.7 3 3.6 3771 1.077 
X8 51 17.9 34 40.5 19 22.6 52 5473 4 4.8 3712 1.092 

X9 57 2072 33 39.3 19 22.6 50 5572 5 6.0 3.56 1.123 
 4.426 14.27 22.7 19 50 42 83.3 70 166.7 140 77.4 65 موعاجمل

 1.166 3.56 5.67 4.75 12.5 10.5 20.82 17.5 41.67 41 19.35 16.25 املتوسط

 القيم

X10 52 22.6 29 34.5 81 21.4 52 5473 6 7.1 3715 57527 

X11 2 10.7 25 29.8 34 4071 13 15.5 3 372 3.29 07272 

X12 13 15.5 35 3272 21 2170 51 5777 4 4.8 3740 57022 

X13 23 27.4 38 45.2 54 16.7 6 7.1 3 3.6 3782 57020 
X14 5 6.0 30 35.7 31 36.9 16 19.0 2 2.4 3.24 0.913 

 5.205 17.3 5 .21 58 73.6 22 140.5 558 182.1 513 82.2 22 جملموعا

 1.041 3.46 4.3 3.6 14.7 12.4 28.1 23.6 36.42 30.6 16.44 13.8 املتوسط

 الزبون
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X15 20 2378 34 4071 54 5277 11 5375 5 6.0 3723 57512 
X16 12 14.3 33 39.3 21 2278 2 5077 5 9.5 3741 57017 

X17 16 19.0 22 2272 25 25.0 17 2072 8 6.0 3721 57210 
X18 9 10.7 32 38.1 26 31.0 12 14.3 5 6.0 4733 57041 
X19 14 16.7 28 33.3 27 32.1 55 13.1 4 4.8 3.44 1.068 

 5.579 18.1 32.3 27 74.1 22 134.6 553 177.4 542 84.5 75 اجملموع

 1.115 3.62 6.46 5.4 14.8 12 26.92 22.6 35.48 29.8 16.9 14.2 املتوسط

 اجلدول من اعداد الباحثان *
 

 :م تويات التعلم التنظيميوصف وتشخيص  -3-5-5
تركااااازت متغاااااريات هاااااذا  :حلقييييية اليييييتعلم المنفيييييردةم يييييتوى  - أ

 (4)اجلااااااادولومااااااان خاااااااالل  (X23-X20)املساااااااتوى بااااااااملتغريات 
ماان االفااراد املبحااوثني يشااريون إىل ان ادارة  %(44.9)نالحاا  ان 

الكلياااااة تصاااااحح االخطااااااء دون اجاااااراء تعاااااديالت او تغاااااريات يف 
السياساااات املوجاااودة حالياااا ، وبلااااغ الوساااط احلساااايب واالحنااااراف 

وان . علاااى التاااوايل (2.223)و  (3.91) (X20)يااااري للمتغاااري املع
مااان االفاااراد املبحاااوثني يااارون ان ادارة الكلياااة تكتساااب  %(24.9)

اخلربة واملعرفة من خالل تكرار الاتعلم، فيماا بلاغ الوساط احلساايب 
 فيماا اكاد. (2.113)واالحنراف املعيااري  (4.24) (X21)للمتغري 

الكلية تعمل على احملافظة إدارة من املبحوثني على ان  %(22.1)
وبلاااغ الوساااط  ،يم والعاااادات التنظيمياااة يف الكلياااةعلاااى نظاااام القااا

 (2.242)و  (4.24) (X22)احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري 
الكليااة  ماان املبحااوثني إىل ان إدارة%( 14.1) ويشااري. علااى التااوايل

لظاروف التنظيمياة يف ظال ا اىل احللول املباشارة للمشاكالت تلجأ
واالحناراف ( 3.19) (X23)، وبلاغ الوساط احلساايب للمتغارياملؤكدة

  .(2.211)املعياري لذات املتغري
فراد املبحوثني قاد البناًء على ما سبق ميكن القول ان غالبية ا

املساااتويات الاااتعلم مااان  بوصااافها هاااذه احللقاااة أكااادوا علاااى أمهياااة 
تكااارار  عااان طرياااقمااان خاااالل اكتسااااب اخلاااربة واملعرفاااة  التنظيماااي
ماان االفااراد املبحااوثني يشااريون إىل ان %( 44.9) باسااتثناء. الااتعلم

ادارة الكلياااة تصاااحح االخطااااء دون اجاااراء تعاااديالت او تغاااريات 
 . يف السياسات املوجودة حاليا

تركااازت متغاااريات هاااذا  :م يييتوى حلقييية اليييتعلم المزدوجييية - ق
 (4)اجلااااااادولومااااااان خاااااااالل  (X28-X24)بااااااااملتغريات  وىتساااااااامل

أن  علاااى مااان االفاااراد املبحاااوثني يؤكااادون %(99.2)نالحااا  باااأن 
اىل اثارة تساؤالت حول االوضااع اخلاطئاة الايت  الكلية تلجأإدارة 

( 3.33) (X24)، وبلاااغ الوساااط احلساااايب للمتغاااري متااا  نظامهاااا 

 %(22.2)ويشااااري . (2.234)واالحنااااراف املعياااااري لااااذات املتغااااري 
ل املعايري احلالية تعدي اىل الكلية هتدفمن املبحوثني إىل أن إدارة 

وبلاااغ الوساااط  ، مااان االجاااراءات والسياساااات واالهاااداف املرجاااوة
 (2.244)و  (3.49) (X25)احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري 

مان االفاراد املبحااوثني ان إدارة  %(41.1) فيماا ياارى. علاى التاوايل
الكلياااة تساااعى اىل خمططاااات جديااادة للعمااال ماااع اشاااكال ذهنياااة 

وبلااغ الوسااط احلسااايب  تغيااري القواعااد السااائدة،مشاارتكة يااؤدي اىل 
وبااااااني . (2.239)واالحنااااااراف املعياااااااري ( 3.32) (X26)للمتغااااااري 

تطاااااااوير تساااااااعى اىل الكلياااااااة مااااااان املبحاااااااوثني أن إدارة  %(92.9)
، وبلاااغ الوساااط احلساااايب  خمططاهتاااا يف العمااال وفاااق نظاااام الساااائد

 ويشاااااري (.2.222)واالحنااااراف املعياااااري ( 3.49) (X27)للمتغااااري 
كلياة تبحاث عان السياساات ان إدارة ال من املبحاوثني %(21.4)

، وبلااغ املانعااة او الوقائيااة الاايت حتااول وقااوع املشااكالت واالزمااات 
واالحناااااراف املعيااااااري ( 3.24) (X28)الوساااااط احلساااااايب للمتغاااااري 

(2.222.) 
االفااراد املبحاااوثني قااد اكااادوا  بااأننظااراً ملااا تقااادم ميكاان القاااول 

مساتوى حلقاة الاتعلم املزدوجااة، هتاتم كثااريا مب الكلياةعلاى ان إدارة 
بينماااا يااارى افاااراد اخااارون باااان ضااامن هاااذا املساااتوى هنااااك اهتماااام 

حاااول اثاااارة التسااااؤالت االوضااااع اخلاطئاااة وتعاااديل املعاااايري قليااال 
احلالياااة مااان االجاااراءات والسياساااات واالهاااداف املرجاااوة وتطاااوير 

تراوحت نتيجة لنسب االستجابة اليت  املخططات العمل السابقة
 %(. 99.2)   و %(22.2)بني 
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تركاااازت متغااااريات هااااذا  :م ييييتوى حلقيييية الييييتعلم الثالثييييية - ت
 (4)اجلاااااااادولومااااااان خااااااااالل  (X34-X29) املساااااااتوى باااااااااملتغريات

أن  علااااى ماااان االفاااراد املبحااااوثني يؤكااادون%( 22.1)نالحااا  باااأن 
، تكااوين واكتساااب املعرفااة اجلدياادةاىل  تسااعى دائماااإدارة الكليااة 

واالحنراف املعياري ( 3.21) (X29) للمتغري وبلغ الوسط احلسايب
مااان املبحاااوثني إىل أن %( 11.4)ويشاااري . (2.224)لاااذات املتغاااري 
اىل اعااادة تقااومي االساااليب واالنظمااة املوجااودة  تلجااأإدارة الكليااة 

، وبلاااااغ الوساااااط احلساااااايب واالحناااااراف املعيااااااري باااااني فااااارتة واخااااارى
فيمااااااا ياااااارى  .علااااااى التااااااوايل( 2.223)و  (3.42) (X30) للمتغااااااري

 اً تقااااارتح اسسااااامااااان االفاااااراد املبحاااااوثني ان إدارة الكلياااااة  %(12.9)
صاااياغة هياكااال تنظيمياااة مالئماااة  علاااىسااااعد تومفااااهيم جديااادة 

واالحناراف  (3.42) (X31)، وبلغ الوسط احلسايب للمتغري للتعلم
من املبحوثني أن إدارة الكلية %( 22.2)وبني . (2.211)املعياري 

، افكاااار ابتكارياااة لااادى افرادهااااالاااة وجاااود قاااوم باالساااتثمار يف حت
واالحنراف املعياري  (3.22) (X32)وبلغ الوسط احلسايب للمتغري 

ان إدارة الكلياااااة اىل مااااان املبحاااااوثني %( 23.2)ويشاااااري . (2.221)
ركااااز علااااى حتقيااااق الغايااااة االساسااااية للكليااااة واملبااااادئ الاااايت تقااااوم ت

واالحنااراف ( 3.21) (X33)، وبلاغ الوساط احلساايب للمتغاري عليهاا
ماان االفااراد املبحااوثني ان %( 12.2)فيمااا ياارى  (.2.211)املعياااري 

إدارة الكليااااااة تعماااااال علااااااى تااااااوفري مناااااااخ العماااااال االبااااااداعي بااااااني 
( 3.31) (X34)اعضاااااااااائها، وبلاااااااااغ الوساااااااااط احلساااااااااايب للمتغاااااااااري 

 .(2.911)واالحنراف املعياري 
دوا االفااراد املبحااوثني قااد اكاا إننظااراً ملااا تقاادم ميكاان القااول       

ساااتوى حلقاااة الاااتعلم الثالثياااة، علاااى ان إدارة الكلياااة هتاااتم كثاااريا مب
) و  %(12.2)نتيجاااااااة لنساااااااب االساااااااتجابة الااااااايت تراوحااااااات باااااااني 

 . جدا بالنسبة هلذا املستوى ةوهذه النسب جيد %(22.1
 (N=84)مي على مستوى البحث لتعلم التنظيملستويات االتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  :*(4)جدول

االحنراف  الوسط احلسايب ال اتفق بشدة ال اتفق حمايد اتفق اتفق بشدة املتغريات
 عدد % عدد % عدد عدد % عدد % عدد املعياري

 نفردةحلقة التعلم المم توى  -1 
X20 11 13.1 22 3575 25 25.0 21 29.8 5 572 3721 57023 
X21 52 5270 38 4172 53 5171 52 14.3 1 270 4704 07113 
X22 52 2272 83 4172 2 10.7 54 16.7 4 4.8 4724 57547 
X23 13 15.5 33 39.3 25 29.8 11 13.1 2 2.4 3.52 0.988 

 3.751 15.45 14.4 52 73.9 22 85 28 160.8 531 70.2 12 اجملموع

 0.937 3.86 3.6 3 18.47 5 .15 20.25 57 40.2 33.7 17.55 14.7 املتوسط
 ةالمزدوجحلقة التعلم م توى  -2  

X24 4 478 51 17.9 22 26.2 31 4577 8 9.5 3733 1.034 
X25 1 6.0 50 5572 24 2872 31 41.7 10 5572 3742 1.044 
X26 50 5572 35 36.9 23 2774 54 16.7 6 7.1 3.30 1.106 
X27 3 3.6 19 22.6 17 20.2 30 35.7 15 17.9 3.42 1.132 

X28 16 19.0 39 46.4 17 20.2 7 8.3 5 6.0 3.64 1.071 

 5.387 17.11 52.4 44 144.1 121 122.6 103 135.7 554 45.3 38 اجملموع

 1.077 3.422 10.4 8.8 28.82 24.2 24.52 20.6 27.14 22.8 9.06 7.6 املتوسط

 حلقة التعلم الثالثيةم توى -3
X29 22 26.2 34 40.5 54 16.7 7 8.3 7 8.3 3.68 57524 
X30 13 15.5 32 42.9 17 20.2 13 15.5 1 6.0 3742 57553 

 X31 54 16.7 22 3471 27 32.1 50 5572 4 478 3742 57018 
X32 18 21.4 33 39.3 19 22.6 50 5572 4 478 3.61 1.098 

 X33 19 22.6 34 40.5 19 22.6 9 10.7 3 3.6 3.68 1.055 

X34 17 20.2 25 29.8 20 23.8 53 5171 9 10.7 3.35 1.285 

 6.797 21.24 38.3 32 73.8 62 538 116 227.5 525 112.6 503 اجملموع

 1.132 3.54 6.36 5.33 12.3 10.33 23 19.3 37.91 31.83 18.76 17.16 املتوسط

 اجلدول من اعداد الباحثان *
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 فرضيات البحث  اختبار -3-3
ابعاد القيادة بين تحلي  عالقات االرتباط  -3-3-2

كليات عينة    على م توىوالتعلم التنظيمي  الرؤيوية
 .البحث

ابعاااد وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة بااني (  1)يوضااح اجلاادول  
ملؤشاار ا)إذ بلغاات درجاة االرتباااط ،  والاتعلم التنظيمااي الرؤيويااةالقياادة 
657 . 0)( الكلاي

 .(0.05)وهاي قيماة معنوياة موجباة عناد مساتوى( *
، ، ويف ضاااوء الفرضااايات هباااذا فقاااد حتققااات الفرضاااية الرئيساااة األوىلو 

الفرعيااة للفرضااية الرئيسااة األوىل فقااد مت حتلياال عالقااات االرتباااط بااني 

علااااى انفااااراد علااااى مسااااتوى مجيااااع  والااااتعلم التنظيمااااي   الرؤيويااااةابعاااااد 
أقوى عالقة ( 1)اجلدول يفوكما مبني  .عينة البحث اجلامعة كليات

والاتعلم  القيم اليت يستند عليها القيادة وجبة هي بني ارتباط معنوية م
عالقااااة ارتباااااط قويااااة  وتليهااااا ،(*0.705)اذ بلغاااات نساااابتها التنظيمااااي

وبلغااااااااااات  متكاااااااااااني القياااااااااااادة والاااااااااااتعلم التنظيمااااااااااايوموجباااااااااااة ايضاااااااااااا 
الااااتعلم و  الرتكيااااز علااااى الزبااااونمث يااااأيت بعااااد ذلااااك . (*0.657)انساااابته

 و. (*0.637)ونسااااابتها بعالقاااااة االرتبااااااط معنوياااااة موجباااااة  التنظيماااااي
د حتااااادموجباااااة  معنوياااااة عالقاااااة ارتبااااااط ( *0.403)متثااااال نسااااابةاخاااااريا 

  .اجتاهات القيادة والتعلم التنظيمي

 
 على مستوى مجيع كليات عينة البحث التعلم التنظيميو  الرؤيويةابعاد القيادة عالقة االرتباط بني : (*2)جدول

 املؤشر الكلي الرتكيز على الزبون القيم اهحتديد االجت التمكني أبعاد القيادة الرؤيوية
 *0.657 *0.637 *0.705 *0.566 *0.403 التعلم التنظيمي

                          P  0.05   N = 84    N.S = Not significant .يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية اناجلدول من إعداد الباحث * 
  

فيييي اليييتعلم  الرؤيوييييةييييادة الق أبعييياد تيييرثيرتحليييي   -3-3-5 
 .كليات عينة البحث  على م توىالتنظيمي 
وجاود اثار معناوي )  ومفادهااالفرضية الرئيساة الثانياة  الختبار

علاااى مساااتوى مجياااع  يف الاااتعلم التنظيماااي  الرؤيوياااةلقياااادة بعااااد اال
 تأثري( 4)رقم اجلدول يظهر من معطيات ( جامعة دهوك كليات
 الااتعلم التنظيمااييف فه املتغااري املسااتقل بوصاا الرؤيويااةالقيااادة  ابعاااد
وفقاااااا  املبحوثاااااة متغاااااريا معتمااااادا علاااااى مساااااتوى الكلياااااات لكوناااااه
اجلدوليااة ( F) اكاارب ماان قيمااة (92.12)احملسااوبة والبالغااة( F)لقيمااة
 (3.14)احملساااوبة والبالغاااة ( T)، ويؤكاااد ذلاااك قيماااة(3.92)البالغاااة

عند  (82,1)عند درجيت احلرية (1.65)اجلدولية( T)وهي اكرب من 
 (R2( )0.65) اذ بلااااغ معاماااال التحديااااد( o.o5)مسااااتوى معنااااوي 

 الرؤيويةالقيادة بعاد بأالذي يشري اىل قدرة املتغري املستقل املتمثل 
 (0.65) على التعلم التنظيمي بنحو أعلى تفسري التاثري الذي يطر 

مماا  ،وهي نسبة جيدة جيدا مان االساتجابة يعاود اىل هاذا العامال
بعاااد القيااادة أل ان هناااك امهيااة ياادركونفااراد املبحااوثني يعااين ان اال
، وان  يف الااااااااتعلم التنظيمااااااااي يف نشاااااااااطاهتم يف الكليااااااااة الرؤيويااااااااة

يعااااود اىل عواماااال اخاااارى قااااد تكااااون خااااارج نطاااااق  (0.35)الباااااقي
  .حتقيق الفرضية الرئيسة الثانية يعينالبحث ، وهذا 
يف  لرؤيويااةايت بيااان تاااثري كاال بعااد ماان ابعاااد القيااادة وفيمااا يااأ

 (2)التعلم التنظيمي وكما موضح يف اجلدول
نالحا  ان  (2)املؤشار يف اجلادول(T)من خالل متابعاة قيماةف

قاااايم معنويااااة  القااااادة الرؤيويااااة يف عملهاااام هااااي حتملهاااااالقاااايم الاااايت 
( T)التعلاااايم التنظيمااااي اذ بلغاااات قيمااااة  يقااااو  موجبااااة ذات تااااأثري

يت ، و ياااأ(1.65)هاااي اكااارب مااان قيمتهاااا اجلدولياااة (4.10)احملساااوبة 
تلكهاا القاادة يف التعلايم التنظيماي اذ متتاثري التمكني والقدرة اليت 

هاااااااي اكاااااااارب مااااااان قيمتهااااااااا ( 1.85)احملسااااااااوبة  (T)بلغااااااات قيماااااااة  
، مث ياااايت تااااثري ورؤياااة القاااادة حاااول الرتكياااز علاااى (1.65)اجلدولياااة

( T)الزبااااااون ومتطلباتااااااه يف التعلاااااايم التنظيمااااااي اذ بلغاااااات قيماااااااة  

يف حااني  ،(1.65)هااي اكاارب ماان قيمتهااا اجلدوليااة( 1.77)احملسااوبة 
ملوهناااا القاااادة يف تااااثري االجتاهاااات املختلفاااة الااايت حت ياااايت ضاااعف

هي اصاغر  (0.19) احملسوبة (T) التعليم التنظيمي اذ بلغت قيمة 
  .(1.65)من قيمتها اجلدولية

  



  2052، 220 -232 ص ،(واالجتماعية العلوم االنسانية) 2:، العدد51: جملة جامعة دهوك، اجمللد

 

 

 

911 

 توى الكليات املبحوثةعلى مس يف التعلم التنظيمي الرؤيويةتأثري أبعاد القيادة  : *(6)جدول 
 الم تق          
 المعتمد

 
B0 

 التمكين
B1 

 االتجاهات
B2 

 القيم
B3 

 الزبون
B4 

R2 F 

 احملسوبة اجلدولية

 0.115 1.10 مستويات التعلم التنظيمي

(1.85) * 

0.013 

(0752) N.S
 

0.590 

(4.10) * 
0.216 

(1.77) * 

0.65 3.92 21.57 

 احملسوبة T شري اىل قيمة ي)   (    D.F =(82,1) ، N =84 P* ≤ 0.05  N.S = Not significant   يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية ثاناجلدول من إعداد الباح *

 
 

 .االستنتاجات والتوصيات  -2

  .االستنتاجات -4-2
ميكن تلخيص اهم ما توصل اليه البحث من استنتاجات يف 

- :اليتضوء االطار النظري وامليداين وهي كا
فااراد املبحااوثني يف كااوهنم يعملااون ضاامن بيئااة تتساام بقاادر األشاارتك ي-

عال من التغري والتعقيد، مما جيعلها مصدرا جملموعاة القياود الايت حتايط 
 . عملية تقدمي اخلدمة التعليمية

لقياااادة الرؤيوياااة لأظهااارت نتاااائج البحاااث اهتماااام وإدراك املبحاااوثني  -
 الكلياة حيقاق أهادافها ضامن بيئااة وأبعادهاا األساساية كاأداء مشاويل يف
 .تعد مستها األساسية التغري والتطور

ن إجاباااات معظااام املبحاااوثني  أأوضاااحت نتاااائج التحليااال الوصااافي  -
مان قبال كليااهتم  اً كانت متفقة وبنسبة  جيدة علاى أن هنااك اهتماما

 .االساسية يف عملية التغري ستوياتهوم التعلم التنظيميب
وصااااافي علاااااى إن مجياااااع كلياااااات عيناااااة كشااااافت نتاااااائج التحليااااال ال -

 ساسااايةابعااااد اوماحتملهاااا مااان   رؤيوياااةالبحاااث مقتنعاااة باااان القياااادة ال
، وان ضاااامن مسااااتوياته االساسااااية الااااتعلم التنظيماااايتسااااهم يف تعزيااااز 

 .هذه املؤشرات يف هذه الكليات الجيادهناك سعياً 
 أوضااحت نتااائج التحلياال وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة بااني -

املتغاري املعتماد املتمثال  و ابعااد القياادة الرؤيوياةب  املستقل املتمثلاملتغري
 . على املستوى الكلي للكليات عينة البحث التعلم التنظيميب
أشااارت نتااائج التحلياال إىل إن أقااوى عالقااة ارتباااط معنويااة موجبااة  -

يااايت بعااد  و. الااتعلم التنظيماايو  مؤشاار القاايم يف القيااادة الرؤيويااةبااني 
ر الرتكيز على الزبون يف القياادة الرؤيوياة و الاتعلم التنظيماي مؤشذلك 
ملهاااا القاااادة الرؤيوياااون و الاااتعلم حتمث ياااايت مؤشااار االجتاهاااات الااايت ، 

كني والقدرة هؤالء القاادة و الاتعلم لتمالتنظيمي ، واخريا يايت مؤشر ا
 .على مستوى مجيع كليات قيد البحث  التنظيمي

إىل وجاود عالقاات تاأثري معنوياة موجباة  دلت نتائج حتليل االحندار -
يف املتغااري املعتمااد  ابعاااد القيااادة الرؤيويااةللمتغااريات املسااتقلة املتمثلااة ب

  . التعلم التنظيمي على املستوى الكلي للكليات عينة البحثاملتمثل 
ابعاااد القيااادة كشاافت نتااائج حتلياال االحناادار وجااود تباااين يف تااأثري  -

،اذ كانات أقاوى عالقاة تاأثري  الاتعلم التنظيمايعلاى انفاراد يف  الرؤيوياة
الرتكيااز بعااد مث يااايت تاااثري  ، الااتعلم التنظيماايعلااى لبعااد القاايم موجبااة 

واقاااال عالقااااة تااااأثري  التمكااااني علااااى الااااتعلم التنظيمااااي ،علااااى الزبااااون و 
علاااى مساااتوى الاااتعلم التنظيماااي علاااى  هاااا القاااادةجتاهااات الااايت حتملالا

 .مجيع كليات قيد البحث
 .صياتالتو  -4-5

- :اعتمادا على ما توصل اليه البحث فانه يوصي بااليت
 املتسمةضرورة التخلص من االساليب القيادية التقليدية  -
يف  للمشاركةاح اجملال امام املرؤوسني فسالروتني والبريوقراطية واب

 .واالعرتاف بقدراهتم يف حتقيق اهداف املنظمةاختاذ القرارات ، 
يثة ووضع خطط مناسبة للتطوير ضرورة تبين اساليب حد -

التغلب على مجيع املشكالت االدارية  ااالداري يتم من خالهل
االفراد وتدريب وتبين مفاهيم ادارية حديثة تساعد على التعلم 

االستفادة من عالقة االرتباط بني ابعاد  - .منها التعلم التنظيمي
 .اتيجي مميزمي يف تعزيز اداء اسرت القيادة الرؤيوية و التعلم التنظي

حتديد الوظائف االسرتاتيجية للقادة ومنها التعرف على   -
حاجات املرؤوسني وخصائصهم ، وتسهيل ومساعدة االفراد 
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على اشباع هذه احلاجات  وحتقيق اهدافهم من خالل حتقيقه 
  .ملستوى اداء فعال

نظرًا لوجود عالقات ارتباط وتأثري معنوية بني متغريات  -
كاس ذلك على طبيعة عمل املنظمات املبحوثة، الدراسة، وانع

تويل إدارة هذه املنظمات اهتماماً  ان توصي الدراسة بضرورة 
 .كبرياً هلذه املتغريات يف ضوء دراسة مؤشراهتا وحتليلها

االهتمام مبستوى حلقة التعلم املزدوجة من خالل اثارة  -
من  االوضاع اخلاطئة وتعديل املعايري احلاليةعن  التساؤالت

خمططات االجراءات والسياسات واالهداف املرجوة وتطوير 
 .العمل السابقة

 ، وعدمانية من قبل القياداتاالهتمام بالدراسات اإلنس -
، ذلك ان هتمام بدراسة العمليات االداريةصار على االاالقت

عمل كليات نشاط انساين يتطلب فهم وادراك السلوك االنساين 
 .ة اداء الكلياتلتفعيل دوره يف دعم كفاء

تطابق اجتاهات اليت حيملها املرؤوسني والقادة بضرورة االهتمام  -
  .لتنسيق عملهم للوصول اىل ميزة تنافسية

نظرًا لوجود عالقات ارتباط وتأثري معنوية بني متغريات  -
البحث، وانعكاس ذلك على طبيعة عمل الكليات املبحوثة، 

لكليات اهتمامًا كبرياً يوصي البحث بضرورة تويل إدارة هذه ا
  .باستمرار اوحتليله اهلذه املتغريات يف ضوء دراسة ابعاده

 المصيييادر
 العربية-2
، املنظمة الساعية للتعلم املستمر، رسالة املعلم، (9224)درة، عبد الباري،   -

 ( 2)والعدد ( 43)عمان،االردن، اجمللد 
دارة واالقتصاد، متوفرة على املوقع ، مفاهيم ادارية، جملة اال(9229)راشد، امحد،  -
(www.islamtoday.net)    29/9/9221تاريخ االطالع. 

، بناء امنوذج للمنظمة املتعلمة، كمدخل (9222)الرشودي، حممد علي ابراهيم،  -
كتوراه، قسم العلوم االدارية،  لتطوير االجهزة االمنية باململكة العربية السعودية، اطروحة د 

متوفر     على  .19كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، ص 
: تاريخ االطالع على نيت .http://www.nauss.edu.sa: موقع اجلامعة االلكرتوين

2/29/9222  AM  . 

،اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرها يف جناح (2222)ية،ألركايب،كاظم نزار عط -
دراسة ميدانية على عينة من مديري املنشأة الصناعية العراقية، / املنظمات العراقية

 .أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية

: مي، العالقة بني متغريات التعلم الفردي التعلم التنظي(2223)زايد، عادل حممد،  -
 (.2)، العدد (2)دراسة حتليلية، اجمللة العربية للعلوم االارية، اجمللد 

، العدالة التنظيمية املهمة القادمة الدارة املوارد (9222)زايد، عادل حممد،  -
 . البشرية، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، مجهورية مصر العربية

اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر  أساسيات( 9221)السامل، مؤيد سعيد، -
 والتوزيع، عمان، األردن

: ، الرؤيوية وامهيتها، حبث متوفر على املوقع االلكرتوين(9224)السويدان، طارق،  -
 http://www.shegawi.com/vb 

، دور القيادة الرؤيوية يف بناء راس مال (9222)الشلمة، ميسون عبد اهلل احم،  -
نينوى، / بشري اسرتاتيجي، دراسة آلراء القيادات يف عينة من منظمات التعليم العايل

 . اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املوصل

) اونإدارة عالقات الزبا، اجلودة والتميز يف (9221)الصادق، درمان سليمان،  -
CRM )متوفر على املوقع . العراق-، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة دهوك

 adakee.com-al-http://www.dr: االلكرتوين

، دور القيادة الرؤيوية وخمرجات نظام املعلومات (9222)صاحل، دلفني حممد، -
دراسة ميدانية لعينة من منظمات حمافظة اربيل، : يجية يف التميز املنظمياالسرتات

اطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة صالح الدين، كلية االدارة واالقتصاد، اربيل، 
 .العراق
، توليد وانشاء املعرفة واالمناط املعاصرة للقيادة (9222)الطائي،علي حسون،  -

، جملة العلوم "طبيقي يف بع   كليات جامعة بغدادحبث ت"االدارية العالقة و االثر 
 42، العدد 29االقتصادية  واالدارية، اجمللد

، خصائص نظم املعلومات االدارية وتأثريها يف (9221)طه، انوار هادي،  -
دراسة الراء عينة من منتسيب كليات ومعاهد هيئة التعلم : املستويات التعلم التنظيمي

رسالة ماجستري غريمنشورة، قسم ادارة االعمال، كلية االدارة حمافظة نينوى، / التقين
 .واالقتصاد، جامعة املوصل

، األثر التتابعي البعاد القيادة الرؤيوية (9221)طه، رفعت حممد علي،  -
ومتطلبات عمليات االعمال يف االداء التنظيمي املتميز، دراسة ميدانية يف 

املعدنية، اطروحة دكتورا، غري منشورة، كلية منظمات صناعية خمتارة يف انتاج املياه 
 .اإلدارة  واالقتصاد، جامعة املوصل

إطار مفاهيمي، : ، جوهر متكني العاملني(9221)العتييب، سعد مرزوق،  -
،  9221أبريل ( 17-18)امللتقى السنوي العاشر إلدارة اجلودة الشاملة، اخلرب 

  :املوقع االلكرتويناململكة العربية السعودية، متوفر على -الرياض
docs.ksu.edu.sa . 

، حتليل (2221) املدهون، موسى توفيق، واجلزراوي، ابراهيم حممد علي،  -
سيكولوجيا واداريا للعاملني واجلمهور، املركز العريب، للخدمات : السلوك التنظيمي

 .الطالبية، عمان، االردن
، 2ملمارسات واملفاهيم، ط، ادارة املعرفة ا(9222)امللكاوي، ابراهيم اخللوف، -

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن

http://www.islamtoday.net/
http://www.nauss.edu.sa/
http://www.shegawi.com/vb/forumdisplay.php
http://www.dr-al-adakee.com/sound/upload/aln3esa
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 .والتوزيع، عمان، االردن
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 تمكنيال -5
ال  حمايد اتفق اتفق بشدة العبارة ت

 اتفق
ال 
اتفق 
 بشدة

      .تعطي القيادة للمرؤوسني صالحيات تصحيح االخطاء عند وقوعها 5
      .تدرك القيادة بان الرقابة املباشرة حتد من قدرات املرؤوسني على االبداع 2
      .تتفهم القيادة بان االخطاء هي فرصة حقيقية للتعلم 3
      .تستطيع القيادة ان تبين تصورات ملواقف جديدة يف ضوء استحضار التجارب السابقة 4
      تغري القيادة طريقة العمل بني احلني واالخر لكي تتناسب وتتوافق مع الرؤية    1

 حتديد االجتاه -2
ال  حمايد اتفق اتفق بشدة العبارة ت

 اتفق
ال 
اتفق 
 بشدة

      .جتاهات العمل يف االمد القصري والطويلحتدد القيادة ا 2
      .تؤمن القيادة بان الواقعية مطلوبة يف تنفيذ املهام والواجبات 7
      .رص القيادة على تقدمي املقرتحات اخلاصة بالعمل من قبل املرؤوسني دون اية شكوكحت 8
      .الفكار ومع مجيع االجتاهات يف الكليةتؤكد القيادة على وجود قنوات االتصاالت املتعددة يف تدفق ا 2

 القيم -3

ال  حمايد اتفق اتفق بشدة العبارة ت
 اتفق

ال 
اتفق 
 بشدة

      .تضع القيادة القيم املستندة على مبدا العدالة يف تقييم املرؤوسني 50
      .تضع القيادة القيم اجملسدة لتوقعات املنظمة والعاملني ملا سيتم عمله 55
      .تستند القيادة فرص تقدم العاملني على معايري موضوعية يعرفها اجلميع 52
      .تؤكد القيادة على تطوير االجراءات والقواعد والتعليمات الوظيفية 53
      .تستند القيادة على التغذية العكسية حول اداء العاملني 54

 الرتكيز على الزبون -4
ال  حمايد اتفق اتفق بشدة العبارة ت

 اتفق
ال 
اتفق 
 بشدة

      .حترص القيادة على ان تكون اهداف التنظيمية واالسرتاتيجية معلنة ومفهومة للجميع 51
      .تضع القيادة حتقيق حاجات الزبائن يف اولويات اهتمامه 52
      .جتمع القيادة شكاوي الزبائن واحتياجاهتم وحتللها اىل فرص للتحسني يف العمل 57
      .تقييم القيادة نتائج التدريب من قبل ادارة املوارد البشرية يف اطار اجناز الواجبات 58
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      .اول القيادة استخدام وسائل متنوعة للحصول على اراء وافكار ومقرتحات زبائن املختلفةحت 52
 .  م يشكلون الواقع الذي يعملون فيه وباستطاعتهم تغيري ذلك الواقععبارة عن الوسيلة اليت من خالهلا يكتشف االفراد باهن :التعلم التنظيمي/ ثالثا

 .يعين تصحيح االخطاء باسلوب اليدفعها اىل اجراء تعديالت او تغريات اساسية يف القواعد واالنظمة والسياسات من قبل الكلية:  م توى حلقة التعلم المنفردة -5
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  سةةر فيَربوونا ريَكسةى كارتيَكرنا بنةماييَن فةرمان رةوايا دوربني
 ظةكؤسينةكا ثراكىيك  سةةر هذمارةكا كادريَن فةرمانبةر ييَن كؤسيذيَن زانينطةها دهوك َ

 ثوخىة
بابةت َ فةرمانرةواي  طرنطيةكا تايبةت هةية سةةر دةم َ نها ض ذ الي َ ريَكسراويَن ثيشة سازى يان خزمةت طوزارى، ونها 

وةك  شيَوازىَ . ني جودا جودا دطرنة بةر ذبؤى ثراكىيزة كرنا فةرمانرةوايا دووربني ب شيَوازيَن نوىريَظةبةريَن دةزطةهيَن هان ريَ
ينان فةرمانرةوايا دووربني ياكو ئايندةي َ ريَكسراوىَ ديار دكة و رييَن بدةسىظةئينانا ئارماجنيَت وىَ ئاشكرا دكة سثةى جيَبةجيَكرنا راه

سةوما ئامانج ذ ظةكؤسينا هان ئاشكراكرنا ريَذةيا مفا . ك ذبوى باشرتكرنا جؤرىَ بةرهةم َ خوةو فيَركرنا تاكة كةسان وةكة ريَية
وةرطرتن َ ية ذ فةرمانرةوايا دووربني و فيَربونا ريَكسةى  دناظا دةزطةهيَن فيَركرن َ ييَن تايبةت ب زانينطةهان وةكة هةوسدان ذبؤى 

فةرمانرةوايا دووربني سةةر فيَربونا ريَكسةى ، ظةكؤسين َ منوونةكا نة ريَكسةى   دةست نيشانكرنا ئاسييَن كارتيَكرنا بنةماييَن
وةرطرتية ذ ذهمارةكا كوسيذيَن زانينطةها دهوك َ و فؤرما راثرسي َ ذى هاتية شروظةكرن ب شيَوازىَ ئامارى ب ريَيا هةردوو 

ثرسي َ هاتينة دابةشكرن سةةر كادريَن فةرمانبةرى و ييَن كؤمثيوتةرىَ ثشى  كو فؤرميَن را (Minitab)و  (SPSS)ثرؤطراميَن 
فؤرم بكيَرهات  شروظةكرن َ بوون، ظةكؤسني طةهشىية هذمارةكا دةرئةجناما و ذوانا تةظايا  (84)كؤمكرنا وان كو هذمارا وان 

ووربني ب تةظايا بنةماييَن خوظة كوسيذيَن كو هاتينة وةرطرتن وةكة منوونةيا ظةكؤسين َ باوةرى ب وىَ ئيَك َ هةية كو فةرمانرةوايا د
كارتيَكرنةكا ئةريَن  هةية سةةر باشرتكرنا فيَربوونا ريَكسةى  سدويف ئاسىيَن وان ييَن بنةرةت ، و كؤسيذيَن هان هةوسددةن ذبوى 

وايا دووربني و جيَبةجيَكرنا جؤرىَ هان ذ فةرمانرةواي ، هةر وةها ثةيوةنديةك و كارتيَكرنةكا مةعنةوى هةية دناظبةرا فةرمانرة
فيَربوونا ريَكسةى  سةةر ئاسى َ طشى  ي َ كؤسيذيَن وةرطرت  وةكة منوونة وسداوي َ ذى ظةكؤسين َ هذمارةكا راسثاردةيان 
ئاراسىةكرينة وةكة طرنطيدان ب ئاسى َ زجنريةيا فريبوونا دووانةي ب ريَيا وروذاندنا ثرسياران سةةر بارودوخان و راسىظةكرنا 

ي يَن رىَ و شويَن و سياسةت و ئارماجنيَن ضاظةرىَ كرى، و ثيَشئيَسةىنا ثالنيَن كارى ييَن بةرىَ سةةر ئاسى َ طشى  ييَن ثيظةريَن نها
 .   كؤسيذيَن زانينطةه َ ييَن كو وةكة منوونة هاتينة وةرطرتن

 
 

THE IMPACT OF THE VISIONARY LEADERSHIP DIMENSIONS IN ORGANIZATIONALLEARNING: 

AN EMPIRICAL STUDY OF THE VIEWS OF A SAMPLE OF ADMINISTRATIVE 
LEADERSHIP IN COLLEGES OF THE UNIVERSITY OF DUHOK 

  
ABSTRACT 

Leadership is a topic of great importance at the present time in industrial and services organizations and the 

management has excelled in the implication of new methods including the visionary leadership style which gives the 

image of the future of the organization and an access to achieve its goals as part of their training and learning of its 

members in an effort to improve the quality of production, thus this paper aims to identify the extent of benefit from the 

visionary leadership in the organizational learning in educational institutions specially in universities in an attempt to 

determine the affecting dimensions incurred by the organizational leadership. This paper used a random sample from the 

University of Duhok, the survey form has been analyzed statistically under the program 'SPSS' , MINITAB' a 

computerized approved following the distribution of the questionnaire on the functional cadres and received the 84 valid 

forms for analysis. The research has come across a set of results, the most important one is that all colleges of the research 

sample are convinced that the visionary leadership contributes to the promotion of organizational learning within the 

basic levels and there is an effort for the presence of these indicators in the colleges of the research sample. And that there 

is a correlation and significant impact of the dimensions of visionary leadership in organizational learning at the macro 

level in the university colleges of research. The research concluded with a series of recommendations including the 

interest level of the double loop learning by raising questions about the situations and modifying the current standards of 

the procedures and policies and the desired goals, as well as developing schemes of previous work at the level of the total 

number of colleges of samples of the university researched.  
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 ((GIS)بإستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية) أختيار الموقع األمثل لصناعة األسمنت في محافظة دهوك
 

 ابراهيم خشمان هسام و نشوان شكري عبداهلل
 العراق-االنسانية، جامعة دهوك، اقليم كوردستانقسم اجلغرافية، سكول اآلداب، فاكوليت العلوم 

 (1121شباط،  2 :، تاريخ القبول بالنشر1122تشرين االول،  9: تاريخ استالم البحث)
 

 الخالصة

في نظم  (Spatial analysis)تهدف هذه الدراسة الى تقييم امكانيات المحافظة لتوطن صناعة األسمنت وفق منهجية التحليل المكاني  
محافظة تكمن مشكلة الدراسة في أن  .مالئمة القامتها  (Optimal Location)للخروج بنموذج أفضل األماكن( GIS)المعلومات الجغرافية

ود وانطالقاَ من ذلك تفترض الدراسة وج ،ألقامة مثل هذه الصناعة اذا ماتم أستثمارها بشكل علمي( طبيعية وبشرية)دهوك تمتلك أمكانيات كبيرة 
 . اكثر من مكان مالئم لقيام مثل هذه الصناعة تبعاَ لالمكانيات المتاحة

مبحثين ركز المبحث األول على تقييم واقع األمكانيات المتوفرة لتوطن هذه الصناعة في المحافظة واالسس النظرية تضمنت الدراسة 
تحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية ألنشاء نموذج المالئمة أما المبحث الثاني فاهتم بكيفية توظيف  تقنيات ال. للتقنيات المستخدمة

واستخلصت الدراسة بان االجزاء . متمثالً بتحديد المعايير وعملية التحليل ، ومن ثم تقيم النموذج وتحديد المواقع البديلة لتوطن صناعة األسمنت
    .ع المصنع ضا مع وجود خمسة مواقع بديلة لتحديد مو الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة أكثرها مالئمة لتوطنه

 
 GISحماكاة ، املوقع االمثل ، الصناعة ، تقنيات ، حتليل مكاين ، :الكلمات الدالة

 
 

 المقدمة
 

تعد صناعةاألمسنت من الصناعات التحويلية األساسية 
وتصنف ضمن الصناعات األنشائية حسب التصنيف الدويل 

وتلعب دورا مهما يف عملية البناء . (ISIC)للنشاط الصناعي 
وقد شهدت حمافظة دهوك حركة عمرانية . والتطور العمراين 

واسعة خالل العقدين املاضيني وهي مقبلة على تطور أوسع  
لسد الفجوة العمرانية اهلائلة خالل الربع أألخري من القرن 

 . املاضي وملواكبة التطورات الكبرية يف كافة جماالت احلياة 
من مشكلة الدراسة يف أن حمافظة دهوك متتلك تك

ألقامة مثل هذه الصناعة اذا ( طبيعية وبشرية)أمكانيات كبرية 
مامت أستثمارها بشكل علمي، ميكن أن تساهم بشكل فعال يف 
حركة العمران، وتعوض عما تستورده الدولة من مادة األمسنت 

ذلك واليت تكلف ماليني الدوالرات سنويا ، وانطالقَا من 

تفرتض الدراسة وجود اكثر من مكان مالئم لقيام مثل هذه 
 . الصناعة تبعاَ لالمكانيات املتاحة

يهدف البحث اىل بيان وتقييم امكانيات احملافظة لتوطن 
( Spatial analysis)صناعة األمسنت مبنهجية التحليل  املكاين

                للخروج بنموذج( GIS)يف بيئة نظم املعلومات اجلغرافية
             مالئمة لتوطن ( Optimal Location)أفضل أألماكن
 .صناعة األمسنت

تضم الدراسة مبحثني فضال عن املقدمة واألستنتاجات ، 
ركز املبحث أألول على تقييم واقع أألمكانيات الطبيعية والبشرية 

أما . اليت ميكن أن تساهم يف توطن صناعة أألمسنت يف احملافظة 
ث الثاين فيهتم بتوظيف تقنيات التحليل املكاين يف نظم املبح

املعلومات اجلغرافية للموازنة بني العوامل واملتغريات املتاحة ألنشاء 
منوذج املالئمة ألختيار أفضل املواقع لتوطني صناعة األمسنت 
واستنتجت الدراسة من خالل النماذج املستخرجة وجود مخسة 

 .منها لتوطن صناعة االمسنت مواقع بديلة ميكن اختيار أي 
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االطار النظري وعوامل توطن صناعة االسمنت في  .2
 محافظة دهوك

 االطار النظري  2.2

  الموقع الجغرافي لمحافظة دهوك .2.2.2

حتتل حمافظة دهوك أقصى االجزاء الشمالية والشمالية الغربية 
) و (15,102,224ً) من العراق ومتتد اراضيها بني خطي الطول 

 (65,292,1ً4ً) و( 55,112,224ً) شرقا ودائريت العرض  (5,282,224ًً

كيلومرت مربع   (202ً2)بـ مشاال وهي بذلك تشغل مساحة تقدر 
من مساحة العراق ومتتد بالعرض من  %13ً2وتشكل مانسبته 

كيلومرت ومن الشمال اىل ( 25ً)الشرق اىل الغرب ملسافة 
حلدود حتدها من الشمال ا.كيلومرت   (229)اجلنوب ملسافة 

العراقية الرتكية ومن الشرق واجلنوب الشرقي حمافظة اربيل ومن 
اجلنوب واجلنوب الغريب حمافظة نينوى وجزء من احلدود العراقية 

 .(2)اخلارطة .السورية 

 

 
 

 
 صناعة االسمنت في محافظة دهوك أهمية .2.2.1

العراق لعب قطاع البناء والتشيد دورا بارزا يف اعادة اعمار 
وتذكر اجلهات الرمسية يف وزارة االسكان . 100ًمنذ عام 

مليون وحدة سكنية يف ( 1)واالعمار بان العراق كان حيتاج اىل 
، وكانت حركة البناء واالعمار تسري بوترية اسرع يف 1020العام 

احملافظات اقليم كوردستان نتيجة للظروف االمنية املستقرة 
كما ان قطاع البناء يف احملافظة يعتمد .وبضمنها حمافظة دهوك 

يف موادها البنائية على االمسنت بدرجة كبرية ،اذ بلغت نسبة 
من أمجايل  %85املباين املقامة من اخلرسانة االمسنتية مايقارب 

وتتضح  10063ت املتاحة لسنة القطاع البنائي حسب البيانا
هذه االمهية أيضا من خالل اجازات البناء املمنوحة للقطاع 
اخلاص لبناء الوحدات السكنية يف احملافظة ومقارنتها مع حمافظيت 

رخصة بناء للقطاع اخلاص ( 861ً)اربيل والسليمانية ، اذ بلغت
من أمجايل االجازات  %19318شكلت نسبة   1006سنة 

 .املوقع اجلغرايف حملافظة دهوك(: 1)الخارطة 
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من أمجايل  %20أو مانسبته . حمافظات االقليم املمنوحة يف
اجازات البناء املمنوحة للقطاع اخلاص يف امجايل احملافظات 

 .(2) العراقية الثمانية عشر
ومن مالحظة كميات ونسب التجهيز الوطين وحصة الفرد 

، ،يظهر مدى التباين 1005لالمسنت يف حمافظات االقليم لسنة 
من كميات  %(253ً) سوى علىأذ التستحوذ حمافظة دهوك 

التجهيز السنوي للسمنت بينما اكثر من النصف  يف السليمانية 
فقط يف اربيل وذلك للدور الكبري للشركات  %(1936)و

اجازات البناء مثل  االجنبية يف البناء فيها واليت الحتتاج اىل
، كما ان حصة الفرد تتدىن اىل أدىن مستوياهتا القطاع اخلاص

  .(2)اجلدول.احملافظات االخرى مقارنة مع 

 
 2117كميات ونسب جتهيز االمسنت وحصة الفرد عام : (1)جدول 

 سنويا/كغم/حصةالفرد % طن/كميةالتجهيز المحافظة

 6677 5771 62716 دهوك

 55675 1276 561615 سليمانية

 7672 2676 516652 اربيل

 6272 511 216672 االقليم

 .  59ص . 1005اقليم كوردستان العراق ،وزارة الصناعة ، مديرية التخطيط واملتابعة ،تقرير النشاط السنوي ،: اعتمادا على 
 
 التقنيات المستخدمة  3-2-2

شهدت العقود االربعة املاضية تطورا كبريا يف تصميم 
الرباجميات املختصة بالنمذجة والتحليل املكاين بسبب التطور 

وحتسني النماذج الرياضية . ITالكبري يف جمال تقنيات املعلومات 
ومن ابرز املفاهيم اليت . (1) الغراض النمذجة والتحليل املكاين

هي النمذجة (Spatial analysis)طغت على التحليل املكاين 
حيث تتضمن أليات بناء ( Spatial Modelingٍ  )املكانية 

 .(ً) النماذج املكانية الطبيعية والبشرية
لسنا هنا بصدد الدخول يف تفاصيل املصطلحات النظرية أال 

ضمن اطار هذه الدراسة هو  Model))النموذج  ان مفهوم
لواقع باستخدام متثيل العمليات اليت متثل بعض جوانب ا

وهلا صفة مكانية  احلاسوب وتظهر النتائج بصيغة رقمية 
(Spatial ) أي اهنا تظهر االختالف او التباين املكاين للظواهر

فتوصف ( Modeling)اما النمذجة . (ً) على سطح االرض
باهنا االستخدام االمثل للوظائف واالدوات االساسية لنظم 

منطقي يف جمموعة من اخلطوات املعلومات اجلغرافية ضمن سياق 
يف GIS حلل مشاكل مكانية معقدة ، فهي تتضمن استخدام الـ

، (2) حتليل وحماكاة العمليات او النماذج الديناميكية اوالثابتة
تشمل وضع نظام عصيب لتمثيل ( Simulation)فاحملاكاة 

اجلغرافية  سلوك النظام احلقيقي ، وضمن اطار نظم املعلومات
كاداة لتمثيل التغيريات عرب  جمموعة من االجراءات تعين تكرار

الزمن او حلل مشاكل مكانية معقدة ، اذ ان الغرض االساسي 
لعملية احملاكاة هو مراقبة سلوك النظام العصيب لغرض الوصول 

اذ كان  (6) اىل فهم وادراك اعمق عن سلوك الظواهر احلقيقة 
 النماذج اهلدف من عملية احملاكاة هو متثيل التغري يف

الديناميكيةاو الوقوف على طبيعة سلوك منوذج ثابت فالعملية 
تتضمن معاجلة البيانات اجلغرافية ضمن مراحل متعددة ومرتابطة 
وقد تتضمن حتليل وحتوير البيانات املدخلة للحصول على 

كما ان النماذج .بيانات اضافية قد تضاف اىل عملية التحليل 
 :(5) مية وتنطوي على مطلبني رئيسنياملكانية املتولدة تكون رق

 .وجود اختالف مكاين يتم معاجلته بالنموذج  -2
 . نتائج النموذج تتغري بتغري قيم عناصر النموذج -1

او ( Optimal Location)عموما فأن حتديد املوقع االمثل 
حتليالت املالئمة هي عبارة عن مناذج حملاكاة وتوقع بعض 
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عبارة عن سيناريو حمتمل لسلوك جوانب الواقع احلقيقي ،فهو 
جمموعة من املتغريات يف املكان وفق صيغة حتدد بدقة املوقع 

أما عن طريق .االمثل املطلوب ،ويتم حتقيق ذلك بطريقتني 
استعالم قاعدة البيانات أو تركيب جمموعة من قواعد البيانات 

 .(8) وفق معايري معينة

 عوامل توطن صناعة االسمنت في محافظة دهوك 2.1
 المواد االولية  2.1.2

تتطلب صناعة االمسنت مواد كبرية احلجم وثقيلة الوزن ، 
وبذلك جيب توفرها أو توطن املصنع بالقرب منها االمر الذي 

اذ ان انتاج طن .يؤدي اىل تقليل كلف نقلها اىل حدها االدىن 

وتتواجد . (9) طن من املادة اخلام 236واحد منها حتتاج اىل 
العديد من الصخور أمهها احلجر اجلريي مكونات االمسنت يف 

والرماد ( الطني)واملارل والصلصال ( الكلس)واحلجر الطباشريي 
 . (20) الربكاين والرمل والبوكسايت وخام احلديد واجلبس

بان املادة اخلام الرئيسة يف هذه ( 1)يتبني من اجلدول 
من امجايل  % 8ً32الصناعة هو احلجر اجلريي اذ تبلغ نسبته 

املواد املستخدمة يف أنتاج طن واحد من االمسنت البورتالندي  
 03ًللطني وانتهاًء بـ  %2ً32وتباينت نسب املواد االخرى بني 

 .(22) للرمل واكاسيد احلديد

 
 كمية ونوع اخلامات يف انتاج طن واحد من االمسنت البورتالندي: (1)جدول 

 المجموع اوكسيد الحديد رمل جبس طين حجر جيري الخام
 5166 2 5 12 257 5226 كغم/الكمية

% 5271 5271 277 172 511 

 
تتوفر اخلامات الالزمة لصناعة االمسنت يف منطقة الدراسة 

الوىل يف التكوينات اجليولوجية للعصرين االيوسني بالدرجة ا
كيلومرت مربع (65ًً)تبلغ مساحتها . الثانيةوامليوسني بالدرجة 

من امجايل مساحة احملافظة % ًًتقريبا مشكلة معا نسبة 
 :وكما يلي( ً)اجلدول

تتمثل هذه اخلامات يف : تكوينات عصر االيوسين -2
خبمة، شرانش، كولوش، خورمالة، جركس، )التكوينات التالية 

مساحة من ( %2538)وتشغل مساحة تقدر بـ( ، بالسيب ئافانة

احملافظة ، وتركزت بشكل خاص يف االجزاء الوسطى من احملافظة 
بني مدينيت سرسنك ومانكيش مشاال واتروش ودهوك جنوبا 
وامتداداهتا الواضحة غربا لتشمل طييت جبل بيخري واجلبل 

 أما االمتداد الشرقي فيحتل شريطا ضيقا على أمتداد.االبيض 
يظهر هذا التكوين يف  كما.سالسل جبال باكرمان وعقرة وبريس

االجزاء الشمالية ضمن قضائي زاخو والعمادية التابعني هلذه 
 .احملافظة

 
 مساحات ونسب التكوينات اجليولوجية احلاوية على اخلامات االمسنت يف احملافظة: (3)جدول

 العصر       
 المساحة

 المحافظة الميوسين االيوسين

 الفارس االعلى االسفلالفارس 

 440084 101683 166080 1,6081 2كم

 11 5672 676 5775 النسبة املئوية

 .  (ArcGIS9.3)اعتماداَ على اخلارطة اجليولوجية وقاعدة البيانات اجلغرافية ضمن برنامج :المصدر 
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وتتمثل باخلامات املوجودة يف : تكوينات عصر الميوسين -1
طي مساحة وهي تغ. تكويين الفارس االسفل والفارس االعلى

من امجايل مساحة احملافظة على ( %263ًو %  939)تقدر بـ
ريط ضيق وترتكز تكوينات الفارس االسفل على شكل ش.التوايل 

جلبال فتظهر على السفوح اجلنوبية  .على طول السالسل اجلبلية
وعلى السفوح الشمالية لسلسلة  ،متني وباكرمان وعقرة وبريس

اء اجلنوبية الغربية اضافة اىل االجز .جبال كارة واالبيض وبيخري 
أما تكوينات الفارس االعلى فهي أكثر أنتشارا  .من احملافظة

وتتمركز بشكل واضح يف احلوض االوسط لقضاء العمادية 
واالجزاء الشمالية من سهل السندي وعقرة ومناطق من قضاء 

 ((.1)ارطة اخل.)مسيل

 
 
 

 السوق  2.1.1
تقل أمهية السوق عن املواد اخلام يف توطن صناعة االمسنت ال

نظرا الهنا تعد من صناعات السوق،فهي جتمع بني أعتبارين 
أذ يتحدد السوق حبجم  .(21) واملادة اخلامرئيسني مها السوق 

السكان واملدن ومعدالت دخل االفراد الذي حيدد بدوره الطلب 
ولصعوبة حتديد الدخل الفردي فقد . على السلع واملنتجات

 .(2ً) أصبح حجم السكان هو الدالة الرئيسة لسعة السوق

تستحوذ حمافظة دهوك على سوق أستهالكية البأس هبا فقد 
وتشري  .(2ً)  1006نسمة عام  ( 929ًً2)م سكاهنا بلغ حج

وبلغ . اوزت املليون نسمة يف سنة البحثالتقديرات اىل أهنا جت
 22 – 22حجم القوى النشطة أقتصاديا ضمن الفئة العمرية 

من أمجايل  % 223ًنسمة  وتشكل نسبة ( 52288ً)مايقارب 
 .سكان احملافظة

 .حمافظة دهوكيف  الرتكيب اجليولوجي(: 2)الخارطة 
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 الطاقة  2.1.3
تتطلب هذه الصناعة درجات حرارية عالية تصل اىل حرارة 

كيلو ( 5ً32)فالطن الواحد من املنتج حباجة اىل . صهر الفوالذ
. (22) ساعة من الطاقة الكهربائية وبشكل مستمر/ وات 

                   %(10)وتشكل كلفة الطاقة والوقود نسبة ترتاوح بني 

               ( %0ً)وتصل اىل  (26) من تكاليف االنتاج يف بعض الدول
 .(25) يف دول أخرى

المتتلك حمافظة دهوك مصادر رئيسية للطاقة والوقود سوى 
طاوكي مستودع بيبزين للمشتقات النفطية يف قضاء مسيل وحقل 

النفطي يف قضاء زاخو وحقلني للنفط يف قضاء بردرش وحقل 
جه مان يف قضاء دهوك وهسنكا يف اتروش وبريكيات يف 

 (.ً)اخلارطة . مجانكي
 النقل  2.1.1

 الميكن أغفال دور عامل النقل يف توطن الصناعة أذ تتفاوت

فهي أداة فعالة تعمل .تكاليفه حسب املسافة ووسيلة النقل 
االنتاج سواء بالنسبة لنقل املواد اخلام أو املنتوج  على تقليل كلفة

تتوفر يف حمافظة دهوك شبكة جيدة نسبيا من . (28) النهائي
طرق النقل بالسيارات ، ولكنها تفتقر اىل النقل بالسكك 
احلديدية والنقل املائي ، ويبلغ جمموع أطوال شبكة الطرق يف 

طرق  كياومرت( 695)كيلومرت منها  ( 2ً21)احملافظة مايقارب 
( 622)من أمجايل أطوال الطرق والباقي % 2232رئيسة بنسبة 

 . % 832ًكيلومرت طرق ثانوية وبنسـبة 

 المياه  2.1.1

حتتاج الصناعات اىل كميات كبرية من املياه الصافية فهي 
أكثر أجنذابا حنو مواقع أألهنار تفاديا للكلف املرتتبة على نقلها 

فصناعة . (29) العملية أألنتاجيةوالتعامل معها كأحد مستلزمات 
 – 000ًاالمسنت تستهلك كميات كبرية من املياه ترتاوح بني 

لرت ألنتاج طن واحد منها يف حالة استخدام الطريقة  200ً

 .حمافظة دهوكيف  حمددات توطن صناعة االمسنت(: 3)الخارطة 
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هلذا فمن املالحظ ان مجيع مصانع االمسنت يف . (10) الرطبة
العراق تقع على االهنار مباشرة أو قريبة منها لضمان حاجتها 

 .(12) ياه الالزمة للعملية الصناعيةمن امل

متتلك حمافظة دهوك مصادر مهمة للمياه السطحية الالزمة 
لتوطن صناعة االمسنت أبرزها االهنار مثل هنر الزاب الكبري و 

أضافة اىل .روشني اللذان يشكالن احلدود الشرقية للمحافظة 
االقسام هنر دجلة يف االجزاء الغربية وهنري اخلابور وهيزل يف 

فضال عن حبرية سد املوصل يف . الشمالية والشمالية الغربية 
كيلومرت (  196)االجزاء اجلنوبية الغربية وتغطي مساحة تقدر بـ 

أذا ماقورنت باملساحة االمجالية ( %139)مربع وتشكل نسبة 
 ((.ً)اخلارطة .)حملافظة دهوك 

 

 الجانب التطبيقي وتقييم نماذج الموقع االمثل .1
 التحليل وتحديد المعايير عملية .2.1.

 عملية التحليل .2.1.2.

متتلك براجميات نظم املعلومات اجلغرافية بيئة حتليلية متقدمة 
الجراء عمليات النمذجة والتحليل على البيانات املكانية ومت 

ضمن ( Spatial analyist)ٍٍاالستعانة بادوات احمللل املكاين 
الجراء عمليات التحليل وحتديد ( ArcGIS9.3)بئية برنامج 

مناذج املالئمة ، مت تقسيم عملية التحليل وحتقيق االهداف 
 : ضمن مسارين رئيسني

 .استخراج منوذج املالئمة وفق املعايري احملددة  :اوال
 .حتديد بدائل املوقع االمثل  :ثانيا

             ولتحقيق النقطتني السابقتني مت اتباع  جمموعة من 
 :طوات هياخل
 .حتديد العوامل املؤثرة يف صياغة منوذج املالئمة -2
اشتقاق قواعد بيانات اضافية تتالئم مع متطلبات بناء  -1

 .النموذج وادخاهلا يف عملية صياغته

اعادة تصنيف قيم قواعد بعض العوامل بشكل تتالئم مع  -3
 .فرتاضات اليت يب ى عليه النموذجاال

سب درجة بنسب مئوية حبحتديد القيم الوزنية لكل عامل  -1
 .امهيته يف صياغة النموذج

 .تركيب البيانات للحصول على منوذج املالئمة -1

 .حتديد بدائل املوقع وفق املعطيات املكانية للنموذج  -6

  تحديد المعايير  .1.2.1
مت االخذ بنظر االعتبار جمموعة من املتغريات والعوامل تؤثر 

وهذه العوامل  يف توطن صناعة االمسنت ، بعضها متغريات حملية
 -(( :ً)أنظر اخلارطة)واملتغريات  حسب درجة االمهية هي 

متمثلة بالرتاكيب اجليولوجية والتكوينات :  المواد االولية -2
اذ اعطيت اعلى النسب الختيار .احلاوية على خامات االمسنت

املوقع االمثل للتكوينات اجليولوجية احلاوية على اخلامات 
، الفارس االسفل)يوسني  واملالصناعية من عصري االيوسني

على التوايل وحسب درجة احتوائها على املواد ( الفارس االعلى
لكون  صناعة االمسنت من الصناعات اليت تنجذب حنو . االولية

 .املواد اخلام  ثقيلة الوزن وكبرية احلجم ورخيصة الثمن
يفضل ان يكون موقع املصنع قريبًا من :  كثافة السكان -1

مناطق الكثافة السكانية لغرض احلصول على االيدي العاملة 
الرخيصة وكوهنا سوقا الستهالك املنتج النهائي يف الوقت ذاته 

 وبذلك جاء هذا املعيار بالدرجة الثانية من حيث االمهية    

تطلبه ومت حساهبا على أساس الدرجة احلجمية، ملا ت:  المدن -3
اذ جيب االبتعاد عن  مقتضيات االمن والتلوث بكافة انواعه ،

( 5)كيلومرت ملركز احملافظة و( 20)مواضع املدن مبا اليقل عن 
 .كيلومرت عن املدن الصغرية( 2)كيلومرت عن مراكز االقضية و

من خالل اجملسم التضاريسي مع االخذ : تضاريس المنطقة -1
املناطق املستوية وجتنب  بنظر االعتبار حتديد املوقع ضمن

 .االراضي املنحدرة

           واشرتط ابتعاد : شبكة طرق النقل الرئيسية والثانوية -1
كيلومرت عن الطرق الرئيسية و كيلومرت واحد عن ( 1)املوقع 

 .الطرق الثانوية

تعد صناعة االمسنت   (:االنهار والبحيرات)مصادر المياه  -6
نقية باستمرار يف عمليات ياه المن الصناعات اليت حتتاج اىل امل

، اذ اخذ بنظر االعتبار توطنها بالقرب من مصادرها االنتاج
 .سواء  كان هنرا دائميا أو حبرية 
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               اذ يفرتض توطن صناعة : مصادر الطاقة والوقود -7
 .االمسنت بالقرب منها  

يفضل ابعاد موقع املصنع : المنتجعات والمرافق السياحية -8
كي ال تؤثر عليها سلبا وتشوه معاملها ومناظرها ،و متتاز عنها ل

العراق يف جمال  احملافظة باهنا قد تكون من احملافظات االوىل يف
 .السياحة البيئية

                  نظرا الن مثل هذه املشاريع تعد: الحدود السياسية -9
من املشاريع االسرتاتيجية فيفضل ان تبتعد عن احلدود السياسية 

 .قدر االمكان

 تقيم النماذج  1.1
بعد املوازنة واملقابلة بني عوامل توطن صناعة االمسنت 
واملتغريات احمللية يف احملافظة ، ومن خالل عملية التحليل وباتباع 

د من اخلطوات وتبين املعايري املعتمدة أمكن احلصول على العدي
مناذج املالئمة وفق القيم الوزنية احملددة لكل عامل ضمن عملية 

مت اختيار افضل ثالثة . تركيب العوامل واستخالص النماذج 
مناذج للمالئمة وفق القيم الوزنية احملددة لكل عامل كما يف 

 . (6)و(2)و(ً)واخلرائط  (ً)اجلدول 

بتغري القيم اذ يالحظ ان املعطيات املكانية للنماذج تتغري 
الوزنية لكل عامل ، وان النموذج الذي حيقق أفضل توازن بني 
أكثر العوامل تأثريًا يف توطن صناعة االمسنت متمثاًل باملادة 

وكثافة السكان واملدن والتضاريس ( الرتكيب اجليولوجي)االولية 
وطرق النقل ، مع عدم اغفال دور العوامل االخرى هو الذي 

 . أفضل يف منطقة الدراسة ئج مكانيةيعطي نتا
ونعتقد ان أفضل منوذج حتليلي للمالئمة هو النموذج رقم 

، ومن خالل معطياته املكانية هناك مخسة مواقع مرشحة من (2)
وهذه  حيث االمهية أكثر من غريها لتوطني صناعة االمسنت فيها

 (، طردةثانبيَساتا طةىل كورتك، طرزيَوك،، قةرودة)املواقع هي
. (2)وكل موقع له سلبياته واجيابياته اجلدول 
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 قيم اوزان العوامل املؤثرة يف بناء النماذج: (1)جدول

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 النماذج                
 العوامل

(2) نموذج (1)نموذج  (3) نموذج   

%الوزن  %الوزن  %الوزن    

 51 21 21 املواد االولية

 21 21 51 كثافة السكان 

 51 1 51 املدن 

 51 51 51 التضاريس 

 51 1 51 شبكة الطرق 

 5 1 5 االهنار 

 7 1 6 املسطحات املائية

 6 1 5 الطاقة والوقود

 1 1 1 املرافق السياحية

 1 1 1 احلدود السياسية

 511% 511% 511% 

 بين ا لمواقع المرشحة و بعض المعطيات المكانية( كم)المسافة الموقع

 مصادر المياه الطاقة والوقود مدينة زاخو مدينة دهوك االسم الرقم

 1681 081 1483 4181 قةرودة 1

 184 2483 383 3481 طةىل كورتك 2

 21 13 01 26 طرزيَوك 3

 1482 1182 183, 4083 بيَساتا 4

 ,148 181 11180 34 طردةثان 1

 املرشحة بعض اخلصائص املكانية للمواقع(: 1)جدول
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 .1تموذج المالئمة رقم (: 4)الخارطة 
 

 .2تموذج المالئمة رقم (: 5)الخارطة 
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مها  (طةىل كورتك)(1)و ( قهرودة)(2)اال ان املوقع رقم 
أفضل من غريمها خصوصاً من الناحية البيئية ، اذ أن اعلى نسبة 
لتكرار الرياح خالل أشهر السنة يف مناطق احملافظة هي الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية، كما ان طبيعة احندار السطح مييل 
بشكل عام حنو اجلنوب واجلنوب الغريب ، وبذلك ميكن 

املنبعثة والنفايات السائلة بعيداً  التخلص من االتربة  والغازات
عن املدن واملواقع السياحية ، ومن ناحية اخرى فان املوقعني 
السابقني حيققان مرونة عالية بني أكرب مركزين للثقل السكاين 

اذ أن املدينتان لوحدمها تستحوذان )متمثلًة مبدينيت دهوك وزاخو 
 ( . على ما يقارب نصف جمموع  سكان احملافظة 

 
 الستنتاجات والتوصياتا

 
تستهلك حمافظة دهوك كميات كبرية من االمسنت جلها 
تستورد من تركيا وبكلفة مرتفعة ، بينما تكتنف مناطق احملافظة 
امكانات كبرية طبيعية وبشرية واقتصادية لتوطني صناعة االمسنت 

بدًء من املواد اخلام والقوة العاملة والسوق االستهالكية ومصادر 
واستنتجت الدراسة أن افضل . واملياه واالمكانيات املادية الطاقة 

املواقع مالئمة لتوطني صناعة االمسنت حتتل االجزاء اجلنوبية 
واجلنوبية الغربية من احملافظة ، ووفق مناذج املالئمة اليت مت 
حتديدها أمكن تعني مخسة مواقع بديلة ميكن استخدام أي منها 

الدراسة بضرورة  االخذ بنتائج وتوصي . لتوطني هذه الصناعة 
الدراسة الختيار املوقع االمثل لصناعة االمسنت يف حمافظة 

  .دهوك
 

 الهوامش والمصادر 
 1005،( 2)اقليم كوردستان العراق،وزارة التخطيط ،اجملموعة االحصائية رقم   (1)

 . 9ً-5ًص ص .
(1) 

Maguiri, D.J;2005. Towards a GIS Platform for 

Spatial  Analysis and Modeling , In; Maguiri, D.J, et 

al ,(eds). . GIS,  Spatial Analysis, and Modeling,  

Redlands, California.  pp   19-39. 
(3)  

Miller, H.J; & Elizabeth,A.W; 2003. Representation and 

Spatial Analysis in Geographic Information systems. Annals 

of    Association  of American Geographer,93(3).pp.569-578 . 

 .3تموذج المالئمة رقم (: 6)الخارطة 
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 (GIS)ـ ب ريَكا تةكنيكا  هةلبذارتنا جهيَ منوونةى ييَ ثيشةسازيا ضيمةنتووي ل ثاريَزطةها دهوكيَ

 ثوختة
ئارماجنا ظةكولينىَ هةلسةنطاندنا شيانيَن ثاريَزطةها دهوكىَ نة ذبوو خوجهكرنا ثيَشةسازيا ضيمةنتوى ل دوريظ 

ذبوو دةركرنا منونىَ باشرتين جه ( GIS)دسيستةمىَ ثيَزانييَن جوطرافى دا ( Spatial Analysis)شروظةكرنا جهى  ثةيرةوىَ
(Optimal Location ) َئاريشا ظةكولينىَ دوىَ ضةندىَ دا دياردبيت كو ثاريَزطةها دهوكىَ شيانيَن مةزن . بو ئاظاكرنا وى

ل دويظ . رىَ ثيَشةسازيىَ ، هةطةر بيَنة ب كارئينان ب شيَوةكىَ زانستى بو ئاظاكرنا ظى جو( سروشتى و مروظى ) هةنة 
 . ظىَ ضةندىَ هزرا ظةكولينىَ ئةوة كو ضةندين جه دطوجناينة بو دانانا ظىَ ثيَشةسازيىَ ل دويظ شيانا 

ىَ ثيَشةسازيىَ ل ظةكولني ذ دوو باسا ثيَك تيَت ، باسىَ ئيَكىَ ل دور هةلسةنطاندنا دةستودارىَ شيانيَن ئاظاكرنا ظ
باسىَ دووىَ طرنطى داية ضةوانيا ب . ثاريَزطةها دهوكىَ راوةستياية ، وبنةماييَن تيورى يَن تةكنيكا هاتية ب كارئينان 

دا ، ذبوو ئاظاكرنا منونىَ طوجناندنىَ ، وةكو دةستنيشانكرنا ثيظةران و ( GIS)كارئينانا تةكنيكا شروظةكرنا جهى د 
. ثروسيَسا شروظةكرنىَ ، وثاشى هةلسةنطاندنا ظىَ منوونىَ ودةستنيشانكرنا جهيَن باش بو خوجهكرنا ثيَشةسازيا ضيمةنتوى 

هىَ باشرتين جهن ، و هةبونا ثيَنج خاليَن ئةجنامىَ ظةكولينىَ دياردكةت كو ثارضيَن باشور و باشورىَ روذ ئاظا ل ثاريَزطة
 . باش بو دةستنيشانكرنا جهىَ كارطةهىَ 

 
 
 
 
 

SELECTING THE OPTIMUM LOCATION FOR THE CEMENT INDUSTRY  

IN GOVERNORATE  DUHOK 

USING THE TECHNIQUES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 
 

ABSTRACT 

This study aims to assess the possibility of establishing cement industry in Duhok governorate according to the 

approach of the Spatial analysis  in (GIS) to  set up the best model of  Location  appropriate for establishing it. The 

problem of the study lies in the fact that the governorate has great potentiality whether  (natural or human) to found such 

an industry provided that it is  exploited scientifically. To achieve the aim of the study, it is hypothesized that there are 

more than one location  for this industry   according to the available potentiality. 

The study consists of  two sections. The  first one  focuses on assessing the available potentiality to establish this 

industry in the governorate  and the theoretical bases of the techniques used. The second one is concerned with the ways 

of using  the techniques of Spatial analysis in geographic information systems to create a form  of a appropriateness 

represented by identifying the criteria and analysis. It also deals with assessing  the model  and specifying the alternative 

locations of cement industry. The study concludes that the southern and south-western parts of the governorate are more  

appropriate for establishing it and that there are five alternative locations  to identify the site of the factory. 
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 ليدابكرة  بعض المهارات األساسية  في اكتساب( ااالمريالعصف الذهني،التدريبي،)م اساليب التدريس تأثير استخدا
 بحث تجريبي

 

 مؤيد كمال الدين عزالدين الربيفكاين
 العراق -إقليم كردستان ،جامعة دهوكفاكوليت العلوم الرتبوية،  سكول الرتبية الرياضية،

 (5105أيلول،  5 :تاريخ القبول بالنشر ،5105نيسان،  52 :تاريخ استالم البحث)

 

 الخالصة
 : يهدف البحث الى الكشف عن

 . بكرة اليد  في اكتساب بعض المهارات األساسية ( العصف الذهني ، التدريبي ، االمري) تأثيراستخدام اساليب التدريس  -0
في االختبارات البعدية في اكتساب بعض المهارات ( لتدريبي ، االمريالعصف الذهني ، ا) داللة الفروق في استخدام اساليب التدريس- 5

 .بكرة اليد   األساسية
 :وافترض الباحث مايأتي 

بين متوسطات درجات االختبار القبلي والبعدي في اكتساب بعض ( العصف الذهني ، التدريبي ، االمري) ان هنالك تأثيرالساليب التدريس  -0
 . اليد ولمصلحة االختبار البعدي  بكرة  المهارات األساسية

في االختبارات ( العصف الذهني، التدريبي ، االمري) وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسط المجاميع التي تدرس باساليب التدريس - 5
 .بكرة اليد  البعدية في اكتساب بعض المهارات األساسية

لبحث ، واشتمل مجتمع البحث على طالب وطالبات المرحلة الدراسية الثانية في كلية استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة ا
طالبا وطالبة ، واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية (  47)والبالغ عددهم   5101 - 5112جامعة دهوك للسنة الدراسية / التربية الرياضية 
، العصف الذهني، التدريبي)تعليمي على وفق اساليب التدريستم إعداد برنامج . وعةطالبا لكل مجم( 07)، وبواقع ( A B  C)وتمثلت بالشعب

(  21) اسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع وزمن كل وحدة (  6) للمهارات قيد البحث ، استغرق تطبيق البرنامج التعليمي ( االمري 
للعينات ( ت)للعينات المرتبطة ، اختبار ( ت)، االنحراف المعياري ، اختبار  الحسابيالوسط : )تم استخدام الوسائل االحصائية االتية . دقيقة 

 (.المستقلة المتساوية العدد 
 : توصل الباحث الى االستنتاج االتيوقد 

 .في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد ( العصف الذهني والتدريبي) فاعلية استخدام أسلوبي التدريس 
 .بكرة اليد  التدريبي في اكتساب بعض المهارات األساسية و اسلوبي العصف الذهني ث باهمية استخدام واوصى الباح

 

 التعريف بالبحث -0
 :المقدمة واهمية البحث    0-0

ان حتقيق املهام اجلديدة و العصريه يتطلب اخلروج عن نظام 
التدريس التقليدي ، واستخدام كل انواع التقنيات الرتبويه حلل 

و البحث عن ، املشاكل اليت تواجه عملية التعلم و تعوقة 
اساليب تزيد من كفاءة التفكري االنساين و تستثمره بصورة 

و املتامل لواقع التعليم جيدها تواجه الكثري من التحديات . جيدة

مما يستدعي تطوير ،اليت هلا تأثري كبري على العملية التعليميه 
ليم فرص النجاح و الفاعلية و اليات تربوية فاعلة تكفل للتع

متكننا من اعداد جيل قادر على مواجهة حتديات القرن احلادي 
 .و العشرين تربويا

ومن هنا ظهرت احلاجة اىل البحث عن الطرائق واالساليب 
التدريسية اليت من شاهنا أن ترفع مستوى العملية التعليمية يف 

مزيد من املشاركة التدريس و اليت تفسح اجملال أمام املتعلمني لل
و ذلك بأثارة ،الفعالة يف اجناز الدرس و حتقيق أهدافة 
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استعدادهم و حفز مواهبهم و تعزيز قدراهتم على التصور 
العصف  و منها اسلويب ، وابتكار اكتشاف حلول ابداعية 

 .الذهين واالسلوب التدرييب
قد عد الرتبويون اسلوب العصف الذهين أحدى    

االفراد و تدربيهم على حل املشكالت  االساليب ملساعدة
اجلماعي أرقى من  ووجد أن التفكري، ابداعيا ضمن اجملموعة

أذ تستطيع اجلماعة أن تكثف انتاجها فتنتج ، التفكري الفردي
بأسلوب العصف الذهين يف ساعات ما ينتجه الفرد يف اشهر 

ويعد اسلوب العصف . (GUILFORD،91،6791)متعددة
م من االساليب احلديثة اليت تشجع التفكري الذهين يف التعلي

االبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من 
احلرية واالمان يسمح بظهور كل االراء واالفكار حيث يكون 

 . (1001،96، صوانة)ف التعليمياملتعلم يف قمة التفاعل مع املوق
 جمموعة يف الثاين الرتتيب يف الذي يأيت أما االسلوب التدرييب 

 من وخيرج ويتطور يتدرج العمل وفيه ، التدريسية موسنت أساليب

القرارات مرحلة  مجيع تتحول حىت( ما نوعا)املدرس  دائرة
 األسلوب املدرس يف يتخذها كان اليت ( التنفيذ)التدريس 

أو  األنشطة اختيار حرية لديه ، فتصبح التلميذ إىل التقليدي
 من القرارات من جمموعة انتقال عملية إنعند ممارستها،  املهارات

 يسمح إذ التعلم، عملية يف جديدة يوفر ظروفا التلميذ إىل املدرس

 مينح وهذا ، احلركية املهارات ممارسة أثناء باالستقاللية يف للتلميذ

 خالل من القرار اختاذ يف دوره يأخذ لكي للمتعلم جيدة فرصة

 يف هنا دوره املنحصر ساملدر  حيدده الذي للدرس العام اإلطار
 عن فضال بعده وما الدرس قبل ما مبرحلة اخلاصة القرارات اختاذ

 ويذكرإن ..الفردية الراجعة التغذية وإعطاء وتقوميه األداء تصحيح

 مجيع عليها يكتب بطاقة أو على ورقة يعتمد التدرييب األسلوب

 يةالغا وإن الدرس أثناء يف تنفيذها وكيفية واملهمات املهارات

 ملمارسة الفعلي الوقت زيادة هي الفعاليات ورقة من األساسية

 املدرس بني االتصال وسائل من وسيلة وتعد عمليا، املهارة

 ألي املساعدة التعليمية الوسائل أكثر من أهنا عن فضال والتلميذ

 كيفية حتدد كذلك وهي ، الدرس يف يستخدم تنظيمي شكل

 حيددها اليت املواصفات  وفق لىع تكرارها مرات وعدد املهارة أداء

  .التلميذ أداء تقومي لغرض منها ويستفاد كما املدرس ، هلم
من االلعاب اليت متتاز بكثرة مهاراهتا  تعد لعبة كرة اليد 

االساسية وتنوعها ، واليقتصر اهداف تدريسها على اجلانب 
املهاري واملعريف فقط ، بل يتجاوز ذلك بتنمية املهارات العقلية 
والنفسية والقيم واالجتاهات ، اضافة اىل ربط املهارات االساسية 

 .باملواقف احلقيقية للعب 
 :ويف ضوء ماتقدم فأن أمهية اجراء هذا البحث تربز يف  

اثارة وتوجيه االنتباه اىل امهية معاجلة موضوعات حديثة  -0
 تتعلق بتدريس مادة كرة اليد وما يتطلبه ذلك من اعداد مدرسيها

 .طرائق تدريسها  وتطوير
العصف ) ومنها  تعريف الطالب باساليب التدريس احلديثة  -5

 (.الذهين ، التدرييب
حتديد مدى االستفادة اليت ميكن ان حيققها اساليب  -3

يف اكتساب بعض املهارات ( العصف الذهين، التدرييب)التدريس 
 .بكرة اليد  األساسية

ؤضع  يعد البحث اسهاما متواضعا قد يسهم يف امكانية -7
برامج اعداد مدرس الرتبية الرياضية لتبصريهم بأمهية هذه 

 .يف التعليم  التدريسية  االساليب

 :مشكلة البحث  0-5
تشري الدراسات و البحوث املتخصصة يف الرتبية الرياضية أن 
مناهجها التعليمية و طرائق واساليب تدريسها و اعداد مدرسيها 

ي املعتمد على احلفظ ال تزال تدور يف فلك الفكر التقليد
املعلومات وحشو العقول االنتقاء اجلزئي للمعارف و والتلقني و 

وحشرها ضمن السلطة املعرفية للمدرس و للمنهج دون منح 
الفرصة الكافية للمتعلمني للتفكري العلمي القائم على التامل 
واستثارة الطاقات العقلية لالنطالق يف فضاء االبداع 

 .واالستكشاف 
شهده العامل املعاصر من ثورات معرفية تتطلب أن ما ي

ختطيطا واعيا و ادراكا معمقا لدور الرتبية الرياضية يف تكوين 
شخصية الفرد القادر على التفاعل االجيايب مع املستجدات 
احلديثة بعقل متفتح و قدرة على التفكري العقلي الناضج املتسم 
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ث ثقافة ق ذلك بومما يساعد على حتقي، بالعمق واالبداع
  .االبداع يف مناهجنا وممارستنا الرتبويةالتفكري العلمي و 

لذا بات من الضروري البحث عن استخدام اساليب  
وانتاج االفكار من حيث  املهارات احلركية حديثة تسهم يف تنمية

الكمية والنوعية فضال عن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني ، 
ة التقليدية املتبعة حاليا يف وهذا ما الميكن حدوثه ضمن الطريق

ومن هنا حاول البحث احلايل االجابة عن . براجمنا التعليمية 
 : التساؤل االيت 

يف ( العصف الذهين ، التدرييب) ما تأثري اسلويب التدريس 
بكرة اليد لدى طالب   اكتساب بعض املهارات األساسية
 هوكجامعة د/ املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الرياضية 

 :هدفا البحث  3 -0
 : الكشف عن يهدف البحث اىل    

العصف الذهين ، التدرييب ، ) تأثري اساليب التدريس  0-3-0
 .بكرة اليد   يف اكتساب بعض املهارات األساسية( االمري

العصف ) داللة الفروق يف استخدام اساليب التدريس  0-3-5
 عدية يف اكتسابيف االختبارات الب( الذهين، التدرييب، االمري
 .بكرة اليد  بعض املهارات األساسية

 :فرضا البحث   0-7
 العصف الذهين،) هنالك تأثري الساليب التدريس  0-7-0

بني متوسطات درجات االختبار القبلي ( التدرييب، االمري
بكرة اليد   يف اكتساب بعض املهارات األساسية والبعدي 

 . وملصلحة االختبار البعدي 
ود فروق ذات داللة معنوية بني متوسطات اجملاميع وج 9-4-1
، العصف الذهين ،التدرييب)لتدريس اليت تدرس باساليب ا 

بكرة اليد يف   يف اكتساب بعض املهارات األساسية( االمري
 .  االختبارات البعدية 

 :مجاالت البحث  0-2
، كلية  سنة الدراسية الثانية طالب ال :ال البشريالمج 0-2-0

 .ية الرياضية ، جامعة دهوكالرتب

ولغاية  1090/  4   /  90  للفرتة من :المجال ألزماني 0-2-5
 1،   /5  /  1090  
القاعة الداخلية يف كلية الرتبية : المجال المكاني 0-2-3

 .الرياضية ، جامعة دهوك 
 : تحديد المصطلحات 0-6
 :العصف الذهني 0-6-0

ارة التفكري يف حل طريقة الث" بأنه( 1004صاحل ،)عرفه  
مشكلة من املشكالت تؤدي اىل سلوك موجه من خالل 
االطالع على مجيع االفكار اليت تطرح وتكون غري مألوفة واليت 

 .(930،  1004صاحل، ) "م توحيدها واصدار حكم عليها يت
أسلوب حلل املشكالت " بأنه ( ،100الد، اجل) وعرفه 

وليد االفكار وهو بطريقة ابداعية يعمل على حتفيز ودعم ت
يتضمن العديد من االجراءات اليت تضمن احلصول على اكرب  

اجلالد ، " ) كمية من االفكار واحللول املمكنة ملشكلة حمددة 
100،  ،64  ) 

 :ويعرفه الباحث اجرائيا 
طريقة يقصد هبا توليد وانتاج افكار واراء ابداعية من )بأنه 

كل جمموعة اسئلة بش خالل عرض بعض املهارات بكرة اليد 
تتحدى تفكريالطالب هبدف اعطاء حلول للمشكلة املعروضة 
مهما تكون نوعية هذه احللول او مستواها واليت يتم احلكم 

 .(عليها ومن مث تطبيقها يف هناية الوحدة التعليمية 
 : االسلوب التدريبي  0-6-5

 األسلوب هو( 1001االطوي والزبيدي، )يعرفه      

 موسنت أساليب جمموعة يف الثاين الرتتيب يايت يف الذي يسيالتدر 

املدرس  دائرة من وخيرج ويتطور يتدرج العمل وفيه ، التدريسية
 يتخذها كان القرارات مرحلة التدريس اليت مجيع تتحول حىت

 حرية لديه ، فتصبح  التلميذ  إىل التقليدي األسلوب املدرس يف

االطوي ) . اعند ممارسته أو املهارات األنشطة اختيار
 .(33،71001والزبيدي،
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 :ويعرفه الباحث إجرائيا 
 إىل املدرس من القرارات من جمموعة انتقال عملية)بانه 

مما يؤدي  للمتعلم جيدة عملية يف جديدة لطالب ليوفر ظروفاا
 اختاذ قرارات التدريس بصورة جيدة ويكون على املدرس  اختاذ 

 عن فضال بعده وما درسال قبل ما مبرحلة اخلاصة القرارات

 .(الفردية الراجعة التغذية وإعطاء وتقوميه األداء تصحيح
 

 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -5
 :الدراسات النظرية 5-0

يعد العصف الذهين من الطرق الفاعلة يف تنمية مهارات 
، ةالتفكري واستمطار االفكار واستكشاف وجهات النظر املختلف

ان العصف الذهين طريقة " اىل (  9163ون اوزبور ) ويشري
تستخدم حلفز التفكري وتوليد االفكار حنو مشكلة او قضية ما 

ثر فاعلية واجياد حلول وبدائل للمشكالت بصورة اك
 Richardsوهبذا الصدد يؤكد كل من. (91637959،اوزبورن)

العصف الذهين طريقة " ان Higgins 1994) ) و  ( (1974
ليد كالت ابداعية يعمل على حتفيز ودعم وتو تستخدم حلل املش

وهو يتضمن العديد من  ،االفكار ومجعها بتفكري تشعيب
ن االفكار كمية ماكرب  االجراءات اليت تضمن احلصول على 

 .(Rickards,1974,p62 واحللول ملشكلة حمددة

.(Higgins,1994,p48   

ان من املنطلقات االساسية ملفهوم العصف الذهين أن    
، ولكننا النستطيع ظم االشخاص ميتلكون قدرات عقليةعم

وان جلسات . معرفتها اال يف حالة االنطالق والتحرر من القيود
هذه االجواء من احلرية العصف الذهين تعمل على توفري 

 اما نقدا ،افكاره ، اذ يستطيع أي شخص أن يعرضواالنطالق
    .(71001 93العجيلي، ) اأو تقومي

:نيلذهمبادئ العصف ا   

ان العصف ( 1005عن شرب واخران  Davis 1986)يذكر 
 :الذهين تقوم على جمموعة من املبادئ وهي 

وهذا يعين ان احلكم املضاد لالفكار جيب ان : النقد املؤجل  -0
يؤجل حىت وقت الحق حىت ال نكبت أفكار االخرين وندعهم 

يعربون عنها ويشعرون باحلرية لكي يعربوا عن أحاسيسهم 
أعد + تقبل مجيع االفكار + استمع .) أفكارهم بدون تقييم و 

 (أبدع = النظر يف افكارك 
فكلما كانت االفكار أمشل : الرتحيب باالنطالق احلر  -5

تفهم + غري زاوية تفكريك + استمع .) وأوسع كان هذا افضل 
 ( أبدع = وجهات النظر 

 كلما ازداد عدد االفكار ارتفع رصيد: الكم مطلوب  -3
( االستمطار+ )السرعة يف طرح االفكار . ) االفكار املميزة 

 ( أبدع = الغزارة يف كمية االفكار 
: الرتكيب والتطوير عامالن يكون السعي الحرازمها  -7

فاملشرتكون باالضافة اىل مسامهتهم يف افكار خاصة أهنم خيمنون 
 الطرق اليت ميكنهم هبا حتويل أفكار االخرين اىل افكار اكثر

   .جودة أو كيفية ادماج فكرتني أو اكثر يف فكرة أخرى أفضل 
 (Davis 1986  ، 71037104  1005عن شرب واخران . ) 
 :مراحل العصف الذهين      1-9-9-1

تنقسم املراحل اخلاصة بأدارة جلسة العصف الذهين اىل 
 : ثالث مراحل وهي 

هذه  ويف:   التهيئة جللسة العصف الذهين :المرحلة االولى
املرحلة يبني املعلم للمتعلمني امهية املوضوع الذي ستناقشه 
اجملموعة ، كما ويعرض عليهم الفوائد اليت ميكن ان جينوها من 
مناقشة املوضوع أو االفكار املطروحة ، لذلك ميكن للمعلم ان 

 : انتباه املتعلمني  يقوم باالجراءات االتية لتحقيق 
 .ضوع الذي سيناقش عرض الفكرة االساسية للمو  –أ 

صياغة املشكلة على هيئة سؤال أو اسئلة خاصة عن  -ب
 .تطبيقها   املهارة املراد

 .عرض بعض املعلومات املرتبطة باملوضوع  -ج
 .يبني القواعد اليت عليهم التقيد هبا اثناء املناقشة  -د

 :اجراءات تنفيذ جلسة العصف الذهين : املرحلة الثانية 
ني باملشكلة من خالل قراءة السؤال الذي حيدد تذكري املتعلم -0

 .  املشكلة
 .تكليف املتعلمني بطرح اسئلتهم املتعلقة باملشكلة  -5
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قيام املتعلمني بطرح حلول للمشكلة مع االخذ جبميع  -3
 .االفكار واحللول املطروحة دون االستهتار بتلك االراء

كة املتعلمني من قبل املعلم ومبشار   تصنيف االفكار املطروحة -7
 .بعد مناقشتها مع املتعلمني 

صياغة التعميمات واقرتاح احللول للمشكلة اليت من املفروض  -2
  95-1005794اهلويدي،.)أن تكون حلوال ابداعية وجديدة

 ما بعد جلسة العصف الذهين   :المرحلة الثالثة
 :اهم خصائص هذه املرحلة ما يلي 

ية اليت مت التوصل اليها ويكون مناقشة وحتليل االفكار االبداع -0
 :ذلك مبا يلي 

حذف االفكار  -ج   دمج االفكار -ب    تطوير االفكار -أ
 الغري مناسبة 

، مع التأكيد أعالن االفكار االبداعية الناضجةختام اجللسة ب -5
  (100478،عبدالكرمي) تكون ملكا للجميعان تلك االفكار 

 : االسلوب التدريبي 5-0-5
 جمموعة اساليب االسلوب يف الرتتيب الثاين يفيأيت هذا 

، ويسمح االسلوب التدرييب للتالميذ موسنت التدريسية
، لهم يف بعض املمارسات داخل الدرسباالستقاللية يف عم

، طبيق واملمارسة للمهارات احلركيةوخاصة يف اجلزء اخلاص بالت
لم يوفر وان عملية انتقال جمموعة من القرارات من املعلم اىل املتع

ظروفا جديدة يف عملية التعلم وذلك بتحويل بعض صالحيات 
يف بعض مواقف الدرس وخاصة يف القسم الرئيسي ومنحها اىل 
الطالب ،وبذلك منهد للطالب ان يكتسب خربات يف االعتماد 
على نفسه ومينحه فرصة جيدة لكي يأخذ دوره يف اختاذ القرار 

علم املنحصر دوره هنا يف من خالل االطار العام الذي حيدده امل
اختاذ القرارات اخلاصة مبرحلة ماقبل التدريس وما بعده فضال عن 

تغذية الراجعة تصحيح االداء وتقوميه واعطاء ال
 )14،  1006الربيفكاين ، ).الفردية
 يف املدرس مشاركة عملية يف الدور الطالب أعطاء بداية هو

 القسم يف الدرس من معينة قرارات تتحول حيث ، القرارات اختاذ

 اإلعتماد يف خربات يكتسب أن له متهد لكي الطالب إىل الرئيسي

 طريق عن عليها التدرب وميكنه ، واإلبداع والتعاون نفسه على

 تنفيذ خالل للطالب املدرس يقدمها اليت االجيابية الراجعة التغذية

  اختاذ يف التحول هذا ويظهر ،(،987918السامرائي،) .العمل
 التسع الفئات يف (الطالب إىل املدرس قرارات حتويل اي ) رالقرا

  :اآلتية التنفيذية القرارات مبجموعة اخلاصة
  .احليز أو املكان -
 .الطالب يتخذه الذي الوضع -
 .التمرين بدء وقت -
 .التمارين بني الراحة أوقات -
 .ألفرقي للعمل والتشكيل احلركي والوزن  اإليقاع -
 (94671006الربيعي،)

 (.املالبس)اخلارجي املظهر -
  (.العمل نظام) املهمات ترتيب -
 أبومنرة)  .العمل من واالنتهاء لالستفسار األسئلة طرح -

 (94071001وسعادة،
 وما (التخطيط) الدرس قبل ما مبرحليت اخلاصة القرارات أما

 املدرس على يكون حيث نفسه للمدرس فتبقى (التقومي) بعده

 يرتك ذلك بعد عرضها مث ومن احلركة بشرح امالقي الدرس خالل

 املدرس قبل من وعرضت له شرحت كما املهارة إلجناز الطالب

 طريق عن املهارة تنفيذ تصحيح ألجل الطالب بني املدرس وينتقل

 .(94671006الربيعي،.)الراجعة التغذية
 : الدراسات المشابهة  5-5
 (5115)فاني الشر دراسة 5-5-0

 التحصيل يف و األمري التدرييب األسلوبني تأثري مقارنة"

  التنس  يف األساسية للضربات املهاري والتعلم املعريف
 :عن إىل الكشف الدراسة هدفت

 التدرييب األسلوبني أثر عن إىل الكشف الدراسة هدفت 

 :يف بينهما املقارنة خالل من واألمري
 يف األساسية للضربات املعريف التحصيل مستوى -0

 (اإلرسال اخللفية، مامية،األ)التنس
ألمامية، )التنس يف األساسية للضربات املهاري  التعلم مستوى -5

 (اإلرسال ، اخللفية
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 والتعلم املعريف التحصيل ملستوى املئوية النسبة على التعرف -3

 .التنس يف األساسية للضربات املهاري
 الدراسية السنة طالب من طالبا( 18)البحث عينة ومشلت

 توزيعهم مت الدين، صالح جامعة /الرياضية الرتبية كلية يف ةالرابع

 (94)وبواقع وضابطة جتريبية جمموعتني إىل العشوائية بالطريقة

 .جمموعة لكل طالبا
 الوسط :اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحث واستخدم

( t)اختبار البسيط، االرتباط معامل املعياري، االحنراف احلسايب،
 (.املئوية النسبة ة،املستقل للعينات
 : منها النتائج بعض الدراسة أظهرت وقد

 للضربة املهاري التحصيل يف أفضليته أألمري األسلوب اثبت

 املعنوية الفروق خالل من التدرييب باألسلوب قياسا ) األمامية(

 ولصاحل األمامية للضربة التدرييب واألسلوب األمري األسلوب بني

 .األمري األسلوب
 يف والتدرييب األمري األسلوبني من أي فضليةأ يثبت مل

 عدم خالل من واإلرسال اخللفية للضربتني املهاري التحصيل

 جملموعة الرقمي التفوق من بالرغم بينهما املعنوية الفروق ظهور

  . احلسايب الوسط يف األمري األسلوب
تأثري استخدام طريقة   ( "  5112) دراسة شريف   5-5-5

 اكتساب بعض اجلوانب املعرفية واملهارية العصف الذهين يف
 .وتنمية االجتاهات حنو التنس االرضي 

 :هدفت الدراسة اىل 
الكشف عن تأثري استخدام طريقيت العصف الذهين والتقليدية  -

يف اكتساب بعض املهارات االساسية وتنمية االجتاهات حنو 
 .التنس االرضي 

والتقليدية يف  الكشف عن الفروق بني طريقيت العصف الذهين -
االختبار البعدي لبعض جوانب املعرفة واملهارة وتنمية االجتاهات 

 .حنو التنس االرضي 
طالبة من طالبات املرحلة (  14)تكونت عينة البحث من 

الرابعة ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة صالح الدين مت توزيعهم 
(  91) قع عشوائيا اىل جمموعتني متساويتني جتريبية وضابطة بوا

واستخدمت الباحثة الوسائل االحصائية . طالبة لكل جمموعة 

سبة املئوية معامل ، النالوسط احلسايب، االحنراف املعياري) ة االتي
( ت)لعينتني مستقلتني، اختبار ( ت ) ارلباط بريسون، اختبار 

 .(لعينتني مرتابطتني
 :وقد اظهرت الدراسة بعض النتائج منها 

طريقيت العصف الذهين والتقليدية يف  فاعلية استخدام
اكتساب تعلم بعض النواحي املعرفية واملهارية وتنمية االجتاهات 

 .حنو التنس االرضي 

 
 إجراءات البحث -3

 : منهج البحث  3-0
 استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث 

 : مجتمع البحث وعينته  3-5
العمدية واملتمثلة بطالب  يقةمت اختيار جمتمع البحث بالطر 

جامعة دهوك ، / كلية الرتبية الرياضية / الثانية  لسنة الدراسيةا
طالبا ( 4،) والبالغ عددهم  1090 – 1001للسنة الدراسية 

فيما اشتملت عينة .  شعب دراسية (  3) وطالبة موزعني على 
 B – C) طالبا ميثلون ثالث شعب دراسية ( 41)البحث على 

 A-  ) و مت توزيعهم عشوائيا على (عشوائية )مت اختيارهم بصورة
بعد استبعاد عدد  طالبا لكل جمموعة ( 94(ثالث جماميع بواقع 

من افراد جمتمع البحث لعدم جتانسهم مع بقية افراد العينة 
 :واملستبعدون هم 

بكرة اليد وبلغ  العبوا منتخبات الكلية واالندية الرياضية- 
 طالب ( 3)عددهم 

 طالبا (  11)عينة التجارب االستطالعية والبالغ عددهم - 
فقط  الطالبات الن حدود البحث تقتصر على الطالب  -

 .طالبات(  5) والبالغ عددهن 
. طالبا( 2)الغائبون الكثر من حماضرتني والبالغ عددهم- 

مث مت توزيع %.5،.56وبذلك اصبحت عينة البحث متثل نسبة 
بطريقة ( الذهين ، التدرييب ، االمري العصف )اساليب التدريس 

 .يبني ذلك(  9) القرعة على جماميع البحث واجلدول رقم 
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 يبني أفراد العينة حسب جماميع البحث واساليب التدريس :(0)جدول 

عدد افراد العينة  المستبعدين العدد الكلي اسلوب التدريس المتغير المستقل المجموعة الشعبة
 النهائي

وية من النسبة المئ
 مجتمع البحث

B 227732 52 55 21 العصف الذهين التجريبية االوىل% 

C 22،732 52 55 21 التدرييب التجريبية الثانية% 

A 227222 52 51 22 االمري الضابطة% 

 %99.998 22 22 72   اجملموع

 
 :تكافؤ مجموعات البحث 3-3

التحقق قبل البدء بتنفيذ الربنامج التعليمي جلأالباحث اىل 
 ينبغي على الباحث تكوين" من تكافؤ جمموعات البحث اذ 

فان " ) جمموعات متكافئة على االقل باملتغريات ذات العالقة 
 :، وقد اجري التكافؤ يف املتغريات االتية (  7318 9113دالني ،

 باالشهر  العمر الزمين 0- 3-3 
 بالسنتمرت   الطول 3-3-5
 يبني ذلك( 1)، واجلدول بالكيلوغرام   الكتلة  3-3-3

 
 (العمر و الطول و الوزن)يف كل من   يبني حتليل التباين الفراد العينة :( 5) جدول 

 المحسوبة( ف)قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر االختالف المتغيرات المعاليم االحصئية

 17775 17322 9..57 2 بني اجملموعات شهر/العمر

 57132 227252 29 اخل اجملموعاتد

  227332 25 اجملموع

 17122 17592 17233 2 بني اجملموعات سم/الطول

 37993 2117221 29 داخل اجملموعات

  2157221 25 اجملموع

 17595 57197 27592 2 بني اجملموعات كغم/الكتلة

 17715 2227232 29 داخل اجملموعات

  .22.727 25 اجملموع

  1713=   ( 31 – 1) وامام درجيت حرية (  0.05)  ≥اجلدولية عند نسبة خطأ ( ف ) قيمة 
 

 :الحركيةتكافؤ في بعض عناصر اللياقة البدنية و  3-3-7
استخدم الباحث اسلوب حتليل حمتوى املراجع العلمية 
واستخلص جمموعة من عناصر اللياقة البدنية واحلركية من بعض 

يف  (9ملحق)ام بعرضها على عدد من املختصنياملراجع ، مث ق
الرتبية الرياضية هبدف حتديد واختيار عناصر اللياقة البدنية 
واحلركية املؤثرة يف تعلم بعض املهارات االساسية بكرة اليد ، ومت 
ترشيح عناصر اللياقة البدنية واختباراهتا اليت حصلت على نسبة 

اذ يشري بلوم "  من اراء املختصني( %5،) اتفاق اكثر من 

واخرون اىل ان على الباحث احلصول على املوافقة بنسبة 
 : وهي(  7916 79183بلوم ) فاكثر من اراء اخلرباء  %(5،)
مت قياسها باختبار : القوة االنفجارية لالطراف السفلى          -

 الوثب الطويل من الثبات 
ياسها باختبار رمي  مت ق: القوة االنفجارية لالطراف العليا          -

 غم البعد مسافة(  800) كرة طبية وزهنا 
 .مت قياسها باختبار مترير الكرة على احلائط :الدقة والتوافق         -
 .يبني ذلك (3)واجلدول          -
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 واحلركية  يبني نتائج حتليل الفراد العينة يف اختبارات العناصر اللياقة البدنية :(3)جدول 

 حصئيةالمعاليم اال

 المتغيرات

 المحسوبة( ف)قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر االختالف

القوة االنفجارية لالطراف 
 (م)السفلى 

 173.5 7.71. 527221 2 بني اجملموعات

 77711 2127222 29 داخل اجملموعات

  2517172 25 اجملموع

القوة االنفجارية لالطراف العليا 
 (سم  )

 17291 527329 217.97 2 بني اجملموعات

 27512 5.57922 29 داخل اجملموعات

  5377.59 25 اجملموع

 17222 .1723 517975 2 بني اجملموعات (عدد)الدقة والتوافق 

 5.7927 17922.. 29 داخل اجملموعات

  757911. 25 اجملموع

   1713=   ( 31 – 1) وامام درجيت حرية (  0.05)  ≥ اجلدولية عند نسبة خطأ( ف ) قيمة        
 
 :  ات االساسية بكرة اليد المختارةبعض المهار   3-2

اعتمد الباحث على املنهج املقرر ملادة كرة اليد لطلبة املرحلة 
يف كلية الرتبية ( مفردات الفصل الدراسي االول ) الثانية 

، التمريرة، الطبطبة) تمل على جامعة دهوك واليت تش/ الرياضية 
على وفق اراء اخلرباء وكما  واليت حتددت اختباراهتا( التصويب 

 :يأيت

           م (  30) توجيه الكرة من مسافة املناولة الطويلة ودقة   -
 ( 7418  1090الصميدعي واخرون ، ) 
الصميدعي . ) اختبار الطبطبة املستمرة يف اجتاهات متعددة    -

 ( 7411 1090واخرون ،
              .م (  1) من الثبات من مسافة اختبار دقة التصويب   -
 .يبني ذلك( 4)واجلدول(  485-7505 1009اخلياط واحليايل ،) 

 
 يبني نتائج حتليل الفراد العينة يف االختبارات املهارات :(7)جدول

 المعاليم االحصئية
 المتغيرات

 المحسوبة( ف)قيمة  متوسط المربعات بعاتمجموع المر  درجات الحرية مصادر الختالف

 17232 17222 17332 2 بني اجملموعات م(21) املناولة الطويلة من مسافة

 571.1 57125. 29 داخل اجملموعات

  57911. 25 اجملموع

الطبطبة املستمرة يف اجتاهات 
 (ثا)عديدة 

 17252 57112 27517 2 بني اجملموعات

 27979 5927573 29 داخل اجملموعات

  .59.723 25 اجملموع

 57275 517212 217111 2 بني اجملموعات (م)دقة التصويب من الثبات 

 557527 2227975 29 داخل اجملموعات

  .2.2727 25 اجملموع

  1.3= اجلدولية ( ف)، علما أن قيمة  34أمام درجة حرية (  0.05)  ≥معنوي عند نسبة خطأ 
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عدم وجود فروق ذات داللة ( 47371) داول يتضح من اجل
العمر، ) بحث الثالث يف املتغريات معنوية بني جمموعات ال

نفجارية االطراف السفلى والعليا، الدقة ، القوة االالكتلة ،الطول
ديدة، ، الطبطبة املستمرة يف اجتاهات عوالتوافق، املناولة الطويلة

كافؤ جمموعات ، مما يشري اىل ت(ودقة التصويب من الثبات
                                    .البحث يف هذه املتغريات 

 :يبيالتصميم التجر  7- 3
استخدم الباحث التصميم التجرييب للمجموعات الثالث 

 .ذات االختبار العشوائي ذات االختبار القبلي والبعدي 
 (9) وميكن متثيل هذا التصميم كما يف الشكل

 االختبار البعدي ←اسلوب العصف الذهين  ←االختبار القبلي ←←االوىل  اجملموعة التجريبية
 االختبار البعدي ←االسلوب التدرييب  ←االختبار القبلي ←←اجملموعة التجريبية الثانية 

 االختبار البعدي←( املتبع ) االسلوب االمري  ←االخنبار القبلي  ←←  اجملموعة الثالثة الضابطة
 يم التجرييبيوضح التصم .(0)شكل 

 
 :المعامالت العلمية لالختبارات المهارية قيد البحث  3-2

استخدم الباحث االختبارات املهارية الين مت ترشيحها من 
قبل السادة املختصني ، وهي اختبارات مقننة وحسب املصادر 
العلمية يف جمال لعبة كرة اليد ، ومستخدمة يف دراسات وحبوث 

اهبة ، ولغرض التأكد من علمية اخرى وعلى عينات مش
صالحية هذه االختبارات ومالئمتها لعينة البحث ، فقد مت 

 :التحقق من الصدق والثبات واملوضوعية وعلى النحو االيت 
مت احلصول على الصدق الظاهري  :صدق االختبارات  3-2-0

من خالل استطالع اراء اخلرباء واملختصني حول صالحية 
.  ا يف قياس املهارات قيد البحث االختبارات املهارية وصدقه

 :وقد حصلت االختبارات على نسبة اتفاق وكما يلي 
 ( 0.844)   املناولة الطويلة

 (0.805) الطبطبة املستمرة 
 (  ،0.80) دقة التصويب 

 :ثبات االختبار 3-2-5
درجة االتساق اوالتجانس بني نتائج " يعرف الثبات بأنه 

ما أو قدرة االختبار على  مقياسني يف تقدير صفة او سلوك
اعطاء نتائج متشاهبة حتت ظروف قياس قليلة االختالف اذا ما 

، (  111،  1004النبهان ، " ) اعيد على نفس االشخاص 
وقد استخدم الباحث طريقة االنصاف املنشقة ، اذ مت تطبيق 

االختبار مرة واحدة ، مث مت تقسيم اداء االفراد اىل نصفني 
غت قيمة ثبات بني ادائهم ، وقد بلوحساب االرتباط 
 :االختبارات كما يلي

 (  0.831)   املناولة الطويلة
 ( 0.864) الطبطبة املستمرة 

 (  0.889) دقة التصويب 
عدم اختالف "املوضوعية هي :موضوعية االختبار  3-2-5

يف احلكم على شئ ما أو على موضوع (احملكمني ) املقدرين 
وقد قام الباحث باجياد ( .  65-64،  9111باهي ، " ) معني 

املوضوعية من خالل احتساب معامل االرتباط البسيط بني 
درجات اثنني من احملكمني يف ان واحد ، وتبني أن هناك معامل 

 :ارتباط عايل يف مجيع االختبارات املهارية قيد البحث وكما يلي 
 ( 0.189) املناولة الطويلة 

 ( ،0.16) الطبطبة املستمرة 
 ( . 0.1،6) قة التصويب د
 :األجهزة واألدوات المستخدمة   3-6
 (9)ميزان طيب لقياس الكتلة عدد   -0
 (1)ساعة توقبت الكرتونية عدد   -5
 (98)كرات يد عدد  -3
 (9)غم عدد (800)كرة طبية زنة  -7
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 م  (50)شريط مرتي بطول   -2
 :وسائل مجع البيانات   3-4

 املصادر العربية واالجنبية 
 االختبار والقياس 
 ناستمارة االستبيا

 البرنامج التعليمي   3-2
وحدة تعليمية موزعة على (  36) تضمن الربنامج التعليمي 

وحدة تعليمية لكل اسلوب (  91) اجملاميع الثالثة وبواقع 
 :وكااليت 

 ليمية وحدة تع(  05................. ) العصف الذهني ......جموعة التجريبية االولىالم 
 وحدة تدريبية (  05........................ ) التدريبي ............... المجموعة التجريبية الثانية   
 وحدة تدريبية (  05............................ ) االمري ...................... المجموعة الضابطة   

هلا اسابيع وزعت خال( 6) وقد استغرقت التجربة الرئيسية 
وحدة تعليمية يف االسبوع لكل اسلوب (  1) الوحدات بواقع 

(  10) يف االسبوع لكل جمموعة ، وكان زمن الوحدة التعليمية 
 .دقيقة 
( 3)وبعد ان حدد الباحث املادة التعليمية ، قام بوضع  

العصف الذهين ، ) مناذج لوحدات تعليمية على وفق اساليب 
ا على املختصني يف جمال طرائق ومت عرضه( التدرييب ، االمري 

التدريس ، االختبارات ، للتأكد من مدى مالئمة الربامج 
التعليمية املعدة ملستوى الطالب ، واوقات الوحدة التعليمية 

وقد مت البدء باملنهاج التعليمي للفرتة . وتوزيعها بشكل جيد 
اذ مت اعطاء .  1090/ 5/،1ولغاية  1090/  90/4  من

ثالث املادة التعليمية نفسها ولكن االختالف كان اجملموعات ال
 . يف اجلزء الرئيس 

 : التجربةاالستطالعية للبرامج التعليمية المقترحة 2 – 3
مت إجراء التجارب االستطالعية للربامج التعليمية املقرتحة 

لكل برنامج على حدة وعلى  1090/  4../6.و ..5. و....4.ايام 
) خارج عينة البحث وبلغ عددهم عينة من جمتمع البحث ومن 

 : وكان الغرض من هذه التجربة االستطالعية هي . طالبا (  11
التأكد من مدى صالحية استخدام اساليب التدريس 
املقرتحة كال على حدة واجزاء الوحدة التعليمية ومدى امكانية 

 .تنفيذها يف اجزاء الدرس وخاصة اجلزء التطبيقي 
الطالب لتنفيذ حمتوى الوحدات التاكد من مدى استجابة 

 . التعليمية املقرتحة 

التاكد من مدى مالئمة اوقات اجزاء الوحدات التعليمية 
والتعرف على الصعوبات املتوقعة يف التنفيذ . وامكانية تنفيذها 

 .ووضع احللول املناسبة هلا 
اختبار صالحية وكفاية االدوات املستخدمة يف الوحدات 

 .التعليمية 
 تنفيذ التجربة الرئيسة للبحث  01 – 3

بعد اجراء التجارب االستطالعية على عينات من جمتمع 
البحث وتاليف املعوقات اليت واجهت الباحث مت اجراء التجربة 

/  5 / ،1  ولغاية 1090/  4/  90  الرئيسة واليت امتدت من 

 : وكااليت 1090
 :المجموعة التجريبية االولى 

على وفق  لوب العصف الذهيندرست هذه اجملموعة باس
 : اخلطوات االتية

من قبل ( موضوع اجللسة ) حتديد ومناقشة مشكلة البحث  -0
املدرس ، واعطاء مقدمة نظرية مناسبة عن املوضوع دون 

 .االسهاب يف املوضوع 
اعادة صياغة مشكلة البحث من قبل املدرس من خالل  -   5

 .طرح جمموعة من االسئلة 
س بتهيئة جو االبداع والعصف الذهين بشرح قيام املدر   -2

عصف الذهين مع احلرص طريقة العمل وتذكري الطالب بقواعد ال
 :على ما يأيت

تشجيع الطالب على عرض االفكار بغض النظر عن خطئها   -
 .أو صواهبا أو غرابتها 
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 . عدم االعرتاض على افكار االخرين او انتقادها   -
رين عن طريق االستنتاج منها او االستفادة من افكار االخ  -

 .تطويرها 
 . عدم االطالة واالسهاب يف الكالم   -
 .تعني مقرر للجلسة ليدون االفكار  -7
 .الطلب من الطالب البدء بطرح افكارهم اجابة عن االسئلة- 2
 .قيام مقرر اجللسة بتدوين االفكار على السبورة امام الطالب- 6
ب اذا ما الحظ ان معني االفكار قيام املدرس بتحفيز الطال  -4

فكرة  قد نضب لديهم كأن يطلب من الطالب حتديد اغرب
، أو الطلب منهم باالستنتاج من وتطويرها لتصبح فكرة عملية

 .االفكار املطروجة او الربط بينها وصوال اىل فكرة جديدة 
مناقشة املدرس للطالب يف االفكار املطروحة من اجل    - 2

 : ها اىل تقيمها وتصنيف
 افكار اصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق 

 افكار مفيدة ولكنها غري قابلة للتطبيق املباشر 
 افكار مستثناة الهنا غري عملية وغري قابلة للتطبيق 

قيام املدرس بتلخيص االفكار القابلة للتطبيق ويعرضها على  – 2
 .الطالب 

دها يف تمارين اليت مت حتديتطبيق املهارات على وفق ال –01
 .الدرس

 :المجموعة التجريبية الثانية 
درست هذه اجملموعة باالسلوب التدرييب على وفق  

 : اخلطوات االتية
 .س تكون بوقوف الطالب امام املدرسبداية الدر  -0
قيام املدرس بتحديد االهداف مع توضيح دور الطالب يف  -5

ت اليهم واليت انتقل ،اذ القرارات امللقاة على عاتقهمعملية اخت
 .من املدرس

يقوم املدرس بتوضيح دوره يف اثناء فرتة التطبيق والذي  -3
 : يتضمن

 .مراقبة االداء وتقدمي التغذية الراجعة* 
 .االجابة على اسئلة الطالب اليت ميكن ان تظهر * 

 .تقدمي النشاط التعليمي من شرح وعرض للمهارة احلركية -7
 .على الطالب( ملعايري ورقة ا) توزيع اوراق الفعاليات  -2
 .قيام الطالب بتطبيق املهارات احلركية -6
قيام املدرس باجلزء اخلاص املتعلق به واملتضمن املراقبة وتقدمي  -4

 .التغذية الراجعة
 .اجلزء اخلتامي للدرس -2

 :المجموعة الضابطة 
مت تطبيق الوحدة التعليمية ضمن زمن الدرس املقرر بنفس 

العصف )ابقنينشطة الدرس يف االسلوبني الساالزمنة املوضوعة ال
 : املتضمن( املتبع ) سلوب االمري وباال( الذهين، التدرييب

 .اجلزء التنظيمي  -0
 .ء عملية االمحاء باالسلوب االمرياجرا  -5
 .ح املهارة وعرض النموذجالنشاط التعليمي املتضمن شر   -3
هاته االمرية مع النشاط التطبيقي وفقا الشارات املدرس وتوجي  -7

 .وجيهات والتغذية الراجعة الالزمةاعطاء التعليمات والت
 .اجلزء اخلتامي للدرس -2
 :االختبارات البعدية     3-00
بعد انتهاء الباحث من تطبيق الربنامج التعليمي وذلك يف  -0

اي بعد مرور ستة  1090/  5/  ،1يوم اخلميس املصادف 
قام الباحث بتطبيق االختبارات  اسابيع من تاريخ بدأ التجربة ،

اليت استخدمها يف االختبارات القبلية وضمن الشروط ذاهتا 
وحتت نفس الظروف املكانية والزمنية وادوات االختبار نفسها 

 .قدر االمكان 
استخدم الباحث الوسائل : الوسائل اإلحصائية  91 – 3

 : االحصائية االتية ملعاجلة البيانات 
                                                  الوسط حلسايب* 
 االحنراف املعياري * 
 معامل ارتباط بريسون * 
وقد اعتمد الباحث على احلاسوب االيل يف  ( ت ) اختبار * 

 .يف اجياد املعاجلات االحصائية (  SPSS) برنامج 
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 عرض النتائج ومناقشتها –7
، املناولة، الطبطبة)ملهارات  (أسلوب العصف الذهين)لبعدية للمجموعة التجريبية االوىل عرض نتائج االختبارات القبلية وا 7-0

وحتليلها ومناقشتها( التصويب
  

  للمجموعة التجريبية االوىل احملتسبة( ت)يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  :(2)جدول 
 
 
 

 
 

                        
 
 

  1796= ( 93) ودرجة حرية( 0705)≥ اجلدولية عند نسبة خطأ( ت)قيمة
     

يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية ( 5)من خالل اجلدول 
        بني متوسطات درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارات 

لدى ( ستمرة ، دقة التصويب املناولة الطويلة ، الطبطبة امل) 
اجملموعة التجريبية االوىل اليت درست وفق اسلوب العصف 

احملسوبة هلذه املهارات على التوايل ( ت)،اذ بلغت قيمة  الذهين 
اجلدولية ( ت)وهي اكرب من قيمة (  767450  737911 70،9،) 

(  9 – 94) وامام درجة حرية (  0705) ≥ عند نسبة خطأ 

ويعزو الباحث سبب ذلك اىل فاعلية . ( 1796) والبالغة 
اسلوب العصف الذهين واليت   الربنامج التعليمي على وفق

" (  1005سليم) ساعدت يف تطوير تلك املهارات ، اذ يشري 
ان لطرائق التدريس واساليبه امهية بالغة يف العملية التعليمية وان 

ى درجة سرعة التعلم وعلواالساليب تؤثران يف هذه الطرائق 

كما ان هذا . (  738  1005، سليم" ) االشباع يف التعلم 
يساهم يف زيادة االدراك للمهارة من قبل   االسلوب التدريسي

افراد اجملموعة ، حيث ان هذا االسلوب التدريسي يوفر 
معلومات كثرية عن املهارات تساعد عى تطوير القدرة اإلدراكية 

رهم وتنوعها مما يضع املتعلم لدى املتعلمني عن طريق زيادة افكا
ان " (  1004حممد ) يف موقف نشط وفعال حيث يشري 

العصف الذهين يعد من االساليب اليت تشجع التفكري االبداعي 
وتطلق الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من احلرية واالمان 

 ( . 74  1004حممد ،" ) 

 لمجموعةعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية ل 7-5
املناولة الطويلة ، ) ملهارات ( أسلوب التدرييب )التجريبية الثانية 

 وحتليلها ومناقشتها( الطبطبة املستمرة ، دقة التصويب 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ت)قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي اإلحصائية الوسائل االختبارات
 المحتسبة

 مستوى الداللة

 ع± س¯ ع± س¯

 معنوي 7،175 5،533 55،252 5،255 9،731 (م)املناولة الطويلة 

 معنوي 2،522 2،215 29،752 2،1.2 21،175 (ثا)الطبطبة املستمرة 

 معنوي 211،. 2،215 25،217 11.،2 22.،59 (م)دقة التصويب 
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 ثانيةاحملتسبة للمجموعة التجريبية ال( ت ) يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  :(6)جدول 

 
 
 
 

 

 
 

 
  1.96( = 93) ودرجة حرية( 0.05) ≥ اجلدولية عند نسبة خطأ( ت ) قيمة * 

 

يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية ( 6)من خالل اجلدول  
) بني متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارات 

لدى ( ، دقة التصويب  املناولة الطويلة ، الطبطبة املستمرة
اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست وفق االسلوب التدرييب اذ 

7  6.599) احملسوبة هلذه املهارات على التوايل ( ت)بلغت قيمة 

اجلدولية عند نسبة ( ت)وهي اكرب من قيمة (  519. 75  8.061
. ( 1796) والبالغة ( 93) وامام درجة حرية  (0.05) ≥خطأ 
الباحث نتائج هذه الفروق املعنوية اىل فاعلية الربنامج  ويعزو

يف تطوير املهارات قيد ( باستخدام األسلوب التدرييب)التعليمي 
البحث من خالل زيادة مسؤولية املتعلم يف اختاذ القرارات 
وطريقة اعداد املادة التعليمية واليت يتطلب اعدادها الرجوع اىل 

ها اجملتمع من خالل التفاعل االهداف العامة اليت يسعى الي
االجيايب بني الطالب واملدرس ، فضال عن وجود ورقة الفعاليات 
لكل طالب على انفراد لتكون دليله يف التطبيق وتعد وسيلة 

االتصال بني املدرس والطالب وهي لدورها مهمة يف زيادة 
احليلة ) الوقت الفعلي ملمارسة املهارة عمليا ،وهبذا الصدد يشري 

ان الوسائل التعليمية تعمل على حتقيق االتصال ( "  1009
ونقل االهداف التعليمية من املعلم اىل الطالب ، وهي تزيد من 

كذلك . (  730  1009احليلة ، " ) فاعلية وحتسن عملية التعلم 
الذاتية ) معرفة الطالب لنتيجة اداءهم عن طريق التغذية الراجعة 

فعاليات ، االمر الذي زاد من اليت حصلوا عليها من ورقة ال( 
حمجوب ) محاسهم ودافعيتهم لالستمرار يف االداء ، ؤيذكر

ان من الشروط الواجب توافرها جلصول عملية التعلم ( "  ،918
 (  798  ،918حمجوب ، " ) هو التمرين على املهارة 

عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  7-3
ناولة الطويلة ، الطبطبة املستمرة ، دقة امل) الضابطة ملهارات 

 وحتليلها ومناقشتها ( التصويب 

 
 احملتسبة للمجموعة الضابطة( ت)يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  :(4)جدول 

الوسائل 
 االختباراتاالحصائية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 مستوى الداللة المحتسبة( ت)قيمة 

 ع± س¯ ع± س¯

 1,511 11,142 1,268 10,071 (م)املناولة الطويلة 
 معنوي 6,81

 2,359 30,214 2,340 30,642 (ثا)الطبطبة املستمرة 
 غري معنوي 2,031

 2,368 20,928 2,713 20,142 (م)دقة التصويب 
 غري معنوي 2,046

 1.96( =93)ودرجة حرية (  0.05) ≥اجلدولية عند نسبة خطأ ( ت)قيمة  *

( ت)قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي الوسائل االختبارات اإلحصائية
 المحتسبة

مستوى 
 ع± س¯ ع± س¯ الداللة

 معنوي 155،. 5،991 52،111 5،523 51،231 (م)املناولة الطويلة 

 معنوي 3،1.2 2،213 23،175 2،222 25،175 (ثا)الطبطبة املستمرة 

 معنوي 1،195 3..،2 25،923 2،752 22.،53 (م)دقة التصويب 
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يتبني وجود فروق ذات داللة معنوية ( ،)من خالل اجلدول      
املناولة )بني متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة

وهي اكرب من ( 4.3،1)احملتسبة ( ت)اذ كانت قيمة (الطويلة 
كما وجدت فروق ذات (1.96)اجلدولية والبالغة ( ت)قيمة 

داللة معنوية يف مهارة املناولة املستمرة ويعزو الباحث ذلك اىل 
، بينما التوجد فروق ذات داللة سهولة تنفيذها من قبل الطالب

معنوية بني متوسطات درجات االختبارين القبلي والبعدي يف 
لدى اجملموعة ( الطبطبة املستمرة، دقة التصويب)مهاريت 

اذ بلغت (التقليدي)مريطة اليت درست وفق االسلوب االالضاب
7 6.8971.039)احملسوبة هلذه املهارات على التوايل ( ت)قيمة 

اجلدولية عند نسبة خطأ ( ت)من قيمة  وهي اقل ( 1.046
ويعزو  (.1.96)والبالغة ( 93)وامام درجة حرية ( 0.05)≥

الباحث ذلك اىل ان هذه املهارات حتتاج اىل ممارسة كثرية 

باملناولة الطويلة، كذلك ضعف فرصة لصعوبة ادائها مقارنة 
ل متساوي لتقدمي التغذية مراقبة املدرس جلميع الطالب بشك

، لذلك فان قلة مشاهدة املدرس جلميع طالب اجملموعة الراجعة
لطالب مع االداء املهاري، الضابطة ادى اىل عدم تفاعل ا

اىل اننا نتعلم افضل اذا تفاعلنا ("  Cantlon. 1989)ويشري
 ( Cantlon . 1989 . 38")منا مجيع حواسنا واستخد

 عرض نتائج االختبارات البعدية وتحليلها 7-7
 :ومناقشتها بين المجموعات الثالث

لتحقيق صحة الفرضية الثانية مت استخدام املعاجلات 
حتليل التباين باجتاه واحد ، واقل فرق ) االحصائية املالئمة 

ب الثالثة يف للمقارنة بني االسالي(  L.S.D) معنوي 
 .االختبارات البعدية 

 
  حتليل التباين بني جمموعات البحث الثالث يف االختبارات البعدية لبعض املهارات األساسية بكرة اليد :(2)جدول 

 المحتسبة( ف)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين االختبارات

 *97317 2175.7 2 117222 موعاتبني اجمل (م ) املناولة الطويلة 

 27112 29 997175 داخل اجملموعات

  25 5297912 اجملموع

 57392 97929 2 597317 بني اجملموعات (ثا) الطبطبة املستمرة 

 17227 29 2127.22 داخل اجملموعات

  25 2227111 اجملموع

 172.5 27122 2 77123 بني اجملموعات (م)دقة التصويب 

 97775 29 2357175 داخل اجملموعات

  25 2337559 اجملموع

   1.441= اجلدولية ( ف ) علما ان قيمة ( 31 -3) وامام درجة حرية ( 0.05) ≥ معنوي عند نسبة خطأ * 
 

 ( :8)يتضح من اجلدول 
احملسوبة الختبار املناولة الطويلة هي اكرب من ( ف)ان قيمة  -0

وامام درجة (  0.05)  ≥د نسبة خطأ اجلدولية عن( ف)قيمة 
وجود فروق   وهذا يعين. (1.441)والبالغة (  31 -3) حرية 

 .ذات داللة معنوية بني جماميع البحث يف اختبار املناولة الطويلة
الطبطبة املستمرة ودقة )احملسوبة الختباري ( ف)ان قيمة  -5

اجلدولية عند نسبة خطأ ( ف)هي اصغر من قيمة ( التصويب

هذا (1.441)والبالغة (  31 -3) وامام درجة حرية (  0.05)  ≥
يعين عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني جماميع البحث يف 

 .(الطبطبة املستمرة ودقة التصويب))اختباري 
وللتعرف على أي من اجملاميع الثالثة هي األكثر تطوراً يف اختبار 

قًا ذات داللة معنوية جلأ املناولة الطويلة اليت اظهرت النتائج فرو 
وكما موضح ( L.S.D)الباحث إىل استخدام اقل فرق معنوي 

 .(1)غي اجلدول 
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 بني جماميع البحث الثالث يف اختبار املناولة الطويلة( L.S.D)يبني مقارنة فرق املتوسطات يف االختبار البعدي بقيمة اقل فرق معنوي  :(2)جدول 
 الضابطة التجريبية الثانية التجريبية االولى المجموعات  

 557522 527111 557252 س¯    

 17172 - .2723 ——— 557252 التجريبية األوىل  

 27213 ——— ——— 527111 التجريبية الثانية  

 ——— ——— ———— 557522 الضابطة  

  .( L.S.D( = )90304)قيمة اقل فرق معنوي  ( 0.05) ≥ معنوي عند نسبة خطأ * 
 

 : مايأيت( 1)اجلدول  يتضح من
ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية االوىل وطالب  -0

اجملموعة التجريبية الثانية يف اختبار املناولة الطويلة معنوي عند 
وهو ( 1.186)، اذ بلغ الفرق بينهما (  0.05)  ≥نسبة خطأ 

وملصلحة (    90304   )والبالغة ( L.S.D)اكرب من قيمة 
ة التجريبية الثانية اليت استخدمت األسلوب طالب اجملموع

 .التدرييب يف التدريس
ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية االوىل وطالب  -5

غري معنوي عند اجملموعة الضابطة يف اختبار املناولة الطويلة 
وهو ( 0.0،1)، اذ بلغ الفرق بينهما (  0.05)  ≥نسبة خطأ 

 .( 90304 ) والبالغة( L.S.D)اصغر من قيمة 
ان الفرق بني طالب اجملموعة التجريبية الثانية وطالب  -3

اجملموعة الضابطة يف اختبار املناولة الطويلة معنوي عند نسبة 
وهو اكرب من ( 1.358)، اذ بلغ الفرق بينهما (0.05)≥خطأ 
اجملموعة  وملصلحة طالب( 90304)والبالغة ( L.S.D)قيمة 

 .خدمت األسلوب التدرييب يف التدريسالتجريبية الثانية اليت است
جمموعيت سلوب التدرييب على الويعزو الباحث سبب تفوق أ

 عملية يف التدريس هو إن (العصف الذهين ، االمري)البحث

يوفر  إىل الطالب املدرس من القرارات من جمموعة انتقال
باالستقاللية  للطالب يسمح إذ التعلم، عملية يف جديدة ظروفا

 فرصة مينح وهذا ، احلركية للدرس املهارات ارسةمم أثناء يف

 خالل من القرار اختاذ يف دوره يأخذ لكي للمتعلم جيدة

 يف هنا دوره املنحصر املدرس حيدده الذي للدرس العام اإلطار
 فضال بعده وما الدرس قبل ما مبرحلة اخلاصة القرارات اختاذ

  الفردية الراجعة التغذية وإعطاء وتقوميه األداء تصحيح عن
فال حاجة كبرية ( العمل واملمارسة)ومادام جوهر هذا األسلوب 

إىل الشرح أو اإليضاح املسهب كونه صمم لزيادة حركة كل 
، يف ملمارسة النشاط والتدريب عليهتلميذ وتوفري الوقت الكا

 يستخدم بأنه التدرييب أسلوب مييز ما ان  (1008عايش،)ويذكر 

 تبادل فرصة للطالب ويتيح بالطال من كبرية جمموعة مع

 ،مرة وألول يطبقها اليت املهارة نع مباشرةً  املدرس مع املعلومات
 الرياضية الرتبية يف القرارات بعض اختاذ من الطالب فيتمكن

 .(91601008عايش،) .الدرس تنفيذ مبرحلة املتعلقة
فضال عن ذلك فان قرارات التنفيذية اليت يتخذها الطالب 

درييب متيزه عن اسلويب العصف الذهين يف األسلوب الت
واالعتيادي يف أهم هذه القرارات إلجناح تنفيذ مرحلة التدريس 

 :هي
 .احليز أو املكان  -0
 .الطالب يتخذه الذي الوضع  -5
 .التمرين بدء وقت  -3
 .التمارين بني الراحة أوقات  -7
    .ألفرقي للعمل والتشكيل احلركي والوزن اإليقاع  -2

 (94671006يعي،الرب)
 (.املالبس)اخلارجي املظهر  -6
 (.العمل نظام) املهمات ترتيب  -4
 .لالستفسار األسئلة طرح  -2
 (94071001وسعادة، أبومنرة)     .العمل من االنتهاء  -2
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 وما (التخطيط) الدرس قبل ما مبرحليت اخلاصة القرارات أما

 املدرس على يكون حيث نفسه للمدرس فتبقى (التقومي) بعده

 يرتك ذلك بعد عرضها مث ومن احلركة بشرح القيام الدرس خالل

 املدرس قبل من وعرضت له شرحت كما املهارة إلجناز الطالب

 طريق عن املهارة تنفيذ تصحيح ألجل الطالب بني املدرس وينتقل

وجود ورقة الفعالية كذلك  (94671006الربيعي،.)الراجعة التغذية
 وكيفية واملهمات املهارات يعمج عليها يكتبلكل طالب 

األمر الذي سهل على الطالب على  الدرس أثناء يف تنفيذها
 عمليا، املهارة ملمارسة الفعلي الوقت تنفيذ الواجبات وزيادة

 فضال والتلميذ املدرس بني االتصال وسائل من كما تعد وسيلة

 شكل ألي املساعدة التعليمية الوسائل أكثر من أهنا عن

 حتدد كذلك وهي الرياضية، الرتبية درس يف خدميست تنظيمي

 املواصفات  وفق على تكرارها مرات وعدد املهارة أداء كيفية

 أداء تقومي لغرض منها ويستفاد كما املدرس ، هلم حيددها اليت

 .التلميذ
 تاجات والتوصياتاالستن -2

 :االستنتاجات 2-0
( لتدرييبالعصف الذهين وا) فاعلية استخدام أساليب التدريس -

 .بكرة اليد  عض املهارات األساسيةيف اكتساب ب
حقق طالب اجملموعة التجريبية الثانية اليت استخدمت  -

األسلوب التدرييب تفوقا عند مقارنتها بطالب اجملموعة التجريبية 
بكرة  يف اكتساب بعض املهارات األساسيةاألوىل والضابطة 

 .اليد
ثالث يف االختبار البعدي هناك تكافؤ بني جماميع البحث ال -

 .ملهاريت الطبطبة املستمرة والتصويب
 :التوصيات والمقترحات 2-5
استخدام أسلوب التدرييب ملا له من تأثري كبري يف اكتساب  -

 .مهارة املناولة الطويلة بكرة اليد
ملا له ( العصف الذهين والتدرييب) استخدام أساليب التدريس  -

 ب مهاريت الطبطبة والتصويب بكرة اليد من تأثري اجيايب يف اكتسا
 ضرورة إجراء دراسات أخرى تشمل مهارات أخرى بكرة اليد -

ميكن إجراء دراسات أخرى على الطالبات ومقارنة نتائجها  -
                                                       .الطالبمع 

 :المصادر العربية واألجنبية
الرتبية الرياضية وطرائق ( :  1006) ،وسعادة نايف  ابو منرة ، حممد مخيس -

 للتسويق والتوريدات ، القاهرة ، مصر تدريسها ، الشركة العربية املتحدة 

طرائق تدريس ( : 1001)وليد وعداهلل ، والزبيدي قصي حازم . االطوي  -
 .الرتبية الرياضية ، دار ابن االثري للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، العراق 

املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق ، ( : 9111) باهي، مصطفى حسني  -
 .مركز الكتاب للنشر ،القاهرة 

اثر استخدام االسلوب التدرييب ( :  1006) الربيفكاين ، مؤيد كمال الدين  -
املصحوب جبدولة املمارسة املتسلسلة والعشوائية يف استثمار وقت التعلم االكادميي 

هارات االساسية بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية وتعلم بعض امل
 .الرتبية الرياضية ، جامعة املوصل 

تقييم تعلم الطالب التجمعي والتكويين ، (: 9183) بلوم ، بنيامني واخرون  -
 .ترمجة حممد امني مفيت ، القاهرة 

مادة  اثر استحدام العصف الذهين يف تدريس(: ،100)اجلالد ، ماجد زكي  -
على حتصيل وتنمية مهارات التفكري االبداعي لدى طالب الرتبية االسالمية 

 .يف دولة االمارات الصف اخلامس 

طرائق التدريس واسرتاجتياته ، دار الكتاب ( : 1009) احليلة ، حممد حممود -
 .اجلامعي ، العني ، االمارات الغربية املتحدة 

كرة اليد ، كلية الرتبية (: 1009) اخلياط ، ضياء ، واحليايل ،نوفل حممد -
 .الرياضية ، جامعة املوصل 

، دار طرائق واساليب التدريس املعاصرة (:1006) الربيعي ، حممد داود  -
 .االردنالكتاب العاملي للنشر والتوزيع ، عمان ، 

،  1طرائق تدريس الرتبية الرياضية ، ط(: ،918) السامرائي ، عباس امحد -
 .اعة والنشر ، بغداد مديرية دار الكتب للطب

اثر استخدام التعلم التعاوين وفق اسرتاتيجة (: 1005) سليم ، فداء اكرم      -
تدريس االقران يف تعلم مهارات كرة القدم ، جملة الرافدين للعلوم الرياضية ، اجمللد 

 . 49، العدد 91

ر اساسيات التدريس ، دار املناهج للنش(: 1005) خليل ابراهيم واخران شرب ، -
 .والتوزيع ، عمان ، االردن 

تأثري استخدام طريقة العصف الذهين يف (: 1008) شريف ، بيخال غفور  -
اكتساب بعض اجلوانب املعرفية واملهارية وتنمية االجتاهات حنو التنس االرضي ، 

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة صالح الدين 

مقارنة تأثري االسلوبني التدرييب واالمري (: 1001) علي  الشرفاين ، امحد حممد -
يف التحصيل املعريف والتعلم املهاري للضربات االساسية يف التنس ، رسالة 

 .ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة صالح الدين 
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يف تنمية التفكري العلمي  اثر العصف الذهين (: 1004) صاحل ، هناء حممد -
لتحصيل الدراسي للمرحلة املتوسطة ، املعهد العايل للدراسات الرتبوية والنفسية وا
 .رسالة ماجستري غري منشورة ، بغداد . 

االحصاء واالختبار يف اجملال (:  1090)الصميدعي ، لؤي غامن واخرون  -
 .الرياضي ، اربيل ، العراق 

 عارف احلقيبة التدريبية ، وزارة امل(: 1005)صوانة ، علي حممد -

رتبية الفنية واملهنية والرياضية، اساليب تدريس ال(: 1008) ، امحد مجيل عايش -
 .دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، االردن

العصف الذهين واستمطار االفكار ، (: 1004)عبد الكرمي ، راشد حسني -
 .االدارة العامة لالشراف الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ، الرياض 

تطبيق اسرتاتيجيات تنمية التفكري االبداعي (: 1001)، صباح حسن  العجيلي -
يف التعليم اجلامعي  دراسة حتليلية ،خالصة حبوث املؤمتر القطري الثامن للعلوم 

 ابن رشد / الفنية ، كلية الرتبية 

التحليل احلركي ، مطبعة التعليم (: ،918) حمجوب ، وجيه ،والطالب نزار  -
 .راق العايل ، بغداد ، الع

التعلم باستخدام اسرتاتيجيات العصف (: 1004) حممد، حفين امساعيل  -
 .الذهين ، كلية املعلمني يف الباحة 

اساسيات القياس يف العلوم السلوكية ، دار الفكر (: 1004)النبهان ، موسى  -
 .للطباعة النشر ، عمان ، االردن 

اب اجلامعي ، اساليب تدريس العلوم ، دار الكت(: 1005)اهلويدي ، زيد  -
  .العني 

- Canthon,Teresa,L,Structing the classroom successfully for  

cooperative team learning organ :prestige pup,1989 

- Davies ,G.Educational Psychology  Theory andpractice 

,Adison Wesley publishing company,U.S.A.1983 

- Guilford, J.P,Thenature of human intelligence, ms gawkily 

book company .new York .1976 

- Higgins. J.M.Creating Creativity Traing and Development 

.1994  

- Rickards, T, Problem solving Through creative Analysis 

Gower press, Eping ,Essex.1974 

- Osborn,Alex .Applied Imagination, Charles Scribners, 

Third Edition, U.S.A.1963       

 

 

                                                                                           

 ( 0) ملحق 
 يبني امساء السادة احملكميني والقاهبم العلمية واختصاصاهتم 

االختبارات  عملمكان ال االختصاص الدقيق امساء احملكمني واللقب العلمي ت
 البدنية

االختبارات 
 املهارية

الربنامج 
 التعليمي

 * *-  جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية  تدريسطرائق  د ضياء اخلياط.أ 5

 *- -  جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية تعلم حركي د حممد خضر امسر.أ 2

  * * جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية قياس وتقومي هاشم امحدد .أ 2

-  * * جامعة دهوك/كلية النربية الرياضية  قياس وتقومي د اوديد عوديشو.أ 2

 *- -  جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية  طرائق تدريس د وليد وعداهلل.أ 1

-  * * جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية  قياس وتقومي د ثيالم يونس.أ .

-  * * جامعة املوصل/كلية الرتبية الرياضية  ياس وتقوميق د ضرغام جاسم.ا 7

 * _ _ جامعة املوصل/ كلية الرتبية االساس  طرائق تدريس د قصي حازم.م.أ 3

 *- -  جامعة صالح الدين/كلية الرتبية الرياضية  طرائق تدريس د فداء اكرم.م.أ 9
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 ( 2)  ملحق
  ( املناولة ملهارة  )الذهين لعصفا أسلوب وفق على تعليمية لوحدة منوذج    
 د 90  الزمن                                                                          :                   الطالب  عدد

  املهارة اداء على قادرا الطالب يكون ان : التعليمي اهلدف
 : التاريخ        اجلديدة املهارة مع التكيفو  املشكالت مواجهة على الطالب تعويد : الرتبوي اهلدف

  

  التنظيم الزمن  االجزاء
   االعدادي القسم 
  

  املقدمة
       االمحاء

  
   الرئيسي القسم

      التعليمي النشاط
   االسئلة صياغة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االفكار استمطار
  
  
  
  
  

  االفكار تقيم
  
  
  
  

  التطبيق
   1ت
 2ت
  3ت 
 4ت 
  اللعب ممارسة 
  اخلتامي القسم 

                   

 د 14
 
 د 4
 د10
 
 د 75
 د 5
 د 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 8
 
 
 
 
 د 7

 
 
 
 
 
 
 د 5
 د 5
 د 5
 د 5

 د 25
 د 6

  
  
  

  الغياب واخذ الطالب هتيئة
  اجلسم لتهيئة وخاصة عامة متارين

  
  

 املدرس قبل من املهارة عن قصرية مقدمة
  تساؤالت شكل على ارةامله صياغة اعادة
 :مثال

  الطويلة التمريرة جناح تعتمد ماذا على -1
 . الكرة مترير عند الالعب يراعيها ان جيب اليت النقاط اذكر -2
 . الطويلة املناولة عند للكرة الرامية الذراع حركة تكون كيف -3
 . املرفق مفصل مع الرامية الذراع تشكلها اليت الزاوية ما -4

  
 لكل مقرر حتديد ويتم طالب ( 4 ) جمموعة كل جماميع ثالث الطالب يمتقس خالل من ذلك يتم

 الطالب افكار هتيئة على تساعد ( صور) تعليمية وسائل عرض ، اجملموعة استجابات لتدوين جمموعة
 . واالستجابات

  
 الصحيحة االستجابات وحتديد املطروحة االفكار مجيع تقيم ويتم موحدة جلسة يف الطالب جتميع
 . واقعية الغري االفكار واستبعاد صحيحة غري استجابات على حتتوي اليت االفكار وتعديل هاودعم

  
 . وتسلمها احلائط مع الكرة مترير ويؤدي احلائط من م (3) بعد على الالعب يقف

 بالالع ليقوم ، زميله اىل الثبات من الكرة بتمرير الالعب يقوم م ( 4 ) بينهما املسافة متقابالن العبان
  الطريقة بنفس اعادهتا مث ومن الكرة باستالم الثاين
 . االمام اىل خطوة اخذ بعد تكون التمريرة ولكن ( 2 ) التمرين نفس
 . خطوات ثالث اخذ بعد الكرة بتمرير يقوم الالعب ولكن ( 2 ) التمرين نفس

  
  

 واالنصراف والتنفس هتدئة متارين
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 ثوختة
 :رنائارماجنا ظةكولينىَ ديارك

د ب دةستظةئينانا هندةك (هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)كاريطةريا ب كارئينانا شيَوازىَ وانةطؤتنا -0
 .شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا

ةندى د د تاقيكرنيَن رةه(هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)دياركرنا جوداهيان د بكارئينانا شيَوازىَ وانةطؤتنا  -5
 .بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا

 -:ظةكولةر طرمياندكةت
كارتيَكرنا خوة يا هةى د ناظبةرا ثلةييَن تاقيكرنيَن (هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)شيَوازىَ وانةطؤتنا -0

 .د تةثا دةستى دا ذ بؤ بةرذةوةنديا تاقيكرنا رةهةندىبةراهيكى و رةهةندى د بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى 
هزريَن دى )هةبوونا جوداهييَن خودان ئاماذيَن مةعنةوى د ميانا كومكيَن دةرسيَن وان ب شيَوازىَ  -5

 .د تاقيكرنيَن رةهةندى د بدةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا دةستى دا(بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى
قوتابييَن كور و كض ذ قؤناغا دووىَ ل (47. )ولةرى ميتؤدىَ ئةزمؤنى بكارئيناية ذبةر طوجنان و سرؤشتىَ ظةكولينىَظةك

كةتينة د ضارضووظىَ ظةكولينىَ دا و منؤنيَن  5101-5112زانكوا دهؤك بؤ ساال خويَندنىَ /كوليجا ثةروةردا وةرزشى
ثرؤطرامىَ . قوتابى هاتينة هةلبذارتن 07(ئةى بى سى)رؤثيَن ظةكولينىَ ب رةنطةكىَ رةمةكى ذ هةر طرؤثةكى ذ ط

 (.هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ ،فةرمانى)فيَركرنىَ بؤ شارةزاييان ل بن ظةكولينىَ هاتية ئامادةكرن شيَوازىَ وانةطؤتنا
و هةر يةكةيةكىَ دةمىَ حةفتيا ظةكيَشا و د هةر حةفتيةكىَدا دوو يةكيَن فيَركرنىَ هةبوون (6)ثرؤطرامىَ فيَركرنىَ

بؤ منؤنيَن (ت)ناظةندا ذميَريارى،الدانا ثيظانى، تاقيكرنا:)) خولةك بوون،و ئةظ ريَكيَن ئامارىَ هاتينة بكارئينان(21)وىَ
 ((.بؤ منؤنيَن سةربةخؤ ذمارة يةكسان(ت)ثيَظةطريَداى و تاقيكرنا

 -:ظةكولةر طةهةشتيية ظان ئةجنامان
د ب دةستظةئينانا هندةك شارةزاييَن بنةرةتى د تةثا ( هزريَن دى بةشداربنب،مةشقكرنىَ)ازيَن بكارئينانا هةردوو شيَو -0

 .دةستى دا،كاريطةريا خوة يا هةى
ظةكولةر ئامؤذطاريىَ د كت كو طرنطة ئةو هةردوو شيَواز بهيَنة بكارئينان ذ بؤ بدةستظة ئينانا هندةك شارةزاييَن  -5

 .بنةرةتى د تةثا دةستى دا
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THE IMPACT OF RESEARCH METHODS (BRAINSTORMING, PRACTICING AND ORDERING ) TO 

ACQUIRE SOME BASIC SKILL IN HAND BALL . 

 

ABSTRACT 

The research intends to spot on the following: 

1-The impact of the implementation of research methods (brainstorming, practicing and ordering) to acquire some basic 

skill in hand ball. 

2-Evidence proves in the implementation of research methods(brainstorming, practicing and ordering) in dimensional 

tests acquire some basic skill in hand ball. 

The research considers the following: 

1- There is an  impact in teaching( brainstorming , practicing and ordering ) among the average test  scores and 

dimensional one in acquiring basic  skill in  band ball ,and for the benefit of dimensional test. 

2-The existence of some moral evidences among the average of communities that is engaged with research method 

(brainstorming , practicing and ordering ) in the dimensional choices in acquire some basic skill in handball. 

Research has implemented empirical study for its essence and for being convenient, the research union included (74) 

second year students (boys and girls) from college of Physical EducationUniversity of Duhok 2009-2010. The research 

sample has been chosen arbitrary from (C,B,A) classes, having (14)students perse. Teacher program has been arranging 

for skill under consideration due to teaching methods ( brainstorming , practicing and ordering ) ,implementation of 

teaching program has taken 6 weeks, two teaching units per week and its time (90) minutes perse . 

The following statistical ways had implemented on followings: (arithmetic mean,measurement scale, testing (T) to 

intended samples, testing (T) to an independent equal digit sample. 

The research has come to the following conclusion: 

-Effectiveness to teaching method (brainstorming, practicing and ordering) to acquire some basic skill in hand ball. 

Moreover the research has commended the important of using brainstorming and practicing in acquiring some basic skill 

in hand ball. 

 

 














































