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2015،)االنسانية واالجتماعيةالعلوم (1:، العدد18:المجلدجملة جامعة دهوك، 

دھوكجامعةمجلةفيالنشرتعلیمات

توفیةالمجلةفيالمنشورةالبحوثتكونانیجب دمس رلقواع عةالنش ي،یمیللتقوخاض مالعلم بقول رتانیس اونش
ة،خالصةالبحثیتضمنانویجباخرى،جھةایةالىللنشرقدمت عوانومقدم ثیتب ةالباح دةطریق اموح ومنھج

ددتتجاوزالوأنعلیھا،اعتمدالتيوالمصادرالیھاتوصلالتيالنتائجیحددوانالبحث،فيواضحاً  فحاتھع نص ع
.اإلنسانیةثوبحللصفحةوعشرینخمس)25(والعلمیة،ثوحللببالنسبةصفحةعشرین)15(

:البحثوترتیببشكلالخاصةالتعلیمات
:المضمون.1

ب ونانیج ایك نمطمطبوع ادي(ب ط،)ع Traditional(خ Arabic(،م د،)14(حج طرتباع ي(األس ،)12تقریب
).مضبوطة(المحاذاة
:الھوامش.2

.البحثاخرفيالھوامشتكتب
:الصفحةاعداد.3

ىالبحثیطبع مورقعل ع) A4(حج ركم م2.5(ت ن)س ینم فحةیم م2(،الص ن) س ارم فحةیس م3(والص ن)س م
.السفلىوالعلیاتینجھال
:الصفحاتارقام.4

.الصفحةأسفلمنالیسرىالجھةفيالصفحاتأرقامتكتب
:العناوین.5

ب وانالیكت يعن ثالرئیس طللبح ارزبخ طب فحةوس ل،الص ونانویفض امالیك را،ش وعومختص طن الخ
)Traditional Arabic(بحجمو)ارزوبخط)15(بحجمفتكتبالبحثداخلالرئیسةالعناوینوأما.)15 يب طف وس

فحة، االص اویأم ةنالعن لالثانوی ثداخ بالبح مفتكت ط) 14(بحج ارزوبخ ىب ینعل فحةیم ع،الص دم ىالتأكی عل
.ترتیبھافي) 2-1-1(،)1-1-1(االعدادطریقةاستخدام

:الباحثاسم.6
نوع،الصفحةوسطفيللبحثالرئیسيالعنوانتحتعملھمعناوینوالعلمیةوالقابھم)الباحثین(الباحثاسمیتكب
.)11(،حجم)Traditional Arabic(الخط

)االتيالمثالانظر(
**اهرظفتاح ريبرو *علي أمينمحمد

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

:الخالصة.7
ب ثیكت اً الباح ھملخص ح،لبحث ھیوض ارفی دفباختص ثھ ائجالبح موالنت یاتالوأھ ىتوص دانعل اتالتزی كلم

ةكتبتوكلمة،ثالثمائة) 300(عنالملخص طالخالص م،)Traditional Arabic(بخ د،)12(حج طرتباع ( األس
رد ب،)مف ىیج ثعل ارالباح ااختی لالم نیق عع اتأرب ةكلم تمدال تخدامھالی اتیحاس ثكمف ب،للبح تكت
.الخالصةنھایةفي)12(حجممائل،)Traditional Arabic(بخط

)اآلتيالمثالانظر(
.الدول النامية، منظمة التجارة الدولية، القانون التجاري، التجارة الدولية

مكتوباالبحثكاناناالنكلیزیةوكردیةالباللغتینللبحثملخصاالبحثنھایةفىالباحثیكتبانالضروريمن
مكتوباكانانوالكوردیةبالعربیةاوالكردیة،باللغةمكتوباالبحثكانانواالنكلیزیةبالعربیةالعربیة،اولغةلبا

.االنكلیزیةباللغة



2015،)االنسانية واالجتماعيةالعلوم (1:، العدد18:المجلدجملة جامعة دهوك، 

:والجداولالصور.8
ردقدالتيواالشكالالجداولجمیعترقم يت عالبحث،ف ىوتطب لة،اوراقعل عمنفص وبواق

دوللكلویعطىصفحة،كلفيجدول وانج رعن يیكتبمختص الهف طاع ارز،بخ اب ام
ةخطوطعنعبارةتكونقدالتياالشكال رائطاوبیانی وراوخ عص لفتوض فحاتداخ ص

.الشكلاسفلتوضعمختصرةبعناوینوتعنونوترقم،البحث

:المعتمدةالعلمیةالمصادر
التفاصیلكلفتكتبالعلمیةللبحوثبالنسبة،المصادركتابةفيالعلمیةطریقةالاستخدامیفضل*

بدایةفي) سم1(فراغیتركالواحد،السطرالمصادراحدعنوانتجاوزحالوفيبالمصادر،المتعلقة
:التاليالنحوعلىالمعلوماتوترتبالتاليرالسط

.المؤلفینأوالمؤلفاسم. أ
.النشرأوالطبعتاریخ. ب
) .بحثأوكتاب(المصدراسم. جـ
.العلمیةلألبحاثبالنسبةوالمجلة،للكتببالنسبةالنشردار. د

:اآلتیةاألمثلةفيمبینھووكما
ةدراسة،)م2006-ھـ1423( ،المقصودعبدمحمدالمقصودعبد.د- رفیةالبنی يالص وءف ض

.بیروتللموسوعات،العربیةالدار،1،طالوصفیةاللسانیات

امد.أ- عیدحس يس وال(،النعیم ـ1423ش انون-ھ انيك ود)م2003الث دماء،جھ يالق ةف دراس
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)65-87.(
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دھوكجامعةمجلةتحریرھیئةسكرتاریة
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:خالصةال
يشير السرد عمومًا إلى كل ما يمكن أْن يؤدي قّصاً، سواء كانت األداة المستخدمة لتمثيله لفظية أم غير لفظية، إنّه نوع 

وقد تتنوع صيغ السرد على نحو غير عادي، . من السلوك اإلنساني توصل بواسطته الكائنات البشرية ضروباً معينة من الرسائل
. اً، أو دون أداة لفظية، وذلك عبر اإليماء والصور وغيرهاإذ يمكن أن يروى شفاهاً أو مكتوب

).ذارؤ دهؤكى(ل القصيرة مجموعة القصصتخدام اهم فنياته في الدراسة ان نبين السرد وكيفية اسه ذحاولنا في هلقد 


ABSTRACT:
Generally speaking, narration refers to all performances that can be recited, whether the tool used to

represent them is verbal or non-verbal. It is a kind of human behavior through which human beings convey
certain messages. Narration forms might vary in an unusual manner as they can be narrated orally or in
written form, or they can be narrated without any verbal tools, i.e., by gesture, images, and among some
other forms.

This study is an attempt to show the concept of narration and how to use its most important techniques in
the collection of Jaro Duhoki’s short stories.
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الخالصة
الثنائي يعد المورفيم من المواضيع التي اجريت عليها بحوث كثيرة، لكن لحد االن لم تتطرق دراسة خاصة حول المورفيم 

.بصورة خاصة)منطقة بهدينان(ية بصورة عامة و في اللهجة الشماليةفي اللغة الكرد
من اللغة الكردية، سواء كانت )منطقة بهدينان(ظهر بشكل ثنائي في اللهجة الشماليةبين هذا البحث المورفيمات التي تي

.ضافة الى االشارة الى مورفيمات اخرى ثنائيةباالاشتقاقيةم كانت الحقة قواعدية وا، اشتقاقيةسابقة قواعدية و 
تم االشارة في النهاية الى اهم نتائج البحث، مع بيان مخطط احصائي حول ظهور السوابق واللواحق القواعدية و 

سوابق حيث تم االشارة الى نسبة هذه ال. من اللغة الكردية)منطقة بهدينان(ثنائية في اللهجة الشماليةكمورفيمات االشتقاقية
.و اللواحق في اللهجة المذكورة



ABSTRACT
Much ink has spilt on the study of morpheme, but the portmanteau morpheme in Kurdish language has

not been studied yet in General and especially in Northern Kurdish dialect.
This study investigated portmanteau mentioned dialect. Even they are grammatical prefix or derivational

prefix or grammatical and derivational Suffix.
The study also investigates other portmanteau morphemes.
The results of research have been mentioned and statistical diagram has been drawn to show portmanteau

morphemes that appear in the dialect.
The percentage of prefixes and Suffixes has been mentioned in this dialect.
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الخالصة
في المعنى الموضوعي من ناحية  )نموذجاً )وار(المعنى الموضوعي في عناوين الصحفية، جريدة ((موسوملتتناول البحث ا

و تأكيـد ثـارةمـن جهـة أخـرى، مـن أجـل اِ وكيديـة تأسـتخدام كلمـات ما يطرأ في تقديم و تأخير كلمات في العنواين من جهـة و
يتألف البحث من مقدمـة و فصـلين، . ك وفق المنهج  الوصفي التحليليداث تأثير أكثر على القاريء و ذلوأحعلى المعلومة

العنــــاوين الصــــحفية و المعنــــى ( ، أمــــا الفصــــل الثــــاني فيــــدرس)المعنــــى الموضــــوعي أنواعيــــه و وظائيفــــه(يتنــــاول الفصــــل االول
المعنـى الموضـوعي ذات التعـدد نسـبة أسـتخدام الهامة التـي توصـل اليهـا البحـث و هـي ِان أما بخصوص النتائج ). الموضوعي

نسبة نوع الثاني في المعنـى جريدة وار هي أقل من في العدد المختار من  )أي تقديم و تأخير الكلمات(الترتيب و التنظيمي
.الموضوعي المرتبط بأستخدام كلمات التوكيدية

ABSTRACT
The present study deals with the thematic meaning in headlines. It studies the thematic meaning from two

points of views. Firstly, it studies the foregrounding and back grounding words in headlines and secondly,
using emphatic vocabulary in headlines in order to stimulate the information and to have more effect on the
reader according to descriptive and analytical approach. The research consists of an introduction and two
chapters. The first chapter deals with types and functions of thematic meaning, while the second one deals
with the headlines and thematic meaning .The research revealed that  the percentage use of thematic meaning
(  foregrounding and back grounding) in a selected newspaper named “War “is less than of second type of
thematic meaning that use emphatic vocabulary.






181721052015

72










142014 ،22014




   
       

       
    

      
       

     
     

      
      
    



      

 
  
      


     

 
      


      
     
      
      

    
   

       
–   

      
2000

      

       






181721052015

73


    
    



      


 


    
      
      
      






 –


   


      
     
    

     

       

    


      
      
 

     
      
       

      
      

)1(      
     

       


      
 )2(    

 
  


  

 

  
    
 
    
   



181721052015

74

       
     
     
     

      
    

      
 
     
    
      

 
    


 )3(  


      

      
 
      
      


       

 
      


    

     
 

      
       
     

   )((4(   



   

       



      


   

    
      
      

      
     
       

)5(
     

   
      
      



181721052015

75


   


  

 


     
 

       


      


      

      
      

         
     

  
    

   )6(   
      
 
      
     




      
  

  


     
 
        
      
  

       
     
 
      
    

    
    


      
    
      
     

      
      
       
      
      
     



181721052015

76


       
     
 
      
       

     
    

      
 

      
)7(

   
      

  
–

 )8(      
      


    
        

   )9(
      

      
      
     

    


)10(

     
      
        

 
       

       
 
      
    
 

     
     

    


    
 

      
      
 

      


     
      



181721052015

77


      
      

 
      

     
     

     
     

    


)11(
–    

   
       

  
      
    

     
       
 

      
       





1 -

2 -
3 -
4 -)12(

      
       

       
    
    


   
       
      
       
     

      

     
     
       
    
  

        
       
        
     



181721052015

78

    
    
   
      

    


       
        


         
        

 
)13(

       



    


     
      
      
      
      

      
   1 -  2 -
  3 -  

)14(    –

      
       

  
        



      
     
  
     
  
    
        
       

     
      


    

      

    
)15(

 
      


     




181721052015

79

    
  
      
    

     


 
 )16(  

      


      
       

        
     

      


)17(  
    
        
    
     
      


       
       
        

       

       
      

      
       

)18(
 
      

      
     
       
     
    

     
 
 

 )19(
      
      

     
    

  


      

     
   
      



181721052015

80

  )20(   
      

 
    

      
      


     
     

      
      –


    


    
      
 

       


      


  )21(  
      

     
  



     
)22 (

 
     

 
     

  
     

  
     
       

)23(    
     
       

    
    



      
       


       


       

    
        



181721052015

81

       
 )24(   

      
      

       
   
      
   
      

     
 


       
     
    

  
 
       

      
       

      



 1 -  


1 -


2 -     
)25(

       

    

         
      
     
      





  


   

        
    


     

      
     

       
      
      



181721052015

82





      

     
    
     

 
 
     

)26( 
     


     

 
     



      




   
      

      




1.
2.
3.
4.
5.)27(

     
        

     
     

 
      


     
      

 
      

 )28(    


      
      
 
     
     

    
       





181721052015

83

 
       
       



       

)29(  
      
      

   
    


     
     

      
    
   
     

    
 

     
 )30(   

     
      
  

      


      

      
 

   
      
     
       

       

      
 

       
 

    
 )31( 

     
       


 
      
      

     
        

    
     



181721052015

84


       

     
 
     
      
      

      
      
      
     

    
       


        


       
)32(
     

    
     
     
      
      

     
     
     

      



      
        



       
       

    )33(  
 
       
      
   


       

        

       

     
       
     
      


       





181721052015

85

      


)34(





     
       

     
      
     
      
     

       
 
 
       
      


    

      
    
   
    

 
   –

      
   

    
  

       
     
      

   



  
     
     





    
)35(

       


1 - 
       
       


2 -

   




181721052015

86

3 -       
      


)36(
     
      
     
 

     
     

   
       

 )37(
      
       

        

       
       

      
     
     



  
      

     
      
     

     
       

     




     

)38(
    

       
        
     


 

 
      
    
     

      
      

     
  
      



181721052015

87

      
     


 


     

      
     

 


    
–





  



     


     




        


 


         
        


       

          


  


      
       




      
   

  
 



   )39.(
    
     
      

       

       
       
     



181721052015

88

     
     

      
        


1 -

     


       
     

  
      



      
     
     

      


    
     



       


       












     



     

    
        


     



       





     

      


      
      




181721052015

89

      
     

   
)40(

2 -   
      

      

        
      


     

      
       

      


    
      
        
      
      
      


     

      

 

   )41( 
     
   
      
  
     


1(    


     
     

     
       


        











       


       

      
)42(      



181721052015

90

      
     


     


     

    


2( 
     

       
   
        

   )43(   


      
      




      
     
       


     

       


      

       


       


       


       

      
        











   )44(
      
      



     
    

        
  



181721052015

91




    
       

     



)45(

      
      

       
      

     
      

    

 
       





 
   
     

     
     
      

      
      

     
       

    

  
  

     



       
  
     

      
      
    

 )46(    
     
   

       
      


      
  

     
      



181721052015

92

     
      

     
 

      



       

)47(
   




 
 
  

      
     
      





      
     

   
       
   
      


      

     
      

   

    




     
       


1.)formal(
2.)informal(

    
        
        
       


      
     
     
        
      

      
    



181721052015

93

  
      



     

     

      

      


     


      )48(
       
        


      

       
      

       


     
       


       
     

        
  

     
     


– 
 


    

      

    

    
  

  )49(   
    
       
     

       
       
     
       


    

     
      





181721052015

94


   


     
      


       
      


     


       

      

     

)50(
      
      






       

)51(  
       

     
       

      
    
 

       
       

 
     


       

)52(     
    




    
      

      
      

      
     




    
 )53( 





181721052015

95


     
      
        

1 2 - 3 -4 -
 5 -6 -)54(  


      

 
        

     
      

       
  

      


  
      
       

     
     
       

     

     
     

    
      

     
      
    
    
     

      

      
      
       



 
      
    
  

       
      
      
      
        

 
     

      
      



181721052015

96

      
     
     

       
       

   
     
     
       

        


      


       
    

     
     
   


      
    
        
      
      
    
      
    

     
      

     
 
      


    
    



       
 

       



 
       

       


)55(       
      


      
     

 
     



181721052015

97

     
   


       
        
     
 

    )56( 
      

    
   



  




       
     
      


      
     

    
      
     

        


  
      

    
    
   
 
 

 


1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -

    
     
      

    
   
       
  
 
  



181721052015

98

     
    

      
      

   
    
      

)57(      
       
     
     
 
     




       
      


     


      

      
 
      

)58(      
     
     

      

      

     
      
     
 

    
     

      


     





      

       
      




1(     
    


2(    





181721052015

99

      


 
   


      
      
 

    


      

    
     

      
  

  
      


 )59(   



      
   
  
      
      

       
      

     
     

      

       
      
  
 
      


    
 

    
     
     
       

      
      

)60(
      
      
     

      
       
      



181721052015

100


      

      
   
      
      

 )61 (  
   

      
       

       
      

      
   

)62(
    

        
    
       

     
        

       
       

     )63( 
     

        

     
     
        

       


      


 
      

     






1(   


      

      





2(     
      

    
    



181721052015

101

       


3(      


       
     
     



       


4(      

     
      
     







عمر عيالن، مناهج حتليل اخلطاب السردي، الطبعة االوىل، احتاد  )1(
.25، ص2008كتاب العرب، دمشق، 

)2(   مفهوم االدب و دراسات اخرى، ت، عبود ،
.49- 48، ص2002كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

)3(
9 ،199727، ل.

)4( ،2004150، ل.
-1958فادية املليح حلواىن، الرواية و االيديولوجيا يف سوريا  . د)5(

، 1998، الطبعة االوىل، مطبعة االهايل للطباعة، دمشق، ، 1990
.187ص

)6(      2006 ،
.122ل
)7(       

20085بال
)8(33
)9(33
)10(   132     


اللغة واملرض العقلي، سلسلة عامل مجعة سيد يوسف، سيكولوجية . د)11(

143ص1990الكويت،145املعرفة، رقم التسلسل
فتيحة حداد، ابن خلدون و اراءة اللغوية و التعليمية، خمرب املمارسات )12(

.18، ص2011اللغوية يف اجلزائر، اجلزائر،
)13(    2006
71 -72
عبدالرحيم محدان، اللغة يف رواية جتليات الروح، جملة اجلامعة . د)14(

لد السادس عشر، 2008103االسالمية، العدد الثاين، ا
ميجان الرويلي و سعد اليازغي، دليل الناقد العريب، الطبعة الثانية، دار )15(

.2000172الثقافة العريب
الق، منشورات يوسف ح: ميخائيل باختني، الكلمة يف الرواية، ت)16(

.232، ص1988وزارة الثقافة، دمشق، 
)17(      2004
118
)18(       

200762.
مسامهة يف علم شيعر : باختني، القول يف احلياة و القول يف الشيعر. م)19(

، 1988امينة رشيد و سيد حبراوي، جملة االداب، بريوت، : اجتماعي، ت
.39ص

عزالدين امساعيل، االدب و فنونه، الطبعة السادسة، دار الفكر العريب، )20(
1976187القاهرة

)21(75
1980ابراهيم، نقد الرواية، مطبعة النادي االديب، الرياض،نبيلة )22(
117

سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، الطبعة الثالثة، املركز الثقايف )23(
199742العريب، بريوت،

)24(  
2008122



181721052015

102

املري،  البنية السردية يف الرواية نورة بنت حممد بنت ناصر )25(
السعودية،رسالة دكتوراه،جامعة ام القرى، اململكة العربية السعودية،

2008111
)26(56
حممد معتصم : حبث يف املنهج،ت-جريار جينيت، خطاب احلكاية)27(

لس  االعلى للثقافة، وعبداجلليل االزدي واخرون،الطبعة الثانية،ا
264ت،.سوريا،د

1984سيزا امحد قاسم، بناء الرواية، اهليئة املصرية العامة، القاهرة)28(
188 -189

)29(      
20086

زياد العوف، االثر االيديولوجي للنص الروائي، الطبعة االوىل، مؤوسسة )30(
199321النوري، دمشق، 

)31(66
)32(133
جهاد نعيسة، يف مشكالت السرد الروائي، منشورات احتاد كتاب )33(

200168العرب، دمشق،
)34(84
فاتح عبدالسالم،احلوار القصصي، املؤوسسة العربية للدراسات و )35(

199913النشر، بريوت،
حممد يوسف جنم، فن القصة، الطبعة السابعة، دار الثقافة، بريوت،)36(

1979119
شاكر النابلسي، النهاية املفتوحة، دراسة نقدية يف فن انطوان )37(

املؤوسسة العربية للدراسات والنشر، تشيكوف القصصي، الطبعة الثانية،
55ص1985بريوت

شكري حممد عياد، : تشارلس مورجان، الكاتب و عامله، ت)38(
.268، ص1977سلسلة املئة كتاب،املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 

)39(34 -36
)40(80 -81.
حممود الربيعي، : روبرت مهفوري، تيار الوعي يف الرواية احلديثة، ت)41(

.44، ص1975دار املعارف، مصر، 
)42(111 -112.
حممود الربيعي، : تروبرت مهفوري، تيار الوعي يف الرواية احلديثة، )43(

.44ص،1975دار املعارف، مصر، 
)44(118 -120.

جنيب العويف، مقاربة الواقع يف القصة القصرية املغربية من التاسيس )45(
، 1987اىل التجنيس، الطبعة االوىل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 

.541ص
سيدي حممد بن مالك، اللغة ورؤية العامل يف اخلطاب الروائي، . د)46(

اشغال امللتقي الوطين االول حول اللسانيات : جملة االثر، عدد خاص
.32، ص2012والرواية، اجلزائر، 

)47(6
االفاق جابر عصفور، دار : اديث كروزديل، عصر البنيوية، ت)48(

.266، ص1985العربية للطباعة و النشر، بغداد، 
عبداهللا الغدامي، اخلطيئة و التكفري من البنيوية اىل التشرحيية، دار )49(

.10، ص1985ابن البلد، جدة، 
)50(10 -11
سعيد الغامني، الطبعة االوىل، : روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ت)51(

.248، ص1994و النشر، االردن، املؤوسسة العربية للدراسات
)52(6
ماجدة سلمان حممد، توظيف الشفرة الثقافية النتاج املعىن يف الفلم )53(

، 2010، 54الروائي، جملة االكادميية العلمية، جامعة بغداد، العدد
.208ص

)54(208 -209
)55(65.
حيىي عبدالرؤوف العبداهللا، اغرتاب الشخصية الروائية يف روايات )56(

149ص2004الطاهر بن جلون، رسالة ماجستري، جامعة مؤتة
عمرو عيالن، االيديولوجيا و بنية اخلطاب الروائي، منشورات جامعة )57(

200131قسنطينة، الطبعة االوىل
، الطبعة الثانية، حممد برادة: ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، ت)58(

53ص1987دار االمان للنشر و التوزيع، الرياض،
يوسف اسكندر، اجتاهات الشعرية احلديثة، الطبعة االوىل، سلسلة )59(

109ص2004العامة، بغداد،الثقافةالرسائل اجلامعية، دار الشؤون
فاطمة الطبال بركة، النظرية االلسنية عند رمان جاكبسون، الطبعة )60(

.253ص1993ملوؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر، بريوتاالوىل، ا
بسمة عروس، التفاعل يف االجناس االدبية،الطبعة االوىل، مؤوسسة )61(

201083االنتشار العريب، بريوت،
دليل حممد بوزان و اخرون، اللغة و املعىن مقاربات يف فلسفة اللغة، )62(

منشورات -العربية للعلومخملوف سيد امحد، الطبعة االوىل، الدار : تقدمي
294ص2010االختالف، بريوت،

77سدقي هروري، ئةز و دالل،)63(



181721052015

103



      

www.hesenibrahim.ed
2004
2006
2006
       

2007
     

2008
       

2008
  

2008
2004


     

9
1997


جابر عصفور، دار االفاق العربية : اديث كروزديل، عصر البنيوية، ت

.1985للطباعة و النشر، بغداد، 
 بسمة عروس، التفاعل يف االجناس االدبية،الطبعة االوىل، مؤوسسة

.2010االنتشار العريب، بريوت، 
  تزفيتان تؤدؤرؤف، مفهوم االدب و دراسات اخرى، ت، عبود

.2002كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
شكري حممد عياد، سلسلة : تشارلس مورجان، الكاتب و عامله، ت

.1977املركز القومي للرتمجة، القاهرة، املئة كتاب،
 مجعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، سلسلة عامل

.1990، الكويت، 145املعرفة، رقم التسلسل 

 جهاد نعيسة، يف مشكالت السرد الروائي، منشورات احتاد كتاب
.2001العرب، دمشق، 

مد معتصم حم: حبث يف املنهج،ت-جريار جينيت، خطاب احلكاية
لس االعلى للثقافة، وعبداجلليل االزدي واخرون،الطبعة الثانية ،ا

.1997سوريا، 
 ،دليل حممد بوزان و اخرون، اللغة و املعىن مقاربات يف فلسفة اللغة

-خملوف سيد امحد، الطبعة االوىل، الدار العربية للعلوم: تقدمي
.2010منشورات االختالف، بريوت، 

سعيد الغامني، الطبعة االوىل، : روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ت
،1994املؤوسسة العربية للدراسات و النشر، االردن، 

حممود الربيعي، دار : روبرت مهفوري، تيار الوعي يف الرواية احلديثة، ت
.1975املعارف، مصر، 

مؤوسسة زياد العوف، االثر االيديولوجي للنص الروائي، الطبعة االوىل ،
.1993النوري، دمشق، 

 سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، الطبعة الثالثة، املركز الثقايف
1997العريب، بريوت، 

 سيدي حممد بن مالك، اللغة ورؤية العامل يف اخلطاب الروائي، جملة
اشغال امللتقي الوطين االول حول اللسانيات : االثر، عدد خاص

2012والرواية، اجلزائر،
سيزا امحد قاسم، بناء الرواية، اهليئة املصرية العامة، القاهرة1984
 شاكر النابلسي، النهاية املفتوحة، دراسة نقدية يف فن انطوان

تشيكوف القصصي، الطبعة الثانية، املؤوسسة العربية للدراسات 
55ص،1985والنشر، بريوت، 

 عبدالرحيم محدان، اللغة يف رواية جتليات الروح، جملة اجلامعة
لد السادس عشر،  2008االسالمية، العدد الثاين، ا

 عبداهللا الغدامي، اخلطيئة و التكفري من البنيوية اىل التشرحيية، دار ابن
.1985البلد، جدة، 

لعريب، عزالدين امساعيل، االدب و فنونه، الطبعة السادسة، دار الفكر ا
.1976القاهرة، 

  عمر عيالن، مناهج حتليل اخلطاب السردي، الطبعة االوىل، احتاد
.2008كتاب العرب، دمشق، 

 عمرو عيالن، االيديولوجيا و بنية اخلطاب الروائي، منشورات جامعة
2001قسنطينة، الطبعة االوىل،

 فاتح عبدالسالم،احلوار القصصي، املؤوسسة العربية للدراسات و
.1999لنشر، بريوت، ا

  1990- 1958فادية املليح حلواىن، الرواية و االيديولوجيا يف سوريا ،
.1998الطبعة االوىل، مطبعة االهايل للطباعة، دمشق، 

 فاطمة الطبال بركة، النظرية االلسنية عند رمان جاكبسون، الطبعة
.1993، االوىل، املوؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر، بريوت



181721052015

104

 فتيحة حداد، ابن خلدون و اراءة اللغوية و التعليمية، خمرب املمارسات
2011اللغوية يف اجلزائر، اجلزائر،

مسامهة يف علم شيعر : باختني، القول يف احلياة و القول يف الشيعر. م
امينة رشيد و سيد حبراوي، جملة االداب، بريوت، : اجتماعي، ت

1988.
 ،حممد يوسف جنم، فن القصة، الطبعة السابعة، دار الثقافة، بريوت

1979
 ميجان الرويلي و سعد اليازغي، دليل الناقد العريب، الطبعة الثانية، دار

.2000الثقافة العريب، 
حممد برادة، الطبعة الثانية، : ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، ت

.1987دار االمان للنشر و التوزيع، الرياض،
يوسف حالق، منشورات : ميخائيل باختني، الكلمة يف الرواية، ت

.1988وزارة الثقافة، دمشق، 
 ،1980نبيلة ابراهيم، نقد الرواية، مطبعة النادي االديب، الرياض.

 جنيب العويف، مقاربة الواقع يف القصة القصرية املغربية من التاسيس اىل
ايف العريب، الدار البيضاء، التجنيس، الطبعة االوىل، املركز الثق

1987.
 نورة بنت حممد بنت ناصر املري،  البنية السردية يف الرواية

جامعة ام القرى، اململكة العربية السعودية،رسالة دكتوراه،
.2008السعودية، 

 حيىي عبدالرؤوف العبداهللا، اغرتاب الشخصية الروائية يف روايات الطاهر
.2004عة مؤتة، بن جلون، رسالة ماجستري، جام

 يوسف اسكندر، اجتاهات الشعرية احلديثة، الطبعة االوىل، سلسلة
.2004الرسائل اجلامعية، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، 


 ماجدة سلمان حممد، توظيف الشفرة الثقافية النتاج املعىن يف الفلم

،54بغداد، العددالروائي، جملة االكادميية العلمية، جامعة 
2010.



181721052015

105

الخالصة
ال يخفى على الباحثين والمختصين في مجال الدراسات االدبية بأن بوادر ظهور الرواية العربية و الكوردية يرجعان الى 

كان متأخرًا في منطقة بهدينان، حيث يرجع بداية -الرواية–إال أن هذا الجنس من االدب . الربع االول من القرن العشرين
.تجليها في الثمانينات من القرن المنصرم

يتناول هذا البحث الوعاء الذي يحتوي على الرواية والذي من خالله يستطيع الروائي أن يعبر عن االحداث والشخصيات 
اسة الجانب اللغوي في الرواية شبه مغيبة عن قد يكون در ). لغة الرواية: ( الموجودة في روايته، و نقصد بهذا الوعاء

في -اللغة–الدراسات االدبية النقدية بأعتباره ما يعرف االدب و فروعها بالضرورة، واغلب الدراسات التي تناولت جزئية 
عبير عن االدب تم دراسته من باب البالغة و المباني الشعرية أو من باب االشكاليات القائمة في عدم وجود لغة موحدة للت

.الرواية
االدب عند الناقد الفرنسي روالن بارت ليس سوى اللغة، اي النظام من العالمات، ووجوده ليس في رسالته بل في هذا 
النظام، أي أن اللغة في الرواية نظامها العالمي الخاص بها التي تعبر عن ايديولوجية النص الروائي و الروائي نفسه، واللغة 

وأبرز سمات . كالشعر، المسرح، المقالة، الخطبة والقصة القصيرة: ميز الرواية عن االجناس االدبية االخرىالروائية هي التي ي
.الوظائفية، التنوع، التوظيف االيديولوجي الغير مباشر: هذا النظام العالمي

بين بأنه قد اهتم بجانب فيت. يبدو من خالل البحث بأن الروائي الكوردي قد أهمل اللغة في سياقها الوظائفي أشد أهمال
جمالية الصورة والتعبير، و في ذات الوقت تجاهل منطوق الشخصية في المواقف المتباينة المختلفة، التي تتطلب خطابا 

.متوعا
فالروائي في منطقة بهدينان لجأ الى بعض التنويعات والنبرات الكالمية و لجهة محدودة ضيقة جدًا في الحوار، و يحس 

التصادم أو –ال يعثر سوى على لغة الكاتب اليقينية والمعيارية التي تحتفل بالمجاز كأحتفالها بالذات في لحظات القارئ بأنه 
خاصة في المشاهد الوصفية أو في المونولوجات الداخلية أو في . عبر االستعارات و الكنايات الكثير المبالغ فيها-التأليف

.ياتتوظيف تقنيات الرسائل و المذكرات واليوم

ABSTRACT
Novel is a genre of literature that appeared in 19th century. Although, some may refer novel to other

forms of narration such as tales and allegory but it is basically a different genre because of its wider elements
and techniques. Novel is written with a language that is similar to what people use in their daily life and this
is an advantage to novelists to have more freedom in expressing the daily life events that he/she wants to
deliver them to the readers. In all the texts of novel language should not be ignored because of the novel
complexities, events and characteristics that facilitate its reach to readers. In other words, a novelist
throughout the language, expresses his/her idea within the personality of characters. Therefore, it is crucial
that a novel is composed in a systematic and an organised form which is written in a closest language to the
level of readers' understanding. Nevertheless, at some points events prioritise a certain form of language that
a novelist is entitled to use in expressing a general ideology of an event that is also an expression of the
ideology of each character.



1811061202015

106

)1(







202014 ،22014


   


  GB   

                


       



Agr´/AgrP
AgrsP

AP/A'
ACC

DP
EPP

i,k,h
NP/N'

T
t

T´/TP
P´/PP

VP
Nom













1811061202015

107





       

 



     
     

    
  





    

     
     


    

    
    


    

 DP  

    



     
     


     

     
     


1


     

    
    ] 

2006129[
1
2
3

     
       


4
5
6



1811061202015

108


 

[Niimura, M., 2007: 204-205]

2    
      

     Experencers
   Locative   

TemporalEventives
    


7 -2
8 -

9 -
10 -

   
  

    
    


3 -     

    
      

      



DP2

DP1AP
PP


11
12 -
13 -



    Higgins

1979(    

     
[Niimura, M., 2007: 203; Arimot, M., 2005:    ;
Den Dikken, M., 2001: 3; Rapoport, T.R., 1987:

125-152]

1 -Predicational S.
      

     
     


14 -
15 -

    


2 -Specificational S.



1811061202015

109

     
   

 [Heusinger, V., Maienborn and Portner,

2011: 1809]
16
17




3Identificational .
     

[Niimura M., 2007: 207]
       

[Heusinger, V., Maienborn & Portner, 2011:

1812]    


18
19

      
    


4Equative S.

     
     


      
][1807-1808

20

21



     

      



  

   


     
      

DP
    


22
23

    
Referense

     
     

      
     

[Rapoport, T.R., 1987: 143]
 

      




1811061202015

110

   [Lohndal, T.,
2006: 56]

  22 23  
   

    
  22 













    
Agrsp
     

EPP     
    

      
  
   


24
25
26
27

      


28
29
30
31


     
     

      


32
33

Agrsp

DP Agrs'
Rubari

Agrs TP

DP T'
ti

T VP

DP V'
ti

AP V

hişk bu



1811061202015

111


  

       
   

     


34
     
       

       
       

     
      

    
     


35

35- Ez zîrek bum











36- Eza zîrek bum









Agrsp

DP Agrs'
Ezi

Agrs TP

DP T'ti
T VP

DP V'
ti

AP V

Zîrek bun

Agrsp

DP  Agrs'
Ezai Agrs TP

 DP   T'
  ti

 
 T   VP

  DP   V'
 ti


 AP  V

Zîrek           bum



1811061202015

112

    
     

     
  EPP 

     
Incorporation


     

   
    





 


37
38
39
40
41
 )37 ،38 ،39  

      
   

  
38














)40 ،41(
      



Agrsp

DP  Agrs'
Parei

Agrs TP


 DP   T'

ti
T  VP

DP V'
ti

 PP  V

P DP
 V  newzad-î



1811061202015

113

     
     


42
43

       
    

    
     


44
45
46
47

       

     


      
    

   
     


 





  

   

)DP(
48
49

  
      
       
 

 
     

    


      


     
 ]   2006 29[

Full predicate


     

    
     
     
       





1811061202015

114

     
Claseless[Chomsky,

N., 1986A: 195]     
      


     

     


50
51
52

53


     

 Caseless    
      

    


1)Default case:(
    Babby 1980 

 [Maling, J. & Sprause, R., 1995:

167]   
   
     

 [Lohndal, T., 2006: 40].
       

       
   
   


2
    
 DP1

     
      

DP1DP2(
      

      



54
- Ez nivêser bum.








1811061202015

115









    

  )Ez( 
    

     
      

     
    





     

      
 


   Agrs  


    


Chain
    [Chomsky, N., 1981:

334]
    


     


[IP [NPe] Copula [NP1  NP2]]

 PF
      

 
   NP1

 
 1      )NP2(

)2:(
1- [IP NPi1 Copula ti NP2]
2- [IP NPi2 Copula NP1 ti]



Agrsp

DP Agrs'
Ezi

Agrs TP

DP T'
ti

DP  V'
 ti

DP  V

nivêser 
bum



1811061202015

116












  DS 
VP    

    
      

     
 


      


3
     


  
   
      

     
     

     


55أستاذاً يٌ كان عل.
)Nom ()Acc(
56 ًكان الولد ذكيا.

)Nom ()Acc(

     
    

 
      



      


     

    


    

Agrsp

DP Agrs'
Ezi

Agrs TP

DP T'
ti

T VP

DP1 DP2 V  bum
Ez nivêser

ti



1811061202015

117


[Comrie, B.,

1997: 42-43]

     Moling

Sprouse[Maling, J. S. Sprouse, R., 1995: 168-

169] 
      

–Transparent
      

     
      

     

 
–

      
     

  –
         

      
      

    
  –


57

- Ew nivêserin.













   
    

Agrsp     – 

Agrs'     Ew
niveser    

–

Agrsp

DP  Agrs'
Ewi


DP  Agrs'

nivêser K

Agrs   TP
 e h - in



DP  T'

T  VP

 DP  V'
ti

DP  V
t k t h



1811061202015

118

      
   





      

 1617 


Moro
Williams(    

     

       
    [IP-

Spec] [Arimot, M., 2005: 45]  
      

  
    

  )Agrs-spec(
     


58.- Dadwer ezim.











   
   

      
     






1

      


2    
     



Agrsp

DP Agrs'
Dadweri

DP Agrs'
Ez K

Agrs TP
 e h - im

DP T'
ti

T VP

DP V'
ti

DP V
t k t h



1811061202015

119

3   


      
      

     
    


       
   
     
      
 
      

   


4      –
   


5

)DP ( 
     

    


    





)1(

         
       


        


)2 ( 

          
 

)2006(


 Arimot, Masatake (2005) Copular clause in

English, Nanzan linguistics, Nanzan University.
http//www.ic.nanzan-u.ac.ip/LINGUISTICS
puplication/pdf.

 Chomsky, Noam (1981) Lectures on Government
and Binding. Dorfrecht: forois.

 _____________ (1986A) Knowledge of
Lnaguage: Its Nature, Origin, and Use. New
York: praeger.

 Comrie, Bernand. (          )
 DenDikken, Marcel (2001) Specificational

Copular Sentences and pseudoclefts – Acase
study. The Graduate center of the city
University of New York.
(www.gc.cuny.edu..../CUNY-Graduate -
Center/.../Dikken).

 Heusinger, Von., Maienborn and Portner (eds.)
(2011), Semantics (HSK 33.2), de Gruyter,
1805-1829.
http://Linguistics.berkeley.edu/mikkelsen/papers
/chapter-68pdf.

 Niimura, Masato (2007) Asyntatic analysis of
copular senternces, Nanzan Linguistics: Special
Issue 3, Vol. 1, 203-237.

 Maling, Joan. And Sprouse, Rex A. (1995),
Structral case, specifier-Head relations and the
case of predicate NPS. In: Haider, H., Olsen, S.
and Vikner, S. (eds), Studies in Comparative
Germanic Syntax (165-186) C 1995 Kluwer
Academic puplishers. Printed in the
Netherlands.

 Lohndal, Terje (2006) The Phrase structure of the
Copula, Scandinavian Syntax 78, 37-75.
http://Lohndal.com/wp-
content/upload/copula.pdf.

 Ropoport, Tova Rebecca (1987) Copula,
Nominal, Aad small Clauses: A study of Israeli
Herbew. PH.D.dissertation.



1811061202015

120

الخالصة
. صفية الدراسات اللغوية الكوردية بشكل عام ولكن معظم الدراسات كانت و ن موضوع حاالت االعراب قد درست فيإ

إن دراسة الحالة االعرابية لعناصر جملة الفعل الناقص لم تدرس ؛ لذلك حاولنا دراسة هذا الموضوع حسب نظرية التحكم 
نأمل ان تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للنحو في اللغة الكوردية بشكل عام وموضوع حاالت اإلعراب لالسماء .والربط

في اللغة ) Nominative(ملة الفعل الناقص تبنى على الصيغة اإلعرابية المسماة تفترض الدراسة أن عناصر ج.بشكل خاص
الكوردية ولهذا الغرض تبنينا عدد من الفرضيات المتعلقة لحاالت البناء لإلعراب وفي النتيجة تبين أنه حسب فرضية التوافق 

يبي و تعتمد في ذلك على العنصر الذي يظهر المبنية على الحكم بأن بناء اإلسماء في هذه الجمل لإلعراب يكون بشكل ترك
.التوافق بين عناصر الجملة

ABSTRACT
Case, as a grammatical topic, is investigated in Kurdish Grammar textbooks in a rather broad sense, and

most of the work on that topic is descriptive.However,the study of Case pattern in relational clauses hasn’t
been investigated yet0 Therefore ,this paper is an attempt to study Case in relational clause ,which in our
view ,will be an important contribution in the field of Kurdish syntax in general, and the subject of Case in
specific.

The study hypothesizes that the subject NP and the complement NP in these clauses are assigned Case
structurally by the functional head  AGR, under government.
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الخالصة
يُِديُر الحديَث عن مرحلة مهمة ومصيرية لإلنسانية، ) محاور من الشعر الكالسيكي10ى في موس(هذا البحت الموسوم بـ

ويُعَنى بتلك التغييرات التي تركت آثاَرها على مستوى عالمي، والشواهد الشعرية لعشرات الشعراء الُكرد هي خيُر دليل على 
.ة الُكردية نصيٌب منهااالقتراب واالختالط باألحداث الكبيرة الحاسمة، التي كانت لألم

شاعراً كالسيكياً كردياً، وعليها قامت )31(اسُتْخِلَصت المادُة الخام لهذا البحث من الشواهد الشعرية المستقاة من ديوان 
.محاور البحث العشر

.وُكلِّي َأَمٌل أن أكوَن قد َأَفْدُت تاريخ أدبنا الُكردي



ABSTRACT
This paper entitled ‘Prophet Moses in 10 fields of Kurdish Classic Poetry’ is an attempt to deal

with a very significant and decisive humanitarian phase. It also explains the changes that happened
in the world along with their impact. Poetic samples of tens of Kurdish poets are evidence of being
aware of such great events and Kurdish nation have their role.

The raw material of the study are poetic samples of 31 Kurdish classic poets to enrich the 10
fields of the study. It is hoped that the study adds up to the Kurdish literature history.
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الخالصة
هي نظرة للحياة حسب لحن خاص اختلط مع الفرد، فلسفة الفولكلورى الكوردى حسب فهم و من المؤكد ان الشعر

مضمون عن طريق قواعد ثابتة و هادفة، بذلك الاعر و كيفية حياة ذلك الفرد، لكن فى الشعر الكالسيكى يتغير الشكل و مش
. و عن طريق تقليد االدب الشرقى و االسالمى يتكيف مع االدبر نظرة الشاعر الى الحياة و بيئتهيغي

م يكن موجودا في الشعر الشعبى، بل تواجد فى الكوردي، لالكالسيكي ال شك ان التخلص هو احدى خصائص الشعر 
للنص الشعري، لكي يقوم الشاعر االمرحلة و بطريقة مباشرة او غير مباشرة كانت عنوانأحدى شروط كالشعر الكالسيكى  

احيانا . حفظ نتاجه و يسجله بأسمه، و بذالك لجأ الى التخلص، كان الهدف منه تعريف نتاجه و وضع ختمه عليهيس
.للنصيحة او الهجو لكى يشير به  الى شخص او مجموعة معينةاستخدمه

ABSTRACT
Obviously, folklore poetry was composed according to Kurdish Individual's philosophy,

understanding, and perspectives towards life also according to clear rhythms which could be
adjusted with that individual's feelings and the way of life. However in Classical poetry, content
and appearance (form) are changed in addition to several codes and complex as basic and target
rules lead to alter Poet's viewpoints towards life and his surroundings, hence , by the imitation of
western and Islamic Literatures the poet could adjust himself to that literature  .

Undoubtedly, digression as it is regarded one of the characteristics of Kurdish Poetry, was not
existed at the beginning of Kurdish literature, but In classical poetry, digression was used, as a
main conditions in this age, directly or indirectly, was a holder of a Poet's name so as to the poet
can protect his creative ideas and understandings as well as to register all of writings by his name.
In other words, to paste the poet's stamp on his literary works and also to be further introduced,
besides, by the use of his digression  the poet sometimes indirectly refers to an individual or a group
for advising or nervous words.
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الخالصة
في اللهجتين الهورامية واللورية حيـث أن هـذا الفعـل يسـتخدم )بون = بون ، بين = بيةى (الناقص فعل الهذا بحث عن 

:في كال اللهجتين بأربع معاني مختلفة 
.كينونة -1
.صيرورة -2
.وجود -3
.تملك -4

في أألستخدام أألول والثاني يحتاج هذا الفعل الى مكمل قبله أو بعده ، وفي أألستخدام الثالث فـال يحتـاج الـى مكمـل ، 
ســتخدام الرابــع فــان هــذا الفعــل يحتــاج الــى مفعــول بــه قبــل الفعــل لكــي يكمــل معنــاه و تشــترك الضــمائر الشخصــيةأمــا فــي أأل

. في بناء أساس هذا الفعل في كلتا اللهجتين الهورامية و اللورية للتملك لمترتبة و الضمائر الشخصية المتصلة االمتصلة
وكـل جوانـب وأسـتخدامات هـذا الفعـل موضـحة فيـه ، ومـن جانـب تكمن أهمية هذا البحث في أنه بحث عملي ومقـارن ، 

المقارنـة بشـكل عـام وبحـوث المقارنـة بـين اللهجـات كـل باحـث فـي مجـال البحـوث اللغويـة اخر يعد هذا البحث دافع جيـد ل
.  مكن من تطوير علم اللغة المقارنلكي نتبشكل خاص الكوردية 

ABSTRARCT:
This   research  is conducted  to address the verb " boon " (verb to be)  in both the hawrami and

lori dialects as it is used in both dialects in four different meanings :
1- verb to be .
2- verb to become .
3- verb to ( existence ) .
4- verb to have .

In the first and second cases , a complement needed before or after the verb . In the third case it
does not need a complement , but in the fourth case , it needs an object before the verb in order for
the meaning to be compled. In both dialects , the free and suffix personal pronouns contribute in
structuring the basis of this verb .

Moreover , on the one hand , the significance of  this research lies in focusing on comparison and
practicality of the research , and also all aspects and uses of this verb are described in it . On the
other hand , this research is a good motive for every researcher in the field of  language research
and in general and comparative researches done between Kurdish language dialects to be able to
develop linguistics comparison .
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ABSTRACT
This research is titled ( Concord between the subject and the verb in the southern and Lori dialects ) to

conform the past and present tense between the subject and the verb that is adapted in terms of  person
and number .

In the case of  the model verb ( possessive ) there is no agreement between the subject and the verb ,
because the suffix pronouns emerge in this case . However , in the dialects of South and Lori this
agreement is made obvious with the four modal verbs (verb to be , verb to become , verb to be (existence )
, verb to hav ) and shows the arrangement of tone South and Lori missing four acts with the exception for
the possessive model verb .

The importance of this research is a comparison and application , and the concordance between the
subject and the verb in both dialects  South and Lori is completed with all kinds of verbs . This research is
also regarded as an effective motive in the field of comparative research between the Kurdish dialects.
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اضح في األدب بشكل عام والرواية بشكل خاص، لذا تهدف هذه الدراسة ظاهرة بارزة لها حضورها الو الاالغتراب يعد

، ألنها تبدو أكثر وضحا )باظَى نازىَ (للروائي الكردي ) المنبوذ(هذه الظاهرة في رواية عن جمالية وكيفية انعكاسالى بحث
. فكرية والفنية، وتمثل تياراً وصوتاً له صدى وتأثير على معطياتها واتجاهاتها الهذا النص السرديفي 

ABSTRACT
Alienation is one of the prominent phenomena that has a clear presence in literature in general, and novel

specially. This research aims to study alienation in one of the novels of the Kurdish novelist, Bave Naze, The
Miserable. This novel has been chosen because this theme appears clearly in the novel and it represents a
stream and a voice that has reverberation and impact on its datum, ideological and artistic direction .
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الخالصة
لدراسات امن الموضوعات المهمة التى لم تتطرق اليه الدراسات اللغوية القديمة و )المورفوفونوسينتاكس(موضوع ظاهرة 

من ناحية و عالقته )التسمية والمفهوم(من حيث  ختيار هذا الموضوع كمحور للدراسةل مباشر ومفصل ،  لهذا تم االحديثة بشك
.هر اللغوية من ناحية أخرىابالظو 

تتم من خالل اندماج ثالث مستويات  لغوية معا )مورفوفونوسينتاكس(ا هو ان هذه الظاهرة تم التوصل اليهالنتائج لعل أبرز 
... ه ، ى ، و : ( مثل) فونيم(وأبرز أدواتها المورفيمات التي تتكون في صوت  لغوى واحد ) الصوت، الصرف، النحو علم ( 

).قواعدية مفيده(و هي جميعا مورفيمات ) هتد 


ABSTRACT
Morpho-phono-syntax Phenomenon in Kurdish ( Central Kermanji Dialect)Morpho-phono-syntax

Phenomenon has not been directly tackled by Kurdish linguistic studies. Thus، this paper is an attempt
to define this phenomenon and explain its relation with other linguistic phenomena.
The results of the study indicate that morpho- syntax is realized through the interaction of the three
levels of language، namely phonology، morphology and syntax. Morphemes that consist of one
phoneme، such as /a، j and w /، have syntactic functions.
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باستخدام مؤشرى السيولة والربحيةنقديئتمان الاالتقييم واقع 
)2011-2005(للفرتة املسجلة يف سوق العراق لألوراق املالية االهلية املصارف عينة من يف ة يدراسة حتليل

نسرين حممد طاهر سعدي احلكيموسعد فاضل عباس احملمود
العراق-أقليم كوردستان،جامعة دهوك، سكول اإلدارة واالقتصاد

)2014تشرين الثاني، 2:تاريخ القبول بالنشر،  2013تشرين الثاني، 3:تاريخ استالم البحث(

خالصةال
تقدمـه مـن وذلـك مـن خـالل مـافي تحقيـق التنميـة االقتصـادية ،تساهمذات األهمية كونهاأنشطة المصارف التجاريةمن يعد االئتمان النقدي 

ــم ة فــي غالبيــة البلــدانك المركزيــو ومــن هــذا المنطلــق ، تحــرص البنــ. قــروض ماليــة تــدعم االســتثمارات علــى نحــو خــاص علــى تــوفير الوضــع المالئ
مفاهيم االئتمـان معالجةإلى البحثدفيهو . للمصارف التجارية من أجل صياغة سياساتها االئتمانية وفق الغرض األساسي من عملية منح االئتمان

.وجهــة نظــر تحليليــة ماليــةالمســجلة فــي ســوق العــراق لــألوراق الماليــة مــن االهليــةلــدى عينــة مــن المصــارفالنقــدي ومؤشــرات الســيولة والربحيــة 
كمـا .ة لـديهاعدم الموازنة بين السيولة والربحيمما نتج عنهتحليل االئتمان النقدي لدى المصارف المبحوثة فيماالهتماضعفالبحث واستنتج 

بين تحقيق السيولة المناسبة والربحية المطلوبة عنـد مـنح االئتمـان النقـدي لكـي تتجنـب توازنمالية على المصارف المبحوثة  اعتماد سياسة أقترح
.المصرفي في العراقالمخاطر المصاحبة للعمل 

.االئتمان النقدي   حتليل االئتمان النقدي   مؤشر السيولة      مؤشر الرحبية:  الدالة لماتالك

المقدمة

االقتصاديلنشاطيف ااً دورًا رئيسالتجارية املصارف متارس 
للمشاريع االستثمارية دولة من خالل توفري التمويل الكايف  ةألي

تأسيسها ، وذلك لتحقيق معدالت منو عالية ، وخاصة يف بداية 
ساسية للمؤسسات ألركيزة العمل اميثل  النشاط االئتماينإذ 

هو إعادة إقراض هلا أن النشاط الرئيسي باعتبار املالية واملصرفية 
قيق حتولضمان . بأنواعهأو تقدمي االئتمان املصريف الودائع 

حتليل للمصارف من اعتماد ال بد االرباح وتوليد العائد عنه 
، ولذلكقرارات االئتمانية بشكل دقيقالائتماين سليم الختاذ 

من املوضوعات الشاغلة النقديأصبح موضوع حتليل االئتمان
، بشكل عام والعاملني فيه بشكل خاصللنشاط املصريف 

ناولنا بالدراسة حتليل أمهية هذا املوضوع فقد توانطالقًا من

من خالل و باستخدام مؤشرى السيولة والرحبية النقدي االئتمان 
.عدد من احملاور

المحور األول
منهجية البحث

مشكلة البحث.1
االهلية تسعى املؤسسات املالية واملصرفية ومنها املصارف 

إىل حتقيق عوائد جمزية على املاليةلألوراقالعاملة يف سوق العراق 
ا ، وذلك  ا االستثمارية والتمويلية اليت تقوم  أنشطتها وعمليا

تاحة من خالل حتقيق االستغالل األمثل للموارد امل
ا ، و  جند أن حتقيق هذا اهلدف تكتنفه واالستخدامات املتصلة 

صعوبات عديدة وقد ال تتمكن تلك املصارف من حتقيق العوائد 
االئتمان ضعف إيالء ولعل من بني تلك الصعوبات. املنشودة
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مما ، االهتمام املناسبباستخدام املؤشرات املالية، النقدي 
من املخاطر ذات العالقة باالئتمان عدد يؤدي إىل بروز 

، وبناءًا على ذلك ميكن صياغة مشكلة البحث يف النقدي
:اآلتيةالتساؤالت 

التجارية لدى املصارف النقدي االئتمان أمهية حتليل هي ما- أ
املسجلة يف سوق العراق لألوراق املالية؟االهلية 

و النقدي االئتمان بني ارتباط وتاثري عالقةوجد تهل -ب
االهلية التجارية لدى املصارف مؤشرات السيولة والرحبية 

املسجلة يف سوق العراق لألوراق املالية؟
أهمية البحث .2

تربز أمهية البحث يف التعرف على كفاءة اإلدارة املصرفية يف 
ا على إدارة اال ، وبالتايل فإن وكيفية استثمارهالنقدي ئتمان قدر

املعايري والطرائق اليت ميكن إلدارة املصارف بعض البحث يوضح 
والذي بدوره النقدي استخدامها يف عملية حتليل االئتمان 

.اء املصريفكس ذلك على مستوى األدينع

أهدافالبحث.3
يهدف البحث إىل حتليل العالقة بني االئتمان النقدي 
ومؤشرات السيولة والرحبية يف عدد من املصارف االهلية املدرجة 

.)2011- 2005(يف سوق العراق لالوراق املالية للفرتة من
فرضيات البحث.4

:اآلتيةيقوم البحث على الفرضيات 
السيولة املصرفية كلما اخنفض حجم االئتمان يرتفع مؤشر - 1

النقدي لدى املصارف املبحوثة؟
يرتفع مؤشر الرحبية كلما ارتفع حجم االئتمان النقدي لدى - 2

.املصارف املبحوثة
مجتمع البحث وعينته .5

املؤسسات املالية املسجلة يف سوق ميثل جمتمع البحث 
، حيث 2013وذلك يف عام اً مصرف)22(العراق لألوراق املالية 

% 50عينة مكونة من احد عشر مصرفًا واليت مثلت اختيار مت 

توفر معيار حسب ومت اختيار املصارف . من جمتمع البحث
خالل فرتة للمصارف املبحوثة تماثلة املبيانات ال

.يوضح املصارف عينة البحث)1(واجلدول .البحث

عينة البحث:)1(جدول 
نوع الملكيةتاريخ التأسيسرأس المالاسم المصرفت
خاصةمسامهة630000000001999مصرف بابل1
خاصةمسامهة52800000001992مصرف بغداد2
خاصةمسامهة40000001992مصرف التجاري العراقي3
خاصةمسامهة10000000001999والتمويلمصرف االقتصاد لالستثمار4
خاصةمسامهة41200000001999مصرف اخلليج التجاري5
خاصةمسامهة57600000001993مصرف االستثمار العراقي6
خاصةمسامهة750000000001993مصرف شرق االوسط العراقي لالستثمار7
خاصةمسامهة100000000002001مصرف املوصل للتنمية واالستثمار8
خاصةمسامهة100000000002003مصرف الشمال للتمويل واالستثمار9

خاصةمسامهة16000000001998مصرف االئتمان العراقي10
خاصةمسامهة40000000002002مصرف االحتاد العراقي11

2013باالعتماد على بيانات سوق العراق لالوراق املالية لسنة إعداد الباحثان:المصدر
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المالي اساليب التحليل.6
يف امتــام اجلانـــب امليـــداين االتيـــة اســـاليب التحليــل مت اعتمــاد 

:للبحث
االئتمـــان النقـــدي (مؤشـــر ســـتخدام ابالنقـــدي االئتمـــان حتليـــل -
).جمموع املوجودات/
).الودائع/ النقدية (شر النقدية ؤ السيولة من خالل محتليل -
رحبية املصرف من خـالل مؤشـر العائـد علـى املوجـودات حتليل -
.)امجاىل املوجودات/صاىف الربح بعد الضريبة (

الجانب النظري: المحور الثاني

االئتمان النقديمفهوم .1
بصــــفة أساســــية يف القــــروض الــــيت النقــــدياالئتمــــانيتمثــــل 

مؤسسـات اعتباريـة وأفـراداً متنحها املصارف لزبائنها سـواء كـانوا أ
، وحيمل هذا االستثمار يف طياتـه خمـاطرة عـدم التسـديد مـن قبـل 

أكثـــر جمـــاالت االســـتثمار النقـــدي إذ يعـــد االئتمـــان ،املقرتضـــني
ـــدة عنـــه مقارنـــًة الرتفـــاع، نظـــراً جاذبيـــة للمصـــارف العوائـــد املتول

، وِمــن ُمثّ فهــو حيقــق للمصــارف وبصــورة باالســتثمارات األخــرى
(Channon, 1992: 126).أكثر فاعلية هدف الرحبية

عبـــارة بأنـــه النقـــدي االئتمـــان)30: 2000حممـــد ، (ويعـــرف 
ــــيت مينحهــــا  ــــة ال ــــة وغــــري النقدي عــــن القــــروض والتســــهيالت النقدي

واجلهات االعتبارية العامة واخلاصة ، مقابل توفر املصرف لألفراد 
ضمانات كافيـة ، وتعهـد املقـرتض بسـداد تلـك األمـوال وفوائـدها 

و علــــى واملصــــاريف املســــتحقة عليهــــا دفعــــة واحــــدة أوالعمــــوالت
.أقساط يف تواريخ استحقاقها

ذا ميكن القول ، بأن االئتمان  ميثل احلالة اليت يتم النقدي و
ا النقدية ل األموال مبوجبها انتقا بني أطراف متتلـك فائضـاً بصور

القيـام مالياً ، إىل أطراف حتتـاج إىل متويـل لتغطيـة عجـز لـديها أو 
تبعاً لتباين النقدي االئتمان مبالغ وتتباين ، نشاط إضايف جديد ب

.ومدة القرض للمصارفمستويات السيولة  
النقديأهمية االئتمان .2

النقدي كونه املصدر األساسي لدخلأمهية االئتمان تأيت 

وهلـــــذا تعـــــد القـــــروض مـــــن أكثـــــر التوظيفـــــات جاذبيـــــة . املصـــــرف
, Mishkin(اعنهــةالعائــد املتولــدالرتفــاعنظــراً للمصــارف ، 
1986: 159.(

النشــــــــاط الــــــــذي يــــــــرتبط النقــــــــدي يشــــــــكل االئتمــــــــان كمــــــــا
باالســتثمارات األكثــر جاذبيــة لـــه ومــن خاللــه يســتطيع املصـــرف 

أن يضــــمن االســــتمرارية والنمــــو ويضــــمن القــــدرة علــــى التجــــاري 
ويتحقــق ذلــك نظــراً . إليهــاحتقيــق جمموعــة األهــداف الــيت يســعى

ألن االئتمان مبفهومه العام يرتبط كشكل من أشـكال االسـتثمار 
ــــأهم  فضــــًال عــــن أن ، وجــــودات املصــــرف التجــــاري ماملصــــريف ب

االستثمار األكثر قسوة على إدارة املصرف يعد لنقدياالئتمان ا
يــار املصــرف  نظــراً ملــا حيملــه مــن خمــاطر متعــددة قــد تــؤدي إىل أ

، ومن جانب جانب هذا من التجاري إذا جتاوزت احلدود املعينة 
دور بــــالغ األمهيــــة داخــــل االقتصــــاد النقــــدي أخــــر فــــإن لالئتمــــان 

تــــــأثري فهـــــو نشـــــاط اقتصــــــادي غايـــــة يف األمهيـــــة ولـــــه ،لـــــوطينا
منـوه وعليـه يتوقـف علـى ذلـك االقتصـاد متشابك ومتعدد األبعـاد 

.)Lins et al., 2010: 167(وارتقاءه
العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني.3

هنــاك جمموعــة عوامــل مرتابطــة ومتكاملــة تــؤثر يف اختــاذ القــرار 
):9-7: 2009الفخري ، (منهااالئتماين يف أي مصرف ، و 

، رأس املـــال ، وتتمثـــل بالشخصـــية : العوامـــل اخلاصـــة بالعميـــل.أ
وقدرته على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته ، والضمانات املقدمـة 
، والظـــروف العامـــة واخلاصـــة الـــيت حتـــيط بالنشـــاط الـــذي ميارســـه 

تقـــوم مجيعهـــا بـــدورها يف تقيـــيم مـــدى صـــالحية و الـــيت العميـــل ، 
ــــل علــــى االئتمــــان املطلــــوب ، وحت ديــــد املخــــاطر االئتمانيــــة العمي

ونوعها واليت  ميكن أن يتعرض هلا املصرف عنـد مـنح االئتمـان ، 
فعمليــــة حتليــــل املعلومــــات والبيانــــات عــــن حالــــة العميــــل احملتمــــل 
ســوف ختلــق القــدرة لــدى إدارة االئتمــان علــى اختــاذ قــرار ائتمــاين 

.سليم
:وتشمل العوامل االتية : العوامل اخلاصة باملصرف.ب

ـــاً وقدرتـــه علـــى درجـــة  ـــا املصـــرف حالي الســـيولة الـــيت يتمتـــع 
توظيفهــا ، نــوع االســرتاجتية الــيت يتبناهــا املصــرف يف اختــاذ قراراتــه 

خـالل اهلدف العـام الـذي يسـعى املصـرف إىل حتقيقـه،االئتمانية
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القدرات اليت ميتلكها املصرف وخاصًة الكوادر ، املرحلة القادمة 
.لى القيام بوظيفة االئتمان املصريف البشرية املؤهلة واملدربة ع

وميكـــــن حصـــــر هـــــذه : العوامـــــل اخلاصـــــة بالتســـــهيل االئتمـــــاين.ج
:العوامل مبا يلي

املـدة الزمنيـة الـيت يسـتغرقها ،يل أو القـرضالغرض من التسـه
القــرض ، مصــدر الســداد الــذي ســيقوم العميــل املقــرتض بســداد 

نــوع التســهيل املطلــوب وهــل ،طريقــة الســداد املتبعــة،املبلــغ منــه
يتوافـــــق مـــــع السياســـــة العامـــــة لإلقـــــراض يف املصـــــرف أم يتعـــــارض 

.مبلغ هذا القرض، معها
وميكــن أن نضــيف إىل هــذه العوامــل  ضــرورة االلتــزام بــالقيود 
القانونيـة حيــث حتـدد التشــريعات القانونيـة الــيت يصـدرها املصــرف 

يصه واحلد االقصـى املركزي ، إمكانية  التوسع يف االئتمان أو تقل
للقروض وجماالت النشاط املسموح بتمويلها حبيث ال حيدث أي 
تعـــــارض بـــــني سياســـــة املصـــــرف االئتمانيـــــة والتشـــــريعات املنظمـــــة 

.للعمل املصريف
ـــة الـــيت تتخـــذ فيهـــا القـــرارات االئتمانيـــة  وأخـــرياً نؤكـــد أن احلال

، فمتخـــذ القـــرار االئتمـــاين يف املصـــرف التتمثـــل حبالـــة املخـــاطرة 
يســتطيع أن يتنبــأ بنتــائج قــراره بدقــة كاملــة ، ولكنــه يســتطيع عــن 
طريـــــق حتليـــــل املخـــــاطر املصـــــاحبة لعمليـــــات االئتمـــــان أن يصـــــل

ـــــذي ســـــوف إىل تقـــــدير احتمـــــاالت موضـــــو  عية حمـــــددة للقـــــرار ال
، فــــــالقرار الســــــليم هــــــو القــــــرار الــــــذي تشــــــعر فيــــــه اإلدارة يتخــــــذه

لــــــذي ســــــوف يتولــــــد عنــــــه يــــــوازي أو يزيــــــد علــــــى بــــــأن العائــــــد ا
.درجة املخاطر اليت حتيط به

معايير منح االئتمان.4
مـــن أجـــل الوصـــول إىل اختـــاذ قـــرار ائتمـــاين ســـليم ومـــن أجـــل 
حتديــد مقــدار املخــاطر االئتمانيــة ونوعهــا والــيت ميكــن أن يتعــرض 
هلــــا املصــــرف عنــــد مــــنح االئتمــــان ، هنــــاك جمموعــــة مــــن املعــــايري 

إذ يوجــد . مــن املصــرفلطلــب االئتمــان اخلاصــة بدراســة املتقــدم 
لمعــايري االئتمانيــة الــيت جمموعــة مــن النمــاذج لأمــام إدارة االئتمــان

تســـتخدم يف التحليـــل االئتمـــاين والـــيت مـــن خالهلـــا ميكـــن اســـتقراء 
مستقبل القرار االئتمـاين ، وفيمـا يلـي عـرض هلـذه النمـاذج الـذي 

يعتمد عليها احمللل املـايل عنـد قيامـه بـإجراءات املوافقـة علـى مـنح 
:االئتمان وعلى النحو االيت

تســعى إدارة االئتمــان قبــل :5CSمــنهج االئتمــان املعــروف بـــ.أ
القــرار االئتمــاين اإلحاطــة باملخــاطر الــيت ســيتعرض هلــا عنــد اختــاذ

وإذا كـان لنـا . مـنح االئتمـان وأيضـاً حتديـد مصـادر تلـك املخـاطر
من تعليق على ذلـك نشـري إىل أن هـذه املخـاطر هـي وليـدة عـدد 
من العوامـل تشـرتك مجيعهـا يف حتديـد حجـم املخـاطر الـيت سـوف 

تعرض هلا إدارة االئتمان ، إال أن العامل اجلوهري كما تشري إىل ت
ذلــك املراجــع املصــرفية نــاتج عــن عــدم رغبــة الزبــون يف تســديد مــا 
بذمته من قـروض ، أو فوائـده ، أو عـدم قدرتـه يف حتقيـق الـدخل 

وعـــــادة مـــــا ختتلـــــف الرغبـــــة يف . املناســـــب لغـــــرض إعـــــادة القـــــرض
لظــروف االقتصــادية الســائدة التســديد ، أو القــدرة يف ذلــك مــع ا

(Reed et al., 1980: 387). ولعـل أبـرز مـنهج ائتمـاين لقـي
قبوًال عاماً لدى ُحمللي االئتمان على نطاق واسع ، وذات تداول 

5Cs، واهتمـام بـني األكـادمييني ، واملمارسـني مـا أمسـاه الـبعض 

of Credit ومن هذه املعـايري الشخصـية ،Character رأس ،
، الظـــروف Capacity، القـــدرة علـــى الســـداد Capitalاملـــال

املارونســي ، (Collateral، الضــمان Conditionsاحمليطـة 
2013:61-63(.

تعـزز إدارة االئتمـان :PS 5منوذج املعايري االئتمانية املعروفة بـ .ب
قرارهـــا االئتمـــاين بتحليـــل ائتمـــاين أخـــر مـــن خـــالل دراســـة معـــايري 

PS 5أخرى مهمة تعرف بـ  وحتليـل هـذه املعـايري تعطـي إلدارة )(
وإن كانـت )5Cs( االئتمـان ذات الـدالالت الـيت يعطيهـا مـنهج

، ومـــــن هـــــذه املعـــــايري ) 152: 2002الزبيـــــدي ،(بأســـــلوب أخـــــر 
، شـــخص املقـــرتض ومســـاعدته Purposeالغـــرض مـــن القـــرض

People األمــان أو احلمايــة ،Protection مصــدر الســداد ،
Payback درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفاعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،Perspective

).186–183: 2010عبد احلميد ، (

يعتـرب مـنهج :  PRISMمنوذج املعايري االئتمانيـة املعروفـة بــ.ت
املعــايري االئتمانيــة أحــدث مــا توصــلت إليــه الصــناعة املصــرفية يف 

ويعكــس هــذا املــنهج جوانــب القــوة والضــعف . التحليــل االئتمــاين
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لــدى العميــل ، ويــتم مــن خالهلــا املوازنــة بــني املخــاطر االئتمانيــة 
، Perspectiveومن هذه املعايري التصور. والقدرة على السداد

، الغايـــــــة مـــــــن االئتمـــــــان Repaymentســـــــداد القـــــــدرة علـــــــى ال
Intention or Purpose الضــــمانات ،Safeguards ،

).42-41: 2007اجنرو ، (Managementاإلدارة 

نقديتحليل االئتمان ال.5
يعــــــد حتليــــــل االئتمــــــاين أداة هامــــــة لتخفــــــيض اخلســــــائر الــــــيت 

ـــا تتحملهـــا املصـــارف بســـبب القـــروض والتســـهيالت املتعثـــرة   كو
حيث تؤدي ، تشكل مشكلة خطرية تواجه املصارف يف أعماهلا 

إىل جتميد جزء هـام مـن أمـوال املصـرف نتيجـة عـدم قـدرة الزبـائن 
احلاصــــلني عليهــــا علــــى ســــداد اقســــاطها وفوائــــدها ممــــا يــــؤدي إىل 
تعــرض املصــرف املــانح هلــا خلســائر تتجــاوز عائــد الفرصــة البديلــة 

ــــة تتةلالســــتثمار إىل خســــارة حقيقيــــ مثــــل يف إعــــداد الــــدين مادي
مل تكــن هنــاك ضــمانات ماديــة كافيــة ميكــن اخاصــة إذ، وفوائـده 

يلها بــالبيع واحلصــول علــى مثنهــا لســداد القــرض املمنــوح مــن يتســ
املصـــرف للمقـــرتض املتعثـــر يف الســـداد فضـــًال عمـــا يســـببه الـــدين 
املتعثــر مــن تقليــل معــدل دوران االمــوال لــدى املصــرف ، ومــن مث 
ختفـــيض القـــدرة التشـــغيلية ملـــوارده وتقليـــل ارباحـــه وزيـــادة خســـائره 

).10: 2010اجلزراوي والنعيمي ، (

بـأن أمهية كبـرية لألطـراف الـيت يهمهـا ويعد التحليل املايل ذو 
تــــــؤدي إدارتـــــه باالســـــتخدام االمثــــــل ملـــــوارده وأن يقـــــوم املصـــــرف 
إدارة املصـــرف ، (عاليـــة ، وهـــذه االطـــراف هـــي كفـــاءة مهمتهـــا ب

)واملصــــــــــــــــــــــــــرف املركــــــــــــــــــــــــــزي ، واملســــــــــــــــــــــــــامهون ، واملودعــــــــــــــــــــــــــون
ويتضمن التحليل املايل عمليـة . )263: 2006رمضان وجودة ، (

تفسري القوائم املاليـة وفهمهـا ومبسـاعدة بيانـات اضـافية أخـرى يف 
ألغــــراضحمــــددة ، فقـــد يكــــون وألغــــراضضـــوء اعتبــــارات معينـــة 

تقومي قرار أو فرصة استثمارية أو لتقرير منح ائتمان والتنبؤ بالتعثر 
دف تقومي االداء ، إذ يقو  املصـرف بتوظيـف االمـوال ماملايل أو 

املوضــوعة حتــت تصــرفه يف جمــاالت خمتلفــة لكــل نــوع منهــا معــدل 
رحبية خاص وخمتلف عن غريه وعلى إدارة املصـرف أن تـوازن بـني  
كــــل هــــذه االعتبـــــارات املتمثلــــة يف الســـــيولة واملخــــاطرة والتكلفـــــة 
بشكل حيقق للمصرف أكرب قدر ممكن من االرباح دون املسـاس 

جانـــب احليطـــة خـــذ باحلســـباناألمـــن الســـيولة مـــع باحلـــد الـــالزم 
ويعــــــد . )302–301: 1996جعفــــــر ، (واحلــــــذر مــــــن املخــــــاطرة

للحصــول للمؤسســات والشــركات الــيت تقــدم طلبــاً التحليــل املــايل 
من املصرف ذا أمهية كبرية إلدارة االئتمان فيه ، إذ على االئتمان 

أن قرار منح التسهيالت االئتمانية أو منعها يعتمـد ويبـىن أساسـاً 
على نتائج هذا التحليـل ، وقـد يتوقـف احلكـم علـى مـدى كفـاءة 
اإلدارة أى مدى جناحهـا أو فشـلها يف إدارة أمـوال املصـرف علـى 

الت االئتمانيــــة  فــــإذا مت قــــرارات مســــؤويل االئتمــــان مبــــنح التســــهي
تســـــهيالت ائتمانيـــــة ملؤسســـــات بإعطـــــاءاختـــــاذ قـــــرارات خاطئـــــة 

وشــــركات مركزهــــا املــــايل ضــــعيف ، فــــإن ذلــــك يــــؤدي إىل ارتفــــاع 
ض املعدومــــة ممــــا يــــؤثر بعــــد ذلــــك يف نتــــائج أعمــــال و رصــــيد القــــر 

إجـراء التحليـل مت ورمبا يهدد بقاءه واستمراره ، أمـا إذ ، املصرف 
الصحيح من متخصصني أكفاء يف التحليـل املـايل املايل بالشكل 

فــإن قــرارات اإلدارة فيمــا يتعلــق باالئتمــان ســوف تكــون رشــيدة ، 
ومــن مث تــنخفض نســبة القــروض املعدومــة وحيقــق املصــرف أرباحــاً 

دراك إ، وميكــــــن ) 233–232: 1999رشــــــيد وجــــــودة ، أ(اكثــــــر 
ــــل املــــايل يف جمــــال النشــــاط املصــــريف نظــــراً ل ــــة التحلي ضــــخامة أمهي

االمـــوال الـــيت يتعامـــل فيهـــا هـــذا القطـــاع وســـرعة دوران رأس املـــال 
العامــل فيــه فضــًال عــن الــدور املتميــز الــذي حيتلــه القطــاع املصــريف 
يف اهليكــــل االقتصــــادي للدولــــة االمــــر الــــذي يــــدفع الكثــــري  مــــن 

مبـا تقدمـه املصـارف االطراف من متخذي القرارات إىل االهتمـام
ا يف ترشــيد مــن بيانــات ومعلومــات عــن نتــائج نشــاطها ملســاعد

، وهناك مؤشرات عديـدة الـيت ميكـن اعتمـاد القرارات االقتصادية
اجلزراوي والنعيمـي ، (عليها يف حتليل االئتمان النقدى وكما يلي

2010:16–18(:
جمموعــــــة مؤشــــــرات (جمموعــــــة مؤشــــــرات توظيــــــف االمــــــوال :أوال

:ومن هذه املؤشرات) التشغيل
.االئتمان النقدي واالستثمارات إىل جمموع املوجودات.1
.االئتمان النقدي إىل جمموع املوجودات.2
.االئتمان النقدي إىل احلسابات اجلارية والودائع حتت الطلب.3

:جمموعة مؤشرات متانة رأس املال ومن هذه املؤشرات:ثانياً 
.رأس املال املقرر املدفوع إىل االئتمان النقدي واالستثمارات.1
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.رأس املال املدفوع إىل االئتمان النقدي.2
:جمموعة مؤشرات املقرتضني:ثالثاً 

.القروض والسلف إىل احلسابات اجلارية والودائع.1
.مؤشر تطور القروض إىل القروض يف السنة السابقة.2
.القروض واالستثمارات إىل الودائع وحقوق امللكية.3
.الديون املشكوك يف حتصيلها إىل إمجاىل القروض.4
.اخلطرةحقوق امللكية إىل املوجودات .5

ويف هذا البحث سيتم االعتماد على مؤشر االئتمان النقـدي إىل 
املمنــــوح االئتمــــان النقــــديحجــــم حتديــــدجممــــوع املوجــــودات يف 

.لبيانات التارخيية ذات العالقة حبساب هذا املؤشرلتوفر اوذلك
تصنيف االئتمان النقدي.6

ميكن تصـنيف االئتمـان علـى وفـق مـا جـاء يف تعليمـات املصـرف 
املركــزي العراقــي إىل جمموعــات حبســب ضــمان التســديد ، وذلــك 

):6: 2010اجلزراوي والنعيمي ، (على النحو األيت 

االئتمـــان املمنـــوح بضـــمانات ســـهلة ويشـــمل : االئتمـــان املمتـــاز-أ
.وسريعة التسييل

وهــو االئتمــان غــري مســتحق الســداد أي مل : االئتمــان اجليــد-ب
.حين وقت تسديده

وهو االئتمان املستحق السـداد ومل ميضـي : االئتمان املتوسط-ت
.يوماً 90على استحقاقه 

وهــــو االئتمــــان الــــذي مضــــى علــــى : االئتمــــان دون املتوســــط-ث
أحد أقساطه أو الفوائد أكثر من استحقاقأو قاقهاستحموعده 

.يوماً 90
وهـــو االئتمـــان الـــذي مضـــى علـــى موعـــد : االئتمـــان الـــرديء-ج

.يوماً 180استحقاقه
وهــــو االئتمــــان الــــذي مضــــى علــــى تــــاريخ : االئتمــــان اخلاســــر-ح

.استحقاقه أكثر من سنة
السيولةات مؤشر .7

ت يف جمـال املصـارف وتعـين مـدى قـدرة اوهي من أهم املؤشـر 
املصــــــرف علــــــى حتويــــــل موجوداتــــــه إىل نقديــــــة دون التعــــــرض إىل 
ــا ســرعة  خســائر كبــرية ، أمــا الســيولة العمليــة االئتمانيــة فيقصــد 

واملقصـــود بســـرعة حتويـــل . وســـهولة حتويـــل هـــذه العمليـــة إىل نقـــود
روض العملية إىل نقود املدة الزمنيـة الـيت سـتمر قبـل اسـتحقاق القـ

يقابـــل ثبـــات الوديعـــة إذ جيـــب أن تكـــون هـــذه الســـرعة وهـــي مـــا
متناســبة مــع معــدل ثبــات أو بقــاء الودائــع يف املصــرف حيــث أن 
الســرعة تتوقــف علـــى طــول أو قصــر األجـــل الــذي تنتهــي بنهايـــة 

ومــن هــذه املؤشــرات ). 13: 2010اجلــزراوي والنعيمــي ،(العمليــة 
):33-32: 2013الربواري ،(

ىل قدرة املصرف على إتشري هذه النسبة : نسبة الرصيد النقدي.أ
الوفــاء بالتزاماتــه املاليـــة املرتتبــة عليــه والواجبـــة الــدفع يف مواعيـــدها 
احملددة من النقدية املتوفرة يف الصندوق ، ولدى البنـك املركـزي ، 

عليـــه ينبغـــي جتنـــب االفـــراط يف . وأيضـــاً لـــدى املصـــارف االخـــرى
ــا اذا ارتفعــت ســوف االرتفــاع يف هــذه ا لنســبة أو اخنفاضــها ، أل

وذلك لعـدم اسـتغالل تلـك ،ينعكس سلباً على العوائد املصرفية
االمـــوال يف اســـتثمارات ميكـــن أن تـــدر رحبـــاً علـــى املصـــرف ، أمـــا 

ىل مشــــاكل كثــــرية ، أي إن هنـــــاك إاخنفاضــــها فيعــــرض املصــــرف 
بتطبيـق وتقـاس . عالقة طردية بني نسبة الرصيد النقـدي والسـيولة

:املعادلة اآلتية
،البنــك املركــزي،الصــندوق(النقــد يف [=نســبة الرصــيد النقــدي

%100×]امجاىل الودائع / )البنوك االخرى

ا املوجودات النقدية اليت : نسبة االحتياطي القانوين.ب يقصد 
ـــا املنظمـــة املاليـــة وحتـــدد ،تـــدر عائـــداً يـــذكروغالبـــاً ال, حتـــتفظ 

ومبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي ومتثــل بنســبة ،مبوجــب القــانون
وعـــادًة مـــا يكـــون االحتيـــاطي ،مـــن الودائـــع الـــيت يقرهـــا القـــانون

وطبيعــــة عمــــل ،القـــانوين متباينــــاً بنســــب فرضــــه حســـب الوديعــــة
. املنظمـــــة املاليـــــة ونـــــوع العملـــــة فيمـــــا اذا كانـــــت حمليـــــة او اجنبيـــــة

:وتقاس باملعادلة االتية
الرصيد النقدي لدى البنك (= القانوينسبة االحتياطي ن

%100×)امجاىل الودائع/ املركزي 

تقـــــيس هـــــذه النســـــبة :نســــبة النقديـــــة اىل إمجـــــايل املوجـــــودات.ت
ىل امجــايل املوجــودات، وتعــين إاملوجــودات الســائلة لــدى املصــرف 

ا أن هناك أرصدة نقدية غري عاملة مما يقلل العائـد النهـائي  زياد
ا يعـــــين مواجهـــــة  للمصـــــرف، ونقـــــص تلـــــك النســـــبة عـــــن معـــــدال
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املصـــرف ألخطـــار عـــدة مثـــل الســـحب املفـــاجئ وخطـــر التمويـــل 
:وتقاس هذه النسبة بتطبيق املعادلة اآلتية. وغريها من األخطار

املســــتحق + النقديــــة ([= يــــة إىل إمجــــايل املوجــــودات نســــبة النقد
%100×])إمجايل املوجودات/  على املصارف

تعــــد هــــذه النســــبة إحــــدى ) : االســــتثمار ( نســــبة التوظيــــف .ث
املقاييس التقليدية لسيولة املصرف وهـي تقـيس مـدى الكفـاءة يف 

وترجــع أمهيتــه , توظيــف الودائــع يف اســتثمارات يتولــد عنهــا عائــد
مل تســتغل مــا،الودائــع يــدفع عنهــا فوائــد صــرحية وضــمنيةإىل أن

فعــال فســوف يكــون لــذلك آثــار غــري مرغوبــة علــى صــايف بشــكل 
للمعادلةوفقاوحتسب. االرباح املتولدة وعلى ثروة املالك بالتبعية

:اآلتية
%100×)إمجايل الودائع/  قروض والسلفال(=نسبة التوظيف 

مؤشر الربحية.8
ــــــدرة وكفــــــاءة إدارة  ــــــة إىل ق ــــــى إدارة املصــــــرف تشــــــري الرحبي عل

عنـــد تقيـــيم أداء جـــوهري فضـــًال عـــن أمهيتهـــا كمؤشـــر هموجوداتـــ
إذا كانـــت االيـــرادات متثـــل نقطـــة فـــ. املختلفـــةاملصـــرف وسياســـاته 

ن الرحبية متثل النتيجة النهائية جلميع فإ،البداية لألداء املايل فقط
، وهــــي املقيــــاس الكلــــي لــــألداء املصــــرفاجلهــــود واألنشــــطة ألداء 

الرحبية هـي حمصـلة ملختلـف السياسـات املتخـذة يف ادارة و ، املايل 
ا تــوفر ) عــدا الرحبيــة(املؤشــرات األخــرى فــإن لــذا ،خمتلــف شــؤو

ــا املنظمــة أمــا الرحبيــة ،معلومــات معــربة عــن الطريقــة الــيت تــدار 
ــــــا فتعــــــرب عــــــن مــــــدى الكفــــــاءة الــــــيت تتخــــــذ فيهــــــا املنظمــــــة  قرارا

ــــــة االســــــتثمارية ــــــأيت ، والتمويلي ــــــة عــــــدد وفيمــــــا ي مؤشــــــرات الرحبي
الــــــربواري ، (املســــــتخدمة يف قيــــــاس رحبيــــــة املنشــــــآت واملصــــــارف

2013 :30-31(:
هم أيعد العائد على املوجودات من : العائد على املوجودات.أ

، حيث يبني قدرة املصرف املؤشرات املستخدمة يف تقومي رحبية 
ااملصرف إدارة  ، ويسمى على إدارة واستغالل وتشغيل موجودا

ألنه مقياس لرحبية كافة االستثمارهذا ايضًا بالعائد على 
استثمارات املصرف القصرية والطويلة األجل ، وان ارتفاع هذه 

،والتشغيليةاالستثماريةالنسبة يدلل على كفاءة سياسات اإلدارة 

الربح وبني األموال املستثمرة وميثل هذا املؤشر العالقة بني صايف
:ويقاس العائد على االستثمار بتطبيق املعادلة اآلتية

إمجايل / صايف الربح بعد الضريبة (= العائد على املوجودات 
%100×)املوجودات 

يُبني هذا املؤشر معدل العائد :العائد على حقوق امللكية.ب
, الذي حيققه املشروع اىل رأس املال اململوك أي إىل حق امللكية

وتستخدم ملعرفة العائد من االموال املستثمرة من قبل مالكي 
وُحيسب هذا املؤشر من خالل نسبة صايف األرباح . املشروع

وارتفاع هذه النسبة يدلل . املتحققة إىل جمموع حقوق املالكني
ألموالعلى كفاءة ادارة املصرف من خالل االستخدام االمثل 

:املقرتضة ،  وتقاس بتطبيق املعادلة اآلتية واألموالاملالكني 
/  صايف الربح بعد الضريبة (= العائد على حق امللكية 

100×)حق امللكية 

تعكس هذه النسبة مدى رحبية كل سهم من :رحبية السهم.ت
، أي تعكس حصة السهم الواحد املالكني يف املصرفأسهم 

، و بالتايل انه يعترب مؤشرًا من مؤشرات من األرباح املتحققة
كونه يقدم ،قياس كفاءة االداء وحتديد سعر السهم السوقي

معلومات اضافية ملستخدمي القوائم املالية تساعدهم يف اختاذ 
ع هذه النسبة يدلل على القرارات التمويلية واالستثمارية ، وارتفا 

،  وهو اهلدف الذي يصبو اليه املستثمرون،ارتفاع رحبية السهم
كذلك ميكن مقارنتها خالل السنوات املاضية ملعرفة نسبة النمو 

:وتقاس بتطبيق املعادلة اآلتية. يف املصرف
%00×)عدد األسهم/ صايف الربح بعد الضريبة(= رحبية السهم

هذه النسبة كفاءة املصرف يف تأدية تقيس :هامش الربح .ث
وقدرته على حتقيق منو يف اإليرادات من خالل زيادة ،نشاطه

واخلدمات املصرفية واالستثماراتالعوائد املتحصلة من القروض 
, األخرى ، ان ارتفاع هامش الربح ميثل مؤشرًا جيدا للمنظمة

وتقيس ،حيث ميكن ان يعود للسيطرة الكفوءة على التكاليف
:وتقاس بتطبيق املعادلة اآلتية . الربح العائد من املبيعات
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املبيعات / صايف الربح بعد الضريبة([=  هامش الربح  
%100×]) اإليرادات(

الجانب الميداني:المحور الثالث

يوضح احملور احلايل النتائج اخلاصة بالتحليل املايل يف 
:املصارف املبحوثة ولكل من االيت

نتائج حتليل )2(يوضح اجلدول :لنقديحتليل االئتمان ا.أ
) 2011–2005(لعينة البحث خالل الفرتة النقدي االئتمان 

حيث مت احتساب جمموع االئتمان النقدي لكل مصرف ولكل 
ويف سنة ومن مث تقسيمها على جمموع املوجودات لنفس املصرف 

نفس السنة وذلك للتعرف على نسبة االستثمار يف االئتمان 
ان هناك تذبذبًا يف ) 2(اجلدول حيث يالحظ من . النقدي

حيث ان االستثمار يف االئتمان النقدي لدى املصارف املبحوثة 
يف عام %)7.27(يف املصرف بابل كانت ادىن نسبة هي 

والبالغة)2005(أما اعلى نسبة هلا كانت يف عام ) 2008(
على الرغم من زيادة النسبة يف عام ونقصانه يف سنة ) 40.57(

اخرى اىل ان املؤشر الكلي هلذه املصرف مل جتاوز نسبة 
بسبب زيادة كبرية ىف راس املال مع بقاء نسبة وهذا%) 22.42(

اما بنسبة ملصرف بغداد كاننت اعلى نسبة يف .االئتمان كما هى
نسبة هلا كانت يف عام ىن اما اد%)8.72(والبالغة )2008(عام 

بالرغم من ارتفاع النسبة يف عام )؟%21.57(والبالغة ) 2005(
وهذا %) 15.24(اىل ان امتوسط النسبة مل تتجاوزا) 2005(

يدل ان املصرف استثمر موجوداته يف االستثمارت االخرى  
وبقاء نسبة ر يف االوراق املالية بشكل اكرب كاالستثما

، اما بالنسبة للمصرف ثمار يف االئتمان النقدي كما هياالست
والبالغة ) 2011(التجاري العراقي كانت ادىن نسبة يف عام 

والبالغة )2005(اما اعلى نسبة كانت يف عام %)0.14(
وبالرغم من هذا االرتفاع اال ان املتوسط السنوي مل %) 16.09(

ميكن ان نرجع سبب ذلك اىل زيادة الودائع %)9.9(تتجاوز 
اما . لدى البنك وعدم توظيف هذه الزيادة يف االئتمان النقدي

بالنسبة للمصرف االقتصاد واالستثمار كانت ادىن نسبة يف عام 

م اما اعلى نسبة كانت يف العا%) 3.74(والبالغة ) 2006(
ان تلك الزيادة اىلبالرغم من%) 43.86(والبالغة )2010(

وميكن ان نرجع سبب %) 21.50(املتوسط السنوى لن جتاوزا 
ذلك اىل زيادة راس املال املصرف وعدم توظيف هذه راس املال 

وكذلك احلال بالنسبة ملصرف اخلليج . يف االئتمان النقدي 
والبالغة )2008(التجاري كانت ادىن نسبة هلا يف العام 

والبالغة )2011(ماما اعلى نسبة هلا كانت يف العا%)8.84(
غم من ذلك اىل ان نسبة لن تتجاوز ر بال%) 24.75(
ايضاً يف . فيب هذا املصرف خالل السنوات البحث%)16.47(

تذبذبت النسبة بني االخنفاص مصرف االستثمار العراقي 
والبالغ )2008(تفاع  اقل نسبة سجلت يف العام واالر 

والبالغ ) 2005(اما اعلى نسبة سجلت يف العام  %)8.26(
ونالحظ تراجع مصارف املبحوثة خالل السنوات %) 38.66(

االخرية يف االستثمار يف االئتمان النقدى وميكن نرجع سبب 
اما بالنسة للمصرف شرق .ذلك ضعف ادارة االئتمان فيها

) 2008(االوسط العراق لالستثمار  ادىن نسبة سجلت يف العام 

)2011(كامنت يف العام اما اعلى نسبة هلا%)2.90(والبالغ 

غم من ذلك لن جتاوز الوسط السنوى ر وبال%) 28.55(والبالغ 
ميكن ان نرجع سبب ذلك عدم التوسع يف %) 12.51(هلا 

اما يف املصرف املوصل للتننمية واالستثمار ادىن .االئتمان النقدي
واعلى %)12.82(والبالغة )2008(نسبة هلا كانت يف العام 
غم ر وبال%) 35.57(والبالغة )2010(نسبة هلا سجلت يف العام 

وهذه النسية )25.07(من ذلك لن تتجاوز الوسط السنوى هلا 
%) 79.77((والبالغة اً مبل ميتلك املصرف من السيولة ظئيلة قياس

اما بالنسبة للمصرف الشمال للتمويل واالستثمار ادىن نسبة . 
اما اعلى نسبة %) 0.02(والبالغ )2011( هلا كانت يف العام 
ولن تتجاوز %)  35.04(والبالغة )2006(هلا كانت يف العام 
لنسبة للمصرف االئتمان اما با.%)21.98(الوسط السنوى هلا 

والبالغة ) 2008(كانت ادىن نسبة هلا يف العامالعاراقي  
والبالغ ) 2005(اما اعلى نسة فقد سجلت  يف عام %) 1.50(
غم من ذلك ان املتوسط السنوي لت تتجاوز ر وبال%) 13.34(
رغبة وهذا النسبة ظئيلة جداً وميكن نرجع سبب ذلك%) 4.95(
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ادارة املصرف عدم التوسع يف االئتمان النقدي او ضعف ادارته 
وكذلك احلال بالنسبة للمصرف االتنحاد . الالئتما النقدي

والبالغ )2007(العراقي حيث ان ادىن نسبة سجلت يف العام
) 2010(اما اعلى نسبة سجلت يف العام %) 0.89(

أن أعلى و %).12.10(ووسط السنوي لت تتجاوز %)  22.28(
متوسط ملؤشر االئتمان النقدي إىل جمموع املوجودات كان 

وهذا %)0.254(ملصرف االستثمار العراقي إذ بلغت نسبته 
%) 25.40(نسبته يشري إىل أن املصرف املذكور قام باستثمار ما 

أما أدىن نسبة . لديهفقط يف االئتمان النقديمن موجوداته 
بلغتبنسبة ملتوسط للمؤشر فكانت ملصرف االئتمان العراقي 

وهي نسبة ضئيلة جدًا قياسًا مبصرف االستثمار ) 4.95%(
من %) 27.63(ما نسبته أن املصرف أستثمر تبني كماالعراقي ،  

ثمارات اخرى غري االئتمان النقدي يف استموجوداته 
والباقي احتفظ به  ، كاالستثمار يف العقارات واالوراق املالية

، وهذا يعكس %)67.42(اكنقدية سائلة لديه والبالغ نسبته
املربر غري سوء إدارة املصرف ملوجوداته املالية جبانب التحوط 

.لعدم التوسع يف منح االئتمان النقدي
التذبذب الواسع يف )2(ويالحظ من النتائج يف اجلدول 

مؤشر االئتمان النقدي على نطاق املصارف ككل ، وكذلك 

تباين املؤشر للمصرف الواحد خالل سنوات البحث ، إذ أن 
أعلى نسبة للمؤشر السنوي ولكافة املصارف كانت يف عام

، أما أدىن نسبة للمؤشر فقد  ) %23.99(والبالغة ) 2010(
وهي نسبة ضئيلة ) %9.08(البالغةو )2008(انت يف عام ك

جدًا ، كما بلغ املؤشر الكلي ملتوسط االئتمان النقدي لكافة 
وهي ) %16.97(املصارف خالل سنوات البحث ما نسبته 

تبني أن املصارف عينة البحث تقوم أيضًا ، و نسبة ضئيلة 
ا املالية يف االئتمان النقدي  مبستويات بتوظيف موجودا

منخفضة مما يؤشر التحوط العاىل وغري املربر من املخاطرة 
كفاءة املصرف يف ضعف  أو املصاحبة ملنح االئتمان النقدي ، 

يف االئتمان النقدي ، وميكن أن نعزو ذلك إىل توظيف أمواله 
إحدى حالتني أو االثنني معًا وهي أن املصارف تعمل على 

ى غري االئتمان النقديتوظيف أمواهلا يف استثمارات أخر 
ا كنقدية جاهزة كاالستثمار يف االوراق املالية  أو االحتفاظ 

وهنا جيب على املصارف املبحوثة .طارئةالملواجهة احلاالت 
ثر على يؤ ستثمار يف االئتمان النقدي بشكل الاالزيادة نسبة 

ن االرتفاع فيه سوف العوائد املتولدة عن ذلك االستثمار أل
.العوائدلباً على تلكينعكس س

حتليل االئتمان النقدي:)2(جدول 

اسم المصرفت
المتوسطية لالئتمان النقديئو النسبة الم

% 2005200620072008200920102011

40.7836.8124.177.278.2213.9825.7322.42مصرف بابل1

21.5714.6415.978.729.9118.8117.1115.24مصرف بغداد2

16.0915.6110.994.953.1912.680.149.09مصرف التجاري العراقي3

9.893.746.2715.7332.5643.8638.4721.50مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل4

19.1020.0911.118.8414.1416.8624.7516.47مصرف اخلليج التجاري5

38.6627.1418.588.2613.2833.4538.4825.40مصرف االستثمار العراقي6

8.317.284.542.9011.4424.5828.5512.51مصرف شرق االوسط العراقي لالستثمار7

20.9525.4216.4012.8231.8535.5732.4825.07مصرف املوصل للتنمية واالستثمار8

22.2035.0429.0019.8922.6125.150.0221.98مصرف الشمال للتمويل واالستثمار9

13.346.725.291.503.222.322.274.95مصرف االئتمان العراقي10

3.101.050.899.0011.0437.3522.2812.10مصرف االحتاد العراقي11

19.4517.5913.019.0814.6723.9920.9316.97االئتمانيالمتوسط السنوي للتحليل 

.املاليةلألوراقعلى البيانات املنشورة يف سوق العراق باالعتمادإعداد الباحثان : المصدر
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مت إجراء حتليًال ماليًا ملؤشر السيولة : التحليل املايل للسيولة.ب
وحبسب مؤشر )3(يف املصارف عينة البحث من خالل اجلدول 

وذلك بقسمة النقد يف الصندوق ولدى البنك املركزي النقدية 
حبسب نسبة ، وذلكويف البنوك االخرى على امجايل الودائع 

أن إىل )3(اجلدول يف وتشري نتائج التحليل .الرصيد النقدي
أعلى نسبة ملؤشر السيولة النقدية كانت ملصرف االحتاد العراقي 

احتفاظ توضح وهي نسبة عالية جداً )1:8.911(وبنسبة بلغت 
أي أن كل دينار من امجايل الودائع ،املصرف بنقدية عالية 

بشكل عام كانت ادارته للسيولة من النقد) 8.911(يقابلها 
أما أدىن نسبة فكانت يف .وهذا بسبب زيادة راس مالهجيدة

مما يشري إىل )1:0.5243(مصرف اخلليج التجاري حيث بلغت
االخنفاض الكبري ملؤشر السيولة يف هذا املصرف عن املصرف 

مما يعكس إىل اإلدارة اجليدة  ملؤشر السيولة يف االحتاد العراقي
ولكن بالرغم من ذلك أحتفظ هذا املصرف .املصرف املذكور 

)1:0.2(ية قياساً بالسيولة القانونية والبالغ بنقدية كاف

عدم ) 3(كذلك ميكن أن نؤشر من النتائج يف اجلدول 
استقرار االحتفاظ بالنقدية خالل سنوات البحث ، حيث كان 
املؤشر يتذبذب بني حاالت االخنفاض واالرتفاع ، إذ بلغت 

، أما ) 1:3.8999(ومبقدار) 2005(اعلى نسبة للمؤشر يف عام 
)1:0.7104(مبقدار ) 2010(أدىن نسبة فقد سجلت يف عام 

دينار ) 0.7104(ومعىن أن كل دينار من إمجاىل الودائع يقابلها
وبشكل عام كانت سيولة املصارف عينة البحث . من النقد

مرتفعة جدًا حيث بلغ املؤشر الكلي للسيولة ولكافة املصارف 
وهي مرتفعة جداً قياساً مبا حيقق املصرف من ) 1:1.8829(نسبة 

ا %)20(وقياسًا بالسيولة القانونية والبالغة االرباح  ، أى أ
ا قصرية األجل ، ويبقى لديها هامش  قادرة على تغطية التزاما
أمان مقبول من السيولة ، وبالتايل فإن احتمال مواجهتها خلطر 

ام كانت على املستوى الكلىي وبشكل ع.قليلةالعسر املايل
م للسيولة جيدة .للمصارف املبحوثة ادار

التحليل املايل للسيولة:)3(جدول 
المتوسطة للسيولة باستخدام مؤشر الرصيد النقديالمئويالنسبة اسم المصرفت

% 2005200620072008200920102011

108.7593.1898.532907.6116.76102.6591.38502.69مصرف بابل1

66.3077.3862.9950.6472.1971.0665.4066.55مصرف بغداد2

128.7940.4040.6754.6026.6653.29130.5567.85مصرف التجاري العراقي3

72.92117.95156.0393.6575.4958.4756.9990.21مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل4

104.3857.8947.5141.8430.9339.9644.5652.43مصرف اخلليج التجاري5

55.2196.17130.73136.28129.70107.5183.32105.50مصرف االستثمار العراقي6

37.7857.9052.3450.4378.6159.2873.1958.50مصرف شرق االوسط العراقي لالستثمار7

79.5879.0095.82100.1075.0952.3976.4279.77مصرف املوصل للتنمية واالستثمار8

99.3077.23122.99106.2182.0767.6068.5889.13مصرف الشمال للتمويل واالستثمار9

77.3653.1166.339.3372.1748.7074.9967.42مصرف االئتمان العراقي10

3459.51707.7467.91245.4689.91120.62146.54891.11العراقيمصرف االحتاد 11

389.99223.45121.98351.4777.2371.0482.90188.29املتوسط السنوي

.املاليةلألوراقعلى البيانات املنشورة يف سوق العراق باالعتمادإعداد الباحثان : المصدر
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ميكن توضيح رحبية املصارف عينة : التحليل املايل للرحبية.ت
من خالل اجلدول ) 2010–2005(الدراسة وخالل السنوات 

إذ مت حساب مؤشر الرحبية للمصارف عينة البحث من ). 4(
.خالل قسمة صايف الربح بعد الضريبة على أمجايل املوجودات

وحسب أن اعلى نسبة للرحبية)4(وتشري النتائج يف اجلدول 
قتصادكانت يف مصرف االمؤشر املتوسط لكل مصرف

، أما أدين نسبة %) 8.11(حيث بلغت لالستثمار والتمويل 
فقد سجلت يف املصرف التجاري العراقي حيث بلغت

كما تبني وجود تذبذب يف قيمة هذا املؤشر خالل . %)2.51(
فاض ، إذ كانت سنوات البحث بني حاالت االرتفاع واالخن

مبقدار) 2007(يف عام ية حبللمتوسط السنوي للر اعلى نسبة 
بنسبة ) 2009(، أما ادىن نسبة فكانت يف عام %) 5.53(
وبشكل عام كانت رحبية املصارف عينة البحث . %)2.96(

ضئيلة وذلك بسبب احتفاظ املصارف بنسب عالية من السيولة 
وعدم استثمارها يف اروبقاء املوجودات املالية بدون استثم

مما يشري ، االئتمان النقدي مقابل زيادة يف راس املال والودائع
إىل عدم اعتماد املصارف على مبدأ املوازنة بني السيولة والرحبية، 

، %) 3.93(إذ بلغ املؤشر الكلي لرحبية املصارف عينة البحث 
وتشري هذه النتيجة إىل ضعف مؤشر الرحبية لدى كافة املصارف

قياسًا مبعدل الفائدة على الودائع والبالغ نسبته املبحوثة
التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي ، (%)33.5(

وبشكل عام كانت هناك عدم توازن بني السيولة .)2011:80
والرحبية للمصارف املبحوثة حيث بلغ املتوسط الكلي للسيولة 

وهذا %) 3.93(اما املؤشر الكلي للرحبية بلغت %)188.29(
يدل ان هناك فرق كبري بني ماحيتفظ به املصارف للسيولة وبني 

.ما حيقق الرحبية

التحليل املايل للرحبية:)4(جدول 
المتوسطية للربحية باستخدام مؤشر العائد على الموجوداتئو النسبة الماسم المصرفت

% 2005200620072008200920102011

3.324.775.735.342.552.482.133.76مصرف بابل1

0.742.926.184.042.321.682.852.96مصرف بغداد2

1.061.271.122.082.056.823.222.51مصرف التجاري العراقي3

8.7515.0210.8010.954.054.193.048.11مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل4

3.253.313.496.423.102.263.523.62مصرف اخلليج التجاري5

4.330.297.385.822.824.253.564.06مصرف االستثمار العراقي6

3.471.893.982.462.191.733.232.70مصرف شرق االوسط العراقي لالستثمار7

2.433.024.463.683.936.464.854.11مصرف املوصل للتنمية واالستثمار8

3.073.635.944.854.173.360.003.57مصرف الشمال للتمويل واالستثمار9

3.013.996.115.462.461.624.173.83مصرف االئتمان العراقي10

0.413.795.643.852.988.293.134.01مصرف االحتاد العراقي11

3.073.995.534.992.963.923.063.93للرحبيةاملتوسط السنوي 

لةرة في سوق العراق لألوراق الماإعداد الباحثان باالعتماد على البيانات المنشو :المصدر
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ومن خالل ماسبق ميكن القول انه مت حتقيق
فرضيات البحث اي انه بزيادةمؤشر السيولة تؤدي اىل 

حجم االئتمان النقدي تقليل حجم االئتمان النقدي وزيادة
يؤدي اىل زيادة الرحبية

االستنتاجات والمقترحات:المحور الرابع

ميكن بيان االستنتاجات واملقرتحات اليت توصل إليها 
:يتحبثهما على اآلالباحثان بعد االنتهاء من 

االستنتاجات:أوالً 
كانت عاليةاملصارف املبحوثة خالل مدة الدراسة  إن سيولة .1

إذ قامت أغلب املصارف باالحتفاظ بسيولة نقدية عالية ملواجهة
حاالت السحب الطارئة بالرغم من أن تلك احلاالت ال تربر 

.ذلك
اىل نشاط عدم اهتمام املصرف بتوجه امواهلا واموال مودعها.2

.االئتمان النقدي
قياساً ف املبحوثة قد حققت أرباحاً منخفضةتبني أن املصار .3

لديها مبا حتتفظ به من سيولة وذلك لعدم اهتمامها بتوجيه ما
ميكن كاالستثمار يف االئتمان النقديمن نقدية يف استثمارات

.من خالهلا احلصول على االيرادات اجليدة لصاحل املصرف
ستثمار النقد بصورة واقعية العدم وجود دراسات جدوى .4

يد االموال لدى مبعيدة عن احتماالت الفشل ، مما يعين جت
.املصرف وبالتايل ستكون موجودات غري منتجة

بنك املركزي على املصارف المن قبل واإلشرافضعف الرقابة .5
ليات الرقابة على استثمار آالتجارية وخصوصاً فيما يتعلق ب

.املوجودات النقدية للمصارف التجارية العاملة يف العراق
ا وضوح السياسات االئتمانية للمصارف املبحوثة ورمبضعف .6

غياب تلك السياسات يف عدد منها ، اورمبا ضعف التسهيال 
.االئتمانية ىف عدد منها

إدارات املصارف املبحوثة يف تبني أن هناك رغبة عالية لدى.7
االت املضمونة واخلالية من املخاطرة .االستثمار يف ا

أنه كلما زاد حجم االئتمان النقدي املايل تبني من التحليل .8
لدى املصارف املبحوثة والعكس زيادة الرحبية أدى ذلك إىل 

.صحيح
أدى ذلك مؤشر السيولة أنه كلما زاد املايل تبني من التحليل .9

لدى املصارف املبحوثة اخنفاض حجم االئتمان النقدي إىل 
.والعكس صحيح

أن قيام إدارة االئتمان يف املصارف املبحوثة بتحليل دقيق .10
ولة يسالالتأثري علىلالئتمان النقدي يساهم بشكل إجيايب يف

.ورحبية املصارف املبحوثة
المقترحا:ثانياً 

تفعيل الدور الرقايب للبنك املركزي العراقي يف ظل اعتماد .1
.دراسة االئتمان النقديواخلاصة بمعايري وقرارات جلنة بازل 

باجلمهور أو املتعاملني مع يوصى الباحثان بتعزيز الثقة .2
فضالً املصارف لكي يتم تنشيط االئتمان النقدي بصورة أكرب 

ا املصرف ، إذ أن  عن االنشطة املصرفية االخرى اليت يقوم 
.زيادة االستثمار يف االئتمان النقدي تكمن وراءه إيرادات جيدة

يف باالستمرار املصارف املبحوثة يوصي الباحثان إدارة .3
ولة والرحبية جتنباً يالسياسة املعتدلة اخلاصة باملوازنة بني الس

ا للمخاطر اليت تصاحب عادة الظروف غري الطبيعية اليت مير 
.العمل املصريف يف العراق

ضرورة قيام إدارة املصارف املبحوثة بتوجيه االهتمام املناسب .4
للتحليل االئتماين لدى موظفي املصرف بشكل عام وموظفي 

.قسم االئتمان بشكل خاص
لديها بتدريب العاملني املبحوثة إدارة املصرف ضرورة اهتمام.5

ة داخل العراق وخارجه لزيادة  يف دورات تطويريوإدخاهلم
م  م يف جمال حتليل االئتماينكفاء .وخرب
المصادر

المصادر العربية: أوالً 
الوثائق والنشرات الرسمية.أ
–2005(التقارير احلسابات اخلتامية للمصارف عينة البحث من .1

2011.(
.2011التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي .2



لد 2015، 293-280ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1:، العدد18:جملة جامعة دهوك، ا

292

الرسائل واالطاريح الجامعية.ب
، التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات 2007أجنرو ،إميان ، .1

، رسالة ماجستري ، غري ) املصرف الصناعي السوري أمنوذجاً ( االقرتاض 
.منشورة ، كلية االقتصاد ، جامعة تشرين ، سورية

املصريف ودور التوسع ، االئتمان 2009الفخري سيف هشام صباح ، .2
االئتماين يف االزمات املصرفية ، رسالة ماجستري ، غري منشورة ، كلية 

.االقتصاد ، جامعة حلب ، سورية
، دور أبعاد الذكاء التنافسي 2013الكرمي حسني ، الربواري ، هيزا عبد.3

يف مؤشرات األداء املايل للمصارف دراسة استطالعية الراء عينة من 
يف عدد من املصارف االهلية يف حمافظيت دهوك واربيل ، فاكليت املديرين 
.، جامعة دهوك ، العراقواإلدارةالقانون 

،  أثر متغريات االصالح 2013املارونسي ، هناء ابراهيم حسني ، .4
–1991(النقدي وهيكل الودائع على االئتمان املصريف يف العراق للمدة

.، جامعة دهوك ، العراقةواإلدار ، فاكلىت القانون ) 2011
البحوث العلمية. ت
، حتليل 2010اجلزراوي ، إبراهيم حممد علي و النعيمي ، نادية شاكر ، .1

االئتمان املصريف باستخدام جمموعة من املؤشرات املالية املختارة دراسة 
يف مصرف شرق االوسط العراقي لالستثمار خالل ) نظرية ، تطبيقية (

جامعة بغداد .83،  جملة االدارة واالقتصاد ، عدد 2007–2005الفرتة 
.، كلية االدارة واالقتصاد

الكتب.ث
، إدارة 1999أرشيد ، عبد املعطي رضا وجودة ، حمفوظ أمحد ، .1

.االئتمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن
واألدوات، التحليل املايل واالئتماين االساليب 2000حممد ، مطر ، .2

واالستخدامات العلمية ، الطبعة االوىل ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان 
.، االردن

، حماسبة املنشات املالية ، مكتبة 1996جعفر ، عبد االله نعمة ، .3
.الفالح للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن

، إدارة البنوك ، الطبعة الثالثة ، 2006رمضان ، زياد وجودة ، حمفوظ ، .4
.دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن

، االئتمان املصريف وخماطره منهج 2010عبد احلميد ، عبد املطلب ، .5
، متكامل ، الطبعة االوىل ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات

ر، مصالقاهرة
جنبيةالمصادر اال: ثانياً 
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پوخته
ک ژ گرنگترینقه ت هژمارتن ئ و بتایبهچاال کین بهرز ده کرنا شهت دبوارێ گهنکین بازرگانی ل ئیراق

کرنا مهئابوری دا ، ژبه شڤهر وێ کارت وهزن دبوارێ پ گشتی ، و ژینگهیهبرنا ئابوری بش ها بانکی ک
وه تایبهیهبش چهت ، ژبهک کا بهولهندێ ، دهر ڤ وازهت ب پهری رادبتنتهنکا سهت بر کیدا کرنا  ش

کرنا سیا سهگونچای بو به ئا رما نجا سهرزی ل سهتا خو یا قهنکین بازرگانی ژبو چ کی ژ کریارا رهر بنیات
ڤه.  رزادانا قه دانا رونکرنهو ئارمانجا ڤ لسهکولین گهک قهر ت و موئهرزا و موئهه شرێ شرێ سیول
وازێ پهی ، ودهڤایده دناڤبهیوهست نیشانکرنا ش کرن شرێ سیولرز و موئهکرنا قهرا شلو ڤهندیی و کارت

ریا بهوێ چههشتهگهکولینهڤ ڤههوئه. یشرێ ڤایدهو موئه دڤی نادهندێ کو کارگ گرنگیا پ ت شلو نک
دناڤبهبونا یهرزا هو نهکرنا قهڤه وڤایدهکسانی کا ر دانا گرنگیهکولین پشنیاردکت لسهی دا ، ڤهرا سیول

دناڤبهیداکرنا یهرزا و پهکرنا قهت بو شلو ڤهتایبه وڤایدهکسانی .یرا سیول






CASH CREDIT ANALYSIS USING LIQUIDITY AND PROFITABILITY INDICES
ANALYTICAL STUDY FOR SPECIFIED DATA FROM ASAMPLE OF THE LISTED BANKS

IN THE IRAQI SECURITIES MARKET FROM (2005-2011)

ABSTRACT
Cash credit is one of the most important activities of the commercial banks in Iraq , Particularly it

contribute to the achievement of economic development , and that because of its significant impact on the
functioning of the local economy in general , and the banking environment in particular. In this sense , the
state is keen represented by the central bank to provide the appropriate mode of commercial banks in order
to formulate their policies according to credit the primary purpose of the process of granting credit.

The research aims to give clear vision about the concepts of credit and monetary liquidity indicators and
profitability , and to determine the nature and effect relationship between the analysis of monetary and credit
indicators of liquidity and profibility of the sample banks. An reached the search to not draw attention
adequate credit analysis of monetary and non-balance between liquidity and profitability of the banks
surveyed , and recommends research to give special importance to the analysis of credit cash because lies
banks served in which revenues are different and follow the politicians moderate special balance between
liquidity and profitability.
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في ضوء روايات)م1261-1259/هـ)657-659الغزو المغولي للمدن الجزرية
)م1286/ـه684(ابن شداد الحلبي

درويش يوسف حسن وهدار سليم صاحل
العراق-قسم التاريخ، فاكوليت العلوم االنسانية، سكول االداب، جامعة دهوك، اقليم كردستان

)2014تشرين الثاني، 30:تاريخ القبول بالنشر،2013كانون االول،23:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
، حيث قسم البحث الى اربعة )م13/هـ7(تتناول هذه الدراسة مرويات المؤرخ الحلبي عز الدين ابن شداد عند الغزو المغولي للمدن الجزرية في القرن 

اما المحور الثاني فقد خصص عن دور االمراء الكرد في الدفاع عن ميافارقين .م1259/ه657محاور ،تناول المحور االول سفارة ابن شداد الى المغول سنة
،وتابع المحور الرابع واالخير حصار هوالكو لماردين سنة )م1259/ه657(ضد المغول ،اما المحور الثالث فتناول سيطرة المغول على مدينة امد سنة 

).م1261- 1259/ه657-659(

المقدمة

مـن املصـادر املهمـة عـن تـاريخ ) الق اخلطريةاالع(يعد كتاب 
الكـرد السياســي خــالل العهـد املغــويل لــوال ذلـك الكتــاب لكانــت 
املعلومــات عــن تلــك الفــرتة قليلــة او بــاالحرى معدومــة ،فســلطت 
اىل حد كبري ضوءأً ساطعاً على تـاريخ املـدن الكرديـة قبـل العصـر 

باحــــث يف واىل جانـــب هــــذا فـــال ميكــــن الي .املغـــويل ويف اثنائــــه 
بصــــورة عامــــة،والغزو املغــــويل )م13/هـــــ7(تــــاريخ الكــــورد يف القــــرن

شرق االسالمي بصورة خاصة ،ان يستغين عما ورد يف كتاب ملل
النفـــراده عـــن غـــريه مـــن املـــؤرخني ).االعـــالق اخلطـــرية(ابـــن شـــداد 

وممـا يزيـد مـن امهيـة ذلـك .مبعلومات تفصيلية عـن تلـك االحـداث
يــان ومعاصــر ،فضــال عــن دوره الكتــاب كــون ابــن شــداد شــاهد ع

وخــــالل هــــذا البحــــث مت .املباشــــر يف عــــدد مــــن حــــوادث عصــــره 
مقارنــة روايــات ابــن شــداد بشــأن ســيطرة املغــول علــى تلــك املــدن 
الكرديـــة مبـــا ورد يف املصـــادر االخـــرى املعاصـــرة البـــن شـــداد مثـــل 

.مؤلفات ابن العدمي وابن واصل وغريهم

)م1259/هـ657(نة سفارة بن شداد الى المغول س:اوال
اناىلاالشارةمنبدالشداد،ابنسفارةعناحلديثقبل
متقويـةارادوااملغـول مــنيتمكنـوالكـياجلزيــرةبـالدعلـىســيطر
مفـــرضَ خالهلــا هوالكـــوجهـــزالشـــام، حيــثبـــالدعلــىســـيطر

توجهوقبل هذه السفارة،)1(كهدايبقيادةكبريةعسكريةمحلة
تقـــدميبغيـــةحلـــبصـــاحبالناصـــرامللـــكاىل)2(الكامـــلامللـــك

، الــبالداجتــاحواالــذيناملغــولمواجهــةمــنليــتمكنلــهاملســاعدة
عـــادفلمـــا.النجـــاحهلـــاُيكتـــبوملبالفشـــلبـــاءتحماولتـــهاناال

ــــدمــــنالكامــــلامللــــك ــــواترتالناصــــرامللــــكعن االخبــــارعليــــهت
عمـلولفـا، ميافـارقنيكهـدايبقيـادةاملغـولمـنطائفـةبوصول

منخرجمثاليمانيةقلعةاىلحرميهنقلهوالكاملامللكبهقام
بــهســيقوممــاعلــىواستشــارهمخواصــهآمــد ومجــعاىلميافــارقني
باشــيزو جملــي ـ بــنالــدينســيفعليــهفاشــار، املغــولملواجهــة

، خواصـهمـناحـدوالهـوالالـيهمخيرجاال) اجليشقائد (ـمدآ
امــدمــنوخــرج، جملــيابــنعليــهعرضــهمــاعلــىيوافــقملانــهاال

انهحىت ادركاملغولعسكرمناقرتبانكهداي، وماملواجهة
التــــايلاليــــومويفاالمــــورعواقــــبمــــنوخــــاف، ــــملــــهطاقــــةال
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مشــارف ميافــارقنياىل)3(يشــموطبقيــادةاملغــولعســكروصــلت
. )4()م1258/هـ656(سنة

امللـــــكدخـــــولاناىلابـــــن شـــــداداشـــــارىاخـــــرجهـــــةمـــــن
عســـاكرنزلـــتالـــذياليــومنفـــسيفكـــانميافـــارقنياىلالكامــل
طريقةاتبعكهدايباناملؤرخوذكر، فيهايشموطبقيادةاملغول

حـــاكماىلرســـوالبارســـالهالكامـــلامللـــكمـــعالبدايـــةيفســـلمية
يقــــوموانيشــــموطاىلديــــةخيــــرجبــــانميافــــارقني، طالبــــاً منــــه

عمـادومنهم، ميافارقنييفالكاملامللكبنوااناال،بضيافته
الــبالد، يفالكامــلامللــكتواجــدعلــيهماخفــى،نباتــهبــنالــدين
الـــدينركــنبـــنحممــدالـــدينناصــريـــدعلــىالــيهم هديـــةوبعــث
امللـكعـنوسـألوه، االيـويبالعـادلامللـكالسـلطانـ مملـوكطنغر

، املنطقــــةباالخــــريتواجــــداالخـــرالبدايــــة هــــوفــــانكريفالكامـــل،
امللـــكضـــدجـــانبهماىليســـتميلوهاناســـتطاعوااملغـــولاالان

بتواجدفاعرتف، خدمتهميفيبقوه ُ بأنوعوداً باعطائه، الكامل
اىليعـــدوملخـــدمتهميفاســـتمروفعـــالاملدينـــةيفالكامـــلامللـــك

.)5(ميافارقني
اجلزيــرةامــراءتكــاتفاىلابــن شــدادتعــرضاخــرىجهــةمــن
مالفراتية ومـنالكامـلامللـكعلـىالقبضبغيةاملغولمعوتعاو

مـنجنـدةوصـولاىلشـدادابـناشـارحيـث، هلوالكـوتسليمهمث
اهـدامللــكولديـهمـعبــدر الـدين لؤلــؤاملوصـلصـاحب ســيفا

الــــدينوعلــــمعلــــيالــــدينعــــالءاملظفــــروامللــــكاســــحاقالــــدين
مـاردينحـاكممـناخـرىجندةوصولاىلاضافةمدياآلسنجر

مـــــاكـــــلوعملـــــواالكامـــــلضـــــداملظفر،ووقفـــــواامللـــــكولـــــدهمـــــع
سبقو .)6(اجلهمنجاءؤاالذياهلدفحتقيقسبيليفبوسعهم

تعـرضحـاليفينجـدهبـانالكامـلامللـك الناصرامللكوعدان
لـــهمســـاعدةايـــةتقـــدمييســـتطيعملانـــهغـــري، املغـــوللغـــزوبـــالده
لفـــكاملغـــولمــعالتفـــاوضبغيــةشـــدادابـــنســفريهارســـالهســوى

.البالدعناحلصار
بسفارةكلف)م1259/هـ657(سنةيفانهابن شدادفاشار 

اليتواملناطقبعثتهعنومفصلةدقيقةمعلوماتوقدم، املغولاىل
احلاكماىلوصولهحىتصعوباتمنبهلقىوماامرقدكان

البعثـةتلـكخاللمنشدادابنانالباحثنياحدوذكر،املغويل

حيــثوتقــديرهاعتبــارهوحمــلالســلطانثقــةموضــعبلــغقــدكــان
ابـن شـدادواشـار، كمـا)7(اوالدهمـنوثالثـاً حرميـهبصحبتهارفق

النازلنيالترتاىلرسوالدمشقمنخرجت(قائًال ذلكاىلنفسه
صـــالحاملفضـــلامللـــكصـــحبةاحملـــرممســـتهليفميافـــارقنيعلـــى

...الـــدينصـــالحابـــنموســـىاملفضـــلكامللـــابـــنيوســـفالـــدين
حبلــــبليكونــــواوحرميــــهالثالثـــةاوالدهالناصــــرامللــــكمعنــــاوارفـــق
انوامــر، صــغرياخــروولــداالشــرفوامللــكالعــادلامللــك، وهــم

ومخســمائةالــفوهــييشــموط اىلهديــةحلــبمــنمعنــاناخــذ
.)9()جموهروسيف)8(وحياصة، عينادينار
الســفارة بشــكل دقيــقتلــكاحــداثبســردشــدادابــنســتمرا
املغـــــول، ويـــــالتتقاســـــيكانـــــتالـــــيتمحـــــاهاىلبوصـــــوهلمبـــــدءا

م)10(امللك املظفرصاحبهامنواستشعر منعدداً اخذواقدا
بدبلوماســـيتهاســـتطاعشـــدادابـــنانإال.اســـرىالبـــارزين رجالـــه
سراحواطالق، املالمنمبلغعلىالطرفنيبنييصلحاناملقنعة

مثاسـبوعافيهـاوبقـيحلـباىلشـدادابنغادرمث، )11(اسراهم
واقـاممـارديناىلتوجـهحـران، ومنهـااىلفوصـلمسريتهاستأنف

، وابلغـهاالرتقـيغازيالسعيدامللكبصاحبهاواجتمعليلتنيا
ــــهيطلــــبالناصــــرامللــــكمــــنشــــفهيةرســــالة امــــريفمشــــورتهمن

قبـلمـننصـحهمـنسـئمتقـد((:وقـالجيبهملانهاملغول، غري
.)12()اياهلنصحييستجبوملوتكرارامرارا

وابــنمــاردينحــاكمبــنياتفــاقايحيــدثمليظهــرمــاعلــى
الرئيسـية،مهمتـهحيـثميافـارقنياىلاالخـريتوجهشداد، بعدها

بقيــادةعســكريةحاميــةفيهــا، فوجــد)13(صــوربلــدةاوالفوصــل
، الفراتيــةاجلزيــرةبلــدانبعــضعلــىةلالغــار تســتعد)14(هنــدوخان

بالتفــاوضاملغــولمــعاالمــريســوياناســتطاعشــدادابــناناال
البطـــائقارســـلاخـــرىجهـــةومـــناهلـــدايا،بعـــضمبـــنحهممعهـــم

املغـــولغـــاراتمـــنفيهـــاحيـــذرهموحلـــبوحـــرانمـــارديناىل)15(
.)16(بالدهمعلىاملتوقعة

اىلبعثتهرجالمعرصو مدينةمغادرتهبعدشدادابنواشار
بقيــادةاملغــولمــنمجاعــةهنــاكفصــادف، هُيَسمَِّـــ ملاخــر،مكــان

مثهلــــم،فاســــتجاببالطعــــامامــــدادهممنــــهوطلبــــوا. )17(صــــقلبو
ايضـــاامسهـــااىليشـــرملمنطقـــةاىلوصـــولهواثنـــاءســـريه واصـــل
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ـــهتعرضـــت اشـــارحيـــثالـــيهم،اســـاءتاخـــرىمغوليـــةحاميـــةل
فعرضــــــوا مجيــــــع ((:قــــــائالــــــاقــــــابلوهمالــــــيتةالطريقــــــاىلاملـــــؤرخ

ومـروا ،مث اوقـدوا نـارا يف نـاحيتني. دواباصحابنا وما معنا مـن الـ
الثيـاب من عرضواخذوا،)18(بالعصىوهم يضربونابنا بينهما

مـذهباً، فقطعـوا منـه قـدر ذراع، مث قطعـوا الــذراع )19(ثوبـا خطائيـاً 
االستقبالهذاوبعد.)20())قطعا صغارا، ولقوها واحرقوها بالنار

يفاملغـول)خـانايل(ملقابلةانفسهميعدواانمنهمطلباملريع
.)21(التايلاليوم

مـــعمقابلتـــهتفاصـــيلاىلشـــدادابـــناشـــاراخـــرىجهـــةمـــن
وكانالرســــــالة،ادينــــــاعنــــــدهحضــــــرناملــــــا(: (قــــــائالً املغــــــولخــــــان

ا اجلزيـــرةدلـــبالتعرضـــهممـــنوالشـــكوىبالقـــدومالتهنئـــةمضـــمو
.)22(...))الرعيةمنامنوقتل

البعثــةتلــكاحــداثمــنتبقــىمــاســرديفشــدادابــناســتمر
حيثشدادابنلرسالةمساعهمبعداملغولفعلردةاىلباالشارة

يفلنـــــاالرســـــالة، اذنـــــوامسعـــــوافلمـــــا(: (قـــــائالً ابـــــن شـــــدادذكـــــر
ابــــنعلــــى، وكــــان)23())فيــــهانزلنــــاالــــذياملكــــاناىلاالنصــــراف

، القــولغلـيظكـانالـذيالـردليتلقـىآخـراً يومـاً ينتظـرانشـداد
الغــــد، احضــــرونا مــــنكــــانفلمــــا((:الصــــددــــذايقــــولحيــــث

وبــــــدؤوناقاتلونــــــارعايــــــاكمان:وقــــــالواغليظــــــاكالمــــــاوامسعونــــــا
ــــا ــــرةنــــدخلملبــــاحلرب، وان الرتكمــــاناعــــدائناطلــــبيفاالاجلزي

.)24())والعرب
وقفـــةً للمغـــولوقـــففانـــهذلـــكمـــنشـــدادنابـــموقـــفامـــا
مخــاللســلبوهمبــاطــالبهماجلالســني، حيــثاذهلــت علــىغــارا
خرجنـــاتنصـــفوناملمـــىت(:قـــائالً هـــددهممثتعويضـــهماوحـــران

وصفوقد، جتاههمموقفهمناملغول، وغضب)25()الطاعةعن
لـــككــم:يلذلـــك، وقــالوافاغاضــهم((:بقولــهذلـــكابــن شــداد

ــــلالــــذيذامــــنراس؟  اقامونــــا مث الكــــالم؟ ــــذاخــــانايــــليقاب
ملانوتوعـدوهالقتلـىجبثـثملـئموضعومروا بنا علىمزعجني

.)26())هوالءمثلفسيصبحرشدهاىليعد
صــــاحبعلـــىللقـــبضواخلـــداعاحليلـــةاســـلوباملغـــولاتبـــع
شــدادابــناســتخداموارادوا، هلــمالطاعــةخللعــهجــزاءاً ميافــارقني

ميافــارقنيصــاحببــانفــاومهوه،هــذاهــدفهملتحقيــقيلةكوســ

اىلفطنشدادابنندائِه، ولكنتلبيةعليهوجيبمقابلتهيطلب
م، خاصة ، اال)27(ذلـكمنـهيطلبملالناصرامللكوانمكيد

مــــنهمفطلــــب، خطــــتهمليعــــرفجيــــاريهمانارادذلــــكمــــعانــــه
خيـربهانلـهفقـالوا، الكامـلللملـكتسـليمهايريـدونالـيتالرسالة

مقابــللــهوالشــفاعةعنــهللعفــوالناصــرامللــكقبــلمــنمرســلانـه
ابــناناخــرى، االمــرةطاعتــهيفااليلخــان ويــدخلاىلخيــرجان

الرتويـعاسـلوباملغـولمعـهفاتبع، الرسالةتلكمحلرفضشداد
ــــاهمهــــددين ــــن، بالقتــــلاي ــــكاىلشــــدادوقــــد اشــــار اب :قــــائالذل

مناخرىساعةاىلانت:قتلى، وقالوامملوءوادٍ علىيبومروا((
.)28())حيلةاهللاقضاءيدفعال:فقلت، هؤالء

مـــنشـــدادابـــنرفـــضســـببمعرفـــةارادوامنـــهوملـــا استيأســـوا
مفــاخربهم، الكامــلامللــكعلــىالــدخول ممبكيــد انارادوابــا

مـــنوقتـــلاملدينـــةوغـــزوالكامـــلامللـــكلقتـــلكطعـــميســـتخدموه
منـــهوطلبـــوامقولتـــهفاســـتعظموا، الفـــداءكـــبشهـــوويكـــونفيهـــا
اصـرشـدادابـنانغـري. )29(للقتليتعرضالحىتتكرارهاعدم
تتضـــــمنبشــــروطاالالكامـــــلامللــــكمقابلـــــةبعــــدمموقفـــــهعلــــى

املغولمغادرةعنفضال،البلدةمنخروجهوعدمالكاملسالمة
.)30(الطرفنيبنيالصلحيتمحاملاميافارقني
شــدادابــناجراهــاالــيتاملفاوضــاتيفتقــدمحصــلانــهيبــدو

حيـث، بـن بـاجيوازدمـراملدعوامرائهماحدطريقعناملغولمع
ــــنمــــعذهــــباالخــــريان ــــاباىلشــــداداب ــــةب ــــعلكــــياملدين يقن

علــــماملدينــــةوايلفاســــتقبلهماالمــــريفانفــــراجمتبانــــهاحملاصــــرين
مــنكماملســالةاخــذتاين((:شــدادابــنلــهوذكــراالعســرالــدين
ثالثـــةدامتـــردد، وبعـــد))مبصـــلحتكماخـــربوانـــتم، حقهـــاومـــنهم

واحللــوىالشــواءاملفاوضــنياىلخالهلــانيرســلو كــانواحيــثايــام
ـــميظهـــروالكـــيوالـــدجاج .)31(احلصـــارمقاومـــةعلـــىقـــادرينا

يفبالنجـــاحتكللـــتقـــدشـــدادابـــنجهـــودانيظهـــرمـــاوعلـــى
اكثر مــن مائـــةبــيقــدراملــالمــنمبلــغعلــىطــرفنيالبــنيالصــلح

فرســــاً وارادوســــبعني، بغــــالمجــــال وثالثــــني، وثالثــــنيدينــــارالــــف
تركواحيث، عليهماتفقوامابنودبعضتنفيذجهتهممناملغول
املغـــادرةعلـــىعـــازمنيوهـــمشـــرقيهااىلوتوجهـــواميافـــارقنيغـــريب

)32(.
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الـيتالكبـريةاجلهـودبعـدمهمتـهيفيـنجحانشـدادابـنكاد
حـــاكم املوصـــل ارســـالاملفاوضـــات،لوالتلـــكيفبـــذهلاقـــدكـــان
)33(الشــهرزوريةاتفــاقربهمخيـاملغــولاىللؤلـؤ، رســالةالــدينبـدر

الناصـــــر، امللـــــكضـــــد)34(الكـــــركوصـــــاحبالصـــــاحليةواالمـــــراء
مـــنعســـكرهاخـــراجمـــنمتكنـــواحـــىتجيشـــهمبحاصـــرةوقيـــامهم
مناهلربعلىعزمموقفهحبراجةالناصرمللكاعلمماولّ البالد،
طالبــــا منــــهشــــدادابــــناىلرســــائلعــــدةارســــلانبعــــد، دمشــــق
امللـكبـنيواالصـالح، ميافـارقنيعـناملغولخطربدرءاالسراع
يفالرسـائلتلـكوقعـتحظـهلسـوءولكـناملغـول،وبنيالكامل
والوضــــعالضــــعيفةامكانياتــــهعــــنهلــــمفكشــــفت، املغــــولايــــدي

اىلوامليــلالصــلحلــنقضالفرصــةاعطــاهمممــا، احلــرجالعســكري
لعـدةالقتالتوقففرتةاما امللك الكامل فقد استغل،)35(الغدر
ــانيقهدمتــهمــاوعمــارةاملدينــةاســوارفقــام بتحصــنيايــام مــنا

. )36(السور
مـعاخـر عقـده اجتمـاعاىلابن شداداشار الوقتنفسويف
ابـــنفـــاراد،  الصـــاحليةاالمـــراءعـــنخـــرياالحيـــث ســـالهيشـــموط

يشـــموطقلـــبيفوالرهبـــةاخلـــوفبالقائـــهموقفـــهيـــربزانشـــداد
ــم((:قــائالً ايــاهمبوصــفهاجابــهحــني االســالم، وهــمشــجعاءا
م.دمياطعلى)37(ريدا فرانسكسروا عسكرالذين يكونونوا
وطلبوا املغول انكروا ذلك وغضبوا من قوله ان، اال))فارسالف

.)38(بالدهمنه العودة اىل 
بصــاحبها والتقــىمــارديناىلتوجــهبعثتــهمــنشــدادابــنعــادملــا

حبـقفعلـهمـاعلـىوشـكرهشـدادابـنعلـىاثىنالذي، امللك السعيد
حـقيففعلتهمابلغينقد((:قائالً املغولمعمفاوضاتهيفاملسلمني

ـــــهوطلـــــب، )...)خـــــريااهللافجـــــزاكاملســـــلمني للملـــــكينقـــــلانمن
اليـهاذا ارسـلمليافارقنياحملاصرةالقوة املغوليةاجالءاستعدادهالناصر

ــ  هـــذهمصـــاريفهـــوويتكلـــففـــارسثالمثائـــةمـــددا عســـكريا قـــدره بــ
ــاءخطــةوضــعمعــا علــىالعمــلمثومــناحلملــة الــدينبــدرنفــوذال

.)39(املوصلمنلؤلؤ
ن مــاردين، وهنــا حــران بعــد عودتــه مــعلــى مث عـرج ابــن شــداد 

وصل اليه كتاب من صاحب ماردين خيربه بان املغول ندموا على 

ــم عــازمون علــى رد  ثانيــة لكــي ابــن شــداداقــامتهم مبيافــارقني، وا
ـــائي، غـــري ان ابـــن شـــداد، مل جيبـــه  يوصـــل الطـــرفني علـــى اتفـــاق 
وواصـــل ســــريه حــــىت دخـــل حلــــب، وهنــــا جـــاءه كتــــاب اخــــر مــــن 

وط تـرك ميافـارقني واسـتخلف فيهـا حـاكم مـاردين خيـربه بـان يشـم
مع حامية عسكرية صغرية ملنع امللك الكامل ) سنتاي(احد نوابه 

. )40(من اخلروج عن املدينة
فعــت االســباب الــيت داىليف نفــس الوقــت واشــار ابــن شــداد

الظـروف املناخيـة الصـعبة املتمثلـة ،وهـياملغول اىل مغادرة املدينـة
ــــزول االمطــــار وتســــاقط ا ــــرة ن ــــة الطعــــام بكث لثلــــوج فضــــال عــــن قل

م، وحـــدد مؤرخنـــا وقـــت رحـــيلهم  وانتشـــار االمـــراض بـــني حيوانـــا
)م1259/هــ657(سـنة عن املدينة يف سلخ مـن شـهر ربيـع االول

كما واستمر امللك الكامل بارسال عدة رسـائل اىل دمشـق . )41(
امللــك الناصــر مســاعدته، وبقــي االمــر هكــذا حــىت انتهــت اً طالبــ
.)42()م1259/هـ657(سنة 

حــــىتــــاحــــلانومــــا، حلــــباىلســــريهابــــن شــــدادمث واصــــل
دمشـق، ويبـدواىللقـدومبايسـتدعيهالناصـرامللكمنرسالةوصلته

ولكـــنلـــه،الناصـــرإســـتدعاءســـببذكـــرعـــنتغافـــلشـــدادابـــنان
بعثتــــهتفاصــــيلملعرفــــةاوهلمــــا، ألمــــرينيعــــودذلــــكســــبباننــــرجح

اىلالقادمــــةاالحـــداثجتـــاهاملغـــولقــــفمو عـــناستشـــارتهوثانيهمـــا
وبعد دخوله اىل دمشـق، توجـه اىل لقـاء امللـك الناصـر،،الشامبالد

العســــاكر الشــــهرزورية،بصــــحبتهوكانــــتاملقــــدس،بيــــتمــــنالقــــادم
حــاكمعليــهعــرضابــن شــداد مبــاأبلغــه اللقــاء الــذي مجعهمــا وبعــد

.)43(عليهعرضماجتاهالصمتالتزمامللك الناصراناالماردين،
بشــجاعةيتمتــعكــانابــن شــدادانســبقمــاكــلمــنتبــني

، آخــرحينــاً هلــموالتصــديحينــااملغــولبرضــىالفــوزعلــىوقــدرة
بــانالبــاحثنياحــدواشــار.احلكــاماحــرتامموضــعجعلــهمــاوهــذا
ثقافةمنطرفامباشرةغريبطريقةكشفتقدكانتالبعثةتلك
ويبــدو، الطــرفنيبــنياملتبــادلواراحلــخــاللمــنوذلــكشــدادابـن
خــــاللمــــناملغــــولمــــعاحلــــديثاطــــرافجتــــاذبشــــدادابــــنان

مما، ذلكاىليشرملشدادابنوانخاصةبينهمامرتجموسيط
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بالديفاجلنود االتراكببعضصلةعلىكانابن شدادانيدعم
ينطبــقاالمــرونفــس، لغــتهممــنبعــضمعرفــةلــهاتــاحممــاالشــام
وهكـذا عـاد ابـن شـداد مـن سـفارته دون حتقيـق .)44(غـولاملعلـى

.اية اهداف 

دور االمراء الكرد في الدفاع عن ميافارقين ضد :ثانيا
المغول

بعـد انقضـاء فصـل الشـتاء عـاود املغـول هجـومهم الرابـع علـى 
، ويف هـــذه املـــرة )م1259/هــــ657(وذلـــك ســـنة مدينـــة ميافـــارقني

م شدد املغول حصارهم على املدينة ، ورغم عددهم الكبري اال ا
فشـــــلوا يف اقتحـــــام املدينـــــة، بســـــبب االســـــتعدادات الكاملـــــة الـــــيت 

.)45(اختذها اهل املدينة يف مواجهة اي هجوم حمتمل
االســتيالء عليهـــا اتبعــوا اســلوب املكـــر عــنوملــا عجــز املغـــول 

ــــاء هــــذه املدينــــة، فقــــام يشــــموط  واخلــــداع مــــن اجــــل االيقــــاع بابن
لـــذين يتعـــاونون معـــه اىل اهـــايل املدينـــة ،ليســـلم ابارســـال عمالئـــه

اليهم حتت ذريعة شرائها من هوالكو فاشـار ابـن شـداد اىل ذلـك 
ل يشموت شرف الدين العالئي، ووصل اليهم بعد نزو :(( قائال 
ـــار مـــن : وقـــال انـــين اشـــرتيت هـــذا البلـــد واهلـــه بســـبعني الـــف دين

ا حيلة فام)46(...))هوالكو  م شعروا با تنعوا عن ذلك، غري ا
وكــذلك وصــل اىل ميافــارقني يف تلــك الفــرتة مــن بــدر الــدين . )47(

لؤلؤ حاكم املوصل احدمماليكه واخربهم بان بدر الـدين قـد بـذل 
. )48(ما بو سعه من اجل شراء البلد من هوالكو

ويبدو مـن خـالل سـياق حـديث ابـن شـداد ان االمـراء الكـرد 
ووافقهم ، )49(اهلكاريوهم حسام الدين بن ره ش وعماد الدين

وا بكل جسارة على هذا ردّ االمري علم الدين االعسر اخلوارزمي،
حنـن نعـرف حمـال اسـتاذك : ((ورفضوا تسليم املدينة وقالوااململوك

ـــا اهللا تعـــاىل، وعـــزم  ـــا فانـــا قـــد بايعن واهللا مـــا ينـــزل االّ مـــع حجار
.)50())حسام الدين على ضرب رقبته، فلم ميكنه عمادالدين

عــزالســلطانالــرومبــالدصــاحبعلــمومــن جهــة اخــرى ملــا
وهو احد حلفاء املغول كيكاوس الثاين ابن كيخسرو الثاينالدين
الكرد، توجه إىل ميافارقني وبعد وصوله االمراءعليهاقدمماعلى

هذهمعهمبالقرب من احد اسوارها اجتمع باولئك االمراء وكان
الــــرومصــــاحبمــــنهموطلــــبارخمتــــالــــدينجنــــمالطواشــــياملــــرة

، منـهاسـتطلقتهقـداين((:قائالهوالكواىلالكاملامللكاخراج
:لـــهفقـــالواعليـــهاشـــرتطواالكـــرداالمـــراءاناال، ))عنـــهعفـــاوقـــد

، )51(القرمــــانجســــراىلالبلــــدةعــــناملغــــولعســــكررحــــلان((
يــديبــنياىلالكامــلامللــكمــعوحضــرناواوالدنــاحبرمينــاخرجنــا
ماالهوالكو منالكاملامللكخرجمىت:وقالواالشرطرفضواا

.)52())باحلبالتعلقميافارقني
صــاحبمســاعيجنــاحبعــدماملغــولاحــسيبــدومــاوعلــى

الوبـاءووقـعاالقواتفقلت((املدينة، علىاحلصارفشددواالروم
قـويمـنانـهاىلاحلـالـموبلغـت، القتلـى واجلـوعبكثـرةباهله

الكاملـةالصـورةشـدادابـنعـرضكما. )53())اكلهصاحبهلىع
الســالمل الــيتاىلفتطــرقهلــااملغــولهجــوماثنــاءميافــارقنيملدينــة
ســـلمســـتمائةاالبـــالغ عـــددهو املدينـــةاســـوارعلـــىاملغـــولانصـــبه

، )55(املدينةابوابحبراسةاملكلفنياالمراءامساءتناولكما. )54(
واملغـولاملدينـةاهـلبـنيحـدثالـذيقتـالالعـنبدقةحتدثمث

والـــيتاملدينـــةاســـواراحـــدعنـــدالكامـــلامللـــكفيهـــاشـــاركوالـــيت
مــــنمتكــــنهموعــــدماملغــــولمــــنكبــــريعــــددمقتــــلعــــناســــفرت
املدينـةعلـىاشـتداملغـولخطـرفانذلك، مع)56(املدينةاقتحام
ارســالاىلاضــطرامللك الكامــلممــا، والفنــاءواجلــوعالقتلــىبكثــرة
بتســليمهمعــهواالتفــاقســنتاياىلموســىاالشــرفامللــكاخيــه
بنـودتنفيـذوالجـل، ميافـارقنيعـنرحـيلهممقابـلالسناسـنةقلعة

وهــومعهــماملتعــاوننياالمــراءاحــداملغــولكلــف،  معهــماالتفاقيــة
بتلــــكالصــــرمنكيابــــنممــــدودالــــدينبــــدربــــنحيــــىيالــــدينفــــتح

انالقلعــة،غريليســلماملغــولمــنفــةطائاالخريمــعفتوجــه، املهمــة
القلعــــةوايلمـــنفطلـــباملغــــولمـــعخملصـــايكــــنملاالمـــريهـــذا

، وقتلـوهبـذلكاملغـولفـاحس، ذلكبعدموباطنا، تسليمهاظاهرا
. )57(رهينةعندهماالشرفوابقوا

افتخـــارمماليـــكمـــناثنـــنيحماولـــةاالثنـــاءتلـــكيفوصـــادف
ـــدين ـــةلتســـليمخيـــاينبـــدورالقيـــام)58(يـــاقوتال للمغـــول،املدين

خطـــــةووضـــــعوا. )59(ســـــيدهممـــــعالشخصـــــيخالفهـــــمبســـــبب
وســـهَّل هلـــم ) 60(البهادريـــةاملغـــولمـــنمجاعـــةمـــعواتفقـــوابـــذلك،
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اىلشدادابناسوارها، فأشاراحدطريقعناملدينةاىلالدخول
ــم االمــري الكــردي انغــري، نفــرســتة االفســاعةملــدةدخلــوااا

عنيـفقتـاليفمعهـمودخـلهلمتصدىشرهدين بنحسام ال
اثنــني وســبعنيجثتــهيفكــانانــهبــن شــدادواشــاراستشــهدحــىت
.)61(بالنشابطعنة

ميافارقنيوسقوطالكاملامللكايةعنلرواياتهواستكماالً 
ملـــااخلـــوارزميســـنجرالـــدينعلـــماالمـــرياناىلبـــن شـــداداشـــار
حيثــهالكامــلامللــكاىلســار، شرهبــنلالمــريحــدثمــاتــيقن
شـــديداقتـــاالوقــاتالللقتـــالالطرفــاناملغــول، فاســـتعدقتـــالعلــى

.)62(سنجرالدينعلمواسرالكاملامللكزميةانتهت
املباغــتاملغــولهجــوماىلشــدادابــناشــاراخــرىجهــةمــن

امللــــكاخـــذمـــنومتكنـــوا، الكامـــلامللـــكالـــذي فيـــهربجالـــعلـــى
:املغـوللـهوقـالقراسـنقريسـمىتركـيمملـوكومعـهاً اسـري الكامل

دوشاخعنقهيفوجعلواكمابذلك،  نؤمرملالننانقتلكماحنن
اىلفحملـوااالشرفامللكواخوهالكاملامللكاما،)63(خشب
سببالي: لهوقالاوالاالشرفامللكاالخريفطلب،هوالكو
وملا، معهوصرتهاليفخرجتاخاكحاصرنااناىلمعناكنت

بل، احلكميليكنمل: االشرفامللكولدي؟ فقالاىلخترجمل
.)64(فقتلبقتلههوالكوامرعندها. لهتابعاوكنت، الخيكان

امللــــكبــــنيدارالــــذياحلــــوارتفاصــــيلشــــدادابــــنتنــــاولمث
انفـرد بـذكرقـدكـانمؤرخنـاانيبـدومـاوعلـىوهوالكوالكامل

بـنيمثـلفلما، الكاملامللكاستحضر(: (ئالً ما جرى بينهما قا
م، املغولقواننيتعلمانت:قاليديه ثالثـةاحدهمعملاذابا

فمـامهـدانيفسـقيتك((وانـتيقتـلالرابعويفعنهيعفىذنوب
صــاحبالــدينلــركنواعطائهــاآمــدســورــدموامرتــكشــربت؟

ساكركوعواموالكاخوتكخذ:لكوقلتفعلتماالرومبالد
اينالرابعفامتنعت؟ والذنباخلليفةنقاتلحىتبغداديفقيينتوال

ضــيافةوالهديــةيلسـريتوالايلختــرجفلــمبيوتـكعلــىعـربت
.)65())متوتالحىتوجهيابصرتوال

الكاملجواباىلمشرياتلكروايتهبسردشدادابناستمر
رؤيــــةيفاملشــــقةاحتمــــلحــــىتانــــتمــــن((:هلوالكــــوالــــذي قــــال

علــــيَّ جيــــبخــــارجيبــــل، ديــــنوالقــــولمالــــكوجهــــك؟ انــــت

مين؟ أخريُ انتشئباي:هوالكوفقال.منكخريٌ وانا، قتالك
فـانهـذاومـع، وامانـةديـنويل، وبرسـولهبـاهللاومـنالنين:فقال
مـــنلنــاوكــان.يشــاءممــنوينزعـــهيشــاءمــنيؤتيــهاهللابيــدامللــك
، اراداذابكاهللايفعلوكذلك.لكذمنافذهب، تربيزاىلعدن
عســكركمـنيـرتكوال، ذريتـكويسـيب، يقتلـكمـنعليـكيرسـل
السـالطنيمنالنكمنكاكربكالمك:هوالكولهفقال.احدا

بـهفطيـفالشـاماىلبراسهوبعثعنقهضربمث)66())الصغار؟
بدمشق وكان ذلك يف سنة الفراديسبابعلىوعلق، البالديف
. )67()م1260/هـ658(

كما تصدى ابن شداد ملوضوع مهم بعد سيطرة املغول علـى 
ا البــاقني علــى قيــد احليــاة،  ميافــارقني وهــو ذكــره احصــاءا لســكا

ا من العوام ثالثة وستني نفسا، ومن ((: فقال ان املغول وجدوا 
وكــان مـن ضــمنهم افتخـار الــدين ،))االجنـاد اثنـني واربعــني رجـال

وميكــن . )68(الــدين خمتــار اخلــادم املظفــرييــاقوت الســعدي وجنــم
ا النــاجني قــد جتــاوز املئــة اي  مائــة ومخســةالقــول ان عــدد ســكا

. )69(ابن شدادشخصا حسب احصائية 
ومـــن ناحيـــة اخـــرى ذكـــر ابـــن شـــداد ان املغـــول بعـــد دخـــوهلم 

ـــــا يف اجلـــــامع وهـــــم ســـــيف الـــــدين املعلـــــم . ميافــــارقني مجـــــع اعيا
خــوان وتقــي الــدين االطــروش والشــمس جنــم الــدين دفــرت: واخــواه

بن اخليطلي، والوزير حممد بن الفقاعي وغريهم، وملا رفضوا هؤالء 
مــنهم المــوال هلــم امــروا بقــتلهم ومل يبــقطلــب املغــول باعطــائهم ا

سوى سـبعة اشـخاص ونـرجح مـن ضـمنهم ثالثـة مـن الكـرد وهـم 
الـــنجم ابـــن اجلبـــل اجلـــودي و ) حصـــن كيفـــا(احلـــاج حممـــد احلصـــين 

هــــم تقــــي فس الــــدين ســـنقر العلكــــاين، امـــا االربعــــة االخـــرين ومشـــ
الــــدين االطــــروش واحلــــاج حممــــد القاصــــد ومشــــس الــــدين قراســــنقر 

. )70(وعالء الدين الالوي
هل ان هـوالء االعيـان الـذين قـتلهم املغـول ابن شدادومل يذكر 

اشــخاص كــانوا ضــمن العــدد االول ســبعةاو الــذين إبقــاهم وهــم 
ــم  ومخســة شخصــا ،مائــة البــالغ عــددهم  غــري اننــا نــرجح هــؤالء أ

كـــــانوا مســـــتقلني عـــــن العـــــدد االول وليســـــوا مـــــن العامـــــة او مـــــن 
. االجناد

كما تطرق ابن شداد اىل موضوع اخر وهو ذكره لالوضاع
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االقتصــادية الصــعبة ألهــل املدينــة اثنــاء احلصــار وبعــده احتالهلــا، 
حيــث ،منهمذكــر ان املعــامل احلضــارية مل تســلم فضــال عــن ذلــك 

مث رحلـوا امر بتدمري كل حتصينات املدينـة واملراكـز الثقافيـة فيهـا ،
م وهو عبد اهللا الـالوي عنها بعد ان سلموا املدينة اىل احد اعوا

ا واســــــــ ــــــــا ـالدارة شــــــــؤو حيكمهـــــــــا مــــــــن قـــــــــبلهم اىل ســـــــــنة تمر 
.)71()م1282/هـ679(

مد آسيطرة المغول على مدينة :ثالثا
)م1259/هـ657(سنة

شار ابن شداد ان مدينة آمد وميافارقني كانت والية واحدة أ
مـــا، واحـــدةواليـــةآمـــد وميافـــارقنيتـــزلمل((:فـــذكر قـــائال ملفا

)م1095/هـــــ488(ســــنةويف)72())بينهمــــامجعنــــافلــــذلكيتفــــردا
صـــادراالمـــريقبـــلمـــنوحكمـــتميافـــارقنيعـــنامـــدانفصـــلت

السـلطانعليهـافاسـتوىل)م1181/هــ577(سـنةاىلهبيدوبقيت
.)73(ايوببنيوسفالدينصالح
الـيتوالظـروفاالحـداثاىلتطرقنـاقـدكنـااخـرىجهـةمن
ســــنةمـــدآعلـــىالســــيطرةمـــنالكامـــلامللــــكخالهلـــامـــنمتكـــن

سـنةاىلنوابـهبيـداسـتمرتقدكانتواليت،)م1257/ه 655(
، الســـــنةتلـــــكيفامـــــدهوالكـــــوقصـــــد، حيـــــث)1259/هـــــ657(

اســتدعىقــدهوالكــو اىل امــد كــانبوصــولانــهابــن شــدادويشــري
ابـــنذلالـــدينالنائـــب يف املدينـــة عـــن امللـــك الكامـــل وهوســـيف

وطلب منه هوالكـو ان يسـلمها ايـاه وادرك هـذا النائـب )74(جملي
ـــة اجلـــيش املغـــويل فســـلم امـــد اىل هوالكـــو،  بعـــدم متكنـــه مـــن جما

روم ومهــا عـز الــدين بــالد الـاالخـريحكم املدينــة اىل صـاحيبوعهـد
.)75(واخيه ركن الدين

عـنمعلومـاتايـةيقـدمالانههناشدادابنعلىيؤخذومما
المسـهذكـرهسـوىجمليبنذلالدينسيفالكاملامللكنائب
خـاللمـنايضـاويتبـني،بامدالكاملامللكعننائباكانوبانه

مبوهبـةيتمتـعكـاننـه، ويبـدو اشروطدونهلوالكومدآتسليمه
انتهىقدااليويبالنفوذاوالسلطةبانمعرفتهخاللمنسياسية

ــــــادركللمغــــــولتابعــــــةاملنطقــــــةواصــــــبحت ــــــهعــــــدمف علــــــىقدرت
وســـــلموها هـــــم، ِســـــلماً الـــــيهماملدينـــــةبتســـــليمفقـــــاممـــــواجهتهم

الـــرومســـالجقةوهـــمالـــبالديفاخـــرىسياســـيةقـــوةاىلبـــدورهم
عـزومهـاسـالطينهممـناثنـنيبـنيمقسـمةانذاكالسلطةوكانت
الـبالدواقتسـماــ فتسـلماهاالـرومبالدالدين صاحيبوركنالدين
ارسـالنقلـجالدين الـدينركنحصةمنمدآفاصبحت، بينهما

.)77()م1268/هـ666(سنةقتلاناىلبيدهوبقيت)76(
مـد لسـالجقة الـروم، غم من ان املغول تنـازلوا عـن حكـم آبالر 

م عيَّنوا  م مـع نـواب سـالجقة الـروم فاشـار املؤلـف اىل غري ا نوا
ــــم . )78())ونوابــــه بامـــد مـــع نــــواب التـــرت(: (ذلـــك بقولـــه مبعـــىن ا

شاركوا يف حكـم امـد مـع سـالجقة الـروم،ومن الطبيعـي ان تكـون 
السلطة الفعلية للـبالد بايـديهم، حـىت يكونـوا مطلعـني علـى مجيـع 

الســـــلطة يف  اناىل ابـــــن شـــــدادمث تطـــــرق . االحـــــداث يف املنطقـــــة
مـــد انتقلـــت بعــــد مقتـــل ركــــن الـــدين ألبنـــه غيــــاث الـــدين وبقــــي آ

اي الســـنة . )79()م1281/هــــ679(االخـــري حيكـــم الـــبالد اىل ســـنة 
.من تاليف كتابهبن شداداليت انتهى 

لمدينة هوالكوحصار: رابعا
)م1261ـ1259/هـ659ـ657(ماردين

هــياهكتابــيفشــدادابــنفيهــاتوقــفحمطــةاخــركانــت
يفهدفـــههوالكـــوحقـــقانفبعـــد، مـــاردينعلـــىاملغـــولســـيطرة

توســــيعوامــــد، ارادميافــــارقنياجلزيــــرةمــــدناهــــماالســـتيالء علــــى
.مــــاردينمنهــــا، و اجلزيــــرةبــــالدمــــنتبقيةـاملــــاالجــــزاءاىلســــيطرته

ــــــــــــت ــــــــــــكيفاملدينــــــــــــةوكان ــــــــــــداالثنــــــــــــاءتل الســــــــــــعيدامللــــــــــــكبي
علـىهوالكـونـزلان، ومـا)م1255ــ1259/هـ653ـ637(االرتقي

امللـكيسـتدعيبعـثحـىت)م1259/هـ657(سنةاواخريفمدآ
االخري،الســـعيد )80(ارســــالنقــــرااملظفــــرامللــــكولــــدهاليــــهفســــريَّ

الدينسابقواالمريجمليبنحممدالدينمهذبالقضاةوقاضي
ــــان ورســــالةهديــــةمعهــــموارســــل، امرائــــهاكــــابرمــــنوكــــان، بلب

القـدرةعـنمنعـهاحلضـور ملـرض عـنتـاخرهعـنتتضمن االعتـذار
علـىاملغـولسـيطراناالثنـاءتلـكيفوصادف.)81(احلركةعلى
الكامــــلامللــــكحــــرميمــــنــــاكــــانمــــنواخــــذوااليمانيــــةقلعــــة

الناصـــرامللـــكولـــدهمـــنهمو واقاربـــهواوالده)ميافـــارقنيصـــاحب(
.)82(يوسفالدينصالح
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متالـذياللقـاءتفاصـيلاىلشـدادابـناشاراخرىجهةمن
فلمــــا((:قــــائالً اشـــارحيــــثوهوالكـــوالســــعيدامللـــكرســــلبـــني

علــــــــــىاطلعهــــــــــمهوالكــــــــــواىل،الســــــــــعيدامللــــــــــكرســــــــــلحضـــــــــر
معلــــىليــــؤثر، مصــــريالكامل ميفويلقــــيمعنويــــا الرعــــبقلــــو

قـالاالعتـذاروا رسـالةوادّ اهلديةمواقدّ فلما، ))...والفزعواهللع
ــــــيس((:هوالكــــــو هــــــووامنــــــا، الســــــعيد صــــــحيحامللــــــكضمــــــر ل
عليـــهسرتســـيمـــايـــرىحـــىتالناصـــرامللـــكمـــنخوفـــا، متمـــارض

علــيانتصــرواناملـرضبزيــادةاعتــذرعليـهانتصــرتاالمـور، فــان
للملككانلويب، ولكنجيتمعملبانه، البيضاءاليدلهفتكون
كـــانمـــاالـــبالداىلدخـــويلعـــدممـــنمتكنـــهكافيـــةقـــوة الناصـــر
علـىيـدلوهـذا، مصراىلرعيتهوكرباءامرائهوحرميحرميهيبعث
، )83())حضـورهلـهلرعيـتايل،السـعيدامللكنزللولذا، اهلرب

الوفــــــدعضـــــويواحتجــــــزوحـــــدهالقاضـــــيبــــــردهوالكـــــوامـــــرمث
بانهوعرفه،جرىمباالسعيدامللكواخربفعاد القاضي.االخرين

ـــَديالـــدينوركـــنالـــدينعـــزهوالكـــوعنـــدراى الـــدينغيـــاثَوَل
.)84(الرومسالجقةسلطان

ارســالعلــىونــدماملوقــفخبطــورةالســعيدامللــكشــعرعندئــذ
اىلالتقــدمعلــىالناصــر حتثــهامللــكاىلرســلبارســالفقــام، ولــده
ومالـه، كمـابرجالـهاليـههورحلاليهاوصلمىتانهويعده، حلب
،الظــاهرثانيــة يفهديــةاليــهمليقــدّ هوالكــواىلآخــررســوالً وارســل

وحيرضـهمالـرومسالجقةسلطانوولديالسعيدوليتصل سرا بابن
ســلطانبـنالــدينلعـزوقـالاملهمــةهـذهالرسـولفنفــذاهلـربعلـى

ديـدهـوعليـكاالبقـاءمـنهوالكـوهـدفان((: الرومسالجقة
ــــكالناصــــرامللــــك ــــكحملبــــةال، ب ــــةل ــــةفاوســــعفيــــكورغب يفاحليل

واهللا:وقـالذلـكعلـىعزالدينفشكره، منهواحلذرهعناالنفصال
فلـــوبعـــضعـــنبعضـــنابتخـــاذلاالايـــدينامـــنالـــبالدخرجـــتمـــا

.)85())جرىماعليناجيرملجمتمعةالكلمةكانت
نفســــهاالســــنةاحــــداثابــــن شــــداد ذاكــــرا ضــــمناســــتطردمث

انالفـــــرتةتلـــــكخـــــاللهوالكـــــو اســـــتطاعان) م1259/هــــــ657(
مثــل جزيـــرة ابـــن اجلزيـــرةمــدنمـــناخــروعـــددامــدعلـــىيســتويل

ريثمـــا ، مـــاردينامـــرتاجيـــلوقـــرر, عمـــر وســـنجار وحصـــن كيفـــا
اىلالضــخمةقواتــهراسعلــىفتوجــه، الشــاممــعحســابهيصــفي

مـــاردين صـــاحب، وكـــان)86(عليهـــايســـتويلانواســـتطاعحلـــب
مرضــهمــنشــفيمثاملــوتعلــىواشــرفمــرضذلــك قــدخــالل

)87(.
ملـــاالســـعيدامللـــكاناىلشـــدادابــناشـــاراخـــرىاحيـــةنمــن

اتبـــــاعاىلجلــــأمــــاردينعــــنالــــدفاعمـــــنمتكنــــهعــــدممــــنتــــيقن
يطلـبهوالكـواىلارسـلحيـث،هوالكـومـعالسلمياالسلوب

احملجـوزيناعضـاء وفـدهاحـدبلبـانالـدينسـابقاالمرياعادةمنه
مــدةيفلهاســتماقــدوكــان، اليــههوالكــوبــهفبعــث، املغــولعنــد

ســابق الــدين بامللــك الســعيد اشــار اجتمــعلمــا فعنــده،احتجــازه
عليه بارسال هدية اخرى اىل هوالكو ، فسريه واصحبه عز الدين 

سـراالـدينسابقعليهواشاراهلديةلهقدمابن بطة ،فلما وصال 
، فاســــتدعاه)بطــــةبــــنالــــدينعــــز(االخــــرالرســــوليســــتميلان

انــههــلالســعيدامللــكامــرحبقيقــةيعلمــهانمنــههوالكــو وطلــب
واضــــحةاجابــــةيعــــطملبطــــةابــــنانغــــريمتمــــارض؟اممــــريض
نفــسويفهوالكــويرضــيبــانهــذامبوقفــهخيــرجانوارادهلوالكــو
ارادبعــدها، ســيدهجتــاهاالجيــايبموقفــهعلــىاحلفــاظارادالوقــت

امللــكبــهيتمتــعمــامــدىبطــةابــنخــاللمــنيعــرفانهوالكــو
ئالزمتـــهإذا((:قـــائًال لـــهالقـــوةمـــندالســـعي انـــهتعلـــمفهـــلبـــا
كثريةألشياء:قال، سبباليقال، اصاليفعلما:قاليفعل؟

وانكـم، تقولونـهكالمعندتقفونوال، ألحدتفونالانكممنها
تطيقـهالمـاتكلفـوهموانكـم، حقـوقهمترعـونوالامللـوكينون

قصــدتهفـان:قـال، قتلتــهاليـكنـزلمـىتانــهحتقـقوقـد، نفوسـهم
:قـالشـئبـاي:قـال، نعـم:مـين؟ قـالنفسـهمينـعانيقـدرفهـل

فيهــاادخــرفانــهواالقــواتالــذخائرمــنفيهــاومبــا، قلعتــهحبصــانة
جـوابعلـىهوالكـوحيصـلملوعنـدما.)88())سـنةاربعـنيقوت

هـــداياباعطائـــهجانبـــهاىليكســـبهاناراد، بطـــةابـــنمـــنواضـــح
امللــــكاىلواضــــحةرســــالةوســــلمهمــــارديناىلعودتــــهبعــــدمثينــــة

.)89(عنهأعفيبانهالسعيد
اجتمـــاععـــنبالتفصـــيلشـــدادابـــنحتـــدثمـــن جهـــة اخـــرى

اكـابر اسـتمالةيفمعـهواتفاقهبلبانالدينسابقمعهوالكو سراً 
االمر، هذابتكفلوالزمهبذلكمراسيمهلمماردين، وكتباهايل
السـعيدبـناملظفـرامللـكمعـهيرسـلانالـدينسـابقعليـهفاشار
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مـــــعوســـــريهطلـــــبمـــــااىلفاجابـــــهبـــــذلك،ابيـــــهقلـــــبليطمـــــئن
بطـــةبـــنعزالـــدينخـــالمث، الرســـالةأديـــاوصـــالفلمـــا، الرســـولني
، ))لــهالعليــهوانــه((هلوالكــوالــدينســابقميــلوعرفــهبالســعيد

عضــــــديفذلــــــكففــــــت، دسائســــــهمــــــنيســــــتفيدوناملغــــــولوان
ثالثـةديـةــذلـكــاثربلبـانالـدينسابقسريقدوكان، لسعيدا

.)90(هوالكواعتذاراىلورسالة
ـــــانغـــــادرانمـــــا ـــــهبعـــــضاجتمـــــعحـــــىتمـــــاردينبلب غلمان
بــهاجتمــعمــىتانــه، لــهوقــالواهوالكــواىلمبيلــهوعرفــوهبالســعيد

وصــولهقبــلعليــهتقــبضاناملصــلحةواناالحــوالعليــكافســد
بطـــةالــدينعــزذكــرهملــاتعزيــزاً ذلــكوجــاء، املغــولرمعســكاىل
ثانيـةلريسـلهبـالعودةيـأمرهطلبـهيفماردينصاحبفارسل، عنه
واختذ، ماردينمغادرتهبعدجتدَّدَ ألمرٍ جديدةبرسالةهوالكواىل

.)91(عليهللقبضحيلةذلك
مـاردينيفالكرداالمراءاحددوراىلابن شدادتتطرقَ كما

بلبــانالــدينســابقجتــاهالســعيدامللــكاختــذهالــذياملوقــفمــن
مــنمرســومعلــىحصــلواممــنوكــان)92(البخــيتالــديناســدوهــو

حــىتالــدينســابقجتــاهالســعيدامللــكبنوايــاعلــمانفمــا، بلبــان
صــاحبعليــهمــاعزمعلــىليطلعــهاليــهغالمــاالفــورعلــىارســل

الرســالةوابلغــهدنيســرعنــدالغــالمفلحقــه، عليــهبــالقبضمــاردين
وملوالكــوبلبــانفلحــق، عليــهقــبضمــارديناىلعــادمــىتوانــه
.)93(ثانيةمارديناىليعد

و، االحـداثتلـكجتاهالسعيدامللكموقفشدادابنذكر
لقتــاهلمفاســتعد، مــاردينيقصــدواانبــدالاملغــولانمــنتأكــد
ايــاماربعــةوبعــد.ةالقلعــاىلالــذخائرمــنالبلــديفكــانمــاونقــل
وعقــب، الســعيدللملــكهديــةحيملــونهوالكــومــنرســلوصــل
فنزلـــتهوالكـــوبقيـــادةاملغـــولقـــواتوصـــلتقصـــريةبفـــرتةذلـــك
، ومل)م1260/هـــ658(ســنةاالوىلمجــاديمطلــعيفمــاردينعلــى
انشــدادابــنوذكــر، يومــاعشــرســتةطيلــةالقتــالهوالكــويعلــن

لفــــرتة حبملــــة استكشــــافية مــــعاتلــــكخــــالليقــــومكــــانهوالكــــو
مثاقتحامهــــا،عليـــهليســــهلحصـــانة القلعـــةمــــدىويـــرى، قـــواده

ـاوجـدانبعـدغادرها خـالطعليهـا، فقصـداالسـتيالءصـعبةا
ارســـلحيـــث، اقتحامهـــاكيفيـــةيفخطـــةوضـــعهنـــاكمـــنواراد

انمنــهطالبــامــاردينصــاحباىلخــالطقاضــيابــنمــعرســالة
االقــــــواتمنهــــــاوياخــــــذعســــــكرهدخلليــــــاملدينــــــةابــــــوابيفــــــتح

بذلكالسعيدهلمفاذن. عنهايرحلانقبلاياملعدةوالعلوفات
.)94(تامةحبريةواخلروجالدخوليفوترددوافدخلوها
اليـــومعصــركــانملــابانــهشــدادابــناشــاراخــرىجهــةمــن
املدينـــةاســـواراملغـــولتســـلقاالوىلمجـــاديمـــنوالعشـــرينالثـــاين
يفااهاليهــفقــاتلهمالبلــدوهـامجواالســيوفوجــردواولالطبــودقـوا
هلـــمفـــتحاناىليومـــاوســـتنيثالثـــةالقتـــالوداموالشـــوارعاالزقـــة
اجلــامعاىلمنــهودخلـواعليــهفســيطرواطريقـاالبلــدمقــدميبعـض

املدينـةاهـلفضـعفبالنشابمنهايرمونواخذوااملنائروصعدوا
لالحتمــاءكنقــاطكنــائسالاملغــولواســتغل، الــدروبحفــظعــن

اكــــانلبـــــاطن((فيهــــا اكثـــــرفانســــحب))املغـــــولمــــعالصـــــحا
مثومـــن.املدينـــةعلـــىاالســـتيالءللمغـــولومت، القلعـــةاىلاالهـــايل
اىليصـــلفلـــمجمـــانيقســـتةعليهـــاونصـــبواالقلعـــةمبهامجـــةبـــدءوا
انتهــتاناىلاحلصـارواسـتمر، احجـارثالثـةسـوىمنهـاالقلعـة

.)95()م1261/هـ659(سنةودخلت)م1260/هـ658(سنة
امللـكوفـاةكما تناول ابن شداد ضـمن احـداث تلـك السـنة

وفاتــهخــربووصــل.املظفــرابنــه امللـكبعــدهاحلكــموتــويلالسـعيد
الشافصـينعلـيالفـارسبـنامحـدمسهارجلطريقعناملغولاىل

اىلرسـوالً فأرسلوا.املغولاىلالقلعةمنبنفسهرمى، حيث)96(
ــــده ــــوا، املظفــــرامللــــكول ــــهوطلب وجــــرت، الطاعــــةيفالــــدخولمن

حاكمفارسل، ذلكعلىالتفاوضبشأنالطرفنيبنيمراسالت
ليعـــــرفالشـــــماعبـــــنيوســـــفالـــــدينعـــــزامســـــهمبعوثـــــاً مـــــاردين
ـــــادةمـــــعاالجتمـــــاعوبعـــــد، مـــــوقفهم ـــــوينقطـــــزوهـــــماملغـــــولق ن

تـويفمـىتوالكـوهمـعسـابقاً اتفاقـاً هنـاكبـأنذّكرها، وجرماغون
ذلـــكينكـــرملالـــدينعـــزانغـــرياملغـــولطاعـــةيفدخـــلوالـــده

بـانفاجـابوه، لـبالدهبتخـريبيكماالتفـاقنقضـتمبانكمواخربهم
.)97(طاعتهيفدخلمىتاخرىمبناطقسيعوضهااليلخان
مقــدميوبــنيرســلهبــنيدارمــامــاردينلصــاحبحتقــقوملــا
عليـــهاتفــقمـــاعلــىوافــقبانـــهاخــرىرســالةالـــيهمارســلاملغــول
صـاحببعـثالقلعـةاىلوبوصـوهلم، رهائنهلميرسلانشريطة

ــــ اخوامللــــككاجــــاربــــنحممــــودالــــديننــــورجانبــــهمــــنمــــاردين ـ
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اىلوارسلهمابلبانالدينبسابققطزنوينفاصحبهـالمهالسعيد
سبقكمااليه الرسالةمبدينة مراغة، فادياحينذاكوكانـهوالكو

قطــزعليــهاتفــقمــاعلــىهوالكــوفاجــاب، عليــهاالتفــاقمتوأن
اوامـره اصـدرمثعندهماردينرسلاحتجزولكنه، وجرموننوين
مــن ســنةرجــبيفاملكــانفغــادروامــاردينعــنبــاجلالءقادتــهاىل
مـــارديناىلالرســـولنيهوالكـــواعـــادمث، ومـــن)م1261/هــــ659(

ومتمارديناىلفتوجهوااملغولكبارـ احدهدايبكوواصحبهم
علىاسالمهبعدفيماكوهدايواعلن.الطرفنيبنيالصلحعقد

.)98(ابيهمناختهاالخريفَزوجهاملظفريد امللك
اىلاملظفــــرامللـــكتوجـــه) م1261/هـــــ659(الســـنةنفـــسويف

اجتمــــعانــــهشــــدادابــــنوذكــــر، مثينــــةهــــداياهوالكــــو، واخذمعــــه
، واستقبله)99(لسلماسمالباغ التابعةرعلىمكانيفوالكو
هربـوااملوصلصاحباوالدانبلغين((:لهوقالواكرمههوالكو

فــــاترك، ذلــــكســــببكــــانوااصــــحابكماناعلــــموانــــامصــــراىل
عــــينحيرفــــوكانامــــنالفــــاينعنــــديرافقــــوكالــــذيناصــــحابك
الــبالددخلــتمــاواذا، مصــراىلبــالدكعــنالنــزوحيفويرغبــوك

وافــق امللــك املظفــر علــى تــرك اصــحابه .)100()معــيتصــحبهماسو 
ــــقعنــــد هوالكــــو، وعــــاد هــــو اىل مــــاردين، ويف رســــلحلقــــهالطري

حالتــــهاىلشــــدادابــــنثانية،واشــــاراليــــهبــــالعودةوامــــروههوالكــــو
خوفـا،ترجتـفوفرائصـهفعـاد((فقـالهوالكـومنوخوفهالنفسية
ان(: (هوالكـولهقالهباجتمعفلما،))طرفالهيطرقالوالنوم

رايــتوقــد، مصــرصــاحبمــعباطنــالــكاناخــربويناصــحابك
عنيَّ مث،))اليهالتسللمنمينعكمنجهيتمنعندكيكونان
وســعانمــاردين، بعــداىلواعادمهــا)بغــاامحــد(يــدعى امــرياً لــه
االتفـاقحكمـه، حسـباىلواخلـابورنصـيبنيبادخـالملكهمن

.)101(ماردينقلعةابراجدمضاايوامرهالسابق،
امللـــــكجانـــــبيضـــــعفانهوالكـــــواراداخـــــرىجهـــــةمـــــن
وكانرجالهكباربقتلقامحىتاالخري،غادرهانمالذااملظفر،
اســـدومهـــاالكـــرداالمـــراءمـــناثنـــانمـــنهمرجـــالســـبعنيعـــددهم

امللــكعـنفضــال.)102(عزيـزالبخيتالــدينوحسـام، البخــيتالـدين
حممــدالــدينونــورالســعيدامللــكابــنارتــقالــدينناصــراملنصــور

بـنالـدينوعلمالقلعة ـوايلـالدينوعالءحاحريالدينوفخر

: فاشاربقولهالرجالهوالءملقتلتأسفمؤرخناانويبدو.جندر
جنـاحيقـصانبقـتلهمقصـدامنـا، ذنـبمـنهمالحـديكنومل((

.)103())املظفرامللك
على اجلزيـرة، البـد مـن هوالكوسيطرةموضوعخنتمانوقبل

االشــــــارة اىل كيفيــــــة ســــــيطرة القــــــوات املغوليــــــة علــــــى بقيــــــة املــــــدن 
ونصــيبنيواملــوزرومجلــنيالعــنيراسلــواحلصــون اجلزريــة، فبالنســبة

اال، اجلزيـرةبـالدمـنعليـهاسـتولوافيمـاعليهـااستولوااملغولفان
م بعـداملظفـرامللـكردينمـالصـاحباملنـاطقهـذهعـنتنـازلواا
ســـنةيفقصـــدوهعنـــدماالـــبالدمــنيـــدهيفمـــاعلـــىصــاحلهمان
الوقـــتففـــيكيفـــاحلصـــنبالنســـبةامـــا.)104()م1260/هــــ658(

الطاعةتقدميبنيماوميافارقنيمارديناامري فيهرتدديكانالذي
ــةاملقاومــةبــنيومــاعــنهمهلوالكــو رغمــاً الــوالءو  ا انجنــد، وا
مـعهلوالكـووالـوالءالطاعـةيقـدمكيفاحصنامرياالوحدلكامل
وجليـة، نسـبهعـنفسـالهيديهبنيوامتثلهدايامنلهاحضرما

.)105(احلصنىعلاهوابقلهفّرق، امره
يفشــدادابــنلــدىخاصــةامهيــةً ســنجارمدينــةاحتلــتكــذلك

محكـــمـــنبـــدءا، التفصـــيلمـــنبشـــئتارخيهـــاوتنـــاول، الفـــرتةتلـــك
كــانانــهفاشــار، املغــولبيــدســقوطهاوحــىتلؤلــؤبــنامساعيــلامللــك
ابنــه) م1259/هـــ657(ســنةلؤلــؤالــدينبــدروفــاةبعــداملدينــةحيكــم
ــــدينعــــالءاملظفــــرامللــــك ــــركاالخــــرياناال، ال ــــةت اىلوغــــادراملدين
مـناالخـريوعنيامساعيلالصاحلامللكالخيهسنجارفسلم، الشام
للملـكتابعـةاملدينـةوبقيـت.الـديننـورالعادلامللكنهابعليهاقبله

.)106(املوصلحاكمامساعيلالصاحل
الشــــاميةالســــاحةيفتغيــــرياتحصــــلتالفــــرتةتلــــكوخــــالل

ـــــــزم ســـــــنةجـــــــالوتعـــــــنيمعركـــــــةيفاملماليـــــــكامـــــــاماملغـــــــولوا
املغـولمنوالءهملؤلؤالدينبدراوالدفغّري ).م1260/هـ658(

امساعيـــــلامللـــــكشـــــعر، بـــــذلكاملغـــــولعلـــــموملـــــا، كاملماليـــــاىل
ســــيفاجلزيــــرةحــــاكماخيــــهاىلوارســــلاملوصــــلفــــرتك، بــــاخلوف

عنـــــدمصـــــراىلوالتوجـــــهاملنطقـــــةمبغادرتـــــهيعرفـــــهاســـــحقالـــــدين
.)107(بيربسالسلطان
الـدينبـدراوالداسـتقبلبيربسالسلطانانشدادابناشار

اخلليفـــةومعهـــمثانيـــةمجهـــزهمث، واكـــرمهممصـــروصـــوهلمعنـــد
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ويطردواثانيةالعراقاىليعودوالكي)108(باهللاملستنصرالعباسي
مــنالقعــدةذيشــهريفدمشــقاىلاجلميــعفوصــلمنهــااملغــول
قســمواالعــراقاىلتــوجههمواثنــاء. )109()م1261/هـــ659(ســنة

ــــلللملــــكاملوصــــلتكــــونانوتقــــرر، بيــــنهمفيمــــاالــــبالد امساعي
امللــكنصــيبمــنفكانــتســنجارامــا، اســحقللملــكرةواجلزيــ

قتلالعباسياخلليفةانحدثالذيانغري.الديناملظفر عالء
يففكانـــااســحقواخــوهاملظفــرامللـــكامــا، املغــولمــعمعركــةيف

وقصدوااملدينةغادروا، اخلليفةمقتلخربوصوهلموبعد، سنجار
. )110()م1262/هـ660(سنةمناحملرميفذلكوكانمصرثانية

واخيـهاملظفـرامللـكمغـادرةبعدحاكمبدونسنجاروبقيت
فخـــراملدينـــةقاضـــيوعيَّنـــوابيـــنهمفيمـــااهاليهـــافـــاجتمعاســـحق
اجليـوشقـدومحـىت، املدينـةحيكـماالخريوبقىهلاحاكماالدين

، )111(امساعيــلامللــكفيهــاوكــانوحاصــروهاملوصــلاحنــواملغوليــة
امساعيــــلامللــــكبعــــث، املوصــــلعلـــىاحلصــــاراملغــــولشــــددوملـــا

قــــداالخــــريوكــــان، الــــربيلاقــــوشالــــدينمشــــساالمــــرياىلرســــالة
اىلالقـدوممنـهوطلـب، اخرىومناطقوحرانحلبعلىسيطر

حـراناىلوسـارحلبمنمشس الدين خرجملساعدته ، املوصل
فخــرالقاضــيواعتقــلاملدينــةعلــىوســيطرســنجارقصــدومنهــا
.)112(الدين

ــــ احلـــافظيالـــزيندوراىلشـــدادابـــنتطـــرقاخـــرىجهـــةمـــن
، املغـــولبيـــدوســـنجاراملوصـــلســقوطيفالســـببــــ بانـــهلـــهمعاتبــا
اىلفارسـل، مـاردينقاصـداهوالكـوعنـدمـنقـدمقـداالخريوكان

الـربيلالـدينمشـسبـانواعلمهـمللموصـلاحملاصرةاملغوليةاجليوش
قليلــه، واشـــاريف تلـــك الفــرتة عســـاكرومعــهســـنجاراىلوصــلقــد

لنجـدةاملوصـلاىلوصـولهقبـلوقتالـهالفرصـةتفويـتبعـدمعليهم
علىفارسلوا، املغولعندقبوالاحلافظيالزينكالملقي.حاكمها

معركةيفالربيلالدينمشسقواتمعواشتبكواجيشاالسرعةوجه
.)113(البريةاىلواتهبقوفرارهالربيلالدينمشسزميةانتهت

وهـدمواعليهـاوسـيطرواسـنجارحنـواملغـولتقدماثرهاوعلى
االمـريوهـومـواليهماحـدقـبلهممنعليهاوعينواوابراجهاقلعتها
حـــىتللمغـــولتابعـــةاملدينـــةوبقيـــت، املوصـــليقيصـــرالـــدينعلـــم

.)114()1281/هـ679(سنةكتابهتاليفمنشدادبنانتهى

الخاتمة

الـذي لعبــه املـؤرخ ابـن شــداد دورالـركـزت هـذه الدراسـة علــى - 1
حينمـــا شـــارك يف احـــداث عصـــره كســـفارته اىل املغـــول احملاصـــرين 

ومقابلته املباشرة مـع قـادة )م1260/هـ657(ملدينة ميافارقني سنة
ـــه احلـــديث معهـــم ،ملـــا كـــان يتمتـــع بـــه مـــن صـــفات  املغـــول وتناول

ـــــ.الرســـــل واملبعـــــوثني  اء احلصـــــارعن اهـــــايل مـــــن اجـــــل الصـــــلح وا
.ميافارقني 

ما اورده ابن شداد يف كتابه االعـالق اوضحت هذه الدراسة- 2
جنـــــده يف املصـــــادر االخـــــرى اخلالفـــــات مـــــن معلومـــــات فريـــــدة مل

بـــني الســــالطني واالمـــراء احملليــــني يف منطقــــة والصـــراعات القائمــــة
اجلزيــــرة والشــــام ،والــــيت ادت بالنهايــــة اىل ســــقوط املــــدن الكرديــــة 

.حدة تلو االخرى يف قبضة املغول الوا
قــدمت هـــذه الدراســـة مـــن خــالل كتـــاب االعـــالق معلومـــات - 3

نـــادرة عـــن الـــدور الكبـــري الـــذي لعبـــه عـــدد مـــن امـــراء الكـــورد يف 
الدفاع عن مدينة ميافارقني امثال حسـام الـدين بـن ره ش وعمـاد 

.الدين اهلكاري ،وظلوا يقاتلون املغول حىت استشهدوا 
ات اليت اوردها ابـن شـداد ،يتبـني ان اغلبيـة من خالل املعلوم- 4

.املدن الكردية اصبحت تدار من قبل نواب املغول 

المصادر والمراجع و الهوامش 
من امراء هوالكو ومقدميه، اسلم على يد امللك املظفـر قـرا ارسـالن ابـن )1(

ابــن شــداد، : ينظــر. امللــك الســعيد جنــم الــدين ايلغــازي فزوجــه اختــه مــن ابيــه
الق اخلطــــــــرية يف ذكــــــــر امــــــــراء الشــــــــام واجلزيــــــــرة، حتقيــــــــق حيــــــــىي زكريــــــــا االعــــــــ

2، ق3، ج)1978:دمشـق(عبارة،منشورات وزارة الثقافـة واالرشـاد القـومي،

.692، ص
حممـــد بـــن غـــازي بـــن ايب بكـــر بـــن ايـــوب، تـــول حكـــم : امللـــك الكامـــل)2(

/ ه658م، قتــل بايــدي املغــول ســنة /ه642ميافــارقني بعــد وفــاة والــده ســنة 
مدحية : احلنبلي، شفاء القلوب يف مناقب بين ايوب، حتقيق: يتظر. م1260

.345، ص)1996: مصر(شرقوي، 
م كانــت 1271/هـــ669هــو االبــن الثالــث هلوالكــو تــويف ســنة : يشــموط)3(

امه حمظية امسها بو قاجني ايكجي من اخلطائيني شارك يف حصار ميافارقني 
خ، ترمجـــــة حممـــــد صـــــاحل نشـــــأت اهلمـــــداين، جـــــامع التـــــواري: ينظـــــر. ومـــــاردين

.57، ص2،ج)ت.د:القاهرة(واخرون،دار احياء الكتب العربية ، 
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.489ص، 2، ق3االعالق، ج)4(
. 490املصدر نفسه ، ص)5(
. املصدر نفسه)6(
شــــارل لــــودي، االعــــالق اخلطــــرية لعــــز الــــدين ابــــن شــــداد ،جملــــة املشــــرق )7(
.164، ص 2،ج)1935:بريوت(،
هــــي احلــــزام الــــذي يوضــــع يف وســــط جســــم الدابــــة او علــــى : اصــــة احلي)8(

القلقشــــندي، صــــبح : ينظــــر. فخــــذيها حتــــت ذيلهــــا لتثبيــــت الســــرج للركــــوب
ــــدين ،دار  االعشــــى يف صــــناعة االنشــــا ،علــــق عليــــه حممــــد حســــني مشــــس ال

حممدامحــددمهان، معجــم ؛ 134، ص2، ج)1987:بــريوت(الكتــب العلميــة ،
ملــــــــــــــــــــــــــــــــوكي، دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــــر االلفـــــــــــــــــــــــــــــــاظ التارخييــــــــــــــــــــــــــــــــة يف العصـــــــــــــــــــــــــــــــر امل

.65،ص)1990:بريوت(املعاصر،
.491، ص2، ق3االعالق، ج)9(
امللــك (يبــدو ان ابــن شــداد قــد اخطــا يف ذكــر اســم حــاكم محــاه وهــو )10(

م وان هـذا 1259/ ه 657الن االخري ولد يف هـذه السـنة أي سـنة ) املظفر
د، غـري انـه االلتباس حدث الن والده امللـك املنصـور حممـد الزال حيكـم الـبال

توجه اىل دمشق وكانت السلطة يف البالد بأيدي امرائهم وهم االمري طغريـل 
ـــاء الــــدين والشـــيخ شـــرف الـــدين شـــيخ الشــــيوخ والطواشـــي مرشـــد والـــوزير 
وهــؤالء االمــراء ايضــاً قــدموا واىل حلــب وســلموا مفــاتيح بالدهــم اىل هوالكــو 

، وكانــت الســلطة فلمــا وصــل ابــن شــداد اىل محــاه والوضــع فيهــا غــري مســتمر
الفعليـــة بيـــد والـــدة امللـــك املنصـــور وهـــي غازيـــة خـــاتون بنـــت امللـــك الكامـــل 

وبعـد معركـة عـني ) أي املظفـر(ومعها حفيدها امللك املظفر، وهلذا ذكر امسه 
جاولت وانتصار املماليك اعاد امللك املظفر بيـربس والـده امللـك املنصـور اىل 

مث ). م1284/هــ682(اواخـر سـنة حكم محاه وظل حيكم املدينة حىت وفاته 
تســــــــلم امللــــــــك املظفــــــــر حممــــــــود احلكــــــــم وبقــــــــي حيكــــــــم حــــــــىت وفاتــــــــه ســــــــنة 

ابو الفداء ،املختصريف اخبار البشر،حتقيق حممود : ينظر). م1300/هـ698(
؛ 309-308، ص2، ج)1997:بــــــــــريوت(ديـــــــــوب ،دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة،

.394-392احلنبلي، شفاء القلوب ، ص 
.491ص،2ق، 3االعالق، ج)11(
.492املصدر نفسه ، ص)12(
هــي قلعــة حصــينة وعجيبــة عنــد راس جبــل، قــرب مــاردين بــني : الصــور)13(

يـــــاقوت احلمـــــوي، معجـــــم : ينظــــر. اجلبــــال وهـــــي مـــــن توابــــع مدينـــــة مـــــاردين
.434،ص3ج،)2010:بريوت(البلدان،دار صادر،

، 2، ق3ابـــن شـــداد، االعـــالق، ج: ينظـــر. كـــان احـــد مقـــدمي املغـــول)14(

.742ص
نـــوع مـــن املكاتبـــات حتمـــل علـــى اجنحـــة الىحمـــام او رســـائل : البطـــائق)15(

حيملهـــا احلمـــام وتكتـــب علـــى ورق خـــاص رقيـــق مـــن صـــنف الـــورق الشـــامي 

حممــد قنــديل النقلــي، التعريــف : ينظــر. يعــرف بــورق الطــري وهــي ضــغرية جــداً 
.65، ص)1984: مصر(مبصطلح صبح االعشى، 

.492ص، 2ق، 3االعالق، ج)16(
ص ، 2، ق3ابن شداد، االعـالق، ج: ينظر. هو امري من امراء املغول)17(

646.
واشار احد الباحثني بان ذلـك االسـتقبال مـن فبـل املغـول لوفـود البعثـة )18(

م بالعصي على اعتبار ان ذلـك  ينم عن عادات وتقاليد املغول الوثنية وضر
سـند امحدعبـد الفتــاح، :ينظـر. هـو نـوع مـن التطهــري هلـم قبـل لقـائهم باخلــان

. 111ص، )2007:القاهرة(ابن شداد مؤرخا،رؤية للنشر والتوزيع،
ـا كانـت جلـنس مـن )19( هو نوع من القمـاش كـان يصـنع يف تربيـز ويقـال ا

. الـذين كـانوا يقطنـون يف املنـاطق املتامخـة حلـدود الصـني) اخلطا(الرتك يدعى 
.378، ص2احلموي، معجم البلدان، ج: ينظر

البــاحثني بــان هــذا ،واشــار احــد493ـ492، ص2، ق3االعــالق، ج)20(
كــــان احــــد مراســــيم املغــــول يف اســــتقبال الوفــــود ) أي قطــــع الثيــــاب وحرقهــــا(

. 112ينظر سند ،ابن شداد مؤرخا ،ص.اخلارجية 
.493املصدر نفسه، ص)21(
.املصدر نفسه)22(
.املصدر نفسه)23(
مدسعيد رضا ،االعـالق اخلطـرية قسـم حم: املصدر نفسه؛ وكذلك ينظر)24(

، 14،عـــــدد)1980:بغـــــداد(اجلزيـــــرة دراســـــة وحتليـــــل ،جملـــــة املـــــؤرخ العـــــريب،
.17ص

.493، ص2، ق3االعالق، ج)25(
.494املصدر نفسه، ص)26(
.495املصدر نفسه ، ص)27(
.املصدر نفسه)28(
.496، ص2،ق3االعالق ،ج)29(
.املصدر نفسه)30(
.ر نفسهاملصد)31(
.املصدر نفسه )32(
الشهرزورية نسبة اىل بالد الشهرزور، وهم طائفة من الكـورد هربـوا مـن )33(

ــم  بالدهــم امــام زحــف املغــول وســاروا اىل الشــام، وعنــد غــور االردن التقــى 
الظــاهر بيــربس وتــزوج االخــري مــنهم، ودخلــوا معهــم يف طاعــة امللــك املغيــث 

س املنصـوري، زبـدة الفكـرة يف تـاريخ اهلجـرة،بيـرب : ينظـر. عمر حاكم الكـرك
ريتشاردز،منشـــــورات املعهــــــد االملـــــاين لالحبـــــاث الشــــــرقية .حتقيـــــق دونالـــــد س

.34ص،)1998:بريوت(،
هــو امللــك املغيــث عمــر بــن العــادل الثــاين ابــن امللــك : صــاحب الكــرك)34(

/ ه648(تــوىل احلكــم يف قلعــة الكــرك )م1208/ هـــ606(الكامــل ولــد ســنة 
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وبقـــــــــــي حيكمهـــــــــــا حـــــــــــىت مقتلـــــــــــه بيـــــــــــد الظـــــــــــاهر بيـــــــــــربس ســـــــــــنة ) م1205
.384-383احلنبلي، شفاء القلوب، ص: ينظر). م1273/هـ671(
.132؛ سعيد، ابن شداد، ص 496، ص2،ق3االعالق ،ج)35(
.497، ص2، ق3االعالق، ج)36(
وهـو لقـب بلغـة الفـرنج معنـاه ) ريـد فـرنس(ذكر املقريزي هـذا اللقـب بــ )37(

زم امام جيوش مصـر ملك فرن سا واملقصود به هنا هو لويس التاسع الذي ا
الســلوك ملعرفــة : ينظــر. يف احلملــة الصــليبية الســابعة) م1251/ هـــ648(سـنة 

ــــــــــــــــب  دول امللــــــــــــــــوك ،حتقيــــــــــــــــق حممــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد القــــــــــــــــادر عطــــــــــــــــا،دار الكت
.333، ص1ج) 1997:بريوت(العلمية،

.497ص،2ق،3االعالق، ج)38(
.املصدر نفسه)39(
.133؛ سعيد، ابن شداد، ص499ـ 498، ص املصدر نفسه)40(
.499، ص2، ق3االعالق ، ج)41(
.املصدر نفسه)42(
.499ص، 2،ق3االعالق ، ج)43(
؛ ومـــن اجلـــدير باالشـــارة اليـــه ايضــــا ان 110عبـــد الفتـــاح، مؤرخـــا، ص)44(

واردة املرتمجـني كــانوا احــدى طوائـف ديــوان االنشــاء يقومـون برتمجــة الكتــب الــ
والصــادرة وكــذلك كــانوا خيرجــون مــع الوفــود الدبلوماســية لتــويل مهمــة الرتمجــة 

عبــــد املــــنعم ماجــــد، نظــــم ســــالطني املماليــــك ورســــومهم يف : ينظــــر.شــــفهيا 
.56ص55، ص1، ج)1979: القاهرة(مصر،مكتبة االجنلو املصرية،

.500، ص 2، ق3االعالق، ج)45(
.500، ص 2ق، 3االعالق، ج)46(
ذلك طلــب مــنهم شــرف الــدين العالئــي بــرنس جــوخ علــى انــه يســري كــ)47(

ــــيهم ــــه واعطــــوه ســــبعني برنســــا، ينظــــر. اىل نســــائه وحيضــــرهن ال : فوثقــــوا بقول
.500ص، 2،ق3االعالق،ج

؛ خوانــــدمري، تــــاريخ حبيــــب الســــري يف 501، ص 2، ق3االعــــالق، ج)48(
، ) ش.هـــــ1333:ــــران(اخبــــار البشر،جملدســــوم ،انتشــــارات كتاخبانــــه خيــــام،

.99، ص3مج
مل يذكر ابن شداد هـل ان عمـاد الـدين اهلكـاري هـذا هـو نفـس االمـري )49(

العماد اهلكاري الـذي بعثـه امللـك املشمرــ سـبق االشـارة اليـه اىل االمـري امحـد 
واظـن انـه شخصـية واحـدة حيتمـل ناسـخ . بن بلس املمـوي اثنـاء وصـوله امـد

.الكتاب كتب امسه بشكلني خمتلفني
.501ص، 2، ق3عالق، جاال)50(
) م1243/هــ541(هو جسر بارض ميافارقني بين سنة : جسر القرمان)51(

ابـــن تغـــري بـــردي، : ينظـــر. مـــن قبـــل االمـــري االرتقـــي حســـام الـــدين بـــن ارتـــق
ــــدين ،دار  النجــــوم الزاهــــرة يف ملــــوك مصــــر والقــــاهرة،حتقيق حســــني مشــــس ال

.269، ص5، ج)1992:بريوت(الكتب العلمية،

.در نفسهاملص)52(
خوانـدمري، تـاريخ حبيـب السـري، : ؛ ينظر ايضـا509، صاملصدر نفسه)53(

.100ص،3مج
.503ـ 502ص ،2ق،3العالق ،جا)54(
اشار ابن شداد اىل ان املتسـلم لبـاب الكـر والقبلـة االمـري سـابق الـدين )55(

الجــني اخلزنــدار ـ احــد مماليــك شــهاب الــدين غــازي ـ فنــزل اىل بيتــه بعــض 
يايل من غري ان يعلم بـه فنـزل مملـوك اخـر يسـمى اقـوش اىل التـرت واعلمهـم الل

فاقاموا سلما وصعد فيه حنو ثالثة مئة نفس، وكان . بغيبة استاذه عن الباب
بــني الســورين خــادم لصــاحب احلصــن يســمى دينــار، فلمــا راهــم اخــذ رحمــه 

، 2ق،3االعـــــــالق، ج: ينظـــــــر. ومشـــــــى مـــــــع الســـــــور وطعـــــــن مـــــــنهم رجـــــــالً 
.502ص

.املصدر نفسه)56(
؛ وذكــر احـد املــؤرخني بـان اهــايل املدينــة  503، ص2،ق3االعـالق ،ج)57(

انـه مل : (كانوا قـد وجهـوا رسـالة اىل يشـموط اثنـاء حماصـرته للـبالد قـالوا فيهـا
يبـــق يف املدينـــة احـــد لـــه طاقـــة وقـــدرة مـــا عـــدا افـــراد احيـــاء بـــارواحهم امـــوات 

تاكل ولدها، فلو اقبل االن جيش باجسادهم، وصار االب ياكل ابنه واالم 
اهلمـــــذاين، جــــــامع : : ينظـــــر...). فلـــــيس هنـــــاك خملـــــوق يســـــتطيع مواجهتـــــه

.320ص319، ص2التواريخ، ،ج
هو افتخار الدين ياقوت اخلادم السعدي اسـتاذ امللـك الكامـل االيـويب )58(

-503، ص2، ق1عن اخباره كتـاب االعـالق، ج: صاحب ميافارقني ينظر
507.

بب اخلــــالف بــــني اململــــوكني وســــيدهم افتخــــار الــــدين يــــاقوت عــــن ســــ)59(
، 2، ق3االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق، ج: ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعدي

.504ـ 503ص 
ادر وهي كلمة مغولية معناها مبارز، وكـانوا : املغول البهادرية)60( مفردها 

يشكلون جزءاً من فرقة احلرس اخلاص جبنكيزخـان، وهـذه الفرقـة كانـت تقـوم 
مباشـــرة وكـــانوا ال خيرجـــون اىل احلـــرب اال اذا كـــان اخلـــان علـــى خدمـــة اخلـــان 

نفســه مــع جيشــه يف ميــدان القتــل، واحيانــا كــان يســند الــيهم النظــر يف ادق 
التفاصيل اخلاصة بعسكر اخلان وكانوا عادة من الطبقة االرستقراطية املمتازة 

خ ،دار عبــد املعطـي الصــياد، املغــول يف التــاري: ينظــر. يف االمرباطوريـة املغوليــة
.257، ص )1970:بريوت(النهضة العربية،

.504، ص 2ق، 3االعالق، ج)61(
نــوينبوتـاناملغـولمقــدمياحـدانشـدادابــناملصـدر نفسـه ؛ واشـار)62(

ومصــابرة قــوةمــنفيــهراىملــاحلمايتــهيشــموطمــناالعســرطلــبقــدكــان
مــنقتـلهـذا:وقــالوقتلـهاخـذهبــذلكعلـمملـاســنتاياناال، فاعطـاه إيـاه

.504، ص2، ق3االعالق، ج:ينظر.كثرياخلقااملغول
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ذا التعبري يف اللغة الفارسية الصـليب وذكـر احـد البـاحثيني ان )63( يقصد 
هـــذه الكلمـــة جـــاءت مـــن الفعـــل دةشـــخه أي عصـــره بالدوشـــاخة أي ذات 

، مصـــــطلحات احملقـــــق حيـــــىي 2، ق3االعـــــالق اخلطـــــرية، ج: الفلقتـــــني ينظـــــر
.904عبارة، ص

.504، ص2، ق3االعالق، ج)64(
.505ـ 504املصدر نفسه، ص)65(
.506ـ 505ص، املصدر نفسه)66(
، شـــامهابـــو: مـــنكـــلايضـــاقتلـــهاىل، اشـــار506ص، نفســـهاملصـــدر)67(

حتقيــق ابــراهيم ، كتــاب الروضــتني يف اخبــار الــدولتني النوريــة والصــالحيةذيـل
؛ ابـــن314ص313،ص)2002:بــريوت(مشــس الــدين،دار الكتــب العلميــة، 

حتقيق عمر عبـد السـالم تـدمري،مفرج الكروب يف اخبار بين ايوب ، واصل
؛ وخيطــئ267، ص6،ج)2004:بـريوت(بـريوت،–،املكتبـة العصـرية صــيدا 

، 2اهلمـذاين، جـامع التـواريخ، ج: كـل مـنالكامل باالشـرفاسمباستبدال
ق بشــار عــواد معــروف وابــن الفــوطي، كتــاب احلــوادث اجلامعــة،حتقي319ص

، )1997:بـــــــريوت(وعمـــــــاد عبـــــــد الســـــــالم روؤف ،دار الغـــــــرب االســـــــالمي،
،دار الكتـــــــــــــــــــــــاب 2ذيـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــرآة الزمـــــــــــــــــــــــان،ط، ؛ اليـــــــــــــــــــــــونيين370ص

؛ ابـــــــو75ص،2وج432ص430، ص1ج، )1992:القـــــــاهرة(االســـــــالمي،
.203ص،3ج، الفداء، املختصر

.507، ص2، ق3االعالق، ج)68(
يــــذكر اهلمــــداين عنــــدما دخــــل املغــــول املدينــــة املصــــدر نفســــه ؛ بينمــــا)69(

فوجدوا السكان قد ماتوا مجيعاً  عدا سبعني شخصاً  نصفهم احياء اختفـوا 
.322، ص1، ج2جامع التواريخ، مج: ينظر. يف املنازل

.510-509ص، 2، ق3االعالق، ج)70(
.510املصدر نفسه، ص)71(
.278املصدر نفسه، ص)72(
.املصدر نفسه)73(
ومــن احملتمــل جــدا انــه كــان كرديــا لوجــود عــدد  . ترمجــةلــه علــىاقــفمل)74(

.كبري من القادة يف تلك الفرتة باسم جملي
.527ص526ص، 2ق، 3االعالق، ج، شدادابن)75(
كيخســــرو الـــدينغيــــاثابـــن) الرابــــع(ارســـالنقلــــيجالـــدينركــــنهـــو)76(
)االول(كيخسـرو الـديناثغيـابـناالولكيقبـاذالـدينعـالءابن)الثاين(

االســماملغــول  لــهمقهــورين مــعوابــوههــوكــانالــذهيبويشــري.الســلجوقي
وعشـــرينمثـــاينولـــه)م1268/هــــ666(يف ســـنة خنقـــافقتلـــوهالتصـــرفوهلـــم
ادوارد فــــــون زامبــــــاور، معجــــــم: ايضــــــا ؛ ينظــــــر316ص، 3ج، العــــــرب، ســــــنة

مجة زكــي حممــد حســن االنســاب واالســرات احلاكمــة يف التــاريخ االســالمي،تر 
ـ216، ص2، ج)1951:القـاهرة(امحـد حممـود ،مطبعـة جامعـة فـؤاد االول،

218.

.527، ص2ق، 3االعالق، ج، شدادابن)77(
.527ص ،2،ق3االعالق ،ج)78(
.املصدر نفسه)79(
املنصــوربــنايلغــازيالســعيدامللــكابــنارســالنقــرااملظفــرامللــكهــو)80(

ـــــــق ـــــــقبـــــــنايلغـــــــازيبـــــــنارت مـــــــابني ســـــــنيت ملكهـــــــامـــــــاردينصـــــــاحب، ارت
املقريـزي، :ينظـر.سـنة33بـذلك، فحكـم)م1293ـ1261/هـ691ـ659(

781ص، 1، ق3السلوك، ج
مـــاختـــالفروايـــةاهلمـــذايناورد؛ وقـــد559، ص2، ق3االعـــالق، ج)81(

مــاردينحبصــارامرقواتــههوالكــوبــاناهلمــذايناشــارحيــثشــدادابــنذكــره
ا خمـــالفحلـــب وهــذاىلالتوجــهوقبل،مباشـــرةميافــارقنيقوطســـبعــدوضــر

سـنة حلـباىلهوالكـوبتوجـهاملؤرخـونذكـرهمـاخيـالفلسرياالحداث وهو
ابــــن:ينظــــر.مــــاردينحلصــــارهنـــاكمــــنقواتــــهوارســــال)م1260/هــــ658(

مفــــرج الكــــروب يف اخبــــار بــــين ايــــوب ،عمــــر عبــــد الســــالم تــــدمري ، واصــــل
، الســبكي؛269ـ268، ص6ج، )2004:بــريوت(،املكتبــة العصــرية صــيدا،

الشــــافعية الكــــربى ،حتقيــــق عبــــد الفتــــاح حممــــد علــــو وحممــــود حممــــد طبقــــات
.116، ص5، ج)1971:بريوت(الطنطاوي،دار الكتب العلمية،

.560ـ559، ص2، ق3االعالق، ج)82(
.560املصدر نفسه، ص)83(
؛ 343، ص1ج، يــلاليــونيين، ذعنــهونقــل؛ 560املصــدر نفســه ، ص)84(

.117ـ116، ص5الشافعية، جالسبكي، طبقات
ذيــل مــراة ، اليــونيينمــنكــلعنــهنقــل561، ص2ق،3االعــالق، ج)85(

.117ـ116، ص5الشافعية، جالسبكي، طبقات؛ 343، ص1الزمان، ج
الكــروب، مفــرج، واصــلابــن: ينظــرحلــبعلــىهوالكــوســيطرةعــن)86(

.270ـ269، ص6ج
.561، ص2ق، 3عالق، جاال)87(
.562ـ561ص، 2، ق3االعالق ، ج)88(
.املصدر نفسه)89(
.املصدر نفسه)90(
.564املصدر نفسه ، ص)91(
نسبة اىل القبيلة البختية املشـهورة موطنهـا االصـلي جزيـرة ابـن : البختية)92(

ـــــة وام ـــــل كردســـــتان بالشـــــجاعة والبطول ـــــازو عمـــــر، اشـــــتهر ابنائهـــــا بـــــني قبائ ت
م يف االمور العسكروية وفنون الفروسية، وكان من بقايا امرائهم فخـر  مبهارا
الــــــدين الــــــذي خــــــدم االراتقــــــة يف مــــــاردين حــــــىت العقــــــد الثالــــــث مــــــن القــــــرن 

ابـن فضـل اهللا العمـري، مسـالك االبصـاريف ممالـك : للمزيـد عـنهم. م14/هـ8
ــــــنجم،دار الكتــــــ ــــــوري ومهــــــدي ال ــــــق كامــــــل ســــــلمان اجلب ب االمصــــــار ،حتقي

؛ البدليســي، شــرفنامة، ترمجــة حممــد 207ـ206ج، )2010:بــريوت(العلميــة،
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مجيـــــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــــال امحـــــــــــــــــــــــــــد الروزبيـــــــــــــــــــــــــــاين ،مؤسســـــــــــــــــــــــــــة موكريـــــــــــــــــــــــــــاين 
.269،ص)2001:اربيل(للطباعة،

.561،564، ص ص 2، ق3االعالق، ج)93(
.564املصدر نفسه، ص)94(
.565ص، املصدر نفسه )95(
كرديــاكــانانــهيــرجحممــااصــلهعــنوالترمجتــهاىلشــدادابــنيشــرمل)96(

هــــذهاىل، فانتمائــــه)شابصــــين(باســــماملنطقــــةيفعشــــريةتوجــــدانــــهبــــدليل
، 1ج، الزمـانمـراةذيلعند اليونيين،الشخصهذااسموورد، واردالعشرية

.378ص
، اليـونيينشـدادابـنعنونقل567ص566ص، 2ق، 3االعالق، ج)97(

.379ص378ص، 1ج، ذيل
، ص 1نقـــــل عنــــــه اليـــــونيين، ذيــــــل، ج567ص، 2، ق3االعـــــالق، ج)98(

379.
مدينة تقع علـى بعـد قليـل مـن طـرف حبـرية اورميـة مـن ناحيـة : سلماس)99(

كــــم وهــــي اخــــر حــــدود 42الشــــمال الغــــريب وجنــــوب مدينــــة خــــوئ حبــــوايل 
سباهي زادة، اوضح املسالك اىل معرفة البلدان : ينظر. اذربيجان من الغرب

،)2006: بـــــــــــريوت(مهـــــــــــدي عبـــــــــــد اهللا الرواخيـــــــــــة، : ، حتقيـــــــــــقواملمالـــــــــــك

حسام الدين علي غالـب النقشـبندي، اذربيجـان دراسـة يف احواهلـا ؛391ص
ـــــــــــــة االداب ،جامعـــــــــــــة  ـــــــــــــوراة ،كلي السياســـــــــــــية واحلضـــــــــــــارية ،اطروحـــــــــــــة دكت

.77ـ76، ص)1984:بغداد(بغداد،
اليــونيين، قارنـه مـع؛568ـــ567، ص2ق،3ابـن شـداد، االعـالق، ج)100(

.379، ص1ذيل، ج
ـ 457ص،1اليونيين، ذيل، ج؛570ـ569االعالق، االعالق، ص)101(

458.
كنـز الـدرر وجـامع ،  الـدواداريالكـردينياالمـرييناسـم هـذيناىلاشار)102(

.84ص،8ج،)1972:القاهرة(الغرر،حتقيق اولراخ هارمان عاشور ،
، 1ين، ذيــــــل، جونقــــــل عنــــــه اليــــــوني569، ص2، ق3االعــــــالق، ج)103(

.457ص
.144، 68،139،143ص ص،1ق،3االعالق، ج)104(
.535، ص2، ق3، جاملصدر نفسه)105(
.208ص ،1ق،3جاملصدر نفسه، )106(

ـــــــــ 208املصـــــــــدر نفســـــــــه، ص )107( ؛ ابـــــــــن العربي،تـــــــــاريخ خمتصـــــــــر 209ـ
، )1997:بــريوت(الدول،وضــع حواشــيه خليــل منصــور،دار الكتــب العلميــة،

ابـــن عبـــد الظـــاهر، الـــروض الزاهـــر يف ســـرية امللـــك الظـــاهر،حتقيق ؛246ص
ـــــ114، ص)1976:الريـــــاض(،1عبـــــد العزيـــــز اخلـــــويطر،ط املقريـــــزي، ؛115ـ

.536ص،2ق،1السلوك، ج
هــو ابــو القاســم امحــد بــن االمــام الظــاهر حممــد بــن : املستنصــر بــاهللا )108(

الفــة يف القــاهرة الناصــر لــدين اهللا ،كــان احــد النــاجني مــن املغــول ،بويــع باخل
للمزيد عنه . وعرف باملستنصر الثاين )م1262/هـ659(يف شهر رجب سنة 

.100ـ 99ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص : ينظر 
ابـــن عبـــد الظـــاهر، الـــروض الزاهـــر، ؛ 209، ص 1، ق3االعـــالق، ج)109(

؛ املقريـــــــزي، 456،483، ص ص 1؛ اليـــــــونيين، ذيـــــــل، ج116ـ115ص 
ابـــن تغـــري بـــردي، املنهـــل الصـــايف واملســـتويف ؛ 545، ص2، ق1الســـلوك، ج

ـــــــائق القومـــــــة  ـــــــق حممـــــــد حممـــــــد امـــــــني ،دار الكتـــــــب والوث ـــــــوايف ،حتقي بعـــــــد ال
418ص، 2،ج) 2008:القاهرة(،
؛ ابــن عبــد الظــاهر، الــروض 210ـ 209، ص 1، ق3االعــالق، ج)110(

ــ116الزاهــر، ص ؛ العيــين، عقــد اجلمــان يف تــاريخ اهــل الزمــان ،حتقيــق117ـ
، 1ج، )2010:القـــاهرة (حممـــد حممـــد امـــني ،دار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة،

.328ص
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؛ الصفدي، الوايف بالوفيات ،حتقيـق ابـو 88، ص8الدواداري، كنز الدرر، ج
، 9، ج)2010:بـريوت(،دار الكتب العلميـة،1عبد اهللا جالل االسيوطي،ط

.418، ص2ابن تغري بردي، املنهل الصايف، ج؛ 193ص
، 9الصــــــــفدي، الــــــــوايف، ج؛211ـ210ص، 1ق، 3االعـــــــالق، ج)112(

؛ كمـــا اوردهـــا الـــدواداري بانـــه كـــان مـــع مشـــس الـــدين الـــربيل 194ـ193ص
.88، ص8كنز الدرر، ج: ينظر. تسعمائة فارس فقط

جــامع ؛ قارنــه مــع اهلمــذاين، 212ـ 211، ص1ق، 3االعــالق، ج)113(
.329ـ328ص،2التواريخ، ج

اهلمـــــــذاين، : ؛ وينظــــــر ايضــــــا244ص212ص، 2ق، 3االعــــــالق، ج)114(
ويشـــري ابـــن شـــداد ايضـــا بـــان ارزن ؛ 329ص328، ص2جـــامع التـــواريخ، ج

، 3االعــــالق، ج: ينظــــر. وميافــــارقني توالهــــا نائــــب املغــــول عبــــد اهللا الــــالوي
، )1990:وتبــري (؛ حممــد يوســف غنــدور، جزيــرة ابــن عمــر، 541ص، 2ق

.178ص
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پوخته
ژوو نڤیسڤهكولینل ڤ ن م ژووی ی ت م ی ل )عز الدین ابن شداد(حهلهبی ئاماژە یا هاتیه دان ب دەق

رن گزیرتا فوراتی ل جهرخی  رشین مهعغوولیان ل سهر باژ .)ز13/مش7(دور ه
كێڤهكولین یا هاتیه دابهشكرن ل سهر چوار تهوەران، ل تهوەر ی بۆ مهغوولیان ل )ابن شداد(ئاماژە ب ئ

رێتهرخانكریه بۆ رولیدووێ، و تهوەرێ)ز1259/مش 657(ساال  دا ژ باژ ن كورد د بهرڤان میافارقین میر
رێیژ ڤهكولینسیو تهوەرێ.دژی مهغوولیان دایه ب داگیركرنا مهغوولیان بۆ باژ 657(ساال ئامهدێگر

رێچوارێو ل تهوەرێ)ز1259/مش چكرنا هوالكوی بۆ باژ .سالماردین دایه ههر ل وێئاماژە ب دورپ

ABSTRACT
This study deals with the historical texts of the mushim historioa Izz al – Deen Ibn shadada al – halani a

bout the Mongol invasion of the cities of  al – Tazeera al – Furatia in the 1 A.H/ 13 A.D century.
The study divided into four topics, the Mongols in (657 A.h / 1259 A.D). The seconf topic devoted to study

the role of Kurdish Wmirs (Princes) in defending the city of Migadeakin against Mangol invasion. The third
topic dealt with the subject invasion. The third topic dealt with the subject of Mongol Control of the city of
Amid in (657 A/H / 1259 A.D). The Fourth topic tackles Hulaku's siege of Mardin city in 657 – 659 A.H / 1259
– 1261 A.D.
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األساليب القتالية لحركة بابك الخرمي ضد الخالفة العباسية
فرست مرعي إمساعيل و عبدالباري عابد اسعد 

العراق-كلية الرتبية، جامعة زاخو، اقليم كوردستان

)2014تشرين االول، 12:،  تاريخ القبول بالنشر2014آذار، 23:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
على الرغم من , نتيجة المشاكل والصراعات الداخلية التي كانت تعانيها, تأثير الحركات المعارضة على الدولة اإلسالميةسعى البحث إلى بيان 

بتطبيـق أســاليب , )حــرب العصـابات(=هـا لجـأت إلــى ممارسـة حـرب األنصـار إال أن, قلـة عـدد جيـوش تلــك الحركـات مقارنـة بجـيش الدولــة العباسـية
مثل تلك األساليب يطبقها الكثير من المقاتلين حتى فـي الوقـت . وكبدته الكثير من الخسائر, لنظامي للدولة العباسيةقتالية خاصة دوخت الجيش ا
وال يستلزم الكثير من العدة , ألنها ال تحتاج إلى الكثير من االستحضارات المعقدة, ألهميتها من الناحية العسكرية, الحاضر ضد الجيوش النظامية

.ب الحصول على نتائج جيدة في أرض المعركة من الناحية المادية والمعنويةإلى جان, والعدد

حركة بابك اخلرمي, العصر العباسي, التاريخ اإلسالمي الوسيط-:الكلمات الدالة

المقدمة

ــــام الكثــــري مــــن  مــــن املهــــم معرفــــة األســــباب الــــيت أدت إىل قي
مون احلركــــــــــــــات يف بدايــــــــــــــة حكــــــــــــــم اخلليفــــــــــــــة العباســــــــــــــي املــــــــــــــأ

وكـــــذلك , هــــــ وكيفيـــــة عالجهـــــا والقضـــــاء عليهـــــا)218_198(
معرفة األسباب اليت أدت إىل إطالة البعض منها وخاصـة مـا يقـع 

.ضمن نطاق حبثنا وهي حركة بابك اخلرمي
ملخصا : يتضمن األول, وهلذا مت تقسيم البحث إىل مبحثني

عــــن أوضــــاع الدولــــة العباســــية يف الربــــع األول مــــن القــــرن الثالــــث 
انــــتعش علــــى , ومــــا كانــــت تعانيــــه مــــن أوضــــاع حرجــــة, جــــرياهل

ا معســـــكر املعارضـــــني للدولـــــة العباســـــية ومت االشـــــارة إىل . حســـــا
والنجـــاح , بدايـــة قيـــام حركـــة بابـــك اخلرمـــي وســـعيه تنظـــيم أتباعـــه

وملاذا تأرجحـت كفـة . الذي حققه على حساب اجليش العباسي
) األفشـني(كـي قوى الدولة العباسية؟ خاصة بعـد توليـة القائـد الرت 

ــا؟, قيــادة اجلــيش العباســي ومــن . ومــا هــي االجــراءات الــيت قــام 
.املهم أيضا معرفة العناصر اليت سامهت يف جناح احلركة

فقد مت التطرق إىل أهم األساليب القتالية : أما املبحث الثاين
, اليت طبقها بابك اخلرمي يف معاركه ضد جيوش اخلالفة العباسية

واألســباب الــيت , اليب مــن املنظــور العســكريودراســة تلــك األســ
ومـــدى تأثريهـــا علـــى حتقيـــق , دفعـــت بابـــك اخلرمـــي إىل تطبيقهـــا

كمــا مت بيــان كيفيــة تعامــل , االنتصــارات وخاصــة يف بدايــة احلركــة
تهـــا ـــة إجيـــاد ســـبل جما ويف . األفشـــني مـــع هـــذه األســـاليب وحماول

ك اخلرمـي اية املبحث الثـاين متـت االشـارة اىل كيفيـة هـروب بابـ
ومالبســات أســره مــن , مــن قلعتــه بعــد احتالهلــا مــن قبــل األفشــني

وطريقة إعدامه يف سامراء بني يدي اخلليفة العباسي , قبل األرمن
.هـ)227_218(املعتصم 

المبحث األول 
حركة بابك الخرمي 

لمحة مختصرة عن أوضاع الدولة العباسية في : أوالً 
)هـ225-200(األول من القرن الثالث الهجريالربع 

هـ كانت احلرب حمتدمة بني 2يف السنوات األخرية من القرن 
واليت انتهـت مبقتـل األول، وبسـبب تلـك احلـرب , األمني واملأمون

حدثت اضطرابات يف الدولة اإلسالمية، منها قيام احلركات ضـد 
ا  .استقالهلاالدولة العباسية، وانفصال أقاليم عنها وإعال
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مـــن بــــين (م خـــرج نصـــر بــــن شـــبث 814/هـــــ198ففـــي ســـنة  
، ألنه )2(وأمتنع عن البيعة له)1(عن طاعة املأمون بالرقة,)عقيل

فأرسل املأمون طاهر بن احلسني إىل الرقة , كان على بيعة األمني
.)4(حملاربة نصر

، هــزم )4(م خــرج بالكوفــة ابــن طباطبــا815/هـــ199ويف ســنة 
حـىت نـدب املـأمون هرمثـة بـن أعــني ,)5(عـدة مـراتجـيش املـأمون

816/هـــ201هــ أو200ويف سـنة , )6(لقتالـه واسـتوىل علـى الكوفـة

وكـان يلقــب , )7(م ثـار بـاليمن إبــراهيم بـن موسـى العلــوي817أو
ــــب وســــلب أهــــل الــــيمن واســــتوىل ,)8(بــــاجلزار، لقيامــــه بقتــــل و

ا حــىت ســنة إبـراهيم بــن موسـى علــى مكـة وقتــل واليهـا، وبقــى فيهـ
كما إن اختيار املأمون لعلي الرضا بن موسى . )9(م817/هـ201

الكـــــاظم بـــــن جعفـــــر الصـــــادق لواليـــــة العهـــــد مـــــن بعـــــده، ولـــــبس 
أثــار سـخطاً لــدى سـكان بغــداد الـذين تفرقــوا بـني مؤيــد , اخلضـرة

إبـراهيم (ومعارض، واتفقوا أخرياً على خلـع املـأمون ومبايعـة عمـه 
ومل تنتـــــِه تلـــــك , م818/هــــــ202ســـــنة باخلالفـــــة يف حمـــــرم) املهـــــدي

املســألة إال بعــد وفــاة علــي الرضــا ودخــول املــأمون بغــداد وتراجعــه 
ويف طريقه قتل الفضـل بـن سـهل، وأرتـاح , )10(عن لبس اخلضرة

أهــل بغــداد ملقتلــه وتــويف علــي الرضــا أيضــاً، ورحــب أهــايل بغــداد 
باملــــأمون وهــــدأت األوضــــاع، واختفــــى إبــــراهيم املهــــدي، بعــــد أن 

.عفى املأمون عن عمه, )11(خلعه اجلند وأقاموا الدعوة للمأمون
وهــم ) الــزط(كمــا ظهــرت مجاعــة يف جنــوب العــراق وتســمى 

م جيل من بالد السند، أو : وقيل, )12(قوم من أخالط الناس أ
ويف ســـــــنة , املـــــــأمون مـــــــن هـــــــزميتهميســـــــتطعمل , )13(مـــــــن اهلنـــــــد

ــزمم أرســل املعتصــم جيشــا حملــاربتهم و 834/هـــ219 ، )14(لكنــه أ
بعدها أرسل املعتصم عجيف بن عنبسة يف جيش كثيف، حيث 

م خــرج بــاليمن 822/هـــ207ويف ســنة . )15(قضــى علــى حــركتهم
ــــب ــــداهللا، وبعــــث , مــــن آل أيب طال ــــن عب ــــن أمحــــد ب ــــدالرمحن ب عب

ــا كمــا اســتقلت بعــض األقــاليم , )16(املـأمون إليــه األمــان فقبــل 
ويف اليمن , )دولة األغالبة(أفريقية عن اخلالفة العباسية، منها يف

نسبة إىل حممد بن إبراهيم الزيـادي مـن ولـد زيـد ) الدولة الزيادية(
فهاتان الـدولتان أول الـدول املتغلبـة علـى أطـراف , بن أيب سفيان

.)17(بين العباس

ومــن اجلــدير بالــذكر إن الســبب الــرئيس خللــق تلــك الفوضــى 
رجعه الكثري مـن املـؤرخني إىل واالضطراب يف الدولة اإلسالمية، ي

تسـلط بعــض الشخصــيات اإليرانيــة  علـى اخلالفــة بــدءاً بالربامكــة 
وكــان , يف عهــد هــارون الرشــيد، والفضــل بــن ســهل وزيــر املــأمون

وقيل أيضا أنه حـاول نقـل , الفضل على خالف مع قادة املأمون
اخلالفة إىل العلويني، وذلك بإقناع املـأمون بواليـة العهـد إىل علـي

وعلـى أثرهـا أمـر املـأمون خبلـع لبـاس السـواد , بن موسى مـن بعـده
وملـــا مســـع بنـــو العبـــاس يف بغـــداد بـــذلك ومـــا ,)18(ولـــبس اخلضـــرة

فعله املأمون لنقل اخلالفة من البيت العباسـي إىل البيـت العلـوي، 
وتغيـــري لبـــاس آبائـــه وأجـــداده، أنكـــروا عليـــه وخلعـــوه مـــن اخلالفـــة 

وملــا بلــغ , ، كمــا مــر بنــا ســابقاً )19(ديوبــايعوا عمــه إبــراهيم املهــ
املـــــــأمون ظهـــــــور احلركـــــــات املعارضـــــــة يف بغـــــــداد وأرجـــــــاء الدولـــــــة 

ويف الطريق ختلص من الفضل , اإلسالمية قرر الذهاب إىل بغـداد
ــــن ســــهل ــــ,ب ــــا ســــابقا، بعــــدما عــــرف أن ـه الســــبب وراء كمــــا ذكرن

وأنَّــه حجــب احلقــائق عنــه، ومنــع مــن , )20(املشــاكل الــيت حــدثت
كل ذلك لتحقيق , ل األحداث إليه، مبنع الناس من مقابلتهوصو 

.)21(أهدافه يف اخلالفــة لنفسه
فضًال عن مشاكل أخرى حدثت يف العامل اإلسالمي، ولعـل 
أمهها ما حدث يف بداية القرن الثالث اهلجري، عندما قـام بابـك 

ــــيم أذربيجــــان ســــنة  ــــه يف إقل ــــيت ,  م816/هـــــ201اخلرمــــي حبركت وال
حدى وعشـرين عامـاً دوخـت الدولـة العباسـية وصـرفت استمرت إ

أموال طائلة، وأريقت دماًء كثرية، حىت مت القضاء عليها يف عهـد 
.)22(املعتصم

بداية حركة بابك الخرمي: ثانياً 
ــــد حكمــــه يف  ــــذي كــــان املــــأمون منشــــغال بتوطي يف الوقــــت ال

كانـــت مراســـيم تتـــويج بابـــك اخلرمـــي جتـــري يف , الدولـــة العباســـية
، وأصـبح زعيمـاً جديـداً للخـرميني بعـد وفـاة زعـيمهم *ة البـذمدين

تكــاد تتفــق أغلــب املصــادر التارخييــة علــى أن , الســابق جاويــدان
.)23(م816/هـ201كانت يف سنة , بداية حركة بابـك

أســـــتطاع بابـــــك أن يـــــنظم اخلرميـــــة يف ظـــــل انشـــــغال الدولـــــة 
يــــام العباســــية مبشــــاكلها، وأســــتغل الوضــــع املضــــطرب واســــتمرار ق
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، وبـــــدء بتصـــــفية )24(احلركـــــات ضـــــد اخلالفـــــة يف إعـــــالن احلركـــــة
وخرب املعاقل اليت يسيطر عليها املسلمون , منطقته من املسلمني

فيما حول البذ ملنع جيش اخلالفة من االعتماد عليها يف إخضاع 
ويبــدو أن تلــك املعاقــل كانــت مبثابــة قواعــد لتجهيــز , )25(حركتــه

أســـتخدمها اجلــيش اإلســـالمي يف احلمــالت العســـكرية وســبق أن
.حروبه هناك

يرجــع عــدد مــن البــاحثني أنَّ ســبب إعــالن تلــك احلركــة، هــو 
مبثابـــة اســــتمرار للحركـــات اإليرانيــــة  الــــيت عملـــت علــــى اإلطاحــــة 
م  باإلســالم يف منــاطقهم، رداً علــى انتصــار اإلســالم علــى ديانــا

عباسيني ويرجح باحث آخر إغفال اخللفاء ال, )26(وإمرباطوريتهم
م ــــــور ــــــق )27(األســــــباب احلقيقيــــــة لث ــــــم مل ينجحــــــوا يف تطبي أل

الشعارات اليت طرحوها قبل تويل اخلالفة، مما خيـب آمـال الفـرس
ـاك , ، الذين كان هلـم الـدور الكبـري يف جناحهـا)28( فضـًال عـن إ

القــــوات العباســــية يف احلــــروب الــــيت خاضــــتها ســــواء أثنــــاء احلــــرب 
, احلركــــات املعاديــــة يف ســــوريا والعــــراقاألهليــــة، أم عنــــد إخضــــاع
، وبالتــــــايل خفــــــف الضــــــغط علــــــى )29(واحلــــــرب مــــــع البيــــــزنطيني

كمـا أنَّ سـوء األوضـاع , )30(أذربيجان وإضـعاف سـلطتها هنـاك
االقتصــــادية يف إيــــران ســــاعدت بابــــك علــــى إعــــالن حركتــــه، ألنَّ 
الســـلطة املركزيـــة واجهـــت صـــعوبات يف أثنـــاء اجتيـــاح القحـــط يف 

اضـــطراب الســـكان، فـــأنتهز بابـــك هـــذه الظـــروف الســـيئة إيـــران و 
وهكـــــذا تـــــداخلت عوامـــــل سياســـــية ودينيـــــة , )31(فـــــأعلن حركتـــــه

ا شأن احلركات اإليرانية  )32(ونفسية يف تركيب هذه احلركة ، شأ
ويــــرجح الكثــــري إن العامــــل املباشــــر الــــذي دفــــع ببابــــك , الســــابقة

حـامت بـن هرمثـة (نيـة للقيام  حبركته هو إعـالن وايل أذربيجـان وأرمي
، وكاتـب )33(العصـيان علـى املـأمون، بعـد مقتـل والـده) بن أعـني

كمـــا راســـل بابـــك واخلرميـــة , حـــامت البطارقـــة ووجـــوه أهـــل أرمينيـــة
وقـــد أضـــعف هـــذا األمـــر املســـلمني هنـــاك، فتحـــرك بابـــك , أيضـــاً 

.)34(واخلرمية، واستوىل على أذربيجان
ه واسـتمرت ملـدة مل حقق بابك جناحا واضـحاً يف بدايـة حركتـ

تتوقعها اخلالفة العباسية، وكانت العوامل اليت ساعدته على قيامه 
باحلركـــة، بعضـــها كانـــت كفيلـــة يف مســـاعدته لتحقيـــق انتصـــارات 
عدة على جيش اخلالفة، فقد ذكرنا العامل اجلغرايف للمنطقة اليت 

قامــت فيهــا احلركــة، وبُعــدها عــن املركــز، ممــا صــعب علــى اخلليفـــة 
اف علــى ســري األحــداث هنــاك، وإرســال اإلمــدادات إليهــا، اإلشـر 

وإنَّ غفلـــــــة , وتعرضــــــها يف الكثـــــــري مــــــن األحيـــــــان إىل اهلجمــــــات
أتــاح لرجالــه أن ينظمــوا , احلكومــة املركزيــة عــن خطــر حركــة بابــك

، )35(صــفوفهم، ويكســبوا األتبــاع واألنصــار حتــت ألــويتهم احلمــر
يركــز كــل جهــوده حيــث كــان املــأمون منشــغال بتنظــيم أمــوره، ومل

للقضاء على هذه احلركة، على الرغم من إرساله عدداً من القـواد 
حملاربــة بابــك ولكــنهم مل يكونــوا باملســتوى املطلــوب، وافتقــروا إىل 
الكفــاءة العســكرية الالزمــة، بــل وصــل األمــر ببعضــهم إىل إعــالن 

فطــال أمــر بابــك وامتــدت حركتــه , التمــرد والعصــيان ضــد اخلالفــة
وهــو ال مــن قــواد املــأمون، وتعــب النــاس مــن أجلــه، وحاربــه عــدد

ومن هؤالء القادة حيىي بن معاذ، , )36(يتوقف عن القيام بعملياته
م حلـــــرب بابـــــك ومل يظفـــــر أحـــــدمها 819/هــــــ204أرســـــله املـــــأمون 

ـــــة وأذربيجـــــان , )37(بـــــاآلخر ـــــن حممـــــد أرميني كمـــــا ويل عيســـــى ب
مضــيق وحماربــة بابــك، وأحتشــد لقتــال بابــك، وأخــذه األخــري يف

ــــا ال يقــــف علــــى ((وهزمــــه، وأنســــحب عيســــى مــــن املنطقــــة  مولي
عالوة على ذلك أرسل املأمون إبراهيم بـن الفضـل , )38())شيء

م 820/هـــ205ويف ســنة , )39(لقتــال بابــك فكــان القتــال ضــعيفا
طلب زريق بن علي بن صدقة األزدي مـن املـأمون حـرب بابـك، 

فلــم يصــنع ((، )40(يجــانووافـق املــأمون وقلــده ثغــر أرمينيــة و أذرب
, )42(، بل قام بالعصيان وهاجم املوصل وقتل واليها)41())شيئا

فأرسـل املــأمون حممـد بــن محيـد الطوســي إلخضـاع زريــق، وبعــدها 
التقـــدم ملــــحاربة بابـــك، ولكنـــه قتـــل مـــع عـــدد مـــن أصـــحابه أمـــام 

بعـدها وىل املـأمون عبـداهللا , )43(م820/هـ214جيش بابك سنة 
احلســني علــى اجلبــال وأرمينيــة و أذربيجــان، ولكنــه بــن طــاهر بــن

، ومل يكـن يرغـب يف حـرب بابـك، ومـا )44(انصرف إىل خراسان
ـا ويل بعـده علـي بـن هشـام , )4(أراده فقط تولية الـبالد والتـنعم 

ســوء ســريته ((، وبلــغ املــأمون )46(علــى أذربيجــان و حماربــة بابــك
ــــِه الرجــــال وأْخــــِذه األمــــوال ، فغضــــب عليــــه املــــأمون، )47())وقـَْتل

وبعــث إليــه أحــد قــواده، ألخــذ أموالــه، وأراد علــي بــن أيب هشــام 
، وقدم )48(التخلص من ذلك القائد وقتله، ولكنه ُأسر مع أخيه

.)49(ما إىل املأمون فقتلهما
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وجتدر اإلشارة إىل إنَّ خلطط بابك العسكرية الدور الكبري
أســــاليب قتاليــــة تالئــــم ، معتمــــداً علــــى)50(يف جناحــــه يف حروبــــه

فقد قسم جيشـه إىل فـرق خفيفـة مسيـت . طبيعة منطقتهم اجلبلية
. بالســــرايا لتطبيــــق تلــــك األســــاليب يف ضــــرب القــــوات العباســــية

حيـــث كـــان بابـــك يفـــرق ســـراياه وقـــوات جوالـــة يف املنطقـــة، ملنـــع 
ووّجــــه بابَـــــك ســــرية يف ((اجلــــيش العباســــي مــــن الســــيطرة عليهــــا، 

ومـــن قـــواد , )51())علـــى بعـــض النـــواحيبعـــض غزاتـــه، فأغـــارت 
بابــك الـــذين ترأســوا تلـــك الســـرايا، حــامت بـــن فــريوز، الـــذي القـــى 

ومعاوية الذي أرسله بابـك لقتـال أبـا سـعيد , )52(أمحد بن جنيد
ـــــــني زجنـــــــان  ـــــــرميم احلصـــــــون ب ـــــــن يوســـــــف عنـــــــدما أراد ت حممـــــــد ب

أن بابــك وّجــه((وعصــمة الكــردي صــاحب مرنــد . )53(وأردبيــل
ــــــــه عصــــــــمة مــــــــن أصــــــــبهبذتِِه يف  رجــــــــال مــــــــن أصــــــــحابه يقــــــــال ل

, )مــــــن أكــــــرب قادتــــــه(، كمــــــا جــــــاء اســــــم طرخــــــان )54())ســــــرية
أو -ســـــرية لبابـــــك، كـــــان عليهـــــا طرخـــــان...فخرجـــــت((وآذيـــــن 
وجــــــــاء اســــــــم  آخــــــــر مــــــــن قــــــــواد بابــــــــك وهــــــــو , )55())-آذيــــــــن

.)56()خرا بنداه(
، )57(م خـــــــرج املـــــــأمون لغـــــــزو الـــــــروم832/هــــــــ217ويف ســــــنة 

فـانتهزت اخلرميـة الفرصـة وخرجـوا يف فــارس وقتلـوا عـدداً كبـرياً مــن 
بوا وسبوا، فتصدى هلم مسلمو فارس وانتصـروا علـى  املسلمني و

مـدان بقيـادة علـي بـن مــزدك, املسـلمني . )58(وجتمعـت اخلرميـة 
أمون، وتـــوىل م تـــويف املـــ833/هــــ218ويف مجـــاد اآلخـــرة مـــن ســـنة 

املعتصــم اخلالفــة،  فأرســل إســحق بــن إبــراهيم بــن مصــعب لقتــال 
ـــم وقتـــل مـــنهم ســـتني ألفـــا ، ويف )59(اخلرميـــة يف مهـــدان، فـــأوقع 

وهــرب البــاقون إىل بــالد , )60(روايــة أخــرى قتــل مــنهم مائــة ألــف
، ويف )نصـــــــــر(الـــــــــروم، وكـــــــــان علـــــــــى رأســـــــــهم القائـــــــــد الفارســـــــــي

ــــــل خضــــــوعهم لــــــه ففــــــرح القســــــطنطينية أعلنــــــوا لإلمرباطــــــ ور تيوف
اإلمرباطـــــور بــــــهم، وجعلهـــــم مـــــن رعايـــــا اجلـــــيش البيزنطــــــي وشــــــن 

وكـــان مـــن نتيجـــة معركـــة هــــمدان، , )61(الغـــارات علـــى املســـلمني
اقتصار فعاليات بابـك على أذربيجان، وبالتايل قّل االتصـال بـني 

.)62(البابكيني و اخلرمية يف تلك املناطق
وعـــن القتلـــى الـــذين ســـقطوا مـــن مـــن خـــالل تلـــك الروايـــات، 

اخلرميـة يف املعركة مـع جـيش اسـحق بـن إبـراهيم، يالحـظ انـه رمبـا 

حـــدثت معركـــة وجهـــا لوجـــه، أو مـــا يســـمى بالقتـــال اجلبهـــوي يف 
الوقــت احلاضــر، كمــا هــي احلــال بــني  اجليــوش النظاميــة، اجلــيش 
مقابل اجليش، والكراديس مقابل الكـراديس، ألنَّ سـتني ألفـاً، أو 

ـــــزاممائـــــة ألـــــف قتيـــــل، عـــــدد كبـــــري جـــــداً يف معركـــــة واحـــــدة، وا
الباقني إىل بالد الروم، ويـذكر إن إسـحق أعطـى األمـان للكثـريين 

فذلك يدل على مدى ضخامة جـيش اخلــرمية الـذي , )63(منهم
أو من املمكن ان املـؤرخني بـالغوا يف تقـدير عـدد , جابـهه إسحق
الكبــرية للخرميــة، جتنــب واملهــم بعــد تلــك الضــربة , قــوات اخلرميــة

بابــك القتــال املباشــر، ورجــع إىل األســاليب القتاليــة الــيت ســاعدته 
على توطيـد سـطوته يف أذربيجـان، الـيت كانـت تعتمـد علـى احليـل 

.واخلداع، ويف املبحث الثاين سنتطرق إىل تلك األساليب
تولية األفشين محاربة بابك     : ثالثاً 

واخلرميـة : ((عتصم قبل وفاتـهكان من وصية املأمون ألخيه امل
فــــاغزهم ذا حزامـــــة وصــــرامة وجلــــد واكنفــــه بــــاألموال والســــالح و 
م فتجــرد هلــم مبــن  اجلنــود مــن الفرســان والرجالــة فـــإن طالــت مــد
معك من أنصارك وأوليائك واعمل يف ذلك عمل مقدم النية فيه 

، لـذلك بـذل املعتصـم كـل جهـده للقضـاء )64())راجيا ثواب اهللا
وهــو األفشــني , ركــة بابــك، فأختـار حلربــه احــد كبـار قادتــهعلـى ح

وعقد لـه علـى , م835/هـ220سنة ,من الرتك) حيدر بن كاوس(
.)65(اجلبال ووجهه إليه

جعــل املعتصـــم كـــل مهــه قمـــع حركـــة بابــك ألنـــه كـــان يشـــكل 
مل يكن شيء َأحبَّ إليه وال آَخـَذ بقلبـه (()66(خطراً على ملكه

، ولــــذلك مل يبخــــل املعتصــــم )67())كفرتــــهمــــن املعاجلــــة للكــــافر و 
حىت أنـه , بتسخري كل إمكاناته لقتال بابك والقضاء على حركته

ومـن أجـل ذلـك صـرف أمـواًال , )68(قدمها على قتـال البيـزنطيني
وأتبـــع األمـــوال بـــاألموال، والرجـــال ((طائلـــة للقضـــاء علـــى احلركـــة 

بــك أرســل ، ويف الســنة األوىل مــن عهــده لقتــال با)69())بالرجــال
.)70(املعتصم ثالثني مليون درهم

قام األفشني بدراسة مناطق اخلرمية وطريقتهم يف احلروب قبل 
ـة األسـاليب )71(قتاهلم واطلع عليها ا ، فوضع خططاً مالئمة 

ــــيت حقــــق بفضــــلها الكثــــري مــــن  ــــيت يتبعهــــا بابــــك يف حربــــه، وال ال
ــــة مــــدة احلــــرب ومل ي, االنتصــــارات تســــرع يف وقــــام األفشــــني بإطال
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عملياته، وعمل على تضييق اخلناق تدرجييا على بابـك، وجتويعـه 
كمـا اسـتخدم األفشـني مجاعـات متمرسـة , )72(وحصره يف مركزه

بقتـــال اجلبـــال، عكـــس اجليـــوش األوىل الـــيت مل يكـــن هلـــا خـــربة يف 
صـناعة احلـرب يف ((وهكذا فقـد أحكـم األفشـني , حروب اجلبال

كمــــا جلــــأ إىل , )73())املــــدداالرصــــاد وعمــــارة احلصــــون وإرصــــاد
اســــتخدام احلركــــات التعبويــــة يف تقدمــــه، وتعســــكره، وانســــحابه، 

ففــي رمضـان مـن ســنة . وإدارة حربـه، و تعاملـه مــع أسـرى احلـرب
, م فتحـــــت البـــــذ مدينـــــة بابـــــك ودخلهـــــا املســـــلمون837/هــــــ222

.)74(وهرب بابك منها متوجها إىل بالد الروم
لحركةالعناصر المشاركة في ا: رابعاً 

شاركت عناصر خمتلفة يف حركـة بابـك، علـى الـرغم مـن عـدم 
م، فـاألمراء واألغنيــاء، شـاركوا فيهــا لـيس بــداع حــب  توحـد غايــا
الثــــــورة وأهــــــدافها، ولكــــــن حلقــــــدهم وكــــــراهيتهم للنظــــــام القــــــائم، 
ـــا قامـــت يف  وملطـــامع شخصـــية، وبـــدافع خـــوفهم مـــن احلركـــة، أل

القتصادية اليت كانوا ميرون أما العامة فبسبب الضائقة ا, منطقتهم
م وقــد أعتمــد بابــك يف , )75(ــا لــذا أرادوا حتســني ظــروف حيــا

جــــذب األتبــــاع علــــى اإلغــــراء باآلمــــال والوعــــود، وعلــــى التهديــــد 
واإلرهــــاب، ونتيجــــة لــــذلك دخــــل العديــــد يف حركتــــه رهبــــة منــــه، 

.)76(ودخل آخرون رغبة يف السلب والنهب والغنائم والسلطة
يف الكثـري مــن احلركــات ضـد اخلالفــة العباســية، سـاهم الفــرس 

وحبكـــم انتشـــار هـــذه احلركـــة يف منـــاطقهم، فقـــد ســـامهوا مســـامهة 
فعالــة يف حركــة بابــك اخلرمــي، وقــد أشــار الكثــري مــن املــؤرخني يف 
دخول سكان مهدان وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق يف حركـة 

حركـة ، ويعود اشرتاكهم يف تلك احلركـات، وبـاألخص )77(بابك
بابــك، إىل ســوء األوضــاع االقتصــادية الــيت عــاىن منهــا الفالحــون 
حتديــداً وال ســيما ثقــل الضــرائب، وكــذلك عــدم إيفــاء العباســيني 
م يف حتســني ظــروفهم املعيشــة  بوعــودهم الــيت أطلقوهــا إبــان دعــو
ويف ختفيــــف الضــــائقة االقتصــــادية، وهلــــذا أصــــبحوا عمــــاد احلركــــة 

املازيــار مســاعدات لبابــك يف قتالــه فقــد قــدم, )78(اخلرميــة هنــاك
، كما قام املازيار بالدعوة للخرمية احملمـرة )79(ضد جيش اخلالفة

.)80(يف طربستان

وكانت ظروف الدياملة القاطنني يف السواحل اجلنوبية والغربية 
ة حلـــــد مـــــا ظـــــروف اآلذريـــــني واألقـــــوام )81(لبحـــــر اخلـــــزر ، مشـــــا

بعــــدما , )82(ا إىل احلركــــةلــــذلك فقــــد انضــــمو , اإليرانيــــة األخــــرى
وقـــــد أشـــــار أحـــــد , )83(انتشـــــرت احلــــــركة يف طربســـــتان وجرجـــــان

املــــؤرخني إىل أنــــه بلــــغ امللتحقــــني حبركــــة بابــــك مــــن أهــــل البــــدين 
.)84(والدياملة مقدار ثالمثائة ألف رجل

أما األرمن فقد سعى بابك الستمالتهم، ولكنه مل يـنجح إال 
معهــم بزواجــه مــن ابنــة أمــريهمووثــق روابطــه, مــع فئــة قليلــة مــنهم

ورمبــا ســاهم األرمــن املتــامخني مليــادين احلركــة فيهــا، بســبب , )85(
ضـــعف ســـيطرة اخلالفـــة عليهـــا، حيـــث عـــزلتهم احلركـــة عـــن مركـــز 

أمـا األمـراء يف أرمينيـة فلـم يشـاركوا يف احلركـة وظلــوا , )86(اخلالفـة
ب على اتصـال باخلالفـة بـدليل عنـدما هـرب بابـك باجتـاههم، كتـ

وفعًال مت أسره عن طريق أحد , )87(املعتصم إليهم حبراسة الطرق
).سهل بن سنباط(بطارقتها وهو 

أمــا عــن مشــاركة الُكــرد يف احلركــة، فقــد أشــار أحــد البــاحثني 
ــم شــاركوا يف احلركــة غضــباً علــى احلكومــة املركزيــة، ولــيس شــيئاً  إ

ثري من منـاطقهم ، ورمبا لوقوع الك)88(مبدئيا تأثراً بأفكار اخلرمية
كمــا ان , )89(ميــداناً للمعــارك بــني جيــوش اخلالفــة وأتبــاع بابــك

)اليعقوبية(بابك اخلرمي كان قد عقد اتفاقية مع العشرية الكردية 
،وقــد أشــار املؤرخــون )91(مقابــل تقــدمي العــون واملســاندة لــه)90(

إىل أن الكثـــري مـــن ســـكان إقلـــيم اجلبـــال دخلـــوا يف ديـــن اخلرميــــة
وحسـب , )93(وغالبية سكان القسم الغريب منه من الكـرد، )92(

رأي أحد الباحثني املعاصـرين إن الكـرد كـانوا متواجـدين يف جبـل 
كمـا أنَّ أحـد أمـراء الكـرد كـان . )94(البذ وهلذا دخلوا يف اخلرمية

وعصمة الكردي صاحب ((من قواد بابك وهو عصمة الكردي، 
.  )95())مرند يف طاعته

رتك القـــــريبني مـــــن منـــــاطق احلركـــــة كـــــانوا مـــــوالني ويبـــــدو أن الـــــ
زم بابك أمام األفشني يف أرشق،  وأفلت هو (( لبابك، فعندما أ

فأقـــــام بابـــــك بــــــُموقان ((، )96())يف نفـــــر يســـــري، ودخـــــل موقـــــان
، وبعد ذلك رحل منها إىل مدينته، وقد ذكر يـاقوت )97())أياماً 

.)98(احلموي إن أكثر أهل موقان من الرتك
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ا العـرب املتواجـدين يف تلـك املنـاطق، فيبـدو أن مشــاركتهم أمـ
فهنــــــاك إشــــــارات يف املصــــــادر , مل تكــــــن إال علــــــى نطــــــاق ضــــــيق

التارخيية تـذكر بعـض أمسـاء الـوالة واألمـراء الـذين فقـدوا مناصـبهم 
م م وشـــاركوا فيهـــا, وامتيـــازا ويف مقدمـــة ,  لـــذلك أعلنـــوا عصـــيا

ينــه املـــأمون واليــاً علـــى هــؤالء حــامت بـــن هرمثــة بـــن أعــني، الـــذي ع
ــــده أعلــــن عصــــيانه علــــى املــــأمون  ــــل وال أرمينيــــة، ولكــــن بعــــد مقت

وعمـــل علـــى أن خيلـــع، وكاتـــب البطارقـــة ووجـــوه أهـــل أرمينيـــة، ((
، ويعتـــربه أحـــد البـــاحثني اإليـــرانيني )99())وكاتـــب بابـــك واخلرميـــة

، وانه رسم خطط احلركة )100(احملرك األول لقيام اخلرمية حبركتهم
، كمـا عـرض )101(خلالفة، الـيت سـاعدت حركـة بابـك كثـرياضد ا

عليـــه حـــامت بـــن هرمثـــة مســـاعدته وتقـــدمي املعونـــات العســـكرية إليـــه 
، ولكنــــه تــــويف قبــــل ان حيقــــق )102(ليســــتمر يف حركتــــه ويوســــعها

كمـــا عصــا ســـوادة بــن عبداحلميـــد اجلحــايف اخلالفـــة,)103(مآربــه
ابــــــك أو قــــــدم ومــــــن املمكــــــن انــــــه أظهــــــر دعمــــــه حلركــــــة ب, )104(

أمــــا علــــي بــــن , املســــاعدات لــــه، وهــــذا مــــا دفــــع باملــــأمون حملاربتــــه
هشــام، فبعــدما ظهــر ظلمــه وأخــذه األمــوال مــن املــدن الــيت  ويل 
عليها، أرسـل إليـه املـأمون احـد قـواده، فـأراد علـي بـن هشـام قتلـه 

ــــــة علــــــي بــــــن هشــــــام ،)105(واللحــــــاق ببابــــــك وال شــــــك أنَّ رغب
تكــن ألســباب عقائديــة بقــدر مــا  باالنضــمام إىل حركــة بابــك مل

كانت  مناهضة للخليفة الذي أراد حماسبته على تصرفاته السيئة
وهنـــاك أمـــري آخـــر كـــان لديـــه عـــدة قـــالع، جعلهـــا مكانـــاً , )106(

وكـان حممـد بـن ((السرتاحة سرايا بابك، وهو حممـد بـن البعيـث، 
، ويبدو أنه فعل ذلك خوفـاً مـن بابـك )107())البعيث قد شايعه

ولكنـه دخـل يف , طوته ألنه كان متواجداً ضمن مناطق احلركةوس
يف السنوات األخرية من احلركة، وقد )108(طاعة اخلليفة املعتصم

))دلّـــه علــى عــورة بــالد بابــك((اســتفاد منــه املعتصــم كثــرياً بعــدما 
)109(.

فضـــًال عـــن تلـــك العناصـــر فقـــد ألتحـــق حبركـــة بابـــك الكثـــري 
طـــاع الطـــرق، وأجتمـــع حـــول بابـــك الكثـــري مـــن مـــن اللصـــوص وق

, )111())حـــىت صـــار عنـــده عشـــرون الـــف فـــارس(()110(هـــؤالء
وكلمـــا توســـعت احلركـــة يف أذربيجـــان وآران وأرمينيـــة، كـــان إقبـــال 
الرجال املغامرين والطـاحمني واملرتزقـة أكثـر إىل احلركـة، الـذين كـانوا 

ــــــــــس احلمــــــــــراء، ويضــــــــــعون ســــــــــيوفهم يف خدمــــــــــة ــــــــــدون املالب يرت
. )112(بابك

إنَّ بابـــك قــد إتصـــل بــإمرباطور الـــروم تيوفيــل آنـــذاك، : وقيــل
زموا يف معركة مهدان قد  وطلب منه املساعدات، كما أنَّ الذين ا

، ومنحهم ملك الروم رواتب وزوجهم )113(جلاءوا إىل بالد الروم
، وتــزعم بعــض )114(وأدخلهــم جيشــه عنــدما هــاجم أهــل زبطــرة

املصـــادر إن األمـــر مت بتحـــريض مـــن بابـــك، عنـــدما أشـــرف علـــى 
اهلالك أمام األفشني، كتب إىل ملك الروم بأنه مل يبق على باب 

. )115(املعتصم أحد من العسكر وبعث كلهم لقتاله
مـــت بعـــض املصـــادر األفشـــني مبمـــاألة  ومـــن جانـــب آخـــر ا

ب وذهـ, بابك اخلرمي يف حربه، ودله على عورات جيش اخلالفة
يبــدو أنَّ املــؤرخني . )116(األفشــني ضــحية ذلــك، فقتلــه املعتصــم

اختلفــوا يف أمــر األفشــني بــدعم بابــك، ألن األفشــني بعــد قضــائه 
على حركة بابك حصل على أمـوال كثـرية، ظهـر للخليفـة اتصـاله 
باملازيـار الطربســتاين، وأنـه كــان يرسـل إليــه األمـوال، وحيرضــه علــى 

امــه ، )117(التمــرد علــى الســلطة وذلــك مــا دفــع بــاملؤرخني إىل ا
أيضــــا بامليــــل إىل بابــــك تبعــــاً لــــذلك؛ فكيــــف يكــــون يف دعوتــــه، 
ــــه يف الوقــــت نفســــه؟ ال بــــل كــــان لــــه الــــدور األساســــي يف  وحيارب
القضاء على حركته، كما شارك مع املعتصم يف أعظم معركة ضد 

.الروم البيزنطيني يف عمورية

يالمبحث الثان
األساليب القتالية لحركة بابك

التجسس: أوالً 
جنــح بابــك يف تطبيــق ذلــك األســلوب يف حربــه ضــد اخلالفــة 

للتجســس علــى حتركــات , العباســية معتمــدا علــى ســكان املنطقــة
اجلــــيش العباســــي، ولــــذلك كــــان مــــن الصــــعب علــــى قــــواد جــــيش 

فقـــــد حقـــــق بابـــــك الكثـــــري مـــــن , )118(اخلالفـــــة التعـــــرف علـــــيهم
لـــــى تلـــــك اجليـــــوش، بتطبيـــــق خطـــــط وفـــــق حـــــرب االنتصـــــارات ع

األنصــــار، وذلــــك يســــتلزم معلومــــات دقيقــــة ومســــتمرة عــــن تلــــك 
م عنــدما 834/هـــ219وبعــد ســنة . اجليــوش عنــدما تبلــغ منــاطقهم

ندب املعتصم األفشني حملاربة بابك قّلت فعاليـة جواسـيس بابـك 
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منهـا , ألنه طبق نفس األساليب اليت استخدمها بابك يف القتـال
وقــــــد أعتمــــــد األفشــــــني علــــــى جواســــــيس مــــــن أهــــــل , سالتجســــــ
كمـــــا أن اخلليفـــــة عنـــــدما . )119()اجلواســـــيس احملـــــولني(=املنطقـــــة

استاء من بابك لتغلبه على اجليوش العباسية املرسلة للقضاء على 
حركته، أرسل عدداً من اجلواسيس إىل بالده ليطلعوا على الوضع 

, دن والقـــــــرىاملـــــــ, اجلغـــــــرايف والـــــــدميوغرايف للمنطقـــــــة مـــــــن الطـــــــرق
، ومــن جانــب آخــر )120(واألســاليب الــيت يتبعهــا بابــك يف حربــه

فــإن املــؤرخني يــذكرون أن األفشــني كــان ال يقتــل اجلواســيس، بــل 
م، ((, جيعلهــم جواسيســاً لــه فكــان ال يقتــل اجلواســيس وال يضــرُ

ولكــــن يهــــب هلــــم ويصــــلهم ويســــأهلم مــــا كــــان بابــــك يعطــــيهم، 
.)121())ن جاسوساً لناك:فُيضعفه هلم، ويقول للجواسيس

رمبا أخذ هؤالء اجلواسـيس يعملـون حلسـاب الطـرفني علـى مـا 
يظهر، فكان األفشني يطلع على خفايا وحتركات عدوه ومل تبقـى 

فحينمـا بعـث عصـمة , تنقالت وحـدات بابـك وجتـوال قادتـه سـراً 
الكـــردي أســـرياً إىل املعتصـــم، دلّـــه علـــى عـــورات كثـــرية عـــن بـــالد 

ولذا كافـأه , )123(مه طرقها ووجوه القتال فيها، وأعل)122(بابك
ولكـــن ذلـــك ال يقـــع , )124(املعتصـــم بعـــد ذلـــك وأحبـــه وأعطـــاه

ضـــمن نطـــاق التجســـس، ألن عصـــمة بقـــى مســـجوناً حـــىت أيـــام 
, )126(، وذلك ما يسمى باستنطاق األسرى)125(اخلليفة الواثق

م ولكــن جــاء ذكــر أســ. وقــد اســتفاد املعتصــم مــن معلوماتــه كثــرياً 
ومعــىن لقبــه ) صــاحل آب كــش(شــخص أخــر عنــد الطــربي يــدعى 

الســاقي، اســتفاد منــه األفشــني يف مراقبــة حتركــات بابــك وإفشــال 
.)127(خططه

وهنـــاك أمثلـــة عـــن املعلومـــات القيمـــة الـــيت وصـــلت إىل بابـــك 
م عندما أرسـل املعتصـم 835/هـ220ففي سنة , بفضل جواسيسه

إىل األفشني، عطاًء جلنـده األموال مع أحد قواده وهو بُغا الكبري
للنفقــات، وصــل بغــا إىل أردبيــل، أســتطاع بابــك أن حيصــل علــى 
معلومات هذه القافلة من جواسيسه، وقد ذكر الطربي قافلـة بغـا 

، ولكـــن )128())فّلمـــا نـــزل أردبيـــل بلـــغ بابـــك وأصـــحابه خـــربهُ ((
, بابـــك مل يســـتفد مـــن تلـــك املعلومـــة بســـبب جواســـيس األفشـــني

اجلاسوس على األفشني، فأخربه أن بغـا الكبـري قـد فقِدم صاحل((

يئـــــوا ليقتطعـــــوه قبـــــل وصـــــوله قـــــدم مبـــــال، وأن بابـــــك وأصـــــحابه 
.)129())إليك

فوعـد األفشـني ((, وملا تأكد األفشـني مـن صـحة كـالم صـاحل
يالحــظ مــن تلــك الروايــة إن صــاحل , )130())صـاحلاً وأحســن إليــه

وهــو اســم ) آب كــش(اجلاســوس مــن أهــل املنطقــة نظــراً إىل لقبــه
غري عريب، فهو إما كردي أو فارسي، وكذلك عدم تصديق خربه 
يف البدايــــة وأراد األفشــــني التحقــــق مــــن صــــدق معلوماتــــه ليعــــرف 
مــدى إخالصــه لــه، وبعــدما عــرف احلقيقــة مــن قائــده، مل يبخـــل 

ــــــة . عليــــــه بــــــل أعطــــــاه مكافأتــــــه وهكــــــذا جيــــــب ان تكــــــون معامل
وانصـــرف جواســـيس بابَـــك ((. )131(اجلواســـيس وخاصـــة احملـــولني

أيقـــن , )132())إليـــه يعلمونـــه أّن املـــال قـــد ُمحـــل، وعـــاينوه حممـــوالً 
جواســيس بابــك بــأن القافلــة خرجــت مــن أردبيــل، وأبلغــوا بابــك 
الـذي جتهــز للهجـوم عليهــا، ولكـن بغــا رجـع إىل أردبيــل، ومل تقــع 

فأخفق جواسيس بابـك يف التأكـد , )133(تلك القافلة بيد بابك
كمــا كــان . املعلومــة لقيــام الطــرف األخــر بتغيــري خططــهمــن دقــة

فأتـاه مـن أخـربه ((, األفشني يرصد قواد بابـك بواسـطة جواسيسـه
أّن قائداً من قواد بابك يـدعى آذيـن، قـد عسـكر بـإزاء األفشـني، 

.)134())وأنه قد صري عياله يف جبل يشرف على ُروذ الروذ
إجـراءات جديـدة وعندما تقدم األفشني حنو قلعـة البـذ، اختـذ

يف تقدمـــه هـــذا، وكـــان عســـكره علـــى علـــم بـــأن جواســـيس بابـــك 
م  كم نقعد هـا :فّضج الناس من التعب، وقالوا((يرصدون حتركا

هنـا يف املضــيق وحنــن قعـود يف الصــحراء، وبيننــا وبـني العــدو أربعــة 
قــد اســتحينا مــن ! فراســخ، وحنــن نفعــل فعــًال، كــأن العــدو بإزائنــا

.)135())ذين ميّرون بينناالناس واجلواسيس ال
هنــــاك طريقــــة أخــــرى أتبعهــــا بابــــك إلرســــال جواسيســــه إىل 
صـــــــــفوف عـــــــــدوه، فعنـــــــــدما كـــــــــان األفشـــــــــني منشـــــــــغًال بإعـــــــــداد 

حاول بابك معرفة مدى . االستحضارات للهجوم على قلعة البذ
اســتعداد األفشــني للهجــوم علــى مدينتــه، ومــا هــي إستحضــاراته، 

, )136(ًال بالفاكهـة إىل األفشـنيفبدافع العاطفة أرسل رسوله حمم
ولكـن باملقابـل عــرف األفشـني مقصـده وعمــد إىل إظهـار خططــه 

ــــه أو ليقــــوم )127(جلواســــيس العــــدو ــــأثري علــــى معنويات ، ســــواء للت
ويـذكر نظـام امللـك روايـة مفادهـا قيـام . بتغيريها الحقاً للمخادعة
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عنـدما طلـب مـن بابـك إرسـال أحـد , األفشني فعًال بتغيري خطته
والتقــى معــه األفشــني وأظهــر لــه ضــعفه , أصــحابه ليتفــاوض معــه

وخرج رسول بابك من عنـد , ونيته بالتصاحل أو القتال من جديد
األفشــني وهــو ينظــر حواليــه لــريى قــوات األفشــني الــذين كــان قــد 

وصـــل الرســـول إىل معســـكر بابـــك , فـــرقهم وأظهـــر القليـــل مـــنهم
وعلى ضوء تلك , ونقل إليه األخبار اليت رآها يف جيش األفشني

زم أمامه .)138(املعلومات اخلاطئة قرر بابك القتال وا
أبتكــر األفشــني جهــازاً ذا كفــاءة وفعاليــة ملراقبــة الطــرق، وهــم   

، وكـــان هلـــم معرفـــة واســـعة )139()الكوهبانيـــة(أصـــحاب األخبـــار 
بطبيعــــــة األرض، وبتحركــــــات البــــــابكيني، فكــــــانوا يصــــــعدون إىل 

يسهل عليهم مشاهدة قوات العدو وكمـائنهم، املناطق العالية مما 
وبالتايل يرفعون األعالم اخلاصة حىت ينتبه اجليش العباسي فيأخذ 

. )140(احليطة واحلذر
كمــــا عــــرف األفشــــني مكــــان بابــــك، بعــــد هروبــــه مــــن البـــــذ 
متوجهــــاً إىل بــــالد الــــروم، مــــاراً بأرمينيــــة، وعــــرف مكانــــه بواســــطة 

قـة املمتـدة مـن أرمينيـة إىل بـالد إذكاء العيـون واجلواسـيس يف املنط
، )141(الــــروم وأعتمــــد يف ذلـــــك علــــى ملـــــوك أرمينيــــة وبطـــــارقتهم

.     )142(واألمراء األكراد بأرمينية
الحصون والتحصينات: ثانياً 

ـــــى حســـــن اســـــتخدام  ـــــك يف معاركـــــه عل مل يقتصـــــر جنـــــاح باب
الطبيعــة اجلغرافيــة للمنطقــة فحســب، وإمنــا يعــود إىل التحصــينات 

اختــــــذها يف تلــــــك املنــــــاطق، وحتديــــــداً يف املنــــــاطق الشــــــاهقة الــــــيت 
الصــعبة املنــال، الــيت أمنــتهم مــن هجمــات اجليــوش الغــري متعــودة 

ولســـــيطرة بابـــــك علـــــى , علـــــى القتـــــال يف املنـــــاطق اجلبليـــــة الـــــوعرة
, االمـــــاكن العاليـــــة ظـــــل مطلعـــــا علـــــى حتركـــــات اجلـــــيش العباســـــي

وال شك , احلصينةوبالتايل منعهم من التوغل يف معاقلهم اجلبلية
بأنــه كانـــت هلــذه اخلطـــوة أمهيتهــا العســـكرية حبيــث ظلـــوا متفـــوقني 

. )143(ماداموا متمنعني معتصمني بذرى اجلبال
أدرك بابــــــك مــــــدى أمهيــــــة احلصــــــون املنتشــــــرة بــــــني املــــــدن يف 

واحتوى على ((أذربيجان، ولذلك عندما بدأ حبركته قام بتخريبها 
ملنـع قـوات اخلالفـة مـن , )144())مدن وحصون فـأخرب احلصـون

ــــــبالد، ((اســــــتخدامها كقواعــــــد عســــــكرية ضــــــده  ــــــه ال لتصــــــوف ل

وهذا العمل يدخل ضـمن التحصـينات , )145())ويُصعَب َمْطلَبه
ألن احلصول على مواقع حمصنة ومنع العدو منها بتخريبها , أيضاً 

ألنَّ أول إجـراء اختـذه املعتصــم عنـدما تــوىل . عمـل عسـكري مهــم
ا اخلالفة، ضد الب ابكيني يف أذربيجان، هو بناء احلصون اليت خر

. )146(بابك فيما بني زجنان وأردبيل
ومــــن جانــــب آخــــر اهــــتم بابــــك ببنــــاء احلصــــون والقــــالع يف 
املواضع اليت تقع حتت سيطرة أتباعه، واالسـتفادة منهـا السـرتاحة 

وأوهلا قلعة , قواته، وجتهيز احلمالت العسكرية ضد جيش اخلالفة
ملــا ظهــر بابــك بالبــذ جلــأ النــاس إليهــا فنــزل إليهــا فنزلوهــا ((البــذ، 

وجعلها مقراً عاماً لقيادة احلركة، كما كان , )147())وحتصنوا فيها
م .لغالبية قواده قالعهم وحصو

فقلعــة البــذ تقــع علــى جبــل شــاهق، وهــي قلعــة حصــينة، لــذا 
ومـن . )148(فقد واجه اجليش العباسي صعوبات كبرية يف فتحها

فذلك , صون األخرى اليت كانت تابعة لقادة بابك، قلعة مرنداحل
احلصــن كــان حملمــد بــن البعيــث، بــدليل قيامــه ووالــده بتحصــينها، 

ولكن اليعقويب عنـدما ذكـر عصـمة الكـردي , )149(فكان ميلكها
ولكن يبـدو ان املصـاهرة الـيت حـدثت , )150(صاحب مرند: قال

ألخري إىل إعطـــاء بـــني عصـــمة وحممـــد بـــن البعيـــث، قـــد دفعـــت بـــا
ــــه ومت  مرنــــد إىل عصــــمة، فســــكن فيهــــا إىل أن أُلقــــي القــــبض علي

وقد متيزت مرند حبصانة طبيعية لكثـرة . )151(إرساله إىل املعتصم
ــار فيهــا)12(األشــجار حوهلــا ، كمــا أحاطــت )153(، ووجــود األ

، ممـا شـكل صـعوبة علـى القـوات املعاديـة )154(بسور منيع حوهلـا
.مباشرةاهلجوم عليها 

ذكرهـا الطـربي , أما قلعة شاهي فكانت أيضاً حملمد البعيـث
ـــا مـــن أمنـــع قالعـــه، عرضـــها حنـــو فرســـخني  . )155()كـــم12(بأ

وحصـــــــــن آخـــــــــر حملمــــــــــد بـــــــــن البعيـــــــــث هــــــــــو حصـــــــــن تربيــــــــــز يف 
، ذلك احلصن ذا أسوار حمكمة، وله قلعـة أخـرى )156(أذربيجان

.)157(تسمى يكدر
لبعيــث قــد أيــد بابــك، وقــد كانــت مواضــعه كــان حممــد بــن ا

احلصينة يف خدمة بابـك وقواتـه، ولكنـه ملـا عـرف بتحويـل موقـف 
بابك اهلجومي إىل موقف دفاعي أمام جيش اخلالفة، غري موقفه 
من حركة بابك، وكتب إىل املعتصم يعلمه أنه يف طاعته، وانه يف 
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ـــــك وأصـــــحابه(( ـــــى باب ـــــك. )158())التـــــدبري عل ـــــت تل ورمبـــــا حتول
احلصون والقالع الـيت ميتلكهـا أبـن البعيـث مـن مواضـع السـرتاحة 

، إىل قواعـــــد عســـــكرية يســـــتفاد منهـــــا جـــــيش )159(قـــــوات بابـــــك
ا ضد بابك .اخلالفة العباسية يف حر

اســتخدمه , كــان صــاحبه القائــد طرخــان, أمــا حصــن املراغــة
بابــك  لصــاحله، ولكــن بعــد ان مالــت الكفــة لصــاحل األفشــني يف 

ســـــيطر علـــــى هـــــذا احلصـــــن، واســـــتخدمه يف إخـــــراج أذربيجـــــان، 
. الدوريات واجلواسيس للحصول على معلومات عن قوات بابك

أحد قواد بابك ميتلك حصناً يف جبل يشرف علـى ) آذين(وكان 
وهناك روايـة تشـري إىل وجـود حصـنه هنـاك مفادهـا أن , روذ الروذ

آذين عسكر هناك مع عائلته، ونصـحه بابـك بـأن يـدخل عائلتـه 
ال أحتّصـن : ((احلصن حفاظاً على سـالمة عائلتـه، ولكنـه قـاليف

ـــــــــــــايل -يعـــــــــــــين املســـــــــــــلمني -مـــــــــــــن اليهـــــــــــــود  و ال أدخـــــــــــــل عي
.)160())حصناً 

أما التحصينات األخرى اليت أختذها بابك وأصحابه يف حربه 
مع جيش اخلالفة، فلم يذكر املؤرخون سـوى القليـل منهـا، فمـثًال 

ُحفر لتحصني املواقع الدفاعية، ورمبا ُغطت تلك أمر أتباعه حبفر 
ففــي ســنة . احلفــر مبــواد خفيفــة، ال متنــع وقــوع أقــدام اخليــول فيهــا

فإذا ((عندما بدأ هجوم قوات األفشني على البذ , م837/هـ222
ـــــم آبــــار حمفــــورة تـــــدخل ايــــدي الــــدواّب فيهـــــا  ّ حتــــت حــــوافر دوا

ألفشــــــني ، ولكــــــن ا)161())فتســــــاقطت فرســــــان أيب ســــــعيد فيهــــــا
، وأمـرهم مبعاجلـة )162()الكلغريـة(سـرعان مـا وجـه مجاعـة يسـمون

.)163(املشكلة
كما جهز آذيـن سـالح آخـر لصـّد هجمـات قـوات األفشـني 
علــى ذلــك اجلبــل، نظــراً ألمهيــة موقعــه بالنســبة ملدينــة البــذ، وبــذل  

وكــان آذيــن قــد ((كــل جهــده ملنــع األفشــني مــن االســتيالء عليــه، 
، حيث اسـتفاد آذيـن )164())جًال عليها صخرهّيأ فوق اجلبل ع

مــن احنــدار اجلبــل لدحرجــة العَجــل احملمــل بالصــخور علــى قــوات 
م  ـــــا ملـــــا جـــــاوز ـــــم مل يتـــــأثروا بـــــه، أل األفشـــــني، ولكـــــن يبـــــدو أ

.)165(استمروا باهلجوم على اجلبل، حىت دفعوهم إىل رأس اجلبل
ينات أمـــا إجـــراءات قـــوات اخلالفـــة، إلقامـــة احلصـــون والتحصـــ

ا كانت متواضعة يف بدايـة قتـاهلم هلـذه  يف مناطق بابك، فيبدو أ

احلركـــة، وكلمـــا وصـــل قائـــد جبيشـــه إىل بـــالد بابـــك حملاربتـــه، يبـــدو 
م حاولوا قدر اإلمكان القيام بإجراء بعض التحصـينات للحـّد  أ

م من قبل جـيش بابـك لـذا قـاموا . من اهلزائم اليت كانت تلحق 
م، كما نشروا احلسك يف األوديـة الـيت حبفر اخلنادق يف مع سكرا

م .)166(تبقى فيها قوا
وذلــــــك , اهــــــتم األفشــــــني بالتحصــــــينات بعــــــد توليــــــه القيــــــادة

كمــــا أمــــر قادتــــه حبفــــر , )167(بتحصــــني املــــدن الــــيت يصــــل إليهــــا
وأقـام جمموعـة مـن احلصـون , )168(اخلنادق احلصـينة ففعلـوا ذلـك

أمــــا يف األمــــاكن الــــيت ال . )169(واملعاقــــل بــــني أردبيــــل ومعســــكره
يبقــي فيهــا قواتــه ملــدة طويلــة، فكــان ال حيفــر اخلنــادق بــل يكتفــي 

الحيفـــر خنـــدقاً، ولكنـــه ((بتحصـــني املوضـــع بنشـــر احلســـك فقـــط 
، أســــتفاد مــــن الكوهبانيــــة يف )170())يقــــيم معســــكراً يف احلســــك

اختيـــــــــار املواضـــــــــع احملصـــــــــنة يف رؤوس اجلبـــــــــال ليتحصـــــــــن فيهـــــــــا 
.)171(جالةالر 

لتحســـــني ) الكلغريـــــة(كمـــــا أعتمـــــد األفشـــــني علـــــى الفعلـــــة 
, )172(الطـــرق الـــوعرة وجعلهـــا صـــاحلة لعبـــور القـــوات، وحتصـــينها

انتهــى هــؤالء مــن حفــر , )173(وكــان معــه ألــف رجــل مــن الفعلــة
اخلنادق يف عشـرة أيـام، واألفشـني وقواتـه حيرسـون الفعلـة والرجالـة 

ـــــاراً  حـــــرص األفشــــــني بتوجيـــــه األوامــــــر إىل كمــــــا , )174(لـــــيًال و
القـــوات املتمركـــزة يف مواضـــعهم احملصـــنة، بـــااللتزام جببهـــتهم مهمـــا 

وليْلزم كلُّ قوم منهم املواضع اليت هلم، وليحفظوا جبلهم ((حدث 
.)175())وخندقهم فال يلتفنت أحُد إىل أحد

)الطالئع(االستطالع : ثالثاً 
لــدى املــؤرخني علــى الــرغم مــن عــدم وجــود إشــارات واضــحة 

حول إخراج بابك الطالئع يف بداية قتاله ضد جيش اخلالفة، إال 
أن االنتصــــارات الـــــيت حققهـــــا يف البدايـــــة تشـــــري إىل أنـــــه جنـــــح يف 
حســــم الكثـــــري مــــن املعـــــارك لصــــاحله نتيجـــــة لتطبيقــــه مثـــــل تلـــــك 
األســـاليب يف منطقتـــه، تلـــك املنطقـــة الـــيت ســـاعدته علـــى إخـــراج 

حتركات اجليش العباسـي طيلـة عشـرين دوريات االستطالع ملراقبة
وبعـــد جمـــيء األفشـــني إىل أذربيجـــان حملاربـــة بابـــك، وردت . ســـنة

إشارات حول متابعة طالئع بابك جليشه أثناء التقدم واملسري من 
.منطقة ألخرى
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م حينمــا حـدد األفشـني توقيـت واحــد 836/هــ221ففـي سـنة 
جتـــاهني للهجـــوم علـــى قـــوات بابـــك ويف ا) بغـــا الكبـــري(مـــع قائـــده 

ـزم األفشـني  خمتلفني، ولكن حالت ظروف دون حتقيق ذلـك، وا
أمام بابك، وأضطر األفشني إىل االنسحاب إىل معسكره، بينمـا  
كانــت قــوات بغــا تتقــدم لقتــال بابــك يف الوقــت الــذي حــدده لــه 

وكانـت جمموعـة مـن . األفشني، وال يدري بغا ما حدث لألفشـني
جيشه من مدينة البذ مبسـافة طالئع بابك تراقب بغا، وملا اقرتب

، بنيــــــــة اهلجــــــــوم عليهــــــــا، فلقيــــــــتهم طالئــــــــع )176(نصــــــــف ميــــــــل
.)177(بابك

))تبعتـه طالئـع بابـك((وملا قرر بغا االنسحاب إىل معسـكره 
. )179(، ومل يلتفــت إلــيهم بغــا ليتجــاوز املضــايق الــيت أمامــه)178(

ورمـوا سـالحهم وأثناء عملية االنسحاب، تعب جيش بغـا كثـرياً،
، وكلمـــــا نـــــزل )180())وظهـــــرت هلـــــم طالئـــــع بابـــــك((يف الطريــــق 

جـــيش بغـــا مـــن جبـــل صــــعدته طالئـــع بابـــك، وقـــد عمـــد هــــؤالء 
بإظهــار أنفســهم جلــيش بغــا مــرات ومــرات يغيبــون عــن األنظــار، 
إللقـــاء املزيـــد مـــن الرعـــب يف قلـــوب جـــيش بغـــا، ولتنفيـــذ املهمـــة 

وهـــم يف ذلـــك يـَْقُفـــون ((الرئيســـية هلـــم وهـــي متابعـــة ذلـــك اجلـــيش 
فقــــد , )182(، وكــــان عــــدد هــــؤالء عشــــرة فرســــان)181())آثــــارهم

اقرتبت طالئع بابك من بغا وجيشه كثرياً، إىل حّد ختوف األخري 
علـى جيشـه، واعتقـد بـان هـذه منـاورة هلجـوم مجاعـة الطالئـع مــن 
جهة، وظهور قوة أخرى هلم من جهة ثانيـة بـني املضـايق واجلبـال 

، وهلـذا قـرر بغـا التحصـن يف جبـل منيـع حـىت )183(ـااليت ميرون 
. )184(اليوم التايل، بعد أن أدركهم الليل

عـادة ترتكـز مهمـة مجاعـة االسـتطالع علـى مجـع األخبـار عـن 
اجليــــوش يف ميــــدان املعركــــة، وال تباشــــر القتــــال إال عنــــد الضــــرورة

وجيب اإلشارة إىل أن بغا كان حيتفظ بأسري مهم وهو ابن,)185(
ولــــذا أرســــل بابــــك طالئعــــه مــــن جهــــة، وقــــوة أخــــرى , جاويــــدان

رئيســية لتحريـــر ذلـــك األســـري مــن جهـــة أخـــرى، وفعـــًال جنحـــوا يف 
مهمتهم يف تلك الليلة بعد أن هامجوا جـيش بغـا وهزمـوه وأخـذوا 

ولقــــــــد أشــــــــار اهلرمثــــــــي إىل أن العــــــــدد املطلــــــــوب . )196(األســــــــري
حــظ أن بابــك ، ويال)187(لالســتطالع ثالثــة إىل أربعــة أشــخاص

اســـتخدم أكثـــر مـــن هـــذا العـــدد، نظـــراً ملهمـــة مجاعـــة االســـتطالع 

الرئيســـية، حيـــث مل يكـــن يريـــد متابعـــة جـــيش بغـــا فقـــط، بـــل قـــد  
كلفهـــم باالشـــتباك إذا ســـنحت هلـــم الفرصـــة ألخـــذ األســـري كمـــا 

.ذكرنا آنفاً 
يبـــدو أن األفشـــني قـــد عـــرف مـــدى اعتمـــاد بابـــك علـــى بـــث 

نطقـــــــة، وهلـــــــذا اختـــــــذ عـــــــدداً مـــــــن الطالئـــــــع لرصـــــــد حتركاتـــــــه يف امل
ــــاء تقــــدم جيشــــه حنــــو جهــــٍة مــــا، منهــــا اســــتخدام  اإلجــــراءات أثن
الكوهبانيـة علــى رؤوس اجلبــال ومعهــم األعـالم، لإلبــالغ عــن أيــة 

ا عدوهم وإن اسـتخدام األعـالم للتعبـري عـن , )188(حركة يقوم 
احلركــة كانــت مهمــة جــداً، كمــا يف الوقــت احلاضــر ولكــن بطــرق 

ا حــرص األفشــني علـــى القيــام بــالكثري مــن احلركـــات كمــ. خمتلفــة
, ملنـع طالئـع بابـك مـن ترصـده, التعبوية وخاصـًة يف جـوف الليـل

وإن املســـري , )189(منهـــا عـــدم  ضـــرب الطبـــول والتقـــدم بصـــمت
بصــمت تــام جلــيش كبــري مــن دون قــرع الطبــول، كانــت أمــوراً غــري 

التنسـيق معتادة يف ذلك الوقت، ملا يف هذا السري مـن صـعوبة يف 
كما عمد األفشـني إىل تـرك عـدد مـن . )190(بني صنوف اجليش

ربايـا بـاملفهوم (=)191(قواته يف املضايق والعقبـات الـيت يتجاوزهـا
وكان مسـريه بـني اجلبـال واألوديـة بانتظـام، أي حسـب , )املعاصر

, واملــــــؤخرة, واملقدمــــــة, الصــــــنوف والتقســــــيم املعتــــــاد مــــــن الســــــاقة
. )192(ا يالءم طبيعة املنطقةوامليسرة مب, وامليمنة
الطرق والمواصالت: رابعاً 

مــن الصــعوبات األخــرى الــيت واجهــت اخلالفــة العباســية أثنــاء 
حماربتها حركة بابك اخلرمي، هي تعرض الطرق اليت تعتمد عليها 
ــــة إىل جيوشــــها يف أذربيجــــان إىل  يف نقــــل القــــوات واملــــواد اإلداري

كانــــت اإلمــــدادات و . هجمــــات متكــــررة مــــن قبــــل جــــيش بابــــك
املرســـلة مـــن بغـــداد، الســـائرة عـــرب املســـالك املؤديـــة إىل أذربيجـــان 

، مما  )193(عرضة للنهب والسلب من قبل املتمردين على السلطة
بينمـا كـان بابـك يف , ، أو عـدم وصـوهلا)194(كان يـؤخر وصـوهلا

.)195(دياره غري بعيد عن مراكز متوينه واحتياجات جيشه
الــــذي كــــان األعتمــــاد يف متــــوين اجليــــوش ففــــي عهــــد املــــأمون 

م يف  ـاو املرسلة إىل أذربيجان على الوالة احملليـني، ممـا أدى إىل 
م  ــــــة حركــــــة بابــــــك، نتيجــــــة لعــــــدم اســــــتطاعتهم متــــــوين قــــــوا جما

م فعنـــــدما وىل , )196(العســـــكرية بصـــــورة جيـــــدة، لقلـــــة إمكانـــــا
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وأمره ((, املأمون حممد بن عيسى أرمينية وأذربيجان وحماربة بابك
أن جيهّزهم ويعطيهم األرزاق من ماله، فجهزهم عيسى بن حممـد 

وعنــدما توجــه حممــد بــن محيــد إىل أذربيجــان، , )197())مــن مالــه
ـــري )198(محــل املــرية إىل مهــدان ليجهزهـــا هنــاك حملاربــة بابــك ، وسَّ

جيشـــاً مبالـــه اخلـــاص، ومضـــى دون أن يطلـــب مـــن خزانـــة املـــأمون 
علـى أهـل كـل ناحيـة مـن أهـل أذربيجـان كما فرض, )199(شيئاً 

، وال يســــتبعد أنــــه )200(رجــــاًال حيضــــرون عســــكره وحيــــاربون معــــه
.فرض عليهم جلب االحتياجات اإلدارية الالزمة معهم

وملـــــا كـــــان بابـــــك قـــــد قـــــام بتخريـــــب احلصـــــون بـــــني املـــــدن يف 
ــــع حراســــة طــــرق القوافــــل اإلداريــــة، لقطــــع خطــــوط  أذربيجــــان ملن

ب ومصادر  ، مستفيداً مـن طبيعـة )201(ة تلك القوافلالتموين و
املنطقــــة الــــوعرة، وتطرفهــــا، إلضــــعاف اجلــــيش العباســــي وإجاعتــــه

، وقـــام بنشـــر ســـراياه علـــى املســـالك والطـــرق، الـــيت أخـــذت )202(
ــــــاجم تلـــــــك القوافــــــل مـــــــىت رأوهـــــــا، حســــــب تعليمـــــــات بابـــــــك 

, وإرشــاداته، كمــا وشــارك بابــك بنفســه يف بعــض تلــك اهلجمــات
مهامجـــــة قوافـــــل متـــــوين اجلـــــيش العباســـــي مـــــن وهكـــــذا أصـــــبحت

القضــــايا األساســـــية يف حـــــروب بابـــــك، وكـــــان مـــــن أشـــــد األمـــــور 
.)203(خطورة بالنسبة للجيش العباسي

أمــــا يف عهـــــد املعتصـــــم، فقـــــد أســــتطاع تـــــأمني خطـــــوط نقـــــل 
القوافـل احململـة بـاملؤن هلـذه املنطقـة النائيـة، وتنظـيم الربيـد ونصـب 

رار متــــوين اجلــــيش يف تلــــك املنــــاطق املســــاحل حلفــــظ الطــــرق واســــتم
ا )204(اجلبلية الوعرة البعيدة ، حيث وأعاد بناء احلصون اليت خر

بابك بني زجنان وأردبيل، وإقامة املساحل حلفظ الطريق ملـن جيلـب 
علــى الــرغم مــن حماولــة بابــك منــع إعــادة , )205(املــرية إىل أردبيــل

.)206(بناء تلك احلصون إىل أنه مل يقدر على ذلك
كمــا وعنــدما وصــل األفشــني إىل برزنــد ألول مــرة، قــام أيضــاً 
ــــل إىل  ــــة مــــن أردبي ا وصــــول القوافــــل اإلداري بــــإجراءات مــــن شــــأ
ــا، مثــل  معسـكره، منهــا إقامــة احلصــون بـني املــدينتني والتخنــدق 

. )207(وحصن النهر, وأرشق, حصن خش
على الرغم من اختاذ هذه اإلجراءات من قبل جيش اخلالفة،

بها، مستغلني  فقد أستمر بابك وقواده بضرب القوافل اإلدارية و
م 835/هــــ220ففـــي ســـنة . طبيعـــة املنطقـــة الـــيت كانـــت لصـــاحلهم

أرســـل املعتصـــم مـــع بغـــا الكبـــري قافلـــة ضـــخمة فوصـــلت أردبيـــل، 
وعــــرف بابــــك أخبارهــــا، بواســــطة جواسيســــه، فتهيــــأ لالســــتحواذ 

خيــــل بابــــك فخرجــــت, )208(عليهــــا قبــــل وصــــوله إىل األفشــــني
وهـــامجوا القافلـــة، وأخـــذ مجاعـــة بابـــك مجيـــع مـــا كـــان  معهـــم مـــن 

. )209(املتاع
ويف نفـــس الســـنة أرســـل بابـــك أصـــحابه لقطـــع الطريـــق علـــى 

))ومعهــم مــرية ومتــاع ُحيمــل إىل معســكر األفشــني((قافلــة أخــرى 
تعرضت للنهب وأخذت قوات بابك ما كانت حتمله من , )210(

ف الرئيســـي لبابـــك مـــن مهامجـــة القوافـــل وكـــان اهلـــد, )211(املـــؤن
اإلداريــــة العباســــية ليولــــد التــــذمر بــــني صــــفوفهم، مــــن جــــراء نفــــاذ 
األرزاق واألموال، بالتايل متزيقهم والقضـاء علـيهم، فضـًال عـن أن 
ــــزود بــــاملؤن  ــــة مصــــدر مهــــم لبابــــك للت تلــــك القوافــــل كانــــت مبثاب

. )212(واألسلحة وغريها من االحتياجات جليشه
الء بابـــك علـــى تلـــك القافلـــة، أضـــطر األفشـــني إىل إثـــر اســـتي

مكاتبة صاحب املراغة لتزويده باإلمدادات اإلدارية وبسرعة، ألنَّ 
جيشــه تعــرض للقحــط واجلــوع، نتيجــة لعــدم وصــول القافلــة الــيت 
بها، وهلذا وجه صاحب املراغة قافلة ضخمة،  تعرض هلا بابك و

ّب وغــري ذلــك، فيهــا قريــب مــن ألــف ثـَــْور ســوى احلمــر والــدوا((
ولكـن بابـك . ، وأرسـل جنـوداً معهـا حلراسـتها)213())حتمل املـرية

أرســـل ســـرية للهجـــوم عليهـــا وأخـــذها، وجنحـــت تلـــك الســـرية يف 
وأصــاب ((بهــا أيضــاً، واســتباحوها عــن أخرهــا، جبمــع مــا فيهــا 

.)214())العسكر ضيق شديد
عنــدما بــدأت كفــة امليــزان تتــأرجح لصــاحل األفشــني، أســتطاع 

ن يسيطر على املنطقة، وذلك بتأمني الطرق إليصال قوافل املرية أ
إىل جيشه، كما إن املعتصم تالىف خطـأ املـأمون يف تزويـد اجلـيش 
ـــا لتـــأمني املـــؤن، ومل  العباســـي يف أذربيجـــان باالعتمـــاد علـــى وال
يبخــل يف صــرف األمــوال وارســال االمــدادات بانتظــام إىل اجلــيش 

جيــزي األفشــني يف مقامــه بــإزاء ((صــم ، وكــان املعت)215(العباســي
بابـــك ســـوى األرزاق، واألنـــزال و املعـــاون يف كـــّل يـــوم يركـــب فيـــه 
عشـــــرة آالف درهـــــم، ويف كـــــّل يـــــوم ال يركـــــب فيـــــه مخســـــة آالف 

ــاء حركــة , )216())درهــم ممــا ســاعد األفشــني كثــرياً يف حســم وإ
ـــالنواحي اإلداريـــة،, بابـــك اخلرمـــي ـــالغ ب وبـــدوره أوىل االهتمـــام الب
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واإلشراف على توزيع الطعام واملاء على املقاتلني، وخاصًة خالل 
كما حرص على جلب األدوات , أوقات القتال مع جيش بابك

.  )217(الالزمة لالهتمام باجلرحى واملرضى
أما عن املواصالت فقد ركزنـا علـى جانـب الربيـد، ومـا يتعلـق 

, القيـادة املركزيـةبه يف مترير األوامر والتقارير عـن املعـارك مـن وإىل 
ليســــت هنــــاك إشــــارات يف املصــــادر التارخييــــة عــــن الوســــائل الــــيت 
اســتخدمها بابــك يف هــذا اجلانــب، ولكــن يبــدو إن قواتــه املنتشــرة 
يف املنطقة، ساعدته على تسـهيل تلـك العمليـة، واالتصـال بقـادة 

الن املعــارك الــيت دارت بــني , الســرايا للقيــام بالعمليــات العســكرية
أمــا اخلالفــة العباســية فــذكرنا ســابقاً . انــت علــى أرضــهمالطــرفني ك

بُعـــد القيـــادة املركزيـــة عـــن ميـــادين القتـــال فقـــد اضـــطرت إىل بـــذل 
فنجح املعتصـم يف عـزل خرميـة , املزيد من اجلهود يف هذا اجلانب

ممـا مهـد لتـأمني طـرق , أذربيجان عن حلفائـه يف املنـاطق االخـرى
العباســــية علــــى احلصــــون وذلــــك بإعــــادة توزيــــع القــــوات , القوافــــل

ولشـــدة اهتمـــام املعتصـــم بـــأمر . )218(واحلاميـــات املنتشـــرة هنـــاك
فقد وضع خطة دقيقة تصـل مبوجبهـا الرسـالة إليـه , بابك وأخباره

.)219(وهو يف سامراء, من األفشني يف غضون أربعة أيام
المباغتة : خامساً 

د لقــد مــرت اإلشــارة إىل إن املباغتــة ليســت أســلوباً خاصــاً حبــ
ـــا، وإمنــــا تُنفـــذ مــــع األســـاليب األخــــرى، وهـــي مبــــدأ مهــــم يف  ذا
احلـــرب بأشـــكاهلا وبفضـــل تطبيـــق ذلـــك املبـــدأ مـــن قبـــل بابـــك يف 
أسـاليبه القتاليـة حقـق انتصـارات كثـرية علـى اجلـيش العباسـي منــذ 

فـــان التجـــاء البـــابكيني إىل رؤوس اجلبـــال املنيعـــة , انطـــالق حركتـــه
وق والنجــاح يف حــركتهم، حبكــم وحتصــنهم فيهــا قــد يســر هلــم التفــ

م علـــى املضـــايق واملســـالك واملشـــارف وحلســـن اطالعهـــم  ســـيطر
م .)220(على مواقع أعدائهم وحركا

وإن اســـتخدام القـــوات اخلفيفـــة قـــد ســـهل تطبيـــق هـــذا املبـــدأ 
علـــى أرض املعركـــة، وتتميــــز تلـــك القـــوات عــــادة بالســـرعة وخفــــة 

م السريعة كـانوا يبـاغتون اجليـوش العباسـية والظفـر احلركة، وحبركا
حبكم معرفتهم ملناطقهم وفعاليـة اجلواسـيس والطالئـع،  , )221(ا

كان اجليش العباسي وقوافل متوينها عرضة للمباغتة، حيث كـانوا 

يتعرضـــون إىل هجمـــات غـــري متوقعـــة ختلـــف الـــذعر واالرتبـــاك يف 
زامها .)222(صفوفها، مما يؤدي إىل ا

بطــرق متعــددة، منهــا اللجــوء اسـتخدم بابــك هــذا األســلوب
ــــوش العباســــية  إىل الكهــــوف واملغــــاور الواقعــــة يف طريــــق ســــري اجلي
واالنقضــاض عليهــا فجــأة دون توقــع ظهــورهم يف تلــك األمــاكن، 
إمــا علــى مقدمــة اجليــوش أو مــن اخللــف بعــد أن تشــتبك املقدمــة 
بالقتــــال مــــع قــــوة معــــدة النشــــغاهلا، كمــــا اســــتفاد البــــابكيون مــــن 

تبــــاء فيهــــا، والتجســــس، والكمــــائن، واالنقضــــاض األدغــــال لالخ
.)223(املفاجئ على القوات العباسية

أدرك القـــــواد الـــــذين أرســـــلهم املـــــأمون مـــــدى أمهيـــــة املباغتـــــة، 
ومـــدى اعتمـــاد جـــيش بابـــك عليهـــا يف أســـاليبهم القتاليـــة، وهلـــذا 
ـــادأة مـــنهم، فمـــثًال أشـــرف حممـــد بـــن  اختـــذوا إجـــراءات ألخـــذ املب

دما كـــانوا يقـــاتلون جـــيش بابـــك، حيـــث محيـــد علـــى أصـــحابه عنـــ
وقـــف يف مـــؤخرة جيشـــه ليقـــوم بســـد الثغـــرات الـــيت قـــد حتـــدث يف 

، كما كان يرتك يف كل مضيق أو عقبة، مجاعـة مـن )224(صفوفه
.  )225(رجاله حلفظ مؤخرته وجتنباً للمباغتة

ومن اجلدير بالذكر إن األفشني أختـذ أيضـاً ترتيبـات عسـكرية 
املباغتة يف أساليبه القتالية، منها احلركـة لـيالً ملنع بابك من حتقيق

وعـــدم ضـــرب الطبـــول ونشـــر األعـــالم , يف بعـــض األحيـــان)226(
وكــــان ((، واملســــري بــــبطء وعــــدم االســــتعجال، )227(عنــــد التقــــدم

))يســــري قلــــيًال قلــــيًال كلمــــا جــــاءه كوهبــــاّين خبــــرب ســــار، أو وقــــف
)228(.

التمويه: سادساً 
أو اإلظهار بعمليات، والقيام خبالفه، إن التمويه هو اإلخبار 

ويظهـر التمويـه أيضـاً يف بعـض حركــات بابـك وقادتـه، وهـذا يعــرب 
زم أحـد  عن مدى حنكة بابك العسكرية، ففي إحدى املعارك ا

أمــام اجلــيش العباســي، وانســحب مــن ) ُخرابنــداه(قــواد بابــك وهــو
انــه املعركــة، فتبعــه اخليالــة إىل مضــيق فيــه أشــجار وأدغــال، وعلــم 

مطـارد وإذا أدركتـه اخليالـة أنـه سـيقع يف يـد عـدوه، وعنـدما وصــل 
اخرجـــوا : ((إىل مضـــيق صـــاح بأمســـاء مجاعـــة مـــن أصـــحابه، وقـــال

إلــيهم يـــوهُم أنـَّـُه انتهـــى إىل كمـــني لــُه، فتوقَّـــَف الطَّلَــُب عنـــه حـــىت 
، واســـــتمر خرابنـــــداه يف تقدمـــــه حـــــىت ختلـــــص مـــــن )229())فـــــات
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لقائد خبدع احلرب من جهـة، وأيضـاً وذلك يظهر إملام ا, مطارديه
مدى ختوف اجليش العباسي من الكمـائن الـيت كانـت تنصـب يف 

.املضايق والعقبات من جهة أخرى
كمــــا إن بابــــك نفســــه طبــــق ذلــــك األســــلوب، عنــــدما خــــرج 
لالستيالء على قافلة بغا الكبري، اليت خرجت من أردبيل متوجهة 

فشــني إىل التمويــه إىل معسـكر األفشــني، علــى الــرغم مــن جلــوء األ
أيضـــاً إلنقـــاذ تلـــك القافلـــة مـــن بابـــك، وجناحـــه يف ذلـــك، إال أن 
بابـــك خـــرج خبيلـــه ورجالتـــه وعســـكره، فوصـــل إىل حصـــن النهـــر، 
وهــــو يظــــن أن املــــال موافيــــه، وخــــرج صــــاحب حصــــن النهــــر مــــن 
موضـــعه متوجهــــاً إىل حصـــن أرشــــق الـــذي يلــــي حصـــنه، فهامجــــه 

ه، فقــــاتلهم صــــاحب بابــــك جبيشــــه ال يعــــرف أن املــــال لــــيس معــــ
النهـر، وقُتــل يف املعركــة مـع عــدد مــن جنـوده، وأخــذ مجاعــة بابــك 

، ولكنـه مل يقـرر )230(ما كان معه، وعلم بابك إن املال قـد فاتـه
جنــود صــاحب حصــن االنســحاب بــل أمــر أصــحابه بأخــذ لبــاس 

م، فلبســــوها، وتنكــــروا ليأخــــذوا صــــاحب حصــــن  النهــــر وجتهيــــزا
أرشــق أيضــاً، وتقــدموا إىل املكــان الــذي كــان مــن املتفــق أن يبقــى 

م أصـــــحاب ((، )231(فيـــــه صـــــاحب حصـــــن النهـــــر ّ وجـــــاؤوا كـــــأ
، ولكنهم مل يعرفوا املوضع الذي جيب أن يقف فيه )232())النهر

وقفـــــت مجاعـــــة بابـــــك يف غـــــري بالضـــــبط مجاعـــــة حصـــــن النهـــــر، ف
لـذا فقدكشـف صـاحب حصـن أرشـق أمـر , موضعهم املتفق عليه

وكـــان األفشـــني قـــد خـــرج جبيشـــه بعـــد أن علـــم , بابـــك وأصـــحابه
ــزم فيهــا بابــك  خبــروج بابــك، فوصــل األفشــني وحــدثت معركــة وا

وعلى الرغم من استخدام بابك التمويه، إال أنه , )233(وأصحابه
حصــن أرشــق، بســبب عــدم معرفتــه مل يــنجح يف خــداع صــاحب

وإال ألخــذ مجاعــة حصــن أرشــق أيضــا , املكــان الــذي ســيقف فيــه
. على حني غرة

الكمائن: سابعاً 
من خالل دراسة حركة بابـك يالحـظ إن الكمـائن مـن أكثـر 
األســاليب القتاليــة الــيت أســتخدمها بابــك ضــد القــوات العباســية، 

ومــن , دينــة البــذمنــذ عهــد املــأمون حــىت انتهــاء احلركــة وســقوط م
العوامـــل الـــيت ســـاعدت بابـــك علـــى نصـــب الكمـــائن، اســـتخدام 
القوات اخلفيفة أي ما يسـمى حبـرب األنصـار، والعامـل اجلغـرايف، 

والذي اشرنا إليـه أكثـر مـن مـرة عـن مـدى اسـتفادة بابـك منـه يف 
وكـــــان بابـــــك وأصـــــحابه أدرى . تطبيـــــق أســـــاليبه القتاليـــــة املتنوعـــــة

ــــا حــــىت الســــنوات بطبيعــــة املنطقــــة، مــــع جهــــل الطــــرف اآلخــــر 
وهلــذا ركــز بابــك علــى إيــداع عــدد كبــري مــن , األخــرية مــن احلركــة

قواته يف املواضع املناسبة لنصب الكمائن، والسماح ملرور جيوش 
اخلالفـــة أمامهـــا، ومـــن مث تـــنقض علـــيهم تلـــك الكمـــائن بعـــد أن 

.)234(تدخل اجليوش العباسية تلك املضايق واملسالك الوعرة
مــــا وىل املــــأمون زريــــق بــــن علــــي بــــن صــــدقة األزدي علــــى فل

، أراد زريـــق الرحيــل  إىل أرمينيـــة ليقضــي فيهـــا )235(حــرب بابــك
ال ((م ونصـــحه احـــد وجهـــاء أذربيجـــان 820/هــــ205شـــتائه ســـنة 

تفعـــل فـــإن هـــذا أول الفشـــل، ومـــىت دخلـــت بـــني هـــذين اجلبلـــني 
لتــــه يف خمتــــاراً إىل أرمينيــــة مل آمــــن عليــــك العــــدو، وأن تكــــون رجا

، ومــــن )236())شـــعاب اجلبــــال، ومل تعمــــل رّجالتـــك معهــــم شــــيئاً 
خــــالل تلـــــك الروايــــة يتبـــــني أن بابـــــك قــــد أشـــــتهر يف املنطقـــــة يف 
استخدام األوديـة الضـيقة لنصـب الكمـائن، ويف خمتلـف الظـروف 
اجلويــــــة، وخاصــــــًة يف فصــــــل الشــــــتاء الــــــيت تتميــــــز بكثــــــرة الثلــــــوج 

.والضباب
ضحية كمائن بابك وهـو حممـد كما وقع قائد آخر للمأمون 

بن محيد، فعندما أرسله املأمون لقتال بابك، اختذ أبن محيد عدة 
حركات تعبوية لضبط قتاله مـع أتبـاع بابـك، منهـا توزيـع قواتـه يف 

ومشــاورة أصــحابه يف الطريـــق , املضــايق والعقبــات الــيت يتجاوزهــا
ـــــذي يســـــلكه ـــــك مـــــن اســـــتغالهلا لنصـــــب )237(ال ، رمبـــــا ملنـــــع باب

وكان بابك اخلرمي يشرف عليهم من اجلبل، وقد كمن , ائنالكم
فعنــــدما أمــــر ابــــن احلميــــد . )238(هلــــم الرجــــال حتــــت كــــل صــــخرة

ومـــن ((جيشــه بـــالتحرك، خـــرج كمنـــاء بابــك علـــى ميمنـــة جيشـــه 
م كمـــــني وهـــــم ال يرونـــــه ، وكـــــذلك احلـــــال )239())حتـــــت صـــــخر

انــت  فأومــأ بابــك إىل رجالــة ك((عنــدما حتــرك , بالنســبة للميســرة 
ووقع اإلربـاك يف جـيش حممـد , )240())كامنة من حتت الرصيف

ابــــن محيــــد جــــراء الكمــــائن، وعلــــى الــــرغم مــــن حماولــــة أبــــن محيــــد 
زمــوا وفـــّروا وتركـــوا  إقنــاعهم بالصـــرب والثبــات يف القتـــال، لكـــنهم ا

, )241(ابن محيد مع قلة قليلة مـن أصـحابه يقـاتلون جـيش بابـك
حققـت املباغتـة علـى قـوات ابـن يبدو إن كمائن مجاعة بابك قـد
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وبلــــغ عــــدد جمموعــــة , محيـــد، العنصــــر األساســــي لنجــــاح الكمـــني
.)242(الكمني الواحد الذي نصبه بابك ثالمثائة راجل

ويف عهـــد املعتصـــم أشـــار املؤرخـــون إىل أن بابـــك قـــد أعتمـــد 
أيضـــاً علـــى الكمـــائن يف قتالـــه مـــع جـــيش اخلالفـــة، وخاصـــًة أثنـــاء 

فقــد أرســل بابــك عــدداً مــن أصــحابه , شــنيالقتــال مــع قائــده األف
لنصـــــب عـــــدة كمـــــائن ألخـــــذ القافلـــــة الـــــيت أرســـــلها املعتصـــــم إىل 

ولكــن بفضــل , )243())وهيــأ بابــك كمينــاً يف مواضــع((األفشــني 
اجلواسيس استطاع األفشني إحباط خطط بابـك لالسـتيالء علـى 

.تلك القافلة
ا فرضــــت علــــى قــــادة إن فعاليــــة كمــــائن بابــــك، وقــــوة ضــــربا

م يف املنطقـــة  اجلـــيش العباســـي أخـــذ احليطـــة واحلـــذر أثنـــاء حتركـــا
وجتنبــــوا املســــري يف , )244(وخاصــــًة عنــــد جتــــاوز املضــــايق واألوديــــة

.املواضع املالئمة لنصب الكمائن
م تقــدم األفشـــني للهجــوم علــى مدينـــة 837/هـــ222ويف ســنة 

يهـا البذ، أخذ بعني االعتبار املواقع املهمة اليت ميكن أن ينصب ف
علـــى رأس عقبـــة مـــع )245(خلـــف خباراخـــذاه((بابـــك الكمـــائن و

ألف فارس وستمائة راجل، حيفظون عليه الطريـق، لكـي ال خيـرج 
وكـــان بابـــك إذا أحـــّس . أحـــد مـــن اخلرميـــة، فيأخـــذ عليـــه الطريـــق

بالعســكر أنــه وارد عليــه وجــه عســكراً لــه فيــه رّجالــة إىل واٍد حتــت 
خـــذاه، ويكمنـــون ملـــن يريـــد أن تلـــك العقبـــة الـــيت كـــان عليهـــا خبارا

, ، إذن فـإن ظـّن األفشـني كـان يف حملـه)246())يأخـذ عليـه طريـق
ـا، إال  وحاول األخري أن يعرف أماكن كمائن بابـك، فلـم يعلـم 

.)247(يف وقت الحق
أما , وأمام مدينة البذ قسم األفشني جيشه إىل ثالثة كراديس

الكــــراديس جبــــيش يقــــف بــــإزاء) آذيــــن(بابــــك فقــــد أرســــل قائــــده 
الثالثــــة جلــــيش األفشــــني، لــــئال يتقــــدم أحــــد منهــــا إىل بــــاب البــــذّ 

أفرط بابك يف استخدام الكمائن يف هذه املرحلة إىل حّد , )248(
مل يبقــى معــه إال القليــل مــن أصــحابه، فعنــدما كــان حــّس بتحــرك 

فرق أصحابه كمنـاء، ومل يبـق معـه إال نفـُر ((جيش األفشني حنوه 
ذلك األفشني، ومل يكن يعـرف املواضـع الـيت ، وبلغ)249())يسري

وقد أعتمد األفشـني علـى رّجالـة الكوهبانيـة , )250(يكمنون فيها

ليقومــوا بتفتــيش األوديــة واملضــايق املؤديــة إىل مدينــة البــذ، طمعــاً 
.)251(يف معرفة مواضع كمائن بابك

ويف اهلجــــوم األخــــري علــــى مدينــــة البــــذ، عبــــئ األفشــــني قواتــــه 
استطاع أن يدحض الكمـائن الـيت نصـبها لـه بابـك يف و , لدخوهلا

.)252(طريقه إىل قلعة البذ
وحىت بعـد دخـول قـوات األفشـني مدينـة البـذ، كانـت ال تـزال 
بعـــض قـــوات بابـــك مكمنـــة يف مواضـــعهم داخـــل املدينـــة، وقـــاتلوا 

ـــزام )253(حـــىت الرمـــق األخـــري ، كانـــت آخرهـــا اللحظـــات قبـــل ا
كمــــا أســــتخدم األفشــــني أيضــــاً . مبابــــك وهروبــــه حنــــو بــــالد الــــرو 

كمــا , )254(الكمــائن ضــد أصــحاب بابــك يف الكثــري مــن املــرات
مت أســـر بابـــك عـــن طريـــق كمـــني مت نصـــبه مـــن قبـــل جمموعـــة مـــن 

.)255(قوات األفشني، باالتفاق مع سهل بن سنباط
)الغارات الليلية(البيات : ثامناً 

دأ هنالك عـدة عوامـل سـاعدت بابـك وأصـحابه يف تنفيـذ مبـ
البيات بنجاح، منها املعرفة بطبيعة املنطقة وتضاريسها واستغالل 
الظروف اجلوية القاسية، وحتقيق املباغتة فيها، وسرعة احلركة، مع 
احلفــــاظ علــــى ســــرية العمليــــة، واللجــــوء إىل احليــــل واخلــــداع أثنــــاء 

كـــل ذلـــك يـــدخل ضـــمن حـــرب , اهلجـــوم علـــى اجلـــيش العباســـي
القـوات العباسـية، لـذا فقـد أحلقـوا األنصار اليت أتبعها بابـك ضـد

انـــزعج اجلـــيش العباســـي كثـــرياً مـــن إتبـــاع , )256(ـــا هـــزائم كثـــرية
ولذلك تدخل اخلليفة نفسـه يف إصـدار , البابكيني هذا األسلوب

األوامـــر إىل قـــواده باختـــاذ التـــدابري الالزمـــة ملنـــع العـــدو مـــن حتقيـــق 
م الليلية . النجاح يف غارا

أراد األفشـــني توســـيع جبهـــة القتـــال م836/هــــ221ففـــي ســـنة 
ضــد جــيش بابــك، مســتفيداً مــن كثــرة عــدد قواتــه، وذلــك بفــتح 

جبهــة حتــت قيادتــه، واجلبهــة األخــرى بقيــادة قائــده بغــا , جبهتــني
يف اجتــــاه  معــــاكس لقواتــــه، بعــــد أن عــــني لــــه توقيــــت اهلجــــوم يف 
ـــزم فيهـــا بابـــك،  مكـــان حمـــدد، والقـــى األفشـــني بابـــك يف وقعـــة أ

خري بإعادة تنظـيم قواتـه يف البـذ وأرسـل قـوة لإلغـارة علـى وقام األ
فبيت بابك األفشـني ونقـض عسـكره، وانصـرف ((األفشني ليًال، 

وقــد اســتغل بابــك الظــروف , )257())األفشــني عنــه إىل معســكره
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ـــة الســـيئة لتنفيـــذ البيـــات،  ـــام الضـــباب ((اجلوي وكـــان  بابـــك يف أي
.)258())والثلج قد بيَّت األفشني وبعض عسكره

على الرغم من أن قواد اجليش العباسي أخـذوا بعـني االعتبـار 
ـــــــال ألصـــــــحاب بابـــــــك بتنفيـــــــذ البيـــــــات علـــــــى  عـــــــدم إعطـــــــاء ا

فعند تقدم , مواضعهم، وذلك بإختاذ األماكن العالية معسكراً هلم
أننــا قــد توســطنا ((, بغــا ملســاندة األفشــني أدركــه الليــل فــأمر قادتــه

املسـاء وقـد تعـب الّرجالـة، فـأنظر املوضع الذي نعرفـه وهـذا وقـت
)259())جبًال حصيناً يسع عسكرنا حىت نعسـكر فيـه ليلتنـا هـذه

.لتفادي الغارات الليلية لبابك
، كانـــت طالئــع بابـــك )هشتادســر(وعنــد انســحاب بغـــا مــن 

لست آمن أن يكونوا جعلوا هـؤالء : ((تتبعه، وقال بغا ألصحابه
م ليأخــذوا علــى مشــَغلة، حيبســوننا عــن املســري، ويقــّدم ون أصــحا

ليس هـؤالء : )260(فقال له الفضل بن كاوس. أصحابنا املضايق
ــــار، وإمنــــا هــــم أصــــحاب ليــــل، وإمنــــا يتخــــوف علــــى  أصــــحاب 

ويظهـر مـن كـالم الفضـل بـن كـاوس , )261())أصحابنا من الليل
ومــدى , اعرتافــاً باشــتهار مجاعــة بابــك بالغــارات الليليــة وفعاليتهــا

فأضـــطر بغـــا إىل التعســـكر وعـــدم . م الليليـــةختـــوفهم مـــن هجمـــا
حيثمـا رأيـَت جـبال حصـيناً فعسـكر ((وأمر قادتـه , جتاوز املضايق

ويف تلـك الليلـة فعـًال . خمافة البيات من مجاعة بابك)262())عليه
بيّـتهم أصــحاب بابــك، علـى الــرغم مــن أن بغـا أمــر حبراســة ذلــك 

م مـن ، ولكـن مجاعـة بابـ)263(اجلبـل مـن ناحيـة املصـعد ك جـاء
فتعّلقــوا باجلبــل حــىت صــاروا إىل مضــرُب بغــا، ((الناحيــة األخــرى، 

))فكبســوا املضــرب، وبيتــوا العســكر، وخــرج بُغــا راجــال حــىت جنــا
ــزم جيشــه وقتـــل عــدد مـــن قــواده، وَغـــنم اخلرميــة املـــال )264( ، وا

, )265()ابــن جاويــدان(والســالح، وأخــذوا أســرياً كــان معهــم وهــو
اليت صعد منها اخلرميـة كانـت منيعـة، الن بغـا مل ويبدو إن اجلهة 

يتوقــع ظهــور األعــداء فيــه، ومل يــأمر حبراســته، وعــالوة علــى ذلــك 
.فإن مجاعة بابك تسلقوا اجلبل وهذا يدل على حصانة اجلبل

أثنـــاء تقـــدم األفشـــني للهجـــوم علـــى مدينـــة البـــذ، اختـــذ تـــدابري 
عـرف علـى وخاصًة بعـد أن ت, جديدة ضد أساليب بابك القتالية

مناطق اخلرمية وطريقتهم يف احلـروب والـيت غالبـاً مـا كانـت بالليـل 
وكــان مــن بــني تلــك التــدابري , )266(وعلــى شــكل غــارات ســريعة

اليت أختذها األفشـني مـا حيـول دون جنـاح هجمـات بابـك الليليـة، 
ــذا الصــدد،  وخاصــًة بعــد أن أرســل إليــه املعتصــم أوامــر جديــدة 

نوائــــَب كــــراديس تقــــف علــــى ظهــــور أن جيعــــل النــــاس((ونصــــحه 
اخليل، كما يدور العسكر بالليل، فبعض القوم معسكرون وبعٌض 
ـــم علـــى ميـــل كمـــا يـــدور بالليـــل والنهـــار  َّ وقـــوف علـــى ظهـــور دوا
خمافة البيات كى إن دمههم أمر يكون الناس علـى تعبيـة والّرجالـة 

ومـن خـالل هـذه الروايـة يظهـر إن األفشـني , )267())يف العسكر
والثــاين يــتم توزيــع , ام بتقســيم جيشــه إىل قســمني، األول يرتــاحقــ

الواجبـــات علـــيهم، فمـــنهم مـــن كلـــف باحلراســـة داخـــل املعســـكر، 
ومجاعــــة خيرجــــون علــــى شــــكل دوريــــات لــــيًال ليمنعــــوا العــــدو مــــن 

كمـــا أختـــذ إجـــراءات دفاعيـــة،  , االقـــرتاب مـــن املعســـكر الرئيســـي
. )268(كنشر احلسك حول املعسكر

.وأسره ومقتلههروب بابك 
ملا شعر بابك باهلزمية هرب من مدينة البذ، وتنكر هو وأخوه 
وأهلـــه ومـــن تبعـــه مـــن أصـــحابه، وقـــد تنكـــروا بـــزي الســـفر وأهـــل 

فلمــــا علــــم األفشــــني خبروجــــه مــــن البــــذ , )169(التجــــارة والقوافــــل
هارباً مع بعض أصحابه، خشي أن يعتصم بـبعض اجلبـال املنيعـة 

يلحق به جيشه فيكثر مجعه، فريجع أو يتحصن ببعض القالع  و 
، ويشـتد طلبـه مـرة أخـرى، وهلـذا كتـب )270(إىل ما كان من أمره

واألكـــراد يف )271(إىل أمـــراء أذربيجـــان وملـــوك أرمينيـــة وبطارقتهـــا
، وأمـــرهم أن حيفـــظ كـــل واحـــد ناحيتـــه، ال يســـلكه )272(أرمينيـــة

نـــد وانتهـــى األمـــر ببابـــك ع, )273(أحـــد إال أخـــذوه حـــىت يعرفـــوه
سهل سنباط أحد بطارقة أرمينية، الذي كتب بدوره إىل األفشني 

وأخـــــذوه إىل , )274(خبـــــربه فأرســـــل جنـــــودا وألقـــــي القـــــبض عليـــــه
وكتـــــــب األخـــــــري إىل اخلليفـــــــة , معســـــــكر األفشـــــــني يف أذربيجـــــــان

فوصـــل , )275(املعتصـــم بـــذلك، وأجـــاب املعتصـــم بالقـــدوم عليـــه
وم التايل أجرى املعتصم ويف الي, )276(األفشني ببابك إىل سامراء

وجلبــه إىل مكــان عــام، وأمــر )277(مراســيم خاصــة إلشــهار بابــك
-) نـود نــود(املعتصـم بإحضـار الســياف، فنـادى احلاجـب باســم 

فبـدأ بقطــع يديــه ورجليــه، وذحبــه -)278(وهـو اســم ســياف بابــك
وشق بطنه، ووجه برأسه إىل خراسان، وصلب بدنه بسامراء عند 

وفعل بأخيه عبداهللا األمر , )279(ته مشهورالعقبة، فموضع خشب
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وجتدر اإلشارة إىل أن مراسيم إعدام بابك , )280(نفسه يف بغداد
ولكننــــا أكتفينــــا بروايــــة )281(اختلفــــت حوهلــــا الروايــــات التارخييــــة

.الطربي
أرســل املعتصــم مليــون درهــم والــذهب واجلــواهر وتــاج البطرقــة 

ني فقــد أجلســه املعتصــم ، وأمــا األفشــ)282(إىل ســهل بــن ســنباط
، وتّوجــه وألبســه )283(علــى ســريره أمامــه وعقــد التــاج علــى رأســه

عشـــرون مليـــون (= وشـــاحني وأعطـــاه عشـــرين ألـــف ألـــف درهـــم 
وأدخـــل الشـــعراء , )284(، عشـــرة ، وعقـــد لـــه علـــى الســـند)درهـــم

، وقـــدرت تلـــك األمـــوال )285(عليـــه ميدحونـــه وأمـــر هلـــم بـــاألموال
.)286(بثالمثائة ألف درهم

الخاتمة
:من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل عدة نتائج منها

الصــــراع الــــداخلي للدولــــة العباســــية ومنهــــا احلــــرب األهليــــة بــــني األمــــني -1
وبالتــــايل أدى إىل , أدى إىل ضــــعف قبضــــة الدولــــة علــــى أطرافهــــا, واملــــأمون

.ظهور حركات وثورات ضد الدولة
, م يف حاضــرة اخلالفــة االســالميةاســتفاد بابــك اخلرمــي مــن الوضــع القــائ-2

وقـــاد حركـــة ضـــد العباســـيني اســـتمرت , وقـــام بتنظـــيم أتباعـــه وشـــكل جيشـــه
.حوايل عشرين عاما

اســتطاع بابــك أن يســيطر علــى معاقــل وحصــون العباســيني وطــردهم مــن -3
.املنطقة واستحوذ على أمالكهم وأستخدمها لصاحله

للمشاركة يف حركته سواء متكن بابك من أن جيذب العديد من العناصر -4
.من الدياملة واألرمن والعرب والرتك والُكرد, رغبة منهم أو رهبة منه

أســـــتخدم بابـــــك اخلرمـــــي أســـــاليب قتاليـــــة حقـــــق بواســـــطتها الكثـــــري مـــــن -5
وبسـبب وعـورة املنطقـة الـيت قامـت فيهـا , االنتصارات على اجليـوش العباسـية

ومل , ســـــاليب بصـــــورة جيـــــدةطبـــــق هـــــذه اال, مـــــن الناحيـــــة اجلغرافيـــــة, احلركـــــة
ـــة جـــيش بابـــك حـــىت قامـــت بدراســـة  املنطقـــة  تســـتطيع الدولـــة العباســـية جما

.متكنت بعدها من حماصرة قلعة بابك وهزميته, وتلك األساليب

الهوامش
يـاقوت احلمـوي، معجـم البلـدان، : للمزيـد ينظـر. جانب الفرات الشرقي)1(

.414ص, 4ج,)2008:بريوت(, حممد عبدالرمحن املرعشلي: تقدمي
اللبـاب , عزالـدين أبـو احلسـن بـن عبـدالكرمي اجلـزري الشـيباين, ابن األثـري)2(

ــــــــذيب األنســــــــاب ؛ خــــــــريا لــــــــدين 126ص , 1ج,)1980: بــــــــريوت(, يف 
.342ص,8، ج)1969: بريوت(, 3ط, الزركلي، األعالم

حممــد :تـاريخ األمــم و امللـوك حتقيـق, الطـربي، أبـو جعفـر حممــد بـن جريـر)3(
اعتـىن , ؛ ابن األثـري، الكامـل يف التـاريخ527ص, 8بو الفضل إبراهيم، جأ

.1261-1260ص ص ,1، ج)2007: بريوت(, حممد العرب, به
؛ابــن كثــري، أبــو الفــداء احلــافظ ابــن  528ص, 8الطــربي، تــاريخ األمــم ج)4(

امحد أبو ملحم وآخـرون، : كثري الدمشقي، البداية والنهاية، تدقيق و حتقيق
.255ص, 10، ج)1987:وتبري (، 3ط
؛ ابـــــن كثـــــري، البدايـــــة والنهايـــــة، 1264ص, 1ابـــــن األثـــــري، الكامـــــل، ج)5(

؛ حممـد اخلضــري، حماضــرات تـاريخ األمــم اإلســالمية الدولــة 256ص, 10ج
.154العباسية ، ص

؛ حممد اخلضري، حماضرات، ص 531ص, 8الطربي، تاريخ األمم، ج)6(
155.

األشـعري أبـو احلسـن، مقـاالت اإلسـالميني األشعري، علي بن إمساعيـل )7(
.81،ص)ت/د: بريوت(،3هلموت رويرت،ط:واختالف املصلني، حتقيق 

ايــة اإلرب يف فنــون 536ص, 8الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)8( ؛ النــويري، 
يد ترحيين، منشـورات حممـد علـي بيضـون، : األدب، حتقيق : بـريوت (عبدا

.13ص, 22،ج)د ت
أكـرم : وسف يعقوب بن سفيان، املعرفـة والتـاريخ، حتقيـقالفسوي، أبو ي)9(

.194ص, 1، ج)1981: بريوت (العمري، 
.159ـ 158حممد اخلضري، حماضرات، ص ص )10(
. 160املرجع نفسه، ص )11(
تـاريخ , عبدالرمحن بن حممد بـن خلـدون احلضـرمي املغـريب, ابن خلدون)12(

ســهيل : مراجعــة, ل شــحادةخليــ: ضــبط املــنت ووضــع احلواشــي, ابــن خلــدون
.321ص, 3ج, )2000:بريوت(, زكار

, لسـان العـرب, حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري,ابن منظور)13(
.308ص, 7ج, )1996:بريوت(
: امحد إسـحاق بن وهب ابن واضـح، تاريخ اليعقــويب، تعليـق, اليعقويب)14(

. 331، ص 2، ج)2002:بريوت(، 2خليل املنصور، ط
.9-8ص ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)15(
؛ حممـــــــــد اخلضـــــــــري، 1293ص, 1ابـــــــــن كثـــــــــري، البدايـــــــــة والنهايـــــــــة، ج)16(

.166حماضرات، ص 
. 166املرجع نفسه ،ص )17(
ابـــــن الطقطقـــــي، حممـــــد بـــــن علـــــي بـــــن طبـــــا طبـــــا، الفخـــــري يف اآلداب )18(

عـة، امحـد عبـدالقادر حممـد مـايو، مراج: السلطانية والدول اإلسالمية، حتقيق
.215-214، ص ص )1997: حلب(عبداهللا فرهود، 

أبـو علـي مسـكويه , ؛ مسـكويه555ص , 8الطربي، تـاريخ األمـم، ج)19(
ابــن ؛132ص,4ج,1أبــو قاســم إمــامي،ط: الــرازي، جتــارب األمــم، حتقيــق

.215الطقطقي، الفخري، ص
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, 1؛ ابـــــــــــن األثـــــــــــري، الكامـــــــــــل، ج317ص, 2اليعقـــــــــــويب، تـــــــــــاريخ، ج)20(
. 216؛ ابن الطقطقي، الفخري، ص 1279ص

؛ ابن الطقطقي، الفخري، ص 126ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)21(
؛ وقيل ان املأمون قتل الفضل بـن سـهل، ألنـه ضايقــه علـى جاريــة أراد 216

مــــروج الــــذهب , أيب احلســــن علــــي بــــن احلســــني, املســــعودي: شــــرائها؛ ينظــــر
: بـــريوت(يـــد طعمـــة حلـــيب حممـــد هشـــام و عبدا:عـــين بـــه,ومعـــادن اجلـــوهر 

.6ص, 4ج, )2005
.55-54ص ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)22(

معجـــــماحلمـــــوي،يـــــاقوت: ينظـــــر. آرانوأذربيجـــــانبـــــنيكـــــورة: البـــــذّ *
.286ص, 2جالبلدان،

ابــو زكريــا يزيــد بــن حممــد بــن ,؛ األزدي556ص, 8املصــدر نفســه ، ج)23(
, )1967:القــاهرة(, علــي حبيبــة: قحتقيــ, تــأريخ املوصــل, إيــاس بــن القاســم

ابـو الفـرج , ؛ ابن اجلـوزي133ص, 4؛مسكويه، جتارب األمم، ج342ص 
, موفق فـوزي جـرب: عبدالرمحن بن علي بن حممد، العقائد والديانات، حتقيق

؛ ذكــــر 1272ص, 1؛ ابــــن األثــــري، الكامــــل، ج117ص, )2006:دمشــــق(
ا بدأت سنة  .27ص,4ج, مروج الذهب. هـ204املسعودي أ

عصــام :الــدينوري، أبــو حنيفــة امحــد بــن داود، األخبــار الطــوال، تقــدمي )24(
؛ القلقشــندي، أبــو العبــاس 588، ص)2001:بــريوت(حممــد احلــاج علــي، 

, عبدالستار أمحـد فـرج: حتقيق, مآثر األنافة يف معامل اخلالفة, أمحد بن علي
.  241ص, 3، ج)1980:بريوت(
القلقشــــندي، مـــــآثر األنافـــــة، ؛ 588وال، ص األخبـــــار الطـــــ, الــــدينوري)25(

.  242ص, 3ج
, الغلــو والفــرق الغاليــة يف احلضــارة االســالمية, عبــداهللا ســلوم الســامرائي)26(

. 28، ص )1982:بغداد(, 2ط
, )2007:بـــريوت(, تـــاريخ الكـــرد يف احلضـــارة اإلســـالمية, أمحـــد خليـــل)27(

.175ص
, 2قــــــــرن العشــــــــرين، طفــــــــاروق عمــــــــر، التــــــــاريخ اإلســــــــالمي وفكــــــــر ال)28(
. 287ص, )1985:بغداد(
, )البابكيـــــــــــــة-الروانديـــــــــــــة(قحطـــــــــــــان الـــــــــــــدوري، احلركـــــــــــــات اهلدامـــــــــــــة )29(
.108، ص )1989:بغداد(
حســـني قاســـم العزيـــز، البابكيـــة أو انتفاضـــة الشـــعب األذربيجـــاين ضـــد )30(

. 185، ص )2001:بريوت(اخلالفة العباسية، 
إيـران دراسـة يف التـاريخ السياسـي فاروق عمر ومرتضـى النقيـب، تـاريخ )31(

-هـــــ 641/م906-هـــــ21(لــــبالد فــــارس خــــالل العصــــور اإلســــالمية الوســــيطة

. 93، ص ).1989: بغداد (, )م1500
. 190، ص )1977:بغداد(، 2فاروق عمر، العباسيون األوائل،ط)32(

خالــــــــــد عــــــــــزام، موســــــــــوعة التــــــــــاريخ اإلســــــــــالمي العصــــــــــر العباســـــــــــي، )33(
.142، ص )2003:عمان(
.325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)34(
خالــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــزام، موســــــــــــــــــــوعة التــــــــــــــــــــاريخ اإلســــــــــــــــــــالمي العصـــــــــــــــــــــر )35(

. 121ص , )2003:عمان(العباسي،
مجـــال الـــدين أيب احملاســـن يوســـف بـــن تغـــري بـــردي , ابـــن تغـــري بـــردي)36(

، )1963: القــــاهرة(االتــــابكي، النجــــوم الزاهــــرة يف ملــــوك مصــــر و القــــاهرة، 
. 210ص, 2ج
.353ي، تاريخ املوصل، ص األزد)37(
.325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)38(
: عمـــــان(، 5حممـــــود شـــــاكر، التـــــاريخ اإلســـــالمي الدولـــــة العباســـــية، ط)39(

. 207، ص)1991
. 356األزدي، تاريخ املوصل، ص )40(
.325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)41(
اية األرب، ج)42( . 162ص, 22النويري، 
نظــام امللــك الطوســي، ســري امللــوك ؛  .325ص, 2يخ، جاليعقــويب، تــار )43(

. 274، ص 2007: بريوت(يوسف بكار، : أو سياست نامه، ترمجة
؛ الشابشـــيت، الـــديارات،، 326-325ص ص, 2اليعقـــويب، تـــاريخ، ج)44(

138-137ص ص , )1986:بريوت(، 3كوركيس عواد، ط:  حتقيق
ص , ) 1972:حلــب(، 1، طأديــب الســيد، أرمينيــة يف التــاريخ العــريب)45(

121.
.. 326ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)46(
ـــــــن طيفـــــــور، أبـــــــو الفضـــــــل أمحـــــــد بـــــــن أيب طـــــــاهر، كتـــــــاب بغـــــــداد، )47( اب
. 147، ص )1908:بريوت(
. 147-146املصدر نفسه، ص ص )48(
.1310ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)49(
.118قحطان الدوري، احلركات اهلدامة، ص )50(
. 1320ص, 1بن األثري، الكامل، جا)51(
.357األزدي، تاريخ املوصل، ص )52(
. 11ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)53(
، ابــــن اجلــــوزي، املنــــتظم يف تــــاريخ امللــــوك 12ص, 9املصــــدر نفســــه، ج)54(

نعــــيم : راجعــــه وصــــححه,حممــــد عبــــدالقادر عطــــا: دراســــة وحتقيــــق, واالمــــم
.53ص,11ج, )دت: بريوت(, زرزور

.16ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)55(
: حتقيـــق, آثـــار األول يف ترتيـــب الـــدول, العباســـي، احلســـن بـــن عبـــداهللا)56(

. 358ص, 2، ج)1989:بريوت(,عبدالرمحن محزة
. 1310ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)57(
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.275سياست نامه، ص , نظام امللك)58(
, 4جتارب األمم، ج؛ مسكويه، 668ص, 8الطربي، تاريخ األمم، ج)59(

. 176ص
. 275نظام امللك، سياست نامه، ص )60(
. 124، ص )1972:حلب(,أديب السيد، أرمينية يف التاريخ العريب)61(
. 211-210حسني قاسم العزيز، البابكية، ص  )62((
.  275ص, سياست نامه, نظام امللك)63(
, 22اية اإلرب، ج؛ النويري،649ص, 9ج, تاريخ األمم, الطربي)64(

. 169ص
؛ الطــربي، 305، ص )1968:بــريوت(, املســعودي، التنبيــه واإلشــراف)65(

. 178ص, 4؛ مسكويه، جتارب األمم، ج11ص, 9تاريخ األمم، ج
لـد, )1982:بـريوت(جرجي زيدان، تاريخ التمـدن اإلسـالمي، )66( , 11ا

. 526ص 
. 243ص, 3القلقشندي، مآثر األنافة، ج)67(
. 170، ص )دت:دمشق(, أمينة بيطار، تاريخ العصر العباسي)68(
. 243ص, 3القلقشندي، مآثر األنافة، ج)69(
, جــــاكلني ســــوبله وعلــــي عمــــارة:باعتنــــاء, الصــــفدي، الــــوايف بالوفيــــات)70(

. 64ص, 10، ج)1991:شتوتغارت(, 2ط
؛  حســـني قاســـم العزيـــز، 221حممـــود شـــاكر، التـــاريخ اإلســـالمي، ص )71(
. 194بابكية، ص ال
.194املرجع نفسه، ص )72(
. 295ص, 10ج،ابن كثري، البداية والنهاية)73(
.31ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)74(
. 167-166حسني قاسم العزيز، البابكية، ص ص )75(
.95ص , )1989:بغداد(فاروق عمر ومرتضى النقيب، تاريخ ايران، )76(
ابــــــن  اجلــــــوزي، املنــــــتظم، ؛176ص,4مــــــم، جمســــــكويه، جتــــــارب األ)77(

وقـف علـى طبعـه ووضـع , ؛ ابن العربي، تاريخ خمتصر الـدول30ص, 11ج
: بـــــــــــريوت(,دار املشـــــــــــرق, 4ط, أنطـــــــــــوان صـــــــــــاحلايف اليســـــــــــوعي,حواشـــــــــــيه

.139-138،ص ص )2007
. 171ـ 170حسني قاسم العزيز، البابكية، ص ص )78(
؛ أمينـــــة بيطـــــار، تـــــاريخ 302ص, 10والنهايـــــة، جابــــن كثـــــري، البدايـــــة)79(

.171العصر العباسي، ص
: ابـــن حـــزم، جوامـــع الســـرية ومخـــس رســـائل أخـــرى البـــن حـــزم، حتقيــــق)80(

وهـــي بلـــدان واســـعة  : ؛ طربســـتان371، ص)ت/د: مصـــر(إحســـان عبـــاس، 
يـــاقوت : للمزيـــد ينظـــر. كثـــرية يشـــملها هـــذا االســـم تقـــع جنـــوب حبـــر قـــزوين

.244ص,6البلدان، جاحلمودي،معجم 
. حبر قزوين حالياً : حبر اخلزر)81(

. 172حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )82(
عبــــــدالعزيز ســــــامل، دراســــــة يف تــــــاريخ العــــــرب العصــــــر العباســــــي االول، )83(
أمينة بيطار، تاريخ العصر العباسي، ص ؛  158ص , )1993:االسكندرية(

تقـع , ظيمة بـني طربسـتان وخراسـانَكرَكان مدينة مشهورة ع: ؛ جرجان170
, 3يــــاقوت احلمــــوي، معجــــم البلــــدان، ج: للمزيــــد ينظــــر. شــــرق حبــــر قــــزوين

. 42ص
البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بني الِفرق وبيان الفرقة الناجية )84(

. 268، ص )1977: بريوت(،2منهم، ط
. 115-114قحطان الدوري، احلركات اهلدامة، ص ص )85(
. 173حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )86(
. 593الدينوري، األخبار الطوال، ص )87(
عبــــدي حــــاجي، : س الزاريــــف وآخــــرون، تــــاريخ كوردســــتان، ترمجــــة.م)88(
. 35، ص )2006: أربيل(
.175ص, تاريخ الكرد,أمحد خليل)89(
د املوصـل من القبائل الكردية املسيحية، وديارهم مما يلي بـال: اليعقوبية)90(

. 138ص, 2املسعودي، مروج الذهب، ج: ينظر.وجبل املوصل
مل جيـــد الباحـــث . 40س الزاريـــف وآخـــرون، تـــاريخ كوردســـتان، ص .م)91(

.تفاصيال عن هذه االتفاقية يف املصادر التارخيية
؛ ابـــن العـــربي، تـــاريخ خمتصـــر 176ص, 4مســـكويه، جتـــارب األمـــم، ج)92(

. 138الدول، ص 
؛ وقـــد أخطـــأ العزيـــز عنـــدما 170م العزيـــز، البابكيـــة، ص حســـني قاســـ)93(

. أشار إىل تأييد مجيع أهايل إقليم اجلبال برمته والصحيح ما ذكرناه يف املنت
ال يعـــرف علـــى ؛ 157عبـــدالعزيز ســـامل، دراســـة يف تـــاريخ العـــرب، ص )94(

. ماذا اعتمد هذا الكاتب
. 332ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)95(
.16ص, 9األمم، جتاريخالطربي،)96(
. 16ص, 9املصدر نفسه، ج)97(
.341ص, 8معجم البلدان، ج)98(
. 325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)99(
هـ 1383:طهران(عبداحلسني زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، )100(

. 360ص , )ش
. 339-338ص ص , )دت:مصر(احلياة السياسية، , خالد بديوي)101(
.119-118أديب السيد، أرمينية يف التاريخ العريب، ص ص )102(
.93فاروق عمر ومرتضى النقيب، تاريخ إيران، ص )103(
.325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)104(
.1310ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)105(
.168حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )106(
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.332ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)107(
.333-332ص ص , 2ملصدر نفسه، جا)108(
عمــــر :حتقيــــق, اهريالــــذهيب، تــــاريخ اإلســــالم ووفيــــات االعــــالم واملشــــ)109(

،)هــــ220-211حـــوادث وفيــات (, )2003:بــريوت(عبدالســالم تــدمري
.32ص 

.52ص, 11ابن جوزي، املنتظم،ج)110(
ـــــات، ج)111( ـــــاريخ 62ص, 10الصـــــفدي، الـــــوايف بالوفي ؛ ابـــــن العـــــربي، ت

.139صر الدول، صخمت
.19أديب السيد، أرمينية يف التاريخ العريب، ص )112(
.176ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)113(
, احلركــات الدينيــة املعارضــة لالســالم يف ايــران, غــالم حســني صــديقي)114(

مدينـــة : ؛ زبطـــرة138، ص )2010:دمشـــق(,مـــازن إمساعيـــل النعيمـــي:ترمجـــة
, 4ج, معجـم البلـدان, يـاقوت احلمـوي: ينظـرللمزيـد . بني ملطية ومسيساط

.467ص
.56ـ 55ص ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج: للمزيد ينظر)115(
.251البغدادي، الفرق بني الفرق، ص )116(
األزدي، مجــال الــدين أبــو احلســن علــي بــن منصــور ظــافر بــن حســني، )117(

ـــــــــق ـــــــــدول املنطقـــــــــة، حتقي عصـــــــــام مصـــــــــطفى هزاميـــــــــة وآخـــــــــرون، : أخبـــــــــار ال
.351ص, 2، ج)1999:أردن(
.191حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )118(
أمحـــــــــــــــــــد : ســـــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــزو، فـــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــــرب، تقـــــــــــــــــــدمي وتعليـــــــــــــــــــق)119(

.26، ص )2010:حلب(ناصيف،
, عبــــــد العظــــــيم رضــــــائي، تــــــاريخ ده هــــــزار ســــــالهء ايــــــران، جلــــــد دوم)120(
.235ص , )هــ ش1379:ران(
, 4كويه، جتــارب األمــم، جمســ؛ 13ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)121(

.54ص, 11ابن اجلوزي، املنتظم، ج؛ 179ص
.323، ص 3ابن خلدون، تاريخ، ج)122(
.12ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)123(
.333ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)124(
, 11ابــن اجلــوزي، املنــتظم، ج؛ .12ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)125(

.1320ص, 1ابن األثري، الكامل، ج؛  .53ص
، )1956: بغـــداد(، 2نعمــان ثابـــت، اجلنديـــة يف الدولـــة العباســـية، ط)126(

.257ص 
.16ص, 9تاريخ األمم، ج)127(
.14ص, 9املصدر نفسه، ج)128(
.14ص, 9نفسه، ج)129(
.14ص, 9نفسه، ج)130(

, خمتصــــــــــــر سياســــــــــــة احلــــــــــــروب, اهلرمثــــــــــــي، أبــــــــــــو ســــــــــــعيد الشــــــــــــعراين)131(
، ص )دت:القـاهرة(, حممد مصطفى زيادة:اجعةمر , عبدالرؤوف عون:حتقيق

24.
.14ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)132(
.16ص, 9املصدر نفسه، ج)133(
.29-28ص, 9نفسه، ج)134(
.195ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)135(
, 4؛ مســكويه، جتــارب األمــم، ج33ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)136(

.197-196ص ص
.25خمتصر سياسة احلروب، ص اهلرمثي، )137(
.277-276ص ص, سياست نامه: للمزيد ينظر)138(
هــــــم أصــــــحاب : ؛ الكوهبانيــــــة36ص, 9الطــــــربي، تــــــاريخ األمــــــم، ج)139(

نعمــان ثابــت، اجلنديــة يف الدولــة : ينظــر. األخبــار أو حضــائر االســتخبارات
.258ص,العباسية

.145خالد عزام، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ص)140(
.326، ص3ابن خلدون، تاريخ، ج)141(
.593الدينوري، األخبار الطوال، ص)142(
.187حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )143(
.62ص, 10الصفدي، الوايف بالوفيات، ج)144(
, 3القلقشـــــــــندي، مـــــــــآثر األنافـــــــــة، ج؛589األخبـــــــــار الطـــــــــوال، ص )145(

.242ص
, 1ن األثـــــري، الكامــــــل، ج؛ ابـــــ11ص,9الطـــــربي، تـــــاريخ األمـــــم، ج)146(

.1320ص
الــــبالذري، أبــــو احلســــن أمحــــد بــــن حيــــىي بــــن جــــابر البغــــدادي، فتــــوح )147(

: بـــــريوت(رضـــــوان حممــــد رضـــــوان، : البلــــدان، عـــــين مبراجعـــــة والتعليــــق عليـــــه 
.325ص , )1978

, الدولـــــــة العربيـــــــة يف العصـــــــر العباســـــــي, عبــــــداجلبار نـــــــاجي وآخـــــــرون)148(
.132ص, )1989:البصرة(
أبــــو الفــــرج بــــن زيــــاد الكاتــــب البغــــدادي، اخلــــراج , قدامــــة ابــــن جعفــــر)149(

، ص )ت/د: العــــراق (حممــــد حســــني الزبيــــدي، : وصــــناعة الكتابــــة، حتقيــــق
381.

.332ص , 2تارخيه، ج)150(
.12ص,9الطربي، تاريخ األمم، ج)151(
.165ص, 9املصدر نفسه، ج)152(
حممــد حســني :تعليــق, االقلقشــندي، صــبح األعشــى يف صــناعة اإلنشــ)153(

.361ص, 4، ج)1987:بريوت(, مشس الدين
.325ص ,9الطربي، تاريخ األمم، ج)154(
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.12ص, 9املصدر نفسه، ج)155(
.12ص, 9ج, نفسه)156(
164ص, 9نفسه، ج)157(
333-332ص ص , 2اليعقويب، تاريخ، ج)158(
ــــــاريخ األمــــــم)159( ــــــري، الكامــــــل12ص, 9ج, الطــــــربي ت , 1، ج؛ ابــــــن األث

.1320ص
.29ص, 9املصدر نفسه، ج)160(
.43ص, 9نفسه، ج)161(
وهــم الفعلــة، اســتخدمهم األفشــني يف حتصــني الطــرق وفــتح : الكلغريــة)162(

.45-43-40ص ص, 9املصدر نفسه، ج: للمزيد ينظر. القالع
.43ص, 9نفسه، ج)163(
.1329ص , 1ابن األثري،  الكامل، ج)164(
592خبار الطوال،ص الدينوري، األ)165(
.378-386تاريخ املوصل، ص ص , األزدي)166(
.325البالذري، فتوح البلدان، ص )167(
.590الدينوري، األخبار الطوال، ص )168(
.12ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)169(
ص , 4ج, مســـــكويه، جتـــــارب األمـــــم؛31ص, 9املصـــــدر نفســـــه، ج)170(

194.
.1326ص, 1مل، جابن األثري، الكا)171(
, 4جتـارب األمــم، ج, ؛ مسـكويه32ص, 9الطـربي، تـاريخ األمــم، ج)172(

,196-195ص ص
.590البالذري، فتوح البلدان، ص )173(
1327ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)174(
.33ص,9الطربي، تاريخ األمم، ج)175(
.25-24ص, 9املصدر نفسه، ج)176(
.191ص,4جمسكويه، جتارب األمم، )177(
.324ص ،3ابن خلدون، تاريخ، ج)178(
.550ص ،3املصدر نفسه، مج)179(
.26ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)180(
26ص, 9املصدر نفسه، ج)181(
.1325ص , 1ابن األثري، الكامل، ج؛ 26ص, 9نفسه، ج)182(
.26ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)183(
.27ص, 9املصدر نفسه، ج)184(
.49اهلرمثي، خمتصر سياسة احلروب، ص)185(
.193ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)186(
.49اهلرمثي، خمتصر سياسة احلروب، ص )187(

.24ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)188(
.14ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)189(
ســــامي رحيانــــا، معــــارك العــــرب منــــذ مــــا قبــــل اإلســــالم وحــــىت حــــروب )190(

.150، ص10، مج)2007:بريوت(, اخلليج
.257نعمان ثابت، اجلندية يف الدولة العباسية، ص)191(
.1327ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)192(
.274نظام امللك، سياست نامه، ص )193(
.186حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )194(
.186املرجع نفسه ، ص )195(
.144سالمي، ص خالد عزام، موسوعة التاريخ اإل)196(
.325ص,2اليعقويب، تاريخ، ج)197(
.386األزدي، تاريخ املوصل، ص )198(
.274نظام امللك، سياست نامه، ص )199(
.376األزدي، تاريخ املوصل، ص )200(
عبدالعزيز الدوري، العصر العباسي األول دراسة يف التـاريخ السياسـي )201(

. 184ص, )1997:بريوت(, 3ط, واالداري واملايل
.186حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )202(
.192ص , املرجع نفسه)203(
.255نعمان ثابت، اجلندية يف الدولة العباسية، ص)204(
, 4؛ مسكويه، جتارب األمـم، ج11ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)205(

.53ص, 11؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج179ص
.12ص, 9جالطربي، تاريخ األمم، )206(
؛ مســـــــكويه، جتـــــــارب 13-12ص ص, 9الطـــــــربي، تـــــــاريخ األمـــــــم، ج)207(

179ص, 4األمم، ج
, 4؛ مسكويه، جتارب األمـم، ج14ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)208(

.180ص 
.14ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)209(
.183ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)210(
.16ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)211(
.192حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )212(
.1322ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)213(
.1322ص, 1املصدر نفسه، ج)214(
.144خالد عزام، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ص )215(
, 11؛ ابـــن اجلـــوزي، املنـــتظم، ج54ص, 9الطـــربي، تـــاريخ األمـــم، ج)216(

.53ص 
.39ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)217(
.145خالد عزام، موسوعة التاريخ اإلسالمي، ص )218(
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, 11؛ ابـــن اجلـــوزي، املنـــتظم، ج52ص, 9الطـــربي، تـــاريخ األمـــم، ج)219(
.76ص

.187حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )220(
.188املرجع نفسه، ص )221(
.191نفسه، ص)222(
.191نفسه، ص )223(
.378األزدي، تاريخ املوصل، ص)224(
.208حسني قاسم العزيز، البابكية، ص ؛  378املصدر نفسه، ص )225(
.41ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)226(
.14ص, 9املصدر نفسه، ج)227(
.1327ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)228(
.358ص, 2العباسي، آثار األول، ج)229(
.15ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)230(
.15فسه، صاملصدر ن)231(
.1321ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)232(
.1321ص, 1املصدر نفسه، ج)233(
191حسني قاسم العزيز، البابكية، ص )234(
.325ص, 2اليعقويب، تاريخ، ج)235(
.356األزدي، تاريخ املوصل، ص )236(
.1306ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)237(
ــــــــاريخ املوصــــــــل، ص )238( ــــــــري، الكامــــــــل، ج؛387األزدي، ت , 1ابــــــــن األث

.1306ص
.388،  ص 1ابن األثري، الكامل، ج)239(
ابـن : ينظـر. حمكم رصـني: الرصيف.، 388، ص 1املصدر نفسه، ج)240(

رمبــــا يقصــــد بــــه وضــــع الكمــــائن يف . 119ص, 9منظــــور، لســــان العــــرب، ج
املواضــع احملكمـــة والرصـــينة ليصـــعب علـــى القـــوات الـــيت تتعـــرض للكمـــائن إن 

.باهلجوم املقابل بسهولةتقوم 
.1306ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)241(
.389ص , األزدي، تاريخ املوصل)242(
.14ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)243(
, 4؛ مســــــــكويه،  جتــــــــارب األمــــــــم، ج26ص,9املصــــــــدر نفســــــــه، ج)244(

.192ص
.أحد قادة األفشني: خباراخذاه )245(
, 1ابـــــن األثـــــري، الكامـــــل، ج؛  35ص, 9الطـــــربي، تـــــاريخ األمـــــم، ج)246(

.1327ص
.1327ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)247(
.35ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)248(

, 4؛ مســـــــــكويه، جتـــــــــارب األمـــــــــم، ج35ص, 9املصـــــــــدر نفســـــــــه، ج)249(
، 3؛ ابـن خلـدون، تـاريخ، ج1237ص, 1؛ ابن األثري، الكامل، ج198ص

.324ص 
.35ص, 9م، جالطربي، تاريخ األم)250(
.36ص, 9املصدر نفسه، ج)251(
.42ص,9الطربي، تاريخ األمم، ج)252(
ص , 4مســـــكويه، جتــــارب األمـــــم، ج؛44ص, 9املصــــدر نفســــه، ج)253(

207.
, 1؛  ابــــن األثــــري، الكامــــل، ج74ص, 11ابــــن اجلــــوزي، املنــــتظم، ج)254(

.1306ص
.326، ص3ابن خلدون، تاريخ، ج)255(
.236ضائي، تاريخ ده هزار سالهء ايران، ص عبدالعظيم ر )256(
, 4مســكويه، جتــارب األمــم، ج؛25ص,9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)257(

.64ص,11؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج191ص
.1324ص, 1ابن األثري، الكامل، ج)258(
,4مســكويه، جتــارب األمــم، ج؛25ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)259(

.191ص
. أخ األفشـــني قائـــد جـــيش اخلالفـــة يف أذربيجـــان: كـــاوسالفضـــل بـــن)260(

.26ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج:  ينظر
.26ص, 9املصدر نفسه، ج)261(
.27ص, 9نفسه، ج)262(
.193ص, 4مسكويه، جتارب األمم، ج)263(
, 4؛ مسـكويه، جتـارب األمـم، ج.27ص, 9الطربي، تاريخ األمـم، ج)264(

.65-64ص ص , 11ظم، جابن اجلوزي، املنت؛ 193ص
, 4مســكويه، جتــارب األمــم، ج؛ 27ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)265(

.193ص
.221حممود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ص )266(
, 4مســكويه، جتــارب األمــم، ج؛ 31ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)267(

.195ص
, 4؛ مســكويه، جتــارب األمــم، ج31ص, 9الطــربي، تــاريخ األمــم، ج)268(

.194ص
.50ص, 4املسعودي،مروج من الذهب، ج)269(
ــــــاريخ اإلســــــالم)270( ــــــراهيم حســــــن، ت , 2،ج)1964:القــــــاهرة(, حســــــن إب

.455ص
.333ص, 2اليعقويب، تاريخ،ج)271(
.593ص, الدينوري، األخبار الطوال )272(
.45ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج)273(
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ـــــــاريخ، ج)274( ـــــــ؛ 333ص, 2اليعقـــــــويب، ت د مـــــــن التفاصـــــــيل ينظـــــــر وللمزي
.51-50-49-48-47-46-45ص ص, 9الطربي، تاريخ األمم، ج

.51ص, 9املصدر نفسه، ج)275(
لغة يف ُسـرَّ ْمـن رأى، مدينـة بـني بغـداد وتكريـت علـى شـرقي : سامراء)276(

.10ص, 5ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج: للمزيد ينظر. دجلة
.53ـ 52ص ص, 9ألمم، جالطربي تاريخ ا: للتفاصيل ينظر)277(
مــن املســـتغرب أن يبقـــى املعتصـــم علـــى ســياف بابـــك الـــذي رمبـــا قتـــل )278(

اآلالف مــــن األســــرى املســــلمني، ويف مراســــيم إعــــدام بابــــك جنــــده يف طاعــــة 
.املعتصم يأمره بإعدام بابك أمام حشود املسلمني يف سامراء

, 4م، ج؛ مسـكويه، جتـارب األمـ50ص, 9الطربي، تـاريخ األمـم، ج)279(

؛ ابن العربي، تـاريخ خمتصـر 77ص, 11؛ ابن اجلوزي، املنتظم، ج219ص
.63ص, 10؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج139الدول، ص 

ص , 3ابـن خلــدون، تــاريخ، ج؛53ص,9الطـربي، تــاريخ األمــم، ج)280(
327.

؛ الصـــــــــفدي، الـــــــــوايف 118ابـــــــــن اجلـــــــــوزي، العقائـــــــــد والـــــــــديانات،ص)281(
.64-63ص ص,10بالوفيات، ج

.220ص, ج4مسكويه، جتارب األمم، )282(
.593الدينوري، األخبار الطوال، ص)283(
وقصـــبتها مدينـــة , بـــالد بـــني بـــالد اهلنـــد وكرمـــان وسجســـبتان: الســـند)284(

.82ص, 5ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج: للمزيد ينظر. املنصورة
، املنــــــتظم، ابــــــن اجلــــــوزي؛220ص, 4مســــــكويه، جتــــــارب األمــــــم، ج)285(

.77ص,11ج
: بــريوت(،2مســري جــابر، ط: األصــفهاين، أيب الفــرج، األغــاين، حتقيــق)286(
.101ص, 19، ج )ت/د

والمراجعالمصادر
األوليةالمصادر: أوالً 
630ت(الشــيبايناجلـزريعبــدالكرميبـناحلسـنأبــوالـدينعــز: األثـريابـن

).      م1232/
: بــريوت(, العصــريةاملكتبــة, العــربحممــد, بــهاعتــىنالتــاريخ،يفالكامــل-1

2007.(
ذيب األنساب-2 ).1980: بريوت( , صادردار, اللباب يف 

حســــــنيبــــــنظــــــافرمنصــــــوربــــــنعلــــــياحلســــــنأبــــــوالــــــدينمجــــــال: األزدي
). م216/ هـ613ت(األزدي

آخــرون،وهزاميـةمصــطفىعصـام, حتقيـق،1طاملنقطعــة،الـدولأخبـار-3
).1999: األردن(والتوزيع،للنشرديالكندار

/ هــ334ت(األزديالقاسـمبـنإياسبنحممدبنيزيدزكرياأبو: األزدي
).م945

).1967: القاهرة(حبيبة،عليحتقيق،املوصل،تاريخ-4
).م938/هـ326(احلسنأبواألشعريإمساعيلبنعلي: األشعري

،3بيــرت،طهلمــوت،حتقيــق،يني،املصـلاخــتالفواإلســالمينيمقـاالت-5
).دت: بريوت(العريب،الرتاثإحياءدار

).م967/ هـ356ت(الفرجأبو:األصفهاين
).دت: بريوت(, الفكردار, 2ط, جابرمسري, حتقيق, األغاين-6

).م429/1037ت(البغداديطاهربنعبدالقاهر: البغدادي
اجلديدة،اآلفاقدار،2طمنهم،الناجيةالفرقةبيانوالِفرقبنيالَفرق-7

).1977:بريوت(
ـــــــــبالذري ـــــــــو: ال ت(البغـــــــــداديجـــــــــابربـــــــــنحيـــــــــىيبـــــــــنأمحـــــــــداحلســـــــــنأب

).م89/هـ279
العلميـة،الكتـبرضـوان،دارحممـدرضـوانوتعليـق،البلـدان،مراجعفتوح-8

).  1978بريوت(
بــــــرديتغــــــرىبــــــنيوســــــفاحملاســــــنأبـــــوالــــــدينمجــــــال: بــــــرديتغــــــريابـــــن

).م1469/هـ874ت(االتابكي
العامــــــة،املصــــــريةاملؤسســــــةوالقــــــاهرة،مصــــــرملــــــوكيفالزاهــــــرةالنجــــــوم-9

).1963:القاهرة(
م1200-هــ597ت(حممـدبـنعلـيبنعبدالرمحنالفرجأبو: اجلوزيابن

.(
للطباعـةالتكـوينجـرب،فـوزيموفق, حتقيقوالديانات،العقائدكتاب-10

).2006:دمشق(والتوزيع،والنشر
عطـاعبـدالقادرحممـدوحتقيق،دراسةواألمم،امللوكتاريخيفاملنتظم-11

دارزرزور،نعـــيموصـــححه،راجعـــهعطـــا،عبـــدالقادرمصـــطفىو
).     دت: بريوت(العلمية،الكتب

/ هــ456ت(الظـاهرياألندلسـيحزمبنسعيدبنامحدبنعلي: حزمابن
).م1064

إحســــانحتقيــــق،حــــزم،البــــنأخــــرىئلرســــاومخــــسالســــريةجوامــــع-12
).1900: مصر(, املعارفدار،1طعباس،

هــ808ت(املغـريباحلضـرميخلـدونبـنحممـدبنعبدالرمحن: خلدونابن
).م1405/

ـــــاريخ-13 ـــــنت ـــــابأوخلـــــدوناب ـــــوانالعـــــربكت ـــــدأودي أيـــــاميفواخلـــــرباملبت
, شـــحادةخليـــل, احلواشـــيووضـــعاملـــنتضـــبط, األكـــربالســـلطان

).2000: بريوت(, الفكردار, زكارسهيل, مراجعة
). م895/هـ282ت(داودبنامحدحنيفةأبو: الدينوري
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حممــدمنشــورات, 1طاحلــاج،حممــدعصــامتقــدمي،الطــوال،األخبــار-14
العلميـــة،الكتـــبدارواجلماعـــة،الســـنةكتـــبلنشـــربيضـــونعلـــي

).  2001:بريوت(
).م1347/هـ748ت(عثمانبندأمحبنحممدالدينمشس: الذهيب

داراحملققــني،مـنجمموعـةحتقيـق،القــاموس،جـواهرمـنالعـروستـاج-15
).دت:دم(صادر،

.تزوسون
).2010: حلب(العريب،الكتابدار،1طاحلرب،فن-16

).م998/هـ388ت(حممدبنعلياحلسنأبو: الشابشيت
: بــريوت(العــريب،الرائــددار، 3طعــواد،كــوركيسحتقيــق،الــديارات،-17

1986 .(
).م1363/هـ764ت(أيبكبنخليلالدينصالح: الصفدي

،2طعمــارة،وعلــيســوبلهجــاكلنيباعتنــاء،بالوفيــات،الــوايفكتــاب-18
).  1991:شتوتغارت(شتايز،فرانز

).م922/ هـ310(حريربنحممدجعفرأبو: الطربي
إبـــراهيم،الفضـــلأبـــووامللوك،حتقيق،حممـــداألمـــمتـــاريخالطـــربيتـــاريخ-19

).1979:بريوت(
). م1309/هـ709ت(طباطبابنعليبنحممد: الطقطقيابن
عبـدالقادرحتقيـق،اإلسـالمية،الـدولوالسـلطانيةاآلدابيفالفخـري-20

, العـريبالقلـمدار, 1ط, فرهـودعبـداهللاأمحدمراجعة،مايو،حممد
).1997:حلب(

).م893/هـ280ت(طاهرأيببنامحدالفضلبوأ: طيفورابن
).1908: بريوت(اجلنان،داربغداد،كتاب-21

).م1310/ هـ710ت(عبداهللابناحلسن: العباسي
دار،1طمحــــــزة،عبــــــدالرمحنحتقيــــــق،الــــــدول،ترتيــــــبيفاألولآثــــــار-22

). 1989:بريوت(اجليل،
الــــدينتــــاجالشــــماسابــــنالــــدينمجــــالالفــــرجأبــــوغريغــــوريس:العــــربيابــــن

).م1286/هـ685ت(امللطي
أنطـــــوان, حواشـــــيهووضـــــعطبعـــــهعلـــــىوقـــــف, الـــــدولخمتصـــــرتـــــاريخ-23

).2007:بريوت(, املشرقدار, 4ط, اليسوعيصاحلايف
).م890/هـ277ت(سفيانبنيعقوبيوسفأبو: الفسوي

الرســــــالة،مؤسســــــة،1طالعمــــــري،أكــــــرمحتقيــــــق،التــــــاريخ،واملعرفــــــة-24
).1981: ريوتب(

).م932/هـ320(الكاتبزيادبنالفرجأبو: جعفرابنقدامه
الرشــيد،دارالزبيــدي،حســنيحممــدحتقيــق،الكتابــة،وصــناعةاخلــراج-25

).دت: العراق(
).م1418/هـ821ت(عليبنأمحدالعباسأبو: القلقشندي

, نالــديمشــسحســنيحممــد, تعليــق, اإلنشــاصــناعةيفاألعشــىصــبح-26
).1987: بريوت(, العلميةالكتبدار,ط

,1ط, فـــرجأمحـــدعبدالســـتار, حتقيـــق, اخلالفـــةمعـــامليفاألنافـــةمـــآثر-27

). 1980:بريوت(, الكتبعامل
).م1372/ هـ774ت(الدمشقيكثريابناحلافظالفداءأبو: كثريابن
دار،3،طآخـرونوملحـمأبـوامحـدوحتقيـق،تدقيقالنهاية،والبداية-28

).1987:بريوت(العلمية،الكتب
).م957/هـ346ت(احلسنيبنعلياحلسنأيب: املسعودي

).1968: بريوت(,الرتاثدار, واإلشرافالتنبيه-29
يدوهشامحممد, بهعين, اجلوهرومعادنالذهبمروج-30 طعمةعبدا

).  2005:بريوت(, املعرفةدار, 1ط, حليب
).م1030/هـ421( الرازيمسكويهعليأبو: مسكويه

دار،4،ج1إمـــــامي،طالقاســـــمأبـــــوتقـــــدمي،وحتقيـــــقاألمـــــم،جتـــــارب-31
).1997: طهران(والنشر،للطباعةسروش

م1311/هــ711(املصـرياألفريقـيمنظـوربـنمكـرمبـنحممـد: منظورابن
.(

). 1996:بريوت(صادر،دار،1طالعرب،لسان-32
).م933/هـ383ت(حممدبنإسحاقبنحممد: الندميابن
).1978:بريوت(النشر،وللطباعةاملعرفةدارالفهرست،-33

).م1092/هـ485ت: (الطوسيامللكنظام
بكــــار،يوســــفالفارســــية،عــــنترمجــــةنامــــه،سياســــتأوامللــــوكســــري-34

).2007:بريوت(املناهل،دار،1ط

).م1332/ هـ733ت(نويريالعبدالوهاببنامحدالدينشهاب:النويري
يدحتقيقاألدب،فنونيفاإلرباية-35 حممـدمنشوراتترحيين،عبدا

).تد: بريوت(العلمية،الكتبداربيضون،علي
).م848/ هـ234بعدت(الشعراينسعيدأبو: اهلرمثي

حممــــدمراجعــــة،عــــون،عبــــدالرؤوفحتقيــــق،احلــــروب،سياســــةخمتصــــر-36
والرتمجـــــةوللتـــــأليفالعامـــــةاملصـــــريةاملؤسســـــة،زيـــــادةمصـــــطفى

). دت: القاهرة(والنشر،الطباعة
ت(احلمــويعبــداهللابــنيــاقوتعبــداهللاأيبالــدينشــهاب:احلمــوييــاقوت

). م1229/هـ626
أحيـــاءدار, 1ط, املرعشـــليعبـــدالرمحنحممـــد, تقـــدمي, البلـــدانمعجـــم-37

).2008:بريوت(, العريبالرتاث

/ هـــ292ت(واضــحابــنوهــببــنجعفــربــنإســحاقبــنامحــد: اليعقــويب
).م897

العلميــــة،الكتــــبدار، 2املنصــــور،طخليــــلتعليــــق،اليعقــــويب،تــــاريخ-38
).2002: بريوت(
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المراجع: ثانيا
.امحدحممدخالد:بديوي

اخلليفـــــةعصـــــريفوالثقافيـــــةاالجتماعيـــــةواإلداريـــــةوالسياســـــيةاحليـــــاة-1
).دت: مصر(, الشمسعنيجامعة،)هـ218-170(املأمون

.أمينة: بيطار
). دت:دمشق(, دمشقجامعةمطبعةالعباسي،العصرتاريخ-2

.نعمان: ثابت
). 1956: بغداد(، 2طالعباسية،الدولةيفاجلندية-3

.إبراهيمحسن: حسن
العصــــــرواالجتمــــــاعيالثقــــــايفوالــــــديينوالسياســــــياإلســــــالمتــــــاريخ-4

ــــــدلسوواملغــــــربومصــــــرالشــــــرقيفاألولالعباســــــي -132(األن

املصــــــــــــــــرية،النهضــــــــــــــــةمكتبــــــــــــــــة،7ط،)م847-749/هـــــــــــــــــ232
).1964:القاهرة(

.حممد: اخلضري
املعرفــــة،دار،6ط,العباســــيةالدولــــةاإلســــالميةاألمــــمتــــاريخحماضــــرات-5

. م)2001:بريوت(
.أمحد: خليل

:  بـــــــــريوت(, هـــــــــريوردا, 1ط, اإلســـــــــالميةاحلضـــــــــارةيفالكـــــــــردتـــــــــاريخ-6
2007.(

.عبدالعزيز:الدوري
اإلداريوالسياســـــــــــيالتـــــــــــاريخيفدراســـــــــــةاألولالعباســـــــــــيالعصـــــــــــر-7

).1997:بريوت(النشر،وللطباعةالطليعةدار،3واملايل،ط

.عبدالرمحنقحطان: الدوري
الشـــؤون،دار1،ط)البابكيـــة–الروانديـــة(اإلســـالميفاهلدامـــةاحلركـــات-8

).1989: بغداد(, العامةةالثقافي

.سامي: رحيانا
دار, 1ط,اخللــــيجحــــروبوحــــىتاإلســــالمقبــــلمــــامنــــذالعــــربمعــــارك-9

).2007:بريوت(, نوبليس

.الدينخري:الزركلي
املســتعربنيالعـربمـنالنســاءوالرجـالألشـهرتــراجمقـاموساألعـالم-10

).1969:بريوت(, 3طواملستشرقني،

. جرجي: زيدان
لدالتمدنريختا-11 والطباعة،والتوزيعللنشراجليلدار،11اإلسالمي،ا

).1982:بريوت(

.عبدالعزيز:سامل
شــــــبابمؤسســــــةاألول،العباســــــيالعصــــــرالعــــــربتــــــاريخيفدراســــــة-12

).  1993: االسكندرية(،3جاجلامعة،

.سلومعبداهللا: السامرائي
للنشـر،واسـطدار،2ط, ميةاإلسـالاحلضـارةيفالغاليـةالفـرقوالغلو-13

).1982:بغداد(
.أديب: السيد

).1972: حلب(, احلديثةاملطبعة, 1ط, العريبالتاريخيفأرمينية-14
.حممود: شاكر

اإلســالمي،املكتــب،1جالعباســيةالدولــة،5اإلســالمي،جالتــاريخ-15
).1991:عمان(،5ط

.حسنيغالم: صديقي
والثالــثالثــاينالقــرننييفإيــرانيفلإلســالماملعارضــةالدينيــةاحلركــات-16

).2010: دمشق(،1طالنعيمي،إمساعيلمازن: ترمجةالبحرين،
.خالد:عزام
،)م656-هــــــ132(العباســـــيالعصـــــراإلســـــالميالتـــــاريخموســـــوعة-17

).2003: عمان(والتوزيع،للنشرأسامةدار،1ط
.قاسمحسني:العزيز

مكتبـةالعباسـية،اخلالفةضداألذربيجاينلشعباانتفاضةأوالبابكية-18
).1974: بريوت(الفارايب،دارالنهضة،

.فاروق:عمر
تفســــرييفنقديــــةدراســــاتالعشــــرينالقــــرنوفكــــراإلســــالميالتــــاريخ-19

). 1985: بغداد(النهضة،مكتبة،2طالتاريخ،
).1977: بغداد(بغداد،جامعةمطبعة،2األوائل،طالعباسيون-20
.النقيبحسنمرتضىوفاروق: عمر
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ABSTRACT
Its important to know the reasons of rising of many movements at beginning of reign for Abbasid calipha

Al-maamon (198-218) A.H ,and the reasons of elongate of some of them, and how it repressed, particulary
our subject the movement of Babek Al-koremi.

This reaserch is divided in to two sections, the first on abridged glimpse was mentiond on the
circumstances of the Abbasid state, and it was suffered berevived the opositions side. It show the beginning of
Babek and his tries to organized his followers, and his successfuls, and why the balance of power became for
Abbasids?, specially when the (Al-afshin) run the leadership of Abbasid army, and his procedures. And its
important to know the elements that participated in the movement.

In the second section, it show the combat method of Babek Al- khorami aginst Abbasid armies, and study
this method by millitary viewed, and why Babek applying this method? And how he made victories by them?.
Also the AL-afshin s procedures aginst this method. In the end of second section it signed to Babek s escape
from his castel after seizured by Al-afshin, and captured Babek by Armens, and process of his execution in
Sammaraa.
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معامل المياه المعدنيةوإمكانات تطبيقها في )(Benchmarkingمستلزمات المقارنة المرجعية 
معامل املياه املعدنيةدراسة استطالعية ألراء املدراء يف عينة من 

سنان قاسم حسني  و عمر حكمت جميد 
العراق-كردستان، إقليم  اإلدارة واالقتصاد، جامعة دهوككلية

)2014كانون االول، 7:،  تاريخ القبول بالنشر2014نيسان، 13:البحثتاريخ استالم(

الخالصة
صر المعلوماتية وثورة االتصاالت التي عيتسم عالم اليوم بمتغيرات عديدة ومسميات جديدة فمن العولمة إلى اتفاقيات التجارة العالمية إلى

.حولت العالم إلى قرية صغيرة 
على المنافسة " دخول العالم إلى نظام جديد مترامي االطراف واالبعاد تسوده عالقات اقتصادية قائمة اساساتتمثل تجليات العولمة في

الشديدة بين المنظمات نتيجة االندماج الدولي السواق السلع والخدمات ورؤوس األموال واضمحالل تأثير الموانع والحدود بين مختلف دول 
.العالم 

اساليب ومفاهم ادارية معاصرة إن تعتمد تطبيق )في الدول النامية" وخصوصا(نافسة توجب على المنظمات وامام كل ذلك فأن شدة الم
.تستطيع من خاللها الغاء أو تقليص الفجوة في االداء بينهما وبين المنظمات الرائدة 

قدمة اسلوب المقارنة المرجعية في التطبيق في الدول المت" هائال" ومن االساليب االدارية المعاصرة التي اثبتت نجاحا
)Benchmarking(.

إلى هدفه االساس والمتمثل في امكانية التطبيق من " وصوالهوقد ابتدأ البحث بتساؤالت ترتبط بمفهوم المقارنة المرجعية ومستلزمات تطبيق
.سي وهذا مايهدف اليه هذا البحث حيث توفر مستلزمات هذا المفهوم على االصعدة البشرية ، المادية ، الفنية ،والبناء المؤس

المقدمة

وعلى " تتزايد التحديات اليت تواجهها املنظمات عموما
" االصعدة التكنلوجية واملعلوماتية واالقتصادية والقانونية حمليا

، وملواجهة ذلك عمدت تلك املنظمات إىل " وعامليا" واقليميا
باجتاه التصدي اختاذ اجراءات فاعلة لتطوير االداء الكلي فيها

وبكفاءة عالية هلذه التحديات ولعل اسلوب املقارنة 
من ابرز املفاهيم االدارية املعاصرة ) Benchmarking(املرجعية

متكن املنظمة اغتنام الفرص يف االسواق لتهيئة تطبيقات متميزة 
التنافسية ،اذ إن اكتشاف وفهم ممارسات املنظمات الريادية يعد 

السلوب املقارنة املرجعية والذي ينطلق من احملور االرتكازي 
.حتقق االقتناع والدعم املتواصل الدارة املنظمة 

على ماتقدم فأن اسلوب املقارنة املرجعية يستحق " اعتمادا
ا على  الدراسة المهيته يف تطوير منظماتنا احمللية وزيادة قدر

.املنافسة والبقاء 
مشكلة البحثـ 1

Benchmarkingرنة املرجعية اخذ موضوع املقا

يستحوذ على اهتمام خمتلف املستويات االدارية يف املنظمات 
الصناعية يف الدول املتقدمة وذلك المهية االسلوب باعتباره 

. تضمن املنظمة من خالله حصة سوقية اكرب " تنافسيا" سالحا
اليوم نرى من " صناعتنايف ومن خالل الرؤية النظرية والتطبيق 

ي اعتماد وتطبيق اسلوب املقارنة املرجعية لتقليص أو الضرور 
ردم الفجوة يف االداء بينها وبني املنظمات الصناعية يف

. الدول املتقدمة 
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وبشكل عام ميكن التعرف على مضامني املشكلة البحثية 
:من خالل طرح التساؤالت االتية 

لى مفهوم املقارنة هل لدى املنظمات املبحوثة اطالع عأـ
املرجعية وانواعها ؟

هل هناك تصور واضح عن مستلزمات تطبيق املقارنة ب ـ
املرجعية لدى املنظمات املبحوثة ؟

اهداف البحث واهميته ـ 2
الدارات مفهوم نظري يهدف البحث احلايل إىل تقدمي 

ا ومراحلها  املنظمات املبحوثة عن مفهوم املقارنة املرجعية ونشأ
نواعها ومستلزمات جناحها مع دراسة مدى توفر املستلزمات وا

االساسية يف املنظمات الصناعية عينة البحث لتطبيق املقارنة 
.املرجعية 

تطبيق إمكانيةالبحث من خاللأمهيةوبذلك تتجسد 
على ارض الواقع وانعكاس ذلك يف حتسني املقارنة املرجعية 

االستجابة لتوقعات الزبائن وحتقيق الرحبية وتعزيز املركز التنافسي و 
رضاءهم وحتسني معدالت اإلنتاجية لدى املنظمات املبحوثة ، 

.مما يعكس امهية ميكن إن تسجل هلذا البحث 
فرضية البحثـ 3

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث حتديد فرضية تتمثل 
:بااليت 
سية تتوفر يف املنظمات املبحوثة املستلزمات االساهل(

) .لتطبيق املقارنة املرجعية 
:منهج البحث ـ4

بغية التحقق من الفرضية الواردة يف اعاله جيري االعتماد 
على االسلوب الوصفي التحليلي من خالل الدراسة املكتبية 
لعرض االسس النظرية للموضوع وباالعتماد على الكتب 

والدوريات العربية 
) .االنرتنيت ( ة واالجنبية وشبكة املعلومات العاملي

اما اجلانب التطبيقي فقد مت االعتماد على استمارة 
االستبيان واليت تتضمن جانبني ، تناول اجلانب األول املعلومات 

اجلانب الثاين فتناول العبارات املتعلقة أماالعامة عن الشركة 

وسيتم االعتماد لتطبيق املقارنة املرجعية األساسيةباملستلزمات 
.sspsيل االحصائي باستخدام النظام اجلاهز على التحل

:حدود البحث .5
: عّدت الدراسة احلالية بعض حدودها يف اآليت

مـــــدراء معامـــــل امليـــــاة متثلـــــت بالســـــادة :  الحـــــدود البشـــــرية.1
.املعدنية 

متثلــت مبعامـــل امليـــاه املعدنيـــة يف حمافظـــة : الحـــدود المكانيـــة.2
معمل 3دهوك واليت مثلت 

وتتمثــل مبـــدة إعـــداد الدراســـة التطبيقيـــة يف : الزمانيـــةالحـــدود .3
املبحوثــة والــيت بــدأت بالزيــارات امليدانيــة واملقــابالت الــيت ملعامــلا

أســهمت يف تشــخيص مشــكلة البحــث، ومــن مث مجــع املعلومــات 
األوليـــــة عـــــن جمتمـــــع الدراســـــة، ومـــــدة توزيـــــع اســـــتمارة االســـــتبانة 

.1/3/2014ة ولغاي1/9/2013واسرتجاعها وامتدت للمدة 

لجانب النظريا
نشأة المقارنة المرجعية:اوالً 

يف الصني ، Benchmarkingبرز مفهوم املقارنة املرجعية 
يف كتابه فن TZU)(اوائل القرن الرابع قبل امليالد ، إذ يذكر 

The Art Of War-(احلرب انك عندما تعرف نفسك " ، )-
)Camp(ويعلق " . وعدوك ، فان انتصارك سيكون حمسوما

على ذلك ليؤكد إن حل املشكالت االعتيادية يف االعمال 
وادارة معارك االدارة  

احلرب وخاضعة إشكالوالقدرة على البقاء هي شكل من 
).TZU( .)Camp : 1989 :62(لنفس قواعد 

وهو Francis Lowellومع مطلع القرن الثامن عشر قام 
معامل أفضلاعية يف الصناألساليبصناعي انكليزي بدراسة 

يف هذا " الطحني الربيطانية للوصول إىل اكثر التطبيقات متيزا
ال ، وكذلك قيام  بتطوير خط التجميع Henry Fordا

Assembly Line عندما 1913كأسلوب صناعي متميز عام
يف شيكاغو حيث الحظ األبقارقام جبولة يف مواقع ذبح 

ة بكالليب متحركة من اسلوب مرور تلك  االبقار وهي معلق
) .Evans : 1997 :448(. حمطة الخرى 
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ويف اعقاب احلرب العاملية الثانية ، كانت اليابان اول دولة 
تطبق مفهوم املقارنة املرجعية ، عندما بدأوا يف زيارة العديد من 
املنظمات الغربية يف بداية اخلمسينات ، واستطاعوا استيعاب 

موعة ضخمة من التعاقدات مانقوله عن الغرب من خالل جم
للحصول على حق املعرفة ، مع مراعاة اختيار مايناسبهم 

ومواءمته مع ظروفهم
تلك العملية اليت يف اواخر الستينات وبعدها بدأت اليابان 
ا اخلاصة ، االمر الذي مل مينعها من االستمرار  يف تطوير مبتكرا

على مدى التطور يف تطبيق سياسة املقارنة املرجعية ، حىت يقفوا
وحيتفظوا مبكان " لدى الدول االخرى املنافسة ليكونوا اكثر تطورا

:الشرباوي . (الصدارة يف اإلنتاج الصناعي على وجه اخلصوص
1995 :123. (

وقد انتقلت تطبيقات هذا االسلوب إىل الواليات املتحدة 
Rankاالمريكية حـيث تعتبـر شركــة          – Xerox الرائدة

العاملية يف االت التصوير هي الشركة اليت قامت بتطبيق املقارنة 
املرجعية كتسمية وكأسلوب علمي لدعم فعاليات التحسني 
املستمر ولكسب امليزة التنافسية وملواجهة التحدي التنافسي 

اية السبعينات  Mcnair & Leibfried : 1992(. الياباين يف 

:1(.
من الثمانينات نقطة انطالق لذا ميكن عد االعوام االوىل

ا ، اال إن تغطيتها لفكرة  لفكرة املقارنة املرجعية وتطبيقا
التحسني مل يتم اال يف مطلع التسعينات من القرن املاضي ، ويف 
الوقت احلاضر فأن الشركات الصغرية والكبرية كافة جتد يف 

بأجتاه حتقيق مجيع اهدافها " فاعال" املقارنة املرجعية عنصرا
).Goestsch & Davis : 1997 : 433. (

مفهوم المقارنة المرجعية:ثانياً 
يتسم مفهوم املقارنة املرجعية بعدة خصائص اشتملت علميا  

)TQM(كتابات املؤلفني باالدب اخلاص بأدارة اجلودة الشاملة 

لتوثيق هذا احلقل " خاصا" ورمبا مؤلفا" ،وافردت هلا فصوال
.املعريف املتميز 

ا إذ تعر  العملية اليت يتم بواسطتها"ف املقارنة املرجعية بأ
مع اداء" تقييم العمليات أو اخلدمات ، ومن مث مقارنتها الحقا

.Asher : 1996 : 15)(" .االخرين
ا)Leandri(كما عرفت  برنامج قياس شامل " إىل ا

مصمم ملساعدة الشركة يف اجراء تقومي متواصل مستمر لفهم 
جز ذلك عند مستوى عمليات تفصيلي ، اذ تطورها ، وين

ا مع املمارسات  تتمكن الشركة ومن خالل مقارنة اداء عمليا
االفضل وطرق التوجه حنو الزبون واالسواق من تشخيص 

بالتحسني حنو جديدة هلا ، وتبدأ" املشكالت وتضع اهدافا
),. Leandri, Susan, J:1 : 2000( ".االفضل 

ا  للجودة الشاملة ،إذ جتهز وسائل حتديد اداة" وعرفت بأ
ا  اي املعاجلات حتقق ميزة للمنظمة على منافسيها وبذلك فأ

" .اجلـودة الشـاملة عنصر اساس من عناصـر اسرتاتيجيـة
)Global Best Practices : 2002 :1(

" بأن املقارنة املرجعية اسلوب يتضمن ) عبد اهلادي(وينب 
املنظمة افضل اجلميع وهو مايعرف يف السعي اجلاد الن تكون 

)9: 1997:عبد اهلادي ) " . (بالدانتوتسبون(الثقافة اليابانية 

عملية قياس ومقارنة اداء "بان املقارنة املرجعية )جودة (ويرى .
املنظمة مع اداء منظمات اخرى سواء يف نفس الصناعة اوخارج 

ويؤكد كل من ) 2006،193,جودة (الصناعة 
)Harrington & Harrington( ا طريقة نظامية " بأ

لتحديد وفهم املنتجات ، اخلدمات ، املمارسات املتفوقة 
". لتحديد اداء املنظمة 

)Harrington & Harrington : 1996 : 16(
العملية " بأن املقارنة املرجعية هي )عبد الوهاب(ويرى 

هلا بالريادة يف جمال املستمرة واملنظمة لتقييم املنظمات املعرتف 
دف إىل التعرف على اساليب العمل والعمليات  معني واليت 

."رشيدة لالداء " واليت متثل افضل املمارسات واليت تضع اهدافا

 .)WWW . Unpon . Org.(

ا )(Mcnair & Liebfriedاما فيعرفان املقارنة املرجعية بأ
* على توقعات املنتفعمقياس اداء نوعيه وكمية لتلبية والتفوق" 
–-stakeholder)Mcnair & Liebfried : 1992 : 25.(

ا )Hradesky(ويعرفها حبث وتطبيق مستمرين " بأ
"  للجديد من االفكار واملمارسات واملعاجلات لقادة الصناعة 
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).Hradesky : 1995 : 645( عموما يشري ، ) جميد
جتيب على املرجعية بان املقارنة ) 2007،260،والزيادات

:التساؤالت االتية 
اين حنن بالنسبة لالخرين ؟
املرغوبة ؟ماهي جماالت التحسني
 ا ما هي افضل املؤسسات اليت ميكن املقارنة مع عمليا

وانشطتها ؟
من تلك املؤسسات   ركيف ميكن لنا حتقيق متيزا كث

تكون ومن هنا ميكن االشارة ان املقارنة املرجعية التعين ان 
صورة طبق االصل لالخرين ، او النقل من دون اي تعديل ، بل 
هي وسيلة للتعرف عما يفعلة االخرون واالستفادة من كل ما 

أعماهلم مع تطويعة ليتالئم وظروف وامكانات هو جديد يف 
)238، 2007السامرائي ، ( املنظمة 

على ماسبق ، يستشف من معىن املقارنة املرجعية" تأسيسا
)Benchmarking(: ا اسلوب البحث عن كل مايؤدي " بأ

إىل االفضل عرب عملية مقارنة نظامية مستمرة الداء املنظمة 
مع االفضل يف نفس ) يف جماالت معينة" (أو خارجيا" داخليا

الصناعة ، أو يف صناعات اخرى ، لتحديد مناطق الضعف أو 
داء متفوق التأخري ومعرفة وتطبيق افضل الطرائق اليت تؤدي ال

ا عملية حتسني مستمرة  " .حيقق الفوز برضى الزبون ، إذ أ
أنواع المقارنة المرجعية:ثالثاً 

: Morgan & Murgatroyd : 1994(يشري كل من     
و  )  Bergman & Klefsjo : 1994 : 325(و) 28

)Greenlee : 1992 :1416( على ان املقارنة املرجعية تكون من
:اس هي اربعة انواع اس

إن الطريق إىل املقارنة املرجعية المقارنة المرجعية الداخليةـ1
ا  ميكن إن تبدأ بأن تتعلم الشركة من اقسامها أو وحدا
التشغيلية وما تتعلمه يتلخص حول الكلفة املنخفضة ، السرعة 
يف اجناز العملية ، سرعة تبادل البيانات كسب املزيد من الفهم 

اخلاصة بالشركة ، واليشرتط ان تكون يف نفس املعمق للعمليات 
الصناعة مثال ذلك مقارنة استقبال املرضى يف املستشفيات 

.خبدمات الضيافة الرائدة يف الفنادق املتميزة 

وتقوم على اساس املقارنة المقارنة المرجعية التنافسية ـ2
املباشرة مع املنافسني االفضل يف نفس القطاع وتركز على 

ملنتجات أو العمليات أو اجراءات ادارية ويشمل ذلك تصاميم ا
احتديد املعايري ال ، حتديد الزمة للتحسني على وفق اولويا

باملقارنة املرجعية " الشريك املقارن ، وعلية تسمى ايضا
.يف االداء

املقارنة " وتسمى احياناالمقارنة المرجعية الوظيفيةـ3
لى اساس مقارنة جماالت معينة ليس فقط مع وتقوم ع، املرجعية

الشركات املنافسة ، ولكن مع الشركات الريادية العاملة يف نفس 
القطاع أو تلك اليت تؤدي نشاطات مماثلة مثل جماالت االدارة ، 

.خدمة الزبائن ، عمليات البيع 
يبحث هذا النوع من املقارنة المقارنة المرجعية العامةـ4

انات اداء العمليات من خارج الصناعة اليت تعمل املرجعية عن بي
ـ:فيها الشركة وميتاز هذا النوع بااليت 

.احداث حتسينات كبرية أ ـ
ـ توفري بيانات تفصيلية واقعية للشركة مادامت التتنافس مع ب

.الشركات الن االخرية من صناعات خمتلفة 
.توفري فرص لالكتشاف ج ـ

وع اخر من املقارنة املرجعية فيؤكد على ن) هرييرا(أما 
وهو املقارنة املرجعية التشاركية ، ويعد هذا النوع حالة من 
حاالت املقارنة املرجعية ،اذ تتشارك جمموعة من الشركات 

. ببيانات حول نشاط معني على امل االستفادة مما يتعلمون 
. ) 3: 2001:هرييرا (

ن انواع املقارنة وهناك اراء اخرى تؤكد على نوع فريد م
املرجعية وهو املقارنة املرجعية الدولية ، فالشركاء من بلدان اخرى 

من مبدأ مهم وهو إن الشركاء االفضل قد يكونون " ، أنطالقا
موجودين يف اي مكان من العامل ، ويعتمد هذا النوع عندما 
يندر الشركاء اجليدون داخل البلد ، ومن املفيد االشارة  إىل إن 

االتصاالت املعاصرة قد مكنت من جناح هذا النوع من تقانة
ا تتطلب وقتا وموارد  "طويال" املقارنة  املرجعية على الرغم من ا

) Psbs : 2002 : 2(.كبرية لغرض تنفيذها
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مراحل المقارنة المرجعية:رابعاً 
إن هناك اربعة ) Krajewski & Ritzman(يرى كل من

& krajewski(: رجعية وهيملخطوات اساسية لتنفيذ املقارنة ا

Ritzman : 1999 : 223 (.
تضم حتديد العمليات اخلاصة باملقارنة املرجعية ، و: التخطيط.1

وحتديد الشركات مع حتديد مقاييس الداء العمليات الغراض 
.مجع البيانات الالزمة للمقارنة املرجعية " التحليل ، واخريا

داء احلايل للشركة وتضم حتديد الفجوة بني اال: التحليل.2
مع حتديد االسباب ) Partner(الراغبة يف التحسني والشريك

.املهمة للفجوة بني كال االدائني 
يف هذه اخلطوة توضع األهداف يف اطار دعم :التكامل.3

.املدراء املسؤولني عن توفري املوارد املختلفة 
م تطوير وهي اخلطوة الرابعة واالخرية ، اذ يت):االجراء(الفعل.4

فرق عمل متعددة االختصاصات ، مع تطوير خطط اجرائية 

وتعيني الفريق بغية تنفيذ تلك اخلطط مع مراقبة التقدم وفحصه 
.العادة اجراء املقارنة املرجعية مرة اخرى " متهيدا

اخلطوات االربع عشر املتعاقبة السلوب )1(يظهر الشكل 
اذ تنطوي تلك .مسؤولية كل خطوة" املقارنة املرجعية حمددا

–اخلطوات حتت مراحل ثالثة ممثلة مبرحلة االستعداد 

Preparation- ومرحلة التنفيذ–Execution- ومرحلة مابعد
-Post Execution–التنفيذ 

تشمل مرحلة االستعداد مخس خطوات مبتدئة باحلصول 
على تعهد االدارة ومنتهية بأختيار الشركاء املرشحني للمقارنة 

لتبدأ مرحلة التنفيذ بعقد االتفاقيات مع الشركاء حىت .املرجعية 
تنفيذ التغيري املطلوب ، يعقب ذلك مرحلة مابعد التنفيذ مقتصرة 

وتعاد الدورة ثانية . على رقابة االداء وحتديث املقارنة املرجعية 
مبتدئة من اخلطوة الثانية عاكسة استمرارية هذه العملية سيما يف 

.حتقيق واحملافظة على املوضع القيادي املنظمات الراغبة يف 

الخطواتالمسئولون عن الخطوةالمرحلة

داد
ستع

اال

احلصول على تعهد االدارة.1االدارة
تقومي املعاجلات.2

حتديد وتوثيق كل من املعاجلات القوية والضعيفة.3مهندسي املعاجلة ،املالكني ، االدارة
اختيار املعاجلات اليت سوف تقارن.4

تشكيل فريق املقارنة املرجعية .5رق العملف
البحث عن املرتبة األفضل .6

فيذ
اختيار الشريك املقارن .7فرق العمل مع املشاركنيالتن

عقد اتفاقيات مع الشركاء.8
مجع بيانات املقارنة املرجعية .9زيادة فرق العمل عند احلاجة

حتديد الفجوة –حتليل البيانات .10
فجوة والتفوق وضع خطة تنفيذية لغلق ال.11

فيذ
 التن

بعد
تنفيذ التغيري .12االدارةما
رقابة االداء .13
حتديث املقارنة املرجعية ، االستمرار بالدورة.14

عملية املقارنة املرجعية: )1(الشكل 
Source: Goetsch , David , L . & Davis , Stanley , B.,(1997), Introduction Total Quality Management For Production Processing
And Services, 2nd .Ed., Prentice – Hall . Inc,New Jersey, U.S.A., P.444.

) .1(تفاصيل كل مرحلة من مراحل املقارنة املرجعية ، اجلدول ) هرييرا(ويوضح 
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مراحل املقارنة املرجعية:)1(جدول 
النشاطاتالمرحلةت

.مة واليت يؤدي حتسينها إىل مكاسب اهم ـ حتديد نشاطات الشركة املهالتخطيط1
.ـ حتديد العناصر االساسية هلذه النشاطات 

.اطول يف العناصر االساسية هلذه النشاطات " ـ حتديد الشركات اليت قطعت اشواطا
.ـ التحضري املفصل لطبيعة البيانات املراد جتميعها التصميم2

.قدميها للشركات االخرى ، وميكن إن يتم ذلك من خالل املقارنة املرجعية الداخلية ـ اختاذ خطوات لتحديد البيانات اليت ميكن ت
.ـ التفاوض مع الشركات املختارة للحصول على االتفاقيات الرمسية اليت حتتاجها الجراء املقارنة املرجعية 

.ـ اختيار شكل تبادل البيانات 
.ذات التطبيقات املتميزة ، وذلك لفهم ملاذا؟ وكيف حتققت هذه النتائج ؟ ـ قياس االجنازات اليت حققتها الشركات التنفيذ3

خالل مرحلة التصميم ، وذلك لتكون قادرة على التفاوض مع الشركات " ـ قياس اداء الشركة ومقارنته مع االداء االفضل ، وقد يكون هذا القياس قد مت فعال
. االخرى 

.رنتها مع نتائج الشركات الريادية ـ حتليل النتائج ومقاتقومي النتائج4
.ـ تطوير خطط التحسني املستمر للوصول إىل مستوى اداء الشريك املقارن والتفوق عليه 

.ـ احلصول على التزام من كافة مستويات االدارة والعاملني يف الشركة لتنفيذ التحويل املخطط 
.ـ تطبيق اخلطة وتقومي النتائج 

.6-5، املقارنة املرجعية ليست عملية نسخ والعملية جتسس صناعي ، ترمجة املنتدى الثقايف ملؤسسة عبد احلميد شومان ،ص ص)2001(هرييرا ،جيم،ـ : المصدر

مستلزمات نجاح المقارنة المرجعية: خامساً 
يسبق اي جهد عملي جهد فكري وفلسفي يرسم وحدة 

رجعية ال بد االجتاه للجهد العملي ، لذا قبل الولوج باملقارنة امل
من التأكد من قدرة الشركة يف االيفاء مبستلزمات املقارنة 

لنجاحها ، وميكن تلخيصها مبا "اساسا" املرجعية اليت تعد ركنا
445(:يأيت - 448( Goetseh&Davis :1997:.

عند االقدام مبشروع ضخم كالولوج يف الرغبة في االلتزام .1
بة حقيقية تكون مبثابة قوة املقارنة املرجعية البد من توافر رغ

دافعة لالرتقاء حنو االحسن واالفضل ، كما تزودها بقوة جتعلها 
عن " ال ترتاجع امام وطأة الصعوبات وحتديات التنفيذ ، فضال

توافر الرغبة فهي وحدها غري كافية المتام املشروع ، ويتطلب 
ع توافر االلتزام من لدن العاملني واالدارة العليا لدعم املشرو 

ـ:باملوارد الفكرية واملادية الالزمة الجناحه وكما يأيت 
ـ اي تتعهد إدارة الشركة بشكل جدي بأجراء :التعهد بالتغييرأ ـ

التغيري ، فأذا مل يكن هناك تعهد باجراء التغيري ، ومل يكن 
ا لرتتقي يف سلم  للشركة ميل كلي حنو التحسني يف عمليا

رنة املرجعية جيب إن التؤخذ بنظر املنافسة العاملية ، فأن املقا
.االعتبار كأداة للتحسني يف الشركة  

ـ رصد األموال العضاء فريق العمل املكلف:ب ـ التمويل

بأجراء املقارنة املرجعية ، اذ إن هذه األموال ستدعم زيارة فريق 
.العمل إىل الشريك املقارن اليت قد تدوم من يومني إىل اسبوعني

ـ اي توفري العاملني االكفاء لغرض تنفيذ املقارنة :ج ـ العاملين 
.املرجعية بنجاح 

ـ اي وجود رغبة جدية من قبل االدارة يف تقدمي :د ـ االفصاح
نفس النوع واملستوى من البيانات اليت تريد إن تطلبها من 
الشريك املقارن ، اي إن االدارة وحدها هي القادرة على اختاذ 

.نات للشريك املقارن  قرار االفصاح عن البيا
ـ جيب إن تكون االدارة مشرتكة بفاعلية يف :هـ ـ االشتراك

املقارنة املرجعية وضرورة ابراز اثرها يف كل مرحلة من مراحل 
إن تكون االدارة مشرتكة يف حتديد اي املقارنة املرجعية فيجب

ومن هي الشركات املرشحة  " العمليات اليت ستقارن مرجعيا
ملقارنة املرجعية ، اي جيب ان تكون االدارة العليا كشركاء يف ا

.مشرتكة مشاركة مباشرة يف نشاطات املقارنة املرجعية 
من املستلزمات ربط العملية باالهداف االستراتيجيةـ2

االساسية للمقارنة املرجعية هي ربط اهدافها مع اهداف الشركة 
ية وملاحتمله االسرتاتيجية وذلك الحاطة املوضوع مبزيد من االمه

ا يف  من ابعاد اسرتاتيجية تتعلق مبركز الشركة وتعزيز امكانا
.االبداع 
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تستلزم املقارنة املرجعية إن جتعل السعي نحو الريادةـ 3
اهدافها اكرب من جمرد عملية التحسني وان ترقى باهدافها حىت 
تبلغ مستوى الطموح يف قيادة الصناعة ، ويتطلب هذا اهلدف 

إىل " بعملية التحسني بعد غلق فجوة االداء وصوالالتواصل
.افضل موقع تنافسي 

حتتاج املقارنة املرجعية إىل تشكيل فريق ايجاد افكار جديدةـ4
عمل يتصف بالقدرة على التفكري املنطقي متكنه من معاجلة 
املعضالت االدارية والفنية اليت تواجهه اثناء مسريته العملية 

ام متطور  على وفق النسيج الثقايف واملناخ املتمثلة بتكييف نظ
التنظيمي السائد يف الشركة ، وهذا يتطلب تفكري خالق قادر 
ا على تذليل الصعاب يف  على صياغة افكار جديدة تتسم بقدر

طريق الشركة 
يتعني على فهم طرائق معالجة عمليات اإلنتاج للمنتج ـ5

الشركة من طرائق فريق العمل الفهم الكامل ملا جيري داخل 
معاجلة عمليات اإلنتاج أو اسلوب تقدمي اخلدمة ، ويتطلب قبل 
البدء باملقارنة املرجعية قياس االداء لتسهيل مهمة مقارنته اثناء 

.املقارنة املرجعية مع اداء الشريك املقارن 
الجراء " اساسيا" تعدعملية التوثيق ركناتوثيق العملياتـ6

:ك ملا حتققه من فوائد امهها املقارنة املرجعية وذل
توفر عملية التوثيق املعرفة الكاملة باثار التحسني بعد اجراء أـ

.املقارنة املرجعية 
توفر عملية التوثيق فهم مشرتك ملا جيري داخل الشركة ب ـ

.وجلميع املرتبطني بالعملية 
تعيني العمليات اليت حتتاج التحسني اداؤها بصورة اكثر من ج ـ
م يف اجياد غريه ا ، وتعريف الشركات بنواحي قصورها ملساعد

.سبل املعاجلة وتنفيذها من قبل فريق العمل 
تستلزم املقارنة املرجعية توفري انظمة توفير انظمة اتصالـ7

اتصال كفوءة تساعد على نشر البيانات بني اعضاء الفريق 
نظام إن. وتساهم يف نقل االفكار الجراء املعاجلات الفورية 

االتصاالت الكفوء يوفر املزيد من الوقت واجلهد والكلفة ويعمل 

على تطوير لغة التخاطب ويؤمن سري املقارنة املرجعية 
.بشكل سليم 
جمموعة من املستلزمات قبل الولوج )Greenlee(وتضيف 

Greenlee(: يف املقارنة املرجعية وهي على النحو االيت

:1992:18(.
حتديد ( حتديد طريقة الدراسة اليت ستستخدمها الشركة ـ 1

) . مراحل املقارنة املرجعية 
.من الضروري إن تتفهم االدارة معىن املقارنة املرجعية ـ 2
.التزام االدارة العليا باجراء املقارنة املرجعية ـ 3
التعرف على كيفية ربط دراسة املقارنة املرجعية باخلطة ـ 4

.جية االسرتاتي
.تشخيص زبائن الشركة ـ 5
.التعرف على من يسري ويوجه دراسة املقارنة املرجعية ـ 6
.التعرف على ما الذي تريده الشركة من املقارنة املرجعية ـ7
.حتديد املوارد واالمكانات الالزمة الجراء املقارنة املرجعية ـ 8
.ة التعرف على كيفية استخدام بيانات املقارنة املرجعيـ 9

إىل املستلزمات السبع للمقارنة )DHAWAN(ويشري 
.)2001:44:الربواري :( لاليت" املرجعية وفقا

.ربط املقارنة املرجعية برسالة املنظمة ـ1
.اعداد اهداف خاضعة للقياس ـ2
.احلصول على التزام ودعم االدارة ـ3
.تشكيل فريق عمل ذو قدرات عالية ـ4
.اضيع احلامسة الصحيحة الرتكيز على املو ـ 5
.الرتكيز على املنافسني ـ6
.على التغري " وقادرا" كن مستعداـ 7

الرائدة Xeroxويف نفس اخلصوص يشري احد خرباء شركة 
إىل مستلزمات Roger Segdenيف جمال املقارنة املرجعيةوهو 

.) 136: 1995:الشرباوي :( النجاح يف هذا املوضوع وكااليت 
العمليات يف شركتك بدقة ، قبل إن تقدم على مقارنة تفهمـ 1

.نفسك باالخرين 
عدم اجراء زيارات للمقارنة املرجعية قبل جتميع بيانات عن ـ 2

.الشركات االخرى وحتليلها للتاكد من افضلها 
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وجود رغبة متبادلة للمعلومات مع الشركات اليت مت اختيارها ـ 3
.للمقارنة معها 

.ما تراه يف الشركات االفضل من معلومات احرتام سرية ـ 4
يفضل اشراك العاملني يف كل نشاط يف عملية املقارنة املرجعية ـ 5

يف مرحلة الدراسة الن اشراكهم بعد الدراسة يعترب ذا جدوى 
.اقل 

عدم الرتكيز على النتائج فحسب بل الرتكيز على االساليب ـ 6
.اليت تؤدي إىل هذه النتائج 

قارنة املرجعية جيب إن تكون مستمرة مادام هناك عملية املـ7
.تغيري مستمر لدى املنافسني 

االستعداد اجلدي للتعديل والتغيري يف ضوء ما مت التوصل اليه ـ8
.يف عملية املقارنة املرجعية 

جمع البيانات والمعلومات في مجال المقارنة :سادساً 
المرجعية

لتطبيقات االفضل تعترب البيانات واملعلومات املطلوبة عن ا
ا  من االمور احلامسة االساسية يف املقارنة املرجعية ، اذ بدو

وعلينا إن منيز يف . تنتفي القدرة على االستفادة من هذه املقارنة 
2001:الربواري : (هذا اخلصوص بني االمور االساسية االتية 

:45. (
 ة ـ عملية ـ منتج ـ خدم(بيانات ومعلومات تتعلق مبوضوع

.املقارنة املرجعية ) سياسة ـ أهداف
 بيانات ومعلومات تتعلق باملنظمة االفضل املنافسة أو غري

. املنافسة اليت ترغب اجراء املقارنة املرجعية معها 
 مصادر واساليب احلصول على البيانات واملعلومات املطلوبة

الغراض املقارنة املرجعية ، وهذه تتحقق بنسب عالية إذا كانت 
اسس التعامل بني االطراف قائمة على مايسمى باملقارنة 

ا Collaborative Benchmarkingاملرجعية التعاونية ال
القتناص الفرص " تعتمد على مبدأ التعليم قبل إن تكون مصدرا

أو ازاحة املنافس من السوق وهذا يعين إن افضل اسرتاتيجية 
ل بانك تقارن جلمع البيانات واملعلومات هي إن توضح للمقاب

. من اجل التحسني الذايت واملشرتك وليس للقضاء على املنافس 
ولكن السؤال املهم يف هذا اخلصوص ، هو ماذا لو رفض 

املنافسون املشاركة يف توفري وتسهيل احلصول على البيانات؟ 
ولالجابة ميكن القول إن هناك ويف ظل ثورة املعلومات 

سبيل املثال وليس احلصر واالتصاالت مصادر عديدة منها على
)         45: 2001:الربواري: ( االيت

ـ بيت اخلربة الدولية للمقارنة املرجعية التابع ملركز اإلنتاجية 
.واجلودة يف امريكا 

.ـ تقارير جهات الرقابة املالية 
.ـ الصحف التجارية 

.ـ نتائج حبوث السوق واملنظمات 
ملنظمات يف القطاعات ـ االستطالعات الرمسية عن افضل ا

املختلفة 
جائزة مالكومل بالدرج ، (ـ احلائزين على جوائز اجلودة العاملة 

جائزة دمينك ، جائزة بافاريا االملانية، اجلائزة االوربية ، جائزة ديب 
) .على صعيد االقطار العربية

.ـ منشورات االحتادات الصناعية والفرق التجارية 
.املقابالت / الزيارات امليدانية / ـ االستقصاءات 

.ـ االحباث والدراسات االكادميية 
.ـ املنشورات الرمسية الصادرة عن الدوائر واملؤسسات 

.ـ اجهزة التقييس والسيطرة النوعية املركزية 
.ـ اخلرباء ومراكز االستشارات الدولية والوطنية اخلاصة 

.ـ االنرتنيت 
هزين ، الشركات املصنعة ) لوكالءا(ـ الباعة  .، ا

:ـ جهات متخصصة باملقارنة املرجعية على صعيد مثل 
 لندن/ املركز الصناعي للمنظمات املتميزة

Manufacturing Center Of Ex Cellence
ارنة املرجعيةمركز ووتر هاوس العلمي للمقWaterhouse’s

Global Benchmarking Alliance
ارثر اندرسون(يقات العاملية ضل التطبقاعدة اف  (Arthur

Anderson’s Global Best Practices Knowledge
Base

 فروع الشركات العاملية تعترب جمسات ومصادر بيانات
.للشركات األم 
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الجانب التطبيقي
وإمكانيةدف التعرف على مستلزمات املقارنة املرجعية 

ليل استجابة عينة البحث البد من دراسة وحتاذ  تطبيقها ،
ا ،اذ ان تشخيص وحتليل مستلزمات املقارنة املرجعية يف  ملتغريا

ا فيما يتعلقالشركات عينة البحث يستلزم التعرف على امكانيا
.بتطبيق املفهوم 

يف تشخيص وحتليل املتغريات املعتمدة يف وقبل الدخول 
.حث تقدمي نبذة عن عينة الباستمارة االستبيان نرتئي

نبذة مختصرة عن عينة البحث ": اوال
وصف شركات العينة ـ1

مت اختيار عينة من الشركات الصناعية يف حمافظة دهوك 
اء البحث وتتمثل الشركات بااليت الجر " ميدانا

 شركة شريين النتاج املياه املعدنية.
 شركة روفيان النتاج املياه املعدنية.
عدنية واملشروبات الغازية ومساحيق شركة اهرام النتاج املياه امل

.التنظيف 
من املسوغات " ويعود سبب اختيار هذه الشركات جلملة

:امهها االيت 
 ا شركات راحبة أو باقية يف تصنف هذه الشركات على ا

.السوق حيث إن فاعلية املقاومة املرجعية تكون كبرية فيها 
واق احملافظة منتجات هذه الشركات ذات امهية كبرية تغطي اس

.وحمافظات اخرى 
.واجلدول التايل يعطي تعريف مبسط لشركات عينة البحث 

تعريف مبسط للشركات عينة البحث:)2(جدول 
منتجات الشركة نبذة مختصرة من الشركة الشركة ت

صنيع وتتمثل انشطة الشركة بت" عامال90ويبلغ عدد العاملني فيها 2008عاماسستشركة شريين1
وتعبئة املياه املعدنية

املياه املعدنية

وتتمثل انشطة " عامال80ويبلغ عدد العاملني فيها 2009اسست عام شركة روفيان2
.الشركة بتصنيع وتعبئة املياه املعدنية 

لرت19لرت،1،لرت0.5املياه املعدنية على انواع مثل

وتقدم الشركة املياه " عامال90العاملني فيها ويبلغ عدد 1999اسست الشركة عامشركة اهرام3
املعدنية والغازية ومساحيق التنظيف

املياه املعدنية ، املشروبات الغازية ،مساحيق التنظيف

اجلدول من اعداد الباحثان

نبذة مختصرة عن افراد عينة البحثـ2
على مدراء الشركات استمارة استبانة ) 26(مت توزيع 
م يف الشركات عينة البحث ، وقد مت صياغة ومدراء االقسا

العبارات يف هذه االستمارة يف ضوء ماطرحه الكاتبان 
)Goetseh & Davis : 1997 : 445- عن " فضال) 448

وضع بعض العبارات املستمدة من فلسفة املقارنة املرجعية 
)Benchmarking( واالخذ بنظر االعتبار بيئة الصناعة احمللية.

إىل عدد استمارات االستبانة املوزعة )3(جلدولويشري ا
على االفراد يف شركات عينة البحث ، يف حني يشري اجلدول 

، يف حني يشري اجلدول إىل سنوات خدمة افراد عينة البحث)4(
.إىل التحصيل الدراسي الفراد عينة البحث ) 5(
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توزيع استمارة االستبانة على املبحوثني: )3(جدول 
عدد االستمارات الموزعةةالشرك

9شركة شريينـ1

8شركة روفيانـ2

9شركة اهرامـ3

موع 26ا

اجلدول من اعداد الباحثان

سنوات خدمة االفراد عينة البحث:)4(جدول 
سنوات10اكثرمن1-56-10

%العدد%العدد%العدد  

1038281454

حثاناجلدول من اعداد البا

ممن تزيد خدمته يف %) 54(إن )4(من اجلدول يتبني
سنوات ماميكنه من اعطاء تصور واضح عن )10(الشركة عن 

العبارات اخلاصة مبستلزمات تطبيق املقارنة املرجعية على مستوى 
م  .شركا

التحصيل الدراسي الفراد عينة البحث: )5(جدول 
اشهادة عليبكالوريوساعداديةمتوسطة

%العدد%العدد%العدد%العدد  
312519176514

اجلدول من اعداد الباحثان

حيملون شهادات %) 69(إن )5(يتبني من اجلدول 
البكالوريوس والعليا ماميكنه من فهم العبارات اخلاصة مبستلزمات 

م  .املقارنة املرجعية على مستوى شركا
يرات البحثتشخيص وتحليل متغ":ثانيا

دف حتديد مستلزمات املقارنة املرجعية وامكانية تطبيقها 
يف عينة من الشركات الصناعية يف حمافظة دهوك وبيان اجتاهات 
املدراء حنو هذا املوضوع من خالل حتليل استجابة افراد العينة 
للعبارات املتعلقة باملوضوع مت اجراء التحليل من خالل استخدام 

ري الستجابة عينة البحث والتوزيع النسيب املئوي التوزيع التكرا
والوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبيان واقع العبارات ذات 

.العالقة مبستلزمات املقارنة املرجعية 

من عينة %) 76,8(نالحظ إن )6(من خالل اجلدول 
البحث هلم تصور كامل عن مفهوم املقارنة املرجعية وقد بلغ 

.)0,67(واحنراف معياري )x1)3,8متغريالوسط احلسايب لل
من افراد عينة البحث إن شركتنا تعمل على %) 69.2(ويرى 

جعل التعلم مبدأ وفلسفة لدى العاملني اذ بلغ الوسط احلسايب 
) .0,67(واحنراف معياري ) x2)3,8للمتغري 

على إن شركتنا تعمل على جعل املقارنة %) 76.9(ويشري 
ا يف حتقيق اهدافها االسرتاتيجية وقد بلغ املرجعية احدى ادو  ا

.)0,88(واحنراف معياري )x3)4,1الوسط احلسايب للمتغري 

من افراد العينة يرون على إن شركتنا حترص %)65,3(وان 
على ارسال فرق من املوظفني حلضور مؤمترات وندوات املقارنة 
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احنراف و ) x4)3,9املرجعية وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 
.) 0,79(معياري 

من افراد عينة البحث على إن إدارة %) 84,5(وابدى 
شركتنا تتعهد بشكل جدي بأجراء التغري اذ بلغ الوسط احلسايب 

) .0,82(واحنراف معياري ) x5)4,2للمتغري 

من افراد عينة البحث على إن شركتنا لديها %) 80,7(ويتفق
ا اإل نتاجية اذ بلغ الوسط ميل كلي حنو التحسني يف عمليا

.)0,89(واحنراف معياري )x6)4,3احلسايب للمتغري 
وان افراد العينة بالكامل يرون ان لدى الشركة الكوادر 
االدارية والفنية الكفوة والالزمة لتنفيذ املقارنة املرجعية وقد بلغ 

.) 0,48(واحنراف معياري ) x7)4,3الوسط احلسايب للمتغري 
ف العينة إن بأمكان شركتنا تقدمي نفس ويرى اقل من نص

النوع واملستوى من البيانات اليت تطلبها من الشريك املقارن وقد 
) 0,94(واحنراف معياري ) x8)3,4بلغ الوسط احلسايب للمتغري 

.
من افراد عينة البحث على إن شركتنا تسعى %)73(ويتفق

x9للمتغري وقد بلغ الوسط احلسايب) قيادة الصناعة(حنو الريادة 

.) 0,93(واحنراف معياري) 4,1(
من عينة البحث على إن لدى شركتنا فريق %) 73(ويؤكد

عمل يتصف بالقدرة على معاجلة املشكالت االدارية والفنية 
واحنراف معياري ) x10)3,9وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 

)0,79.(
كتنا توفر من افراد عينة البحث على إن شر %) 61,5(ويشري

انظمة حوافز للمتميزين من اعضاء فريق العمل اذ بلغ الوسط 
.) 0,88(واحنراف معياري)x11)3,8احلسايب للمتغري 

توفري شركتنامن افراد العينة انه بأمكان%)84,6(ويالحظ 
املستلزمات املالية الكافية العضاء فريق العمل املكلف بأجراء 

) x12)4,1وسط احلسايب للمتغري املقارنة املرجعية اذ بلغ ال

.) 0,90(واحنراف معياري 
من افراد عينة البحث على إن شركتنا لديها %)76,9(ويتفق 

القدرة على توفري املستلزمات املادية والبشرية والفنية الالزمة 
الجراء التعديل والتغيري يف ضوء ما مت التوصل اليه يف عملية 

) x13)3,8احلسايب للمتغري املقارنة املرجعية اذ بلغ الوسط

.) 0,81(واحنراف معياري 
من عينة البحث على إن شركتنا ترفع %) 46,1(وابدى 

شعار املقارنة املرجعية عملية مستمرة اذ بلغ الوسط احلسايب 
.)0,76(واحنراف معياري )x14)3,5للمتغري 

من عينة البحث ترى إن شركتنا توثق %) 49,9(وان 
حتتاج إىل حتسني اداؤها اذ بلغ الوسط احلسايب العمليات اليت 

.) 0,94(واحنراف معياري) x15)3,5للمتغري 
من عينة البحث على إن فريق العمل يف %)84,5( ويؤكد 

شركتنا لديه معرفة بالعمليات اليت حتتاج إىل حتسني اذ بلغ 
.) 0,72(واحنراف معياري ) x16)4الوسط احلسايب للمتغري 

الفراد عينة البحث على إن فريق العمل %) 69,2(ويتفق 
ميتلك فهم واسع ملا جيري داخل الشركة لكيفية معاجلة عمليات 
اإلنتاج أو اسلوب تقدمي اخلدمة وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 

x17)4 ( واحنراف معياري)0,99 (.
من افراد العينة على انه يتوفر لدى شركتنا %) 73(ويشري 

) ،املوبايلاالنرتنيت،الفاكس،الربيد(ديثة وسائل اتصاالت ح
وحنراف معياري)x18)4,2وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 

)1,14 (.
يرون إن شركتنا تطلع على " وان نصف العينة تقريبا

وقد بلغ الشركات اليت طبقت اسلوب املقارنة املرجعية بنجاح 
.) 0,72( واحنراف معياري) x19)3,7الوسط احلسايب للمتغري

من عينة البحث على إن االدارة العليا يف %) 69,1(ويرى 
وقد بلغ "اي العمليات ستقارن مرجعياشركتنا تشرتك يف حتديد
.) 1(واحنراف معياري ) x20)3,8الوسط احلسايب للمتغري 

من افراد عينة البحث على ان االدارة العليا %)69,1(وان 
املرشحة كشركاء يف املقارنة يف شركتنا تشرتك يف حتديد الشركات 

واحنراف ) x21)3,7املرجعية ، اذ بلغ الوسط احلسايب للمتغري 
.) 1(معياري 

من عينة البحث على إن فريق العمل يف %) 84,6(ويتفق 
شركتنا لديه تفكري خالق قادر على صياغة افكار جديدة 
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للتغلب على املشكالت وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 
x22)4,2( واحنراف معياري)0,81 (.

من عينة البحث على إن شركتنا لديها %) 80,7(وابدى 
ا لتسهيل مهمة مقارنتها مع اداء  بيانات مسبقة عن اداء عمليا

) x23)4الشريك املقارن وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 

.) 0,66(واحنراف معياري
ل على إن لدى شركتنا تصور كامل مبراح%)69,1(ويشري

املقرنة املرجعية اليت ستتبعها وقد بلغ الوسط احلسايب للمتغري 
x24)3,8( واحنراف معياري)0,88(.

من عينة البحث على إن بيئة الصناعة %) 76,9(ويالحظ 
احمللية مالئمة لتطبيق املقارنة املرجعية وقد بلغ الوسط احلسايب 

.)0,84(واحنراف معياري )x25)4للمتغري 
لى ماسبق ، ومن خالل استطالع اراء مدراء ع" تأسيسا

شركات عينة البحث نرى إن اغلب مستلزمات املقارنة املرجعية 
تتوفر يف هذه الشركات ، كما إن هناك نقاط ضعف يف بعض 
املستلزمات مما يستوجب تقوية هذه املستلزمات يف هذه 
دف االستفادة القصوى من امكانية تطبيق املقارنة  الشركات 

جعية املر 

التوزيعات التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملتغريات استمارة االستبيان:)6(جدول 
رقم العبارة في 

القائمة
االنحراف الوسط الحسابيالاتفق بشدةالاتفقمحايداتفقاتفق بشدةرقم المتغير

المعياري

%العدد   %عدد ال%العدد   %العدد   %العدد 

1X1311,51765,3519,213,8003,80,67

2X2415,31453,9830,800003,80,67

3X31142,3934,6519,213,8004,10,88

4X4726,91038,4934,600003,90,79

5X51246,11038,4311,513,8004,20,82

6X61661,5519,2415,313,8004,30,89

7X7934,61765,30000004,30,48

8X8311,5934,61142,327,713,83,40,94

9X9135062362313,8004,10,93

10X10623135062313,8003,90,79

11X11726,9934,6934,613,8003,80,88

12X12934,61350311,50013,84,10,90

13X13519,21557,7415,327,7003,80,81

14X14311,5934,6135013,8003,50,76

15X15415,3934,61142,313,813,83,50,94

16X166231661,5311,513,80040,72

17X171142,3726,962327,70040,99

18X181661,5311,5519,213,813,84,21,14

19X1923726,9135000003,70,72

20X20726,91142,362313,813,83,81

21216231246,1519,227,713,83,71

22X221142,31142,3311,513,8004,20,81

23X236231557,7519,2000040,66

24X246231246,162327,7003,80,88

25X25934,61142,3519,213,80040,84

حسب نتائج احلاسبة االلكرتونيةاجلدول من اعداد الباحثان
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االستنتاجات والتوصيات": ثالثا
توصل البحث احلايل إىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات 

:وكما يأيت" تعرض تباعا
االستنتاجات:أ

املقارنة املرجعية عملية تدريب مستمرة تستند إىل التعليم من .1
عن معرفة معدل تطور " االخرين ذو املمارسات االفضل ،فضال

م وجتاوز ادائهم املنافسني مستهدفة ال .لحاق 
تعد املقارنة املرجعية واحد من االساليب االدارية املعاصرة .2

لتحقيق التحسني املستمر يف الشركات للوصول إىل املرتبة العاملية 
.
متثل املقارنة املرجعية احدى املواضيع املهمة اليت تفتقر اليها .3

ذا اجلانب شركاتنا الصناعية على الرغم من االهتمامات العاملية
.
يتوفر يف بيئة الشركات عينة البحث معظم املستلزمات .4

االساسية لتطبيق املقارنة املرجعية وبالتايل هي مالئمة للتطبيق 
.على وفق وجهات نظر املشمولني باالستبانة 

إن غالبية عينة البحث هلا تصور كامل عن مفهوم املقارنة .5
اطالعها على الشركات املرجعية ومراحلها اليت ستتبعها اال إن

" .اليت طبقت اسلوب املقارنة املرجعية بنجاح يعد ضعيفا
يتبني لنا من خالل التحليل االحصائي وجود حمددات يف .6

املستلزمات االساسية لتطبيق املقارنة املرجعية امهها مايتعلق 
بتقدمي نفس النوع واملستوى من البيانات اليت تطلبها من 

تمرار يف املقارنة املرجعية وتوثيق العمليات الشريك املقارن واالس
.

التوصيات:ب
تشجيع شركات عينة البحث على استخدام املقارنة املرجعية .1

بعد توفر معظم مستلزمات تطبيقها بوصفها اداة للشركات 
.الراغبة يف احلصول على املوقع الريادي يف سلم املنافسة العاملية 

فضل ليست ثابتة ، مما العالمات املرجعية ذات املرتبة اال.2
يتطلب عملية مقارنة متواصلة ، كي التكرب فجوة االداء بني 
ا ، وهذا مايؤمنه اختاذ شعار املقارنة املرجعية  الشركة ومثيال

.يف العمل " يوميا" عملية مستمرة سلوكا
تشجيع شركات عينية البحث على املشاركة يف البيانات ويف .3

الشريك املقارن اذ البد إن تتوفر رغبة  نتائج املقارنة املرجعية مع 
جدية من قبل االدارة يف تقدمي نفس النوع واملستوى من 

.البيانات اليت تريد إن تطبقها من الشريك املقارن 
تنظيم دوران تدريبية عن املقارنة املرجعية سواء على املستوى .4

.االكادميي أو على املستوى الصناعي 
شركات اليت طبقت اسلوب املقارنة مجع البيانات املرتبطة بال.5

املرجعية بنجاح مع توثيق دقيق وشامل للعمليات اليت حتتاج إىل 
.حتسني اداؤها 

" .ومهنيا" وسلوكيا" ومعنويا" االهتمام باإلنسان ماديا.6
احلاسوب ، نظم االتصال (استخدام ادوات ومعدات جديدة .7

) .، تبادل املعلومات 

المصادر
لعربيةالمصادر ا": اوال

أـ الدوريات
الدليل الكامل : ، املعايري القياسية املقارنة ) 1997(، زين عبد اهلادي -

، نشرة فصلية تصدر عن املنظمة العربية اخبار االدارة للتطبيق العملي ، 
. 18للتنمية االدارية ، العدد 

يد الربواري ،- وامكانات : ، املقارنة املرجعية ) 2001(نزار عبد ا
المجلة العراقية للعلوم طبيقها كأداة للتحسني املستمر يف املنظمات ، ت

لد االدارية ، جامعة بابل ، كلية االدارة واالقتصاد ، )1(، العدد ) 1(، ا
.بغداد 

ب ـ الكتب 
المقارنة المرجعية ليست عملية نسخ وال ، )2001(جيم هرييرا ،-

.د شومان ، مؤسسة عبد احلمي! عملية تجسس صناعي 
ادارة اجلودة )2007(سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات ،-

،دار صفاء للنشر والتوزيع ، 1تطبيقات يف الصناعة والتعليم ،ط:الشاملة 
.عمان ، االردن 

، الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة ) 1995(عادل الشرباوي ، -
نظمة العربية لالعالم ، ، امل، المقارنة المرجعية9000الشاملة ، ايزو 

.شعاع ، القاهرة ، مصر 
ادارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ، )2006( حمفوظ امحدجودة ، -
.،دار وائل للنشر ، عمان االردن 2ط
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Abstract
The requirements of benchmarking and the possibility of applying it in industrial companies/investigation

study for managers opinion of a sample of industrial companies in Duhok
The world today witness many new variables. The concepts globalization world trade agreements and

information and telecommunication, revolution that trasfom the world in to small village .
The most aspects of globalization that the economics. Relationship based on competition among

organization ( especially in developing countries ) to apply contemporary managierial methods and concepts
which enable the organization superior organization .

One of the successful contemporary managierial methods the approred its success in developed contries
is benchmarking .

The research began with many questions related with the concept of benchmarking and its
requirements and the main goal of research is possipality of applying this concept through providing
necessary requirement (human resources , technical , and infrastructure ) .
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)1(الملحق 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ستمارة االستبيانا
االدارة واالقتصاد

ارة االعمالقسم اد

.....السيد املدير احملرتم
.....ديكم اطيب حتياتنا

وإمكانات تطبيقها )BenchMarking(مستلزمات املقارنة املرجعية (يف ادارة االعمال واملوسوم من مشروع حبث" ستمارة جزءامتثل هذه اال
ومن املؤكد ان الدقة واملوضوعية يف اجاباتكم تعكس )الشركات الصناعية عينة منء يفاملدراة استطالعية الراءدراس/ يف الشركات الصناعية

.وعيكم ومدى اهتمامكم وحرصكم االكيد على وصولنا اىل النتائج الدقيقة والصحيحة املرجوة من اجل افادة جمتمعنا

مع خالص شكرنا وتقديرنا لتعاونكم
الباحثان

بيانات عامة : األولالقسم 
ـ بيانات عن الشركة1

:اسم الشركة -أ
:نوع القطاع -ب
:تاريخ تأسيس الشركة -ت
:كة عدد العاملني يف الشر -ث
:املنتجات اليت تقدمها الشركة -ج

:ب عن االستمارة ـ بيانات تتعلق بالمجي2
):املركز الوضيفي(املنصب -أ

شهادة عليا(  )بكالريوس  (  )اعدادية  (  )متوسطة : (  )التحصيل الدراسي-ب
سنوات10اكثر من(  ) سنوات  10ـ 6(  )سنوات 5اقل من: (  )مدةاخلدمة يف الشركة-ت
:العمر -ث
أنثى(   ) ذكر                :           (   ) اجلنس -ج

بيانات عن استمارة االستبان: الثاني القسم
) .مقارنة اداء املنظمة مع االداء االفضل يف الصناعة او خارجها ( :Bench Markingاملقارنة املرجعية 

عن واملسئول،يف الشركةاالدارة العليااعضاء من:اشخاص ويشمل ذلك ) 8ـ 6(يتالف الفريق عادة من ( :Team Workفريق العمل 
عملية اليت سيتم عندها تنفيذ املقارنة املرجعيةال

امام العبارة اليت تناسب وجهة نظرك) (الرجاء وضع عالمة 
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اتفق العباراتت
بشدة

التفق بشدةالاتفقمحايداتفق

.املرجعية لدى شركتنا تصور كامل عن مفهوم املقارنة1

.دئ وفلسفة لدى العاملنيم مبتعمل شركتنا على جعل التعل2

ا يف حتقيق اهداف3 . االسرتاتيجيةهاتعمل شركتنا على جعل املقارنة املرجعية احدى ادوا

.حترص شركتنا على ارسال فرق من املوظفني حلضور مؤمترات وندوات املقارنة املرجعية4

.تتعهد ادارة شركتنا بشكل جدي باجراء التغيري5

ا االنتاجية6 .لدى شركتنا ميل كلي حنو التحسني يف عمليا

.يتوفر لدى شركتنا الكوادر االدارية والفنية الكفؤة والالزمة لتنفيذ املقارنة املرجعية7

نبأمكان شركتنا تقدمي نفس النوع واملستوى من البيانات اليت تطلبها من الشريك املقار 8
.

)قيادة الصناعة(سعى شركتنا حنو الريادة ت9

لدى شركتنا استعداد جدي وحقيقي للتعديل والتغيري يف ضوء مامت التوصل اليه يف 10
.عملية املقارنة املرجعية

.مة حوافز للمتميزين من اعضاء فريق العمل توفر شركتنا انظ11

ملالية الكافية العضاء فريق العمل املكلف باجراء توفري املستلزمات ابامكان شركتنا 12
.املقارنة املرجعية 

تعديل جراء التوفري املستلزمات املادية والبشرية والفنية اللدى شركتنا القدرة على13
.والتغيري يف ضوء ما مت التوصل اليه يف عملية املقارنة 

.ملية مستمرةترفع شركتنا شعار املقارنة املرجعية ع14

.اداؤها توثق شركتنا العمليات اليت حتتاج اىل حتسني15

.لدى  فريق العمل يف شركتنا معرفة بالعمليات اليت حتتاج اىل حتسني16

ميتلك فريق العمل فهم واسع ملا جيري داخل الشركة لكيفية معاجلة عمليات االنتاج 17

.)كس ، الربيد ، املوبايل االنرتنيت ، الفا (تنا وسائل اتصال حديثة يتوفر لدى شرك18

.تطلع شركتنا على الشركات اليت طبقت اسلوب املقارنة املرجعية بنجاح19

.قاون مرجعياشركتنا يف حتديد اي العمليات ستتشرتك االدارة العليا يف20

.ا يف حتديد الشركات املرشحة كشركاء يف املقارنة املرجعيةتشرتك االدارة العليا يف شركتن21

لدى فريق العمل يف شركتنا تفكري خالق قادر على صياغة افكار جديدة للتغلب على 22
.املشكالت

ا لتسهيل مهمة مقارنتها مع اداء الشريك لدى شركتنا بيانات مسبقة عن اداء عمليا23
.املقارن

.لدى شركتنا تصور كامل مبراحل املقارنة املرجعية اليت ستتبعها24

.بيئة الصناعة احمللية مالئمة لتطبيق املقارنة املرجعية25
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*دور أبعاد القيادة الرؤيوية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة

أربيل–دراسة حتليلية آلراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف كليات جامعة صالح الدين 

شريوان عمر أومرو خالد محدأمني مريخان 
العراق-ن، اقليم كوردستاجامعة صالح الدين،كلية اإلدارة واالقتصاد،قسم إدارة األعمال

)2014تشرين االول، 12:تاريخ القبول بالنشر،2014نيسان،20:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
رفة التي تناول البحث الحالي متغيرين في غاية األهمية للمنظمات المعاصرة يتمثل األول بالقيادة الرؤيوية، ويتمثل الثاني  بعمليات إدارة المع

ًا إلحداث التطورات المعرفية في المنظمات المبحوثة لوجود قصور لدى القيادات اإلدارية فيها من ممارسة دور القيادة يمكن عدها مجاًال مهم
ين أبعاد الرؤيوية وتبني أبعادها وحاجة الميدان المبحوث الى هكذا دراسات للوقوف على مدى إعارة القيادة اإلدارية فيها األهمية الكافية لمضام

وية لتفعيل عمليات المعرفة المتمثلة بتوليد المعرفة وخزنها وتوزيعها وتطبيقها للنهوض بهذا القطاع الحيوي المسؤول عن التنمية القيادة الرؤي
.البشرية للمجتمع

ت المعرفة وانطالقًا مما ورد أعاله استهدف البحث تحقيق مجموعة من األهداف في مقدمتها تحديد العالقة بين أبعاد القيادة الرؤيوية وعمليا
. أربيل، فضًال عن تحديد تأثيرها في عمليات إدارة المعرفة ومعرفة مدى دعم المنظمات المبحوثة في إتفعيلها-في كليات جامعة صالح الدين

ح حيث جرى تنفيذ البحث من خالل اختيار األساتذة واألساتذة مساعدين من الذين ال يشغلون مناصب إدارية وعلمية في كليات جامعة صال
منهم و أعيد منها ) 209(أربيل، إذ تم توزيع االستبانة التي صممت كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات في الجانب الميداني على -الدين

، فضًال عن اعتماد البحث على منهج التحليل )2/ملحق) (%52,63(منها صالحة للتحليل وبنسبة استجابة ) 110(استبانة وكانت ) 149(
.الوصفي

وأثبتت النتائج تحقق فرضيات العالقات والتأثير بين متغيري البحث وبدرجات متفاوتة، وخرج البحث باالستناد عليها بمجموعة من 
ت االستنتاجات من الجانبين النظري والميداني، واختتم البحث بجملة من التوصيات واالقتراحات التي يمكن أن يستفيد منها الباحثون والجها

.بهذا المجالذات العالقة

المقدمة

يستهدف البحث احلايل بيان دور القيادة الرؤيوية يف 
استثمار عمليات املعرفة، وذلك من خالل التطبيق العملي يف  

أربيل وعلى وفق ما سيجري -كليات جامعة صالح الدين 
إذ تعد القيادة الرؤيوية أحد األمناط املهمة اليت . ايضاحه الحقا
جناح القائد، متمثلة بقدرته على إنشاء تصور يتوقف عليها 

جديد عن حالة مرغوبة يف املستقبل تسعى املنظمة لبلوغها، 
وجتاوز األمناط التقليدية وممارسة دورها على وفق املتطلبات 

ومن جهة اخرى، فقد أدى تطور . واالجتاهات املعاصرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى وجه اخلصوص 

ا تطبيقات االنرتنت، إىل الرتكيز على املعرفة وتفعيل عمليا
دف الوصول  ا وتوزيعها وتطبيقها  املتمثلة بتوليد املعرفة وخز

االمر الذي يستلزم قيادة ذات رؤيا . إىل املعرفة ذات القيمة
مستقبلية إلدارة هذا الكم اهلائل من املعرفة بأنواعها املختلفة اليت 

ا واستخدامها بشكل فعال ويف الوقت ترتاكم يومياً، واالهت مام 
املناسب، لكي تتمكن املنظمة من مواكبة التطورات املتسارعة 

.على املستوى احمللي والعاملي

.حبث مستل من رسالة ماجستري*
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اإلطار العام للبحث ومنهجيتة: المبحث األول
اإلطار العام للبحث: المحور األول

مشكلة البحث: أوالً 
حول التعرف تتمحور مشكلة البحث احلايل اختار البحث

على مدى ممارسة القيادة الدور الرؤيوي يف اجلامعات كأرضية 
ا على  ا أو من عدمه، ومعرفة قدرا مالئمة للنهوض بكليا
ا من خالل تبين مفاهيم وأبعاد  توليد املعرفة وتفعيل عمليا

الرؤية، اإلهلام، (القيادة الرؤيوية اليت يعتمدها البحث واملتمثلة بـ
اإلجابة على وذلك من خالل). كني والريادةالقيم، التم

:التساؤالت اآلتية
هل يتصف القيادة يف املنظمات املبحوثة بنمط القيادة .1

الرؤيوية وأبعادها؟
هل متارس قيادة املنظمات املبحوثة أبعاد القيادة الرؤيوية؟.2
تم املنظمات املبحوثة بإدارة املعرفة وتفعيل عمليا.3 ؟اهل 
هم من ذوي التكوين املعريف هلا القدرة يف هل إن القيادات.4

ا؟ استيعاب املتغريات البيئة والتكييف مع مستجدا
هل هناك فروق يف اجتاهات القادة يف املنظمات املبحوثة حنو .5

أبعاد القيادة الرؤيوية يف تفعيل استثمار عمليات املعرفة على 
وفق اخلصائص الشخصية والوظيفية؟

أهمية البحث: ثانياً 
يستمد البحث احلايل أمهيته من تناوله متغري القيادة 
الرؤيوية ومعرفة دورها يف اتفعيل عمليات املعرفة، وميكن امجاهلا 

:يف اآليت
-يتناول موضوعًا مهمًا ال يهم كليات جامعة صالح الدين.1

تمع ككل، كونه يسلط الضوء على  أربيل فحسب، وإمنا يهم ا
ادها و مدى دورها يف تفعيل عمليات مفهوم القيادة الرؤيوية وأبع

.املعرفة
يسعى إىل تعزيز العمليات املعرفية يف املنظمات عينة البحث .2

من خالل تبيان منط القيادة الرؤيوية من قبل قيادات إدارية هلذه 
.املنظمة

ا -حاجة إقليم كوردستان.3 العراق إىل هكذا دراسات وضرور
وعلى وجه اخلصوص للمرحلة الراهنة لتطوير كافة القطاعات

قطاع التعليم العايل الذي يعد املرفق احليوي الذي حيدث التغيري 
تمع . يف ا

أهداف البحث: ثالثاً 
يهدف البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف يف ضوء 

:مشكلة البحث وأمهيتها وميكن إمجاهلا باآليت
تقدمي إطار نظري ملفهوم القيادة الرؤيوية ووصف أبعادها .1
شخيصها يف املنظمات املبحوثة، وحتديد مفهوم املعرفة وت

ا .وعمليا
أربيل -التعرف على قدرة قيادة كليات جامعة صالح الدين .2

ا يف تفعيل عمليات املعرفة  .واجتاها
حتديد العالقة واآلثر بني أبعاد القيادة الرؤيوية وتفعيل .3

.أربيل-عمليات املعرفة يف كليات جامعة صالح الدين
ناء أمنوذج للدراسة قابل للتطبيق واختيار عالقات االرتباط ب.4

. والتأثري بني متغريي البحث
تناول البحث احلايل :مربرات اختيار موضوع البحث:رابعاً 

:هذين املتغريين لألسباب اآلتية
بسبب التطورات احلاصلة يف جمال قيادة املنظمات املعاصرة .1

ال،  مما دفع بالباحثني من دراسة وظهور أمناط جديدة يف هذا ا
. موضوع القيادة الرؤيوية يف اجلامعات

إميان الباحثان بأن عمليات املعرفة وتفعيلها هو صلب عمل .2
اجلامعات، لذا البد من دراسة العالقة بينه وبني موضوع 

.   القيادة فيها
أنموذج البحث: خامساً 

لعالقة بني متغريات يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه وبيان ا
البحث وكذلك تأثري أبعاد القيادة الرؤيوية يف عمليات املعرفة مت 

).1(تصميم أمنوذج افرتاضي كما هو موضح يف الشكل
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البحثأمنوذج:)1(الشكل 
.من إعداد الباحثين: المصدر

فرضيات البحث: سادساً 
موعة من اعاله جم)1(ينبثق من أمنوذج البحث الشكل

:الفرضيات وهي على النحو اآليت
هناك عالقة معنوية بني أبعاد القيادة :الفرضية الرئيسة األولى

الرؤيوية جمتمعًة، وتفعيل عمليات إدارة املعرفة جمتمعًة، وتتفرع 
:منها الفرضية الفرعية اآلتية

توجد عالقة معنوية بني كل بعد من أبعاد القيادة الرؤيوية - 
بالرؤية، واهلام، والقيم، والتمكني، والريادة وبني : تمثلةمنفردًة وامل

.تفعيل عمليات إدارة املعرفة
هناك تأثري معنوي ألبعاد القيادة :الثانيةالفرضية الرئيسة 

الرؤيوية جمتمعًة يف تفعيل عمليات إدارة املعرفة جمتمعًة، وتتفرع 
:منها الفرضية الفرعية اآلتية

عد من أبعاد القيادة الرؤيوية منفردًة يوجد تأثري معنوي لكل ب- 
بالرؤية، واهلام، والقيم، والتمكني، والريادة يف تفعيل : واملتمثلة

.عمليات إدارة املعرفة
يتباين تأثري أبعاد القيادة الرؤيوية يف :الفرضية الرئيسة الثالثة

.تفعيل عمليات إدارة املعرفة

احلايل على يعتمد البحث :منهجية البحث: المحور الثاني
استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف مجع البيانات واملعلومات، 
حيث يعد منهجاً مناسباً للجانب امليداين، ويعرب عن الواقع عند 

فضًال عن . وصف وحتليل البيانات وقياسها والوصول اىل النتائج
:تناول الفقرات اآلتية

وعينتهمجتمع البحث - 1
مجيع أعضاء هيئة التدريس ممن ميثل جمتمع البحث احلايل 

والبالغ عددهم ) أستاذ وأستاذ مساعد(هلم ألقلب العلمي 
أربيل واليت –عضوًا  يف كليات جامعة صالح الدين* )254(

كلية و لكن لالحتفاظ باحليادية عند تقييم أداء ودور ) 14(هي 
تمع من  القيادة الرؤيوية يف اجلامعة مت اختيار عينة عمدية من ا

) 209(ذين ليس هلم مناصب إدارية وعلمية و كانت قواامها ال
وصممت استمارة استبانة كأدا جلمع البيانات ) 2/ملحق(عضوا 

) 1/ملحق(واملعلومات عن امليدان املبحوث وبعد توزيع اإلستبانة 
) 110(استبانة و كانت ) 149(علي أفراد العينة أعيدت منها 

لذا يعتمد %) 52,63(منها صاحلة للتحليل وبنسبة استجابة
. البحث هذا العدد عند حتليل النتائج



العالقة

تولید المعرفة

المعرفةإدارة عملیات 

تطبیق المعرفةالمعرفةتوزیعخزن المعرفة

أبعاد القیادة الرؤیویة

الریادةالتمكینالرؤیة القیم اإللھام
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أدوات جمع البيانات والمعلومات- 2
لغرض مجع البيانات واملعلومات  للجانب النظري و عن جمتمع 

البحث وحتقيق أهداف البحث استخدم الباحثان املصادر 
دف .العلمية ذات العالقة، واملقابلة الشخصية، واالستبانة و

ق من صحة مقياس الدراسة وتوخي الدقة العلمية يف التحق
موعة من االختبارات  حتصيل البيانات، مت إخضاع املقياس 

ختبار الصدق من عرض املقياس على جمموعة من متثلت با
اخلرباء املتخصصني يف جمال العلوم اإلدارية، واختبار الشمولية 

حملكمني ألبعاد البحث وذلك بطرح العديد من األسئلة على ا
.تفاصيل األبعادواالستفادة من آرائهم يف إطار الوقوف على

30/ أربيل دورة–دليل التخرج جلامعة صالح الدين : املصدر
.2011–2010للستة الدراسية 

األساليب اإلحصائية املستخدمة ألغراض هذا البحث- 2
لغرض إجراء التحليالت اإلحصائية، وبيان العالقات والتأثري

وللتحقق من صحة ومعاجلتها والوصول إىل النتائج، بني املتغريات 
الفرضيات وعدمها، مت استخدام جمموعة من األدوات 

SPSS(اإلحصائية وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي 
: ، وميكن تصنيف هذه األدوات مبا يأيت)15
األدوات اخلاصة بوصف وتشخيص متغريات البحث :

والنسب املئوية واألوساط احلسابية التكراريةالتوزيعات وتتمثل
.واالحنرافات املعيارية ومعامل االختالف

ويستخدم لغرض قياس قوة : معامل االرتباط لبريسون
. وطبيعة العالقة بني املتغريين

 االحندار اخلطي البسيط)Simple Regression( :
ويستخدم للتعرف على معنوية تأثري ملتغري تفسريي واحد يف 

.املتغري املستجيب
 حتليل االحندار املتدرج)Stepwise Regression:(

لتحديد املتغريات املستقلة ذات التأثريات املعنوية على املتغري 
.املعتمد، واستبعاد تلك املتغريات ذات التأثريات غري املعنوية

لقيادة الرؤيويةاإلطار المفاهيمي ل: المبحث الثاني
Visionary Leadership

مفهوم القيادة الرؤيوية: أوالَ 
هناك تعاريف عدة للقيادة الرؤيوية ميكن هنا الوقوف عند 

:التعاريف االتية
القيادة الرؤيوية ترى ابعد من الواقع فهي ترسم رؤية جذابة -1

ا للمستقبل و تولد األفكار ميكن القبول 
)Daft & Noi, 2001 ,401.(
عيدة املدى ممتدة إىل اآلفاق القيادة صاحبة إيقاع ونظرة ب- 2

املستقبلية تربط بني احلاضر واملستقبل وتلهم احلماس وتشجع 
السويدان وباشراحيل، (االلتزام وتوضح الغرض واالجتاه

2003،242.(
هي الرتكيز وبصورة واضحة على اهلدف أو الرؤية املركزة على .3

. )Manning & Curtis,2003,58(املستقبل
يت تستطيع إجياد وتوضيح رؤية مستقبلية هي تلك القيادة ال.4

للمنظمة تتصف بالواقعية واجلاذبية وإمكانية االعتماد عليها من 
قبل اجلميع يف املنظمة اليت تنمو وتتطور مع مرور الوقت 

).516، 2011جالب،(
: واعتمادا على ما تقدم ميكن تعريف القيادة الرؤيوية إجرائياً 

ا تلك القيادة اليت ترى ستقبل برؤية إسرتاتيجية وتكمن يف املإ
ا على ترمجتها إىل أهداف قابلة للتطبيق والتعبري عنها  قدر
بالقيم اجلوهرية اليت ميتلكها القائد ليزرع الثقة واإللتزام بني 
العاملني، ذلك من خالل ترمجة أقواله اىل األفعال، ودعم املعرفة 

د معىن للرؤية من خالل انتهاج التمكني كإسرتاتيجية لغرض إجيا
.املشرتكة مع العاملني

أهمية القيادة الرؤيوية: ثانيا
القيادة الرؤيوية يف مجلة من النقاط ميكن أمهية تكمن

: حصرها باآليت
Manning & Curtis, 2003 ,59)(Mills, 2005,( 24)
(Menon, 2009, 122, www.slideshare.net).

. إجياد رؤية، وإسرتاتيجية.1
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اإلسرتاتيجية إىل العاملني، واملستويات اإلدارية توصيل الرؤية.2
م . كافة واحلصول على مساند

.حث العاملني حنو أداء أفضل باستخدام وسائل التحفيز.3
مساعدة املنظمة على النمو والتطور والتكيف مع الظروف .4

ا باستمرار .املتغرية يف البيئة احمليطة 
.هة املواقف املستجدةاملسؤولية الذاتية باجتاه التغيري ملواج.5
تلهم اآلخرين يف القيام مبهام القيادة، يف موقع عملهم من .6

خالل منحهم سلطة صنع القرار وحتريرهم من ممارسة دور 
املتحكم اىل القادة، واخلروج من التقيد بالوقت والطاقة لرسم 

. املستقبل املنظمة
العمل الدؤوب على تطوير املنظمة من خالل إحداث .7

ستقبلية يف مناذج العاملني والعلوم والتكنولوجيا والتعليم تغريات م
.وحاجات األفراد العاملني ومن مث تطوير رؤية واضحة للمنظمة

مبادئ القيادة الرؤيوية: ثالثا
إن القيادة الرؤيوية تلهم وحتفز العاملني من اجل حتقيق نتائج 
ملموسة وهذا يتطلب منها أن توضح رؤيتها وختاطبهم على 

ا والعمل معهم جبدية وإصرار على جعلها حقائق اال لتزام 
.منجزة

,Scherrmerhorn(وتقوم القيادة الرؤيوية حبسب كل من

Jr. ,2002, 338 ( و )،على املبادئ ) 417، 2005بلوط
:اخلمسة اآلتية

ويكون للقائد Challenge the process:حتدي للعملية.1
لى االبتكار، ويدعم ذوي دورًا رياديًا وليس مديرًا وأن يشجع ع

.األفكار املبدعة
إي اهلام اآلخرين Show enthusiasm:إظهار احلماس.2

.على مشاركة رؤيته من خالل زرع احلماس يف نفوسهم
Help others to act:مساعدة اآلخرين على الفعل النشيط.3

أي أن يؤدي القائد دوره كعضو يف الفريق ويدعم جهود 
.ومواهب اآلخرين

أي أن يكون القائد :Set the exampleيقتدى بهمثال .4
.قدوة لآلخرين يف توضيح منوذج يتبعه ويعمل مبوجبه اآلخرون

يعرب عن :Celebrate achievementsاحتفال باالجنازات.5
شعور القائد داخل املنظمة وجذب قلوب وعقول اآلخرين 

.لصاحل املنظمة

)ع، الخصائصالمهارات، المناف(القيادة الرؤيوية : رابعا
أن هناك جمموعتني من املهارات ) Dalts,1996,242(يرى 

:للقيادة الرؤيوية وهي على النحو األيت
:وتتضمن:املهارات الذاتِية:المجموعة األولى

بناء الرؤية ودعم مستويات العمليات الضرورية لتفسري تلك .1
. الرؤية  إىل سلوك

العاملني مع رؤيته إجياد واستدامة حالة داخلية فعالة لتوحيد.2
. ومهمته

تقييم وتعزيز املعتقدات املطلوبة للوصول إىل مهمة العاملني .3
. والسعي إىل الرؤية

تطوير للوعي ومرونة أكثر بالنسبة إىل مقدرات التواصل للفرد .4
. وأمناط القيادة

:وتتضمن:مهارات العالقات:المجموعة الثانية
. لتفكري واستغالهلاالتعرف على أنواع خمتلفة من أمناط ا.1
. متييز املعتقدات األساسية املرتبطة بالتغيري .2
استكشاف طرائق إلقناع املقاومني للتغري بضرورة إحداث .3

. التغيري مث تعزيز الثقة باملستقبل
غري metaفهم العالقة ما بني الرسائل الشفوية ورسائل .4

. الشفوية 
ة العكسية من املمكن أيضا تطبيق هذا االسلوب من التغذي.5

يف بيئة املنظمة أما باستخدام طرائق التغذية العكسية الشفوية أو 
.التحريرية أوكليهما

وتتمثل مهارة القيادة الرؤيوية بالقدرة على إعادة تقييم 
الذات حيث أن ذلك من شانه أن يساعد القائد على جتاوز 
الضغوط اليومية وتقيـيم نفسه على أساس دوره الواسع، وكذلك 

.تقييم أداء املنظمةعلى
فقد حددوا  املهارات ) Dess et. al, 2007, 49(أما

:املطلوبة للقيادة الرؤيوية على النحو اآليت
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على : القدرة على التواصل مع عدد كبري من املستمعني.1
القيادة الرؤيوية أن تصَل إىل أكرب جمموعة من أصحاب املصاحل، 

م، لكي تالئم بني الرؤ  .ية والرسالة املنظمةوتفهم متطلبا
برزت احلاجة ): فردية(الرغبة يف القيام بقرارات غري مجاعية .2

مع تطوير مفهوم املشروع اجلديد إىل اختاذ قرارات جريئة حتدد 
م لن  وتشكل حدود الرؤية، إذ يدرك القادة الرؤيويني إن قرارا
ا رغم ذلك للمضي  ترضي اجلميع ولكن عليهم أن يصنعو

. قدما
ينبغي على العاملني : ار والتأكيد على إيصال الرسالةاإلصر .3

يف املشاريع أن يكون لديهم حس واضح عن رؤية القيادة، من 
خالل قيام القادة الرؤيويني ببيان الرؤية هلم حبيث يظهر توجه 

.املنظمة و بالشكل الذي يستوعبها العاملون
بناء أنظمة جودة وتطبيقها ووضع طرائق لضمان البقاء .4

لكي حنصل على الفائدة من الرؤية يتطلب من : ستمراريةواال
ا كأدوات ميكن استخدامها يف أجراء املقارنات  القادة التفكري 

.املطلوبة لضمان اجلودة ونتائج الرقابة ومعايري النجاح
بناء رؤية واضحة تعد نقطة انطالقه أساسية للمشروع .5

ميكن البدء أي بدون التحمس الشديد يف االجناز ال: الريادي
. باملشاريع

و )Robbins et. al,2006,23(كما أشار كل من
(Robbins &Culter,2007,502) و)Robbins &

DeCenzo,2008,306 (
أن هناك مجلة من )2011،512جالب،(و)2009،220حرمي،(و

ا القيادة الرؤيوية ومرتبطة بفاعلية دورها  اخلصائص اليت تتميز 
:تتمثل مبا يأيت

.ة على تفسري الرؤية لآلخرينالقدر .1
.القدرة على التعبري عن الرؤية.2
.القدرة على توسيع الرؤية.3
.القدرة على نشر الرؤية.4

Bateman(و ) George,2003,13(يف حني يرى كل من 

& Snell,2009,436( أن للقيادة الرؤيوية جمموعة من
:اخلصائص الرئيسة تتمثل مبا يأيت

.حتدي املعتقدات التقليدية.1
. اإلهلام يف تكوين رؤية مشرتكة .2
. مساعدة اآلخرين على كيفية التصرف.3
.  فرد مبدع ومبتكر.4
م ال خيربون العاملني مبا يفعلونه .5 وضع خارطة الطريق، أي أ

. فقط، بل يعملون كمثل أعلى
تشجيع وتقدير العاملون من الصميم، و مكافئتهم باستخدام .6

.طرائق عدة لدفعهم حنو أداء أفضل
القائد الرؤيوي له القدرة على فهم بيئة املنظمة وحتفيز .7

.العاملني وإهلامهم
أبعاد القيادة الرؤيوية   : خامسا

ونظرا ألمهية دور القيادة الرؤيوية يف املنظمة واالهتمام الكبري 
بأبعادها من قبل الكتاب والباحثني يتناول البحث احلايل آراء 

:اهبعضهم حوهلا وكما هو موضح يف ادن
Visionالرؤية : أوالً 

الرؤية يف ترمجتها احلرفية هي ظاهرة تعبري مرئية تشري إىل واقع 
حاصل أو متوّقع حصوله، ولكن يف األدب ويف العامل الكبري 

. فان الرؤية ترتبط بالقادة الكبار ورؤساء الدول واحلكومات
ا صورة املستقبل وأما الرؤية الفطرية فُيعرب عن مفهومها بأ

الرؤية عن هوية . للمنظمة وأقسامها ومنها تقرر األهداف
املنظمة ومعناها وقيمها ومبادئها وليس ماذا يعمل فيها وكذلك 
ال لتحقيق أهداف الفرد، وهويته،  فإن الرؤية تفسح ا
والشخصيه ومقوماته الشخصية ويطورها مبا يتناسب وأهداف 

، ويرى )أسدي: ترمجة،2000،2كاتس،(املنظمة 
أن الرتكيز يكون فقط على العمل اليومي ) 2006،59محام،(

وحتقيق أهداف قصرية األمد، لكن األفراد الذين هلم الرؤية 
وينظرون إىل أبعد من ذلك األهداف طويلة األمد، وكذلك 

للوصول إىل ) Master Plan(تتضمن الرؤية وجود خطة موجهة
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ا أعاله أن يتضح لنا ممّا ذكرن). 2001،26علي،(اهلدف املنشود
الرؤية مرتبط بالقادة واألفراد ولكن ضمن قيم ومبادئ املنظمة، 
وعن طريق هذه الرؤية يستطيع القادة واألفراد حتقيق أهدافهم، 
ا مبا  م الشخصية ويطورو م، وحتديد هويتهم، ومقوما رغبا
تتناسب مع أهداف املنظمة واالستفادة منها يف العمل اليومي 

اي .ة املطاف األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمةلكي حيقق يف 
Inspirationاإللهام : ثانياً 

هناك اختالف بني آراء الكتاب والباحثني حول حتديد 
م، إذ أن اإلهلام  تعريف معني لإلهلام نظرًا الختالف اختصاصا

َهلْمًا ، وهذا -َكَسِمَعُه -َهلَِمه : يف اللغة مشتق من هلََِم، يقال
ي استعاره األصوليون للمعىن االصطالحي،  فإن املعىن هو الذ

العلم الذي حيصل به يهجم على النفوس ويغمرها 
ا إشراق ) بولدين(ويرى). 2008،1العروسي،( اإلهلام على أ

الذهن أو تنبهه، الذي ينظر إليه كأمنا هو آت مما وراء الطبيعة، 
انه الطريق الغريب الذي تؤخذ منه) دالس كنمار(ويقول عنه 

األفكار اجلديدة، واملكتشفات العجيبة من حني إىل حني، 
ونابعة من معني جمهول ال يعرفه هو نفسه، وال يستطيع العقل 

عبد الستار (وأشار ). 2004،23حسن،(البشري أن يدركه 
إىل اإلهلام بأنه سلوك إنساين له شروط حتدده، ) 1999إبراهيم،

نية حتدث على وأفضل تصور له أن نتصوره بصفة عملية عقال
حنو مفاجئ تنتظم من خالهلا وبفضلها جمموعة من العناصر 
املتشتتة، ويف سياق جديد له معناه، ويساعد على مواجهة 

).2005،1حسن،(املشكلة بطريقة جديدة 
ا )1، 2007محيد،(ويعرف حالة من اإلبداع اإلهلام على أ

. ةيدخل فيها الشخص ويقوم فيها القيام بأداء أعمال رائع
ا دماغ  ويعرف علماء النفس اإلهلام على أنه عملية عقلية يقوم 
يئة وإعداد للفكرة مث اختمارها لتنظيم  اإلنسان وحتدث بعد 
متغريات كل الفكرة يف إطار واضح ليتكون العمل اإلبداعي 

).2011،6صاحل،(
ويف ضوء التعـريفات أعاله ملفهـوم اإلهلام ميكن حتديـد 

:ائي األتـي لإلهلام التعريف اإلجـر 

أنه سلوك إنساين ميتاز صاحبه بشخصية جذابة لآلخرين 
واليت تصب باجتاه تقدمي األفكار اجلديدة، واملكتشفات العلمية 
واملنطقية،  والقدرة على استغالل كل ذلك من أجل التحفيز 

.املعنوي لآلخرين
Empowermentالتمكين : ثالثاً 

لني القوة واحلرية ومجع منح العام"يعرف التمكني بأنه 
,Daft, 2003(" املعلومات لصنع القرارات واملشاركة يف اختاذها

تشجيع العاملني على حتمل املسؤولية، والقدرة "أو إنه هو ).56
على اختاذ القرارات يف املستويات الدنيا من خالل منحهم 
صالحيات واسعة، وتزويدهم باملعلومات الالزمة إلجناز أعماهلم 

م، اىل جانب الثقة دون  إشراف مباشر عليهم ورفع قدرا
م على إجناز املهام ومواجهة مشكالت العمل عزيز، " (بقدرا

، لذا اعرتفت املنظمات على مدار اخلمسني سنة )39، 2011
األخرية من القرن العشرين والعقد األول من األلفية الثالثة بأن 

& Involvementمشاركة العاملني يف اإلدارة 

Participation)( من أساسيات العمل، وبذلك  فإنه قد آن
األوان لتبين مفهوم التمكني وتطبيقاته، فلم يعد هذا املفهوم  
جمرد جتربة نظرية، إمنا هو إسرتاتيجية تنموية جيب على املنظمات 
ا التنافسية ودميومتها  ا وتطبيقها لإلبقاء على قدرا األخذ 

.،)2010،17عبد اخلالق،(
Valuesالقيم : بعاً را

ا جمموعة من "القيم )3، 2008اجلسار، (يعرف  بأ
املعتقدات واملبادىء واملعايري واألحكام اليت تتكون لدى الفرد 
من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات، حبيث متكنه من اختيار 
أهدافه اليت حتدد مسار حياته، وتتجسد خالل االهتمامات أو 

لذا ".  للفظي بطريقة مباشرة وغري مباشرةالسلوك العلمي أو ا
تعد القيم من العناصر األساسية لتكوين الثقافة الشخصية للفرد 
تمع، بوصفها أحد املكونات األساسية للشخصية  واملنظمة وا
م، وهي  م، وعالقا تمع، واجتاها لتأثريها يف سلوك األفراد وا

اد واجلماعات وتنظيمه بذلك توفر إطاراً مهماً لتوجيه سلوك األفر 
. داخل املنظمات وخارجها
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Entrepreneurshipالريادة : خامساً 

هي "القيم ) Hitt, & et, al, 2005, 1(يعرف كل من 
القيام بأنشطة فريدة لتلبية احتياجات األعمال والزبائن من 
خالل اكتشاف الفرص واستغالهلا بعقلية استباقية وحتمل 

الريادةبذلك أصبحت ".ق األرباحاملخاطرة احملسوبية لتحقي
املورد الرئيس لتحقيق التفوق املنظمي بفعل التقدم العلمي 
وسرعة إدخال التطور يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مما 

إعادة النظر يف الكيفية اليت حنيا الريادةيستدعي حلول و عقد 
ا من خالل إرساء أسس وأنظمة عمل ومبادئ تواكب  ونعمل 

تغريات واملخاطر وعدم التأكد البيئي اليت جتتاح العامل يف ال
الوقت الراهن، وهذا ما يستدعي القيادة أن تتجه حنو الرؤية 

من خالل متكني الريادة والقيم واملعرفة واالبتكار والتطوير و 
.العاملني، واألعمال املبنية على الريادية املتميزة واملتقدمة

مفاهيمي للمعرفة وعمليات إدارة اإلطار ال: المبحث الثالث
المعرفة

تعدد تعاريف الكتاب والباحثني للمعرفة، : مفهوم المعرفة: أوال
إذ ميكن تصنيفها إىل جمموعتني من التعاريف، حيث متثالن 
مدخلني خمتلفني يف املعرفة، األول يتمثل يف مدخل 

القائم على القياسية ومعاجلة املشكالت)Codification(الرتميز
باالعتماد على املعرفة املتماثلة يف االجراء أو القاعدة أو األمنوذج 

)Personalization(احملدد مسبقاً، والثاين مدخل الشخصية

الذي يعتمد على اإلفراد ومعرفتهم اليت ميكن استخدامه مبرونة 
عالية يف معاجلة مشكالت معقدة ومتباينة من حالة ألخرى، 

نظام املعرفة يف املنظمة، ومها اللذان وأن كال املدخلني ميثالن 
ينصب عليهما العمل املعريف، الذي يف جوهره عمل أفراد املعرفة 
والذين حيتاجون يف عملية إدارة املعرفة إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وآليتها واحلدس واملهارة واخلربة والتفكري واحلكمة 

ز اليت تنظم الوصول إليها وقواعد الروتينيات املكونة ملدخل الرتمي
و )Wiig,1993,73) (19، 2008الزيادات، (واستخدامها 

).2008،69، عليان(

أهمية المعرفة: ثانيا
2008،29القيسي،(و )2004،46العاين،(حصر كل من 

و )186،  2008حسني، (و)2008،20الزيادات،(و )
2009،10اخلطيب و زيغان،(و )2008،10خريف وداسي، (

أمهية املعرفة بالشكل )2010،240البغدادي والعبادي،(و )
:األيت

يعتمد قرار إنشاء املنظمة يف ذاته على حجم املعرفة املتاحة .1
عن فرص االستثمار وظروف السوق وتوقعات الطلب على 
م، أنواع الزبائن  ا، وطبيعة املنافسني وقدرا سلعها أو خدما

م .املرتقبني وتفضيال
ا أداة إسرتاتيجية، على إجياد تشج.2 ع املعرفة من حيث كو

Knowledge(ثقافة شاملة متحسسة للمعرفة - Sensitive( يف
ا املستقبلية،  املنظمة عن طريق حتديد قدرات املنظمة وحاجا
فضال عن توسيع إمكانية التوثيق الداخلي للمنظمة من خالل 

.املنيشبكة حاسوب داخلية و حتسني مستوى مهارات الع
إن املوجودات املعرفية متثل موجوداً فعاًال واسرتاتيجياً للمنظمة .3

لتأكّد من حتقيق البقاء والتنافس، لذلك جلأت كثري من 
.املنظمات إىل حماولة تقوية املعرفة املتوفرة لدى أفرادها العاملني

تولد املعرفة أفكارًا جديدة تتمتع مبستوى عال من اجلودة، .4
لى التكامل بني مكونات خمتلفة من األفكار وامتالك القوة ع

.للوصول إىل األهداف املنشودة
متثل املعرفة العملية األساس املهم يف حتقيق االبتكارات .5

.واالكتشافات واالخرتاعات التكنولوجية
تعد املعرفة موردًا اقتصاديًا هامًا وعنصرًا أساسًا من عناصر .6

ااإلنتاج وذلك كنتيجة لألمهية اليت تتمت .ع 
أسهمت املعرفة يف مرونة املنظمات من خالل اعتماد .7

.أشكاهلا للتنسيق والتصميم واهليكلة
أسهمت املعرفة يف حتول املنظمات إىل جمتمعات معرفية .8

حتدث التغيري اجلذري يف املنظمة، لتتكيف مع التغيري املتسارع 
..يف بيئة األعمال، ولتواجه التعقيد املتزايد فيها

هوم إدارة المعرفةمف: ثالثا
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ا باهتمام كبري من قبل  حظيت إدارة املعرفة وعمليا
األكادمييني و الكتاب والباحثني و املديرين والقادة وغريهم، 
وذلك للمزايا اليت ميكن حتقيقيه من املمارسات االقتصادية واملزايا 
التنافسية واسرتاتيجيات وسياسات منظمات األعمال بكفاءة 

.وفاعلية
الل مراجعتنا لألدبيات اليت تناولت املوضوع بات ومن خ

من الصعب التسليم بوجود مفهوم جامع ميكن أن يعطي فهماً 
)2005،34الكبيسي، : (شامالً هلا، ويعود ذلك إىل سببني

.أن ميدان إدارة املعرفة واسع جداً :األول
، مبعىن التبدالت السريعة يف ديناميكية هذا الموضوع: الثاني
اال . ت اليت يشملها والعمليات اليت يغطيهاا

وتدرك منظمات اليوم أن جناحها يعتمد بشكل كبري يف 
ا على مجع املعلومات واملعرفة أو توليدها واحلفاظ  مدى قدر
عليها ونشرها لتطوير األعمال الروتينية لدعم تدفقها وتعلمها 

ا  ، )Laudon & Laudon,2001,357(ومحايتها واملشاركة 
ميكن أن حتصر املعارف اليت حتتاجها، وحتدد مدى اكتماهلا لكي

ونضجها وانتشارها، وحتدد مصادر احلصول عليها، مث حتدد  
.)244، 2003برنوطي، (كيف حتسن حالتها يف املنظمة 

ا تلك : وهكذا، يعرف البحث احلايل إدارة املعرفة إجرائيا بأ
آلليات العملية اليت تقوم بتحليل ووصف مجيع الطرق وا

واألدوات اليت تساهم يف تعزيز العملية املعرفية،وهلا عالقة بتوليد 
ا وشرائها وتطويرها  ا وتوزيعها واستقطا املعرفة ومجعها وخز
وتطبيقها لتصبح قابلة للنشر واالستخدام واالستثمار، ومبا 
يضمن بقاء ومنو وتطور املنظمة ورفع مستوى األداء املنظمي 

.وحتقيق أهدافها
إن )Wick,2000,514(يذكر :أهمية إدارة المعرفة: ثالثا

ا ليست جمرد مبادرة أو  إدارة املعرفة و آليات تفعيل عمليا
مشروع معني بل مفهوم شامل لكل أقسام املنظمة يركز على 

ا يف العمل .قيمة املعرفة كنتائج إلدارة املعرفة تدرك 
ة املعرفة فريى أن أمهية إدار ) Goodman,2007,409(أما 

تكمن يف أنظمة معلومات اليت تدعم العاملني على املستوى 

املعريف من املنظمة، وتساعد العاملني يف جمال املعرفة على إجياد 
وتنظيم وتوفري معرفة أعمال مهمة يف وقت ومكان مناسبني واليت 

.تكون مطلوبة يف املنظمة
ساعد ال( وميكن القول أن إدارة املعرفة وكما أشار إليها 

:تتجلى أمهيتها فيما يأيت) 12، 2004وحرمي، 
زيادة حدة املنافسة وسرعة ازدياد االبتكارات واالكتشافات .1

.اجلديدة أدى إىل زيادة االهتمام بإدارة املعرفة
ازدياد حدة املنافسة قلصت أعداد العاملني يف املنظمات .2

ية ذات املعرفة املتميزة وهنا كان ال بد من املنافسة على كيف
استقطاب هذه الكفاءات أو االستعانة بقوة كمعرفة أخرى 

.بديلة
التغيري يف االسرتاتيجيات والتوجهات رمبا يؤدي إىل فقدان .3

املعرفة يف بعض املناطق ولذلك ال بد من إدارة هذه املعرفة 
.بشكل جيد

هناك اختالف بني الكتاب : أبعاد عمليات إدارة املعرفة: رابعاً 
ا يف عدد وترتيب ومسميات والباحثني يف حق ل املعرفة وادار

عمليات املعرفة،ولكن هناك شبه اتفاق بني أغلبهم على 
ا، وتوزيعها،  عمليات املعرفة اليت تتكون من توليد املعرفة، وخز

لعمليات املعرفة )Alavi, 2000(وتطبيقها على وفق أمنوذج 
)Vlok, 2004, 33(بعاد وسيعتمد البحث احلايل على هذه األ

:اليت يتم شرحها بشىء من اإلجياز أدناه
يعد توليد :Generating Knowledgeتوليد المعرفة  - 1

املعرفة من أهم أبعاد عمليات املعرفة الذي ميكن استثمارها من 
ما جزءاً  قبل املنظمات املعاصرة ألنه يتناغم مع صناع املعرفة كو

نظمة الذين هم مهمًا من فكر افراد رأس املال الفكري يف امل
مبثابة سالح تنافسي قوي ومميز هلا، والذي أصبح موضع 
االهتمام والدراسة من قبل قيادة املنظمات وعلى وجه اخلصوص 

م يدعمون اإلبداع ومواجهة املخاطر وميكن . القيادة الرؤيوية كو
توليد املعرفة واحلصول عليها من مصادر خمتلفة من أمهها 

ضمنية يف أذهان وعقول املبدعني، احلصول على املعرفة ال
واالبتكار الذي يشري اىل توليد معرفة جديدة غري مكتشفة وغري 
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مستنسخة، واالكتشاف الذي يشري اىل حتديد املعرفة املتوافرة، 
وعلى املعرفة الظاهرة اليت تتكون من اخلرباء، املعرفة املنظمية 

قواعد وأرشيفها، املنافسون، رؤية زبائن، معلومات خارجية،
,Martensoon, 2000(و) McLean, 1995, 1(،  البيانات

Mcshane(ويرى كل من ) . 69، 2005الكبيسي، (و) 209

& Glinow, 2000, 21( أن عملية توليد واحلصول عليها
تتضمن قدرة املنظمة على استخالص املعلومات واألفكار 

ية، وان هناك واخلربات واملهارات من البيئة اخلارجية والبيئة الداخل
أربع طرائق شائعة تتبعها املنظمات لتوليد املعرفة واحلصول عليها 

التعلم الفردي، واالستطالع البيئي، والتجربة، ومن : وهي
لذا فإن اعتماد املنظمة ألهل . العاملني يف املنظمات األخرى

املعرفة وصناعها هلا فوائد عدة، فهو يعطي للزبون ثقة أكرب 
قق التبادل اإللكرتوين، يسهم يف نشر املعرفة وخيارات أوسع وحي

االت كافة ويدفع املنظمة اىل اإلبداع  وتوظيفها وإنتاجها يف ا
والتجديد واالستجابة إلحتياجات املستفيد من اخلدمة كما أن 
هلذا التطور مسات عدة من أبرزها االستثمار يف املوارد البشرية 

اد على القوة العاملة املؤهلة باعتبارها رأس املال الفكري، واالعتم
واملتخصصة، والرتكيز على التعلم املستمر والتدريب، وتوظيف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفاعلية، وتفعيل البحث 
والتطوير كمحرك للتغيري والتنمية، وارتفاع دخل صناع املعرفة  

م  م وكفاءا م وتنوعت خربا مانع،(كلما ارتفعت مؤهال
22009 ،3.(
قد تبذل املنظمة :Keeping Knowledgeخزن المعرفة - 2

ا قد تكون عرضة  جهدًا كبريًا يف توليد املعرفة وصناعتها، إال أ
للفقدان سواء بالنسيان أو بتعثر الوصول اليها، هلذا السبب فإن 
ختزين املعرفة واسرتجاعها عند احلاجة يشكل عنصرًا مهمًا من 

ة خزن املعرفة هلا أمهية كبرية يف الذاكرة عناصر املعرفة، ألن عملي
ا تلك الذاكرة اليت تتضمن خربات  املنظمية اليت تعرف بأ
ومعارف املاضي وأحداثه اليت تؤثر يف األنشطة املنظمية احلالية، 

: وميكن تصنيفها اىل نوعني

وتشري اىل Semantic Memory:ة الذاكرة اللفظي- أ
.املنظمة وتقاريرها السنويةاملعرفة الظاهرة املصنفة كارشيف 

ا املعرفة : Episodic Memoryذاكرة املواقف - ب ويقصد 
احملددةاملرتبطة مبوقف معني يف سياق حمدد، كاختاذ قرار معني 

ومن . )34، 2009الظاهر، (ونتائجه يف زمان ومكان حمددين 
يشري اىل أن بإمكان املنظمة خزن املعلومات واملعرفة ومن مث 

,Farks & Kiraly(:معرفة منظمية من خاللحتويلها اىل 
2009, 97(

العاملون هم خمازن معرفة كفوئني ولكن هذا : اخلزن الفردي- أ
اليعين احلل الوحيد على املدى الطويل حيث أن أساس العاملني 
يبقى متغري باستمرار وعندما يغادر يأخذ معه ما خزنه من 

.املعرفة
ا كيانات ميكن اعتبار اجلماعا: اخلزن املشرتك- ب ت على ا

خزن املعرفة والشعور املشرتك خيزن املعلومات بصورة أكثر فاعلية 
من األفراد يف الكثري من احلاالت وهنا جيب على املشاركني أن 
يهتموا بالتدفق الصحيح للمعرفة ضمن اجلماعات وبينها  

.كاللقاءات املشرتكة وتسجيل املالحظات
دة منظمية قد ختزن يف املعرفة املوجو : اخلزن اإللكرتوين- ت

ا من قبل املنظمة وان  تم  أنظمة معلومات أيضًا وحيتاج أن 
املعلومات املخزونة سوف تتعرض للبحث، لذا جيب االنتباهاىل 
ذا جيب أن حتذف املعلومات غري اجليدة أو غري  ا، و جود

.  القيمة
عليه تشكل مستودع املعرفة قضية مركزية  يف املنظمات 

ا حترص على إدارة املخزون املعريف  املع تمدة على املعرفة، أل
كمتطلب ملواجهة فرص تغيريات املستقبل، وتقوم إدارة املخزون 
املعريف بعملية التوليد واالحتفاظ والتوظيف مبساعدة التكنولوجيا 

).44، 2006العلي، وآخرون، ( الداعمة لذلك 

د توفري يع: Distributing Knowledgeتوزيع المعرفة- 3
املعرفة املناسبة لألفراد املناسبني ويف الوقت املناسب جوهر عملية 
توزيع املعرفة، وتستخدم وسائل وتكنولوجيا معاصرة كتطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، ونشر املعرفة وتوزيعها  
كاالنرتنت وألنرتانت، فضًال عن نقل اخلربات املعرفية اىل 
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ريق التدريب وتقنيات تقدمي النصح العاملني اجلدد عن ط
,Martins(والرشادات هلم  et al, 2001, 4( و)Coakes,

2003, 42(.
تدرك القيمة )IBM(وباتت العديد من كربى الشركات مثل

الضمنية املتأتية من توزيع املعرفة، وتستخدم يف ذلك عملية توزيع 
منها يف قصص النجاح املقنعة للعاملني ميكن استخالص القيمة 

سلوكيات اجلماعة ويسمح بإبداع قصص أخرى معتمدة على 
لذا ان أغلب .    )45، 2006العلي وآخرون، (القيم املرغوبة 

عمليات النشر والتشارك باملعرفة تتم من خالل عملية االتصال 
اليت تعد الطريقة األكثر مرونًة، ووسيلة سريعة النتقال املعرفة 

).Mcshane & Glinow,2000, 20(وتوزيعها عرب املنظمة 

ال حتقق :Knowledge Applicationتطبيق المعرفة - 4
مجيع العمليات السابقة نفعًا ما مل تسخر  املعرفة بشكل فاعل 

ويتم ذلك من ).Mcshane & Glinow,2000, 23(للتطبيق 
خالل احلصول على املعرفة وإخضاعها للعمليات املذكورة آنفاً، 

ن املعرفة اليت ميكن تطبيقها على أ)Rahman,2004(ويؤكد 
األفراد واجلماعات واملنظمات هلا جوانب إسرتاتيجية، فضًال عن 
االستعمال ليتضمن الشفافية داخل املنظمة وخارجها اليت 
تساعد األفراد يف إجياد جمموعة مباديء يف تطبيق املعرفة 

).62، 2008القيسي، (بفاعلية

ا، لذا ان عملية تطبيق املعرفة هي املهمة األساسية إلدار
جيب على املنظمة إجياد طرائق للتغلب على عوائق التطبيق كقلة 
اخلربة أو الثقافة أو اللغة من خالل استخدام أدوات للحد من 

,Martins(هذه العوائق، وإجياد بواعث إلعادة تطبيق املعرفة 
et. al, 2001, 119.(

الجانب العملي للبحث: الرابعالمبحث 

عرض البحث احلايل هنا اجلانب العملي من خالل يست
:الفقرات اآلتية

بعد تفريغ البيانات :  وصف خصائص أفراد عينة البحث:أوالً 
عضو هيئة ) 110(املتعلقة خبصائص أفراد العينة البالغ عددهم 

تبني بأن النسبة الكربى من املستجيبني هم ) 3/ملحق(التدريس 

من اإلناث، أما فيما ) %10(و %) 90(من الذكور اذ بلغت 
- 47(منهم ترتاوح أعمارهم ما بني %) 84,5(يتعلق بالعمر فإن 

سنة ) 46- 31(منهم ترتاوح أعمارهم بني %) 15,5(سنة و ) 63
من محلة %)12,7(منهم من محلة الدكتوراه و%)87,3(و 

- 13(منهم هلم خدمة جامعية ما بني %)96,4(املاجستري و 

)13(م خدمتهم اجلامعية أقل من منه%) 3,6(سنة و )34

سنة، فيما يتعلق باملشاركة يف املؤمترات العلمية داخل العراق 
مؤمتر علمي ) 10- 1(منهم شاركوا يف %) 78(ظهر بأن 

مؤمتر علمي ، أما ) 31وأكثر من- 11(منهم شارك يف %) 22(و
منهم شارك %) 69,7(املشاركة يف مؤمترات خارج العراق فإن 

وأكثر - 11(منهم شارك يف %)7,5(متر علمي ومؤ ) 10- 1(يف 
مل يشارك يف أي مؤمتر %)22,8(مؤمتر علمي و ) 21من 

الت العلمية تبني  علمي، فيما يتعلق بالبحوث املنشورة يف ا
الت )10- 1(منهم هلم%)52,3(بأن  حبث علمي منشور يف ا

)40أكثر من - 11(منهم هلم %)47,7(العلمية داخل العراق و 
الت العلمية خارج  حبث علمي، أما البحوث املنشورة يف ا

%)59,7(منهم مل ينشر أي حبث علمي و%)23,8(العراق إن 

منهم نشر %)16,5(حبث علمي و)10- 1(منهم نشر ما بني 
.حبث علمي)31وأكثر من - 11(ما بني 

حتليل العالقات واألثر  بني متغريات البحث:ثانياَ 
رة من البحث التعرف على طبيعة تستهدف هذه الفق

عالقات والتأثري بني القيادة الرؤيوية كمتغري مستقل وعمليات 
إدارة املعرفة كمتغري معتمد يف املنظمات املبحوثة، وتتضمن ما 

:يأيت
حتليل العالقات بني متغريات البحث- 1
العالقة بني القيادة الرؤيوية وعمليات إدارة املعرفة على .أ

ت املبحوثةمستوى املنظما
ألجل التعرف على طبيعة عالقة بني القيادة الرؤيوية 

إىل وجود عالقة ارتباط ) 1(وعمليات إدارة املعرفة، يشري اجلدول 
معنوية موجبة بني أبعاد القيادة الرؤيوية وعمليات إدارة املعرفة، 

ذا **)0.894() املؤشر الكلي(إذ بلغت قيمة االرتباط   ،
.رئيسة األوىلحتققت الفرضية ال
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P < 0.05   N = 110*معامل االرتباط بني متغريات البحث:)1(جدول 
.ة اإللكرتونيةاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسب

العالقة بني أبعاد القيادة الرؤيوية وعمليات إدارة املعرفة على .ب
مستوى املتغريات الفردية

عن وجود عالقة إحصائية ) 2(يتضح من معطيات اجلدول 
ذات داللة معنوية بني التمكني وعمليات إدارة املعرفة، وهذا ما 

هي قيمة و )** 0.806(يتضح من خالل معامل االرتباط البالغ 
معنوية، فيما تؤشر نتائج التحليل إىل معنوية بُعد القيم وعالقتها 

وهي )** 0.864(بعمليات إدارة املعرفة، إذ تبلغ قيمة االرتباط 
قيمة معنوية، كما يتضح من اجلدول وجود عالقة ذات داللة 

إذ بلغ معامل االرتباط . معنوية بني الريادة وعمليات إدارة املعرفة
وهي قيمة معنوية، تقبل الفرضيات الفرعية األوىل )**0.866(

.والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة من الفرضية الرئيسة األوىل

P < 0.05   N = 110*معامل االرتباط بني أبعاد القيادة الرؤيوية وعمليات إدارة املعرفة :)2(جدول 
.رتونيةاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللك

أن العالقة بني الريادة وعمليات ) 2(ويتبني من اجلدول 
إدارة املعرفة هي أقوى العالقات من بني األبعاد األخرى للقيادة 
الرؤيوية، ونفهم من ذلك بأن القيادة الرؤيوية تلعب دورًا ريادياً 
فعاًال يف حتقيق أهداف تلك املنظمات اليت هي نشر العلم 

.لرسالة اليت وجدت من أجلهاواملعرفة من خالل ا
تحليل التأثير بين متغيرات البحث: ثالثا

بشكل عام تأثير القيادة الرؤيوية في عمليات دارة المعرفة .أ
)مجتمعةً (

ميثل مضمون هذا التأثري اختبارًا للفرضية الرئيسة الثانية اليت 
هناك تأثري معنوي ألبعاد القيادة الرؤيوية جمتمعًة يف (تنص على 

إذ يتضح من معطيات ). يات إدارة املعرفة جمتمعةً عمل
وجود تأثري معنوي للقيادة الرؤيوية، ويعزز هذا التأثري ) 3(اجلدول

اليت هي أكرب من قيمتها ) 432.310(احملسوبة البالغة ) F(قيمة 
أما قيمة معامل ،)1،108(وبدرجيت حرية ) 3.95(اجلدولية 

)β1 ( فقد بلغ)رجةً عالية عند مستوىوهي معنوية بد،)0.913
،)20.792(احملسوبة اليت بلغت )t(ويعزز ذلك قيمة ،)0.05(

) R2(، ومعامل حتديد )1.98(مقارنة بقيمتها اجلدولية والبالغة 

،من التغيريات اليت حتصل %)80(، أي أن مقدار)0.80(يبلغ
فيعمليات املعرفة يف املنظمات املبحوثة هو نتيجة تغيري وحدة 

التغريات تعود إىل من %) 20(القيادات الرؤيوية، وان واحدة من 
ذا تقبل الفرضية  متغريات اليت مل تدخل ضمن األمنوذج، و

ويعزى ذلك اىل ادراك املستجيبني بأمهية أبعاد .الرئيسة الثانية
%) 87,3(القيادة الرؤيوية ودورها يف عمليات إدارة املعرفة ألن 

منهم هلم خدمة جامعية ) %96,4(منهم من محلة الدكتوراه و 

المتغير التابع
المتغير المستقل

عمليات إدارة المعرفة

**0.894أبعاد القيادة الرؤيوية

المتغير التابع
المتغير المستقل

عمليات إدارة المعرفة

أبعاد
القيادة الرؤيوية

**0.656الرؤية

**0.740اإلهلام

**0.806التمكني

**0.864القيم

**0.866الريادة
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مؤمتر )10- 1(منهم شاركوا يف%) 78(سنة و ) 34- 13(ما بني 
مؤمتر ) 10- 1(منهم شارك يف%) 70,7(علمي داخل العراق، و
حبث علمي ) 10- 1(منهم هلم %)52,3(علمي خارج العراق و 

الت العلمية داخل العراق و منهم هلم %)47,7(منشور يف ا

ث علمي، أما البحوث املنشورة يف حب) 40أكثر من - 11(
الت العلمية خارج العراق إن  منهم نشر ما بني %) 59,7(ا

وأكثر - 11(منهم نشر ما بني %)16,5(حبث علمي و)10- 1(
.حبث علمي) 31من 

P*>0.05)جمتمعة(تأثري القيادة الرؤيوية يف عمليات إدارة املعرفة على املستوى الكلي :)3(دول ج

N = 11وقيمة . من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونيةاجلدول(t)1.98(= اجلدولية.(

تأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في عمليات إدارة المعرفة : رابعاً 
على مستوى المتغيرات الفردية 

تأثري أبعاد القيادة الرؤيوية واملتمثلة )4(يعرض اجلدول
كمتغري مستقل يف ) التمكني،و القيم،والريادةالرؤية، واإلهلام، و (بـ

عمليات إدارة املعرفة كمتغري تابع يف املنظمات عينة البحث اليت 
مت التوصل إليها من خالل حتليل االحندار والتباين، إذ يشري 
اجلدول إىل وجود عالقة تأثري معنوية بني بُعد الرؤية وعمليات 

ول أن بُعد الرؤية الذي إدارة املعرفة، إذ يتضح من معطيات اجلد
يؤكد تأثري الرؤية يف عمليات إدارة املعرفة يف املنظمات املبحوثة، 

وهي أكرب من قيمتها )81.595(احملسوبة )F(ويدعم ذلك قيمة

وبلغ معامل ) 1،108(عند درجيت حرية ) 3.95(اجلدولية 
الذي تشري إىل أن قدرات الرؤية ) 0.43(ما قيمته ) R2(التحديد

من التغري احلاصل يف عمليات إدارة %) 43(ما نسبته تفسر
من التغيريات تعود إىل املتغريات اليت مل %) 57(واناملعرفة،

تدخل ضمن األمنوذج، ويتضح من متابعة معامالت االحندار 
)β1 ( الذي يبلغ)(بداللة قيمة ) 0.568t ( احملسوبة اليت بلغت
وهي قيمة ) 1.98(ة مقارنة بقيمتها اجلدولية والبالغ) 9.033(

ذا تقبل الفرضية الفرعية ،)0.05(معنوية عالية عند مستوى  و
.األوىل املنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية

N = 110<*P  0.05حتليل تأثري الرؤية يف عمليات إدارة املعرفة) 4(اجلدول 
المتغير التابع

المتغير المستقل

فةعمليات إدارة المعر 

معنوية β0β1R2D.fF

الجدوليةالمحسوبة

1.242بُعد الرؤية
)1.242(*

0.568
)9.033(*

0.431

108

81.5953.950.00

N = 110<*P  0.05حتليل تأثري الرؤية يف عمليات إدارة املعرفة:)4(جدول 
).1.98(= اجلدولية(t)وقيمة . كرتونيةاجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإلل

أن بُعد اإلهلام ذا تأثري معنوي عايل ) 5(يلحظ من اجلدول
احملسوبة )F(يف عمليات إدارة املعرفة، ويعزز ذلك قيمة 

دولة )130.355( عند درجيت ) 3.95(وهي أعلى من قيمتها ا
وهي معنوية عند )0.674(البالغة) β1(و)1،108(حرية 

المتغيرات التابع

المتغير المستقل

عمليات إدارة المعرفة
β0β1R2D.fF

الجدوليةلمحسوبةا
0.229أبعاد القيادة الرؤيوية

)1.5321(*
0.913

)20.792(*
0.801

108
432.3103.95
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احملسوبة اليت بلغت) t(، ويعزز ذلك قيمة )0.05(ى مستو 
وهي قيمة )1.98(مقارنة بقيمتها اجلدولية والبالغة ) 11.417(

يبلغ ) R2(، ومعامل حتديد )0.05(معنوية عند مستوى 
مؤشر إىل أن قدرات اإلهلام تفسر ما نسبتهوهذا ) 0.547(

وان ، من التباين احلاصل يف عمليات إدارة املعرفة%) 54.7(
ذا تقبل الفرضية املتغريات األخرى مل تدخل ضمن األمنوذج ، و

.الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية

المتغير التابع

المتغير المستقل

عمليات المعرفة

معنوية β0β1R2D.fF

الجدوليةالمحسوبة
1.070بُعد اإلهلام

)5.409(*
0.674

)11.417(*
0.5471

108

130.3553.950.00

N = 110<*P  0.05حتليل تأثري اإلهلام يف عمليات إدارة املعرفة:)5(جدول 

).1.98(= اجلدولية(t)وقيمة. اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

ثري أن بُعد التمكني يكون ذا تأ) 6(تشري معطيات اجلدول 
) F(معنوي عايل يف عمليات إدارة املعرفة، ويدعم ذلك قيمة 

) 3.95(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية ) 317.488(احملسوبة
فقد بلغ ) β1(، أما قيمة معامل )1،108(عند درجيت حرية

، ويعزز )0.05(وهي معنوية عالية عند مستوى ) 0.840(
رنة بقيمتها مقا) 17.818(احملسوبة اليت بلغت ) t(ذلك قيمة 

وهي قيمة معنوية عالية عند مستوى ) 1.98(اجلدولية والبالغة 
مؤشر وهذا ) 0.746(يبلغ ) R2(،ومعامل التحديد )0.05(

من التباين %) 74.6(إىل أن قدرات التمكني تفسر ما نسبته 
وان املتغريات األخرى مل احلاصل يف عمليات إدارة املعرفة، 

ذا تق بل الفرضية الفرعية الثالثة من تدخل ضمن األمنوذج، و
.الفرضية الرئيسة الثانية

المتغيرات التابع

المتغير المستقل

معنويةعمليات المعرفة
β0β1R2D.fF

الجدوليةالمحسوبة
0.477بُعد التمكني

)2.973(*

0.840

)17.818(*

0.7461

108

317.4883.950.00

N = 110<*P  0.05التمكني يف عمليات إدارة املعرفةحتليل تأثري :)6(جدول 
).1.98(= اجلدولية(t)وقيمة. اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

أن بُعد القيم يكون ذو تأثري معنوي )7(يوضح اجلدول 
احملسوبة ) F(عايل يف عمليات إدارة املعرفة، ويعزز ذلك قيمة

عند ) 3.95(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية )200.275(
)0.716(فقد بلغ ) β1(أما قيمة معامل ، )1،108(درجيت حرية 

، ويعزز ذلك )0.05(وهي معنوية بدرجة عالية عند مستوى 

) R²(ومعامل حتديد )14.152(احملسوبة اليت بلغت )t(قيمة 

ما نسبته مؤشر إىل أن قدرات القيم تفسر وهذا )0.65(يبلغ 
وان من التباين احلاصل يف عمليات إدارة املعرفة، %) 65(

ذا تقبل الفرضية  املتغريات األخرى مل تدخل ضمن األمنوذج، و
.الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية

المتغير التابع

المتغير المستقل

عمليات المعرفة

معنوية β0β1R2D.fF

الجدوليةالمحسوبة
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1.031بُعد القيم
)6.326(*

0.716
)14.152(*

0.651

108

200.2753.950.00

N = 110<*P  0.05حتليل تأثري القيم يف عمليات إدارة املعرفة:)7(جدول 
.)1.98(= اجلدولية(t)وقيمة . اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

أن بُعد الريادة يكون أكثر تأثرياً ) 8(تشري معطيات اجلدول 
)322.833(احملسوبة) F(من بقية األبعاد، ويدعم ذلك قيمة

عند درجيت حرية )3.95(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية 
وهي معنوية )0.763(فقد بلغ )β1(، أما قيمة معامل )1،108(

)t(ز ذلك قيمة ، ويعز )0.05(بدرجة عالية عند مستوى 

مقارنة بقيمتها اجلدولية والبالغة )17.968(احملسوبة اليت بلغت

مؤشر بأن وهذا )0.749(يبلغ)R2(، ومعامل حتديد)1.98(
من التباين احلاصل يف %)74.9(قدرات الريادة تفسر ما نسبته 

وان املتغريات األخرى مل تدخل ضمن عمليات إدارة املعرفة،  
ذا تقبل الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية األمنوذج، و

.الرئيسة الثانية

المتغير التابع

المتغير المستقل

عمليات المعرفة

معنوية β 0β 1R2D.fF

الجدوليةالمحسوبة

0.782بُعد الريادة
)5.490(*

0.763
)17.968(*

0.7491

108

322.8333.950.00

N = 110<*P  0.05أثري ريادة يف عمليات إدارة املعرفةحتليل ت) 8(اجلدول 
).  1.98= (اجلدولية(t)وقيمة . اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

) 8(و )7(و ) 6(و )5(و )4(يظهر من معطيات اجلداول

إدارة املعرفة أن أقوى تأثري بني أبعاد القيادة الرؤيوية يف عمليات 
أي مبعىن أن ) 0.749(هي بُعد الريادة الذي يؤثر فيها مبقدار 

من التغيريات احلاصلة يف عمليات املعرفة تعود إىل %)74.9(
الريادة اليت متتلكها القيادة الرؤيوية، ويلي بعدها بُعد  التمكني 

) 0.746(الذي له تأثري قوي يف عمليات إدارة املعرفة اليت يبلغ 

من التغريات احلاصلة يف عمليات %)74.6(يدل على أن وهذا
. إدارة املعرفة تعود إىل التمكني الذي متتلكها القيادة الرؤيوية

منهم %) 96,4(وميكن ارجاع ذلك اىل معارف املستجيبني ألن 
منهم شاركوا %) 78(سنة و) 34- 13(هلم خدمة جامعية ما بني 

منهم شارك %) 69,7(مؤمتر علمي داخل العراق و )10- 1(من 
.مؤمتر علمي) 10- 1(يف 

تباين تأثري أبعاد القيادات الرؤيوية يف عمليات إدارة : خامساً 
املعرفة

يعكس مضمون هذا التأثري اختبار الفرضية الثالثة للبحث 
اليت تنص على وجود تباين يف تأثري أبعاد القيادات الرؤيوية يف 

لرؤيوية بأبعادها املتغري عمليات إدارة املعرفة، ومتثل القيادة ا
ويتم . املستقل، يف حني متثل عمليات إدارة املعرفة املتغري التابع

(Stepwise)التحقق منها باستخدام حتليل االحندار املتدرج 

:وعلى املستوى العام للمنظمات املبحوثة وكاآليت
اعتمادًا على حتليل نتائج اختبار الفرضية الثانية للبحث 

ري معنوي للقيادة الرؤيوية ممثًال بأبعادها جمتمعًة اتضح وجود تأث
يف عمليات إدارة املعرفة، والختبار التباين يف ذلك التأثري يتضح 

أن أكثر متغريات تأثريًا من حيث ) 9(من معطيات اجلدول 
) 74.9(البالغة ) R2(األمهية كان بعد الريادة، ويدعم ذلك قيمة 

%) 74.9(األمنوذج يفسر يف حالة وجوده لوحده وهذا يعين أن

من %) 25.1(من التغريات احلاصل يف املتغري التابع وان نسبة 
مث . املتغريات تعود إىل متغريات اليت مل تدخل ضمن األمنوذج

جاءت التمكني يف املرحلة الثانية من حيث األمهية ويتضح ذلك 
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وأخرياً حلت القيم %).82.2(ليصل إىل) R2(من ارتفاع  قيمة 
انب الريادة والتمكني من حيث األمهية، إذ شكل األمنوذج إىل ج

بشكله النهائي تغريًا قليًال يف معامل التحديد لريتفع إىل 

، بذلك )9(، وبناًء على ما عكسته نتائج اجلدول %)85.2(
تقبل الفرضية الثالثة واليت نصت على وجود تباين من حيث 

.رة املعرفةيف عمليات إداأمهية أبعاد القيادة الرؤيوية

123الخطوة

Constant0.7820.4900.271

0.7630.5210.319الريادة

T-Value17.96810.3815.119

P-Value0.0000.0000.000

Df108,1

F322.833

0.3450.274التمكني

T-Value6.8315.668

P-Value0.0000.004

Df107,2

F253.003

0.331لقيما

T-Value4.768

P-Value0.000

Df3

106

F210.832

R-Sq74.982.285.2

حتليل االحندار املتدرج تأثري القيادات الرؤيوية يف عمليات إدارة املعرفة:)9(جدول 
.اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج احلاسبة اإللكرتونية

االستنتاجات والمقترحات: المبحث الخامس
االستنتاجات: أوال

ميكن تلخيص أهم ما توصل إليه البحث احلايل من 
:ستنتاجات على النحو اآليتاال
يظهر من اجابات املستجيبني عدم اهتمام قادة املنظمات .1

املبحوثة بآراء العاملني ومشاركتهم يف حتديد األهداف و عملية 
ي اىل اخنفاض والئهم صناعة القرارات، األمر الذي يؤد

. وانتمائهم وحتقيق أهداف املنظمة بفاعلية
عدم اعتماد قادة املنظمات املبحوثة منح حوافز معنوية .2

لتشجيع العاملني على تنمية روح االبداع واالبتكار لديهم 
لتطوير وحتسني املستوى العلمي و تقدمي أفكار جديدة للنهوض 

.به

وثة بالتعامل مع املنظمات عدم اهتمام قادة املنظمات املبح.3
م العلمية و  م وإمكانا م و مهارا الرائدة لإلستفادة من خربا

.املادية واملعنوية
يستنتج من اجابات املستجيبني بأن قادة املنظمات املبحوثة .4

م و هلم إدراك ملا حيدث من تغريات  هلم رؤية ملستقبل منظما
العلمية ولكن دون اليت حتصل يف البئة اخلارجية من التطورات

.ترمجتها اىل أرض الواقع
اتضح أن قادة املنظمات املبحوثة هلا اهتمام جيد باملعرفة .5

الظاهرة، لكن اهتمامهم باملعرفة الضمنية ليس باملستوى 
.الطموح،ألن األخرية هلا دور كبري يف عملية توليد املعرفة

فياً بصناع تبني بأن قادة املنظمات املبحوثة ال تعري اهتماماً كا.6
املعرفة الذين هم من الياقات الذهبية وتستفاد منهم املنظمة 
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لتوليد املعارف اجلديدة من األفكار اإلبداعية وتطوير العلم 
.واملعرفة للمنظمات املبحوثة بشكل أفضل

متيل قادة املنظمات املبحوثة اىل تبين أسلوب املركزية اإل؟دارية .7
ا وهذا ما ال ي تناسب مع التوجهات اإلدارية يف استخدام سلطا

املعاصرة اليت تشجع منح السلطة واتباع الالمركزية كسبيل أفضل 
. لزيادة معارف العاملني وحتسني أدائهم

كما أظهرت النتائج بأن أغلب املمستجيبني أكدوا على .8
قدرة إبعاد القيادة الرؤيوية يف تفعيل عمليات املعرفة يف املنظمات 

.املبحوثة
الريادة، (ن من حيث أمهية أبعاد القيادة الرؤيوية هناك تباي.9

.يف عمليات املعرفة) التمكني، القيم
المقترحات : ثانيا

يتناول هذا املبحث أهم املقرتحات اليت أسفر عنها البحث 
باالستناد إىل ما جاء يف نتائج التحليل واالستنتاجات اليت مت 

:التوصل إليها
ريبية والتطويرية لتعزيز ونشر السعي إىل اعتماد الربامج التد.1

وبناء األفكار الريادية لدى القيادة واألساتذة يف املنظمات 
املبحوثة واستقطاب األفراد الرياديني إليها، والعمل على اعتماد 
صيغ ريادية فاعلة من قبل القيادات تلك املنظمات وعلى حنو 

لى ميهد السبيل للبحث عن أفضل السبل لقبول التغيري والعمل ع
إدارته بطريقة ناجحة وتوضح للعاملني أن التغيري الذكي أمر 
منشود وهدف مقصود ال ميكن إغفاله لتحقيق الريادة يف ميدان 

.أعماهلم
تشجيع قيادات املنظمات املبحوثة السماح ألعضاء هيئة .2

التدريس باملشاركة يف عمليات صناعة القرارات مبا ينمي لديهم 
.زام بتحقيق األهداف بفاعليةالشعور باملسئولية وااللت

بدء بعملية توثيق املعرفة الضمنية لدى الكفاءات العلمية .3
اء خدمتها أو انتقاهلا إىل  والسيما تلك الكفاءات اليت حيتمل إ
منظمات أخرى من جانب، ومن جانب آخر عدم السماح 

صناع (ألعضاء هيئة التدريس الذين ميلكون اخلربة واملعرفة 
رتكوا املنظمة ومعهم هذه اخلربات واملعارف، وذلك أن ي) املعرفة

عرب تفعيل احلوارات والندوات واملؤمترات وزج العديد منهم ضمن 

ا من  فرق عمل حلث هذه الكفاءات وحتفيزها على توثيق خربا
.خالل املقاالت والبحوث وأوراق العمل

دعم عمليات توليد املعرفة ملا تشكله هذه العملية من تفجري .4
, اقات املخزونة وغري املكتشفة عند األساتذة يف الكلياتللط

فضًال عن دعم عمليات نقل اخلربات , ودعمهم ماليًا ومعنوياً 
.واملعرفة بني أساتذة الكليات

مراجعة خطط رفع اجلاهزية اإللكرتونية جنبًا إىل جنب مع .5
عمليات إدارة املعرفة، حيث أن االعتماد اجلاهزية اإللكرتونية 

.عامل الرئيس لتحقيق أغراض عمليات إدارة املعرفةيعد ال
زيادة الوعي بأمهية عملية تطبيق املعرفة احلالية واجلديدة يف  .6

أربيل، واليت بنتائجها تتكون -كليات جامعة صالح الدين
التغذية الراجعة لكامل عمليات املعرفة، وتشجيع األساتذة على 

لصعوبات اليت القيام بعمليات التطبيق والعمل على تذليل ا
.تواجه العملية املعرفية

المصادر
المصادر العربية: أوالً 

الرسائل الجامعية.أ
تقييم جودة الخدمات على وفق " ، )2008(القيسي، بالل جاسم،-

، رسالة "عمليات إدارة المعرفة وإدارة عالقات الزبون 
.ماجستري غري منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

دور الرؤية اإلستراتيجية "، )2008(لصراف، طارق صادق حممود، ا-
، رسالة ماجستري غري منشورة،  "في نجاح المؤسسات التعليمية

.جامعة املوصل–كلية اإلدارة واالقتصاد 
أثر التمكين على سلوكيات " ،)2010(عبد اخلالق، تامر ممتاز، -

دراسة حالة على إحدى المؤسسات: المواطنة التنظيمية
أطروحة دكتوراه منشورة، كلية اإلدارة ، "المصرفية في مصر

واالقتصاد، جامعة عني الشمس، مركز تسويق اخلدمات اجلامعية، 
.مصر
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التمكين ودوره في اإلبداع اإلداري، "، )2011(عزيز، ديلمان أمحد، -
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الدوريات العربية .ب
أثر إدارة المعرفة في "، )2008(البغدادي، عادل عبادي وآخرون، -

، جملة العلوم "إعادة هندسة عمليات منظمة األعمال
لد  -، كلية اإلدارة واالقتصاد)21(، العدد )5(االقتصادية، ا

.جامعة البصرة
رؤية للتبسيط : اإللهام في العمارة"، )2005(حسني، نويب حممد، -

لد "والفهم لة العلمية جلامعة امللك سعود، ا ، )19(، ا
.http://faculty.ksu.edu.sa.، )1(العدد

المؤتمرات والندوات. ج
دور إدارة المعرفة و ") 2004(الساعد، رشاد وحرمي،  حسني ،-

، جامعة "المعلومات في إيجاد الميزة التنافسيةتكنولوجيا 
الزيتونة األردنية اخلاصة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، املؤمتر 

-العلمي السنوي الرابع، إدارة املعرفة يف عامل العريب، عمان
.األردن

إدارة المعرفة مدخل "، )2008(خريف، نادية وداسي، وهبية، -
جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة، كلية ، "استراتيجي إلدارة التغيير

االقتصاد والعلوم اإلدارية، املؤمتر العلمي السنوي الثامن، إدارة 
.األردن- التغيري وجمتمع املعرفة، عمان

إدارة المعرفة كأداة من أجل "، )2004(يوسف، عبد الستار حسني،-
، جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة، كلية االقتصاد"البقاء والنمو

والعلوم اإلدارية، املؤمتر العلمي السنوي الرابع، إدارة املعرفة يف عامل 
.األردن- العريب، عمان

الكتب العربية .ج
البغدادي، عادل هادي حسني والعبادي، هاشم فوزي دباس، -

التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتهما " ، )2010(
الذاكرة -ميالسلوك التنظي: بالمفاهيم اإلدارية المعاصرة

األداء -إدارة المعلومات-إدارة المعرفة-التنظيمية
- ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان1/، ط"التنظيمي

.األردن
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، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع و 1/، ط"المعلومات

.األردن-التوزيع، عمانجدارا للكتاب العاملي للنشر و 
اتجاهات المعاصرة في إدارة "، )2008(الزيادات، حممد عواد أمحد، -

.  األردن-، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان1/، ط"المعرفة
صناعة "، )2003(السويدان، طارق حممد وباشراحيل، فيصل عمر، -

امة، وداراالندلس(، مكتبة 2/، ط"القائد اجلرير، والعبيكات، و
-كويت، ودار ابن حزم-السعودية، وجمموعة اإلبداع-)اخلضراء
.بريوت

، "المدخل إلى إدارة المعرفة"، )2006(العلي، عبد الستار وآخرون، -
.األردن-، دار امليسر للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1/ط

، منشورات املنظمة إدارة المعرفة، )2005(الكبيسي، صالح الدين، -
.مصر- اإلدارية، القاهرةالعربية للتنمية 

الخصائص والوظائف : األعمال" ، )2003(برنوطي، سعاد نائف، -
-، الطبعة الثانية، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان"اإلدارية
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أدارة السلوك التنظيمي في عصر "، )2011(جالب، إحسان دهش،-
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النظريات، (مبادئ اإلدارة الحديثة "، )2009(حرمي، حسني ، -
، دار احلامد 2/، ط")العمليات اإلدارية، وظائف المنظمة

.األردن- للنشر، عمان
استراتيجيات اإلدارة المعرفية "، )2008(حسن، حسني عجالن، -

-، إثراء للنشر والتوزيع، عمان1/، طفي منظمات األعمالط
.األردن

، "القيادة الفعالة برنامج للتطوير الذاتي"،)2006(، محام، هيثم-
. شعاع للنشر، حلب سورية2/ط

في بيئة العولمة ( السلوك التنظيمي"، )2008(طه، طارق ،-
.مصر-كر اجلامعي، اإلسكندرية ، دار الف")واالنترنت

دار ، 1/، ط"اإلبداع في حل المشكالت"، )2001(علي، حسني، -
.دمشق-الرضا للنشر، سوريا

، دار صفاء 1/، ط"إدارة المعرفة"، )2008(عليان، رحبي مصطفى، -
.األردن- للنشر، عمان
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ABSTRACT
The study attempts to look into the role of dimensions of visionary leadership in the knowledge

process investment  and offer a contemporary theoretical framework that highlights the most prominent
contributions of authors and researchers concerning both the study variables. The study also presents a
practical analysis framework of the opinions of a selected sample within the population of the study especially
towards the independent variable of visionary leadership. The dependent variable of the study is embodied in
the knowledge processes can be considered an important field that can bring about developments in all areas
of life including, innovation, the information revolution, and strategic leadership in the world of business
management, the research sought to determine the relationship between visionary leadership and the
promotion of knowledge in the faculties of the University of Salahaddin- Erbil, and determine its impact in
order to diagnose and clarify the range of support of these organizations.

The number of those (professors and assistant professors who do not have management positions in
Salahaddin University) who returned the questionnaire (110) of the total teaching (209) teaching, the
response rate of 52.63%, relying on a questionnaire form as the main tool to collect field data and
information. The researcher used the descriptive analysis approach as a methodology of the study. The
results verified the  hypotheses  of  relations and impact  between the variables of research in varying degrees.
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)1(ملحق 
جامعة صالح الدين ـ أربيل

كلية اإلدارة واالقتصاد
الدراسات العليا -قسم إدارة األعمال

استمارة االستبانة/ م

احملرتم………… ............…/األستاذ الفاضل 

:حتية طيبة
دراسة - ر أبعاد القيادة الرؤيوية في استثمار عمليات المعرفةدو (يقوم الباحثان بدراسة القيادة الرؤيوية من خالل البحث املوسوم

لذا مت تصميم هذه االستبانة هلذا الغرض واليت نسعى ) أربيل_تحليلية ألراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات جامعة صالح الدين
ا , ل الفقرات اليت تضمنتهافيها استطالع آرائكم املوضوعية يف اختيار البديل الذي يتفق مع قناعتكم حو  آملني التفضل باإلجابة عن فقرا

.خدمًة للبحث العلمي اليت ستساهم يف النهوض باملسرية االعملية التعليمية يف اجلامعة ، شاكرين تعاونكم معنا
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

األستاذ املساعد/املشرف طالب املاجستري                                              
خالد محد أمني مريخان/ الدكتورشريوان عمر اومر                                                             

معلومـــــات عامـــــــة:أوال
ذكر           أنثى:  اجلنس.1
:العمر.2
:حصيل الدراسيالت.3
: العلمياللقب.4
:   التخصص العلمي.5
: عدد سنوات اخلدمة كعضو هيئة التدريس.6
داخل العراق          خارج العراق : عدد املؤمترات العلمية اليت اشرتكت فيها.7
الت العلمية.8 داخل العراق           خارج العراق           : عدد البحوث املنشورة يف ا
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)X(القيادة الرؤيوية ): المستقل(المتغير األول : انياً ث
والتعبري عنها , املستقبل برؤية إسرتاتيجية وترتجم هذه الرؤية إىل أهداف قابلة للتحقيقهي تلك القيادة اليت يرىيقصد بالقيادة الرؤيوية 

ومن خالل , ودعم املعرفة, كما أنه يدعم هذه األقوال باألفعال. التزامهمبالرؤية والقيم اجلوهرية اليت ميتلكها القائد ليزرع الثقة بني العاملني و 
.انتهاج التمكني كإسرتاتيجية لغرض إجياد معىن للرؤية املشرتكة مع عامليه

العباراتت
ال حمايدأتفقأتفق متاماً 

أتفق 
ال أتفق متاماً 

.وبذل اجلهد للوصول إليه حاضراً أو مستقبال, مث إيصاهلا بوضوح جلميع أطراف املنظمة, قيم واملعتقدات والتصور واالجتاه والغرض واألهدافهو مستقبل مثايل جذاب وإسرتاتيجية تتسق مع مفهوم ال:الرؤية

.يسعى قائد املنظمة إىل بناء مستقبل واقعي  ضمن إسرتاتيجية تعليمية.1

. ل املنظمةتعكس معتقدات قائد املنظمة صورة عقالنية ومنطقية ملستقب.2

.يعزز تصور قائد املنظمة والء العاملني والتزامهم باجتاه حتقيق األهداف بفعالية.3

يئة املناخ املناسب هلم يف موقع العمل.4 .يهتم قائد املنظمة بتصورات العاملني وادائهم و

.قبل ملنظمةتعد توجهات قيادة املنظمة أساساً جيداً المتالك رؤية حقيقية ملست.5

.تتسم رؤية قائد املنظمة باالستقرار النسيب.6

.ُحتفز رؤية قيادة منظمة العاملني ألداء األفعال الصحيحة.7

.تتميز رؤية القيادات بتفهم األفراد ألعماهلم ضمن اجلماعة.8

.ل وتغرياتهتعطي رؤية قيادة منظمة صورة عقالنية إجيابية وواضحة حلالة املستقب.9

. تلعب قيادة املنظمة دوراً كبرياً يف حث العاملني على األداء املتميز.10

.حتفيز املعنوي لآلخرينوالقدرة على استغالل كل ذلك من أجل ,واملكتشفات العلمية واملنطقية, أنه سلوك إنساين ميتاز صاحبه بشخصية جذابة لآلخرين الذي يصب باجتاه تقدمي األفكار اجلديدة:اإللهام

العباراتت
ال حمايدأتفقأتفق متاماً 

أتفق 
ال أتفق متاماً 

.إن من أولويات القائد الرؤيوي زرع روح اإلبداع  يف نفوس العاملني.11

.يعد سلوك قيادة املنظمة حجر أساس يف زرع الثقة والتفاؤل املناسبني يف نفوس العاملني.12

.دة املنظمة هم مصدر اإلهلام لآلخرينأشعر أن قا.13

.لدى قيادة املنظمة القدرة على اجناز األعمال على وفق سلوكيات العمل املعاصرة.14

.لدى قيادة منظمة القدرة على تقدمي أفكار مبدعة.15

.ثقة قيادة املنظمة تنبع من امتالكها احلكمة يف العمل.16

.خصائص متميزة تعزز والء العاملني وحتسني أداءهممتتلك قيادة املنظمة.17

.يسعى قياداتنا إىل التغيري ومواكبة تطورات العصر.18

.تعتمد قيادة منظمة على احلدس لتلقي املعلومات.19

.متتلك قيادة املنظمة قدرة فائقة على التحفيز املعنوي للعاملني وزرع  روح اإلبداع لديهم.20

واختاذ القرارات يف مواقف اليت تواجههم الجناز األهداف دون احلاجة إىل التمكني هو إسرتاتيجية لتأهيل العاملني فنيا وسلوكيا وحتريك القوة الكامنة لديهم وزرع الثقة فيهم وإعطائهم احلرية الالزمة يف صنع :التمكين. ج
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.مراجعة اإلدارة العليا كلما أمكن

العباراتت
ال حمايدأتفقاماً أتفق مت

أتفق 
ال أتفق متاماً 

.أشعر أن قيادة املنظمة متنحين فرصة إلظهار طاقايت الكامنة.21
.متنح قيادة املنظمة استقاللية للعاملني  للقيام باملهام العلمية املوكلة إليهم.22
.زيادة الثقة بالنفستوفر قيادة املنظمة االحتياجات الشخصية و االجتماعية للعاملني لتعزز.23
.متنح قيادة املنظمة الصالحيات للعاملني الختيار أسلوب العمل.24
م.25 .املعلومات اليت توفرها املنظمة للعاملني تتيح هلم أمكانية فهم املسؤوليات املناطة 
.متنحين قيادة املنظمة صالحية اختاذ القرارات اليت حتسن من أدائي.26
.العاملني يف عملية اختاذ القراراتبذل قيادة املنظمة جهود مضنية ملشاركةت.27
.حسني كفاءة العاملنيتتم قيادة املنظمة ب.28
.تساهم قيادة املنظمة بتقليل األخطاء الناجتة عن العمل.29
.1دوران العمليؤدي التمكني إىل زيادة مستوى الوالء لدى العاملني وختفيض مستوى معدالت .30
. تبذل قيادة املنظمة جهود كبرية لتوفري املناخ املالئم للتعلم واكتساب املهارات واملعرفة.31

ا عن اآلخرين والذي يعكس أداءه عند حتديد التوجه االسرتاتيجي للمنظم:القيم.  د .يذه ومن مث حتقيق أهدافهاة وتنفمعتقدات جوهرية كامنة يف الفرد تؤثر يف سلوكه وجتعله متميزا 
ال أتفق متاماً ال أتفق حمايدأتفقأتفق متاماً العباراتت

. تعد قيادة املنظمة  مصدراًُ◌ مهماً من مصادر نشر املعتقدات  داخل منظمة وخارجها.32
.متنح قيادات املنظمة العاملني القدرة على التكييف املستمر مع األداء اجلماعي.33
ا تبعا الختالف نظرة األفراد هلا, نبع املعتقدات من ثقافة الفردت.34 .وتتفاوت يف أولويا
ا الداخلية واخلارجية.35 .تؤمن قيادة املنظمة بالشفافية يف تنفيذ سياسا
دف فهم العمل وأداء.36 .ه بكفاءةتعمل قيادة املنظمة وبصورة جدية على حتقيق التوافق بني قيمها وقيم العاملني 
.يعزز معتقدات القائد القيم اجلوهرية يف املنظمة.37
ا تزيد من محاسهم.38 .حترص قيادة املنظمة على إعارة معتقدات العاملني كو
تمع واملنظمة.39 .يتبىن العاملون يف املنظمة القيم اليت تعزز فهم العالقة الوثيقة بني ا
.أمهية كبرية بالقيم املشرتكة اليت عليها أمجاع بني العاملنيتعري قيادة املنظمة.40

يدة واملبادرة واكتشاف الفرص اجلد, وهذه ظاهرة ترتبط باإلبداع واالبتكار والتجديد, هي العملية اليت يتمكن من خالهلا الفرد أو جمموعة من اإلفراد القيام بأنشطة فريدة لتلبية احتياجات األعمال والزبائن: الريادة.  ه
.إليصال الفرد أو املنظمة إىل التفوق والريادية , بتبنيها والقدرة لتحويلها إىل ابتكار ناجح وحتمل خماطرته

ال أتفق متاماً ال أتفق حمايدأتفقأتفق متاماً العباراتت
.االندفاع واحلماس عند القيادات يؤديان إىل زيادة رغبة العاملني يف أداء العمل.41
.تواجه قيادة املنظمة التحديات اليت تواجه املنظمة واساهم باجلدية إلجياد احللول الناجحة هلا.42
.تدرك قيادة مستقبل املنظمة بصورة دقيقة وبتصورات عقالنية ومنطقية.43
.ترى قيادة املنظمة الفشل أساسا للنجاح.44
.تقتنص قيادة املنظمة الفرص الواعدة.45
تمع.46 .تتبع قيادة املنظمة األساليب املعاصرة إليصال خدمة التعليم إىل ا
.لقيادة املنظمة القدرة على حتمل املخاطر من اجل ابتكارات جديدة.47
.تلتزم قيادة املنظمة بإعطاء قيمة ملخرجات املنظمة.48
.ديدة واملبادرة بتبنيهاتتبىن قيادة املنظمة  باستمرار على اقتناص الفرص اجل.49
.لقيادة املنظمة القدرة على التغيري املستمر حنو االفضل.50

.يقصد به ترك أو فصل العاملني من املنظمة خالل فرتة زمنية حمددة: دوران العمل1
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)Y(عمليات المعرفة ): المعتمد(المتغير الثاني : ثانياً 
ا، وتوزيعها، وتطبيقها من أجل حتقيق  .أهداف املنظمةعمليات املعرفة تتكون من جمموعة من العمليات اليت تتمثل بتوليد املعرفة، وخز

العباراتت
ال أتفق متاماً ال أتفق حمايدأتفقأتفق متاماً 

:توليد المعرفة.أ
متتلك قيادة املنظمة قناعة تامة بـأن املعرفـة هـو املصـدر األسـاس لتحويـل املنظمـة إىل .51

.منظمة معرفة
.حترص قيادة املنظمة على امتالك املعرفة كسبيل إلحداث التغيري.52
.تدرك قيادة املنظمة بأن التنافس ال يتم إال من خالل توليد املعرفة.53
.يئ قيادة املنظمة املناخ املناسب لتوليد املعرفة ولتشجيع اإلبداع واالبتكار.54
تعمل قيادة املنظمة باستمرار على دعم املبدعني من صناع املعرفة داخل وخارج .55

.املنظمة
قيادة املنظمة على تنمية روح اإلبداع لدى العاملني من خالل تشجع تعمل.56

م املميزة .اجنازا
.حترص قيادة منظمتنا على حل املشكالت بإشراك العاملني.57
ا بناًء على معارف العاملني ذوي الكفاءة واخلربة حىت .58 تتخذ قيادات املنظمة قرارا

. واملخاطرةلو كانت يف ظل حالة عدم التأكد 
).فرق العمل(تعتمد منظمتنا على اجناز األعمال من خالل .59
.حترص قيادة املنظمة على ختويل السلطات كمصدر مهم لزيادة املعارف.60
.حترص قيادة املنظمة على توفر األجهزة كأساس لتوليد املعرفة.61
إقامة املشاريع املشرتكة مع حترص منظمتنا على التنسيق والتعاون العلمي و .62

.منظمات الرائدة
جتعل قيادة منظمتنا من املعرفة إسرتاتيجية مهمة ملواكبة التطورات والتغيريات .63

. املعاصرة
تتيح قيادة املنظمة فرصة كافية للعاملني لكي يظهـروا مـا لـديهم مـن األفكـار املبدعـة .64

.واملعارف
المتالكها ألهل املعرفة , على ضمان جودة املخرجاتحترص قيادة املنظمة .65

.وصناعها
.متتلك املنظمة كوادر مؤهلة ومدربة ألجراء التجارب وأحباث العلمية.66

:خزن المعرفة.ب

العباراتت
ال أتفق متاماً ال أتفق حمايدأتفقأتفق متاماً 

3تم املنظمة باملعارف الضمنيةمنها وال 2ال يتم خزن املعرفة سوى الظاهرية.67

. للعاملني

ا الفرد : املعرفة الظاهرة2 .وميكن التعامل معها بسهولة وحتويلها اىل وثائق ميكن الرجوع إليهاهي تلك املعرفة اليت يصرح  
شخص إىل هي تلك املعرفة اليت يصعب التعبري عنها بسهولة وموجودة يف أذهان اخلرباء والعاملني املاهرين يف املنظمة ويصعب حتويلها أو نقلها من: املعرفة الضمنية2

.أخر
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. يعّد ختزين املعرفة واسرتجاعها عند احلاجة من األمور الضرورية يف املنظمة.68
أسلوب اخلزن يف املنظمة يتم بوساطة جتميع وتصنيف وترتيب املعرفة على وفق .69

.قواعد معرفية خاصة
.ملعارف بناًء على حتليل منفعتها وأمهيتهاتدرس املنظمة ما يتوجب خزنه من ا.70
.تستخدم املنظمة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة األصول املعرفية بفعالية.71
.تقوم املنظمة باستخدام األساليب االلكرتونية حلفظ املعرفة.72

:توزيع المعرفة.ج
ق متاماً ال أتفال أتفق حمايدأتفقأتفق متاماً العباراتت

تستخدم املنظمة وسائل اتصال سريعة إليصال املعرفة وتوزيعها عرب قنوات .73
.االتصاالت للمنظمة

تم قيادة املنظمة بالعالقات املتبادلة بني العاملني من خالل تكوين فرق العمل .74
. أو جمموعات العمل

التعليم والربامج التدريبية جتري عملية توزيع املعرفة ونشرها يف املنظمة عن طريق.75
.والنظم املسندة باملعرفة املؤقتة وشبكات األعمال اخلبرية

.تعتمد املنظمة على التقنيات احلديثة يف توزيع املعرفة.76
.                    يتم توزيع املعرفة بني العاملني من أجل زيادة معارفهم وحتسني أداءهم.77
وإمنا على القيمة املستقبلية , ادة املنظمة على قيمة املعرفة حلظة توليدهاال تعتمد قي.78

.هلا
تعتقد قيادة املنظمة أن توفري املعرفة املناسبة ويف وقت املناسب ولألشخاص .79

. ملواكبة التطورات العصر, املناسبني من ضروريات
.عاملني يف منظمات األخرىتشجع املنظمة عامليها لتتقاسم املعرفة بينهما وبني.80

:تطبيق المعرفة.د
.تكمن أمهية املعرفة يف إمكانية تطبيقها.81
.تعتمد املنظمة أجهزة ومعدات تعليمية معاصرة عند تطبيق  املعرفة.82
.تسخر املنظمة معرفتها بشكل فعال جلميع العاملني لغرض تطبيقها.83
. ستفادة من املعارف اليت متتلكهاتسعى املنظمة إىل اال.84
دف .85 تعتمد منظمتنا على تطبيق املعرفة يف وقت املناسب واملكان املناسب 

ا للميزة التنافسية .اكتسا
تستخدم املنظمة الطرق والوسائل احلديثة للتغلب على العوائق اليت تعرتض عملية .86

.تطبيق املعرفة يف املنظمة
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البحثعدد االستمارات الموزعة والمعادة في كليات قيد ) 2(ملحق 
عدد استمارات الصالحةعدد االستماراتاسم الكليةت

%النسبة الصالحةالمعادةالموزعة
6665.45اإلدارة واالقتصاد.1

32322522.72العلوم.2

18181311.85الزراعة.3

4432.72الرتبية األساس.4

7743.65الرتبية الرياضية.5

2323109.09الرتبية للعلوم الصرفة.6

121298.18الرتبية للعلوم اإلنسانية.7

1110.9الدراسات اإلسالمية.8

6654.54القانون.9

15151311.81اهلندسة.10

1110.9الفنون اجلميلة.11

9976.36اللغات.12

151598.18أدبيات.13

6643.65كلية الدراسات املسائية.14

موع 100%149149110ا

.نيعداد الباحثإمن :المصدر
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دراسة تطبيقية:)2014- 2010(كفاءة سوق العراق لألوراق المالية للفترة اختبار
أراز حممدرشيد عمروبيار حممدرشيد مرعاينوزيرفان عبداحملسن أسعد

العراق-إقليم كردستان،جامعة دهوك،دارة واالقتصادإلافاكوليت

)2014تشرين الثاني، 12:شرتاريخ القبول بالن،2014أيار،11:تاريخ استالم البحث(
الخالصة

لفترة لغالق اليوميإلستخدام سعر اباسوق العراق لألوراق المالية معرفة وجود الكفاءة على المستوى الضعيف في إلىالدراسةههذسعىت
-شابيرواختبارو سميرنوف،-وفكولموكور اختبار(باستخدام فرضية التوزيع الطبيعي والسير العشوائي اختباروتم ، )7/1/2014- 4/1/2011(

-فيليباختبارو ، المعدلفولر-لديكيالوحدةجذراختبارو دارلين، -اندرسوناختبارواتسون، و اختبارو ، ميسيسفون-كرامراختبارو ،ويلك
على المستوى راق المالية سوق العراق لألو عدم كفاءة ات ختبار وأظهرت نتائج جميع اال،)االرتباط الذاتياختبارو الدوراتاختبارو ،فيرون

.للتنبؤ باألسعار المستقبليةالتاريخيةاألسعارعتماد على الباعتيادية اتعطي فرصة تحقيق أرباح غير السوق بأنالضعيف، وهذا يعني 

.ات الالمعلميةر ختباات املعلمية، االختبار كفاءة السوق، سوق العراق لألوراق املالية، احلركة العشوائية، اال: الكلمات االفتتاحية

المقدمة

املالية بالتعاقب األسواقزدادت أمهية دراسة موضوع كفاءة ا
وتطورها وفتح احلدود األسواقبني هذه احلاصل مع التكامل 

تنظر النامية الدولية أمام حركة االستثمارات، وإن االقتصاديات 
املثلىالطريقة االستثمارات يف الوقت احلاضر علىإىل
Singh,&Kumar(قيقلتح

األجنيبستثماراالتدفقاتيفتطوروجودمع مالحظة، )2013
هذه ولكن)3201- 2007(للفرتةالعراقإىلالداخلاملباشر

إىلمجايل التدفقات الداخلة من امنخفضةنسبةتبقىالزيادة 
.)0142أسعد، (آسياغربدولأوالناميةالدول

لتوضيح العالقة بني يستخدم مصطلح كفاءة السوق إن 
املعلومات وأسعار األسهم يف أدبيات السوق املايل، ويعترب 

أو ومات املتعلقة بهلعكل امللسوق  إذا عكست االسوق كفوءاً 
ويقرتح كفاءة السوق على . بشكل صحيح وتاماألسعار السابقة 

الية تعكس مجيع احلاألسعار مجيع على أن املستوى الضعيف 
ه ال يستطيع أن ، وهذا يعين بأنالسابقة لألسهماألسعار 
.للتنبؤ بالسوقالتحليل الفين يستخدم

يعكسعندماكفوءًا يكون  السوق املايل ن إبشكل عام  ف
سعر السهم املتداول يف السوق مجيع املعلومات املتوفرة 

متحيزًا وغري عادلوال يعطي منطاً بشكل فوري يستجيب و 
وإن مفهوم فرضية السوق الكفوء مهم .للمعلومات اجلديدة

لسوق املايل، داء وظائف األدراك وفهم أفضلإلتحقيق جدًا 
أكثر أمهية أختذتيف الدول النامية والناشئةاألسواقن كفاءة إو 

هذه إىلالداخلة الدوليةاالستثماراتلتسريع 
.)ingh & Sapna, 2013S(ها أماموإزالة املعوقات األسواق

هو أحد )Walk-Random(السري العشوائي وإن منوذج 
أسعار األسهم تات اليت تستخدم لتحديد فيما إذا كانختبار اال
، ففي حالة إتباعها السري العشوائي أم التبع احلركة العشوائيةت

أسعار األسهم التارخيية ستخدام ايعين عدم القدرة على
ألسعار احلالية وبالتايل يكون السوق كفوءاً للتنبؤ با)املاضية(
ستخدام األسعار التارخيية للتنبؤ امكانية إحالة عكس، ففي البو 

ستخدام حتليل االجتاه لتحقيق ايعين إمكانيةباألسعار املستقبلية 
& Chiwira(كفوء اعتبار السوق غريعتيادية و اأرباح غري 

Muyambiri, 2012(.
لدراسات السابقة اليت اختربتان فإذلكاىلباالضافة 

أوضحتلدول املتقدمة ايفاملاليةاألسواقكفاءةفرضية
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، )Sapate & Ansari, 2011(على املستوى الضعيفكفوءة
أظهرت عدم  و الناميةاألسواقتخترب االيتالدراساتبعكس

)& Patel, Radadiaالضعيفاملستوىعلىكفاءة السوق
an, Saleem & Irfan, 2011;Dhawan,  2012; Irf

Oseni, 2011;Daraghma, 2009; Nwosa &&dAwa
Chiwira & Muyambiri, 2012; Nikita, & Soekarno,
2012; Dragot˘a & Tilic˘a, 2013; Singh & Sapna,
2013; Asiri & Alzeera, 2013; Gupta & Yang,

Ifeakachukwu &2011; Elango & Hussein, 2008;
unkanmi, 2011; Bhunia, 2012; Joshi,  2012;Olas

Sapate & Ansari, 2011(،وجود حاجة عدمبالتالي و
لعدم  القوي شبهالقوي و املستوىء دراسات أخرى على إلجرا

.الضعيفعلى املستوى 
هلا يف أول جلسة تداول منذ املالية قراإن سوق العراق لألو 

احلديثةالناشئة املالية سواقاألوكباقي )2004(شهر حزيران 
عشرة وبعد مرور .سيولة قليلةعالياً وذاسعار ألتطاير اكان فيه

تطبيقيةدراسةوجود يالحظمل تأسيس السوق سنوات من
على املستوى سوق العراق لالوراق املالية كفاءة ختبارال

عدم استقرار و حداثة السوقإىلذلك يعزى قد ، و الضعيف
ومل وصفية نظرية و معظم الدراساتذلك جاءت ل، الوضع العام

،املتعارف عليهاالقياسية حصائية و إلاساليب ألاستخدم فيهات
سوق كفاءةاختبارهوالدراسةذهفإن اهلدف األساسي هلوهلذا

بشكل تطبيقي الضعيفاملستوىعلىالعراق لالوراق املالية
ألوراق العراق للسوقغالق اإللسعر اليوميةاملشاهداتعلى
عتبار كفاءة السوق أحد بإ، يف حني جاءت أمهية الدراسة املالية

.تخذي القرار على حد سواءمللمستثمرين و لاملؤشرات املهمة 
األولاملبحث تناولمباحث،أربعةعلىالدراسةومت توزيع 

وبعضالنظرياجلانباملبحث الثاينَتَضمَّنو الدراسة،منهجية
توصيف فقد تطرق إىل الثالثاملبحثأماالسابقة،الدراسات
لتقدميواألخريالرابعاملبحثُخِصصَ حنييف،وحتليلهاالبيانات
للجهات املستفيدةواملقرتحاتاالستنتاجاتمنجمموعة

علىسوق العراق لألوراق املاليةكفاءة اختبارمن نتائج 
.املستوى الضعيف

الدراسةمنهجية : المبحث األول
مشكلة الدراسة: الً أو 

تعد كفاءة السوق املايل العامل األساسي عند حتديد اجتاه
وتسعى، )Kumer & Singh, 2013(الدولیةاالستثمارات 

.السوقإدارة هذه األسواق إىل حتقيقها جلذب االستثمارات إىل
الكبريواحلجمالوفريةالطبيعيةواملوارداالسرتاتيجياملوقعإن
مبثابةاألوسطالشرقالدول املوجودة يف منطقةمقارنة بللسوق
املنطقةيفلالستثماراتجذباً األكثرالدولةالعراقجتعلعوامل

)Dacloush, 2013(، االقتصادياتمنالعراقبيئةعتربتو
االقتصادمتغرياتاستقرارعدممنعالٍ مستوىوذاتاملتقلبة
من متنعيتالاملشاكلمنالعديدتواجهحيثالكلي،

... .واالرهابكالفسادفيهاالعاماالقتصاديالوضعاستقرار 
األجنيباالستثمارتدفقاتيفتطوروجودإخل، مع مالحظة

هذه ولكن،)3201- 2007(العراق للفرتةإىلالداخلاملباشر
من إمجايل التدفقات الداخلة إىلمنخفضةنسبةالزيادة تبقى

، على الرغم )2014أسعد، (آسيا غربدولأوالناميةالدول
من حماولة متخذ القرار االقتصادي جلعل العراق خيارًا جذاباً 
أمام تدفقات االستثمارات والتمويل الدولية من خالل إجراء 

.االصالحات االقتصادية والتوجه حنو االقتصاد احلر
إحدى النظريات ) EMH(تعترب فرضية كفاءة السوق 

وقد مت إجراء العديد منا املالية احلديثة، الرئيسة اليت تقوم عليه
موضوع كفاءة األسواق املالية يف الدول عنتطبيقية الدراسات ال

املتقدمة والناشئة على حد سواء، إال إن املوضوع مل يكن حمل 
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يفاهتمام كبري 

)MENA()Ahmed, 2012; Awad & Daraghma,
.لعراق ضمن حدود هذه املنطقةويدخل ا)2009

حول الناميةاألسواقيفمتتاليتالدراساتإن معظم نتائج
املاضيةالقليلةالسنواتخاللالضعيفاملستوىعلىالكفاءة

واليت استخدمت أساليب إحصائية وقياسية خمتلفة ولفرتات زمنية 
الضعيف املستوىعلىالسوقكفاءةفرضيةخمتلفة رفضت

dadia & Dhawan,  2012; Irfan, SaleemRa,Patel(
& Irfan, 2011; Awad & Daraghma, 2009; Nwosa
& Oseni, 2011; Chiwira & Muyambiri, 2012;
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Nikita, & Soekarno, 2012; Dragota & Tilica,
2013; Singh & Sapna, 2013; Asiri & Alzeera,
2013; Gupta & Yang, 2011; Elango & Hussein,
008; Ifeakachukwu & Olasunkanmi, 2011;2

Bhunia, 2012; Joshi, 2012; Sapate & Ansari,
، ودراسات اخرى مل ترفض فرضية كفاءة السوق على )2011

& Moustafa, 2004; Sharma)املستوى الضعيف 

; Lim,Mahendru, 2009; Xiaozhou & Yunfei, 2011
Habibullah & Hinich, 2009; Asiri, 2008; Chen &

Metghalchi, 2012(،النامية،األسواقمعظمكانتوعموما
املختلفةاخلصائصنتيجةلضعيفااملستوىعلىكفوءةغري

ويعترب شرط حتقيق الكفاءة يف سوق العراق لألوراق .اخلاصة
املالية أحد العناصر األساسية خلدمة املستثمرين ودليًال ملتخذي 

يتم اختبار كفاءة لذلكالقرار لتطوير مستوى كفاءة السوق، 
سوق العراق لألوراق املالية على املستوى الضعيف كأحد 

ألسواق الناشئة حديثاً، وبالتايل فإن هذه الدراسة حتاول اإلجابة ا
:على السؤال اآليت

حتقيق أرباح غري اعتيادية باالعتماد على هناك إمكانية هل
األسعارحبركةللتنبؤالتارخييةاألسعاراجتاهاتمعلومات
املالية، وبالتايل اعتبار لألوراقالعراقيف سوقلألسهماملستقبلية

باقي أسوة بعلى املستوى الضعيف اهذا السوق سوقًا غري كفوء
؟)MENA(أسواق منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

أهمية الدراسة: ثانياً 
:ترتكز أمهية الدراسة على اجلوانب اآلتية

عامبعداملتزايدةالعراقأمهيةمنالدراسةهذهتنبع أمهية.1
األجنبية الشركاتأماماالسرتاتيجية اخلياراتأحدك)2003(

متخذي اهتمامالزديادوأيضاً ،)2006أسعد، (
بالسوق املايل كأحد العوامل األساسية يالقرار االقتصادي العراق

وحتريك املدخرات احمللية األجنبيةجلذب التمويل واالستثمارات
إعمارإعادةعمليةيفالفاعلةومشاركتهاخلاصالقطاعلتنشيط

نتائجومااحلكومي،القطاععلىالعبءختفيفلغرضلعراقا
االقتصادي القرارمتخذيملساعدةحماولةإالالدراسةهذه

العراق ملعرفة مستوى كفاءة سوق العراق لألوراق يفواملايل
اليتالعواملبأحد أهماملستثمرينتزويدعنفضالً هذااملالية،

إعتبار موضوع كفاءةالعراق بيفاالستثمارإىل
السوق أحد املؤشرات املهمة اليت تساعدهم يف عملية إختاذ 

.
الدراسات التطبيقية الختبار كفاءة سوق العراق ندرة.2

لألوراق املالية على املستوى الضعيف، فإن وجدت تكون 
دراسات ذات طابع نظري ووصفي وبعيدة عن األساليب

والقياسية املتعارف عليها يف الدراسات السابقة ليةالتحلي
وبشكل تساعد نتائج هذه الدراسة إدارة السوق ملعرفة مستوى  

وكذلك مساعدة املتعاملني يف السوق على . االستثمارات إليها
عرف على وضع اسرتاتيجيات استثمارية مناسبة من خالل الت

.مستوى كفاءة السوق
يف العقدينالكفاءةموضوعاليت تناولتإن الدراسات.3

واليت استخدمت أساليب إحصائية وقياسية خمتلفة،ينري األخ
آسياوشرقجنوبمثلجغرافية معينةمناطقعلىتركزتو 

علىقليلةأكادمييةدراساتوجودلوحظبينماالالتينية،وأمريكا
الشرقمنطقةودول) GCC(ن اخلليجي دول جملس التعاو 

من على الرغمالعراق،ومنها) MENA(ومشال أفريقيا األوسط
ازدياد

.)2004(عامبعدوارتفاع التداول فيها
دراسة فيما إذا كانت التغريات يف األسعار عشوائية يف سوق .4

الية، أم أن هذه التغريات مرتبطة ببعضها العراق لالوراق امل
على املستوى الضعيف، اً البعض، ألنه إذا كان السوق كفوء

فيعين أن التغري يف مؤشر السوق يكون عشوائياً، أو ما يعرف 
باحلركة العشوائية لألسعار، ألن التغريات السعرية مستقلة عن 

املاضية بعضها البعض، وعليه ال ميكن االعتماد على البيانات 
.للتنبؤ مبا سيكون عليه سعر السهم يف املستقبل

الدراسةأهداف : ثالثاً 
:ىل ما يليإهذه الدراسةدف 

كفاءة طار نظري وبعض الدراسات السابقة عن  إتقدمي .1
.السوق املايل على املستوى الضعيف يف الدول النامية
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ية معرفة فيما إذا كان سوق العراق لألوراق املالية يتبع فرض.2
التوزيع الطبيعي واعتبارها سوقًا كفوءًا على املستوى الضعيف 

.خالل فرتة الدراسة
معرفة فيما إذا كان سوق العراق لألوراق املالية يتبع فرضية .3

السري العشوائي واعتبارها سوقًا كفوءًا على املستوى الضعيف 
.خالل فرتة الدراسة

اعداليت تساالستنتاجات واملقرتحات تقدمي عدد من.4
سرتاتيجية التحديد يف سوق العراق لألوراق املالية القراريمتخذ

حول موضوع كفاءة السوق، وتزويد املستثمرين واضحة 
مبؤشر ملعرفة وجود عا

. مع هذا السوق

الدراسةفرضيات : رابعاً 
تمدعتاالدراسة نفإ،الدراسةهداف أعلى مشكلة و اً بناء

:تيةآلاالفرضياتعلى 
تبع فرضية يال إن سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية .1

على املستوى الضعيف غري كفوءاالتوزيع الطبيعي واعتبارها سوقاً 
.خالل فرتة الدراسة

تبع فرضية يال إن سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية.2
على املستوى الضعيف غري كفوءاالعشوائي واعتبارها سوقاً السري

.خالل فرتة الدراسة
الدراسةنطاق : خامساً 

يومية سلسلة مشاهدات تضمن تهذه الدراسة إن عينة 
ألربعةلألوراق املاليةالعراقلسعر إغالق املؤشر الرئيسي لسوق

والعينة تضمنت ،)7/1/2014- 4/1/2011(متتالية سنوات
الدراسة املتمثل يف السلسلة مشاهدة يومية من جمتمع ) 923(

.الزمنية للمؤشر العام لسوق العراق لألوراق املالية
أدوات التحليل ومصادر البيانات: سادساً 

استخدمت هذه الدراسة األساليب اإلحصائية والقياسية 
إلختبار فرضية التوزيع الطبيعي وفرضية السري العشوائي، واجلدول 

الختبارات الالمعلمية يوضح االختبارات املعلمية وا)1(
املستخدمة الختبار الفرضيات عن طريق تطبيق الربامج 

لتحليل عينة )SPSS20Eviews 5.1 and(اإلحصائية 
الدراسة، ومت احلصول على مشاهدات السلسلة الزمنية لعينة 

من قاعدة بيانات ) 7/1/2014- 4/1/2011(الدراسة للفرتة 
. سوق العراق لالوراق املالية

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة-:) 1(ل جدو 
السابقةالدراساتاألساليب األحصائية المستخدمة

الفرضية األولى

Zahid, Ramazan & Ramazan, 2012بريا -اختبار جاك
raghma, 2009;Patel, Radadia & Dhawan, 2012; Chiwira & Muyambiri, 2012; Awad & Daمسرينوف-كوملوكروفاختبار

Elango & Hussein, 2008

Irfan, Saleem & Irfan, 2011ويلك - اختبار شابريو
Bashir, Ilyas & Furrukh, 2011; Irfan, Irfan & Awais, 2010فون ميسيس - اختبار كرامر

;Asiri & Alzeera, 2013; Irfan, Saleem & Irfan, 2011واتسوناختبار
دارلني -سوناختبار اندر 

الفرضية الثانية

;Patel, Radadia & Dhawan, 2012; Awan & Daraghma, 2009;2011; Dragota & Tilic˘a, 2013فولر املعدللديكيالوحدةجذراختبار
Chiwira & Muyambiri, 2012; Gupta & Yang, 2011

فريون- لفيليبالوحدةجذرواختبار

atel, Radadia & Dhawan, 2012; Dragota & Tilic˘a, 2013;Pاختبار الدورات 
& ,Singh & Sapna, 2013; Asiri & Alzeera, 2013; Patel, Radadia & Dhawan, 2012; Nikitaإختبار االرتباط الذايت 

Soekarno, 2012; Nwosa & Oseni, 2011
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الدراسةمحددات: سابعاً 
ة األساسي املتمثل يف اختبار  الدراسهدفعنالنظربغض

فإنكفاءة سوق العراق لألوراق املالية على املستوى الضعيف،
:وكاآليتاحملدداتبعضالدراسةهلذه

يومية زمنيةعلى مشاهدات سلسلةالدراسةاقتصرت هذه.1
وليست أسبوعية أو شهرية أو فصلية وملدة زمنية حمددة ألربعة

.)7/1/2014- 4/1/2011(متتالية فقط للفرتة سنوات
كفاءة السوق املايل على املستوى علىالدراسةهذهركزت.2

الضعيف باالعتماد على سعر اإلغالق اليومي للمؤشر العام 
لسوق العراق لألوراق املالية دون مؤشرات القطاعات أو أسهم 

.الشركات على حدا
مناذج إحصائية حمددة إلختبار الدراسةهذهاستخدمت.3

عندنتائج التحليليدعمأنوميكنالسوق،فرضية كفاءة
إحصائية أخرى كاختبار نسبة التباين أو حتليل مناذجاستخدام

.االحندار وغريمها كثري
اإلطار النظري والدراسات السابقة: المبحث الثاني

المفهوم واألنواع: كفاءة السوق المالي: أوالً 
ال بد فنسيب وللوصول إليهبشكل عام مفهومالكفاءةإن

بأناملاليةاألوراقسوقيفاملتعاملنيلدىإمجاعهناكيكونأن
حيث تعرف  .املتاحةاملعلوماتوكميةقيمةتعكساألسعار

على وجه السرعة عند توفر املعلومات اجلديدة، ولذلك فإن 
تعكس مجيع تلك املعلومات، وتعترب األسعار احلالية لألسهم 

املعلومات اجلديدة هي املعلومات الغري معروفة من قبل وغري 
)Rabbani, Kamal & Salim, 2013(.

علومات أو املالية، املقوائم املوجودة يف الاملعلومات
ألسعارةالتارخييتالسجالأو وسائل اإلعالم، اليت تبثها

أو حتليالت وتقارير حول احلالة االقتصادية العامة، أوسهماأل
بأن ) 1970(وأوضح فاما .احلالة االقتصادية اخلاصة بالصناعة

السوق جيب أن يعكس مجيع هذه املعلومات بشكل كامل 
: فرضية السوق الكفوء إىل ثالثة أنواع رئيسيةوقسمودقيق، 

والشكل شبه القوي) FormWeak(الشكل الضعيف 
)FormStrong-Semi ( والشكل القوي)FormStrong( ،

بينما الشكل الدراسة هذه فالشكلني األخريين خارج نطاق 
ويقصد بالشكل الضعيف بأن األول يكون حمل اهتمامها 

األسعار احلالية لألسهم تعكس مجيع معلومات األسعار التارخيية 
واألسعار تسري بشكل عشوائي، وبذلك ال ميتلك أي من 

ملستثمرين القدرة على حتقيق أرباح غري إعتيادية استنادًا على ا
املعلومات التارخيية وتسمى هذه الصيغة أيضًا باحلركة العشوائية 
أي أن يكون السعر مستقًال عن املاضي وال يوجد أي ترابط 

).Rabbani, et al, 2013(بينهم 

tEfficient Marke(النظرية المفسرة للسوق الكفوء : ثانياً 

Theory(

إن إحدى الدعامات األساسية لألسواق املالية املتطورة هي 
. )Riaz, Hassan & Nadim, 2012(أن يكون السوق كفوءاً 

يفاملاليةاألوراقأسعارأنإىلنظرية السوق الكفوءة وتشري
ديدةاجلمعلوماتوبشكل دقيق للبسرعةتستجيبالسوق

حسب األسعاروتتغري،وتصل إىل مجيع املستثمرين يف آن واحد
حيث كلما ارتفع.السوقاملعلومات يفلتلكاملتعاملنيتفسري

احلصولفرصقلل احتمالية كلمااملاليةالسوقكفاءةمستوى
ألنغري اعتيادية تفوق معدل العائد يف السوقأرباحعلى

تعادل إىل حد كبري مع القيمة احلقيقية تالقيمة السوقية لألسهم 
اإلضافة إىل أن املتعاملني يف السوق يفكرون ويتخذون هلا، هذا ب

.)Fama, 1970(القرارات بعقالنية
نظرة عامة عن تطور سوق العراق لألوراق المالية : ثالثاً 

املاليةلألوراقبغدادالعراق سوق مايل حتت اسم سوقنشأ
واستمر ) 1991(لسنة )24(املرقمالقانونمبوجبالذي تأسس
حكومياً سوقاً السوقهذا، وكان)2003- 1992(ة السوق للفرت 

وخمتلطة، خاصةمسامهةعراقيةشركة)113(وأدرجت فيها
سنويةتداولمعدالتلهعامآخريفيستقطبأنواستطاع
بقرارالسوقهذادوالر، ومت إغالقمليونعشرسبعةجتاوزت

، مع مالحظة عدم )19/3/2003(بتاريخ إدارتهجملسمن
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اعتبار
كانت تدار من قبل وزارة املالية العراقية

ذواقتصاديلألوراق املالية سوقالعراقيعترب سوق
جملسقبلمنجبهة، يدارمرتبطغريوإداريمايلاستقالل

للقطاعاالقتصاديةالشرائحخمتلفميثلونأعضاءمنمكون
يلتقيالذياحملافظني باعتباره املكانجملسيسمىياالستثمار 

األفرادبنياملالفيهينساباليتالقنواتاملستثمرون وأحدىفيه
املدخراتتعبئةيفيساعدممااملختلفةوالقطاعاتواملؤسسات

.املختلفةالفرص االستثماريةوتوجيهها حنووتنميتها
من سياسة إعادة ضلألوراق املاليةالعراقسوقتطوربدأ

صدر إذهيكلة االقتصاد العراقي واالجتاه حنو اقتصاد السوق، 
لتأسيس)18/4/2004(بتاريخ)74(املرقماملؤقتالقانون

سوق: يف العراق ومهااملالرأسقطاعيفمهمتنيمؤسستني
.العراقيةاملاليةاألوراقاملالية وهيئةلألوراقالعراق

سوقمزاولةعلىالعراقيةاملاليةراقاألو هيئةموافقةوصدرت
وشكل )41/4/2004(بتاريخ لنشاطهاملاليةألوراقلالعراق

من قبل جملس احلكم العراقي جملس احملافظني ومت تسمية أعضائه
حزيران بتاريخ)3983(يف جريدة الوقائع العراقية بالعددونشر

يومحاالفتتا بتحديدقرارااحملافظنيجملس، واختذ)2003(
يدوي أي تداولجلسةأولعقدشهدوالذي)24/6/2004(

تسجيل أوامر الشراء وأوامر الطلب على لوحات بالستيكية يف
شركة)15(جلسةأوليفاملسجلةالشركاتعددالسوق، وبلغ

لألوراقبغدادوقــــسيفمدرجاً كانبعضهاة فقطـمسامه
. املنحلاملالية

ق املالية يعترب منظمة غري رحبية، واآليت سوق العراق لألوراإن
: افتتاحهامنذاملاليةلألوراقالعراقسوقلتطورالعامالوصف

تداوليفاأللكرتونيةالنظمباستخدامالتداولتطوير آليات
جلساتمخسبدال من اللوحات البالستيكية وتنظيماألسهم
.)2009(منذ العام اسبوعياً 

واالشخاصاملؤثرةوالنسباإلفصاحوقواعدتعليماتبيقتط
واإليداعاأللكرتوينالتداولتعليماتجانبإىلاملطلعني

ت املال األسبوعية وإصدار النشراسوقجريدةاملركزي، وإصدار
.سنوية ودليل الشركاتاليومية والتقارير الشهرية وال

وأساتذةوطلبةواملوظفنيالوسطاءمهاراتوتطويرتدريب
.األلكرتونيةالنظمعلى تطبيقاجلامعات
)2004(عامدوالرمليار)1.1(منالسوقيةالقيمةارتفعت

.)2013(عام دوالرمليار)9.6(إىل

املتخصصة الوكاالتمعالتعاون,Mubasher(

Bloomberg)مراكزالسوق وبناءيفاالستثمارثقافةلنشر
.للسوقالبيانات
)2007(يل قانون االستثمار إعتبارًا من شهر آب تفع

والسماح لغري العراقيني بالتداول باألسهم بيعًا وشراءًا يف سوق 
.العراق لألوراق املالية

إىل االحتاد األوريب واآلسيوي ) 2005(إنضمام السوق عام 
لألسواق املالية واليت تتكون من ثالثني بورصة، ومن مث أختيارها 

).2008(ة االعمال عام عضواً يف جلن
 يف قاعدة )2010(دخول سوق العراق لألوراق املالية عام

. بيانات صندوق النقد العريب لألسواق املالية العربية
يوضح بعض مؤشرات التداول يف سوق العراق )2(إن اجلدول 

: لألوراق املالية وتطورها، وكاآليت
يني األسهم، مقاسًا مبالاملتداولةاألسهمإرتفاع مؤشر عدد

وبنسبة منو )2005(مليون سهم للعام )55639(تداول حيث 
)14393(بتداول ) 2004(مقارنة مع العام ) 286(%بلغت 

مليون سهم ) 876000(مليون سهم، بينما بلغ تداول األسهم 
مقارنة مع العام )60(%، أي بنسبة منو حوايل )2013(للعام 

عوام األخرى، ويوضح ، مع وجود نسب منو خمتلفة لأل)2004(
. )2011- 2004(عدد األسهم املتداولة للفرتة )1(الشكل 
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)2011-2004(حجم التداول في السوق للفترة ) 2(شكل )2011- 2004(عدد األسهم المتداولة للفترة ) 1(شكل 

مقاساً  إرتفاع مؤشر حجم التداول ) 2(يوضح الشكل 
ويتضح منه أن لدنانري العراقية، كمؤشر للسيولة ويقاس مباليني ا

)2005(مليون دينار للعام )721.3606(هذا احلجم بلغ
ويالحظ ، )2013(مليون دينار عام ) 2845000(وإرتفع إىل

إرتفاع ملعدل منو قيمة التداول خالل السنوات اخلمس األوىل من 
لعام يف ااحلاد الرتاجعإفتتاح سوق العراق لألوراق املالية ومن مث 

مرة أخرى باالرتفاععلى التوايل، وليبدأ )2010(و) 2009(
.بعد ذلك

ازدياد عدد الصفقات والعقود يف سوق العراق لألوراق املالية .1
مع استقرار عدد الشركات املدرجة واملتداولة وخاصة بعد السنة 

واالشكال )2(األوىل من افتتاح السوق وكما يوضحه اجلدول 
)3)(4)(5(.
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األرتفاع الواضح للقيمة السوقية أي ارتفاع رأمسال السوق 
، حيث بلغ نسبة )2006(وخاصة بعد العام ) رمسلة السوق(

) 2006(لعام بامقارنة ) 2013(للعام )488(%النمو حوايل 

، وهذا االرتفاع يف القيمة السوقية )6(الشكل تضح منيما ك
وحىت يف املؤشرات األخرى يرجع إىل سياسات

البنية التحتيةتطويرإىلجملس احملافظني اهلادفة وقرارات
.عززت ثقة املتعاملني بالسوقو للسوق
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)2011-2004(القيمة السوقية للفترة ) 6(شكل )2011-2004(رجة للفترة عدد الشركات المد) 5(شكل 

وبشكل عام ميكن القول بأن هناك ارتفاع مستمر يف أداء .2
مجيع يفنوراق املالية ويرجع ذلك إىل حتسسوق العراق لأل

وإىل حد اآلن، )2004(عاميف إفتتاحهامؤشرات التداول منذ 
كانتالسوق إىل االخنفاضات  تعرض ان حاالتويالحظ أيضاً 

أقل نسبة مقارنة باالرتفاعات املستمرة والنمو اإلجيايب يف رمسلة 
السوق، وهذا يدل على قدرة السوق على جذب االستثمارات 

غري لالسماحواملدخرات احمللية وحىت االستثمارات اخلارجية بعد 
.لتداول يف السوقلالعراقيني 

)2014-2004(للفرتةاملاليةلألوراقالعراقسوقيفالتداولمؤشرات-:) 2(جدول

السنة

عدد االسهم 
المتداولة 

)
سهممليون 

(

(حجم التداول 
مليون دينار

عدد العقود)

عدد الشركات 
المتداولة

عدد الشركات 
المدرجة

مؤشر السوق 
)

نقطة
(

(القيمة السوقية 
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(
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.
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(M

. ID
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o.
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N
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o.
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IS
X

 Index
(P

oint)

M
arket

V
alue

(M
illiard ID

)

200414393.673606.72151615----1715503
200555639.19366809.8355062808554.723160104
200657974.90146891.3838627849327.461948548

7200152990.97427367.4630885859432.162128868
2008150853.102301350.3431108879442.832282983
2009211290411928493398991100.863125000
2010255659400359717228385100.983446000
20114920009410001325748387136.034930000
20126260008940001360398085125.025597000
201387600028450001265707983113.1511476000

).2014- 2004(التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للفترة : المصدر

التوصيف االحصائي ملؤشرات التداول )3(يوضح اجلدول 
معدل إىلالذي يشرياملتوسط كلألوراق املالية  سوق العراق ل

ومعامل على واالدىنألواحلد اواالحنراف املعياري قيمة السلسة 
وضح اليت تجاك بريا إحصائيةاختبار االلتواء والتفلطح و 

خالل عشرة الدراسةملشاهداتاحتمالية التوزيع الطبيعي 
معظم ن أتبني ب، حيث )2014- 2004(سنوات متتالية للفرتة 
ومؤشر الشركاتتداول،المؤشر حجم(مؤشرات التداول كـ 

ال )السوقيةومؤشر القيمةاملسجلة،ومؤشر الشركاتاملتداولة،
وهذا يعين ) value-P(قيمة عنويةملالتوزيع الطبيعي فرضية تبع ت

مع عدم معنويتها ي عشوائية يف البياناتأعدم وجود 
ن إذ أ). ألسهم املتداولة، وعدد الصفقاتمؤشر ا(لكل من 
وباحنراف) 3981001(هو يمة السوقية القمتوسط 

.)2924170(معياري 
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التوصيف األحصائي ملؤشرات التداول يف سوق العراق لألوراق املالية-:) 3(جدول 
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Mean 242631.9 8592683. 67197.70 75.60000 81.20000 81.46778 3981001.
Median 104414.0 334080.1 52200.50 83.00000 86.00000 100.8600 3142552.

Maximum 876000.0 2845000. 136039.0 89.00000 94.00000 136.0300 11476000
Minimum 211.2900 400.3590 51.00000 6.000000 15.00000 27.46000 5503.171
Std. Dev. 310096.9 862528.3 48271.20 24.65856 23.63049 42.11710 2924170.
Skewness 1.065311 1.961412 0.402582 2.584213- 2.511677- 0.111206- 1.843205
Kurtosis 2.650673 5.838401 1.766933 7.858736 7.637530 1.381606 5.450227

Bera-Jarque 1.942325 7779.768 0.903643 20.96664 19.47532 1.000750 8.163843
Probability 0.378643 0.007564 0.636468 0.000028 0.000059 0.606303 0.016875

Sum 2426319. 5926838. 671977.0 756.0000 812.0000 733.2100 39810006
Sum Sq.Dev. 8.65E+11 6.70E+12 2.10E+10 5472.400 5025.600 .8014190 7.70E+13
Observations 10 10 10 10 10 9 10

)Literature Reviews(السابقةالدراسات: رابعاً 
هناك العديد من الدراسات التطبيقية اليت أجريت حول 

، وأغلب سواق املالية على املستوى الضعيفموضوع كفاءة األ
ة، ولكن يف اآلونة هذه الدراسات أجريت على الدول املتقدم

توى تركيز هذه الدراسات على الكفاءة على املساألخرية ازداد
يستعرض بعض )4(الضعيف يف أسواق الدول الناشئة، واجلدول 

:هذه الدراسات

بعض الدراسات السابقة حول كفاءة السوق على املستوى الضعيف يف الدول الناشئةاستعراض -:) 4(جدول 
المراجعةالدراسة

Patel, Radadia &
Dhawan, 2012

ومت استخدام اختبار التكرارات، )31/3/2011-1/1/2000(وية خمتارة للفرتة اجريت هذه الدراسة يف أربعة أسواق مالية آسي
مسرينوف، والنتائج أشارت إىل عدم كفاءة هذه -واختبار جذر الوحدة، ونسبة التباين، واالرتباط املتسلسل، واختبار كوملوكروف

.األسواق على املستوى الضعيف
Irfan, Saleem &
Irfan, 2011

يف باكستان للفرتة )KSE(لى سعر االفتتاح واإلغالق األسبوعي لسوق كراتشي لألوراق املالية اجريت الدراسة ع
دارلني، - ويلك، اختبار اندرسون-مسرينوف، اختبار شابريو-باستخدام اختبار كوملوكروف)1/1/1999-31/8/2009(

االفتتاح واإلغالق التوزيع الطبيعي والعشوائي، وخلصت النتائج إىل عدم إتباع سعر. فريون، واختبار التكرارات-واختبار فيليب
,Zahid(وبالتايل رفض فرضية كفاءة السوق على املستوى الضعيف، وهذه النتائج متفقة مع ما توصلت إليه كل من 

;Ramazan & Ramazan, 2012; Bashir, Ilyas & Furrukh, 2011.(
Awad & Daraghma,
2009

األسهم اليومية يف مؤشر الغد، واملؤشر العام، ومؤشر القطاعات يف ألسعارالسوقلكفاءةعيفالضركزت الدراسة على النموذج
باستخدام االختبارات املعلمية مثل )31/10/2008- 1/1/1998(يف فلسطني للفرتة )PSE(سوق فلسطني لألوراق املالية

وأشارت نتائج . ية كاختبار فيليب فريون، واختبار التكراراتواختبار ديكي فولر، واالختبارات الالمعلم, اختبار االرتباط املتسلسل
كل االختبارت إىل أن العائد اليومي لسوق فلسطني لألوراق املالية ال تتوزع طبيعيًا، واعتبار السوق غري كفوءًا على املستوى 

التهتموين، (يف االردن ودراسات أخرى )2009درويش، (الضعيف، وهذه النتائج تتفق مع دراسة أخرى أجريت يف فلسطني 
2008.(

Nwosa & Oseni,
2011

باستخدام اختبار االرتباط املتعدد )2010-1985(السوق الكفوء يف سوق األسهم النيجريية للفرتة قام الباحثان باختبار فرضية
يجريية غري كفوءة وأسعار األسهم وتبينت نتائج االرتباط واالحندار بان سوق األسهم الن. املتسلسل، وأساليب االحندار يف التحليل

ال تظهر السلوك العشوائي لألوراق املالية وال تتوزع طبيعياً، وبالتايل يعترب السوق غري كفوءًا على املستوى الضعيف، واقرتحت 
مع دراسة الدراسة بأن يتم تطوير كفاءة السوق من خالل اإلشراف املالئم من قبل السلطات الرمسية، وهذه النتائج جاءت متفقة 

)2010,Gimba.(
Chiwira &
Muyambiri, 2012

حاولت هذه الدراسة تقييم وجود املستوى الضعيف من الكفاءة يف سوق بوتسوانا لألوراق املالية، ومت اختبار الدراسة عن طريق 
على مؤشر كل الشركات فريون -مسرينوف، واختبار فيليب- فولر، واختبار االرتباط الذايت، واختبار كوملوكروف-اختبار ديكي

)ACI ( للفرتة)وأشارت نتائج الدراسة إىل أن السوق غري كفوءة على املستوى الضعيف وحتتاج إىل تعديالت ). 2008- 2004
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.
Nikita, & Soekarno,
2012

سهم االندنوسية للمؤشرين 
)LQ45&IHSG ( ألربعة سنوات متتالية للفرتة)ومت استخدام اختبار التكرارات، ،)31/12/2011- 1/1/2008

وأظهرت الدراسة السلوك غري العشوائي واالرتباط املتعدد املعنوي لكل من املؤشرين، وجاءت . واالرتباط املتعدد وحتليل االحندار
املتغريات يف معادلة االحندار على التأكيد بأن سوق األسهم االندنوسية غري كفوءة على املستوى الضعيف معنوية العالقة بني
.خالل فرتة الدراسة

Dragot˘a & Tilic˘a,
2013

اختربت هذه الدراسة امكانية التنبؤ بالعائد باالعتماد على السجالت املاضية نيابة عن املستوى الضعيف من الكفاءة ملؤشر 
السوق ولألسهم األكثر أمهية لعشرين دولة من أوربا الشرقية واليت كانت سابقًا دوًال اشرتاكيًا خالل فرتة األزمة املالية اليت كانت 

ومت استخدام اختبار جذر الوحدة، واختبار الدورات، واختبار نسبة ،)1/12/2010-1/1/2008(تعانيها هذه الدول للمدة 
ل، وتلخصت النتائج بوجود انسجام بني خمتلف الدول على الرغم من وجود اختالفات يف مستوى كفاءة التباين، واختبار فلرت رو 

.الدولهذه أسواق 
Singh & Sapna,
2013

ومشلت مشاهدات أسبوعية وشهرية للفرتة قامت هذه الدراسة بقياس كفاءة أسواق دول َاسيوية خمتارة على املستوى الضعيف
ومت إجراء التحليل باستخدام اختبار . ات املختارة من موقع ياهو املايللسعر إغالق املؤشر )1/1/2003-31/12/2011(

وخلصت الدراسة إىل أن سوق هانكسينك تتبع السلوك العشوائي . جونك، واختبار التكرارات-االرتباط الذايت، وإحصائية بوكس
.اليت ال تتبع السلوك العشوائيدول البقية وقاَ كفوءاَ على املستوى الضعيف بعكس وبالتايل يعترب س

Asiri & Alzeera,
2013

وتوقعت بأن يكون التداول يتبع السري قامت هذه الدراسة باختبار كفاءة سوق االسهم السعودية على املستوى الضعيف
-15/11/0620(وتضمنت الدراسة كل مؤشرات األسهم ومنها القطاعية لسعر اإلغالق اليومية للفرتة . العشوائي

واتسون، واختبار -ومت استخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فولر، واختبار ارتباط بريسون، واختبار دوربون،)15/11/2012
ونتائج االختبارات األربعة أكدت على عدم  . الدورات للتاكد من عدم سكون األسعار اليومية لكل الشركات املدرجة يف السوق

أرباحا غري اعتيادية املستثمرونأن حيقققطاعاً، وبالتايل ال يتوقعوإلحدى عشرةلسوقلكفاءة السوق على املستوى الضعيف 
Ashikh&Abdullah(باالعتماد على املعلومات التارخيية والتحليل الفين، وهذه الدراسة أكدت ما توصل إليه دراسة 

2012(.
Gupta & Yang,
2011

، ومت )NSEBSE &(يف من الكفاءة يف سوقني لألوراق املالية يف اهلندحاولت هذه الدراسة التعرف على املستوى الضع
وأشارت ).2011-1997(فريون، واختبار كي يب اس اس للفرتة -اختبار الدراسة عن طريق اختبار ديكي فولر، واختبار فيليب

ومت تعزيز هذه النتائج يف السوق . ةنتائج الدراسة إىل أن السوق غري كفوءة على املستوى الضعيف للبيانات اليومية واالسبوعي
.)Kumar & Singh, 2013(اهلندية يف دراسة 

Elango & Hussein,
2008

على عينة من املشاهدات اليومية هلذه األسواق قام الباحثان باختبار كفاءة أسواق جملس التعاون اخلليجي على املستوى الضعيف
. مسريوف، واختبار جذر الوحدة- ت البحث باستخدام اختبار كوملوكروفومت اختبار فرضيا،)11/2006-10/2001(للفرتة 

.ونتائج الدراسة أوضحت بعدم كفاءة األسواق السبعة على املستوى الضعيف
،)Chen & Metghalchi, 2012(بعض الدراسات اليت أظهرت كفاءة السوق على املستوى الضعيف، فمثًال يف الربازيل دراسات أخرى

،)Asiri,2008(، يف البحرين )Moustafa,2004(، يف اإلمارات )Mahendru&armaSh,2009(يف اهلند 
.(Xiaozhou & Yunfei, 2011; Lim, et al, 2009)يف الصني 

يوضح االختالف والتناقض يف نتائج )4(إن اجلدول 
الدراسات السابقة اليت أجريت يف الدول الناشئة، حيث أظهرت 

األسواق وعدم كفاءة أسواق أخرى على النتائج كفاءة بعض 
عظم هذه األسواق كانت غري  املستوى الضعيف، إال إن م

إن الدراسات التطبيقية اليت أجريت يف أسواق يف حني . كفوءة
الدول املتقدمة دعمت املستوى الضعيف من فرضية كفاءة 

ولذلك توسعت ،)Ansari&Sapate,2011(السوق 
مة إىل مسار أوسع من فرضية الكفاءة الدراسات يف الدول املتقد

شبه(ودخلت يف نطاقها مستوياتعلى املستوى الضعيف 

املستوىعلىاألسواقهذهنتيجة كفاءة) والقويالقوي
.الضعيف بعكس حالة الدول الناشئة

وبشكل عام ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف 
ى املستوى الضعيف 
لسوق مايل حديث العهد ولدول نامية بدأت مزاولة نشاطها يف 

، وهذه الدول كانت)2004(العقد األخري أي بعد عام 
وما زالت غارقة يف احلروب وعدم وجود استقرار اقتصادي

.ومايل واجتماعي
وهذه الدراسة تضمنت مشاهدات لسلسلة زمنية حديثة مل 

تدرس من قبل ل
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حيزًا يف الدراسات التطبيقية حلد اآلن، واستخدمت الدراسة 
األساليب اإلحصائية الختبار فرضية الدراسة بشكل أمشل مقارنة 

غري باستخدام عدة اختبارات معلمية و مع الدراسات السابقة 
ع عكس مجييمعلمية، لغرض معرفة فيما إذا كان السوق 

إذا كان املستثمر يستطيع أن حيقق فيمااملعلومات املتوفرة ومعرفة
أرباحًا غري إعتيادية تفوق اآلخرين من خالل التنبؤ باألسعار 
املستقبلية باالعتماد على األسعار التارخيية ومن مث اعتبار السوق 

. غري كفوءأ على املستوى الضعيف
الجانب التطبيقي للدراسة: المبحث الثالث

إذا  فيمايوجد أسلوبني رئيسني ميكن استخدامهما ملعرفة
األول : مشاهدات السلسلة الزمنية تتبع التوزيع الطبيعيتكان

يعتمد على الفحص البصري لألشكال واملخططات 
، والثاين يعتمد على & Irfan, 2011(Irfan, Salem(البيانية

ل ويفضحصائية اليت تكون نتائجها دقيقةاالختبارات اإل

كون حجم العينة كبرياً، واملدخلني يوضحان يإستخدامها عندما 
عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيت فيما إذا كان

.واحلركة العشوائية أم ال
الجانب الوصفي لمشاهدات الدراسة: أوالً 

املتعلقة بسعر تضمنت الدراسة مشاهدات السلسلة الزمنية 
- 4/1/2011(راق لألوراق املالية للفرتة إغالق مؤشر سوق الع

علىللتعرفاالختباراتببعضالقياممت، حيث)7/1/2014
التحليل فمثال مت عرض مشاهدات إجراءقبلالبياناتطبيعة

مشاهدة يومية، )923(شمليوالذي)8(الشكل يفالدراسة
سعر إغالقويالحظ عدم ثبات واستقرار اجتاه حركة

سوق العراق لألوراق املالية لعدم وجود اجتاه حمدد، وجلعل 
البيانات مستقرة مت أخذ الفرق األول من عينة الدراسة كما يف 

ايل حيث أصبحت السلسلة مستقرة وبالت)9(الشكل 
.الفرق األول من السلسلة أصبح ساكنأ
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)7/1/2014-4/1/2010(للفترة راق المالية سعر إغالق سوق العراق لألو حركة ) 8(شكل 
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)7/1/2014-4/1/2010(حركة سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية للفرتة -:)9(شكل 

التدقيق البصري لألشكال البيانية: ثانياً 
للتأكد من فرضية التوزيع الطبيعي ملشاهدات سعر إغالق 

البصري لألشكال سوق العراق لألوراق املالية عن طريق الفحص 
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، تإذا كانفيما البيانية ملعرفة 

عينة الدراسةكرب حجم ل) Histogram(ولذلك مت استخدام 
مشاهدة يومية، ويف حالة كون حجم العينة )923(تضمنت اليت

dotandLeaf&Stem(صغريًا فإنه يفضل استخدام 

plot .(نقاط تصب على اخلط املستقيم يف وجيب أن تكون ال

,Irfan, Irfan & Awais(حسب كل من )3(الشكل 

2010; Saleem, 2007 ( لكي تكون البيانات تتبع فرضية
التوزيع الطبيعي ال تتبع التوزيع الطبيعي وعكس ذلك 

، ويستنتج من الشكل عدم )3(كل شوكما يوضحه ال
ق لألوراق املالية على املستوى الضعيف نتيجة كفاءة سوق العرا

رفض فرضية التوزيع الطبيعي بسبب عدم استقرار العقد
.حول اخلط املائل
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)7/1/4201-4/1/2010(كيو لسعر اإلغالق اليومي لسوق العراق لألوراق املالية للفرتة -كيو-:) 10(شكل 

)TestsNonparametric(الالمعلمية االختبارات: ثالثاً 
قتصر الدراسة على االعتماد على الفحص البصري تمل 

لألشكال البيانية لغرض التأكد من أن البيانات تتبع فرضية 
التوزيع الطبيعي أم ال، وإمنا مت استخدام بعض االختبارات 

معلمية  أيضًا ملعرفة سلوك سعر إغالق سوق العراق لألوراق الال
ة للتاكد من أن التغريات فيها تتبع التوزيع الطبيعي ام ال، املالي

:ومن هذه االختبارات كاآليت
)Bera Test-Jarque(بيرا-اختبار جاك.1

يوضح التوصيف اإلحصائي املتعدد لسعر )5(إن اجلدول 
املتوسط، اإلغالق اليومي لسوق العراق لألوراق املالية ك

معامل االلتواء و حلد االدىن، احلد االعلى واو االحنراف املعياري، و 
، وهذا التوصيف حصائية جاك برياإاختبار و ومعامل التفلطح 
ن إو ، مل تتحققفرضية التوزيع الطبيعيأنيقدم دليل على 

تبع التوزيع ال تن البيانات أبأثبتاختبار احصائية جاك بريا 
عدم وجود وهذا يعين ، )value-P(قيمة عنويةملالطبيعي نتيجة 

سعر إغالق سوق ن متوسط إائية يف البيانات، حيث ي عشو أ
وباحنراف )116.083(هو لعينة الدراسة العراق لألوراق املالية

)Skewness(، وجيب أن تكون قيمة االلتواء )15.44(معياري 

قريبة من املتوسط أي قريبة من )Kurtosis(وقيمة التفلطح
متني الصفر، ولذلك يكون من الصعب االعتماد على القي
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لتحديد فيما إذا كانت املشاهدات تتبع التوزيع الطبيعي أم 
بريا يف أن سعر إغالق مؤشر –اختبار جاكويوضح. ال

مستوى سوق العراق لألوراق املالية ال يتبع التوزيع الطبيعي الن 

، وبالتايل يعترب السوق غري كفوء على )0.005(املعنوية أقل من 
. )11(املستوى الضعيف كما يف الشكل 

7/1/4201-4/1/2010(التوصيف اإلحصائي لسعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية )-):11(شكل 

الوصف اإلحصائي لسعر إغالق مؤشر سوق العراق لألوراق املالية-) :5(جدول 
IRAQCLOSEPRICE

Mean 116.0830

Median 118.6700

Maximum 146.7100

Minimum 89.73000

Std. Dev. 15.44013

Skewness -0.176789

Kurtosis 2.273164

Jarque-Bera 25.12510

Probability 0.000004

Sum 107144.6

Sum Sq. Dev. 219802.6

Observations 923

ويلك - سميرنوف واختبار شابيرو–اختبار كولموكوروف 
)Wilk test-Smirnov test & Shapiro-Kolmogorov(

إن اختبار كوملوكوروف ومسرينوف هو من االختبارات 
الالمعلمية اليت استخدمت لغرض التحقق من فرضية التوزيع 
الطبيعي لسعر اإلغالق اليومي لسوق العراق لألوراق املالية، 

نتائج هذا االختبار اليت تشري إىل عدم )6(حيث يوضح اجلدول 
اتباع فرضية التوزيع الطبيعي ألن قيمة املعنوية أقل من قيمة ألفا 

، وبالتايل عدم قبول فرضية العدم وإّن البيانات ال تتبع )0.005(
التوزيع الطبيعي وهذا يعين بأن سعر اإلغالق اليومي لسوق 

وزيع الطبيعي، وبذلك العراق لألوراق املالية ال يتبع فرضية الت
يستنتج بأن سوق العراق لألوراق املالية غري كفوءة نتيجة عدم 
إتباع السوق فرضية التوزيع الطبيعي وبذلك يرفض الفرضية 
البحثية هلذه الدراسة، وهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج 

& Ahmed & Samad, 2008; Awad(دراسة كل من 

Daraghma, 2009( واجلدول ،)يوضح بأن   اختبار )7
- ويلك توصل إىل نفس نتائح اختبار كوملوكوروف-شابريو

.مسرينوف
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Series: IRAQCLOSEPRICE
Sample 1 923
Observations 923

Mean  116.0830
Median  118.6700
Maximum  146.7100
Minimum  89.73000
Std. Dev.  15.44013
Skewness -0.176789
Kurtosis  2.273164

Jarque-Bera  25.12510
Probability  0.000004
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لسعر إغالق مؤشر سوق العراق لألوراق املاليةشابريو-ويلكاختبارو اختبار كوملوكوروف و مسرينوفنتائج -:)6(جدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test IRAQCLOSEPRICE
N 923
Normal Parametersa,b Mean 116.0830

Std. Deviation 15.44013
Most Extreme Differences Absolute .148

Positive .121
Negative -.148

Kolmogorov-Smirnov Z 4.494
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

لسعر إغالق مؤشر سوق العراق لألوراق املاليةيلكو -شابريوختبارنتائج -:)7(جدول 
Tests of Normality

Shapiro-Wilk
Statistic df Sig.

IRAQCLOSEPRICE .920 923 .000
a. Lilliefors Significance Correction

فون ميسيس، واختبار واتسون، واختبار -اختبار كرامر.2
est, Watsonvon Mises t-Cramer(دارلين -اندرسون

Darling test-test, Anderson(
فون ميسيس، -نتائج اختبار كرامر)8(يوضح اجلدول 

لتؤكداليت جاءت و دارلني - واختبار واتسون، واختبار اندرسون

ويلك، -ومسرينوف واختبار شابريو-نتائج اختبار كوملوكوروف
تبع يرفض فرضية أن سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية و 

.وزيع الطبيعيالت

لسعر إغالق مؤشر سوق العراق لألوراق املاليةدارلني-اندرسونواختبارواتسون،واختبارميسيس،فون- كرامراختبارنتائج -:) 8(جدول 
Empirical distribution test (EDT)

Empirical Distribution Test for IRAQCLOSEPRICE
Hypothesis: Normal
Date: 04/21/14   Time: 01:23
Sample: 1 923
Included observations: 923

Method Value Adj. Value Prob.

Lilliefors (D) 0.147916 NA 0.0000
Cramer-von Mises (W2) 4.674967 4.677499 0.0000
Watson (U2) 4.581696 4.584178 0.0000
Anderson-Darling (A2) 28.60758 28.63090 0.0000

Method: Maximum Likelihood - d.f. corrected (Exact Solution)

Parameter Value Std. Error z-Statistic Prob.

MU 116.0830 0.508218 228.4117 0.0000
SIGMA 15.44013 0.359559 42.94182 0.0000

Log likelihood -3835.404 Mean dependent var. 116.0830
No. of Coefficients 2 S.D. dependent var. 15.44013
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يستنتج من نتائج االختبارات املعلمية املتمثلة يف اختبار 
-ويلكواختبارمسرينوف-كوملوكوروفبريا، واختبار-جاك

واختبارواتسون،واختبارميسيس،فون-كرامرابريو، واختبارش
دارلني برفض الفرضية األوىل من الدراسة املتمثلة يف أن -اندرسون

تبع التوزيع الطبيعي، يسعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية 
.على املستوى الضعيفوبالتايل اعتبار السوق غري كفوء

)TestsParametric(االختبارات المعلمية : رابعاً 
مل تقتصر الدراسة على التدقيق البصري لألشكال البيانية 

على مية ملعرفة إذا كانت السوق كفوءاواالختبارات الالمعل
املستوى الضعيف، وإمنا مت استخدام االختبارات املعلمية أيضاً 
ملعرفة سلوك سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية للتاكد من 

.فيها تتبع فرضية السري العشوائي أم الأن التغريات 
)TestRootUnit(اختبار جذر الوحدة 

وهنا مت استخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فولر املعدل 
)FullerDickeyAugmented (فريون -ولفيليب)Unit

PerronPhillipstestroot ( الختبار فرضية الدراسة واملتمثلة
تصف يسوق العراق لألوراق املالية يف أن سعر اإلغالق اليومي ل

يوضح نتائج )9(إّن اجلدول . بالعشوائية خالل فرتة الدراسة
يوضح نتائج اختبار )10(اختبار ديكي فولر املعدل، واجلدول 

فيليب فريون ومبا أن القيمة اإلحصائية يف االختبارين أكرب من 
يعين ،)050.0(القيمة املعنوية أقل من قيمة ألفا و القيمة احلرجة، 

ذلك رفض الفرضية العشوائية نتيجة وجود جذر الوحدة أي أن 
السلسلة الزمنية غري ساكنة عند املستوى وتصبح ساكنة عند 

العراق لألوراق املالية أخذ الفرق األول، وهذا يؤكد بأن سوق 
على املستوى الضعيف، وهذا يعين رفض الفرضية غري كفوء

أن السوق تتبع فرضية السري الثانية من الدراسة املتمثلة يف
العشوائي، وهذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسة كل من 

)Patel, et al, 2012; Ifeakachukwu & Olasunkanmi,
2011; Joshi,  2012; Nikita & Soekarno, 2012.(

فولر عند املستوى واالختالف األوللديكيالوحدةجذراختبارنتائج-:)9(جدول 
ADF at Level ADF at First

Difference
T-Statistic Prob. T-

Statistic
Prob.

Constant -1.889886 0.3372 -
30.92099

0.0000

Constant & Trend -1.999104 0.6005 -
30.90609

0.0000

None 0.163530 0.7334 -
30.93163

0.0000

Critical Va. 5% -2.864462 -
3.414696

-1.941167

فريون عند املستوى واالختالف األول-الوحدة لفيليبجذرنتائج اختبار-:) 10(جدول
PP at Level PP at First

Difference
T-Statistic Prob. T-

Statistic
Prob.

Constant -1.871324 0.3461 -
30.9270

9

0.0000

Constant &
Trend

-1.982128 0.6098 -
30.9121

8

0.0000

None 0.179603 0.7382 -
30.9374

7

0.0000

Critical Va.
5%

-2.864462 -3.414696 -1.941167
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)Run Test(الدورات اختبار.1
اخلاص باختبار الدورات الذي يوضح بأن )11(إن اجلدول 

اإلحصائية مل تقع يف املنطقة احلرجة، وأيضا كانت )Z(قيمة 
ستوى املعنوية، وهي أقل من م)0.0000(القيمة االحتمالية هي 

وبالتايل يتم رفض الفرضية العشوائية وهذا يعين بان اختبار 

تتحرك بشكل عشوائي، وبالتايل يتم رفض الفرضية الثانية 
املتمثلة باتباع السوق النمط العشوائي، وهذه النتائج جاءت 

;Patel, et al, 2012(ل من متوافقة مع دراسة ك
Joshi,2011;Ifeakachukwu & Olasunkanmi,

2012; Nikita & Soekarno, 2012.(

الدوراتنتائج اختبار-:)11(جدول 
Run Test Iraqicloseprice

Test Valuea 118.67

Cases < Test Value 459

Cases >= Test Value 464

Total Cases 923
Number of Runs 32

Z -28.355
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Median

)Autocorrelation Test(اختبار اإلرتباط الذاتي .2
بوجود ارتباط ذايت بني القيمة )12(يالحظ من الشكل 

احلالية يف السلسلة الزمنية مع نفسها يف الفرتات السابقة، وإن 
لسعر )Box St.-Ljung(يوضح معنوية قيم )12(اجلدول 

اإلغالق اليومي لسوق العراق لألوراق املالية إىل فرتة إبطاء 
، وهذا يعين رفض فرضية السري العشوائي وعدم كفاءة )16(

السوق على املستوى الضعيف، ونتائج هذا االختبار جاءت 
.  متوافقة مع ما توصل إليه اختبار جذر الوحدة واختبار الدورات

االرتباط الذايت لسعر اإلغالق لسوق العراق لألوراق املاليةختبارنتائج ا-:)12(جدول 
Autocorrelations

Series: IRAQCLOSEPRICE
Lag Auto

correlation
Std.

Errora
Box-Ljung Statistic
Value df Sig.b

1 .992 .033 911.942 1 .000
2 .985 .033 1811.272 2 .000
3 .978 .033 2698.653 3 .000
4 .970 .033 3573.122 4 .000
5 .963 .033 4435.551 5 .000
6 .955 .033 5285.582 6 .000
7 .948 .033 6122.418 7 .000
8 .939 .033 6945.771 8 .000
9 .932 .033 7756.309 9 .000

10 .924 .033 8554.464 10 .000
11 .916 .033 9340.418 11 .000
12 .909 .033 10114.925 12 .000
13 .902 .033 10878.483 13 .000
14 .895 .033 11631.664 14 .000
15 .889 .033 12375.250 15 .000
16 .883 .033 13109.479 16 .000

الوصف اإلحصائي لسعر إغالق مؤشر سوق العراق لألوراق املالية-:)12(شكل 
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ة لكل من اختبار يستنتج من نتائج االختبارات الالمعلمي
جذر الوحدة واختبار الدورات واختبار االرتباط الذايت برفض 
الفرضية الثانية من الدراسة املتمثلة يف أن سعر إغالق سوق 

وبالتايل اعتبار العراق لألوراق املالية تتبع السري العشوائي، 
.على املستوى الضعيفالسوق غري كفوء

ترحاتاالستنتاجات والمق: المبحث الرابع
االستنتاجات: أوالً 

:توصلت الدراسة اىل االستنتاجات االتية
عدة اساليب إحصائية الختبار كفاءة الباحثاستخدم.1

الضعيف، ومت تطبيق الدراسة فقط علىالسوق على املستوى
للفرتةالعراق لألوراق املاليةسعر اإلغالق اليومي لسوق

ات أخرى يف ، وذلك لعدم توفر مؤشر )7/1/2014- 4/1/2011(
.السوق كاملؤشرات القطاعية

بريا -التوصيف االحصائي واختبار جاكنتائجيستنتج من.2
ملؤشرات التداول لسوق العراق لألوراق املالية بوجود بعض 

التداول،املؤشرات اليت تتبع فرضية التوزيع الطبيعي كمؤشرحجم
ومؤشر املسجلة،ومؤشر الشركاتاملتداولة،ومؤشر الشركات

السوقية، ومؤشرات أخرى ال تتبع فرضية التوزيع الطبيعي  قيمةال
. الصفقاتوعدداملتداولة،األسهمكمؤشر

تستنتج الدراسة بأن سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية .3
على وأنه غري كفوءطبيعياً توزع توزيعا ال يخالل فرتة الدراسة 

رات اإلحصائية االختبا، وهذا ما أكدته نتائج املستوى الضعيف
مسرينوف،-كوملوكروفختبار  وابريا، -الالمعلمية كاختبار جاك

واختبارميسيس،فون-كرامرواختبارشابريو،واختبار
رفض الفرضية توبالتايلدارلني، - اندرسونواختبارواتسون،

.األوىل من الدراسة
تحرك بشكليأن سعر إغالق سوق العراق لألوراق املالية ال .4

، وهذا بالعشوائيةتصف يالل فرتة الدراسة وسلوكهعشوائي خال
فريون، - فولر واختبار فيليب-ما أكدته نتائج اختبار ديكي

واختبار الدورات واختبار اإلرتباط الذايت، وهذا يعين رفض 
العراق لألوراق املالية أن سوق أيالفرضية الثانية من الدراسة، 

.على املستوى الضعيفغري كفوء
توليدفرصة إمكانيةعطيياملاليةلألوراقراقالعسوقنإ.5

اعتيادية باالعتماد على معلومات اجتاهات األسعار غريأرباح
أحد ويعترب هذا لألسهم،األسعار املستقبليةالتارخيية للتنبؤ حبركة

.على املستوى الضعيفمعطيات السوق عندما تكون غري كفوء
ات السابقة التطبيقية مع معظم الدراسهذه الدراسة تتفق نتائج

اليت أجريت يف الدول النامية بشكل عام والدول املوجودة يف 
ودول جملس ) MENA(منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

.بشكل خاص) GCC(التعاون اخلليجي 
المقترحات: ثانياً 

إدارة ســـوق العــراق لــألوراق املاليـــة بالعمــل علـــى ضــرورة قيــام .1
مــــن ن واحــــد و آاملعلومــــات يف حصــــول املتعــــاملني علــــىضــــمان 
لتجنــب إعطــاء احتماليــة فرصــة حتقيــق أربــاح غــري نفســها النوعيــة 

املســتثمرين مــنغــريهحيققــهمــااعتياديــة مــن قبــل مســتثمر تفــوق
اآلخرين نتيجة عدم كفاءة السوق على املستوى الضعيف
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بــــــنيالــــــوعي والتفكــــــري العقــــــالين لقــــــرارات االســــــتثمارنشــــــر.2
التدريبيــة وورش العمـــل الــدوراتطريــقعــنالســوقيفاملتعــاملني

كاجلامعـــات واملراكـــز البحثيــــة، ووســـائل االعــــالم املختلفـــة وحــــىت 
.

قيام إدارة السوق باالهتمام واملسامهة مببادئ حوكمة .3
وذلك عن طريق وضع القواننيالشركات وخاصة املدرجة منها

الشركات املدرجة إدارةبنيالعالقةحتدداليتواملعايريوالقواعد
األسهمومحلةناحيةمنيف سوق العراق لألوراق املالية

مصاحلومحايةاملصاحل وتطبيق قواعدها كالشفافيةوأصحاب
السوق وتقييد يفاملتداولنيوصغارالشركاتيفاملسامهنيصغار

كة املتضاربني وعدم إعطاء فرصة حتقيق أرباح غري اعتيادية حر 
. لتعزيز كفاءة السوق على املستوى الضعيف

الدراسة قيام باحثني آخرين بإجراء دراسات اخرى توصي.4
كفاءة سوق العراق لألوراق املالية على املستوى الضعيف عن

ق من  سهم للشركات املدرجة فيها للتحقباستخدام أسعار األ
.كفا

المصادر 
المصادر العربية

 ،اخليارات األسرتاتيجية لألستثمار )2006(أسعد، زيرفان عبداحملسن ،
دراسة مقارنة مع دول اجلوار، رسالة ماجستري غري : العراقيفاالجنيب املباشر
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TESTING THE EFFICIENCY OF IRAQ STOCK EXCHANGE FOR PERIOD (2010-2014): AN
EMPIRICAL STUDY

ABSTRACT
This study attempt to know the existence of weak form efficiency in the Iraq stock exchange by
using daily closing prices for the period (4/1/2010-7/1/2014), the normality and random walk
hypothesis tested using the (Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test, Cramer-Von Mises,
Watson test, Anderson-Darling test, Augmented Dickey Fuller test, Phillips-Perron test, Run test
and Autocorrelation test), all the tests results showed that the Iraq stock exchange is not efficient at
the weak form, which mean that the market give the opportunity to get abnormal profits based on
historical prices to predict future prices.
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المتطلبات المالية والمحاسبية لتطبيق موازنة البرامج واالداء في اقليم كردستان
دراسة نظرية حتليلية

امحد حيىي عبد اهللا 
العراق-كوردستانم، اقليجامعة دهوك، االدارة واالقتصادفاكوليت،قسم احملاسبة

)2015آذار، 10:تاريخ القبول بالنشر،2014حزيران، 3:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
وضــع الباحــث ثــالث وقــد. تطبيــق موازنــة البــرامج واالداء فــي اقلــيم كردســتان ليــدور موضــوع البحــث حــول دراســة وتحليــل المتطلبــات الالزمــة 

مـاد التصـنيف الـوظيفي تطبيـق اسـاس االسـتحقاق كقاعـدة اساسـية متينـة لتطبيـق موازنـة البـرامج واالداء ، كمـا ان اعتاولها تتعلق ببيـان دورفرضيات 
،فضـال عـن التركيـز علـى تحـديث التشـريعاتالى التصنيف المعمول به حاليا سوف يعـزز مـن انسـيابية التحـول الـى موازنـة البـرامج واالداء باإلضافة

لـى جملـة مـن التوصـيات اهمهـا توصـل الباحـث اوقـد. الحالية كعامل فاعل فـي التطبيـق الكفـوء والفعـال لموازنـة البـرامج واالداءالمالية والمحاسبية
الى خلق القناعة لدى الكـوادر االداريـة باإلضافةبتطوير الكادر البشري ، ءاً ب من الموازنة بشكل تدريجي ابتداو ضرورة ان يكون تطبيق هذا االسل
ل دورات تدريبيـة داخـل وخـارج االقلـيم الـى ادخـال العـاملين فـي هـذا المجـاباإلضـافةهـذا . هـذه الموازنـة بأهميـةوالتنفيذية ذات الصلة بالموضوع 

ادر العاملـة لتطوير قابلياتهم ومهاراتهم وزيادة معارفهم المالية والمحاسبية والمهارات االدارية االخـرى ، فضـال عـن اعـداد نظـام للحـوافز لتلـك الكـو 
واخيـرا فـان . حقـل المـالي واالداري واالقتصـادي كة في المنظمات المهنية في الار في المؤتمرات والمشفي هذا المجال ، وكذلك الحضور الفاعل

.بحث يحاول تعزيز االفكار النظرية في هذا الجانب من خالل وضعها موضع التطبيق للمساهمة في تطوير اداء القطاع الحكومي لهذا ا

.موازنة الربامج واألداء ، املتطلبات املالية واحملاسبية ، إقليم كردستان:ة لدالالكلمات ا

قدمةالم
املوازنة العامة للدولة املرآة اليت تعكس السياسة تعترب

واالجتماعية اليت تنوي السري فيها خدمة للمجتمع ، االقتصادية
وتعد املوازنة . فهي تشكل العمود الفقري واملربر الالزم لوجودها 

االعامة يف معظم بلدان العامل تشكلوفقا ملوازنة البنود كو
وعلى الرغم من . والتنفيذعدادالتنظيم واالالسياق السلس يف 

بعض املزايا اليت حتققها هذه املوازنة ويف مقدمتها ضمان الرقابة 
ا مل تعد اكبة و قادرة على معلى نفقات وايرادات الدولة ، اال ا
ينها االزمات اليت التغريات اهلائلة اليت حصلت يف العامل ومن ب

وما رافقها من اختالالت اقتصادية وكذلك 1998حدثت عام 
والزالت اثارها حاضرة 2008االزمة العاملية اليت حدثت عام 

هذا فضال عن التغريات االخرية اليت حصلت يف بعض دول 
كبرية على كافة االصعدة عكسه من تأثرياتماالشرق االوسط و 

يف خضم هذه التحوالت يصبح .ديومن بينها اجلانب االقتصا
من الضروري اعادة النظر يف تطوير اعداد املوازنة العامة للدولة 

الذي جيب ان تلك التغريات وانسجاما مع تطور الدورلتبعا 
ال االقتصادي واالجتماعي وانسجاما مع  تضطلع به يف ا

ويف ضوء. التقدم احلاصل يف العلوم االدارية والكمية والسلوكية 
ليسلط الضوء على امكانية تطبيق موازنة البحثذلك يأيت هذا
يف اقليم كردستان والصعوبات اليت قد تقف يف الربامج واالداء

ا وقد اقرتحنا هلذا هطريق واملتطلبات اليت يرى الباحث االخذ 
ال  ا يف هذا ا .الغرض عدة توصيات جندها ضرورية للعمل 



لد 411،2015-399ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

400

منهجية البحث- 1
على يف ضوء املتغريات املتالحقة :بحثمشكلة ال1- 1

وما يستتبع ذلك من حتديات تواجه الصعيدين احمللي والعاملي
الدول يف حتقيق االستغالل االمثل ملواردها االقتصادية ، ويف ظل 
العوملة واخلصخصة اليت تشهدها دول العامل ، اصبحت احلاجة

تبع ذلك من ملحة لالهتمام بتطوير اعداد املوازنة العامة وما ي
ضرورة تطوير النظام احملاسيب احلكومي كون ان املوازنة العامة متثل 

. الشكل العام ملدخالت وخمرجات النظام احملاسيب احلكومي 
ولعل من بني اهم جوانب التطور الذي جيب ان يشهده املوازنة 
هو مدخل التكاليف للتعرف على قياس اداء الوحدات احلكومية 

اصر الكلفة الداخلة يف تنفيذ الربامج من خالل معرفة عن
وهذا ما يوفره . حتديد مراكز املسؤولية واالنشطة فضال عن 

ا حاليا .تطبيق موازنة الربامج واالداء  وملا كانت املوازنة املعمول 
ال تليب مستلزمات تقييم كفاءة ) موازنة البنود(قليم كردستان يف ا

اداء الوحدات احلكومية وذلك لقصورها يف
نشطة اليت تنفذها الدولة خالل السنة متابعة وتقييم الربامج واال

املالية لكون دورها االساسي يقتصر على الرقابة املالية والتشريعية
لنفقات وايرادات الدولة ، كما ان  النظام احملاسيب املتبع حاليا ال 

موازنة الربامج واالداء مما ميكن ان يواكب مستلزمات تطبيق 
ضا حتديثه مبا يتالءم مع هذه املوازنة لضمان حتقيق يتطلب اي

.لإلقليماالهداف االقتصادية واالجتماعية 
يهدف هذا البحث اىل تقدمي دراسة : اهداف البحث2- 1

نظرية حتليلية ملتطلبات مباشرة اقليم كردستان بتطوير املوازنة 
موازنة الربامج واالداء وذلك من خالل من خالل تطبيقالعامة 

: اليت ا
يف متابعة وتقييم بيان الدور الذي يلعبه موازنة الربامج واالداء- 1

اداء الوحدات احلكومية بالنظر ملا توفره هذه املوازنة من بيانات 
لقطاع احلكومي األداءتكاليف املوارد الالزمة حولجتميعية

. وكلفة تلك اخلدمات
نة الصعوبات اليت يتطلب تذليلها امام تطبيق مواز نبيا- 2

ومن بينها . الربامج واالداء ،وتوفري املستلزمات الضرورية لذلك

امهية ابراز اوجه االنفاق يف صيغة برامج وانشطة ومبا يكفل 
حتقيق الكفاءة العالية يف ختصيص املبالغ الالزمة والرقابة 

. ة البنودواملساءلة عنها وهذا ما ال يوفره موازن
اسيب احلكومي ال سيما يف التطرق اىل امهية تطوير النظام احمل- 3

جمال االسس احملاسبية ويف مقدمتها التحول من االساس النقدي 
ان القطاع احلكومي حاليا حيث جند. اىل اساس االستحقاق 

يستخدم االساس النقدي يف تسجيل النفقات وااليرادات دون 
السيما وان القطاع . ذه االموالاالهتمام بكيفية ادارة ه

لتشريع فيه بشكل كبري من خالل اللوائح احلكومي يتحكم ا
والتعليمات والقواعد االمر الذي يصب يف زيادة تعقيد مهام 

. بة العمليات يف اداء هذا القطاعالرقابة االدارية ورقا
يتمثل امهية هذا البحث يف بيان مربرات : اهمية البحث3- 1

قبل الربامج واالداء منالتحول من موازنة البنود اىل موازنة 
االت االتية  : اقليم كردستان يف ا

صيغة ممكنة ومبا يضمن بأفضلامهية ادارة اموال االقليم - 1
حتقيق الوفورات االقتصادية واالجتماعية وحتقيق اقصى اشباع 

الذي يستلزم حسن ادارة االموال رحلاجات جمتمع االقليم االم
كاليف اليت من خالل توفري البيانات التفصيلية والالزمة حول الت

ترتتب على عملية االنفاق ،فضال عن ضمان متابعة تقييم  
. كفاءة اداء القطاعات احلكومية 

على ضرورة جتاوز االسلوب التقليدي املعمول به التأكيد- 2
حاليا يف اعداد املوازنة والتحول اىل موازنة الربامج واالداء نظرا ملا 

واشباع احلاجات من حسن ادارة االموال وتوفري حتققه االخرية 
للمجتمع كما ونوعا وبالتايل حتقيق افضل استخدام ممكن ملوارد 

. االقليم 
عامة امهية اعادة النظر بالتصنيف املتبع لنفقات املوازنة ال- 3

وظيفي اضافة اىل التصنيف النوعي ليصار اىل اضافة التصنيف ال
ون دواالداري حيث يتعذر تنفيذ موازنة الربامج واالداء ب

. اث التصنيف الوظيفي استحد
لضمان فعالية وكفاءة اداء القطاع : فرضية البحث4- 1

احلكومي وحسن ادارة براجمه وانشطته يف حتقيق االهداف من 
تمع االقليم فان  وجوده ويف مقدمتها توفري احلاجات الضرورية 
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وترتكز فرضية .يتطلب التحول حنو موازنة الربامج واالداء االمر
:االيتالبحث على

ان تطبيق اساس االستحقاق يف النظام احملاسيب احلكومي - 1
. يوفر قاعدة اساسية صاحلة لتطبيق موازنة الربامج واالداء 

اىل التصنيف باإلضافةان اعتماد التصنيف الوظيفي - 2
االداري والنوعي يساعد عل تسهيل عملية التحول حنو موازنة 

الربامج واالداء
تطلب اجراء ملوازنة الربامج واالداء يان التطبيق الفعال - 3

.حملاسبيةملالية واحتديث يف التشريعات ا
قام الباحث باالعتماد املنهج النظري : منهج البحث5- 1

: التحليلي والذي يستند على التطرق اىل الفقرات االتية 
خلفية نظرية حول موازنة البنود ومربرات التحول منها اىل - 1

. ء موازنة الربامج واالدا
مفهوم موازنة الربامج واالداء كونه ميثل خطوة متقدمة - 2

متطورة يف اعداد املوازنة العامة واالسس اليت يعتمد عليها يف 
. االعداد

واظهارها مبا حيقق اجراءات تطبيق موازنة الربامج واالداء - 3
. االستفادة الضرورية العتمادها على الوجه االمثل 

املستند على دراسة امكانيات اعتماد املنهج الرباغماتيكي- 4
تطبيق موازنة الربامج واالداء وكيفية 

ا  تطويعه مبا يتناسب واحلاجة امللحة لتطوير املوازنة املعمول 
. حاليا 

االطار النظري للبحث- 2

الدولة يف حتقيق اهداف التنمية تعترب املوازنة العامة اداة
املالية اليت تعرب عن االقتصادية واالجتماعية حيث متثل اخلطة 

من خالل ختصيص املوارد يف هيئة السياسة املالية واالقتصادية
تمع استخدامات معينة بالشكل الذي بأفضلحيقق حاجات ا

محاد (هذا وحتقق املوازنة العامة عدة اهداف امهها . صورة ممكنة 
) : 77-1990:75، لبحروا

ارات من خالل املساعدة يف عمليات التخطيط واختاذ القر - 1
خالل الفرتة حصر احتياجات وحدات اجلهاز احلكومي

. وحصر موارد التمويل االخرى ،القادمة
املساعدة يف حتقيق الرقابة الفعالة على عمليات التنفيذ - 2

االداء الفعلي للربامج واالنشطة احلكومية بواسطة قياس 
ملخطط ومتابعتها ، ومن مث تقييم ادائها من خالل املقارنة بني ا

. احللول لتصحيح االحنرافات واقرتاح والفعلي 
الرقابة على اصول وممتلكات الوحدات احلكومية واحملافظة - 3

. عليها 
املساعدة يف ترشيد االنفاق احلكومي فضال عن التحقق - 4

من التزام الوحدات احلكومية بالقوانني والتعليمات الصادرة من 
. السلطات املختصة 

لعامة جزءا مهما من احملاسبة احلكومية حيث يتم وتعترب املوازنة ا
تسجيل فقرات املوازنة من نفقات ومصروفات يف سجالت 
حماسبية منتظمة وموحدة عند مباشرة الدوائر احلكومية 

. بالتصرفات املالية واليت تكون عادة يف بداية السنة املالية 
احلكومي وتظهر امهية ودور عالقة املوازنة العامة بالنظام احملاسيب

فقات يب املستخدم للموازنة بالنسبة للنمن خالل انعكاس التبو 
يئتها هلذا  وااليرادات على السجالت واملستندات الالزم 

.الغرض 
ومتثل اول صورة : )الموازنة التقليدية (موازنة البنود 2-1

حيث كان اهلدف االساسي للموازنة يف . املوازنة العامةإلعداد
مقصورا على حتقيق الرقابة املالية والتشريعية من بداية االمر

حتصيل االيرادات وفقا للقوانني مث انفاقها يف االغراض املخططة 
ا وحتقيقا هلدف الرقابة كان  ويف حدود االعتمادات املصرح 
البناء االساسي هلا مبوبا طبقا للنفقات ومن مث تفريعها اىل اصغر 

وقد كان . )99-98:2009،بو املكارمالسلطان وا(عناصرها 
له اسبابه حيث كان املفهوم الكالسيكي آنذاكهدف الرقابة 

قيق التوازن احلسايب وعدم جواز اقرتاض حتملبدأ توازن املوازنة هو 
الدول يف حالة حتقق عجز لديها جراء جتاوز نفقات الدولة 

ا هذا ويالحظ ان هذه املوازنة تراقب حركة التدفقات . إليرادا
للنفقات وااليرادات دون )اخلارجة والداخلة (دية النق
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االخذ باالعتبار بنوعية االداء الذي تقوم به الوحدة احلكومية 
. واهلدف من ذلك 

يعرف باملوازنة املتزايدة ،حيث ويقوم اعداد موازنة البنود على ما
االدىن احلدافرتاض ان اعتمادات العام اجلاري متثلتبدأ ب

للنفقات الالزمة للعام القادم مضافا اليها املبالغ ملقابلة الزيادة 
املتوقعة بالنسبة للربامج السابقة والقائمة مث تضاف االعتمادات 

مسعد (برنامج او انشطة جديدة متوقع تنفيذها أليالالزمة 
ا توعلى الرغم من املزايا اليت .)2009:92،خلطيبوآ تمتع 

ث البساطة يف االعداد والتنفيذ وحتقيق موازنة البنود من حي
الرقابة القانونية واملالية واكماهلا يف وقت مناسب ومبكر متهيدا 

عن السهولة واالنسيابية يف تسجيل النفقات فضالهالتنفيذ
تاال ان هذه املوازنة قد جو. وااليرادات وكذلك تصنيفها 

) : 6: 1982فرهود ،(بانتقادات عديدة امهها 
وضوح االهداف حيث ال يهتم القطاع احلكومي بوضع عدم - 1

. برامج هلا اهداف حمددة 
تؤكد هذه املوازنة على الرقابة واحملاسبة واملراجعة دون ربطها - 2

. بالتخطيط واعداد الربامج
التفاوض هوان االسلوب الغالب يف توزيع االعتمادات- 3

ى مما خيلق انطباعا لدباألهدافواملساومة دون االهتمام 
اجلهات العليا بوجود زيادة مستمرة يف االعتمادات يستدعي 

. العمل على ختفيضها 
املبادئ غري الواقعية اليت تنبين عليها موازنة البنود ومنها السنوية - 4

. من االنتقادات للكثريوالشمول والتوازن واليت تعرضت الحقا 
تقدم فان تقديرات ايرادات ونفقات اىل ماباإلضافة

ةت احلكومية للسنة القادمة تعتمد على تقديرات الفرت الوحدا
السابقة ، وهذا يعين ضمنا اقرار الربامج واالنشطة اجلاري 
تنفيذها خالل السنة حىت يف حالة انتفاء احلاجة اىل االستمرار 

بسببيف ذلك الربنامج او النشاط او وجود احلاجة لذلك 
ة اخرى ان وهذا يعين بصيغ. مستجدات قد تطرأ فيما بعد 

االعتمادات حول ذلك الربنامج يف طريقه اىل التنفيذ يف مجيع 
.االحوال 

مما تقدم وبسبب املآخذ اليت ثبتت حول موازنة البنود فقد 
دفع ذلك العديد من الدول السيما املتقدمة لالنتقال اىل مرحلة 

ل من الرتكيز على امتطورة يف اعداد املوازنة من خالل االنتق
وااليرادات اىل مرحلة الرتكيز على على النفقاتالرقابة

االعتمادات ،فضال عن متابعة ختصصاالهداف اليت من اجلها 
وتقييم الربامج واالنشطة اليت تنفذها الوحدات احلكومية 

والكمية اإلدارية،السيما يف ظل التطور الذي حصل يف العلوم 
تكاليف وحماسبة وحماسبة الةر احملاسبة االداريو والسلوكية وظه

وكذلك يف ظل تزايد حجم االنفاق للقطاع احلكومي . املسؤولية 
جراء تدخلها الواضح يف االنشطة االقتصادية واالجتماعية وما

.اسلوب اعداد املوازنة العامةرتطويامهيةنيتبع ذلك م
يف الوقت الذي متثل فيه موازنة : موازنة البرامج واالداء2- 2

ختطي عدمضمانالرقايب ، حيث تركز جهودها يف البنود االجتاه 
ت املخصصة هلا خالل السنة داالوحدات احلكومية لالعتما

، حيث فان موازنة الربامج واالداء متثل االجتاه االداري .املالية
بدأت العديد من اجلهات االدارية يف تطبيق ما يوازي احملاسبة 

ة ان مضامني بدأ واضحا يف السنوات االخري حيثاالدارية ،
وقياس الرقابة على التكاليف والوصول اىل ادىن حد من التكلفة

اذا ما اردنا تقدمي االداء اصبحت حمل اهتمام تلك اجلهات
افضل خدمة لدافعي الضرائب بدرجة اكرب من الكفاءة او باقل 

وهذا ما ) . 27: 1988،حممد(تكلفة من العناصر املستخدمة 
حيث متثل اعداد وتنظيم متقدم ،داء توفره موازنة الربامج واال

يعتمد على اهلدف من االنفاق وليس جمرد امتام االنفاق للموازنة
مدخال يشكل انتقاال من الرتكيز املعتمد ،حيث متثل هذه املوازنة 

ميكن قياسهعلى اهلدف من االنفاق اىل الرتكيز على اداء
علية وان ج ، وذلك من خالل العمل بكفاءة وفااموالرب لألنشطة

على قياس العمل واحلركة واملعاينة دمادوات هدا املدخل يعت
.) 2008:42،مبارك(االحصائية وحماسبة التكاليف 

ا  املوازنة اليت تبني (وتعرف موازنة الربامج واالداء با
االسباب واالهداف اليت تطلب من اجلها االعتمادات 

اف وبيانات لقياس وتكاليف الربامج املقرتحة لتحقيق هذه االهد
فرهود )(مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج او نشاط 
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واالداء من هذا يتضح ان موازنة الربامج . )8:مذكور سابقا،
: ترتكز على ثالث اعمدة هي

ا بتهيئة موازنتها للسنة (قيام الوحدة احلكومية - 1 لدى مباشر
بالربامج طاليت ترتبباألهدافالسلطة املركزيةبإعالم) القادمة 

طلبها املزمع تنفيذها خالل الفرتة القادمة واليت من اجلها تربر
. لالعتمادات 

قيام الوحدة احلكومية بتهيئة جداول وكشوفات تفصيلية - 2
توضح تكاليف الربامج اليت ستنفذ يف الفرتة الالحقة وذلك 

. لتحقيق االهداف املوضوعة من قبلها 
العامل خالل العقود يف ظل التطور الكبري الذي شهده - 3

االخرية يف جمال العلوم السلوكية ونظم احملاسبة واالساليب 
قيام باإلمكانالكمية السيما يف جمال االحصاء فقد اصبح 

مسح ميداين وقياس التقدم الذي يطرأبإجراءالوحدة احلكومية 
. على تنفيذ كل برنامج 

تطبيق يستلزم :خطوات اعداد موازنة البرامج واالداء3- 2
موازنة الربامج واالداء توفري املناخ املناسب له واملقومات اليت 

ا خطوات جيبوهناك . تضمن املباشرة بتنفيذه  إلعداداملرور 
ومن اهم خطوات اعداد هذه املوازنة هو تربير . هذه املوازنة

االموال املطلوبة يف شكل اهداف قصرية االجل وطويلة االجل 
الربط بني تلك االهداف واالهداف العامة للوحدة احلكومية مع 

يستتبع مث ومن ) . 111:مذكور سابقا،لبحرمحاد وا(للدولة 
:    )186:2009،الرماحي(ذلك املرور باخلطوات االتية 

. احلكومية اخلدمية االهداف اخلاصة بالوحدةدحتدي- 1
حتديد الربامج واالنشطة اليت يستلزم تنفيذها خالل الفرتة - 2

. القادمة 
حتديد وحدة القياس ومعايري التكلفة لضمان تقييم اداء - 3

. الوحدة احلكومية خالل الفرتة القادمة 
حتديد العمل الواجب اداءه من خالل حتديد وتوصيف - 4

. وحدات االداء لكل نشاط 
موازنة الفرتة القادمة متهيدا لتقييم اداءها الفعلي يف داعدا- 5

.ضوء االهداف احملددة وفقا ملعايري التكلفة وحجم العمل املتوقع

الحظات عتبار املويف هذا الصدد فانه يتوجب االخذ باال
: والنقاط الضرورية التالية

اىل (ان تكون الربامج املقدمة من قبل كل وحدة حكومية - 1
توضحل لكل برنامج حبيث تفصيمتضمنة) لطة املركزيةالس

تفاصيل االنشطة اخلاصة بكل برنامج ،فضال عن بيان وحدات 
االداء اليت ستقوم بتنفيذ االنشطة اخلاصة بكل برنامج 

) . الوحدات االدارية اليت ستكلف بالتنفيذ (
لدى عملية تنفيذ الربامج والنشطة املسؤوليةامهية بيان مراكز - 2
. لتحقيق متابعة كفاءة االداء الك ضمانوذ
بيان تفاصيل وعناصر الكلفة داخل كل برنامج لضمان - 3

وهذا،متابعة اداء الوحدة احلكومية عند التنفيذ 
تشمل الوحدة احلكومية لقبعدة منمليعين ان اجلداول ا

. معطيات ومؤشرات كمية ونوعية حول كل برنامج او نشاط 
واعتماد االقتصاد يف عملية االنفاق لضمان حتقيق الرتشيد - 4

ل الوحدة بعدم اهلدر فيها لدى التنفيذ من قنوضماوالكفاءة 
احلكومية فان واحدة من وسائل حتقيق ذلك هو مراعاة االولوية 
من حيث امهية الربامج املزمع تنفيذها يف ضوء االهداف القومية 

،وميةربط بني هدف الوحدة احلكومية واالهداف القلالمن خال
كل ذلك يتم تقريره بعد االخذ باالعتبار الوضع االقتصادي

. واالبعاد املستقبلية وافاقها واالجتماعي الذي يعيشه البلد 
مما سبق يتضح انه لضمان تنفيذ موازنة الربامج واالداء فانه 

املوازنة حصر العمليات احلكومية بإعدادوجب على القائمني تي
ات عامة ، دفاع ، خدمات خدم(وتقسيمها اىل وظائف 

متهيدا )اجتماعية ،خدمات اقتصادية ،وظائف خدمية اخرى 
من ةلتقسيمها اىل عدد من الربامج واليت تشكل بدورها جمموع

االنشطة واخريا تقدير نفقات كل نشاط من حيث حتديد 
عناصر تكلفته وجتميعها لغرض الربنامج مث الوظيفة وهكذا 

العامة قديرات املوازنةجلميع الوظائف وصوال اىل ت
. )111- 110:2003امحرو،(

اليت تنفذها من اخلدماتوتندرج كل جمموعة متجانسة 
مثل وظيفة (من الوظائف الوحدات احلكومية حتت وظيفة

يف حني تتمثل خمرجات اداء . )الصحة وغريهالرتبية،التعليم،
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الوحدة احلكومية يف االنشطة اليت تنفذها ،اما الربنامج فهو
ا الدولة  يشكل حلقة الوصل بني الوظائف اليت تضطلع 

فمثال بالنسبة لوزارة ( متثل املنتج النهائي للربنامج واالنشطة اليت 
الصحة هناك برنامج تنظيم االسرة ،برنامج الوقاية الصحية 

) . وغريها 
حتقق موازنة الربامج : مزايا تطبيق موازنة البرامج واالداء4- 2

،عدسامساعيل و (من املزايا امهها هي كما يأيتلة واالداء مج
168:2010 -169 : (

ال - 1 من خالل حتديد وصياغة اهداف كل التخطيطيا
وحدة حكومية يف هيئة برامج وانشطة 

وترمجتها يف صورة وحدات اداء معرب عنها مبؤشرات كمية ونوعية 
ليت على فضال عن بيان عناصر التكاليف لكل برنامج ونشاط وا

. تم ختصيص االعتمادات الالزمةياسها اس
ال اال- 2 من خالل التقييم الفين واالقتصادي للربامج دائي ا

اليت حتققها الوحدات واالنشطة والعوائد االجتماعية واالقتصادية
. من تلك الربامج واالنشطة على مستوى الدولة 

ال التنظيمي من- 3 خالل ربط التصنيف الوظيفي بالتصنيف ا
اري حيث يساعد ذلك يف حتديد مراكز املسؤولية ووحدات االد

الساس املناسب حملاسبة املسؤولية لكل ااالداء وبالتايل خلق 
.مركز مسؤولية مكلف بالنشاط املوكل اليه 

اعطاء فرصة للعاملني للمشاركة يف اعداد املوازنة وصياغة - 4
قيق االهداف مما ينعكس يف رفع الروح املعنوية للعاملني حنو حت

. افضل اجناز 
جند ان موازنة الربامج واالداء هلا فإننااىل ما تقدم باإلضافة

منظور مستقبلي مع الرتكيز على احلاضر من حيث البعد الزمين 
يرتكز بعدها الزمين على املاضي ،فضال بعكس موازنة البنود اليت 

عن كون موازنة الربامج واالداء تربط بني مدخالت الوحدة 
املوارد واالصول الالزمة لقيامها بتقدمي اخلدمات (احلكومية
االجناز والعوائد املتحققة (وخمرجات تلك الوحدة ) للمجتمع

) . اقتصاديا واجتماعيا 
هناك معوقات : معوقات تطبيق موازنة البرامج واالداء5- 2

جب اخذها و و حتديات تواجه تطبيق موازنة الربامج واالداء يت

تذليلها ملباشرة بتطبيقها متهيدا لبذل اجلهود حنوباالعتبار لدى ا
: واهم تلك املعوقات هي. 
ان معظم النشاط احلكومي يتمثل يف كونه مكتيب واداري - 1
وقائية وغريها و ضال عن تقدمي خدمات تعليمية وعالجية ف

وبالتايل فان حتديد وحدة القياس على اساس علمي تكون من 
ائي ملموس الصعوبة مبكان وذلك لصعوبة حتد يد منتج 

) . 44: 1976حسنني ،(
ضرورة واحلاجة املاسة اىل وجود الرغبة واحلافز لدى االدارة ال- 2

اىل باإلضافةالسياسية واالدارة املالية احلكومية العليا والدنيا ،
نقص الكوادر الوظيفية املؤهلة وصعوبات تغيري التشريعات املالية 

مذكور امحرو،(اىل ذلك ذات العالقة اذا ما استدعى االمر
) . 114: سابقا

قصور النظم احملاسبية ونظم املعلومات املوجودة يف اجلهاز - 3
االداري للدولة عن الوفاء مبتطلبات موازنة الربامج واالداء ،فضال 

مكتبية  عن ارتفاع تكاليف تطبيقها ملا يتطلبه من جهود واعباء
وتنفيذ ومتابعة التقارير اخلاصة مبراحل اعداد إلعدادكثرية 

) 112: مذكور سابقا ،والبحرمحاد (وتقييم الربامج واالنشطة 
.
باالعتبارلألخذقد ال تكون موازنة الربامج واالداء مهيأة - 4

من سنة ألكثرامكانية مالحظة اخلطة االستثمارية اليت متتد 
وعلى الرغم .مالية واليت تندرج ضمن املوازنة االستثمارية للدولة 

فان هذه املوازنة تعترب مرحلة متقدمة عن موازنة البنود من ذلك 
باعتباره  (وبامكان استخدام نظام املوازنة والتخطيط والربجمة 

ا تربط بني ) كمرحلة متقدمة  بالنسبة للخطة االستثمارية كو
.لالقليم الربامج احلكومية واهدف اخلطة املركزية

تقال من االساس يستلزم تطبيق موازنة الربامج واالداء االن- 5
النقدي يف تسجيل التصرفات املالية للوحدات احلكومية اىل 
اساس االستحقاق كون ان تطبيق موازنة الربامج واالداء يستلزم 

معرفة التكاليف الفعلية للربامج واالنشطة اليت ستنفذ ابتداءً 
وبالتايل تقييم اداء الوحدة احلكومية وذلك ماال يوفره تطبيق 

ي ، فضال عن ان اساس االستحقاق حيقق مناخ االساس النقد
اية  اكثر وضوحا ودقة يف التعبري عن املركز املايل للدولة يف 
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امليزانية (السنة املالية لدى اعداد جدول عرض املركز املايل للدولة 
) . العامة 

يف وظيفي صنتعي تطبيق موازنة الربامج واالداء وجود ديست- 6
تمثلة التصنيفات املوجودة املاىلاضافة(للموازنة العامة 

.)بالتصنيف االداري والنوعي

المتطلبات المالية والمحاسبية لتطبيق موازنة البرامج - 3
.واالداء في اقليم كردستان 

موازنة (تعد موازنة اقليم كردستان على اساس البنود
،حيث يتم تبويب النفقات )االعتمادات او املوازنة الرقابية 

قتصر دور هذه يو . ساس االداري والنوعي العلى اوااليرادات
اداء الوحدات علىاملوازنة على حتقيق الرقابة املالية والتشريعية
.  ت املخصصة هلا ااحلكومية ،وضمان عدم جتاوزها لالعتماد

على الصعيد شهد اقليم كردستان تطورات واجنازات كبريةلقد 
االقتصادي واالجتماعي خالل العقدين االخريين وما رافق ذلك 

هذه . من حتقيق مكانة مرموقة على الصعيد احمللي والعاملي 
نظر ورؤية بإعادةالتغيريات تستلزم باملقابل قيام حكومة االقليم 

اعداد املوازنة املعتمدة حاليا ،السيما وان هذا ألسلوبشاملة 
،مما قه زيادة يف حجم انفاق االموال الالزمة التطور قد راف

يتطلب االستخدام االمثل للموارد املالية من خالل توجيه تلك 
املوارد حنو االستثمار يف الربامج واملشاريع التنموية يف ضوء 
اعتماد التقييم الفين واالقتصادي للمشاريع وبالتايل منع اهلدر 

ألعلىت والكلفة ،وحتقيقا والضياع وتوفريا للجهود املبذولة والوق
تمع االقليم  املعايري اعتمادان حتقيق كل ذلك يتطلب. املنافع 

االساليب الكمية واملؤشرات النوعية تستند اىلاحلديثة اليت 
،واستخدام حماسبة املسؤولية ونظم التكاليف واحملاسبة االدارية 

اعتماد موازنة ان . دة حاليا م،وهذا ماال توفره موازنة البنود املعت
الربامج واالداء يعاجل نقاط الضعف اليت تعاين منها موازنة البنود 

: واليت امهها 
جتاوز اسلوب املساومة والتفاوض ،حيث تسعى الوحدات - 1

اىل حماولة ) عند مناقشة املوازنة للفرتة الالحقة (احلكومية عادة 

ا ،وتقليل االيرا دات املتوقعة اقناع السلطة املركزية لزيادة ختصيصا
وهذا ما يضمن بقاء اداء الوحدة احلكومية يف مأمن من املساءلة 

. يف حالة وجود زيادة يف الصرف او اخنفاض يف االيرادات 
ان توفر البيانات الكمية والنوعية من خالل استخدام - 2

االساليب الكمية ونظم احملاسبة احلديثة اليت يتطلبها تطبيق 
يوجد ارضية ومناخ سليم لدعم اجلهات موازنة الربامج واالداء س

القرارية من خالل توفري البيانات التفصيلية اليت تقدمها االقسام 
ومن بينها التقارير الداخلية الدورية اليتاالدارية ذات العالقة 

تبني نسبة االجناز يف كل مرحلة لدى وحدات االداء خالل 
طلبات املالية ثنا الذي يتضمن املتحبويف نطاق . السنة املالية 

واحملاسبية لتطبيق موازنة الربامج واالداء ،نود التطرق اىل البنود 
: التالية 

اساس االستحقاق في النظام المحاسبي اعتماد1- 3
الحكومي يوفر قاعدة اساسية صالحة لتطبيق موازنة البرامج 

. واالداء 
يعكس النظام احملاسيب احلكومي نتائج تنفيذ املوازنة ، ومن 
بني اهم مفردات هذا النظام هو االساس املتبع يف تسجيل 

. نفقات وايرادات الوحدات احلكومية يف حساب قياس النتيجة 
يف اعداد احلسابات ويطبق االقليم حاليا االساس النقدي 

املبالغ املتبقية ،وبالتايل فاناخلتامية وامليزانية العامة للدولة
سيتم معاجلتها يف السنة املتحققة من االيرادات والنفقات 

او اليت سيتم ) بالنسبة لاليرادات(قبضها سيتم اليت املالية 
كما يعين ذلك عدم اظهار جدول). بالنسبة للنفقات( دفعها 

بتلك املبالغ املتبقية املتحققة وذلك لإلقليمعرض املركز املايل 
اية السنة املالية  ، بسبب ان لعدم اجراء قيود تسوية يف 

الساس النقدي يعكس املعامالت املالية اليت تتعلق فقط بواقعة ا
ان تطبيق االساس النقدي يرتتب . التسديد النقدي القبض او

اية السنة املالية ومل تصرف  عليها ان االعتمادات املتبقية يف 
يكون قدوهذا . يف صرفها احلكوميةسوف يسقط حق الوحدة 

: م باآليت اة بالقيدافعا مربرا لدى الوحدة احلكومي
ا قبل - أ قد تقوم بعض الوحدات بصرف املتبقي من اعتمادا

ا يف دف عدم ابقاء اياية السنة املالية رصيد يف اعتمادا
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يكون هناك حاجة وجود تربير لذلك الوقت الذي قد ال
.الصرف يف ذلك الوقت 

قد تقوم بعض الوحدات بتقليل العبء املرتتب على - ب
سنوية عن طريق تأجيل تسديد ما حتقق بذمتها من موازنتها ال

. التزامات او نفقات خالل السنة املالية اىل السنة القادمة 
ان من متطلبات تطبيق موازنة الربامج واالداء هو تطبيق اساس 

: االستحقاق والذي حيقق املزايا التالية
من املستحقة واملقدمة باملبالغ لإلقليمتضمني امليزانية العامة - 1

املصروفات وااليرادات ،وبالتايل ضمان عدم ضياع جزء هام من 
ابراز الصورة احلقيقية للبيانات االقتصادية من مثحقوق االقليم و 

واملالية واحلسابية ،وهذا يعين ترسيخ احدى الوظائف من 
. وظائف احملاسبة املتمثلة بالرقابة 

توزيع كلفة االصوليتطلبان تطبيق اساس االستحقاق- 2
واليت تشكل عادة مبالغ (احلكوميةالثابتة اخلاصة بالوحدات 

على مدار عمرها االنتاجي وذلك من خالل ) ضخمة 
احتساب االندثار سنويا وبالتايل اظهار تلك االصول يف 
احلسابات اخلتامية وهذا سوف حيقق رقابة مالية وحماسبية فضال 

اىل الرقابة افةباإلضعن احملافظة عليها من الضياع والتلف ، هذا 
ا حاليا اليت كانت تقتصر الوحدات  االحصائية املعمول 

ألغراضاحلكومية عليها من خالل تسجيلها يف سجالت 
. احصائية فقط 

ألساسوفقا لإلقليمان اعداد احلسابات اخلتامية - 3
ومدخالت واضحة ةبيانات دقيقاالستحقاق سوف يهيئ 

. اءات الدخل القومي احملاسبة القومية واحصألغراضومهمة 
حيقق تطبيق اساس االستحقاق رؤية دقيقة وشاملة عن - 4

عناصر تكاليف الربامج واالنشطة والعوائد املتحققة من تنفيذ 
دور النظام احملاسيب احلكومي لتطورايشكلتلك الربامج وهذا

تمادات وختصيصات اىل حماسبة تسجيلكونه حماسبة اعمن
متارسها الوحدات ية اليومية اليت املعامالت واالنشطة املال

احلكومية وبالتايل توفري نظام رقايب متكامل على تنفيذ املوازنة من 
خالل مشولية املعلومات والبيانات اليت يوفرها تطبيق اساس 

هذا يعين ان البيانات ستكون اكثر تأهيال ملتابعة  و .االستحقاق 

يانات اليت هذا فضال عن الب. كفاءة اداء الوحدات احلكومية 
يوفرها هذا االساس سوف يعطي صورة اوضح واكثر دقة 
لتقديرات السنة املالية القادمة اليرادات ونفقات الوحدات 

،السيما وان هذا االساس يهيئ البيانات الضرورية احلكومية 
. بشأن حتليل وختصيص النفقات على وحدات االداء 

تطبيق معايري تتوجه دول العامل كافة حنو مراعاة وامكانية- 5
ضتها ظروف العوملة االمر الذي ر احملاسبة احلكومية الدولية اليت ف

تطبيق تلك املعايري ودراستها بشأن سيضعنا امام حتديات كبرية 
واصدار معايري حملية تالئم ظروف كل بلد وكذلك فيما يتعلق 

توصي خاصة السيما وان هذا املعايريكردستانبإقليم
. تحقاق باستخدام اساس االس

يوفر تطبيق اساس االستحقاق مرونة عالية للدوائر احلكومية - 6
اية السنة  يف استكمال الربامج واالنشطة اليت مل تكتمل يف 

واصدار (املالية لعدم اشرتاط عملية االنفاق بصادقة الربملان 
وبالتايل عدم تأثر املوازنة بالناحية الكمية والنوعية  ،)قانون املوازنة

النقدي اليت تستلزم انتظار لألساسبه وفقا عمولمكما هو
اية ال نة املالية حلني املصادقة سالوحدة احلكومية االنتظار عند 

. للوحدة احلكومية استئناف االنفاقحىت يتسىن 
الى التصنيف باإلضافةاعتماد التصنيف الوظيفي 2- 3

تسهيل عملية التحول نحو علىاالداري والنوعي يساعد 
ة البرامج واالداءموازن

يتبع اقليم كردستان حاليا التصنيف االداري والنوعي لنفقات 
وهذا يعين ان توزيع املوارد واالستخدامات قائم .وايرادات املوازنة 

طبقا للوحدات االدارية وانواع احلسابات وليس على اساس 
ولعل احد اسباب غياب التصنيف الوظيفي يف . الوظائف 

طبقة حاليا تستطيع ليم هو ان موازنة البنود املتبويب موازنة االق
ان حتقق اغراضها يف متشية مهام الوحدات احلكومية يف تقدمي 

ان هدف طاملا ،اخلدمات يف ظل التصنيف االداري والنوعي
موازنة البنود يقتصر على الرقابة املالية على نفقات وايرادات 

.اري والنوعي يوفره التصنيف االد،وهذا ماالوحدات احلكومية 
سبق فأن االساس املتبع يف تثبيت التصرفات اضافة اىل ما

املالية للوحدات احلكومية هو االساس النقدي والذي ال 
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اية الفرتة املالية ،وعدم متييزها  يستدعي عمل قيود تسوية يف 
بني النفقات االيرادية والرأمسالية ،كما ال تقوم باحتساب 

وبالتايل ة اليت متلكها الوحدة احلكوميةالثابتلألصولاالندثار 
فان تركيز الوحدة احلكومية حمصور حبدود االعتمادات املوضوعة 

تمع ضوئهاواليت يف خالل السنة املالية  يتم تقدمي اخلدمات 
. االقليم 

ويف ضوء املكاسب واملزايا اليت حيققها تطبيق موازنة الربامج 
ريف اقليم كردستان فان االم) واليت اشرنا اليها آنفا(واالداء 

قليم مع التصنيف يستلزم اضافة التصنيف الوظيفي ملوازنة اال
: االداري والنوعي املطبق حاليا وذلك للمربرات االتية 

قق التصنيف الوظيفي انسيابية عالية يف تنفيذ مهام و قدرة حي- 1
من خالل سهولة مراقبة ) مدير عام فما فوق(املستويات االدارية 

وذلك يف ضوء كلفة بتنفيذ االنشطة احلكومية دات االداء املوح
قبل الوحدات التنفيذية ن اختيار معايري اداء االنشطة املنفذة م

. املكلفة بذلك 
وضوح التام والصياغة السليمة للربامج اليت تقدمها لان ا- 2

اىل االستخدام الدقيق للمؤشرات باإلضافةوحدات االقليم 
ك الربامج واالنشطة سينعكس اجيابيا على لالكمية والنوعية لت

بيانات النفقات واملوارد الالزم توفريها بشكل دقيق وعلى 
مستوى كل وظيفة من وظائف االقليم ،وهذا يسهم مستقبال يف 

واجراء املقارنات والقدرة لإلنفاقاالجتاه العام معرفةعلى ةالقدر 
يئة اىلالوظائف ،اضافةعلى اختيار البديل االفضل لتنفيذ

قاعدة بيانات اساسية للنشاط احلكومي ميكن الرجوع اليها عند 
. احلاجة لذلك 

تحدياتالاحملاسبية احلكومية الدولية الصادرة و يف ظل معايري- 3
الدول بشأن امكانية اعداد معايري حماسبة حكومية اليت تواجه

. نسبيا مع املعايري الدولية وتتناسب مع ظروف كل بلد تتالءم
يرتتب عليها وبالنظر للتفاصيل اليت تشري اليها تلك املعايري وما

من وجوب احلاجة اىل االفصاح التام للقوائم املالية للقطاع 
احلكومي فضال عما حيققه اساس االستحقاق املشار اليه سابقا 

يف تقييم الواقع املايل والنقدي ومبا يساهم بصورة اكرب رمن اظها
كل ذلك يتطلب تضمني موازنة . العامة وحتسني اداء املالية 

للتصنيفاضافة (االقليم بتبويبات اخرى للنفقات وااليرادات 
ويف مقدمتها التصنيف )االداري والنوعي املعمول به حاليا 

وميكن اضافة تصنيفات اخرى مثل التصنيف اجلغرايف (الوظيفي 
) .او االقليمي 

الداء يتطلب اجراء ان التطبيق الفعال لموازنة البرامج وا3- 3
. تحديث في التشريعات المالية والحكومية 

يعكس النظام احملاسيب اجلانب التنفيذي للموازنة العامة ،وبالتايل 
ا الوحدات  فهو يظهر تنفيذ العمليات املالية اليت تقوم 

اىل حتكم التشريع بالنظام احملاسيب احلكومي باإلضافة،احلكومية
االمر وجود ترابط كامل بني املوازنة ونتيجة لذلك يتطلب . 

والنظام احملاسيب االمر الذي ينعكس على وجوب توحيد 
السجالت واملستندات وانواع احلسابات واملصطلحات املالية ، 
السيما وان التصرفات املالية للوحدات احلكومية تعكس االساس 

ويعتمد اقليم كردستان على. ور حوله التشريعات املالية دالذي ت
، فضال عن قانون 2004لسنة 95االدارة املالية رقم قانون 

وملا  . ا برفقته تعليمات تنفيذ املوازنةاملوازنة الذي يصدر سنوي
، وان املعتمدة حاليا يف االقليمكانت موازنة البنود هي 

التعليمات املعتمدة حاليا تصب يف هذا االجتاه ،فقد اصبح من 
شريعات املالية واحملاسبية الضروري اجراء التعديالت يف الت

وذلك لضمان تسهيل حتول االقليم اىل موازنة الربامج واالداء 
: التاليةلألسباب

صائص اليت متيز اي نظام حماسيب حكومي هو خلان من اهم ا- 1
ندات حتقيق التكامل بني املوازنة العامة والسجالت واملست

. والتقارير والقوائم املالية
قة اعدادها وتنفيذها واملراقبة يزنة وطر ان حتديث اسلوب املوا- 2

ت ينعكس بالضرورة على مضمون ونوع السجالعليها 
، فضال عن ان نوع التبويب الذي واملستندات والتقارير املالية

يفرضه ذلك التحديث هو الذي يشكل طبيعة البيانات 
. ملها  السجالت والتقارير املاليةتشواملعلومات اليت
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ستتبع ذلكيم اجراءه على املوازنة وماان التحديث الذي يت- 3
يستدعي بالضرورة احلكوميتطوير النظام احملاسيبضرورةمن 

ذا اخلصوص  . اجراء تعديالت يف القوانني والتعليمات 
ولعل من بني اهم التعديالت اليت يتطلب اجراؤها هو ان تكون 
احلسابات اليت متسكها الوحدات احلكومية مبوبة على اساس 

قابة الكمية ر امج واالنشطة ووحدات اداء ضمانا لتحقيق الالرب 
والنوعية على اجلهات التنفيذية لتلك الربامج واالنشطة واليت هي 

وهذا يعين وجوب ان يتضمن . من صميم عمل النظام احملاسيب  
آلية اعداد موازنة االقليم التعديل الذي سيجرى حتقيق حتسني يف 

ا من خالل اسنادها ا ىل خطط واهداف سنوية واضحة وادار
وميكن امجال اهم . تسهل عملية مراقبة تنفيذه وقياس ادائه 

: التعديالت املقرتحة مبا يأيت 
الل اصدار قانون او خابالغ الوحدات احلكومية من - 1

الربامج ألسلوبتعليمات توجب عليها اعداد موازنتها طبقا 
باإلضافة(يفيالوظ) التصنيف(واالداء من خالل اعتماد التبويب
حبيث يتضمن هذا التبويب ) اىل التصنيف االداري والنوعي 

ليتا) التخصيصات(بيانات تفصيلية عن حجم االعتمادات 
،على ان تقرتحها الوحدة احلكومية لكل برنامج للفرتة القادمة 

فضال عن تسمية لألنشطةاتكون تلك الربامج مفصلة وفق
.تنفيذية وحدات االداء اليت متثل اجلهة ال

املعمول به حاليا وهو االساس النقدي  لألساساجراء تعديل - 2
حساب قياس النتيجة ليحل والنفقات يف اإليراداتيف تسجيل 

على السجالت حمله اساس االستحقاق والذي سينعكس بالتايل
هار حساب االصول الثابتة يف اظواملستندات ، فضال عن 

يرتتب عليه من تفرقة ار ومااحلسابات اخلتامية وحساب االندث
.والرأمسايلبني االنفاق اجلاري 

بالنظر لكون ان طريقة تصنيف املوازنة هو الذي يعكس - 3
، فان قيام شكل وطبيعة السجالت واملستندات والتقارير املالية 

اقليم كردستان بتطبيق موازنة الربامج واالداء وما يستلزمه من 
وفقا (املالية ارةتطلب قيام وز اعتماد التصنيف الوظيفي سوف ي

تعليمات حول شكل بإصدار) اللصالحيات املخولة هل
: وحمتويات االيت 

موعة املستندية - أ .ا
موعة الدفرتية - ب .ا
التقارير الدورية ، مع ضرورة التنويه اىل ان السجالت - ت

واملستندات التقارير اليت تعدها الوحدات احلكومية تكون موحده 
ات احلكومية وتصدر من قبل مطبعة وزارة املالية لكافة الوحد

.حصرا 
ونود االشارة اىل االجتاه العام الهم التعديالت اليت ميكن 

ذا اخلصوص  : اجراؤها 
موعة الدفرتية - أ للوحدةاجراء التعديالت الالزمة على ا

عام لكل برنامج اقرتحته الوحدة استاذاحلكومية مبسك سجل
كن مسك سجالت مساعدة هلذا ومي(ها احلكومية يف موازنت

امج مبثابة وحدة حماسبية حيث ميكن اعتبار كل برن) الغرض
.متكاملة

حتتوي على ) نويةشهرية وس(اعداد مناذج تقارير دورية - ب
. بيانات حول املنفذ من الربنامج ونسبة التنفيذ هلا 

اعداد تقارير وجداول احصائية امجالية وتفصيلية حول - ت
يسهل مراقبتها وتصفيتها )السلف واالمانات(وسيطة سابات الاحل

. وبالتايل تاليف تراكم تلك االرصدة 
يفي للموازنة سيلتزم ظاىل ان التصنيف الو رومن اجلدير بالذك

ضح ان تمن ذلك ي. ضه هذا التصنيفر اظهار بنود حسابية يف
يعزز دور النظام احملاسيب تطبيق االقليم ملوازنة الربامج واالداء 

كومي يف احكام الرقابة والسيطرة على نفقات وايرادات احل
الوحدات احلكومية من خالل الدورة املستندية اليت تعد هلذا 
الغرض وبالتايل ان يكون التعديل اجلاري متفق وسهولة تتبع 
النفقات من جهة وانسيابية حتصيل االيرادات من حيث التوقيت 

.للموجود النقدي والدقة ومبا يضمن حتقيق االستخدام احلدي

:والتوصياتاالستنتاجات - 4
االستنتاجات1- 4
تعد املوازنة العامة املرآة اليت تعكس التوجهات االقتصادية - 1

املهام ،كما يعترب إلجنازمتثل االداة الرئيسية واالجتماعية ،حيث
. النظام احملاسيب احلكومي االداة االساسية لتنفيذ املوازنة العامة 
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ومدى مالئمتها (الية واحملاسبية ملكفاءة البيانات احيث ينعكس  
يئتها يف الوقت املناسب  على قدرة اجلهاز احلكومي يف ادارة ) و

املوكلة واألنشطة،واجناز الربامجلإلقليماملوارد االقتصادية 
. للوحدات التنفيذية واداءها بكفاءة وفاعلية 

ل نتيجة تطورت مهام املوازنة العامة اليت تعدها الدو - 2
للتطورات اليت طرأت على االدارات العامة ليتحول دور اجلهاز 
احلكومي من دور الرقيب املايل على اداء الوحدات احلكومية اىل 
اعتماد املوازنة العامة كمؤشر على مدى جودة وكفاءة تلك 

اليت تقدمها املوازنة اليت الوحدات وذلك يف ضوء البيانات املالية
احلديثة ،مما حدا بكثري من الدول اىلتعد وفق االساليب

ا . حتديث اساليب اعداد موازنا
تعتمد موازنة الربامج واالداء التصنيف الوظيفي للنفقات من - 3

خالل تقسيم الوظائف طبقا للربامج واالنشطة اليت يتقرر 
ذا فهي توفر. اعتمادها ،وبيان الوحدات املكلفة بتنفيذ ها  و

د انفاق املال العام من جهة ، وضمان املناخ السليم يف ترشي
دية واالجتماعية من خالل متابعة كفاءة احتقيق الوفورات االقتص

بتلك املهام من جهة اخرى كلفة اداء الوحدات احلكومية امل
يئ بيانات حول عناصر  ،وذلك بسبب ان هذه املوازنة 

امج التكاليف واملؤشرات الكمية والنوعية املتعلقة بتنفيذ تلك الرب 
.  واالنشطة 

تطبيق موازنة الربامج واالداء هو ضرورة كما ان من متطلبات - 4
استخدام اساس االستحقاق يف تثبيت االنشطة املالية للجهاز 
احلكومي فضال عن امهية اجراء تعديالت يف التشريعات املالية 

لضمان تسهيل حتول االقليم اىل موازنة الربامج واحملاسبية 
.واالداء

رغم من العوائق اليت تواجه تطبيق موازنة الربامج على ال- 5
واالداء كاحلاجة اىل خربات فنية مدربة ماليا وحماسبيا ،وما
يستلزمه من تكاليف عالية نسبيا فضال عن االعباء املكتبية 

اال ان تطبيق هذه املوازنة يف اقليم كردستان . والوقت الالزم 
ن العوائد سوف حيقق خالل السنوات القادمة الكثري م

احلالية اليت الظروفاالقتصادية واالجتماعية ال سيما يف ضوء
ترتب عليه من تغريات متالحقة خاصة فيما يشهدها العامل وما

واليت القت بضالهلا املالية اليت يشهدها العامل باألزمةيتعلق 
وض  وشكلت عبئا كبريا على الدول مما يستلزم الوعي وامهية 

تمع ، وما اجلهاز احلكومي ب واجباته وادراكه ملسؤولياته جتاه ا
يتطلب ذلك من الرتشيد والكفاءة واالقتصاد يف توظيف املال 

. العام 
النظام احملاسيب احلكومي يف يف ظل التطورات اليت شهدها- 6

جا وموصال للمعلومات املالية والكمية تليصبح نظاما منالعامل
يئتها واخلاصة بالربامج واالنشطة احلكومية يف الوقت ( و

اىل اجلهاز احلكومي ويف مقدمتها السلطة التشريعية ) املناسب
والتنفيذية وصوال اىل حتقيق رقابة فاعلة وضمان جودة وحتقيق 

ات ويف ضوء اخلدم. الكفاءة والفاعلية يف ادارة اموال االقليم 
لتطورات اليت يشهدها االقليم  اليت يقدمها حكومة االقليم وا

موازنة ألسلوبمن االمهية مبكان اعداد موازنة االقليم وفقا فأنه 
الربامج واالداء مع االخذ باالعتبار املتطلبات املالية واحملاسبية 

. املشار اليها آنفا 

: التوصيات 4-2
عاله ندرج يف ادناه اهم يف ضوء االستنتاجات املذكورة ا

: التوصيات
رجيي على ان دبشكل تءموازنة الربامج واالداتطبيق امهية- 1

تعميمه على مستوى و يتم فيما بعد يوضع لذلك سقف زمين 
على عينة خمتارة او ابتداءً تطبيق املوازنة وباإلمكان. االقليم 

وهلذا الغرض ميكن تشكيل جلنة من .وحدة حكومية بعينها 
خرباء وزارة املالية يف االقليم بالتشاور مع اساتذة اجلامعة 

ة علمية ومدروسة حول التوقيت الزمين لتنفيذ للوصول اىل صيغ
هذه املوازنة بعد دراسة مجيع املعطيات املالية واالدارية واجلوانب 

.االخرى ذات الصلة ووفقا المكانات االقليم 
امهية خلق القناعة لدى كافة املستويات االدارية والتنفيذية - 2

ا ما يواجه خاصة ذات الصلة املباشرة باملوازنة ،الن اجلديد غالب
. مبقاومة من قبل العاملني يف احلقل ذات العالقة باملوضوع 

ادخال الكوادر املالية واحملاسبية واالدارية والعاملني يف اقسام - 3
املوازنة وكوادر الرقابة الداخلية يف دورات داخل االقليم وخارجه 
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م ومعارفهم مبا خيدم اعداد وتنفيذ والرقابة  دف تطوير مهارا
. املوازنة على 

اعداد نظام للحوافز ملوظفي القطاع املايل واحملاسيب وذلك - 4
اىل ان باإلضافةمن جهود كبرية للدور الذي يبذله هذا القطاع 

هذا الدعم سيكون له دافع كبري يف حتسني وتطوير ادائهم 
. بكفاءة وفاعلية 

ة النظر يف اهليكل التنظيمي مع متطلبات ضمان جودة عادا- 5
.تطبيق موازنة الربامج واالداءاالداء يف

امهية حتقيق التواصل والتناسق بني كوادر وزارة املالية واساتذة - 6
اجلامعات مبا خيدم تطوير النظام احملاسيب احلكومي وتبادل 
املعلومات وحتقيق الدورات التدريبية  وحضور املؤمترات وتبادل 

االقتصادية االهدافاملعلومات واجراء البحوث العلمية مبا خيدم 
. واالجتماعية ودفع عجلة التطور اىل امام 

امهية احلضور الفاعل واالتصال املستمر باملنظمات املهنية - 7
ال املايل واحملاسيب واالقتصادي ( االقليمية والدولية ) يف ا

. للتعرف على اخر املستجدات على الساحة العاملية 
التدريبية اخلاصة اكزاملر و رفد اجلامعات ومكتبات وزارة املالية - 8

ال املايل ا باخر ا الصدارات من الكتب والدوريات يف ا
العامة ، وختصيص مبالغ مالية يف املوازنة هلذا واإلدارةواحملاسيب 

. الغرض 
االشرتاك يف املؤمترات االقليمية والدولية اليت تبحث يف حقل - 9

ى جتارب دف التعرف علاالدارة واالقتصاد واملال واحملاسبة 
البلدان واملستويات اليت وصلوا اليها يف معاجلة خمتلف املشاكل 

املالية االقتصادية اليت تواجهها واالستفادة من تلك التجارب 
.وامكانية تطبيقها حمليا 
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FINANCIAL AND ACCOUNTING REQUIREMENTS FOR APPLICATION OF THE
PROGRAMMING &PLANNING BUDGETING IN KURDISTAN REGION

ANALYTIC THEORETICAL STUDY

ABSTRACT
This research focuses on studying & analyzing requirements for applying of PPB in Kurdistan Region. So

we have put three hypothesizes first the role of applying Accrual basis as a rule for applying PPB ,in addition
that the using Functional Classification beside the current classifications will support applying PPB ,as well
as modernization current financial  and accounting legislations as active factor in applying PPB . Also we
arrived at some recommendations  ,for example PPB may be applying gradually beginning developing human
skills ,as well as convincing financial and managerial departments concerning preparing and carrying out
PPB about importance of applying PPB. Besides developing of their abilities through attending conferences
and contacting professional organizations regarding financial &managerial affairs. Finally the Researcher
hopes making use from these ideas in supporting governmental sector performance.

Key Words: Programming and Performance Budget, Financial and Accounting Requirements, Kurdistan
Region.
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األعمالمخاطر إدارةفي رياديةاللمهاراتاتأثير 
عدد من الشركات اإلنشائية يف مدينة دهوك آلراء عينة من املديرين يف دراسة حتليلية 

**بفرين عارف حجي الدوسكيو * سعد فاضل عباس احملمود

عراقال-أقليم كوردستان،جامعة دهوك، اإلدارة واالقتصادفاكوليت*
العراق- ، أقليم كوردستانجامعة دهوك، إلدارة واالقتصادافاكوليت**

)2015كانون الثاني، 20:تاريخ القبول بالنشر،2014حزيران،4:تاريخ استالم البحث(
لخالصةا

تلـك يرين فـي ممـا يجعـل المـدتنافسي وبيئة شديدة االضـطراب بتلبية حاجات الزبائن وذلك في مناخ المعاصرةمنظمات األعمال يزداد اهتمام 
وذلـك شخصـيةالو ،اإلداريـةو ،تقنيـةالعديدة لعل من بينها المهـاراتمهارات امتالك منظمات تحت تأثير العديد من الضغوط والتي تتطلب منهم ال

مكـنتإبداعيـة ة يـبنتكـوينوتسـهم فـي، المنظمـات األخـرىوالتفـوق علـىالتنـافس جيـدة للمخـاطر تحقـق لهـاإدارةتجـاه هممنظمـاتلقيـادة
تأثيرهـا فـيتقليـل لومنهجيـة نظاميـةن تـدار تلـك المخـاطر بطريقـة أممـا يتطلـب األمـرومبتكرة من إيجاد منتجات وأعمال جديدةمنظمات األعمال

.أنشطة المنظمةأداء 
وذلك التي تواجه منظماتهم اطرمختلف المخإدارةنعكاسها على المديرين وااتحديد المهارات الريادية التي يحتاجهإلىالبحثدفهعليه ي
وجـود  فروقـات اسـتنتج البحـث .ت اإلنشـائية فـي مدينـة دهـوكمنظمـاعينـة مـن المـديرين فـي عـدد مـن النظـر اتوجهـتحليـل اسـتطالع و عن طريـق
، وكـذلك اخـرىمنظمـة إلـىمـنجاءت نتيجة االختالف في مستويات امتالكها للمهارات الرياديـةاالعمالي آراء العينة تجاه ادارة مخاطر معنوية ف
بــرامج تطويريــة اعتمــاد بالمبحوثــة المنظمــاتأن تقــومالبحــث كمــا أقتــرح .فــي وســائل إدارتهــا لمخــاطر األعمــال التــي تواجههــا فــي العمــلاختالفهــا

. شطتهاأنداء ألتتجنب المخاطر المصاحبة لكيوإدارية وشخصية تقنية وتدريبية تسهم في رفع ما يمتلكه مديريها من مهارات 

.الشخصيةاملهاراتاإلداريةاملهارات تقنيةالاملهارات:    الدالة الكلمات

مقدمةال

ــــــة تســــــهم ــــــة بصــــــورةاملشــــــاريع الريادي ــــــة يف تطــــــور التنمي فاعل
يف بنـــــاء وىلميـــــع البلـــــدان، كمـــــا وتعتـــــرب النـــــواة األجلاالقتصـــــادية 
ــــزةاألعمــــالمنظمــــات  ــــوم احملــــرك املشــــاريع تلــــكدوتعــــ، املتمي الي

، ونظراً الزدياد املنافسة األعماليف عامل اإلداريللنشاط الرئيس 
إىلوخروجهـا مــن اإلطــار احمللــي االعمــال املعاصــرة منظمــات بـني 

منط إىلاصبحت حباجة ماسة فإن هذه املنظمات اإلطار العاملي 
ميتلكهختلفة عن ما املتميزة و املهارات املخاص من املديرين ذوي 

.يف ميدان العملرون التقليديون من مهاراتاملدي
املخاطر إلدارةضروريًا ن للمهارات الريادية يامتالك املدير يعدو 

ذات صبغة األعمالة من ديداليت تصاحب تطوير أمناط ج
لرحبية وحتقيق افرص ال، فضالً عن أن اقتناص ريادية

ن البحـــث إ، لـــذلك فـــيســتلزم مواجهـــة املخـــاطر املصـــاحبة هلـــا
املهــارات الرياديــة للمــديرين تــأثريالتعــرف علــى إىليل يهــدف احلــا
.األعمالإدارةاملخاطر اليت ترافق إدارةيف 

ويضــــم البحــــث ثــــالث حمــــاور رئيســــة تناولنــــا فيهــــا كــــل مــــن 
ـــة البحـــث، والتـــأطري النظـــري ملتغرياتـــه، ومـــن مث اســـتعراض منهجي

التحليــــل امليــــداين لبيانــــات البحــــث، واختــــتم البحــــث بعــــدد مــــن 
.الستنتاجات واملقرتحاتا

اإلطار المنهجي:1
ذات العالقةالدراسات:1- 1
Risk)بعنوان)Hopenhayn, 2002(دراسة .أ Taking by

Entrepreneurs)،)طورت )األخذ باملخاطر من قبل الرواد ،
باملخاطر من قبل الريادي خذهذه الدراسة النظرية القائلة بأن األ
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يادي، وبالتايل فإن الرواد يتوجهون إىل يشري إىل التوجه املايل للر 
، كما أن االستثمار يف مشاريع ذات خماطر لتحقيق أرباح عالية

الدراسة تطبيقات أخرى مثل االرتباط بني البقاء واحلجم ذههل
.خماطر األعمالوبنيوالعمر 

بعنوان )Quince & Whittaker, 2003(دراسة .ب
(Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurs

Intentions and Objective) ،) التوجه الريادي وأهداف
قطاع )500(مت إجراء الدراسة يف أكثر من ) وتطلعات الرواد

)1998(متنوع يف الواليات املتحدة ويف مرحلتني األوىل عام 

وكان اهلدف من الدراسة اختبار السلوك . )2001(والثانية عام 
اد التوجه الريادي باإلضافة إىل الريادي والذي يعترب أحد أبع

احماولة لتحديد املهارات الريادية اليت حيتاجهيف متغريات أخرى 
، وكشفت الفرصخمتلف اقتناصاملديرين واليت متكنهم من 

الدراسة أن االختالف يف األهداف واملهارات والتطلعات 
.تنعكس يف السلوك الريادي

Implementation)بعنوان (Jimmy ,2007)دراسة.ت

Strategies for Entrepreneurship) ،) اسرتاتيجيات تطبيق
على رفهدفت الدراسة إىل التع،)هارات الرياديةامل

خالل يف التعليم وذلك من املهارات الريادية اسرتاتيجيات تطبيق 
املدارس يف عينة من التدريسينياالختبار امليداين آلراء 

ب املهارات اليت متتلكها اغلالدراسة أن واستنتجت. اإلعدادية
باملوضوع الذي تقوم بتدريسه كما العينة املبحوثة كانت تقاد

ووضعت الدراسة . ضعف مهارات إدارة الوقت لديهمظهر 
أمهها ضرورة االهتمام بتطوير املهارات كان توصياتعدداً من ال

.الريادية لدى عينة الدراسة مبشاركتهم يف الدورات التدريبية
The)بعنوان )Ma’atoofi & Tajddini, 2010(دراسة.ث

Effect of Entrepreneurship Orientation on
Learning Orientation and Innovation) ،) أثر التوجه

ت الدراسة، أجر )الريادي على التوجه التعليمي واإلبداع
يف طهران وذلك ملعرفة آثار أعمال شركة )42(يف ااختبارا

التزام املنظمة بالتعلم التنظيمي، حيث التوجه الريادي على
متغريات معوجود عالقة بني املتغريين وكذلك ةدراسالأظهرت 

ياتوكذلك تبني أن وجود مستو ، املخاطرومن بينها أخرى 
، كما يؤدي إىل تقوية أبعاد التعلم التنظيمياملخاطرمن ةعالي
.خاطرةول املبفرص النمو واالستمرار مرتبطة إىل حد كبري بقأن 

مشكلة البحث:2- 1
املخـاطر إىلاألعمـالينظر العديـد مـن املـديرين يف منظمـات 

ـــا ال حتمـــل إال العواقـــب الســـلبية عـــن طريـــقلـــذلك حيـــاولون ،بأ
م هلـا  ل معهـا تعامـيـتم الالرتكيـز علـى منـع حـدوثها فقـط وال إدار

ــا قــد حتمــل فــرص حتقــ مق علــى أ وذلــك بســبب املنــافع ملنظمــا
، إذ إن إىل املهــارات الالزمــة للتعامــل مــع تلــك املخــاطرافتقــارهم

، العاليـــةحتقيـــق الرحبيـــة العاليـــة يف املنظمـــات قـــد يـــرتبط باملخـــاطر 
تكمـن يف  حتديـد مـدى مشكلة البحـثوعلى هذا االساس فإن 

والـــيت رياديـــةالمهـــارات يف املنظمـــات املبحوثـــة للاملـــديرين امـــتالك
اطر األعمال اليت تواجهها خمإدارةيف م نظمامساعد تميكن أن

، وبالتـايل ميكـن طـرح والنمويف البقاء واالستمرارهدافهاحتقيق أو 
:التالية للتعبري عن مشكلة البحث احلايلالتساؤالت 

د فروق معنوية يف إجابات املبحوثني جتاه املهارات جهل تو .أ
؟الريادية وإدارة خماطر األعمال

خماطر إدارةرات الريادية و املهاارتباط بني عالقةوجدتهل .ب
؟يف املنظمات املبحوثة األعمال

خماطر يف إدارة لمهارات الريادية تأثريية لعالقةوجدتهل .ت
يف املنظمات املبحوثة ؟األعمال

جتاه إدارة هل تتباين آراء املديرين يف املنظمات املبحوثة .ث
خماطر األعمال تبعاً لتباين املهارات الريادية لديهم؟

أهداف البحث:3- 1
مــدى امــتالك املــديرين يف املنظمــات البحــث لتحديــد يهـدف
األعمــــــالخمــــــاطر دارةإللمهــــــارات الرياديــــــة الضــــــرورية املبحوثــــــة ل

، املتاحة يف بيئة العملالنامجة عن اقتناص الفرص 
:حتقيق اآليتإىلكما يهدف البحث 

خماطر إدارةملهارات الريادية و لكل من اتقدمي تأطري نظري.أ
.عمالاأل
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املهارات بني االرتباط والتأثريلعالقاتيداين املالتشخيص.ب
.األعمالخماطر إدارةو الريادية 

تبعاً للتباين يف األعمالخماطر إدارةمديات التباين يفحتديد.ت
.املهارات الرياديةامتالك 

أنموذج البحث:4- 1
منوذج االفرتاضي للبحث والذي األ)1(يوضح الشكل 

التفسريي واملتمثل باملهارات الريادية، يف حني أن يتضمن املتغري
.األعمالخماطر إدارةاملتغري املستجيب متثل ب

.التأثيرإلى عالقةيشير 
فرتاضيالبحث االأمنوذج:-)1(الشكليشير إلى عالقة االرتباط   

نموذجهألبحث و اتفرضيا:5- 1
حتقيقاً ألهداف البحث وضمن حماولة اإلجابة على تساؤالته 

:ةاآلتيصياغة الفرضيات متت 
توجد فروق معنوية يف إجابات املبحوثني جتاه متغريات .1

يف املنظمات ) املهارات الريادية وادارة خماطر االعمال (البحث 
.املبحوثة

بني املهارات توجد عالقة ارتباط معنوية : فرضية االرتباط.2
.يف املنظمات املبحوثةخماطر األعمالإدارة الريادية و

توجد عالقة تأثري معنوي للمهارات الريادية يف : فرضية التأثري.3
.يف املنظمات املبحوثةخماطر األعمالإدارة 

تبعاً خماطر األعمالإدارةيف يوجد تباين: فرضية التباين.4
يف املنظمات ت الرياديةلمهارايف امتالك املديرين للتباين ل

.املبحوثة

الجانب النظري:2
المهارات الريادية2:- 2
:مفاهيم حول الريادة:2-1- 2

مفهوم الريادة يف األعمال منذ أكثر من مئيت سنة استخدم
طلحإذ أن مصة،مفهوم الريادحولوحلد اآلن ال يوجد اتفاق 

(Entre Preneur) عينيفرنسي يف األصل و مصطلحهو
(undertake)التعهد أو التوسطأي(Hill, 2003: 15).ويرى

)McElwee, 2003: 17( أن مفهوم الريادة يعين تغيري نوعية
اإلدارة يف املنظمة، وإن اهلدف من تطوير األعمال بشكل 

.ة متكنها من إجياد منتجات وأعمال جديدةيبناءريادي هو لبن
Ahmed & Seymour , 2011)ومن وجهة نظر  ن إف(7:

نشاط إبداعي يتضمن امتالك املوارد اليت لديها الريادة هي 
ا القدرة الذهنية لدى الفرد  القدرة على انتاج الثروة، كما أ

اإلبداع، االبتكار بتفوق ،لتطوير نشاط ينطوي على املخاطرة
كما . ومتيز إداري ومن خالل منظمة قائمة أو اخرى جديدة

ت والنشاطات والقرارات اليت تقود إىل وتشري الريادة إىل العمليا

رياديةالاملهارات

الشخصية، اإلدارية ، التقنية

األعمالإدارة خماطر
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جديدة وذلك من منظور اخليار اإلسرتاتيجيإنشاء شيء
)Lmpkin & Dess, 2008: 136(.

فيشري سب قاموس الرتاث األمريكي وحبمصطلح الريادي أما
ؤولية إدارة ـالفرد الذي ميلك قدرات كبرية ويتحمل مسإىل
ائيفكـاراأل حتمل و داعـمن خالل اإلبةـوحتويلها إىل منتجات 

دة وحيوهلا إىل حقائق وواقع ـار جديـي بأفكـريادي يأتـاملخاطر، فال
)Hill, 2003: 19.(أن الريادي ميثل الفرد الذي يتمتع كما

أخذ املبادرة وتنظيم اآلليات واملتطلبات االقتصادية تبصفا
يم واالجتماعية، ويقبل بالفشل واملخاطرة، ولديه القدرة على تنظ

كنه لكي جيعل اليت متو املوارد واألفراد واملعدات وباقي املوجودات 
Histrich(من ذلك شيء ذو قيمة  et al., 2005: 10(.

مفهوم المهارات الريادية:2-2- 2
املهارات الريادية إن مفهوم (McElwee, 2003: 5)يرى

ة مبعرفة كيفية تنفيذ أو أداء األنشطة اخلاصاملهارات بيتصل
ه من ؤ إذا استطعنا حتديد العمل املفرتض أداهادية حيث أنالري

الريادية الالزمة املهاراتديدكون قادرين على حتنقبل الريادي 
Pyysiainen)ويشري .ألداء ذلك العمل et al., 2009 :47)

يمن على األنشطة ذات العالقة  ا املهارات اليت  إليها بكو
ا بصورة ناجحةمبعرفة الكيفية املطلوبة لبدء األ . عمال وإدار

وبذلك ميكن االستنتاج بأن املهارات الريادية ترتبط بأداء 
االنشطة الريادية يف املنظمات، وهي املهارات املطلوبة لبدء 
األعمال وحتقيق النجاح فيها، فضًال عن معرفة الكيفية اليت تدار 

.ا أنشطة تلك املنظمات
مفهوم الريادي إىل إن(Burdus, 2010:35)ويذهب

ا  تنطبق على املدير والقائد إذا اتصف بالسمات اليت يتمتع 
:الريادي واليت اوجزها باآليت

.الثقة بقدرات اآلخرين.أ
.الرغبة يف حتقيق النتائج اآلنية أو الفورية.ب
.تفضيل التعامل مع املخاطر احملسوبة.ت
.الرغبة العالية يف حتمل املسؤولية.ث
.واجلهود االستثنائيةامتالك الطاقة العالية.ج
.الرؤية على اكتشاف الفرص املستقبلية.ح

.امتالك املهارات اليت جتمع املوارد بتوليفة فريدة من نوعها.خ
.امتالك مستويات عالية من االلتزام واإلجناز.د
.القدرة على التعامل مع الغموض البيئي وعدم التأكد.ذ

دية فريى بأن املهارات الريا(Adeyemo, 2011 : 58)أما 
عبارة عن املهارات األساسية واملطلوبة للنجاح يف العمل واليت 

. هي ضرورية لبدء وتطوير أنشطة جديدة وناجحة
تصنيف المهارات الريادية:2-3- 2

املهارات الريادية )McElwee, 2003: 4(يصنف
واليت تكون ضرورية لبدء العمل أو يةباالعتماد على معرفة الكيف

:اح وبشكل ريادي وهذه املهارات تصنف إىلإدارة األعمال بنج
مهارات اإلبداع، املبادرة وحتمل لمتث: الشخصيةاراتامله.أ

هول والبحث عن ،ديحقبول الت،املخاطرة، التعامل مع ا
.فرص التغيري

تشمل مهارات التعامل مع اآلخرين : املهارات التفاعلية.ب
التأثري يف ،التفاوض،بشكل فاعل، االتصال الفاعل مع اآلخرين

.ديةالقيااراتوامله،اآلخرين
وتشمل القدرة على التخطيط والتنظيم : مهارات العمليات.ت

.وتنفيذ اخلططالتقييموالتحليل و 
Smith(لـووفقاً  et al., 2005: 3( فقد مت تصنيف املهارات

:الريادية كاآليت
ل جمموعة املهارات اليت تظهر منثومت: املهارات السلوكية.أ

ل السلوك اليومي واإلسرتاتيجي، وإدارة العالقات مع خال
موعات التنافسية يف البيئة املهاراتصنف تو . العاملني أو مع ا

:السلوكية إىل
يتمتع الريادي بقدرات تقنية عالية يسخرها : التقنيةاملهارات.1

ميفلصاحل أعماله، تساهم  تساعدهم على أوترويج مبيعا
.م وجبدارةإدارة أعمال صناعا

مبهارات إدارية الرياديون جيب أن يتحلى : املهارات التفاعلية.2
م املالية وهممتنوعة،  يف الغالب قادرين على إدارة موارد منظما

والبشرية بكفاءة عالية، ويتمتعون بالرغبة يف ختويل اآلخرين 
ومثل هذه التوجه . مالصالحيات الالزمة إلدارة النشاط املناط

االتصال، نقل املعلومات، كتفاعلية خمتلفة  مهاراتاج إىل حيت
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، االقناعو دارها،استالم ردود األفعال، مناقشة القرارات قبل إص
. وغريها من املهارات

يف جماالت وهي مهارات اختاذ القرارات : املهارات اإلدارية.ب
، تنظيم النمو، التفاوض، اإلنتاج، احملاسبة، التمويلالتسويق، 

. ح املنتجوطر 
، أخذ الرقابة الذاتية، تتمثل بااللتزام : يةاملهارات الشخص.ت

، والقدرة على ، القيادة، الرؤية، والضبط، اإلبداعاملخاطرة
، وأن من هذه املهارات ما ميكن احلصول عليها من التغيري

.خالل التدريب والتعليم واكتساب اخلربات
بعض من املهارات أن(Cohen , 2006 :34-35)ويرى 

ا من خالل املمارسة والتعلم والتدريب  الريادية ميكن أن اكتسا
لتطوير لتلك املهارات، يف حني أن عدد آخر منها فطرية ميتلكها 
فرد دون آخرين، وعلى هذا األساس فإنه يصنف املهارات 

:الريادية إىل
جيب أن ميتلك الريادي مهارات وضع : مهارات التخطيط.أ

االت منها املالية، اخلطط مل قابلة األهداف يف خمتلف ا
.التسويق، اإلنتاج، املبيعات، واملوارد البشرية

جيب أن ان ميتلك الريادي مهارات : مهارات االتصال.ب
تفسري ومناقشة وبيع وتسويق ما تقدمه منظمته من منتجات مبا 
يف ذلك مهارات االتصال الشفوية والكتابية ومهارات القراءة 

تلك القدرة على التعبري عن ذاته وعن منتجات منظمته لكي مي
. بشكل واضح ومفهوم لآلخرين

إن جناح أو فشل املنظمة يستند بشكل  : مهارات التسويق.ت
ا يف الوصول إىل الألسواق وإىل زبائنها احملتملني،  كبري على قدر
إذ أن فشل الكثري من املنتجات اإلبداعية للمنظمات هو بسبب 

أفرادها مهارات التسويق املناسبة إلقناع الزبائن عدم امتالك
.جبودة تلك املنتجات

وهي املهارات الالزمة للتعامل مع : املهارات الشخصية.ث
اآلخرين مبا فيهم الزبائن والعاملني واملقرضني واملوردين وغريهم، 
إذ أن اقامة العالقات اإلجيابية مع اآلخرين واحملافظة عليها تعد 

.رجة لنجاح أية منظمةمن العوامل احل

جيب أن يكون املدير قادرًا على إدارة أي : املهارات اإلدارية.ج
جزء من العمل يف املنظمة، وعليه أن يتأكد بشكل مستمر من 
أن منظمته لديها املوارد املناسبة وأن هذه املوارد تستخدم 
بفاعلية، والتأكد من أن مجيع املواقع يف املنظمة يشغلها أفراد 

وأن ميتلك مهارات إدارة الوقت بشكل كفوء وأن . عليةذوي فا
.يكون واعياً لقيمة هذا الوقت

تعترب املهارات القيادية واحدة من املهارات : مهارات القيادة.ح
املهمة والضرورية اليت جيب أن ميتلكها املدير ، وأن تكون لديه 
القدرة على بناء رؤية يلهم من خالهلا العاملني يف منظمته ، إذ 

م .أنه من املفضل قيادة األفراد وليس إدار
Kutzhanova)أما  et al., 2009 : 197-199) فيصنف

:املهارات الريادية إىل
وتتمثل باملهارات الضرورية واليت تسهم يف : املهارات التقنية.أ

إدارة عمليات صناعة السلع واخلدمات واملتمثلة مبهارات 
.ملنتجات املنافسةالتصميم، والبحث والتطوير، ومراقبة ا

وهي املهارات الضرورية إلدارة املنظمة يوماً : املهارات اإلدارية.ب
االت اختاذ القرارات بيوم واليت تتمثل مبهارات  يف كافة  ا

، واملوارد البشرية، واإلنتاج، والتمويلالتنظيمية كالتسويق، 
.وغريها، والتحفيزوالتفاوض

والرقابة وعي الذايت، ومتثل مهارات ال: املهارات الشخصية.ت
حتملو والقيادة، واملساءلة، ومهارات الذكاء العاطفي، الذاتية

القدرة على ، ومهارات اإلبداع واالبتكار، ومهارات املخاطرة
. وغريهاالتغيري

Kutzhanova)وسيتم اعتماد تصنيف  et al., 2009)

للمهارات الريادية يف البحث احلاضر كونه من التصنيفات اليت 
مست معامل كل نوع من املهارات بشكل واضح وحمدد فضالً ر 

.عن إمكانية قياسها يف املنظمات املبحوثة
مخاطر األعمالإدارة :3- 2
المخاطرإدارة مفهوم :3-1- 2

من الباحثني واملتخصصني يف مل يتفق املهتمون باخلطر 
ظهرت حيث على تعريف موحد للخطر،التعامل مع املخاطر 

وإن كانت هذه خمتلفة، نظر اتمن وجهو لهمتعددةصياغات 
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التعاريف تشتمل على مفهوم عام للخطر يتمثل يف إمكانية 
التفاوت بني النتائج الفعلية والتوقعات املستقبلية، وعدم التأكد 

أو ضرورة حث إدارات املنظمات املبحوثة خاصة على امتالك 
.(Berg,2010:69)سلبية للمنظمة

ازفة يف طرح منتجات جديدة يف عرف اخلطر بأنه أخذ اي
األسواق مع األخذ بنظر االعتبار ما يوجد يف السوق من خماطر 
الغموض وعدم التأكد، وقد مت تعريف أخذ املخاطرة يف قاموس 

)Webster, 1998: 1200( ما يتم أخذه بنظر االعتبار مع بأنه
& Brighan(يرىيف حني . أمكانية التعرض للخسارة

Daves, 2004: 29( أن املخاطرة هي احتمالية حدوث بعض
, Keegan)عرف وت.األشياء أو األحداث غري املرغوب فيها

ا احتمالية عدم التأكد من نتائج أداء (9 : 2004 املخاطر بكو
ديدات سلبية تتعرض  األنشطة فيما إذا كانت فرص إجيابية أو 

د املخاطر هلا املنظمة، وعليه فإن إدارة املخاطر تتمثل بتحدي
ومن مث تقييمها ومبا يتوفر من موارد حمدودة من اجل حتقيق 

.أفضل استجابة لتلك املخاطر
أما مصطلح إدارة املخاطر فيعرف بكونه العملية املنهجية 
ا املنظمة من خالل ربط أنشطتها باألهداف من  اليت تتعامل 

.(IRM , 2002: 1)اجل حتقيق املنافع املستدامة 

ونه مدخل نظمي لوضع أفضل أداء جتاه عدم كما عرف بك
التأكد من خالل حتديد ، تقييم ، فهم ، والعمل على املواضيع 
املتصلة باملخاطر ، وأنه جمموعة عناصر تكاملية تشمل اإلدارة 
اجليدة واختاذ أفضل القرارات ويف خمتلف املستويات اإلدارية 

ة ومستمرة باملنظمة ، وعرف أيضًا بأنه عملية نظمية استباقي
لفهم وإدارة ومعاجلة اخلطر من وجهة نظر تنظيمية ذات مديات 

.(Berg , 2010 : 81-82)واسعة 

ا عملية شاملة ونظمية تستخدم  وتعرف إدارة املخاطر بأ
ملعرفة وتقييم وإدارة املخاطر املتوقعة واليت قد تؤثر على حتقيق 

املنظمة اهداف املنظمة ، أو هي العملية اليت تطور قدرات 
لتكون أكثر فاعلية عند استخدامها للموارد املتاحة لتقليل 
املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة حبيث تكون ضمن املقبول 

,Ontario)لضمان حتمل املنظمة هلا وحتقيق األهداف 
2011:6) .

عند املخاطر تتحملاملنظمات مما سبق ميكن القول بأن
بدون خماطرإذ أنه ، أهدافهاتحقيق لسعيهايف ادائها ألنشطتها 

الوقت، حيب ذات يف و . وعائد متحققلن يكون هناك مكافأة
ليس . أن تدار تلك املخاطر بطريقة منضبطة ومنهجية ومنظمة

إدارة املخاطر أن فقط، بل ئر من اخلسامةمحاية املنظمن اجل
تحديد املخاطر اليت لديها املقدرة على أيضًا بهلا تسمح 

ا فرصًا ميكن ملحتمواجهتها و  ها، وتلك اليت حتمل يف طيا
لذلك فإن إدارة املخاطر تعترب من االهتمامات . استغالهلا

احملورية ملنظمات األعمال حيث إن تركيز اإلدارة اجليدة 
للمخاطر ينصب على معاجلة تلك املخاطر لتحقيق أعلى قيمة 

ر مستدامة لكافة أنشطة املنظمة باعتبار أن فهم سلوك املخاط
والتعامل اجليد معها يزيد من فرص جناح املنظمة يف أداء 
انشطتها ويقلل كًال من احتماالت الفشل وعدم التأكد يف 

. سعي املنظمة لتحقيق أهدافها الكلية
تصنيف المخاطر:3-2- 2

ميكن أن تنتج املخاطر اليت تواجه املنظمة من عوامل أو 
اطر إىل خماطر موجهات داخلية أو خارجية وميكن تصنيف املخ

إسرتاتيجية ومالية وتشغيلية وخماطر املغامرة وحبسب تلك 
العوامل أو املوجهات ) 2(املوجهات ، حيث يوضح الشكل 

وعليه . اليت تؤدي حلدوث خماطر األعمال واليت تواجه املنظمة
: IRM , 2002)ميكن تصنيف خماطر األعمال حسب اآليت

3):
ك املخاطر املرتبطة باألهداف وهي تل: املخاطر االسرتاتيجية.أ

االسرتاتيجية بعيدة املدى للمنظمة ، ومنها اخلارجية واليت ميكن 
أن تتأثر مبجاالت توفر رأس املال ، املخاطر السياسية والسيادة 
، التغيري بالقوانني والتشريعات ، السمعة وخماطر التغري يف 

ع الطلب ، وكذلك الداخلية كقرارات االندماج والتكامل م
.املنظمات االخرى أو االستحواذ عليها

وتتمثل باملخاطر املرتبطة بأمور العمل : املخاطر التشغيلية.ب
اليومية واليت تواجه املنظمة يف سعيها لتحقيق أهدافها 
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الداخليةالموجهات

الموجهات
الخارجية

موجهاتال
الخارجية

االسرتاتيجية منها اخلارجية كاملخاطر الناجتة عن تغيري التعليمات 
يف سلسلة وخماطر التحول اثقايف ومنها الداخلية كالتغيريات 

.التجهيز واستقطاب املوارد البشرية
وهي املخاطر املتصلة بالرقابة والسيطرة على : املخاطر املالية.ت

األنشطة املالية للمنظمة ومنها املخاطر اخلارجية املتصلة 

بالقروض وخماطر اسعار الصرف االجنيب وأسعر الفائدة ، ومنها 
.الداخلية كالتدفقات النقدية والسيولة

وهي املخاطر املرتبطة مبا تتخذه إدارة املنظمة : املغامرةخماطر.ث
االت اخلارجية كاملوردين والبيئة  من قرارات مغامرة جتاه ا
االت الداخلية كأسبقيات  والظروف الطبيعية وكذلك جتاه ا

.العمل والعاملون واملنتجات

األعمالخماطر :-)2(الشكل 
Source: Institute Risk Management (IRM) , 2002 , A Risk Management Standard , The Association of Insurance
and Risk Managers (AIRMIC) and Alarm (The Public Risk Management Association Publications, www.theirm.org,
P.3 .
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وكما يلي اميعجمعدة إىلألعمالاكما مت تصنيف خماطر 
(Keegan , 2004 :19):

املخاطر اخلارجية واليت تأيت من البيئة اخلارجية جمموعة .أ
للمنظمة وال تكون حتت سيطرة املنظمة بالكامل ولكن ميكن هلا 

وتصنف . ملخاطرامن اختاذ االجراءات لتخفيف حدة تلك 
- وثقافية ، خماطر سياسية ، واقتصاديةإىلهذه املخاطر 

.اجتماعية، وتكنولوجية ، و قانونية أو تشريعية، وبيئية 
املخاطر التشغيلية وهي تلك املخاطر املرتبطة جمموعة .ب

تشمل خماطر طاقات وقدرات العمليات املوجودة يف املنظمة و 
.، وخماطر التجهيز والتسليم، وخماطر األداءاملوارد

لنامجة عن القرارات خماطر التغيري وتتمثل باملخاطر اجمموعة .ت
ات املنظمة  والعاملني فيها وتشمل املخاطر ذإدارةاليت تتخذها 

ا، ومشاريعهاالعالقة بتغيري أهداف املنظمة، وبراجمها .، وسياسا
المخاطر  إدارةعملية :3-3- 2

املخاطر يف إضافة القيمة للمنظمة إدارةتسهم عملية 
للمنظمة وذلك من واحملافظة عليها بصورة مستدامة بالنسبة

:(IRM , 2002 : 4)خالل اآليت 

يئة اإلطار املناسب للمنظمة واليت متكن من أداء االنشطة .أ
.املستقبلية وبصورة منسقة ومسيطر عليها

حتسني القرارات والتخطيط وحتديد االسبقيات وذلك من .ب
والفرص األعمالخالل الفهم الشامل واملهيكل ألنشطة 

.والتهديدات
ة بزيادة وتعزيز االستخدام الكفء لرأس املال واملوارد املسامه.ت

.يف املنظمة
غري  الضرورية يف األعمالتقليل حاالت التقلب يف جماالت .ث

.املنظمة
.محاية وتعزيز موجودات املنظمة ومسعتها.ج
.تطوير ودعم األفراد يف املنظمة على أساس املعرفة.ح
. حتقيق أفضل كفاءة ممكنة للمنظمة.خ

بعدة مراحل واليت ميكن األعمالخماطر إدارةملية كما متر ع
: Hillson, 2003)اآليت إىلحتديدها حبسب آراء الباحثني 

85-97)  ،(Keegan , 2004 :17-39) ،(Berg , 2010 :
81-82):

املخاطر حتتاج املنظمة ملعرفة إدارةمن اجل : حتديد املخاطر.أ
ديد املخاطر املرحلة ما هي املخاطر اليت تواجهها ، حيث ميثل حت

:واليت تتضمن اخلطوات اآلتيةاألعمالخماطر إدارةاألوىل يف 
التحديد األويل للمخاطر وذلك بالنسبة للمنظمات اجلديدة .1

.أو تلك املنظمات اليت مل تضع اهليكلية املناسبة لتحيد املخاطر
التحديد املستمر للمخاطر واليت تكون ضرورية للتعرف على .2

ديدة واليت مل تظهر يف اوقات سابقة أو التغيريات املخاطر اجل
.اليت تطرأ على املخاطر السابقة

يتم تقييم املخاطر على اساس واحد من : تقييم املخاطر.ب
:القواعد اآلتية

ضرورة التأكد من وجود عملية مهيكلة وواضحة تؤخذ بنظر .1
.االعتبار لكل من احتمالية وتأثري  لكل  خطر

خطر  بطريقة تسهل عمليات املراقبة تسجيل التقييم لكل.2
.وحتديد أسبقيات كل خطر

ضرورة التمييز الواضح بني الفروقات أو االختالفات املالزمة .3
.لكل خطر

تعترب هذه املرحلة خطوة جوهرية يف : حتديد نوعية املخاطر.ت
، إذ أنه من الضروري التفكري يف حتديد األعمالخماطر إدارة

، معاجلة تلك املخاطرف على كيفية نوعية املخاطر قبل التعر 
ديدات أو  ال فإن املخاطر ميكن أن تكون إما  ويف هذا ا

:فرص
ديدات وكانت .1 ا  فإذا كانت املخاطر ينظر إليها على أ

ذات مستوى مقبول من اخلطورة وميكن تربيرها فإنه يتم مقارنة  
ثرها حتييد املخاطر أو منع وقوع أ) بصورة مالية أو اخرى(كلفة 

.بكلفة حتقق أثر تلك املخاطر على واقع املنظمة
ا فرص فإنه يتم حتديد اجلهود .2 أما إذا ينظر للمخاطر بأ

منافع تلك الفرص ، ويف إىلواألنشطة اليت تبذل يف الوصول 
ال يتم مقارنة القيمة  )بصورة مالية أو اخرى(هذا ا

ميكن أن حتدث من للمنافع احملتملة مع قيمة اخلسائر واليت 
.جراء تلك الفرص

إن اهلدف من هذه املرحلة تتمثل : التصدي للمخاطر.ث
حالة الالتأكد لصاحل بالتصدي للمخاطر وذلك من أجل حتويل 
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ن أي تصرف تقوم به املنظمة للتصدي للمخاطر  إذ إاملنظمة  ، 
وعليه توجد مخسة . يعترب جزءًا مما يعرف بالسيطرة الداخلية

:دي للمخاطر وهيجوانب للتص
رمبا ال تكون لدى املنظمة القدرة على حتمل : التحمل .1

ا ، أو أن كلفة التصدي للمخاطر غري  اخلطر  أو أن قدر
ويف مثل هذه احلاالت . متناسبة مع املنافع املتحصل عليها منه

.فإنه يتوجب على املنظمة حتمل مستوى معني من اخلطر
قيام املنظمة بالتعامل مع ىلإدف عملية املعاجلة : املعاجلة.2

إىلاملخاطر واليت تربز أمامها وذلك لكي يتم حتييد املخاطر 
.مستويات مقبولة والسيطرة عليها حبدود ومستويات معينة

إن أفضل طريقة للتعامل مع املخاطر رمبا تكون يف : التحويل.3
حتويلها ورمبا هذا يتم من خالل التأمني التقليدي ، أو الدفع 

خر من اجل التعامل مع تلك املخاطر بطريقة أو أخرى لطرف آ
.، وهذه الطريقة تكون مناسبة للمخاطر املالية

اء.4 تكون بعض املخاطر  قابلة للمعاجلة أو ميكن : اإل
احتوائها ملستويات معينة  يف حني أن أخرى تكون على العكس 
من ذلك وال ميكن السيطرة عليها أو احتوائها ، لذلك فإن خيار 

ذه املخاطر يصبح أمراً ضرورياً إ .اء األنشطة املتعلقة 
ال يعترب هذا اخليار بديًال عن الفقرات : األخذ بالفرصة.5

السابقة ، إذ أنه رمبا يكون خيارًا الحتواء أو حتويل أو معاجلة 
املخاطر ، وتوجد وجهيت نظر حول ذلك ، األوىل تتصل بأن 

مة ، والثانية أنه رمبا الفرصة تظهر لتحقيق شيء إجيايب للمنظ
تكون الظروف احمليطة بظهور الفرصة ال تسمح بظهور املنافع 

.االجيابية للمنظمة
إن اهلدف من املراجعة تتصل بالتأكد من : املراجعة والتقرير .ج

أن ذات املخاطر ال زالت تظهر و أن هنالك خماطر اخرى 

هي جديدة قد ظهرت أيضًا ، أما التقرير فيظهر من خالله ما 
التغيريات املهمة اليت حدثت على األولويات اليت وضعتها 

املخاطر إدارةكما . املنظمة جتاه املخاطر اليت تتعامل معها
:تتطلب املراجعة والتقرير لسببني مها

.ملراقبة فيما إذا كان سلوك اخلطر قد تغري أم ال.1
اخلطر تتم بفاعلية وحتديد فيما إذا تطلب إدارةللتأكد من .2

.اختاذ اجراءات إضافيةاألمر

:الجانب العملي :3
مجتمع البحث وعينته:1- 3
مجتمع البحث:1-1- 3

مدينةباملنظمات اإلنشائية العاملة يفمتثل جمتمع البحث 
اليت املنتجاتدهوك و قد جاء اختيارها كمجتمع للبحث كون 

ساسية واليت حتسنت من اخلدمات األتعترب للجمهورتقدمها 
العمل فيها يتسم ، كما أنخريةونة االيف اآلبشكل كبري

.باملخاطرة العالية
عينة البحث:1-2- 3

اتاملنظمعدد من متثلت عينة البحث بعدد من املديرين يف 
)73(أعيد منها استبياناستمارة) 100(املبحوثة ، وقد مت توزيع 

ويوضح ، %) 73(تبلغأي أن نسبة االستجابة ، فقطاستمارة 
.الفرديةمهخلصائصفراد وفقاً توزيع األ)1(اجلدول 
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فراد املستجيبني وفقا خلصائصهم الفرديةتوزيع األ:-)1(جدول 
%النسبة المئويةالعددالفئةالخصائص

اجلنس
6690.41ذكر

79.59أنثى

العمر
29–351723.29

36–454460.27

1216.44سنة45أكثر من

املؤهل العلمي
79.59اعدادية

1317.81دبلوم معهد

4561.64بكالوريوس

810.96دراسات عليا

سنوات اخلدمة
1115.07سنوات5أقل من

6–103446.58

11–151520.55

1317.81سنة16أكثر من

إعداد الباحثان: املصدر
حثمتغيرات البوصف :2- 3

يتناول احملور وصف املهارات الريادية اليت مت االشارة اليها يف 
اجلانب النظري للدراسة واملعتمدة يف أمنوذج البحث واملتمثلة 

)املهارات الشخصية،اإلداريةاملهارات املهارات السلوكية،(ـب
.األعمالوكذلك وصف خماطر 

:وصف متغير المهارات الريادية :2-1- 3
عينة البحث جتاه اتفاق آراء)2(ول ااجلديف النتائج وضح ت

وكل بُعد العبارات املستخدمة يف قياس متغري املهارات الريادية
X9)العبارات استخدمتحيث من أبعاده، – X1) لقياس هذا

الكلي على متغري املهارات اآلراء املتغري وتبني أن متوسط اتفاق 
،  )4.140(غ بلوبوسط حسايب ، %) 82.01(الريادية كان 

وهي نسبة تقل  %)20.14(كما بلغ معامل االختالف نسبة 

ا تؤكد وجود %)50(عن كثرياً  من جيدةمستويات وبالتايل فإ
كما .االتفاق بني أفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذا املتغري

ملؤشر الكلي وحبسب ا) 15.088(احملسوبة (t)بلغت قيمة 
.)1.667(يمتها اجلدولية والبالغة ن قهلذا املتغري وهي اكرب م

اإلداريةأن متغري املهارات ول املذكوركما تشري النتائج يف اجلد
احتل املرتبة األوىل وتاله كل من متغري املهارات الشخصية 

عليه و .واملهارات التقنية وذلك حبسب اتفاق آراء عينة البحث
إىلواليت تشري فرضية البحث األوىل ؤكد صحة هذه النتائج تفإن 

أن هنالك فروقًا معنوية يف اجابات أفراد عينة البحث جتاه 
، ويؤكد ذلك قيمة مستوى )املهارات الريادية(ات البحث متغري 

وهي تقل عن مستوى )0.000(املعنوية احملسوب واليت بلغت
).0.05(املعنوية االفرتاضي للبحث والبالغة 
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الرياديةصفية آلراء عينة البحث جتاه املهارات املقاييس الو :-)2(جدول 

العبارة
نسبة 

%االتفاق
الوسط

الحسابي
نسبة معامل 

مستوى المعنويةtقيمة % االختالف

المهارات 
التقنية

X178.34.17320.325.5060.000

X269.63.73930.413.7780.000

X386.24.39121.094.9830.000

78.034.10123.9410.6220.000المعدل

المهارات 
اإلدارية

X494.64.43413.3116.6070.000

X586.94.08714.5814.3030.000

X682.64.21717.4513.5420.000

88.034.24615.1121.7380.000المعدل

المهارات 
الشخصية

X779.14.08724.426.7180.000

X873.94.00021.335.0430.000

X986.94.13018.3312.0040.000

79.974.07221.3617.0900.000المعدل

82.014.14020.1415.0880.000الكليالمؤشر

P.اعداد الباحثان: املصدر ≤ 0.05              ,           n = 73

األعمالمخاطر إدارةوصف متغير :2-2- 3
اتفاق آراء عينة البحث جتاه العبارات )3(يوضح اجلدول 

حيث األعمالخماطر إدارةاملستخدمة يف قياس متغري 
X17)استخدمت العبارات  – X10) لقياس هذا املتغري وتبني

بلغتغري عبارات هذا املأن متوسط االتفاق الكلي على 
، كما بلغ معامل )3.732(،  وبوسط حسايب بلغ %) 67.15(

نسبة وهي نسبة تقل كثريًا عن %)25.21(االختالف نسبة 
ا تؤكد %)50( من االتفاق بني جيدةستويات موبالتايل فإ

كما بلغت قيمة . أفراد العينة جتاه مضمون عبارات هذا املتغري
(t) ذا املتغري وهي شر الكلي هلوحبسب املؤ )6.647(احملسوبة

فرضية مما يؤكد صحة )1.667(قيمتها اجلدولية والبالغة اكرب من
أن هنالك فروقًا معنوية يفإىلواليت تشري البحث األوىل 

إدارة(ات البحثاجابات األفراد عينة البحث جتاه متغري 
، ويؤكد ذلك قيمة مستوى املعنوية )األعمالخماطر 

وهي تقل عن مستوى) 0.000(احملسوب واليت بلغت 
.)0.05(والبالغة املعنوية االفرتاضي للبحث
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األعمالعينة البحث جتاه خماطر آلراءاملقاييس الوصفية :-)3(جدول 

العبارة
نسبة 

%االتفاق
الوسط

الحسابي
معامل نسبة 

مستوى المعنويةtقيمة %االختالف

X1065.23.56025.174.1160.000

X1186.93.95616.1311.0090.000

X1291.34.47814.8516.3330.000

X1389.34.26014.5315.0410.000

X1452.23.82530.273.9180.006

X1543.53.17333.793.4450.011

X1678.33.65228.128.8740.000

X1730.42.95638.801.9610.039

67.153.73225.216.6470.000الكليالمؤشر

P.اعداد الباحثان: املصدر ≤ 0.05              ,           n = 73

وتأسيساً على النتائج السابقة فإنه ميكن القول بصحة فرضية 
ن هنالك فروقاً معنوية يف اجابات أإىلالبحث األوىل واليت تشري 

.متغريات البحثعينة جتاه الأفراد 
االرتباطاختبار فرضيات :3- 3

إدارةبغية التعرف على طبيعة االرتباط بني املهارات الريادية و 
النتائج يف شري تعلى مستوى عينة البحث ، األعمالخماطر 
ات الريادية وجود عالقة ارتباط معنوية بني املهار إىل)4(اجلدول 

)0.724(اذ بلغ املؤشر الكلي لالرتباط . األعمالخماطر إدارة و 

مما يشري إىل حتقق فرضية البحث )0,05(وعند مستوى معنوية
الثانية واخلاصة باالرتباط على املستوى الكلي بني متغريات 

إىل وجود )4(أما على املستوى اجلزئي فيشري اجلدول.البحث

والشخصية اإلداريةاملهارات التقنية و ل من كعالقة ارتباط بني  
، اذ بلغت قيم االرتباط بينها األعمالخماطر إدارةوبني 

عند مستوى معنوية ) 0.665(و،) 0.649(، و )0.320(
مما يشري إىل أن هنالك ظهورًا لكل من ، وعلى التوايل) 0.05(

اط عالقة ارتبإطار املهارات التقنية واإلدارية والشخصية يف 
الظهور كان مبستويات وأن هذا مع إدارة خماطر األعمال إجيابية 

وبذلك .البحث الثانيةفرضيةمما يدل على صحة معنوية جيدة،
وجود ارتباط أفصحت عنميكن االستنتاج أن عينة البحث 
خماطر األعمال وكانت إدارةمعنوي بني أنواع املهارات الريادية و 

إدارةاملهارات الشخصية وبني أفضل مؤشرات تلك العالقة بني
.املبحوثةاتاملنظمخماطر األعمال يف
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متغريات البحثنتائج عالقات االرتباط بني :-)4(جدول 

متغيرات البحث
المهارات الريادية

المؤشر الكلي
الشخصيةاإلداريةالتقنية

*0.724*0.665*0.649*0.320األعمالمخاطر إدارة

*.اعداد الباحثان: املصدر P ≤ 0.05              ;           n = 73

التأثيرةفرضياختبار :3-4
وجود تأثري معنوي للمهارات الريادية يف ) 5(يوضح اجلدول 

يف املنظمات املبحوثة، إذ بلغت قيمةاألعمالخماطر إدارة
أنوالذي يشري إىل )0.524(قيمة R2)(معامل التحديد 

من االختالف يف %)52.4(ر تفسجمتمعة املهارات الريادية 
إدارة خماطر األعمال باملنظمات املبحوثة، ويدعم معنوية ذلك 

واليت هي اكرب من قيمتها اجلدولية ) 23.082(احملسوبة ) F(قيمة 
، 3(وبدرجات حرية )0.05(وعند مستوى معنوية )3.976(

والذي )0.720((B1)كما بلغت قيمة معامل اإلحندار . )69

يدل على أن التغري يف املهارات الريادية جمتمعة وحدة واحدة 
)0.720(ما قيمته إدارة خماطر األعمال إىل التغري يف تؤدي 

وهي أكرب من قيمتها )4.804(سوبة والبالغة احمل(t)ويدعم قيمة 
، وهذا )0.05(وعند مستوى معنوية )1.667(لبالغة اجلدولية وا

يدل على أن إدارة خماطر األعمال يف املنظمات املبحوثة تعتمد 
ا، أي أن تلك املخاطر  على املهارات الريادية اليت ميتلكها قاد
ا،  ا من املهارات الريادية اليت ميتلكها قاد تستمد مقومات إدار

وجود واليت تنص علىالثالثة البحث وبذلك ميكن قبول فرضية
.خماطر األعمالإدارةتأثري ملتغري املهارات الريادية يف 

على املستوى الكليالتأثريعالقة :-)5(جدول 

األنموذج
الریادیةالمھارات

B0B1FالمحسوبةFالجدوليةR2tالمحسوبةtوليةدجال
0.9500.72023.0822.7370.5244.8041.667إدارة مخاطر األعمال

P ≤ 0.05            ; d.f.  (3,69) ; n =73 اعداد الباحثان                                      :املصدر

ط أما على املستوى اجلزئي فإن نتائج حتليل االحندار البسي
: تشري إىل)6(واملوضحة يف اجلدول 

وجود تأثري معنوي للمهارات التقنية يف إدارة خماطر األعمال.أ
ما (R2)قيمة، إذ فسر هذا املتغري وبداللة يف املنظمات املبحوثة

يف إدارة خماطر األعمال، من االختالف%)10.2(نسبته  
)15.484(واليت بلغتاحملسوبة(F)ويدعم ذلك معنوية قيمة 

عند مستوى )3.976(والبالغةمن قيمتها اجلدولية اكرب وهي
قيمة تكما بلغ،)71، 1(حريةاتوبدرج)0.05(معنوية 

(B1))0.317( واليت تفسر أن التغري يف املهارات التقنية وحدة
واحدة يؤدي إىل تغري يف إدارة خماطر األعمال يف املنظمات 

(t)ذلك معنوية قيمة ويدعم،)0.317(املبحوثة ما نسبته 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ) 3.953(احملسوبة البالغة
، ويستدل من نتائج )0.05(وعند مستوى معنوية )1.667(

التحليل هذه أنه كلما امتلك قادة املنظمات املبحوثة املهارات 
م على إدارة خماطر األعمال التقنية كلما أسهم ذلك يف قدر

ماليت تواج .ه منظما
لمهارات لمعنوي تأثري وجود )6(تعكس معطيات اجلدول .ب

، إذ فسرت املهارات اإلدارية  األعمالخماطر إدارة يف اإلدارية
ما نسبته (R2)كمتغري مستقل وبداللة معامل التحديد 

يف املنظمات من االختالف يف إدارة خماطر األعمال%) 42.1(
احملسوبة واليت بلغت (F)معنوية قيمة ويدعم ذلك ، املبحوثة

)3.976(وهي اعلى من قيمتها اجلدولية والبالغة )53.392(

كما ،)71، 1(وبدرجات حرية )0.05(عند مستوى معنوية 
واليت تفسر أن )0.644((B1)بلغت قيمة معامل اإلحندار 

التغري يف املهارات اإلدارية وحدة واحدة يؤدي إىل تغري يف إدارة 
، )0.644(يف املنظمات املبحوثة ما نسبته خماطر األعمال
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وهي )7.307(احملسوبة البالغة (t)ويدعم ذلك معنوية قيمة 
وعند مستوى معنوية )1.667(أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة

، ويستدل من نتائج التحليل هذه أنه كلما امتلك قادة )0.05(
م املنظمات املبحوثة املهارات اإلدارية كلما أسهم ذ لك يف قدر

م .على إدارة خماطر األعمال اليت تواجه منظما
أثري د تو وج)6(أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول .ت

يف املنظمات اطرة معنوي للمهارات الشخصية يف إدارة خم
ما نسبته  (R2)املبحوثة، إذ فسر هذا املتغري وبداللة قيمة 

دعم ذلك من التغري  يف إدارة خماطر األعمال، وي%)44.2(
وهي اكرب من )93.084(احملسوبة واليت بلغت (F)معنوية قيمة 

)0.05(عند مستوى معنوية ) 3.976(قيمتها اجلدولية والبالغة 

)0.660((B1)كما بلغت قيمة ،)71، 1(وبدرجات حرية 

وحدة واحدة يؤدي لشخصية واليت تفسر أن التغري يف املهارات ا
مال يف املنظمات املبحوثة ما نسبته إىل تغري يف إدارة خماطر األع

احملسوبة البالغة (t)، ويدعم ذلك معنوية قيمة )0.660(
وعند )1.667(وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة )9.648(

ويستدل من نتائج التحليل هذه أنه  ،)0.05(مستوى معنوية 
كلما ملنظمات املبحوثة املهارات الشخصيةكلما امتلك قادة ا

م على إدارة خماطر األعمال اليتأسهم ذلك يف قدر
م .تواجه منظما

عالقة التأثري على املستوى اجلزئي:-)6(جدول 

األنموذج
إدارة مخاطر األعمال

B0B1FالمحسوبةFالجدوليةtالمحسوبةtالجدوليةR2

1.7830.31715.484المهارات التقنية

3.976

3.953

1.667

0.102

1.3670.64453.3927.3070.421المهارات اإلدارية

1.1200.66093.0849.6480.442المهارات الشخصية

Pاعداد الباحثان:املصدر ≤ 0.05 ; d.f.  (1,71) ; n = 73
N

اختبار فرضية التباين :5- 3
حتليل التباين األحادي حيث نتائج )7(يبني  اجلدول .ث

)19,126(بلغت (F)تشري إىل أن قيمة معامل التباين األحادي 

تشري إىلواليت ) 3,976(من قيمتها اجلدولية البالغة علىوهي أ

تعرض تاليت األعمال خماطر ارةإدتباين يف املنظمات املبحوثة تأن
، ويؤكد نو ملهارات الريادية اليت ميتلكها املدير تباين الهلا تبعاً 

وبالتايل ).0.000(بلغ ذلك أن قيمة مستوى املعنوية احملسوب
. فإن هذه النتيجة تدعم صحة فرضية البحث الرابعة

على المستوى الكليالتباين األحادي )7(جدول 

األنموذج
ارات الرياديةالمه

.SigالجدوليةFFمعامل التباين األحادي

19.1263.9760.000إدارة مخاطر األعمال

d.f.  (1,71)    ;       N =73 اعداد الباحثان:املصدر

ج حتليل التباين األحادي أما على املستوى اجلزئي فإن نتائ
: تشري إىل)11(واملوضحة يف اجلدول 

ىلوهي أع) 8.085(بلغت Fاألحاديمعامل التباينقيمة.أ
مما يؤكد أن املنظمات )3.976(من قيمتها اجلدولية والبالغة 

ا ملخاطر األعمال تبعًا لتباين املهارات  املبحوثة تتباين يف إدار

لك أن قيمة مستوى املعنوية احملسوب ، ويدعم ذديرينلملالتقنية 
).0.000(بلغت 

وهي )12.447(بلغت Fقيمة معامل التباين األحادي .ب
مما يؤكد أن )3.976(من قيمتها اجلدولية والبالغة ىلأع

ا ملخاطر األعمال تبعًا لتباين  املنظمات املبحوثة تتباين يف إدار
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ة مستوى املهارات اإلدارية للمديرين، ويدعم ذلك أن قيم
).0.000(املعنوية احملسوب بلغت 

وهي )15.639(بلغت Fقيمة معامل التباين األحادي .ت
مما يؤكد أن )3.976(من قيمتها اجلدولية والبالغةىلأع

ا ملخاطر األعمال تبعًا لتباين  املنظمات املبحوثة تتباين يف إدار
ة للمديرين، ويدعم ذلك أن قيمة مستوى الشخصياملهارات 

).0.000(عنوية احملسوب بلغت امل

التباين األحادي على المستوى الجزئي)11(جدول 

األنموذج
إدارة مخاطر األعمال

.SigالجدوليةFFمعامل التباين األحادي 

8.085المهارات التقنية

3.976

0.000

12.4470.000المهارات اإلدارية

15.6390.000المهارات الشخصية

d.f.  (1,71)    ;       N =73 اعداد الباحثان                                      :املصدر

االستنتاجات والمقترحات:4
االستنتاجات: 1- 4
بأداء االنشطة الريادية يف بشكل وثيق املهارات الريادية ترتبط .1

املهارات املطلوبة لبدء األعمال متثلاكو،  األعمالمنظمات 
ا  وحتقيق النجاح فيها، فضًال عن معرفة الكيفية اليت تدار 

تعد يف حني أن إدارة خماطر األعمال.أنشطة تلك املنظمات
من االهتمامات احملورية ملنظمات األعمال من خالل الرتكيز 

دف التقليل من نتائجها على معاجلتها والتعرف على سلوكها 
االس .لبية على أنشطة املنظمة وفعاليا

إدارة املخاطر من االهتمامات احملورية ملنظمات األعمال تعد.2
حيث إن تركيز اإلدارة اجليدة للمخاطر ينصب على معاجلة تلك 
املخاطر لتحقيق أعلى قيمة مستدامة لكافة أنشطة املنظمة 

د من باعتبار أن فهم سلوك املخاطر والتعامل اجليد معها يزي
فرص جناح املنظمة يف أداء انشطتها ويقلل كًال من احتماالت 

.الفشل وعدم التأكد يف سعي املنظمة لتحقيق أهدافها الكلية
أظهرت نتائج التحليل وجود فروقات معنوية بني آراء عينة .3

البحث جتاه كل من متغري املهارات الريادية ومتغري إدارة خماطر 
هذه الفروقات جاءت من نتاج معه بأن األعمال، مما ميكن االست

اختالف عينة البحث يف مستويات امتالكها للمهارات الريادية 
ا ملخاطر  من منظمة إىل اخرى، وكذلك ختتلف يف وسائل إدار

. األعمال اليت تواجههم يف العمل

بني إدارة خماطر األعمالميكن أن نعزو أسباب االختالف يف .4
ة املهارات الريادية والذي يفسر نسبإىل متغريىوأخر منظمة
من التغري الذي يطرأ على املتغري املستجيب واملتمثل بإدارة جيدة

إذ إن إدارة خماطر األعمال يف املنظمات ، األعمالخماطر 
ا .املبحوثة تعتمد على املهارات الريادية اليت ميتلكها قاد

ط معنوية وجود عالقة ارتباامليداين أظهرت نتائج التحليل .5
ة بني املهارات الريادية وإدارة خماطر األعمال يف املنظمات موجبو 

ملتمثلة بكل ية بأبعادها اأن املهارات الرياداملبحوثة، مما يشري إىل
من املهارات التقنية، واملهارات اإلدارية، واملهارات الشخصية
ترافق إدارة خماطر األعمال ضمن عالقة ارتباطية ميكن تفسريها 

نه كلما قامت املنظمات املبحوثة بتطوير املهارات الريادية بأ
. للمديرين فيها كلما إرتفعت قدرات إدارة خماطر األعمال لديهم

املهارات الرياديةأنواع التفسريية لكل نوع من اختالف القيم .6
الشخصية شكلت ن املهارات باعتبارها متغريات مستقلة، إذ إ

مث تلتها املهارات ة خماطر األعمال يف إدار أعلى نسبة تأثريية 
ملهارات التقنية ات اإلدارية ومبستويات تأثري جيدة، يف حني كان

يف إدارة خماطر األعمال، مما يفسر اخنفاض يةأقل نسبة تفسري 
قيمة االرتباط بينها وبني خماطر إدارة األعمال قياساً 

.باملهارات االخرى
إدارة خماطر األعمال يف ن جتاه يرياملديف تصورات التباينن إ.7

ما ميتلكهالتباين يف ميكن أن نعزوه إىلاملنظمات املبحوثة 
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سواء يف املهارات التقنية أو مهارات ريادية أولئك املديرين من 
.اإلدارية أو الشخصية

المقترحات:2- 4
نوجه أنظار املنظمات املبحوثة إىل أن إدخال تقانات جديدة .1

ربامج الاملنظمات باعتماد تلك أن تقوم يستلزم إىل العمل
تسهم يف رفع ما ميتلكه مديريها من واليت تدريبية التطويرية و ال

لكي تتجنب املخاطر املصاحبة ألدائها أنشطتهارياديةمهارات 
.والنامجة عن استخدام تلك التقانات

مبشاركة و ضرورة عقد ورش العمل من قبل املنظمات املبحوثة .2
ظمات األكادميية يف احملافظة ومنها جامعة دهوك وذلك املن

اليت ميكن أن تقدمها اجلامعات لالستفادة من اخلربات العلمية 
واملعاهد العلمية يف جماالت املهارات الريادية وإدارة

.خماطر العمل
تطوير األساليب اليت باملنظمات املبحوثة ضرورة قيام .3

ون لديها يف إدارة خماطر األعمال وخصوصاً يستخدمها املدير 
عندما تدخل يف بيئة عمل جديدة أو يف أسواق جديدة أو عند 

لبة لبيئة مواجهة حاالت عدم التأكد واليت باتت السمة الغا
األساليب الكمية يف العمل يف الوقت احلاضر، وذلك باعتماد 

حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تواجه
م واستخدام الربجميات احلاسوبية اليت تسهم يف تزويدهم  منظما

.باملهارات الضرورية الستكشاف املخاطر قبل حدوثها
ضرورة دراسة ذات املتغريات اليت تناوهلا البحث احلايل على .4

قيادات اإلدارات الوسطى يف منظمات أخرى تعمل ضمن 
دف القياس وا .ملقارنةقطاعات اقتصادية خمتلفة وذلك 

ضرورة حث إدارات املنظمات املبحوثة خاصة على امتالك5.
ا للمهارات الريادية وبصورها الثالث ملا هلا من تأثري يف  قاد
م ، وخصوصًا أن  إدارة خماطر األعمال اليت تواجه منظما
املنظمات املبحوثة تعمل يف قطاع اإلنشاءات واليت تتصف بيئتها 

نظمات املماثلة مما يستلزم توافر بالتنافس الشديد بني امل
.تلك املهارات
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ABSTRACT
The interest of the recent business organizations nowadays gets increased to meet the customers'
needs in a competed climate and extremely disturbed environment which place the managers in
these organizations under the effect of many stresses, where they are required to have many
entrepreneurial skills such as technical, administrative, and personal skills in order to lead their
organizations toward a good management through which they will contest and overwhelmed others
as well as participate in an inventing structure which enables the business organization to find new
products and inventing business. That challenges required to have ruled in a proper and systematic
way in order to reduce their effect on doing the activities of the organization.
The research aimed to determine the entrepreneurial skills that are needed for managers which will
enable them to manage the different risks, that are faced their organizations through informing
and analyzing different points of view of the administrators in a number of constructive
organizations in Duhok city.
The research predicted the existing of some theoretical differences in the sample’s opinions toward
the research exchanges because of the difference in their skills level from one organization to
another. They also vary in using the tools of managing the business risks they are facing in the
work. The research also have suggested the searching organization to depend on developed and
exercised programs to participate in raising the skills level of their managers in order to avoid the
fronting risks during their work.

)1(الملحق 
كجامعة دهو 

اإلدارة واالقتصادفاكوليت
قسم إدارة األعمال

..........السادة احملرتمني/ إىل 
استمارة إستبانة/ م 

:حتية طيبة
تأثري املهارات الريادية يف ادارة خماطر (تتضمن االستمارة املرفقة عددًا من املؤشرات اليت تستخدم لقياس متغريات البحث املوسوم 

).من املنظمات اإلنشائية يف مدينة دهوكدآلراء عينة من املديرين يف عددراسة ميدانية : األعمال
ا مناسبة) (راجني منكم االجابة عن االسئلة الواردة فيها بوضع عالمة  ومبا ان الدراسة لن تستخدم  إال . أمام الفقرات اليت ترو

باإلجابة على فقرات االستمارة من أجل حتقيق أهداف البحث ، آملني تفضلكم ذكر االسم ، ألغراض البحث العلمي فقط ، لذا ال ضرورة ل
مع التقدير..........   ... شاكرين تعاونكم .  علماً أن اإلجابات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

:بيانات عامة: أوالً 
أنثىذكر      :          اجلنس . 1
سنة45من اكثرسنة           45-36سنة35–29:        العمر. 2
اعدادية          دبلوم معهد              بكالوريوس          دراسات عليا          :  :             الشهادة . 3
سنة16اكثر من سنة          15-11سنة             10- 6سنوات            5اقل من :              مدة اخلدمة. 4

:متغيرات البحث:ثانياً 
وتشمل املهارات التقنية، .املهارات الريادية وهي املهارات املوظفة من قبل الريادي لغرض تطوير االعمال وتعزيز انتاجيتها وادائها بشكل متميز .1

.واإلدارية ، والشخصية
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: المهارات التقنية.أ
ال اتفق بشدةال اتفقحايدماتفقاتفق بشدةالعبارة ت
اعتمد التقنيات اجلديدة واملبتكرة يف معاجلة خماطر العمل اليومية1

استخدم الرباجميات احلاسوبية يف حتليل خماطر العمل اليت تواجه منظميت2

.امتلك املهارات التقنية اليت متكنين من العمل مع التقانات اجلديدة يف جمال العمل3

المهارات االدارية .ب
ال اتفقال اتفقمحايداتفقاتفق بشدةالعبارة ت
اعتمد على خربايت يف وضع اخلطط ملواجهة خماطر العمل ومتابعة تنفيذها ومراقبة نتائجها4

.العملاقدم الدعم واملساندة الراء العاملني ذات العالقة باألساليب املناسبة ملواجهة خماطر5

اعتمد املبادرة يف اداء العمل لزيادة فرص استغالل املخاطر ومواجهة الواقع جبوانبه كافة افضل 6
من جتاهل حاالت الفشل فيه

: المهارات الشخصية .ج
اتفق بشدةأالال اتفقحمايداتفقاتفق بشدةالعبارة ت
العاملني للتغلب مع معوقات العمل اليوميةاعتمد اسلوب اللقاء مباشر مع 7

استطيع اقناع العاملني بالعمل خارج ساعات الدوام الرمسي من اجل اجناز العمل اليومي8

الشخصية واملثابرة لضمان حتقيق أهداف املنظمةباألهدافاعتمد التضحية 9

ية ملنظمات األعمال حيث إن تركيز اإلدارة اجليدة للمخاطر ينصب على معاجلة تلك متثل االهتمامات احملور :اإدارة مخاطر األعمال .2
يف املخاطر لتحقيق أعلى قيمة مستدامة لكافة أنشطة املنظمة باعتبار أن فهم سلوك املخاطر والتعامل اجليد معها يزيد من فرص جناح املنظمة

د يف سعي املنظمة لتحقيق أهدافها الكليةأداء انشطتها ويقلل كالً من احتماالت الفشل وعدم التأك
تفق بشدةال أاتفقأالحمايداتفقاتفق بشدةالعبارةت

أستخدم خربايت يف توقع املخاطر وبالتايل االستعداد هلا10

حالة اخلطرانتهاءأحاول اجياد بدائل وقتية حلني 11

ى  منظميت وذلك بالتخطيط ملواجهتها أحاول التقليل من تأثري املخاطر عل12
غالبا ما تكون التدفقات النقدية املتحققة  أقل من املتوقعة13

تتميز أسعار املدخالت يف منظمتنا بالتقلب وعدم الثبات14

نعتمد أسلوب التعويض للجهات اليت يقع عليها ضرر املخاطرة  15

ليت تواجه منظمتنا إىل تنوع اجلهات اليت نتعامل معها يعود تنوع املخاطر ا16

.تنخفض حدة املنافسة يف جمال عمل منظمتنا مما يقلل من فرص املخاطر اليت تتعرض هلا17
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أثر أبعاد البيئة الريادية في تحقيق اإلبداع االستراتيجي
جامعة زاخويف ء عينة من املالكات التدريسيةدراسة استطالعية آلرا

ميهفان شريف يوسف
.العراق-إقليم كوردستان،جامعة زاخو،فاكوليت العلوم اإلنسانية،قسم اقتصاد األعمال

)2015كانون الثاني، 14:تاريخ القبول بالنشر،2015ايلول،8:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
دالبيئة الريادية أبعامثالًبأثر ر من األهمية للمنظمات بشكل عام والجامعات بشكل خاص مًا على قدتناول البحث موضوع

، والدعم غير السياسات واإلجراءات الحكومية، الوضع االجتماعي واالقتصادي، مهارات الريادة واألعمال، الدعم المالي(
.في تحقيق اإلبداع االستراتيجي) المالي
إلجراء جامعة زاخو ، وجرى اختيار أبعاد البيئة الريادية في تحقيق اإلبداع االستراتيجيهدف البحث إلى معرفة أثر ي

لجمع االستبانةالمالكات التدريسية، وتم تصميم استمارة من )80(الجانب الميداني من البحث، وشملت عينة البحث 
د من ــــــــــدام العديــــالبيانات باستخلــــوتم تحليراء، ـــــــوعة من الخبــــومن ثم عرضت على مجمي، ـــبيانات الجانب الميدان

.االدوات االحصائية
البيئة الريادية ارتباط وتأثير معنوية موجبة بين أبعادوجود عالقات: توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها

ضرورة قيام إدارة ات كان من أهمها مقترحوخلص البحث إلى مجموعة من ال. واإلبداع االستراتيجي في الجامعة المبحوثة
عن بتقدير أعمال وجهود التدريسيين اإلبداعية وبهدف الوصول إلى مستويات عالية من اإلبداع االستراتيجي جامعة زاخو 

، فضًال عن ضرورة توافر مميزةيع مشار بحوث و الدعم المالي الكافي لهم لتبني وية لهم، وتوفيرطريق تقديم الحوافز المعن
مراكز علمية حديثة تقدم الخدمات االستشارية والمعلومات التي يحتاج إليها التدريسيين في تبني أعمالهم اإلبداعية ونشر 

.بحوثهم العلمية

.اد البيئة الريادية، مفهوم اإلبداع االسرتاتيجي، اإلبداع االسرتاتيجي التدرجيي والتخرييبمفهوم البيئة الريادية، أبع: مفاتيح البحث

المقدمة

تعد البيئة الريادية من الفاهيم املهمة اليت تسعى املنظمات 
ا ةاصة واجلامعات خبعامب يئتها أل تشجع األعمال إىل 

ا تسالظهور والنموعلىاجلديدة واملشاريع وادر اعد ،حيث إ
بدء للكافيةاملعرفة واملهارات الاحملتملني على امتالك األعمال 

تهمرغبهلم وتعزز جديدةفرص اجلديدة،وتوفر مأعماهلإدارة ب
من خالل إزالة العقبات اليت رياديةالل اعماألعلى بدء موقدر 

لبدء لمن املنظماتاألفرادأكثر وحيتاج ، في ذلكتقف أمامهم

لدىألن أعماهلم ستكون ذات قيمةةيريادالبأعماهلم
على اخلربة وبالتايل تسهل منحصوهلم البيئة االجتماعية،

.اخلارجية عند الضرورة
اتيجي هو إطار االسرت بداعاإلمن جانب آخر  فإن ومن 

الذي حيددفرص النموو ركز على املستقبل لذي يتطوير األعماال
ج منظم يركز على توليد مف، اخلارقة ية تدرجيا وراء الهو 

عندما اً يصبح اسرتاتيجيبداعاإلة، فتقطعاملات بداعاإلو 
يخلقفرق كبري يف قيمة مقصودة ومتجددة حبيثعمليةتكونال
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موعة االسرتاتيجي يولد جمبداعاإلف. األشياء املقدمة إىل الزبون
.منظمةابتكارية من خالل عملية من فرص منو األعمال اجلديدة

أبعاد البيئة الريادية (فهومنين املإيرى الباحثبناء على ما تقدم 
تيارمها وعليه جرى اخبحثجديرين بال)واإلبداع االسرتاتيجي

بحث احلايل، وجاء فكرة ملوضوع النيليكونا املتغريين الرئيس
حيث . ط والتأثري بينهمارتبااالالبحث يف حماولة إلظهار عالقة 

ول منهجية تناول املبحث األمباحث يستةيتضمن البحث 
ي على اإلطار النظر والثالث ، ويركز املبحث الثاين البحث

، البيئة الريادية واإلبداع االسرتاتيجيللبحث متمثلة بأبعاد 
يف ، وصف وتشخيص متغريات البحثيف رابعخيتص املبحث الو 

حني يركز املبحث اخلامس على اختبار أمنوذج البحث وفرضياته، 
.قرتحاتواملستنتاجاتفيعرض االسادسالاملبحث ما أ

منهجية البحث-المبحث األول
:مشكلة البحث-أوالً 

متثل التغيريات السريعة اليت طرأت يف العامل املتمثلة يف 
العوملة، االنفتاح االقتصادي والتجاري بني الدول، التطور اهلائل 
يف جمال التكنولوجيا واالتصاالت، سرعة تغري حاجات ورغبات 

بشكل سة الشديدة بني منظمات األعمال العاملية الزبائن، واملناف
والزبائن لالستحواذ على األسواقعام واجلامعات بشكل خاص 

، وفرضت عليها واقعاً دي احلقيقي لتلك اجلامعاتمبثابة التح
جديدًا ينبغي التعامل والتكيف معه لتتمكن من حتقيق إدارة  

بقاءها كفوءة وفاعلة قادرة على حتمل املخاطر ولتحافظ على
.ومنوها يف السوق

ات املعاصرة اليت تسعى اجلامعبات من الضروري على لذلك
إىل حتقيق النمو والبقاء ضمن املنافسة، وحتقيق التنمية 

قادرة أن تكون هلا إداراتاالقتصادية واالجتماعية للمجتمع 
على إجياد نوع من التناغم بني ما تتطلبه البيئة الريادية من 

جراءات احلكومية، الظروف االقتصادية السياسات واإل
واالجتماعية، مهارات الريادة واألعمال، الدعم املايل، الدعم 

اإلبداع تحقيق يف منسعى إليها، وما تغري املايل
ولتعظيم القدرة على التفاعل واالستجابة ملتطلبات ،االسرتاتيجي

البيئة التنافسية أصبحت اجلامعات تسعى جاهدة إلجياد أرضية 

ا من بيئة رياديةقاعدة مالئمة من خالل بناء و  على اعتبار أ
ميكن .احملركات األساسية حنو حتقيق اإلبداع االسرتاتيجي

:الت اآلتيةو إثارة التساؤ خالل مشكلة البحث من تلخيص 
ضمن بيئة ريادية؟اجلامعة املبحوثةتعمل هل .1
بحوثة؟ما هي مستويات اإلبداع االسرتاتيجيفي اجلامعة امل.2
أبعاد البيئة الريادية واإلبداع االسرتاتيجي هل هناك عالقة بين.3

يف اجلامعة املبحوثة؟
هل تؤثر أبعاد البيئة الريادية يف حتقيق اإلبداع االسرتاتيجي يف .4

اجلامعة املبحوثة؟

:أهمية البحث- ثانياً 
يكتسب البحث أمهيته بكونه مسامهة متواضعة لتعميق 

ية عرب البحث والتحليل ألهم اآلراء اليت تناولتاملعرفة العلم
الريادية أبعاد البيئةواملتمثلة بقيد الدراسة البحث يمتغري 

املتغريين إذ أن الدراسات بشأن هذين، اإلبداع االسرتاتيجيو 
هناك ندرة يف املصادر حمدودة حسب اطالع الباحث، و 

ال يف  بيئة إقليم  والدراسات امليدانية اليت أجريت يف هذا ا
أمهيته من أمهية اجلامعة نفسها  كما يكتسب البحثو .كوردستان

تمع تقوم بإعداد الكفاءات البشرية  ا مؤسسة ريادية يف ا كو
مبا ينتج عنه حتقيق بداعيوتنشئتها علمياً وفكرياً ورفع مستواهااإل

.التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاملة للمجتمع
ن النتائج اليت ميكن أن يتوصل إليهآخر فإومن جانب

يساعد إدارة اجلامعة املبحوثة وأعضاء هيئة أن ميكن البحث 
التدريس فيهايف الوقوف على أهم العوامل اليت تعزز من مستوى 

العوامل اليت توافر البيئة الريادية واإلبداع االسرتاتيجي، وتلك 
مبا يضمن حتقيق حتول دون حتقيقها ووضع املعاجلات املناسبة 

.أفضل مستويات لألداء
:أهداف البحث- ثالثاً 

يف ضوء مشكلة البحث فإن هدف البحث ينصب أساساً 
حتقيق اإلبداع االسرتاتيجي يف البيئة الرياديةيف حتديد أثر أبعاد 

، فضًال عن املالكات التدريسية يف اجلامعة املبحوثةعلى مستوى 
:سعيه لتحقيق األهداف اآلتية
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بداع اإلوأبعادها و ة يالريادالبيئة مفهوم لتعرف علىا.1
.من وجهة نظر عدد من الباحثنياالسرتاتيجي 

البيئة الريادية واإلبداع فر أبعاد االتعرف على مستوى تو .2
.االسرتاتيجي يف اجلامعةاملبحوثة

واإلبداع الريادية اختبار عالقات االرتباط واألثر بينأبعاد البيئة.3
.يف اجلامعة املبحوثةاالسرتاتيجي

خبصوص كيفية التحرك املبحوثة تقدمي مقرتحات للجامعة .4
واإلبداع الريادية أبعاد البيئةفر امستقبًال لتحسني مستويات تو 

. االسرتاتيجي فيها
:أنموذج البحث وفرضياته- رابعاً 

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء إطارها 
يدانية تصميم أمنوذج فرضي، حيث يظهر النظري ومضامينها امل

.األمنوذج الفرضي للبحث) 1(الشكل

أبعاد البيئة الريادية

السياسات 
واإلجراءات 
الحكومية 

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي

الدعم غير الماليالدعم الماليمهارات الريادة واألعمال

اإلبداع االستراتيجي

تأثير                           ارتباط
أمنوذج البحث-:)1(الشكل

ويفصح أمنوذج البحث عن فرضيتني رئيسيتني وعلى 
:النحو اآليت

توجد عالقة ارتباط ذات داللة : الرئيسية األولىالفرضية .1
يف اجلامعة االسرتاتيجي اإلبداعالريادية و أبعاد البيئةمعنوية بني 

.املبحوثة
يوجد تأثري معنوي ألبعاد البيئة:الفرضية الرئيسية الثانية.2

.يف اجلامعة املبحوثةاع االسرتاتيجي يف اإلبدالريادية 
:أداة جمع البيانات والتحليل اإلحصائي-خامساً 

استخدم الباحث استمارة االستبانة كأداة رئيسية جلمع 
ضاع هذه االستبانة إىل البيانات اخلاصة باجلانب امليداين، ومت إخ

عرضها على اختبار قياس الصدق الظاهري والشمويل من خالل
حتليل البيانات جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص، ومت

باالعتماد على العديد من األساليب اإلحصائية وهي 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ومعامل 
. ومعامل االحندار البسيطاالرتباط بريسون 

:مجتمع البحث وعينته- سادساً 
وقد جامعة زاخو، يف تمع البحث املالكات التدريسية ميثل جم

أمهية يف جاء اختيار اجلامعة كميدان للبحث ملا للجامعة من
تمع والبحث العلمي، إضافة إىل أن الباحث ينتمي إىل  خدمة ا

ى البيانات املطلوبة ويزيد اجلامعة مما يسهل من عملية حصوله عل
وقد قام الباحث بتوزيع من مستوى تعاون املستجيبني معه، 

بلغ عددهم املالكات التدريسيةاالستبانة على عينة عشوائية من
من %)40(أي بنسبة )200(من بني تدريسي وتدريسية)80(

أن أغلب املبحوثني )1(من اجلدول يظهرحيث جمتمع البحث، 
، ويدل ذلك على %)78.8(، إذ بلغت نسبتهم من الذكورهم

أن دورة املرأة ما زالت حمدودة يف جمال التعليم العايل، وكما يتبني 
سنة )45- 30(من اجلدول أن أفراد املبحوثني ضمن الفئة العمرية 
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، وبذلك فإن أغلب املبحوثني %)58.7(لبية بنسبة شكلوا األغ
ن الرغبة واحليوية هم من املتوسطني يف العمر والذين ميتلكو 

واإلرادة الكافية واليت هي من صفات الشخص املبدع، ويتضح 
أيضاً من اجلدول أن محلة شهادة الدكتوراه شكلوا الغالبية بنسبة 

، وهذا يدل على أن اجلامعة متتلك كادرًا أكادمييًا ذات %)60(
ستاذ خربة، وعن اللقب العلمي فقد شكل فئة املدرس واال

، وهذا يدل على أن نسبة  %)66.3(ية بنسبة باملساعد األغل

كبرية من التدريسيني لديهم القدرة على إجراء البحوث العلمية 
تمع، وخبصوص اخلدمة اجلامعية فإن  والوصول إىل نتائج تفيد ا

سنوات يشكلون 10وأكثر من )10- 5(األفراد ذوي اخلدمة 
ملعرفة اخلربة واوهذا يدل على توفر %) 78.7(الغالبية بنسبة
)1(ويوضح اجلدول . من عينة البحث% 78.7الكافية لدى 

.توزيع األفراد املبحوثني وفقًا خلصائصهم الفردية

.توزيع األفراد المبحوثين وفقاً لخصائصهم الفردية- :)1(جدول

.باالعتماد على نتائج استمارة االستبانةمن إعداد الباحث:المصدر

%العددالفئاتاخلصائصت

اجلنس1
6378.8ذكر

1721.2أنثى

موع %80100ا

العمر2
56.3سنة30أقل من 

4758.7سنة45–30

2835سنة45أكثر من 

موع %80100ا

التحصيل الدراسي3
3240ماجستري

4860دكتوراه

موع %80100ا

4
اللقب العلمي

2430مدرس مساعد

3847.5مدرس

1518.8أستاذ مساعد

33.7أستاذ

موع %80100ا

مدة اخلدمة اجلامعية5
1721.3سنوات5أقل من 

3645سنوات10–5

2733.7سنوات10أكثر من 

موع %80100ا
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البيئة الريادية- المبحث الثاني
Entrepreneurial Environment

إمنا يتفاعلومنع و ونبشكل عشوائيعملياألعمال ال وادر إن 
مالبيئة الريادية  Peters(احمليطة  &

Waterman,1982:28.(يف الوقت االهتمام لذلك يزداد
ريادة ياتوالبيئة يف أدبالريادةالتفاعل بني احلاضر بدراسة 

Abimbola(األعمال and Agboola, ويبدأ .)2011:166
هذا املبحث بوضع مفهوم البيئة الريادية يف السياق النظري من 

عن األبعاد مث يليه عرضخالل استعراض املفاهيم األساسية له، 
وعليه سيتضمن هذا ، البيئة الرياديةاتضمنهتالرئيسية اليت 

:املبحث احملاور االتية
Conceptالریادیةمفهوم وأهمية البيئة أوالًـ and

Importance of Entrepreneurial Environment
هناك شبه توافق بني الكتاب والباحثني حول مفهوم البيئة 

Entrepreneurial(الريادية  Environment ( أدبيات ريادة يف
الذي )Gartner,1985:696(من بينهم غارتنر و . األعمال

اة يريادالبيئة عًرفال تكاملة مع املسلسلة من العوامل اخلارجية بأ
باملشروع اجلديد املداربدء اليف عملية تؤثراليت بعضها البعضو 

Gnyawali(عرف كما .األعمالوادمن قبل ر  and

Fogel,1994:44 ( ا من العوامل تنيجمموعالبيئة الريادية بأ
إىل أوالً طوير ريادة األعمال،فهي تشري يف تاحلرجة اليت تؤثر

عية والثقافية والسياسية العامة اليت االجتماو العوامل االقتصادية 
متؤثر يف استعداد األ نشطة األعلى القيام بفراد وقدر

املساعدة اليت تسهل و إىل توافر خدمات الدعماً ثانيلريادية،و ا
ويف نفس السياق عرف .لألعمال اجلديدةعملية بدء التشغيل

)Fogel,2001:103(االبيئة الريادية ل جمموعة من العوامبأ
وأكد . طوير األعمال الرياديةيف تمهمًا وجوهريًا اليت تلعب دوراً 

)Sethi,2007:50 ( وتتأثر ؤثرتال تأيت من فراغ وإمنا ريادةلاإن
ا إن)Jie and Qing,2008:593(أوضح و .بالبيئة احمليطة 

يف الكشف عن اآلثار هاماً البيئة الريادية ميكن أن تلعب دوراً 
تصنيف ميكن و .الرياديةالسلوكيات و ريادة يف الاليت تؤثرها البيئة

الدراسات املتاحة اليت تناولت البيئة الريادية يف أدبيات ريادة 

الظروف البيئية العامة ) 1(:إىل ثالثة تيارات رئيسية هياألعمال
بلد يف لظروف البيئية لالدراسات الوصفية )2(ريادة األعمال، ل

بيئات إنشاءالاسة العامة يف دور السي) 3(أو منطقة معينة، و
Gnyawali(وخبصوص أمهية البيئة الريادية فقد أشار .رياديةال

and Fogel,1994:45 (الرياديةتكمن من بيئة أمهية النإىل أ
ا تشجع األعمال واملشاريع الظهور علىاجلديدة إ

ا تساعد والنمو احملتملني على امتالك األعمال وادر ،حيث إ
اجلديدة،وتوفر إدارة األعمالببدء للكافيةرات الاملعرفة واملها
ل اعماألعلى بدء موقدر تهمرغبهلم وتعزز فرص متاحة

أثناء عملية الريادية من خالل إزالة العقبات اليت تقف أمامهم
لبدء لأكثرعرضة للتشجيع هم األفرادف، باألعمال اجلديدةبدء ال

البيئة يمةلدىةألن أعماهلم ستكون ذات قيريادالبأعماهلم
على اخلربة اخلارجية عند وبالتايل تسهل منحصوهلم االجتماعية،

;El-Namaki,1988:98(وقد أشار .الضرورة

Segura,1988:19( ريادية إىل أن احلاجة لتطوير بيئة
ات يكون أكرب يف اقتصادتقد الئمةإلنشاء األعمال الريادية م

نخفض ملستوى ااملاألسواق الناشئةوالبلدان النامية بسبب 
ناك أدلة كافية على ، يف هذه البلدانالرياديةنشطة لأل هذا أل
ثقافية واالجتماعية التيارات كون يف صراع بينالتالبيئيةىقو الأن 

سعى تن جهة أخرى واليت نظمامتبريوقراطية املمن جهة و 
عالوة على ذلك، .األعمالوادر لالقوة الدافعة إلىاخنفاض

وجود بيئة فإناحلاجة إىل،نطاق األعمالحجمباملقارنة مع و 
الصغرية عمالميكن أن يكون أكرب يف حالة األالئمةمريادية 

القليل من السيطرة على البيئة اليت عمال لديهاألن مثل هذه األ
النفوذ السياسي و املواردعمال إىلتفتقر هذه األو ،تعمل فيها

Pfeffer(ألعمالاللتأثري على بيئة واليت عادة ما تكون ضرورية

and Salancik,1998:87(.
Dimensions of:أبعاد البيئة الرياديةاًـثاني

Entrepreneurial Environment
تناول الباحثون أبعاد البيئة الريادية يف أدبيات ريادة األعمال 

شبه اتفاق بني إال إنه يوجد على وفق وجهات نظر خمتلفة، 
واليت اد للبيئة الريادية ناك مخسة أبععلى إن ههمالعديد من
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ستعتمد يف دراستنا احلالية نظرًا لشموليتها واتفاقها مع توجهات 
;Vesper,1983:40(هيدراستنا، وهذه األبعاد

Dana,1987:575,1990:92; Davidsson,1991:407;
Gnyawali and Fogel, 1994:46;Fogel, 2001:103:(

Government:السياسات واإلجراءات الحكومية.1
Policies and Procedures

آليات السوق يفحلكومات سياسات اثر ؤ تأن ميكن 
وجعلها تعمل بكفاءة عن طريق إزالة الظروف اليت ختلق عيوب 

إنشاء ثقافة ،كماتستطيع احلكومات منالسوق واجلمود اإلداري
على حتمل املخاطر املعقولة صديقة للريادةحبيث تشجع األفراد 

Gnyawali(باحاألر لتحقيق والسعي  and Fogel,1994:46( .
ديدةاجلعماللبدء األيشعر رواد األعمال باإلحباطواليأس قد و 

العديد من القواعد واملتطلبات واملزمني وجمربين علىتنفيذإذا كان
إىل العديد من املؤسسات روتينية رير اتقواأن يقدمو اإلجرائية، 

تطلبات حتقيقاملاملزيد من الوقت واملال يف ونقضي، و احلكومية
الرتخيصو مستوى املتطلبات اإلجرائية للتسجيل ف. جرائيةاإل
الريادية نشطة األوالتقارير املالية قد تسهل أو تعوق الضرائبو 
)Dana, 1987:575, 1990:92; Young and Welsch,

Zapalska(أوضح و .)1993:80 et al., 2003:160(

ود املفروضةعلى السياسات واإلجراءات احلكوميةمثل القيأن
واملتطلبات الدخول، عوائقالوارداتوالصادرات، 

من ذلكأكثرإلنتاج هلا آثار سلبيةاترخيص اإلجرائيةللتسجيل و 
الدول اليت وهذا يعين إن .جيابية علىريادة األعمالإلبكثريمناآلثار ا

للقيام باألعمال املتطلبات اإلجرائية إىل احلد األدىن تقل فيها
قابلويــريادي حيقطاع ما متتلك الريادية عادة

.تجديد والتطورلل
Socioeconomic: الوضع االجتماعي واالقتصادي.2

Condition تمع عندمايكون موقفتزدهر ريادة األعمال ا
تمعات والثقافات اليت ،فإجيايبجتاهها تقيم األعمال الريادية ا
تمعية إىلمتيل  :Vesper,1983(ةللريادة شجعملاتطوير النظم ا

معظم أفراد تنظرة إذا كانريادة األعمال قد ال تنجح ف).38
تمع  تمع جتاهها سلبية،فا هناك حاجة إىل موقف اجيايب من ا
الناس هحتفيز الريادية و نشطة ألواسع النطاق لدعمالوالريادةجتاه ال

Gnyawali(ديدةاجلتجارية العمال األعلى بدء  and

Fogel,1994:46(.االجتماعية اليت تؤثر وهرية إن أكثر القوىاجل
والعالقات علية الشبكات ااألسرة، وفهيريادةيف جذب ال

دي اجلهتمام واالاالجتماعية، واملواقف الداعمة لريادة األعمال، 
,Fogel(االقتصادي الرمسيةطويرربامج التب

مزية من من جمموعة ر أكرب هو فالتطوير الريادي).2001:104
األفراد املتعاطفني مع التفكري انتشارال بد من حيث الربامج، 

تمعية املنظمات غري الرحبية،  الريادي يف مجيع أحناء اهلياكل ا
واهليئات احلكوميةاملنظمات اهلادفة للربح،

)Mokry,1988:111(. أعمال من ذوي وادوجود ر إذ إن
بلد ينقل رسالة التمع أو اناجحة يف الالرياديةالنماذجاخلربة و 

خيار يهاجلديدة ل اعمأن األباحملتملني رواد األعمالإىل 
قف امو من ذلك فإنعلى العكس،و جذابصحيح و 

مناذجاألعمال إىل جانب عدم وجود وادسلبية جتاه ر ناسالال
الدخول إىل األعمال اجلديدة الناس من حيبطميكن أن 

)Gnyawali and Fogel,1994:46( . صبح يما الباً غو
التحيز االجتماعي ضد من أصحاب األعمال الصغرية ضحايا 

Swanson and(القطاع اخلاصمشاريع

Webster,1992:29( . تمعات والثقافات اليت تبينما قيم ا
تمعية لتشجيع وتقدر األعمال الريادية تتجه حنو تطوير النظم ا

.)Vesper,1983:39(ذلك

تطوير منظماتت احلكومية و ملنظمااميكن أن تنظم و 
تمعي حنو ريادة األعمال  األعمالربامج من أجل تطوير الوعي ا

األعمالوادر وجودوجعل الناس يدركون أمهية الريادية 
)Gnyawali and Fogel,1994:49(.

منات الصغرية نظمالعوامل االقتصادية مثل نسبة املوتؤثر 
ادي، وتنوع األنشطة ، مدى النمو االقتصالكليةاتنظمعدد امل

Gnyawali(املشاريع اجلديدةومنو معدل خلق يفاالقتصادية 

and Fogel,1994:50( .وجدت دراسة أجراها وقد أ
)Phillips,1993:48(ات الصغرية نظمأنه كلما زادت نسبة امل

ل اليت ختلقها اعمفرص األتنسبة زادالناميةكلمايف القطاعات 
. ت العاملة يف تلك القطاعاتات الصغرية يف الصناعانظمامل
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أكثر ضمن قطاعاتعالية اإلبداعتكون فاملنظمات اليت تعمل 
من املنظمات اليت تعمل يف قطاعات أقل إبداعاً احتماًال للنمو 

)Kirchhoff,1991:93( .أشار وقد)Feiock,1987:78( إىل
عدد من برامج التنمية االقتصادية حتقق اليت متتلكأكرب أن املدن 

اليت من املدن ةع اجلديدير ااملشخلقمن النمو يف بة نسأعلى 
نسبة عوامل مثل كما إن . عدد من هذه الربامجمتتلك أقل

ة، والتنافس جيدتوزيع قنوات و املشرتين، قبلمنعايلالشراءال
ملتابعة لرواد األعمالالشديد بني الشركات القائمة توفر فرصة 

وغريها يبيالضر كذلك التخفيض). Porter,1990:9(بداع اإل
افع و داألعمال الرياديةتؤثر بشكل كبري يف زيادةمن حوافز بدء 

الريادية اجلديدة لاعمىل األدخوإلللاألفراد
)Davidsson,1991:405(.
Entrepreneurial:األعمالريادةو المهارات.3 and

Business Skills
عامل رئيسي أيضاً عمالواألريادةمستوى مهارات اليعد 

بشكل ناجح الصغرية رياديةبدء وتطوير األعمال اليف
)Davidsson,1991:406; Vesper,1983:40(.يتم فعندما

مهارات على امتالكتدريربواد األعماالحملتملينبشكل جيد 
مية، رياداألعمال الو الريادة واليأس باإلحباطيشعرونقد ال فإ

اخلاصة رياديةبدء األعمال العملية صعبةفياتهمعندمايواجهومن
Gnyawali(م and Fogel,1994:50 .( أي أن رواد

األعمال إذا مل يكونوا جمهزين مبهارات أعمال وتقنية بشكل 
التغلب على املشاكل يف مراحل خمتلفة من ونفيقدر يقد ال جيدف

م )Davidsson,1991:408(ويشري .تطوير أعماهلم أو منظما

اخلربة بوثيقاً بط ارتباطاً بدءوتشغيالألعمالريتالرياديفي نقدرةإإىل 
نربنامج وهذا يعنيأ.العملذلك يف والتعليم اليت ميتلكها 

األعمال لبدءهومهم الرياديةهارات املالتدريبالذي يقدم
Ladzani and Van(جناحهايةالصغريةالناشئة و ريادال

Vuuren,2002:154(. ويرى)Gnyawali and

Fogel,1994:50( بأمس احلاجة إن رواد األعمال املبتدئني
، حمدودةفيها صادر اليت تكوناملتدريبفيالبلدان الناميةالإلىربامج 

ات نظمملمن قبالعوقاتاملوجود و ، غريداعمةة يكوماحلسياسةال

جيب اليت والعديد من العقبات البريوقراطية ،الكبريةاملهيمنة
.التغلب عليها للحصول على إذن لبدء األعمال

McClelland and(أشار و  Winter,1991;

Management Systems International,1990(أنه ميكن
برامج التعليم والتدريب تقدمي من خالل رواد األعمالتطوير
Swanson and(ويؤكد . هلماألجلةقصري 

Webster,1992:29( حيتاجون إىل خدمات األعمالوادر إن
، صنع القرار، عمالالتدريب يف جماالت إعداد خطط األ

التسعري، اخرتاق السوق، التعامل مع التدفقات التفاوض،
Gnyawali and(ويرى . النقدية، التنظيم، وإدارة األعمال

Fogel,1994:50 (التعليم أمهية خاصة التدريب و دمات إن خل
يفتقرون ن رواد األعماليف اقتصاديات السوق الناشئة ألأيضًا 

غم من أمهية على الر و . يةريادإىل املهارات األساسية لألعمال ال
احلاجة لتطوير هذه إال أنية، ريادواألعمال الالريادةمهارات 

.)Gnyawali,1991:19(ما يتم جتاهلهاملهاراتغالباً 
Financial:  الدعم المالي.4 support

روادإن )Gnyawali and Fogel,1994:51(يرى 
غراض هذه األحد ألاليعلى األقلاملدعم الإىل حيتاجوناألعمال 

، العملبدءلحلصول علىرأس مالا،العملتنويعمخاطربدء: ثالثةلا
أن توافر املوارد املالية ميكن أن بالرغم من. توسيعاألعماللو 
العديد إإل أن ، ديدةاألعمال اجلعلىتكراربدء رئيسياً كون مؤشراً ي

عالية ةخماطر ذات الستثمار يف مشاريع ال يرغبون امن املقرضني
شكل بهذه املشاريعس تأسيأكدوا منتيحىت 

يف معظم البلدان النامية و .(Pennings,1982:120)جحان
ات رأس هناك عدد قليل من منظمواقتصادات السوق الناشئة، 

لتمويل تكاد البديلة لصادراملو ستثماريوالبنوك التجارية، املال اال
ال يف هذه البلدان األعمال وادر ذلك فإنوب. تكون معدومة

فهم ال من دون مساعدة مالية، عماهلمأبدء ومنن مكنتي
ومنن مكنتات املالية، وال ينظمالوصول إىل املمن يستطيعون 

يفتقرون إىل اخلربة يف األعمال إذا كانواتأمني املساعدة املالية 
;Gnyawali and Fogel,1994:51(ية السابقةريادال

Zapalska and Fogel, 1998:132( . معظم كما أن
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ات رأس املال االستثماري والبنوك منظمرية مثل العمليات التجا
يف املناطق احلضرية اليت عادة ما )1(: العملىل إالتجارية متيل 

للحصول على هناك طلب كبري كون هلا بنية حتتية متطورة و ي
يف املناطق اليت يكون من السهل إجراء عمليات )2(موال،األ
ت ثبتقد اليت العماأليف )3(،على األعمالراقبة املشراف و اإل

Fried(بعض إمكانيات النجاحوجود and

Hisrich,1988:15 .(وخاصة بنوكفإن معظم الكذلك
الصغرية بسبب ديدةاجلعمالالتجارية منهاقد ترتدد يف متويل األ

واإلشراف عملية التجهيز يف اليت قد ترتتب التكاليف الباهظة 
وعالوة .)Gnyawali and Fogel,1994:51(على القروض

تفتقر إىل اخلربة واالستجابة بنوكعلى ذلك فإن معظم ال
لرواد األعمال الصغار لالحتياجات اخلاصة 

)Vesper,1983:42( .دراساتاليت اجريت يف هذا وقد أظهرت ال
ال  توفري قروض منخفضة و ات االستثمار، منظمأن إنشاء ا

الصغرية الفائدة، وتوافر برامج ضمان االئتمان لتمويل األعمال 
جديدةإنشاء أعمالسامهت مجيعها يف قد 

)Dana,1987:575 ; Harrison and Mason,1988:78;
Hawkins,1993:137(. أهم أحد يبقىبذلك فإن الدعم املايلو

، ليس إلنشاء بتدئةملاألعماالملعظمرئيسيةالعوامل ال
.حل الحقةااملشروعفيمر نجاح لأيضاً إمناو اجلديد فحسب شروعامل
باإلضافة Non-financial support: م غير الماليالدع.5

الدعم غري املايل،فهم إىل حيتاج رواد األعمالاملايل دعمإىل ال
إعداد خطط و املساعدة يف إجراء دراسات السوقإىلحيتاجون

ميكن و . )Gnyawali and Fogel,1994:51(عمال األ
تلعب دوراً أن ) Business Incubators(اضنات األعمال حل
ني املبتدئرواد األعمالاخلدمات لالكثري من يف توفري ئيسياً ر 
)Hoy et al.,1991:391( خاصة يف املناطق اليت مل يتطورالبنية،

األعمال بشكل عام حاضنةف. ها بشكل جيدفيالتحتية 
في مرحلة مبكرةمن بدء باألعمال واملشاريعوفربيئاتإجيابية للت

ائل اتصال سريعة وتوفري وساخلدمات املكتبية خالل تقدمي 
املشورة واخلدمات املساعدة يف تقدمي و وفعالة 

Allen and(بتكاليف منخفضةجداً يةستشار اال

Rahman,1985:12(. الشبكات وتعد)Networks( ًايضا
لوفقاً ،و غري املايلدعمالمصادر مصدر مهم آخر من 

)Aldrich,1986:239 (رب من اما يقوننفقفإن رواد األعمالي
تطوير االتصاالت إجراء و مرحلة البدء يف يفنصف وقتهم 

، لذلك ووكاالت أخرى ذاتصلةآخرين أعمال التواصل مع روادو 
وادر ات األعمال لدىآليات مفيدة لتعزيز قدر هيالشبكات ف

Manning(ويف نفس السياق يرى . األعمال et

al.,1989:69 (أربعة مكونات أساسية لريادة توفر شبكات إنال
رأي ،النماذج الريادية الناجحةالدعم والتحفيز، : هياألعمال

،، واحلصول على الفرص واملعلومات واملوارداخلرباء واملشورة
معارض أومعارض جتاريةالشبكات قد تكون على شكل و 

.أونواديمجعياترياديةأو 
اإلبداع االستراتيجي- المبحث الثالث

Strategic Innovation
اإلسرتاتيجِييعد من املواضيع بالرغم من أمنوضوعاإلبداعِ 

بداعمفهوم اإلاليت تناولتدراسات الوإناملهمة، 
إال أن عدد منذ أكثر من عقد من الزمن، بدأت االسرتاتيجي

ملبحث بوضع ويبدأ هذا ا.البحوث التيأجريتعليهما زال قليًال جداً 
يف السياق النظري من خالل مفهوم اإلبداع االسرتاتيجي

الرئيسية اليت األساسية له، فضًال عن األمناطيماستعراض املفاه
:وعليه سيتضمن هذا املبحث احملاور االتيةيتضمنه، 

Concept of:مفهوم اإلبداع االستراتيجي–أوالً  Strategic
Innovation

من القرن يف أواخر التسعينات)Markids,1997:9(شارأ
. القواعدكسر هو اسرتاتيجيةاالسرتاتيجياملاضي إىل أن اإلبداع

هذا الدعم )Charitou and Markids,2003:55(وسع و 
املنافسة يف مناالسرتاتيجي هوطريقة خمتلفة بداعبالقول إن اإل

أمنوذج األعمال الذييف بداعويبدأ مع اإل،القائمةاألعمال 
ويف نفس السياق . ممارسة اللعبةمن يؤدي إىل طريقة جديدة 

يعدل املنظمة اعمأوذج منأأن )Kataria,2013:8(يرى 
وقدرة االسرتاتيجي هبداعأن اإل، و االسرتاتيجيبداعموقداإل

.يف سوق متقلبةالبقاء
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) Gebauer et al.,2012:57(كل من يتفق  و 

)Schlegelmilch et al., 2003:117 ( بداعاإلعلى إن
قيمة تعظيمالحول إنشاء أسواق جديدة و يدور االسرتاتيجي 

يل األسواق القائمة لتحقيق حتسينات قيمة وإعادة تشكزبائنلل
إن )Kataria,2013:8(ويف السياق نفسه يرى .زبائنمضافة لل
زبائنخلق القيمة للاإلبداع االسرتاتيجي يربز من خاللمفهوم 

هذا يعين أن . . أسواق جديدةيفيف األسواق القائمة أو 
سية حتقيق ميزة تنافوهو االسرتاتيجي لديه هدف واضح اإلبداع

ويتفق.أسواق جديدةفتح و زبائنمن خالل خلق القيمة لل
)Markids,1997:9( ،)Charitou and

Markids,2003:30( ،)Schlegelmilch et
al.,2003:117(عادة إلوجد على إن اإلبداع االسرتاتيجي

إعادة تعريف تم ذلك من خالليو ملنظمة، أعماالمنوذج أتعريف 
دب هذا األمنوذج مع األيفية ربط منوذج أعماهلا وكأاملنظمات 

إن )Charitou and Markids,2003(وأوضح .االسرتاتيجي
إىل معني يقودعمل أمنوذج يف بداعاالسرتاتيجي يعين اإلبداعاإل

Markids(ويف سياق آخر يرى. ممارسة اللعبةيف طريقة جديدة 

and Oyon,2010:42( روج من هو اخلاالسرتاتيجي بداعاإلإن
أو التقليدية يف عمل األشياء والبدء يف أحد سة التارخيية املمار 

االت تصور للفن املعماري،تصميم سلسلة القيمة :هذه ا
تضمنيفهو . احملتملنيزبائنوحتديد الة،لمتسالزبوناملقيمة 

هول خللق املعرفة اجلديدةو  . ديدةاجلمكانيات اإلاستكشاف ا
أعمالأفكار قابليةختبار االسرتاتيجية الربة اخلفهو ناتج مع

بداعاإلإىل أن )Gebauer et al.,2012(ويشري .جديدة
االتأو إعادة تصور مناذج األعمال، خلق جمهواالسرتاتيجي 

املنتجات قفزات يف قيمة حتسني ،و غري متنازعةسوق مساحات 
.لعمالءاملقدمة ل

االسرتاتيجييحدث بداعاإلإن )Markids,1997:12(يرى و 
اتأنتقرر ثالث قضايا أساسيةعلى املستوى ملنظماطيع عندما تست

جيب أن اليتنا؟ما هي املنتجات زبونمن سيكون : االسرتاتيجي
ختار ؟ كيف ينبغي لنا أن نقدم هذه املنتجاتاملقدم للزبون ن

تشكل الثالثةاألسئلةهذه األجوبة على وإن ؟بأقل كلفة
.)2(، وعرب عنها بالشكل ةنظماملاسرتاتيجية 

what)ماذا(

Who)من(

How)كيف(

خارطة املوقع االسرتاتيجي- :)2(الشكل
Source: Markids, C. (1997).Strategic Innovation. Sloan Management Review, 7, (1). P12.

بداعاإلإن )Anderson and Markids,2007:4(ويؤكد
خارطة يف فجواتالاملنظمةدد حتاالسرتاتيجي حيدث عندما 

تصبح و تنمو فجواتلهذه التعمل على مأل صناعة، و موقع ال
ور يف ثالثة حماور يتمثل احملقد تكون ات فجو الو .كبريةأسواقاً 

األول شرحية زبائن حمتملني جدد أو شرحية زبائن حاليني مت 
يف حني يشتمل احملور الثاين . إمهاهلم من قبل املنافسيناآلخرين

حاليني ملحاجات زبائن أو ني جدد ناشئعلى حاجات زبائن 
ويشتمل احملور الثالث . املنافسني اآلخرينيتم إشباعها من قبل

أو أو توزيع منتجات جديدة ،متسليلواطرق جديدة لإلنتاجفي
ات فجو تظهر ال،و اجلددأو ةمن الزبائن احلالينيحيإىل شر موجودة 

املستهلكني، وتفضيالت من األسباب، مثل تغيري أذواق لعديد ل
.غريهاكومية، و حلسياسات االتغيري التكنولوجيات، تغيري 

أن حتديد الفجوات بشكل )Markids,1997:12(وأكد 
بل جيب أن تستغل املنظمة ، لضمان النجاحصحيح ليس كافيًا 

هذه الفجوات بشكل استباقي قبل املنافسني، وأن املنظمات 
اإلتيان باإلبداعات و ، تستطيع حتديد موقع الفجوات
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من ارب أوتجالمن خالل االسرتاتيجية بطرقمختلفة
خاللسلسلة من اخلطوات أو اإلجراءات اليت تبدو غري ذات 

. التفكري االستباقيصلة أومن خالل عملية 
اإلبداع االسرتاتيجي ن إ)Lindic et al.,2012:21(وأشار 
وليس فقط عن ة القيمة الرائدإجياد من خالل هميكن حتقيق

الرئيسية لقوى الدافعةا، وإن التكنولوجيا الرائدةتوافر طريق 
دارة املتنوعةلإلفرق الاسرتاتيجيهي القيادة الريادية، إلبداع ال

.دروسةليات التعلم املوآالعليا، 
إن اإلبداع االسرتاتيجي هو ) Kataria,2013:22(وأوضح

عملية التفاعل بني الريادة االسرتاتيجية والتغيري االسرتاتيجي 
إجيايب للمنظمة، وأن الريادة قيق ميزة تنافسية حتقق أداءدف حت

االسرتاتيجية تركز على البعد الفردي متمثلة بالقيادة الريادية، يف
.حني أن التغيري االسرتاتيجي مييل أكثر حنو املوارد التنظيمية

إن اإلبداع يصبح الباحثرىاعتمادًا على ما سبق ي
يف قيمة اً كبري اً خيلقفرقاسرتاتيجيًا عندما تكون العملية متجددة و 

هو منهج االسرتاتيجي بداعاإلاألشياء املقدمة إىل الزبون،وإن 
خاللاخلارقةألعمال اجلديدة يولد جمموعة من فرص منو ا

.منظمةابتكارية عملية 
:أنماط اإلبداع االستراتيجي–ثانياً 

Types of Strategic Innovation

إىل أن هناكنوعني من )Kumar et al.,2000:129(أشار
السوقمنظمات اإلبداع االسرتاتيجي، املنظمات اليت يقودها 

تبع فاملنظمات اليت يقودها السوقت،السوقواملنظمات اليت تقود
، فهي وخدمات جديدة وفقا لذلكسلعطرح تتطورات السوق و 

أما .يف طرح املنتجاتتدرجييتركز على املدخل التطويري وال
تخذ اإلجراءات اليت تعيد املنظماتاليت تقود السوق فهيت

وتطرح ، منتجات جديدة غري مسبوقةتقدم و تعريفصناعتهم، 
فريدة من ةنشطأالسوقمن خالل نظم مقرتحات قيمةإىل

أو اهلادم يف طرح التخرييب،فهي تركز على املدخل نوعها
ااالسرتاتيجية األساسيةإال إن اإلبداعات .املنتجات اليت تقوم 

الداخلنيمع ظهور رتبط غالبًا ما تالسوق ةدقيامنظمات 
.اجلدد إىل الصناعة

هناكصنفني لإلبداعأن) Kataria,2013:16(كد ويؤ 
مها اإلبداع االسرتاتيجي التزايدي واإلبداع االسرتاتيجي

من أمناط اإلبداع كل منط إن  و االسرتاتيجي التخرييب،
التوجه على ذلكنعكس يو خمتلف،يسوقاالسرتاتيجي له مدخل

يت تشجع اإلبداع املنظمات ال،فتنافسيةميزة خلق يف 
زبائن للني القيمة املضافة حتسدف إىل االسرتاتيجي التزايدي

تبع املنافسة مع املنظمات األخرى تو خالل مراحل منتظمة،
يت تشجع اإلبداعاملنظمات البينما . )تبعية السوقاسرتاتيجية (

جتاهل معقيمة دف إىل خلقالاالسرتاتيجي التخرييب
ديدة اجلسواق األالقواعد يف تضع مات ذه املنظها،منافسيه

بفارق  ورائهم ية من خاللرتك منافسيهم لقميزة تنافسختو 
.)3(وكما مبني يف الشكل).احملركاألولاسرتاتيجية (كبري

أمناط اإلبداع االسرتاتيجي-:)3(كل
Source: Kataria, S. (2013). Strategic Innovation: A Review and Theoretical Framework. University of Twente,
Management of Governance Business Administration, 13, (1).P16.

اإلبداع االستراتيجي

إعادة تعريف أنموذج األعمال

اإلبداع االستراتيجي التزايدي

.استراتيجية التبعية-

.تحسينات القيمة-

.تحسينات السوق-

اع االستراتيجي التخريبياإلبد

.اسرتاتيجية احملرك األول-
.خلق القيمة-
.خلق السوق-

الميزة التنافسية
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إن اإلبداع االسرتاتيجي التزايديهو )3(يظهر من الشكل 
زبائناحلاليني لاملنتجات املقدمة لقيمةعلى حتسينات جراءإ

تخرييب فيقصد به االسرتاتيجي البداعاإلأما.واألسواق القائمة
ال واليت تقدمة حديثاً األسواق املإجياد قيمة جديدة للمنتجاتفي 

دف حتقيق ميزةحتتوي على أي منافسني  .تنافسيةبعد 
اإلبداع االسرتاتيجي إن إىل )Kataria,2013:18(وأضاف 

دروسة،من قبآلليات التعلم املالتخرييب يتم حتفيزه بشكل قوي

أما اإلبداع . فرق اإلدارة العليا املتنوعةو ، القيادة الريادية
ايدي فيتم حتفيزه بشكل قوي من قبل آليات االسرتاتيجي التز 

ن، وفرق اإلدارة العليا يرون العاديو التعلم االعتيادية، املد
يوضح االختالف بني اإلبداع )4(والشكل. املتطابقة

.االسرتاتيجي التزايدي واإلبداع االسرتاتيجي التخرييب

Versus

ضد

االختالف بين اإلبداع االستراتيجي التزايدي واإلبداع االستراتيجي التخريبي
Source: Kataria, S. (2013). Strategic Innovation: A Review and Theoretical Framework, University of Twente,
Management of Governance Business Administration, 13, (1).P18.

االسرتاتيجي التخرييب بداعاإلإن )4(يتضح من الشكل 
أما . خللق ميزة تنافسيةانية وشرسةاسرتاتيجية أكثر عدو يتبىن
خلق ميزة يهدفإىلأيضاً تزايدي فهواالسرتاتيجي البداعاإل

ل وإمنا يعمالسوق القائمةهدمهدف إىل يال ،إىل إنهتنافسية
كون أكثر مشجعة ملنظمات اليت توبالتايل فإن ا.على حتسينها

هدفها تنظيميةثقافة تعتمد التخرييبلإلبداع االسرتاتيجي
القيمــةللزبائن والسوق وليس حتسنيالقيمةخلق الرئيسي

.للزبائن والسوق

:متغيرات البحثتشخيصوصف و –المبحث الرابع
هات املبحوثني وتشخيص التعرف على مواقف واجتادف

آرائهم جتاه متغريات البحث فقد مت استخراج مؤشرات 
ةط احلسابياوساألالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية و 

:، حيث كانت النتائج على النحو اآليتةاملعيارياتواالحنراف
:وصف أبعاد البية الريادية-أوالً 

ياديةهذا احملور وصف وتشخيص أبعاد البيئة الر يتناول
:واملتمثلة يف اآليت

اإلبداع االسرتاتيجي
Strategic Innovation

اإلبداع االسرتاتيجي التخرييب

DisruptiveStrategicinnovation

اإلبداع االسرتاتيجي التزايدي

Incremental Strategic  innovation

.آليات تعلم مدروسة-
.فرق اإلدارة العليا املتنوعة-
.مدراء تنفيذيني رياديني-
.اعتماد التخطيط النظري-
.منطق إبداع القيمة-
.اسرتاتيجية احمليط األزرق-
.قيادة السوق-
.استكشاف واستغالل-
.اسرتاتيجية احملرك األول-
.خلق القيمة-
.خلق السوق-

.ليات تعلم اعتياديةآ-
.فرق اإلدارة العليا املتطابقة-
.مدراء تنفيذيني غري رياديني-
.العقلية التقليدية يف التخطيط-
.منطق تقليدي-
.اسرتاتيجية احمليط األمحر-
.متابعة السوق-
.استكشاف أو استغالل-
.اسرتاتيجية التبعية-
.حتسينات القيمة-
.حتسينات السوق-
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التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد البيئة الريادية-:)2(جدول
الوسط ال أتفق بشدةال أتفقأتفق إىل حد ماأتفقأتفق بشدةرقم املتغريت

احلسايب
االحنراف 

املعياري %عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
1X1810324024301215453.351.020
2X222.53037.53037.5162022.53.180.868
3X322.52632.53341.251822.511.253.130.832

536.736.219.22.93.220.906المجموع

4X456.252126.2520252936.2556.252.901.063
5X578.752328.752328.752328.75453.081.065
6X612152328.752126.251923.7556.253.231.158

موع 1027.926.729.65.83.071.095ا

7X756.25243032401518.75453.140.964
8X867.524302936.251822.533.753.150.982
9X922.532403037.5911.2578.753.160.972

موع 5.433.337.917.55.93.150.973ا

10X1056.25162028352328.758102.841.061
11X114516201721.253037.51316.252.601.132
12X1267.52227.52227.51822.512152.901.186

موع 6.2522.527.9229.5813.752.781.126ا

13X1322.52126.252328.753341.2511.252.881.046
14X1478.7516202328.753138.7533.752.911.006
15X1578.753037.52430162033.753.280.901

موع 6.6727.9129.1733.332.923.020.984ا

.ونتائج احلاسبة االلكرتونيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة: المصدر

:السياسات واإلجراءات الحكومية.1
وعلى ن إجابات املبحوثني أإىل )2(معطيات اجلدولتشري

املتعلقة )x1,x2,x3(العباراتحولاملستوى الكلي 
متيل بأجتاه االتفاق على السياسات واإلجراءات احلكوميةبُبعد

توافر السياسات واإلجراءات احلكومية الداعمة لألعمال 
تلك من %)41.7(اإلبداعية يف اجلامعة املبحوثة وبنسبة 

واحنراف معياري )3.22(اإلجابات، وبوسط حسايب مقداره
أتفق إىل حد ما يف حني بلغت نسبة ،)0.906(مقداره

، أما نسبة عدم االأتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت )36.2(
املالكات تدعماملبحوثة ة جلامعاعلى أنوهذا يدل.)22.1(

ترسيخ ثقافة ريادية مشجعة ألعماهلم من خالل التدريسية
اإلبداعية، واعتماد سياسات فعالةيف مواجهة التحديات اليت 

قواعد ولوائح واضحة لتبين فضًال عن اعتماد تقف أمامهم، 
.نشطة الرياديةاأل

:الوضع االجتماعي واالقتصادي.2
إىل التوزيعات التكرارية )2(معطيات اجلدول تشري

جتاه املبحوثني إلجابات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوساط 
الوضع االجتماعي املتعلقة بُبعد) x4,x5,x6(العبارات 
إىل وعلى املستوى الكلي للعينة نسب ، إذ تشري الواالقتصادي

ني متفقون على توافر هذا الُبعد ثو بحاملاألفرادمن %)37.9(أن 
ذهبوا إىل عدم االتفاق %) 35.4(يف اجلامعة املبحوثة، مقابل 

وجاء ، متفقون إىل حد ما)26.7%(مع هذا التوجه، وأن نسبة 
وعليه، )1.095(واحنراف معياري )3.07(ذلك بوسط حسايب

فإنه توجد نسبة أتفاق منخفضة نسبيًا على مؤشرات هذا الُبعد 
واليت تتمثل بتقدير اجلامعة املبحوثة لألعمال الريادية اليت تتبناها 

.املالكات التدريسية وحتفيزهم لتبين أعمال تتسم باإلبداع
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:مهارات الريادة واألعمال.3
ألوساط إىل التوزيعات التكرارية وا)2(معطيات اجلدولتشري

جتاه العبارات املبحوثني احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 
)x7,x8,x9(إذ تشري مهارات الريادة واألعمالاملتعلقة بُبعد ،

من أفراد %) 38.7(إىل أنوعلى املستوى الكلي للعينة النسب 
نة البحث متفقون على هذا الُبعد يف اجلامعة املبحوثة،مقابل عي
ا إىل عدم االتفاق مع هذا التوجه، وأن نسبة ذهبو %) 23.4(
وجاء ذلك بوسط ، متفقون إىل حد ما) %37.9(

وعليه فإنه توجد ، )0.973(واحنراف معياري ) 3.15(حسايب
نسبة أتفاق منخفضة نسبياً على مؤشرات هذا الُبعد واليت تتمثل

بتوافر الربامج والدورات التدريبية يف اجلامعة املبحوثة واليت 
جع املالكات التدريسية على امتالك اخلربة امليدانيةوحتسني تش

م الريادية .مهارا
:الدعم المالي.4

وعلى ان إجابات املبحوثني إىل )2(معطيات اجلدول تشري
املتعلقة بُبعد) x10,x11,x12(العبارات حولاملستوى الكلي 

تميل بأجتاه االتفاق على توافر الدعم املايل الدعم املالي
ستويات منخفضة يف اجلامعة املبحوثة وبنسبة بلغتومب
تلك اإلجابات، وبوسط حسايب مقداره من %)28.75(
، يف حني بلغت )1.126(واحنراف معياري مقداره) 2.78(

، أما نسبة عدم األتفاق مع هذا )27.92(نسبة أتفق إىل حد ما 
وبعبارة أخرى إن هناك عدم اتفاق . )43.33(التوجه فقد بلغت 

على مؤشرات هذا الُبعد واليت تتمثل يف توفري )43.3%(نسبة ب
اجلامعة املبحوثة ملوارد وختصيصات مالية تدعم املالكات 
التدريسية يف تبين حبوث ومشاريع متميزة، واالشرتاك يف املؤمترات 

.العلمية العاملية
:الدعم غير المالي.5

ة إىل التوزيعات التكراري)2(تشري معطيات اجلدول 
واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات املبحوثني جتاه 

الدعم غري املايل، إذ املتعلقة بُبعد) x13,x14,x15(العبارات 

من أفراد عينة البحث متفقون %)34.58(تشري النسب إىل أن 
مقابل إىل حد مامتفقون %)29.17(على هذه العبارات و

، وجاء ذلك ت هذا البعدغري متفقني مع عبارا%)36.25(
وعليه فإنه ، )0.984(واحنراف معياري )3.02(بوسط حسايب

توجد نسبة أتفاق منخفضة نسبياً على مؤشرات هذا الُبعد واليت 
تتمثل بتوافر حاضنات األعمال واملراكز العلمية يف اجلامعة 
املبحوثة اليت توفر اخلدمات االستشارية واملعرفة للمالكات 

.قيام باألنشطة الرياديةالتدريسية لل
:وصف وتشخيص اإلبداع االستراتيجي.2

هــذا احملــور وصــف وتشــخيص اإلبــداع االســرتاتيجي، يتنــاول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــث  إىل ) 3(تشــــــــــــــــــــــــــــــــــري معطيــــــــــــــــــــــــــــــــــات اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــدولحي

ــــة التوزيعــــات  ــــة واألوســــاط التكراري احلســــابية واالحنرافــــات املعياري
ول حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثني إلجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

x16,x17,x18,x19,x20,x21,x22,x23,x24,x25(اتعبــار ال

وعلـى املتعلقة مبتغـريات اإلبـداع االسـرتاتيجي، إذ تشـري النسـب )
األفــراد املبحــوثنيمــن %)38.75(إىل أن املســتوى الكلــي للعينــة 

،متفقـون إىل حـد مـا%)33.13(و،متفقون على هـذه العبـارات
ــــل ــــا%)28.12(مقاب ــــوا إىل عــــدم األتفــــاق مــــع عب رات هــــذا ذهب

واحنــــــــــــراف )3.11(، وجـــــــــــاء ذلـــــــــــك بوســـــــــــط حســـــــــــايبالتوجـــــــــــه
، ومـن خـالل متابعـة مـدى إسـهام كـل عبـارة يف )0.980(معياري

هــو األكثــر إســهاماً ) x17(دعــم اإلبــداع االســرتاتيجي، تبــني أن 
يف ذلك باتفاق معظم أفراد عينة البحث وبوسط حسايب مقداره 

حـــــــرص إدارة ممـــــــا يبـــــــني ،)0.871(وبـــــــاحنراف معيـــــــاري )3.34(
اجلامعــة املبحوثــة علــى تطــوير الــربامج والــدورات التدريبيــة بشــكل 

وذلـك بوسـط )x19(يف حـني بـرز ضـعف االتفـاق حـول .دوري
ممــــا يــــدل .)0.758(وبــــاحنراف معيــــاري )2.30(حســــايب مقــــداره 

على حاجة اجلامعة املبحوثة يف اعتماد آليات التعلم املدروسة يف 
.تطوير املناهج اجلامعية
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التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلبداع االسرتاتيجيالتوزيعات:-)3(جدول
الوسط ال أتفق بشدةال أتفقأتفق إىل حد ماأتفقأتفق بشدةرقم املتغريت

احلسايب
االحنراف 
املعياري %عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

16X1611.253341.252632.51721.2533.753.150.901
17X1756.2532402936.251316.2511.253.340.871
18X1833.752227.524302531.2567.52.891.019
19X1933.751518.752531.253341.25452.750.948
20X2056.25243024302227.556.253.031.043
21X2167.52733.752531.251923.7533.753.181.003
22X2278.7528353240911.25453.310.963
23X2356.252531.2528351923.7533.753.130.973
24X2433.753037.52531.25162067.53.101.014
25X2581028352733.751113.7567.53.261.064

5.753333.13235.123.110.980المجموع

.ونتائج احلاسبة االلكرتونيةمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانات استمارة االستبانة: المصدر

:وفرضياتهالبحثاختبار أنموذج–المبحث الخامس
التعرف على طبيعة عالقات يهدف هذا املبحث إىل 

دف  االرتباط والتأثري بني متغريات البحث الرئيسة والفرعية 
اختبار فرضيات البحث والتحقق من مدى صحتها، وذلك من 

:خالل احملاور اآلتية

:قياس عالقات االرتباط بين متغيرات البحث-أوالً 
Person(مت اعتماد أسلوب معامل االرتباط بريسون 

Correlation (رتباطية بني متغريات للتعرف على العالقة اال
نتائج العالقة بني متغريات البحث )4(يظهر اجلدولو البحث، 
:وكما يلي

عالقة االرتباط بني أبعاد البيئة الريادية واإلبداع االسرتاتيجي:-)4(جدول
المتغير المستقل  

المتغير المعتمد

السياسات واإلجراءات 
الحكومية 

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي 

هارات الريادة م
واألعمال

الدعم غير الدعم المالي
المالي

/ أبعادالبيئة الريادية
المؤشر الكلي

/     اإلبداع االسرتاتيجي 
**0.761**0.608**0.589**0.609**0.645**0.525املؤشر الكلي

0.01= توى املعنوية مسعند**SPSSN=80من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر 

واإلبداع العالقة بين السياسات واإلجراءات الحكومية.1
:االستراتيجي

بني معنوية موجبة ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول
ا إحدى السياسات واإلجراءات احلكومية   أبعاد البيئة كو

، إذ بلغ ستوى الكلياإلبداع االسرتاتيجي على امللريادية و ا
عند مستوى وهي عالقة معنوية )0.525(الرتباط الكليمعامل ا
ويدل ذلك أنه كلما ازدادت سعي جامعة زاخو ، )0.01(معنوية 

يف ترسيخ الثقافة الريادية واعتماد سياسات كفوءة يف تطوير 
يف فيها األعمال الريادية كلما ازدادت قدرة املالكات التدريسية 

.تشجيع اإلبداع االسرتاتيجي

الوضع االجتماعي واالقتصادي واإلبداع بين العالقة.2
:االستراتيجي

بني معنوية موجبة ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول 
لريادية أبعاد البيئة اكونه احد الوضع االجتماعي واالقتصادي
، إذ بلغ معامل ستوى الكليواإلبداع االسرتاتيجي على امل

عند مستوى معنوية وهي عالقة معنوية) 0.645(االرتباط الكلي
ويدل ذلك على أنه كلما ازدادت الظروف االجتماعية ، )0.01(

املبحوثة كلما يف اجلامعةواالقتصادية املشجعة لألعمال الريادية 
حتقيقيفاملالكات التدريسية فيهاازدادت سعي 
.اإلبداع االسرتاتيجي
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إلبداع مهارات الريادة واألعمال واالعالقة بين .3
:االستراتيجي

بني معنوية موجبة ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول
ا إحدى مهارات الريادة واألعمال لريادية واإلبداع أبعاد البيئة اكو
، إذ بلغ معامل االرتباط ستوى الكلياالسرتاتيجي على امل

، )0.01(عند مستوى معنوية وهي عالقة معنوية )0.609(الكلي
ة واألعمال لدى على أنه كلما توفرت مهارات الريادويدل ذلك 

املبحوثة كلما ازدادت قدرات املالكات التدريسية يف اجلامعة
اإلبداع يف التوجه حنو حتقيق تلك اجلامعةوإمكانات 
.االسرتاتيجي

:الدعم المالي واإلبداع االستراتيجيالعالقة بين .4
بني ية موجبة معنو ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول 

لريادية واإلبداع االسرتاتيجي أبعاد البيئة اكونه أحد الدعم املالي
)0.589(، إذ بلغ معامل االرتباط الكليستوى الكليعلى امل

ويدل ذلك ، )0.01(عند مستوى معنوية وهي عالقة معنوية 
الدعم املايل للمالكات التدريسية من قبل على انه كلما ازدادت 

يف حتقيق كلما ازدادت قدرة تلك اجلامعةةاجلامعة املبحوث
.اإلبداع االسرتاتيجي

:الدعم غير المالي واإلبداع االستراتيجيالعالقة بين .5
بني معنوية موجبة ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول 
لريادية واإلبداع أبعاد البيئة اكونه أحد الدعم غري املالي

ذ بلغ معامل االرتباط ، إستوى الكلياالسرتاتيجي على امل
، )0.01(عند مستوى معنوية وهي عالقة معنوية ) 0.608(الكلي

يف قدرة املالكات التدريسيةويدل ذلك على أنه كلما ازدادت
احلصول على املعلومات واملعرفة من املراكز العلمية واملكاتب 

يف حتقيقكلما زادت رغبتهماملبحوثة  من اجلامعة االستشارية
.السرتاتيجياإلبداع ا

:بعاد البيئة الريادية واإلبداع االستراتيجيأالعالقة بين .6
بني معنوية موجبة ارتباط إلىوجود عالقة )4(يشري اجلدول 
، ستوى الكليواإلبداع االسرتاتيجي على املأبعاد البيئة الريادية

عند وهي عالقة معنوية ) 0.761(إذ بلغ معامل االرتباط الكلي

ويدل ذلك أنه كلما ازدادت قدرة ، )0.01(مستوى معنوية 
كلما ازدادت قدرة جامعة زاخو يف تبين أبعاد البيئة الريادية  

.املالكات التدريسية فيها يف تشجيع اإلبداع االسرتاتيجي
ذا تقبل الفرضية الرئيسة  توجد "أنه اليت تنص علىاألوىلو

داع البيئة الرياديةواإلببعاد أعالقة ارتباط معنوية بين 
".جامعةالمبحوثةفي الاالستراتيجي

:قياس العالقات التأثيرية بين متغيرات البحث- اً ثاني
مت اعتماد أسلوب االحندار اخلطي البسيط للتعرف على 

نتائج )5(يظهر اجلدول درجة التأثري بني متغريات البحث، و 
:على النحو اآليتالتأثري،و 

ي اإلبداع فالسياسات واإلجراءات الحكوميةتأثير .1
:االستراتيجي

هناك عالقة تأثري معنوية ذات أن )5(يتضح من اجلدول
اإلبداع و السياسات واإلجراءات احلكومية بني داللة اجيابية 

وهذا يعين أن ) 0.28(قدرُه )R2(حتديدومبعامل ،االسرتاتيجي
من التغريات (28%)فسر تالسياسات واإلجراءات احلكومية

تعود من التغريات ) %72(ن أ، و السرتاتيجياإلبداع ااحلاصلة يف 
قيمة بلغت و ،وامل أخرى تكون خارج نطاق هذا البحثإىل ع

)F (احملسوبة البالغة)تها اجلدولية قيمأكرب منوهي) 29.739
قيمة بلغت و ) 78,1(عند درجيت حرية) 3.963(البالغة 

)B1)(0.525( وهي قيمة معنوية بداللة قيمة)T( البالغة
السياسات من ) 1(واليت تعين أن تغريًا مقدارهُ )5.453(

يف )0.525(سيؤدي إىل تغري مقدارُه واإلجراءات احلكومية
.يف اجلامعة املبحوثةاإلبداع االسرتاتيجي

اإلبداع تأثيرالوضع االجتماعي واالقتصادي في .2
:االستراتيجي

هناك عالقة تأثري معنوية أن )5(يتضح من اجلدول كما 
اإلبداع و الوضع االجتماعي واالقتصاديبني اجيابية ذات داللة 
وهذا يعين أن )0.42(قدرهُ ) R2(حتديدومبعامل ،االسرتاتيجي

من التغريات احلاصلة (42%)فسر يالوضع االجتماعي واالقتصادي
تعود إىل من التغريات ) %58(ن أ، و اإلبداع االسرتاتيجييف 
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)F(قيمة ت بلغو ،وامل أخرى تكون خارج نطاق هذا البحثع

تها اجلدولية البالغةقيمأكرب منوهي)55.547(احملسوبة البالغة
)B1)(0.645(قيمة بلغت و ) 78,1(عند درجيت حرية)3.963(

واليت تعين أن ) 7.453(البالغة )T(وهي قيمة معنوية بداللة قيمة 
سيؤدي الوضع االجتماعي واالقتصاديمن )1(تغريًا مقدارهُ 

يف اإلبداع االسرتاتيجييف )0.645(ري مقدارهُ إىل تغ
.اجلامعة املبحوثة

:تأثيرمهارات الريادة واألعمال في اإلبداع االستراتيجي.3
هناك عالقة تأثري معنوية ذات داللة أن إىل )5(اجلدول يشري 

اإلبداع و مهارات الريادة واألعمال بني اجيابية 
وهذا يعين أن ) 0.37(قدرُه )R2(حتديدومبعامل ،االسرتاتيجي

من التغريات احلاصلة يف (37%)فسر يمهارات الريادة واألعمال 
وامل تعود إىل عمن التغريات ) %63(ن أ، و اإلبداع االسرتاتيجي

)F(قيمة بلغت و ،أخرى تكون خارج نطاق هذا البحث

تها اجلدولية البالغة قيمأكرب منوهي) 45.936(احملسوبة البالغة 
)B1)(0.609(قيمةبلغت و )78,1(عند درجيت حرية) 3.963(

واليت تعين أن )6.778(البالغة )T(وهي قيمة معنوية بداللة قيمة 
سيؤدي إىل تغري مهارات الريادة واألعمال من )1(تغريًا مقدارهُ 

.في اجلامعة املبحوثةاإلبداع االسرتاتيجييف )0.609(مقدارهُ 
:بداع االستراتيجيتأثيرالدعم المالي في اإل.4

هناك عالقة تأثري معنوية ذات أن إىل )5(اجلدوليشري كما 
حتديدومبعامل ،اإلبداع االسرتاتيجيو الدعم املاليداللة اجيابية 

)R2( قدرُه)من (35%)فسريملالياالدعم وهذا يعين أن )0.35
من ) %65(ن أ، و اإلبداع االسرتاتيجيالتغريات احلاصلة يف 

،وامل أخرى تكون خارج نطاق هذا البحثإىل عتعودالتغريات 
أكرب منوهي)41.435(احملسوبة البالغة )F(قيمة بلغت و 

) 78,1(عند درجيت حرية)3.963(تها اجلدولية البالغة قيم

وهي قيمة معنوية بداللة قيمة )B1)(0.589(قيمة بلغت و 
)T( البالغة)عم الدمن ) 1(واليت تعين أن تغريًا مقدارهُ )6.437

في اإلبداع االسرتاتيجييف )0.589(سيؤدي إىل تغري مقدارهُ املالي
.اجلامعة املبحوثة

:اإلبداع االستراتيجيالدعم غير المالي في تأثير.5
هناك عالقة تأثري معنوية أن )5(يتضح من اجلدولكما 

اإلبداع و املاليغري الدعم بني ذات داللة اجيابية 
وهذا يعين أن )0.37(قدرُه )R2(حتديدومبعامل ،االسرتاتيجي

اإلبداع من التغريات احلاصلة يف (37%)فسر ياملاليغري الدعم 
وامل أخرى تعود إىل عمن التغريات )%63(ن أ، و االسرتاتيجي

احملسوبة )F(قيمة بلغت و ،تكون خارج نطاق هذا البحث
تها اجلدولية البالغة قيمأكرب منوهي) 45.689(البالغة 

)B1)(0.608(قيمة بلغت و )78,1(درجيت حريةعند )3.963(

واليت تعين أن )6.759(البالغة )T(وهي قيمة معنوية بداللة قيمة 
سيؤدي إىل تغري املاليغري الدعم من ) 1(تغريًا مقدارهُ 

.يف اجلامعة املبحوثةاإلبداع االسرتاتيجييف ) 0.608(مقدارهُ 
:ستراتيجياإلبداع االبعاد البيئة الريادية في أتأثير.6

هناك عالقة تأثري معنوية أن أيضًا )5(يتضح من اجلدول و 
) املؤشر الكلي(أبعاد البيئة الرياديةبني ذات داللة اجيابية 

وهذا ) 0.58(قدرُه )R2(حتديدومبعامل ،اإلبداع االسرتاتيجيو 
من التغريات احلاصلة (58%)فسر تأبعاد البيئة الرياديةيعين أن 

تعود إىل من التغريات ) %42(نأ، و يجياإلبداع االسرتاتيف 
) F(قيمة بلغت و ،وامل أخرى تكون خارج نطاق هذا البحثع

تها اجلدولية قيمأكرب منوهي) 107.319(احملسوبة البالغة 
قيمة بلغت و )78,1(عند درجيت حرية)3.963(البالغة

)B1)(0.761( وهي قيمة معنوية بداللة قيمة)T( البالغة
أبعاد البيئة من )1(تعين أن تغريًا مقدارهُ واليت)10.360(

يف )0.761(سيؤدي إىل تغري مقدارهُ ) املؤشر الكلي(الريادية
.في اجلامعة املبحوثةاإلبداع االسرتاتيجي

ذا تقبل الفرضية الرئيسة  وجد ي"أنه اليت تنص علىالثانيةو
فياإلبداع االستراتيجيفي البيئة الرياديةبعاد ألمعنوي تاثير 

".المبحوثةجامعةال
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تأثري أبعاد البيئة الريادية يف اإلبداع االسرتاتيجي:-)5(جدول
المتغير المعتمد   

المتغير المستقل

مستوى الداللةاإلبداع االسرتاتيجي
0β1βR2F

احملسوبةاجلدولية

0.4930.525السياسات واإلجراءات احلكومية
)5.453(

28%3.96329.7390.000

0.5200.645الوضع االجتماعي واالقتصادي
)7.453(

42%3.96355.5470.000

3.96345.9360.351%37)6.778(0.5530.609مهارات الريادة واألعمال

0.4700.589الدعم املايل 
)6.437(

35%3.96341.4350.000

0.5550.608الدعم غري املايل
)6.759(

37%3.96345.6890.000

0.8440.761)املؤشر الكلي(أبعاد البيئة الريادية
)10.360(

58%3.963107.3190.000

SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
N=80المحسوبة) T(يشير إلى قيمة () 

D.F for F = (78, 1)
D.F for T = (79)

اجلدولية)T(قيمة=1.665

ث السادسالمبح
االستنتاجات والمقترحات

:االستنتاجات-أوالً 
كشفت نتائج التحليل الوصفي أن نسبة مقبولة من إجابات .1

املبحوثني توجهت حنو األتفاق على توافر أبعاد البيئة الريادية يف 
اجلامعة املبحوثة، وأن أعلى نسبة أتفاق كانتلُبعد السياسات 

نت أقل نسبة لُبعد الدعم واإلجراءات احلكومية، يف حني كا
عليه وبالرغم من االخنفاض النسيب ملستوى توافر أبعاد .املايل

ا تعمل ضمن بيئة ريادية .البيئة الريادية يف اجلامعة املبحوثة إال أ
أشارت نتائج التحليل الوصفي إىل أن هناك أتفاقًا وبنسبة .2

إلبداع منخفضة نسبياً يف إجابات املبحوثني على مستوى توافر ا
االسرتاتيجي يف اجلامعة املبحوثة، وهذا يدل على أنه بالرغم من 
أن اجلامعة املبحوثة تعمل على إجراء حتسينات يف قيمة 
ا تكون ضمن  املالكات التدريسية والبحوث العلمية إال أ

. مستويات منخفضة نسبياً 
كشفت نتائج حتليل عالقات االرتباط إىل وجود عالقة .3

) املؤشر الكلي(وية موجبة بني أبعاد البيئة الرياديةارتباط معن
واإلبداع االسرتاتيجي يف اجلامعة املبحوثة وبنسبة جيدة، وعلى 
املستوى اجلزئي فإن أقوى العالقات كانت بني بُعد الوضع 
االجتماعي واالقتصاديواإلبداع االسرتاتيجي، يف حني كانت 

. بداع االسرتاتيجيأضعف العالقات بني بُعد الدعم املايل واإل
وهذا يشري إىل منطقية بناء أمنوذج البحث مبتغرياته الرئيسية 

.والفرعية وأعتمادها يف جمتمع البحث
كشفت نتائج حتليل االحندار عن وجود عالقات تأثري معنوية .4

يف حتقيق اإلبداع ) املؤشر الكلي(ألبعاد البيئة الريادية 
بنسبة مقبولة، وعلى املستوى االسرتاتيجي يف اجلامعة املبحوثة و 

اجلزئي فإن أقوى العالقات التأثريية كانت بني بُعد الوضع 
االجتماعي واالقتصاديواإلبداع االسرتاتيجي، يف حني كانت 
أضعف العالقات بني بُعد الدعم املايل واإلبداع 

ويدل ذلك إىل النظرة العقالنية يف اختيار مؤشرات .االسرتاتيجي
. ية هلذا البحثاملتغريات الرئيس

:المقترحات- ثانياً 
توسيع أهتمام اجلامعة املبحوثة بأبعاد البيئة الريادية ضرورة .1

ةاملاليوخاصة بُعد الدعم املايل، والعمل على توفري التخصيصات
وحبومثميزة واملشاركة لتبين مشاريع ة للمالكات التدريسيةالكافي

أعمال إبداعية للجامعة يف املؤمترات العلمية الدولية مبا حيقق
.بصورة مستمرة

دف الوصول إىل مستويات عالية من .2 يقرتح الباحث و
اإلبداع االسرتاتيجي بضرورة أن تعتمد اجلامعة املبحوثة آليات 
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التعلم املدروسة يف تطوير السلوك اإلبداعي للمالكات 
التدريسية، وتشكيلفرق عمل ذات ختصصات متنوعة من 

.يسية تعمل على تشجيع العمل اإلبداعياملالكات التدر 
دف الوصول إىل مستويات عالية من .3 يقرتح الباحث و

اإلبداع االسرتاتيجي بضرورة أن تقدر وتقيم اجلامعة املبحوثة 
أعمال وجهود التدريسيني اإلبداعية عن طريق وضع 
برناجمللتحفيز ملا له من تأثري إجيايب يف معنوياتاملالكات 

وبالتايل دفع جهودهم لتحسني مستويات اإلبداع التدريسية، 
.االسرتاتيجي يف اجلامعة املبحوثة

يقرتح الباحث إجراء املزيد من الدراسات املتخصصة يف .4
خمتلف جوانب موضوع البيئة الريادية واإلبداع االسرتاتيجي 

.وخاصة يف قطاع التعليم العايل
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
جامعة زاخو

فاكوليت العلوم اإلنسانية
قسم اقتصاد األعمال

استمارة إستبانة/ م 
...... السيد التدريسي احملرتم

دراسة ) ئة الريادية في تحقيق اإلبداع االستراتيجي أثر أبعاد البي( متثل االستمارة اليت بني أيديكم جزء من مشروع البحث املوسوم 
وتعد هذه االستمارة مقياسا يعتمد ألغراض البحث العلمي، لذا نرجو تفضلكم . استطالعية آلراء عينة من املالكات التدريسية يف جامعة زاخو

ا مناسبة لكل سؤال، علمًا إن املعلومات املدونة  تتسم بطابع السرية واألمانة العلمية وال داعي لذكر االسم، مشكورين باختيار اإلجابة اليت ترو
.وإن مسامهتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جناح مهمتنا 

.......شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية

:مالحظات عامة
.ة للتحليليرجى اإلجابة على مجيع األسئلة ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين عدم صالحية االستمار - 1
.يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك) (يرجى وضع عالمة - 2
.الباحث على استعداد لإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم اخلاصة باالستمارة- 3

الباحث
ميهفان شريف يوسف.م

:بيانات تعريفية/ أوالً 
):الكلية(الفاكوليت - 1
: االختصاص العام- 2
،   أنثى ذكر :  اجلنس- 3

سنة45، أكثر من سنة  ،30–45سنة 30أقل من : العمر- 4

، دكتوراه ماجستري :   التحصيل الدراسي- 5

، أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس د مدرس مساع: اللقب العلمي- 6

سنوات 10، أكثر من سنوات ،5–10سنوات5أقل من : مدة اخلدمة يف التعليم اجلامعي- 7

ى هي جمموعة من العوامل اليت تؤثر  بشكل مباشر أو غري مباشر يف تطوير النشاط الريادي يف جامعة زاخو، يرج:أبعاد البيئة الريادية/ ثانياً 
.يف املربع الذي ميثل اإلجابة اليت تراها مناسبة) (بيان مدى اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة 
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أتفق بشدةالفقراتت
)5(

أتفق

)4(

أتفق إىل حد 
ما
)3(

ال
أتفق
)2(

ال أتفق بشدة
)1(

:السياسات واإلجراءات الحكومية-أوالً 

.امعة على ترسيخ ثقافة ريادية تشجع التدريسيني على حتمل املخاطرتعمل إدارة اجل1

. تعتمد إدارة اجلامعة سياسات كفوءة إلزالة مجيع العقبات اليت تقف أمام تطوير األعمال الريادية2

.تعتمد إدارة اجلامعة قواعد ولوائح واضحة لتنظيم االنشطة الريادية3

:القتصادي واالجتماعيالوضع ا-ثانياً 

.تقدم اجلامعة احلوافز للتدريسيني لتبين أعمال تتسم باإلبداع4

. تقدر وتقيم اجلامعة األعمال الريادية اليت يتبناها رواد األعمال5

.هناك اعتقاد سائد يف اجلامعة أن الرياديني اشخاص مميزين6

:مهارات الريادة واألعمال-ثالثاً 

توفر اجلامعة الربامج التعليمية والتدريبية الالزمة اليت تشجع التدريسيني على امتالك اخلربة يف جمال 7
.إعداد خطط األعمال

. التقنية للبدء باألعمال الريادية/ يئ اجلامعة البيئة املناسبة للتدريسيني على امتالك املهارات الريادية 8

.اإلدارية يف اجلامعة القدرة الالزمة على حتديد الفرص الرياديةمتتلك القيادات 9

:الدعم المالي- رابعاً 

. توفر إدارة اجلامعة املوارد املالية للتدريسيني لكتابة حبوث متميزة10

.توفر احلكومة الدعم املايل للتدريسيني لتبين مشاريع متميزة11

.دورات تطويرية/ الدعم املايل للتدريسيني لالشرتاك يف مؤمترات علمية توفر إدارة اجلامعة12

:الدعم غير المالي-خامساً 

هناك العديد من حاضنات األعمال يف اجلامعة اليت تقدم اخلدمات االستشارية واملكتبية لرواد 13
. األعمال

.توفر املعلومات واملعرفة لرواد االعمالهناك العديد من املراكز العلمية يف اجلامعة اليت 14

. توفر اجلامعة وسائط النقل واالتصاالت احلديثة لدعم االعمال الريادية15

إجراء حتسينات يف قيمة املالكات التدريسية والطلبة والبحوث العلمية إىلمعني يقودعمل أمنوذج يف بداعاإلهو :اإلبداع االستراتيجي/ ثالثًا 
ف حتقيق ميزة تنافسية بشكل مستمر يف ) (رجى بيان مدى اتفاقك على الفقرات اآلتية من خالل وضع إشارة ي.خالل مراحل منتظمة 

.املربع الذي ميثل اإلجابة اليت تراها مناسبة
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ABSTRACT
This research aims to investigate the effect of  entrepreneurial environment dimensions

(government policies and procedures, socio-economic situations, entrepreneurial and business
skills, financial support, and non-financial support) in achieving the strategic innovation, and the
University of Zakho was selected to perform the practical field of the research, the sample of
research included (80) from the teaching staffs, a form of questionnaire was designed with the help
of a group of experts for data collection, the data were analyzed using several statistical tools.The
most important of research conclusions are that there is a significant correlation and effect between
entrepreneurial environmentdimensions and strategic innovation in University of Zakho. The
research concluded some suggestions which are: In order to reach high levels of strategic
innovation the University of Zakho should appreciated the innovative work and efforts of teaching
staffs by providing to them a morale motivation, sufficient financial support to adopt
specialresearch andprojects, as well as the need for a recent scientific centers provide advisory
services to teaching staffs to embrace their innovative work and publish their research.

أتفق الفقراتت
بشدة

)5(

أتفق

)4(

أتفق إلى حد 
ما

)3(

ال
أتفق

)2(

ال أتفق بشدة
)1(

.تقوم إدارة اجلامعة مبراجعة وتطوير املناهج الدراسية بشكل مستمر1

.تم إدارة اجلامعة بتطوير الربامج والدورات التدريبية بشكل دوري2

.هناك فرق عمل متنوعة داخل اجلامعة تعمل على تشجيع العمل اإلبداعي3

.سة يف تطوير السلوك اإلبداعي للتدريسينيتعتمد اجلامعة آليات التعلم املدرو 4

.تشجع اجلامعة حتسني القدرات اإلبداعية للتدريسيني5

.تعتمد اجلامعة البدائل احلديثة يف صنع واختاذ القرارات حلل مشكلة معينة6

.تتقبل اجلامعة آراء وتعليقات التدريسيني خالل الندوات واالجتماعات العلمية7

م للعمل8 .حترص إدارة اجلامعة على تقدمي التسهيالت الالزمة للتدريسيني املبدعني وجذ

.تعتمد إدارة اجلامعة سياسات وإجراءات متطورة يف توزيع املكافآت والرتقيات العلمية للتدريسيني9

.مستمرتقيم إدارة اجلامعة السلوكيات اإلبداعية لدى التدريسيني بشكل 10
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تشخيص الرضا الوظيفي لدى العاملين في مكتبات جامعة زاخو 

فادية عبدالرمحن خالد
العراق-إقليم كوردستان،جامعة زاخوفاكوليت العلوم،

)2015آذار، 1:تاريخ القبول بالنشر،2014، ايلول15:تاريخ استالم البحث(

خالصةال
.وظيفي في  المكتبات الجامعية في جامعة زاخوتهدف الدراسة التعرف على تشخيص الرضا ال

اذ تم استخدم المنهج المسحي واعتمدت استمارة االستبيان اداة لجمع البيانات فضًال عن المقابالت والمالحظات المباشرة والزيارات 
) .كلية اللغات ، مكتبة كلية العلوم مكتبة كلية العلوم االنسانية ، مكتبة  ( الميدانية التي قامت بها الباحثة  للمكتبات قيد الدراسة 

وقد تم تحليل البيانات .موظف وموظفة )31(وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في المكتبات قيد الدراسة والبالغ عددهم 
نتاجات ومن اهمها البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من االست)SPSS(باستخدام برنامج 

.هناك مستوى متدني من  الرضا الوظيفي لدى العاملين في المكتبات الثالث  قيد الدراسة .1
ر ، يرتبط الرضا الوظيفي بالعوائد االيجابية او مكافات مادية أو معنوية وذلك عند شعور الموظف بأنه قد حصل على األجر ، الترقية ،التقدي.2

.   واالمن الوظيفي 
هم العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي هي كفاية الراتب الذي يتقاضاه الموظف ، برامج التدريب الداخلي ، باالضافة الى نظرة ان من ا.3

.االدارة اوالمجتمع للعمل الذي يقوم به وفرص الترقية المتاحة للموظف 

-:وقد خرجت الدراسة بعدد من االمقترحات ومن اهمها  
للموظفين العاملين في المكتبة وذلك نظرًا لتعاملهم مع الَكم الهائل من الكتب وتعرضهم الى االتربة والغبار مما صرف مخصصات خطورة .1

.  يؤدي الى تعرضهم الى امراض الربو والحساسية 
عن طريق رفع كتاب شكر االهتمام بنظام الحوافز المادية وذلك عن طريق صرف مكافأة شهرية للعامل الذي قام بانجاز عمل كبير ا ، ومعنويا.2

. وتقدير للموظف الذي قام باداء عمله على اكمل وجه 

المقدمة

ا  أي املورديعد  البشري من العناصر املهمة اليت حتيا 
منظمة وخاصة فيما اذا كانت منظمة خدمية ، كما يعد احملّرك 
األساس جلميع نشاطات املنظمة ومصدر من مصادرها املهمة 

ع املتغريات الداخلية واخلارجية للمنظمة، وذلك ملا لتفاعله م
ا  ميتلكه من ميزة تنافسية ناجتة عن الطاقة الكامنة اليت تزخر 
دواخله، األمر الذي ميكن معه القول إن قدرة املكتبات على 

حتقيق أهدافها يتوقف إىل حد كبري على جناح اإلدارة يف توفري 
وعلى هذه ,لدافعية،مستلزمات العمل والقدر الكايف من ا

املكتبات العمل على استنهاض هذه الطاقة وتأهيلها بواسطة 
ِنظام فّعال للحوافز وحتسني البيئة الداخلية ، أو ما يسمى 
باملثريات اإلجيابية اليت تعترب كقوة ميكنها حتريك و استثارت 
الطاقات الكامنة، لتحقيق درجة عالية من رضا ووالء األفراد 

. ضمن بذلك أداًء كفوءاً العاملني وت
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منهجية البحث : المحور االول 
:مشكلة البحث.1

علىالتعرفالباحثةحماولةمن خاللالدراسةتأيت  مشكلة
مكتبات يفالعاملنياملوظفنيالوظيفي لدىالرضامستوى

من خالل وضع التساؤل وذلك ،الكليات يف جامعة زاخو 
:االيت 

يفالعاملنياملوظفنيلدىظيفيالو الرضاتوافرمدىما
مكتبات الكليات يف جامعة زاخو؟ 

:البحثأهمية.2
الوظيفيتشخيص الرضايدرسكونهمنالبحثأمهيةتأيت

.مكتبات الكليات يف جامعة زاخويفالعاملنيلدى املوظفني
:البحثأهداف.3

:يليماإىليهدف البحث 
ملني ااملوظفني العلدىيالوظيفالرضامستوىعلىالتعرف

.يف مكتبات الكليات يف جامعة زاخو  
:فرضية البحث .4

هناك تدين يف مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني يف 
. مكتبات جامعة زاخو 

:منهج البحث. 5
مت التحقق من األهداف املوضوعة هلذا البحث واختبار 

نهج مدى صحة الفروض من خالل تبين املنهج الوصفي وامل
:التحليلي كما يلي 

:المنهج الوصفي.أ
مت االعتماد يف هذا املنهج على الكتب والدوريات 
والدراسات السابقة املرتبطة بالرضا  بغرض تكوين اإلطار 

.النظري للبحث
:المنهج التحليلي.ب

اعتمدت الباحثة يف إعداد هذا املنهج على مجع البيانات 
االستبيان ، واملالحظة من مفردات العينة باستخدام استمارة

املباشرة من قبل الباحثة للمكتبات قيد الدراسة باالضافة اىل 

الزيارات امليدانية واملعايشة يف املكتبات لكون الباحثة تعمل يف 
.نفس اجلامعة  اليت جيري البحث فيها 

:أساليب التحليل اإلحصائية.ج

سيتم إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي باستخدام 
.استخدام النسب املئوية اسب اآليل من خاللاحل
حدود الدراسة . 6
تناولت الدراسة موضوع الرضا الوظيفي  : احلدود املوضوعية.أ

.للعاملني  يف املكتبة 
مكتبات الكليات يف جامعة زاخو : احلدود املكانية  .ب
2013- 2012:  احلدود الزمانية  .ج

:مجتمع وعينة الدراسة . 7
ل جمتمع الدراسة مجيع املوظفني العاملني يف ثالث يشم

يف ) العلوم االنسانية ، اللغات ، العلوم ( مكتبات كليات 
. موظفاً وموظفة ) 31(جامعة زاخو ويبلغ عدد العينة 

: الدراسات السابقة  . 8
)2004:الشهري (دراسة . 1

وهدفتباالنتاجيةوعالقتهالوظيفيالرضا"بعنواندراسة 
ومستوياتهالسائدالوظيفيالرضاواقععلىالتعرفإىلالدراسة

: اآلتيةوالوظيفيةالشخصيةللمتغرياتوفًقااإلنتاجيةومستوى
الراتب–العمر–التعليمياملؤهل–اخلدمةسنوات–اجلنس(

الرؤساء بنيالعالقة–العملظروف–الوظيفياألمن–
.) العمليفوالتقدمالرتقية–واملرؤوسني

مجيعميثلونمجركيًامفتًشا100)( من الدراسةعينةوتكونت
.الرياضمنطقةيفالعاملنياجلماركمفتشي

:-الدراسةنتائجأهموكانت
اإلنتاجيةومستوىالوظيفيالرضامستوىبنيعالقةوجود)أ

بريسونارتباطومعامل80%٠١مستوىعند(٢٨.٩٩٢)بلغ
بني طرديةعالقةهناكأنأي20%٠١اللةدمستوىعند

.املتغريين
يوضح%١مستوىعنداحصائيةداللةذاتفروقوجود)ب

.األقلاخلدمةسنواتفئاتعندالرضازيادة
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يوضح%١مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقوجود)ج
.الدنيااملؤهالتذويعندالرضاةزياد
)2008:حويحي ( دراسة .2

رغبةعلىالوظيفيللرضااملسببةالعواملأثر"بعنوانسةدرا
جلاناحتادعلىدراسيةحالة-بالعملاالستمراريفالعاملني
متاستبانةالباحثاستخدم،وقد"غزةقطاعيفالصحيالعمل

احتادمراكزيفيعملموظف)١٨٤(منعينةعلىتوزيعها
الثالثخاللالعملتركواللذين) 43(،والصحيالعملجلان

بنيالعالقةأثرحتديدإىلالدراسة،وهدفتاألخريةسنوات
االستمراريفالعاملنيورغبةالوظيفيللرضااملسببةالعوامل
لتحسنيالوسائلأفضلعلى،والتعرفاالحتاديفبالعمل
.لديهمالوظيفيالرضامستوى

ئيةإحصاداللةذاتعالقةوجودالدراسةنتائجوأظهرت
يفاالستمراريفوالرغبةالوظيفيللرضااملسببةالعواملبني

واملرؤوسني،والرؤساءواالستقرارالعملظروفمن،وكلالعمل
والعدالة،وعدماالجناز،وقيمةالفرد،وتوقعاتواحلوافزوالراتب،

الدراسةعينةاستجاباتيفإحصائيةداللةذاتفروقوجود
يفالعاملنيرغبةعلىالوظيفيللرضابةاملسبالعواملأثرحول

–جنس(الشخصيةللمتغرياتتعزىبالعملاالستمرار
،)األبناءعدد–علميمؤهل_خربةسنوات–راتب-عمر
العملوظروفمنخفض،الوظيفياالستقرارمستوىوأن

غريواحلوافزالرواتبجيدة،وباملرؤوسنيالرؤساءوعالقةجيدة،
.مرضيغريالتعامليفعدالةال،ومستوىجمزية

منالوظيفيالرضامستوىحتسنببضرورةالدراسةوأوصت
وإجياد،األدواتوتطويراملكتبيةالتقنيةوسائلحتديثخالل
أساليبتطويروتدريب،فرص،وتوفريموحدرواتبسلم

. التحفيزوأدوات
)1995:العمري ( دراسة .3

اجلامعةيفالعاملنيىلدالوظيفيالرضا"بعنواندراسة
يفالعاملونهمشخصاً ٧٩٥الدارسةجمتمعضم،وقد"األردنية
،فوقفماالثانويةالدراسةشهادةمحلةمناألردنيةاجلامعة
الدراسةهذهيفمنهمساهم،التدريسيةاهليئةأعضاءباستثناء

الدراسة،وهدفتجمتمعمن%٣٥نسبتهماأي،شخصاً ٢٧٨
األردنيةاجلامعةيفالعاملنياجتاهاتعلىالتعرفىلإالدراسة

الرضامقياسوحتليلتطبيقخاللمنوذلكعملهمحنو
،واألمانواملرؤوسنيالرؤساءبنيبالعالقةيتعلقفيما،الوظيفي

والرتقية،للعملاملالئمةالظروفوتوفري،والراتبالعمليف
الرضاجماالتعلىالعملومكاناجلنسأثربيانوكذلك
.اخلمسةالوظيفي

داللةذاتفروقوجودعدمإىلالدراسةنتائجوأشارت
يفالوظيفيالرضامستوىيفاجلنسمتغريإىلتعزىإحصائية
العمليف،واألمانواملرؤوسنيالرؤساءبنيالعالقةجماالت

وجدتبينما،،والرتقيةللعملاملالئمةالظروفوتوفري
متغريإىلتعزىالراتبجماليفإحصائيةداللةذاتفروق

داللةذاتفروقوجودعدمإىلالنتائجأشارت،وكذلكاجلنس
الرؤساءبنيالعالقةجماالتيفالعملمكانإىلتعزىإحصائية

للعملاملالئمةالظروف،وتوفرالعمليف،واألمانواملرؤوسني
جماليفإحصائيةداللةذاتفروقوجدتبينما،،والراتب

ظروفتوفريجمالالعمل،وأنمكانمتغريإىلتعزىالرتقية
الوظيفيالرضامقياسعلىاألوىلاملرتبةاحتلقداملالئمةالعمل
العالقةمثالرتقيةجماليليه،األردنيةاجلامعةيفالعاملنيلدى
األخريةاملرتبةالراتببعداحتلبينما،واملرؤوسنيالرؤساءبني

.الوظيفيالرضااسمقيعلى
الراتبيفالنظرإعادةاجلامعةإدارةالدراسةوتوصي

للعمل،وكذلكمالئمةظروفتوفري،وللعاملنياملاديةواحلوافز
الرؤساءبنيوالعالقةالعمليفاألمانحولدراساتبعمل

واملرؤوسني

المحور الثاني 
الرضا الوظيفي

:تمهيد
وظيفي مبكرا جدا ومع ظهور بدأ االهتمام مبوضوع الرضا ال

افكار مدرسة العالقات االنسانية ومن ذلك استحوذ هذا 
املوضوع على اهتمام الباحثني يف االدارة ودارسي االجتاهات 
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السلوكية للعاملني يف املنظمات قدميا وحديثا يعد الرضا الوظيفي 
تمعات فهو االساس الذي حيقق  من املواضيع اهلامة لالفراد وا

اذ سبق لعلماء النفس . فق النفسي واالجتماعي للعاملني التوا
م  واستمر 1930دراسة الرضا الوظيفي يف املنظمات منذ عام 

ذا املوضوع حديثا من كثري من الباحثني َوعّد املتغري  االهتمام 
ا : الفخري .( االساس الذي يؤثر يف املتغريات االخرى ويتأثر 

2009 ،240 (
ي من املواضيع اهلامة لالفراد فهو االساس ويعد الرضا الوظيف

للعاملني ويساعد على الذي حيقق التوافق النفسي واالجتماعي
كما يعد املعيار  ، الرتباطه بالنجاح يف جمال العمل،حسن االداء

الفرد يف خمتلف جوانب حياته ، والذي ينعكس على .  يف جناح
شاعر لديه سلوكه من خالل اجتاهاته الكامنة ، وعلى قوة امل

ودرجة تراكمها، واذا ما زادت قوة استيائه من العمل فان ذلك 
عن عمل اخر يظهر على سلوكه ، فاما ان يرتك العمل ويبحث 

و تسربه من العمل وان امهيته يف أي او تزيد نسبة غيابه ا
، والذي يؤدي يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملنيمؤسسة تكمن 

ال ( . بدرجة عالية من الكفاءة بدوره لتحقيق اهداف املؤسسة
.)2000،40: مراد 

االهمية- االبعاد - التعريف: الرضا الوظيفي 
اىل ما ورد يف ) الرضا(يستند املفهوم اللغوي ملصطلح 

اذ قال اهللا عز وجل قراين مما ورد يف القران الكرمي ،اخلطاب ال
رضي اهللا عنهم (،)*ولسوف يعطيك ربك فرتضى(

والسابقون االولون من املهاجرين واالنصار (، )**ورضوا عنه 
والذين اتبعوهم بأحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه واعد هلم 
ار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز  جنات جتري من حتتها اال

)***. العظيم
إن الراضي أغىن ( وقال املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

) ابن منظور( فضال عن رأي ) مشاعره الطيبة الناس بأفكاره وَ 
يف ان الرضا او الرضاء يدل على عدم السخط ، يف حني 

: ابن منظور. ( ينصرف الرضا اىل القناعة واالستحسان 
)4،مج1956

تعريف الرضا الوظيفي : اوالً 
ورضيأهال،لهرآه:وارتضاهالضغط،ضدهو:لغةالرضا

.عليهوأقبلأحبه:عنه (
ِمثارمنمثرة" :بأنهالغزايلفيصفه:إصطالحاً الَرضاأّما
) 243:الغزايل ( الرضايورثَ احلبَّ وأناحلِب،

)الوظيفيالرضا(العاملنيلرضاكثريةتعريفاتوهناك
ميفخمتلفونكّتابذكرها علىمنها،والذيأحباثهم ودراسا
-:يأيتمااملثالسبيل

تقييمعنناجتةمعقدةظاهرةعنعبارةهويالوظيفالرضا.1
املدهون(أنواعها مبختلفإلشباع حاجاتهكأداةلوظيفتهاملوظف

،2005،212(
مشاعرعنيعربانه) 175، 2003:عباس(فيما يرى .2

هذهأنإذ،الوظيفةجتاهالفردتصورعنالناجتةالسعادة
العمليفالفردبرغبةثلتتممهمةقيمةللموظفنيتعطياملشاعر

هوالرضاأنأي،خمتلفةاألفرادرغباتأن،ومباحييط به،وما
يؤديهااليتاحلايل للوظيفةللموقفاألفرادمدركاتعنتعبري

.لهبالنسبةاملهمةالتفضيليةبالقيمةمقارنة
السخط،ضد:هواللغويةاملعاجمبعضتشريكماوالرضا
ابن(عليهوأقبلأحبه:عنه، ورضيالأهلهرآه:هوارتضا

)١٩٥٦منظور،
بان الرضا الوظيفي  هو تلك ")  60، 2001:نوال(فيما ترى .3

احلالة من الشعور النفسي بان ما حيصل عليه الفرد من عمله 
يساوي او يزيد على ما كان يتوقع من هذا العمل ان يشبع لديه 

.  "من حاجات طبعية ونفسية
هو مشاعر "ان الرضا )300، 2002:وزيرة (ى فيما تر .4

العاملني اجتاه اعماهلم وهي حالة يتكامل فيها الفرد مع عمله 
وتفاعله معه من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف التقدم والنمو 

. " وسعيه اىل حتقيق اهدافه 
ومن خالل التعاريف السابقة خرجت الباحثة بالتعريف 

بدءاً ،األوجهومتعددمعقدمفهومظيفيالو الرضاأن:التايل 
جهودهمبقدار،وقناعاتهاالجيابية للموظفالنفسيةباحلالة
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جمال نفسيفبأقرانهنفسهمقارناً عليهااملرتتبةاملكافأةومقدار
.املهنةونفسالعمل
ابعاد الرضا الوظيفي : ثانياً 

في تبعاً تباينت اّراء الباحثني يف حتديد ابعاد الرضا الوظي
لطبيعة الدراسات واختالف االهداف واألدوات إال أن ثالثاً 

) 154، 2010:هناء : ( منها حظيت باهتمام االغلبية وهي 
الرضا عن سياسة العمل ، مثل سياسة االجور ، الرتقية ، .1

وميكن االشارة يف هذا اجلانب أن ارتباط الفرد يف . التامني 
الساسية كاملاكل واملشرب املنظمة يأيت من اشباع حاجاته ا

وامللبس ويتم اشباعها مادياً وعليه فان وضع السياسات الوظيفية 
املالئمة واهلادفة الشباع تلك احلاجات لدى املنظمة مثل الراتب 
والعالوات الرتقية واليت هلا املسامهة الكبرية يف زيادة رضى الفرد 

. عن وظيفته 
يعته اجتماعي االنسان بطب: الرضا عن عالقات العمل .2

ا الفرد  ويسعى للتفاعل مع االخرين ونوعية العالقات اليت يكو
هلا أثر يف تعزيز شعوره بالرضا أو عدمه ، فاذا كانت عالقاته 
اجيابية وتتسم باالستقرار زاد شعوره بالرضا وبالعكس يقل رضاه 

. بوجود اخلالفات وعدم االنسجام 
مهام عمله تتناسب شعور الفرد أن: الرضا عن العمل نفسه .3

وقدراته ورغباته وتكسبه احرتام االخرين ، ذلك الشعور سيعزز 
من قناعة الفرد جتاه عمله وينعكس اجيابا بزيادة مستويات الرضا  

.عن عمله 
قال إن هناك مخسة أبعاد )70، 2010: الشرايدة (واضاف 

-:للرضا الوظيفي وهي 
الرضا  عن العائد واملزايا .1
ن العالقة مع الزمالء الرضا  ع.2
الرضا  عن حمتوى العمل .3
الرضا  عن سياسة الرتقية.4
الرضا  العام عن الوظيفة .5

.وهذه النقاط  اخلمسة السابقة تعترب أساس يف العمل 

-:أهمية الرضا الوظيفي : ثالثاً 
لرضا الوظيفي امهية كبرية بالنسبة لالدارة فمن امللم به ان لرضا 

أمهية كبرية حيث أنه يعترب كمقياس ملدى األفراد عن العمل 
فاعلية اداء االفراد ، وان الرضا عن العمل يف منظمة معينة ميثل 
مقياسًا للتقومي الشامل الداء العاملني ومدى والئهم وحبهم هلذا 

وسبقت االشارة إىل ان موضوع )38، 2006:الغامدي( العمل
الدارة الرضا الوظيفي حظي باهتمام كبري من املختصني با

والسلوك التنظيمي وعلم النفس خالل السنوات املاضية وتكمن 
امهيته يف أنه يتناول مشاعر االنسان العامل سواء كان مديرًا او 
موظفًا او عامًال صغريًا تنفيذيًا  ازاء مؤثرات العمل الذي يؤديه 

وتتجسد )240، 2009: الفخري ( والبيئة املادية احمليطة به 
: لوظيفي من خاللأمهية الرضا ا

موعة الفوائد اليت وهي جم:االمهية السلوكية واالجتماعية.1
واليت تتبلور على هيئة امناط سلوكية او صور حيققها الرضا،

لعالقات اجتماعية متارس داخل املنظمة وخارجها مغزاها تعزيز 
قدرة املنظمة على التعامل والتكيف مع بيئتها الداخلية 

.واخلارجية
وهي تلك االمهية اليت تتمثل : تصاديةادية واالقاالمهية امل.2

بتخفيض تكاليف نتائج معينة او االقتصاد بالنفقات يف جوانب 
حمددة او زيادة االيرادات يف جماالت اخرى وبالتايل حتقق 
ة التحديات  مردودات مادية واقتصادية للمنظمة متكنها من جما

ا ومن السمات اليت متيز املكتبة اليت وتقليل التحديات احمليطة 
:تعمل يف اطار ذا روح معنوية عالية مايايت

، مرار والتماسك، الدافعية واحلماس، االستروح الفريق
مقاومة االحباط 

إن رضا أي موظف يف املكتبة يدفعه اىل االخالص والوفاء 
له كما ان قدرته على اداء العمل تسهم يف رضائه ورفع روحه 

) 201، 2002: وزيرة .( املعنوية 
نظريات الرضا الوظيفي :  رابعاً 

هنالك العديد من النظريات اليت تناولت الرضا الوظيفي 
: ولعل ابرزها 
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نظرية العدالة والمساواة .1
تقوم هذه النظرية اليت وضعها ادمز على العدل واملساواة يف 
معاملة الفرد يف عمله الوظيفي ، اذ يعتقد ان احملدد الرئيس 

د الفرد وادائه والرضا عنه هو درجة العدالة واملساواة اليت جلهو 
.يدركها الفرد يف وظيفته 

نظرية تدعيم السلوك .2
وضع سكينر نظرية تدعيم السلوك اليت تنطلق من فكرة ان 
السلوك االنساين هو نتيجة للعالقات بني املثري واالستجابة مما 

يئية احمليطة يعين ان السلوك هو نتيجة ملثريات العوامل الب
باالنسان سواء البيئة العامة او البيئة اخلاصة كالعمل الوظيفي 

. والبيئة االدارية 
نظرية التكيف الوظيفي .3

مت تطوير هذه النظرية باستخدام استفتاء منيسوتا للرضا 
الوظيفي  وافادت هذه النظرية بان الرضا الوظيفي هو حمصلة 

الفرد يف اطار العمل ، التوافق او التكيف الفعال بني حاجات
واعتبار االنسجام هو العامل الرئيس يف تفسري تاقلم املوظف مع 

.بيئة عمله 
) المقارنة المرجعية ( نظرية المقارنة .4

قدم هولني ويلود هذه النظرية على اساس ان الفرد يقارن 
نفسه مبجموعة تقوم بالعمل نفسه او متلك املؤهالت نفسها 

ادة جامعية تكون مجاعته املرجعية هم فالفرد الذي حيمل شه
االفراد الذين حيملون شهادات جامعية فيقارن الفرد بنا حيصل 
عليه افراد مجاعته املرجعية فيشعر بالرضا اذا كانت عوائده 

ة او اعلى من اجلماعة املرجعية  . متشا
يشري الباحثون يف علم االدارة اىل ان الندي نظرية المقاومة.5

طريقة لقياس الرضا الوظيفي امساها نظرية املقاومة قد استخدم
وتعين هذه النظرية ان رضا الفرد عن مكافاة حمددة سوف يتغري 

)netمنتدى اليسري ( . بطريقة منتظمة مع مرور الزمن 

العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي : خامساً 
ا   إن مسالة حتديد العوامل املؤثرة ليست باالمر السهل أل

ا من جهة اخرى ولتعلقها كث رية ومتداخلة من جهة ولعدم ثبا

مبتغريين مهمني مها الفرد والبيئة اللذان يتسمان باحلركة 
. واالستمرار 

اىل ان العوامل )241، 2009: الفخري( حيث اشار
عوامل حمتوى الوظيفة وتتضمن : املؤثرة يف الرضا الوظيفي هي 

االجناز، التقدير، الوظيفة ا( ) املسؤلية ، التقدم، النمو،ذا
وهي اليت حتيط بالوظيفة وتتحدد من (وعوامل بيئة الوظيفة 

).   مصادر خارجية 
ان هناك ثالثة عوامل ) 60، 2001: نوال (بينما ترى 

-:رئيسية تؤثر يف الرضا الوظيفي هي 
م .1 العوامل الذاتية هي العوامل املتمثلة بقدرات األفراد ومهارا

ى الدافعية لديهم فالقدرات واملهارات لدى األفراد ميكن ومستو 
التعرف عليها من خالل السمات املميزة لكل فرد مثل اخلربة 

إال ان هذه . واحلالة التعليمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
العوامل هي عوامل متفاعلة يتم فيها التفاعل بني القدرة 

د يكون مثرياً لالخر لذا تتفاعالن والدافعية وان االمرين احدمها ق
.مع بعضهما

وهي اليت تتعلق بالتنظيم وما يسوده من : العوامل التنظيمية .2
.  أوضاع أوعالقات ترتبط بالوظيفة اواملوظف 
. الرضا عن نظم العمل واساليبه واجراءاته

. الرضا عن العالقة بالرؤساء والزمالء .أ
.الرضا عن ظروف العمل .ب
ضا عن الوظيفة وما تنتجه لشاغلها من اشباعات ويتسع الر .ج

مفهوم الرضا عن الوظيفة ليشمل مستوى الوظيفة وحمتواها 
ونطاقها ومداها 

تلعب هذه العوامل دوراً كبرياً قي رضا الفرد : العوامل البيئية.3
أو عدم رضاه وهذه العوامل ترتبط بالبيئة ويكون تأثريها يف 

لعوامل البيئية االقتصادية واالجتماعية ، اذ املوظف واضحاً مثل ا
اثبتت دراسات خمتلفة أن قدرة املوظف على التكيف مع وظيفته 

.واندماجه فيها كان العوامل احملددة لرضاه الوظيفي 
عناصر الرضا الوظيفي  :  سادساً 

هناك ستة عناصر للرضا الوظيفي ، تتصل الثالثة االوىل منها
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ثة االخرى متصلة جبوانب اخرى وهذه بالعمل مباشرة والثال
) 54، 2010:الشرايدة ( العناصر هي 

كفاية االشراف املباشر .1
الرضا عن العمل نفسه .2
االندماج مع الزمالء يف العمل .3
توفري اهلادفية يف التنظيم .4
عدالة املكافات االقتصادية وغريها .5
احلالة الصحية البدنية .6

يد من عناصر الرضا العد) 59، 2008: تورين(وقدمت 
الوظيفي عند املوظف يف عمله  وهذه العناصر تتفاوت درجة 
امهيتها من فرد آلخر كما تتفاوت امهيتها باختالف التنظيمات 

ا وميكن ادراجها كما يلي -:االدارية والبيئة احمليطة 
وهو املبلغ النقدي الذي يتقاضاه املوظف نظري : الراتب.1

هده للتنظيم   وهذا املبلغ من املال عمله اليومي الذي يقدم ج
. يستخدمه الفرد الشباع حاجاته االساسية 

ا حصول املوظف على : الترقية.2 ينظر اىل الرتقية على أ
فرص لالرتقاء إىل مناصب اعلى يف السلم االداري ، حبيث 
متنحه الرتقية االشباع املادي واملعنوي فهي جبانب الزيادة اليت 

ف يف راتبه الشهري اذا ارتقى اىل درجة سيحصل عليها املوظ
اعلى يف السلم االداري فانه يف الوقت نفسه حيقق من خالهلا 

.مركزاً اجتماعياً 
وهو سعي العامل للحصول على نوع من الضمانات : األمن.3

يف عمله ، سواء اثناء تأديته للعمل أم بعد تركه للعمل بسبب 
اء اخلدمة فهذه ا لضمانات اليت يتطلبها العجز او الوفاة او ا

الفرد يف مكان العمل تدخل يف نفسه درجة من األمن واألمان 
. وتزيل عنه القلق ، حبيث يوجه جهده اىل العمل

يسعى الفرد اىل احلصول على التقدير : االحترام والتقدير.4
واالحرتام يف العمل الذي يقضي فيه حوايل ثلث وقته يوميا ، 

انسان ، وِإلشعاره بإجنازه وجمهوداته وهذا التقدير يهمه اوًال  ك
. اليت يبذهلا يف جمال العمل ثانياً 

معالتكيفعلىاملوظفقدرةأن: جماعات العمل.5
لرضاهاحملددةالعواملاحدكانفيهاواندماجهوظيفته

الوظيفي،
)ومدينةريف(العاملنيلبعضالدميوغرافيةاالنتماءاتوأن

العمليفتكيفهم واندماجهمدرجةعلىواضحاثرهلاكان
البيئياإلطاربانمعهاالعتقادصارالذياألمر

التجاوبعلىأثرهلمانشأتهوظروفللموظفوالثقايف
: الخالق عبد(. وظيفتهجتاهللموظفوالعاطفيالسلوكي

1982،١٩٨( .
الواقعاإلشرافوجودةمبدىالفردإدراكأن:االشراف.6

الفردإدراكعلىيعتمدهنا،واألمررضاهدرجةيفعليه تؤثر
املرؤوسنيبشؤوناملشرف واهتمامهعدالةحولنظره،ووجهة
)٢٠٠٢،243:ماهر. (هلمومحايته

يقصد باحلرية املتاحة يف العمل مقدار : الحرية في العمل.7
ما يشعر به الفرد من االستقالل وحرية التصرف يف جدولة بعض 
ا، وكلما  جوانب العمل اليومي ، وتقرير االجراءات اليت تنفذ 
اتيح للفرد توافر درجة من احلرية يف العمل ، شعر باملسؤولية 
الشخصية حول امكانات النجاح أو الفشل اليت ميكن ان 
حتدث يف تنفيذ تلك االعمال والنتائج املرتتبة عليها ، وهذا 

. بدوره يزيد من رضا املوظف عن عمله 
وهذه من املتغريات : العالوات والبدالت والمكافات.8
خاصة اذا كانت مرتبطة باالداء ادية اليت تثري يف الفرد النشاط،امل

، فهي تعترب مكمال للراتب ، فاذا كان الراتب غري كاف لتحقيق 
احلاجات االساسية ، فان العالوات والبدالت واملكافات تايت 

رشيدة  ( . تفاع تكاليف املعيشة لتعويض النقص بني الرواتب وار 
 :2002،89 (

:الوظيفيالرضاقياس: سابعاً 
واختاذالسياساترسميفتشرعأنقبلاإلدارة علىيتعني
العاملني، أنبنيالوظيفيوتنمية الرضالزيادةالالزمةاخلطوات

واجتاهات وحمدداتمؤشراتحولواملعلوماتالبياناتجتمع
الدقيقالقياسفإنمثومناملوجود،العملويقبنيالرضاهذا

علي،خاصوإجراءاتترتيباتاختاذالوظيفي يتطلبللرضا
شعورحولدقيقة ومنتظمةمبعلوماتاإلدارةإمداديكفلحنو
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يفالسائدةوالظروفوأعماهلموظائفهمجتاهالعاملني
م .منظما
تعدأناحلكمةمنليسبأنهالقولميكنهناومن

العاملونفيهاالوظيفي يشرتكالرضاحولقياساتأوالدراسات
الختاذمستعدةاملنظمةهذهيفاإلدارةتكنملمااملنظمة،يف

الرضا هذالتحقيقعمليةلتحقيقعمليةوخطواتترتيبات
) 27، 2010: ابو مشالة ( 

العديد من وهناك طرائق اساسية يف قياس الرضا استخدمها
طريقة املقابالت ) 24، 2010: جرجيس( الباحثني وهي 

، افضل الطرق للحصول على البياناتوتعد من: الشخصية
ويتوقف جناح املقابلة بالدرجة االوىل على مهارة املقاِبل اذ ميكن 

.مبهارته ان حيصل على البيانات اجليدة 
اقرتح هذه الطريقة )طريقة ثنائية العوامل ( طريقة رواية القصة .1

هريزبرج حينما اجرى مع زمالئه دراسة عن الرضا تضمنت عينة 
، اسبني باحدى الشركات االمريكيةمن املهندسني واحمل200من 

وتتلخص هذه الطريقة بتوجيه اسئلة اىل افراد عينة البحث 
م حققت هلم اعلى  تتضمن حماولة تذكريهم حباثة يف حيا

حادثة اخرى تركت اعلى درجة من درجات الرضا الوظيفي ، و 
عدم الرضا ويطلب منهم ايضا توضيح ظروف احلادثتني بشكل 
يساعد يف حتديد العوامل اليت ادت اىل شعورهم بالرضا وتلك 

.اليت ادت اىل شعورهم بعدم الرضا
تعتمد هذه الطريقة على قائمة : طريقة االستقصاءات .2

عوامل الرضا ،  استقصاء حتتوي جمموععة من االسئلة تتضمن

كطبيعة العمل ونوعه وساعات العمل وظروفه والرتقية واجتاهات 
.ري واالجر واالشراف وزمالء العملاالدارة وحرية التعب

هي من اكثر الطرائق استعماال وانتشارا : طريقة حتليل الظواهر.3
وبساطة اذ تعتمد على حتليل الظواهر املعربة عن درجة الرضا 

العمل ومعدل الغياب ه جتاه ووظيفته كدورانلدى الفرد ومشاعر 
. وترك اخلدمة

يكون املوظف غري راضي عن عمله فان ذلك ينعكس على 
سلوكه فيقل التزامه بالعمل الذي يؤديه ويضعف  والءه للمنظمة 
ا فينتج عن ذلك  انسحاب املوظف من عمله  اليت يعمل 

ليقظة او نفسيا من خالل شرود الذهن واالستغراق يف احالم ا
ينسحب جسميا من خالل التاخر عن العمل واخلروج مبكرا او 
متديد اوقات االسرتاحة والغياب وتعطيل العمل وقد يصل سلوك 
املوظف غري الراضي اىل حماولة االنتقام من النمظمة واحلاق 

.الضرر او باحد املسئولني فيها

المحور الثالث 
الجانب الميداني

يداين لبيانات البحث على وفق الفقرات مت اجرلء التحليل امل
:االتية 
تحليل المعلومات العامة: اوالً 

: مت حتليل السمات الشخصية لعينة البحث على وفق االيت
: وصف الجنس .1

ادناه  ان عدد االناث اكثر من عدد )1(يتبني من اجلدول 
الذكور حيث بلغت نسبة املوظفني من االناث يف املكتبات 

. %)45( اما عدد املوظفني من الذكور بلغ% )55( الثالث
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).اسم املكتبة ، اجلنس ( ):1(جدول 

:وصف العمر . 2
ادناه اعمار املوظفني يف املكتبات املبحوثة  ) 2(يبني اجلدول 

وقد تبني أن أكرب نسبة هي للموظفني الذين جتاوزت اعمارهم 
، ومن مث يليها %)45(حيث كانت نسبتهم ) 25_20(بني 

، حيث  )%3، % 6، % 12، % 32(النسب على التوايل  

فما _ 46(كانت اقل نسبة للموظفني الذين جتاوزت اعمارهم 
موظف وبنسبة 31فقد كان موظف واحد من ضمن ) فوق 

، فهذا يدل على ان مجيع املوظفني العاملني يف املكتبات %)3(
املبحوثة هم من فئة الشباب وذلك الن اجلامعة حديثة العهد 

. احلديثي التخرج ومت تعني مجيع اخلرجيني

العمر):2(جدول 

المجموعالعمرالمكتبة
فما فوق-20-2526-3031-3536-4041-4546

العلوم االنسانية
433--111

36%27%27%9%99.9%

اللغات
64----10

60%40%100%

العلوم
4312--10

40%30%10%20%100%

موع ا
141042-131

45%32%12%6%3%99.99%

: وصف الشهادة .3
الشهادة للموظفني العاملني يف املكتبات )3(يبني اجلدول

قيد الدراسة حيث كانت اكرب نسبة هم املوظفني اصحاب 
موظف 31موظف من بني 12شهادة البكالوريوس مبعدل 

سبة فكانوا ذوي شهادة املاجستري مبعدل اما اقل ن%38وبنسبة 

أما الشهادات االخرى فكانت على التوايل%3وبنسبة 1
، وهذا يعين املستوى العلمي % )3،% 10، % 16، % 32( 

للعاملني يف املكتبات قيد الدراسة جيد فهو متكون من خمتلف 
.الشهادات 

الجنساسم المكتبة ت
موعانثىذكر ا

6511العلوم االنسانية 1

55%45%100%

5510اللغات2

50%50%100%

3710العلوم3

30%70%100%

موع4 141731ا

45%55%100%
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الشهادة):3(جدول 
جماالشهادةالمكتبةت

ماجستريبكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطة
11-1244العلوم االنسانية1

9%18%36%36%-

10-1225اللغات 2

10%20%20%50%-100%

1143110العلوم3

10%10%40%30%10%100%

351012131المجموع4

10%16%32%38%3%100%

: سنوات الخدمة .4
سنوات اخلدمة للعاملني يف املكتبات )4(يبني اجلدول 

املبحوثة  فقد كانت اكرب نسبة للموظفني الذين كانت خدمتهم 
)31(موظف من بني )19(سنوات  مبعدل )5_1(ترتاوح بني 

%)3(اما اقل نسبة فكانت % )61( موظف وبنسبة 

والسبب يعود حسب وجهة )  فما فوق_16(ملدة اخلدمة بني 
نظر الباحثة هو ان املوظفني  اعمارهم صغرية وهلذا 

.فهم حديثي التعنيسنوات اخلدمة هلم قليلة 

سنوات اخلدمة:)4(جدول 
مجسنوات الخدمة المكتبةت

فما فوق-1-56-1011-1516
111-73العلوم االنسانية1

63%28%9%100%

10--82اللغات 2

80%20%100%

10--46العلوم3

40%60%100%

131-1911المجموع4

61%36%3%100%

: تحليل  اجابات المبحوثين : ثانياً 
ان أعلى نتائج االجابة على تساؤل ) 5(اذ تبني من اجلدول .1

رضا الوظيفي داخل املكتبة اليت مدى شعورك بال( البحث حول 
ا ؟  حيث بلغت اعلى نسبة هي عدم الرضا : كااليت )  تعمل 

موظف وموظفة  اي بنسبة )31(موظف من بني ) 11(مبعدل 

، ومن مث حمايد %) 29(ومن مث تلتها نسبة الرضا%) 35(
اما اقل نسبة فكانت راضي متاما وبنسبة ، %)27(بنسبة

ملوظفني العاملني يف املكتبات الثالث غري وهذا يعين ان ا،%)9(
.راضني عن العمل وذلك لالسباب ذكروها يف االسئلة التالية 
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ا ؟): 6(جدول  مامدى شعورك بالرضا الوظيفي داخل املكتبة اليت تعمل 
المجموعغيرراضيمحايدراضيراضي تماماالمكتبةت

232411العلوم االنسانية1
19%27%19%36%100%

34310-اللغات2

-30%40%30%100%
132410العلوم3

10%30%20%40%100%
3981131المجموع4

9%29%27%35%100%

مدى رضا العاملني (نتائج االجابة على )6(يبني اجلدول .2
)19(حيث اجاب  ) يف املكتبة عن االجر الذي يتقاضونه 

موظف وموظفة ان االجر الذي يتاقضونه )31(ظف من بني مو 

ومن مث %)61(هو اقل من العمل الذي يقومون به اي بنسبة 
ان االجر مساوي للعمل الذي يقومون به  %)39(تالها نسبة 

. وهذا يعين ان العاملني يف املكتبة غري راضني عن االجور 

االجر الذي يتقاضاه املوظف):6(جدول 
مجاكثريساوياقللمكتبةات

11-74العلوم االنسانية1

63%37%100%
10-64اللغات2

60%40%100%
10-64العلوم3

60%40%100%
31-1912المجموع4

61%39%100%

يف حالة طلبت االدارة من املوظف ) 7(يبني اجلدول رقم .3
العمل املقررة للعمل مثال يف ايام العطل للعمل يف غري ساعات 

او االسرتاحة فهل سيليب املوظف هذا الطلب ؟ فقد بلغت اعلى 
) 31(موظف من بني )23(نسبة هي بعدم تلبية الطلب مبعدل

، ومن مث يليها نسبة )%75(موظف وموظفة  وبنسبة  
وان اسباب عدم تلبية الطلب ستذكر . ، تلبية الطلب %)25(

.ل التايليف السؤا
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طلب االدارة من املوظف العمل يف غري ساعات وايام العمل املقرر):7(جدول 

اسباب عدم تلبية طلب العمل يف ايام )8(يبني اجلدول .4
موظف بعدم تلبية )23(العطل من قبل للموظفني فقد اجاب

طلب االدارة للعمل يف غري االيام املقررة للعمل فلهذا فسوف 
فقد )8(موظف اما الباقي اي )23(تاخذ العينة مكونة من 

م وافقوا على تلبية الطلب .استبعدوا ال
حيث بلغت اعلى نسبة بعدم تلبية الطلب هو بسبب 

8اي مبعدل %) 34(اليوجد تعويض معنوي فبلغت النسبة 

موظف اي اليوجد كتب شكر وتقدير )23(من بني 
ا  ومن مث تالها السبب الثاين اليوجد  للجهود اليت يقومون 

اي عدم منح املكافات املالية %) 30(تقدير مايل بنسبة 
مث السبب الثالث هو انه هناك وقت للعمل للموظفني ومن

ومن مث السبب الرابع وهو %)   22(وقت للراحة بنسبة 
. %)13(يتعارض مع ارتباطات خاصة باملوظف وبنسبة 

اسباب عدم تلبية الطلب:)8(جدول 
المكتبةت

السبب
المجموعالعلوماللغاتالعلوم االنسانية

2237اليوجد تعويض مادي1
28%33%30%30%

2248اليوجد تقدير معنوي2
28%33%40%34%

1113يتعارض مع ارتباطات خاصة بك3
14%16.5%10%13%

2125النه هناك مواعيد للعمل ومواعيد للراحة4
28%16.520%22%

موع5 761023ا
100%100%100%100%

هل نظام الرتقيات يف املكتبة  يليب ( هو )8(ينب اجلدول  .5
اي هل يوجد نظام ترقية يف املكتبة فان ) طموحات املكتبة  ؟ 

هذا السؤال مجيع املوظفني يف املكتبات الثالث قيد الدراسة 
اي انه اليوجد نظام ترقية يف املكتبة واليوجد ) ال(اجابوا ب

هي ان %)100(حوافز تشجيعية يف املكتبة فكانت النسبة 
نظام الرتقيات يف املكتبة اليليب طموحات املوظفني وهو باالصل 

.  اليوجد نظام ترقية يف املكتبات الثالث قيد الدراسة 

مجالنعمالمكتبةت

4711العلوم االنسانية1
36%64%100%

4610اللغات2
40%60%100%

1010-العلوم3

100%100%
82331المجموع4

25%75%100%
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نظام الرتقيات يف املكتبة):9(جدول 

هل الزمالء والزميالت الذين تركوا ( هو )10( يبني اجلدول.6
م  ) العمل باملكتبة قد فعلوا الصحيح  ؟  فقد كانت اجابا

، االجابة بنعم %)77(حيث كانت اعلى نسبة هو:  كااليت 

اجابوا بان زمالئهم قد ) 31(ظف من بني مو ) 24(اي مبعدل 
فعلو الصحيح برتكهم للعمل وقد وضحوا االسباب يف السؤال 

) . ال(، اجابوا ب %)23(التايل ونسبة 

هل ترى ان الزمالء والزميالت الذين تركوا العمل باملكتبة قد فعلوا الصحيح ؟):10(جدول 

) اسباب ترك العمل يف املكتبة  ( )11(يبني اجلدول .7
وسوف تاخذ الباحثة املوظفني فقط الذين اجابوا على السؤال 

موظف اذ قام املوظفني بكتابة )24(ان عددهم السابق بنعم وك
فكانت ) 24(اكثر من سبب وهلذا اصبحت العينة اكثر من 

فقد احتل السبب االول اعلى نسبة وهي : االسباب كااليت
والسبب هو نظرة االدارة العليا ملوظفي املكتبة نظرة %)61(

دون املستوى ومن مث يليه السبب الثاين وهو اليوجد تقدير 
ويليه السبب الثالث وهو %) 36(وي للموظف وبنسبة معن

واخريا السبب االخري هو %) 8(اسباب خاصة باملوظف بنسبة 
م اما الصباحية او املسائية  ذهاب املوظفني الكمال دراسا

.%)3(اوالدراسات العليا  وكانت بنسبة 

ت
مجالنعمالمكتبة

1111-العلوم االنسانية1

-100%100%

1010-اللغات2

-100%100%

1010-العلوم3

100%100%

موع4 3131-ا

-100%100%

المجموعالنعمالمكتبةت

9211سانيةالعلوم االن1
81%19%100%

5510اللغات2
50%50%100%

10_10العلوم3
100%-100%

موع4 24731ا
77%23%100%
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.اسباب ترك العمل باملكتبة ) :11(جدول 

المكتبةت
السبب

المجموعالعلوماللغاتلعلوم االنسانيةا

1
نظرة االدارة العليا اىل موظفي املكتبة نظرة دون 

املستوى
76821

54%40%50%61%

45312اليوجد تقدير معنوي ومادي ملوظفي املكتبة2
31%33.5%19%36%

1113للتقدمي اىل الدراسات3
7.5%6.56%9%

1348خاصة باملوظفاسباب 4
7.5%20%25%24%

موع5 131516ا
34

100%100%100%100%

االستنتاجات والمقترحات 
االستنتاجات : اوال ً 

ا مبجموعة  لقد خرجت الباحثة من خالل الدراسة اليت اعد
: من االستنتاجات  وكما يلي 

بة كلية العلوم مكت( إن املكتبات الثالث قيد الدراسة .1
كانت متتلك ) االنسانية ، مكتبة اللغات ، مكتبة كلية العلوم 

جمموعة جيدة من املوظفني وباعمار متقاربة وهي من فئة 
الشباب تقريبًا ، وأن اغلب املوظفني هم من االناث  اذ تغلب 
عليها  شهادة الدبلوم والبكالوريوس وهذا يعين ان املكتبات 

. رات علمية جيدة  متتلك موظفني ذوي قد
من خالل حتليل استمارة االستبيان تبني ان هناك ضعف يف .2

مستويات الرضا الوظيفي لدى املوظفني العاملني يف املكتبة مما 
ينتج عن ظهور العديد من احلاالت السلبية واليت التتوافق مع 

. طبيعة العمل 
ية يرتبط الرضا الوظيفي بالعوائد االجيابية او مكافات ماد.3

أو معنوية وذلك عند شعور املوظف بأنه قد حصل على األجر 
.   ، الرتقية ،التقدير ، واالمن الوظيفي 

ان من اهم العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي هي كفاية .4
، املوظف ، برامج التدريب الداخليالراتب الذي يتقاضاه

تمع للعمل الذي يقوم به وفرص باالضافة اىل نظرة االدارة اوا
. الرتقية املتاحة للموظف 

ثانياَ المقترحات
ضرورة تعرف ادارة اجلامعة وادارات املكتبات اجلامعية املركزية .1

على املشكالت اليت تواجه املالك الوظيفي العامل يف املكتبة 
والعمل على  اجياد الوسائل العالجية الالزمة حلل تلك 

. املشكالت 
العاملني يف املكتبة صرف خمصصات خطورة للموظفني.2

وذلك نظرا لتعاملهم مع الكم اهلائل من الكتب وتعرضهم اىل 
.االتربة والغبار مما يودي اىل تعرضهم اىل امراض الربو واحلساسية

االهتمام بنظام احلوافز املادية وذلك عن طريق صرف .3
مكافات شهرية للعاملني الذين اجنزو عمًال  كبريًا ومعنويًا عن 

فع كتاب شكر وتقدير للموظف الذي قام باداء عمله طريق ر 
. على اكمل وجه 

ارسال املوظفني يف دورات تطويرية اىل داخل او خارج القطر .4
وذلك لتطوير اجراءات اخلدمات املكتبية وطرق التعامل مع 

يئة التدريسية الطلبة واعضاء اهل( املستفيدين من خمتلف الفئات 
. )وغريهم من الفئات

ادارة اجلامعة باملكتبة والعمل على تطويرها اهتمام.5
ملكان واألثاث كا( وحتسني الظروف البيئية احمليطة بالعمل 

من خالل التخلص من اوجه القصور عن ..)والتدفئة والتربيد
يئة االدوات  املادية والفنية طريق توفري ظروف بيئة العمل و

.  ملستلزمات العمل
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درقائمة المصا
 التوبة ***، 8البينة اية **، 1سورة الضحى اية  / *القران الكرمي

100اية 

.لسان .  بريوت-.ابن منظور، ايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم
)1956(دارلسان العرب ،: بريوت -.14العرب ، مج

بلدياتلدى موظفيالوظيفيالرضامدى"فرجأبومشالة ، إبراهيم
تمعمؤسساتإدارةدبلومرسالة .الوسطىاحملافظة : غزة - .املدين ا

، 2010اجلامعة االسالمية ، 

  .االثر التتابعي للتصميم والضغط .ال مراد ، نبال يونس حممد
الوظيفي يف الرضا الوظيفي ،رسالة ماجستري ادارة اعمال يف كلية االدارة 

2000واالقتصاد ، جامعة املوصل ، 

 االثر التتابعي للذكاء العاطفي واالمناط . ابراهيم اميدي ، تورين امحد
كلية االدارة واالقتصاد ، : جامعة دهوك -.القيادية يف الرضا الوظيفي 

2008

احلوافز واثرها يف الرضا .جرجيس عمري عباس ومثىن وعداهللا يونس
دراسة استطالعية لعينة من االطباء يف مستشفيات مدينة : الوظيفي 

.2010، 32ج،م97ع-.املوصل 
أعضاءلدىالرضامستوىيفاملؤثرةالعواملبعض،،هيامالرشيدة

باململكةالريموكجامعةيفهلماملقدمةاخلدماتعنهيئة التدريس
منشورةغري2002اهلامشية،األردنية

 اطر نظرية وتطبيقات عملية : الرضا الوظيفي . الشرايدة ، سامل تيسري
.      2010دار صفاء ، : عمان -.

2003وائلدار:،عمانالبشريةالمواردإدارة.حممد،سهليةعباس .

العملإنتاجيةعلىوأثرهالوظيفيالرضاءناصيف،،اخلالقعبد،
1982، 3ع،الكويت،جامعةالعلوم االجتماعيةجملة

 الغامدي ، الرضا الوظيفي لدى العاملني يف سجن مدينة تبوك :
جامعة نايف للعلوم االمنية ، :الرياض-).رسالة ماجستري(-.دراسة ميدانية 

2006 .

،مؤسسة :بريوت-.الدينعلومإحياء.حممدبنحممدحامدالغزايل
.4، دون تاريخ ، جفؤاد
 ، الفخري ،نعمة عبداهللا وسهري عبد داؤد وخنساء حكمت سلمان

نظام ( في حقيبة برجمية الختبار العالقة بني الظغط الوظيفي والرضا الوظي
2009لسنة 31مج ، 94جملة تنمية الرافدين ع ). مقرتح 

،٨ط،المهاراتبناءمدخلالتنظيميالسلوك.امحدماهر،
. 2002اجلامعية، الدار:اإلسكندرية

للطباعةإبداع:غزة،البشريةالمواردوتنميةإدارة.حممد،املدهون
٢٠٠٥والنشر 

قنية املعلومات منتدى اليسري للمكتبات وتhttp://

www.alyaseer.com20-12-2013

 بعض حمددات الرضا الوظيفي دراسة تطبيقية لعينة . نوال يونس حممد
64ع2/23جملة تنمية الرافدين مج-.من موظفي املعاهد الفنية العراقية 

)2001( .
 هناء جاسم حممد ، اثر ممارسات ادارة املعرفة يف الرضاالوظيفي لدى

جامعة .دراسة تطبيقية يف كلية االدارة واالقتصاد : ء اهليئة التدريسية اعضا
3،ع12جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، مج -.القادسية 

. 2010لسنة 
 الرضا الوظيفي لدى العاملني يف مكتبات جامعة . وزيرة حيىي حممد

). 2002(35جملة اداب الرافدين ع-.املوصل 
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)1(ملحق رقم 
االستبيان

...الزميلة / الزميل عزيزي
: تحية طيبة 

نأمل تعاونكم " تشخيص الرضا الوظيفي لدى العاملين في  مكتبات جامعة زاخو" يهدف هذا االستبيان الذي بين ايديكم  
....يرجى االجابة على االسئلة المطروحة خدمة للبحث العلمي ....توصل الى الحلول العملية معنا ومساعدة الباحثة لل

: اوالً المعلومات العامة 
...........................اسم المكتبة 

..................جنس ال
.......................الشهادة
...........................العمر 

.............................سنوات الخدمة 

.صح امام االجابة المناسبة لك ) ( مالحظة الرجاء وضع عالمة 
قياس الرضا الوظيفي : ثانياً 

المكتبة التي تعمل بها ؟ بالرضاء الوظيفي داخل ما مدى شعورك.1
غير راضي   على  االطالق( ) غير راضي ( ) رأي محدد بدون( ) راضي ( )راضي تماماً ( ) 

:تتقاضاه من المكتبةهل تعتقد أن األجر الشهري الذي.2
.جهدك المبذولأكثر من. ( ) يساوي جهدك المبذول. ( ) أقل من جهدك المبذول( ) 

العمل المقررة لك، هل تلبي ذلك الطلب ؟ أيام/إلدارة منك العمل بالمكتبة في غير ساعاتفي حالة طلب ا.3
.ال،ألبي الطلب(    ) نعم،ألبي الطلب                             (    ) 

:ال، فما هو السبب) : 3(إذا كانت إجابتك على السؤال رقم.4
ألنه يتعارض ( ) .ألنه اليوجد تقدير معنوي على ذلك. ( ) أيام اضافية/ساعاتمادي مناسب يغري بالعمل لألنه اليوجد تعويض( ) 

أسباب أخرى ، .   للراحةألنه هناك مواعيد للعمل ومواعيد. (  ) مع ارتباطات خاصة بي
.................................................. ............................................أذكرها

.......................................................................................................
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المعمول به في المكتبة طموحاتك؟  هل يلبي نظام الترقيات.5
ال(   ) نعم                  (    ) 

ة قد فعلوا الصحيح؟الذين تركوا العمل بالمكتبهل ترى أن الزمالء والزميالت.6
ال(    ) نعم                   (   ) 

.بالمكتبةنعم ، أذكر األسباب التي تعتقد أنها جعلتهم يتركون العمل) :6(على السؤال رقم إذا كانت اجابتك.7
...................................................................................

....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

العاملين للمكتبة، أذكرها مرتبة حسب أهميتها من وجهةت لديك مقترحات لتعزيز انتماءإذا كان.8
..........................................نظرك

........................................................................
........................................................................

........................................................................
  .........................................................................


پوخته

كهر د ئاستڤهكولینمهبهست ژ ئهڤ ن كارت زانینا ل سهر فاكتهر ینانا كارمهندان ب جهئئهوە داكو پ
ن زانكویان ب تایبهت زانكویا زاخو ب زانین .د پهرتووكخان

بازا ن روهنكهر)مسحی(ڤهكولهری ڕ وەكو ئاالڤهك ژبۆ )استمارە االستبیان(ب كارهینایه،و فورم
ن كومكرنا ههر روهنكرنهك ن گورەپانی ئهو ن راستهوخو وسهرەدان بینی كهڤتن وت ، ههروەسا چاڤپ

ن ئهوین كهڤنه چارچوڤپڤهكولهر پهرتووكخانا كولیژا (دا وەكوڤهكولینرابووی  بۆ وان پهرتووكخان
ن مروڤایهتی، پهرتووكخانا كولیژا زمان، پهرتووكخانا كولیژا زانست )زانست

ر ڤهكولین ن ژ ههر دوو )31(هژمارا كارمهندان د ئهڤان پهرتووكخانان دا كو دكهڤنه ژ كارمهند
ر(رەگهزا .)م-ن

یا پروگرام ن هاتیه راڤهكرن، كو پروگرالمهك)spss(ئهڤ روهنكرنه ب ڕ ئامارییه د زانست
:جڤاكناسییدا،لهورا ڤهكولهر گههشته كومهكا ئهنجامان وەكو

ر ڤهكولینوان د ههر سرازینهبوونا كارمهندان ل سهركارێ- 1 ن ژ .داپهرتووكخان
خۆ  رازی بیت، یبوونا كاری وب جهئینانا كاری ههیه، ئانكو چهند كارمهند ژ كارێپهیوەندی دناڤبهرا راز- 2

دە بكهتئهڤ چهندە هوكارەكه كو ئهرك .خۆ پتر ب جهبینیت و ز
ن - 3 ن پوزەتیڤ، و ژ فاكتهر ن مروڤایهتی دەكرنا ههست رازیبوونا كارمهندی ل سهر كاری، بهشهكه ژ بۆ ز

كهرە بۆ گهشهپ ته زانین، ب تایبهت رازیبوونا كارمهندی سهر كاری گرنگ وكارت ن مروڤایهتی ده ن كار دان
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ن دی خوشتڤی بیت وهڤال و پشتهڤان ههبن، لهورا د ههست ب بهرپسیاری نان وكار كهت، ههروەسا داه
ك و نۆی ئهنجام دەت كو پ یك ئهنجام دەت(. جوان و ر كو ن جوان ر )ههروهسادی داهینان نوی وكار

-:ڤهكولینیدا هاتینه دەركرنئهڤچهند راسپادە دڤ
ن مهترسی.1 ته خهرجكرن،دیسان  بهرچاڤ بۆ كارمهندان و كاركهران د پهرتووكخاندەرمالی دا به

ن تهنگی وەرگرتنا هژمارا زورا یا پهرتووكان كو گهلهك توزە، ئهڤه ژی هوكارە كو توشی  نهساخی وەكو به
.بنوحهساسی

دەكرنا پارێگرنگی ب سیستهم.2 ته دان، ئهو ژی ل دەمز كارمهند كارەكی مهزن ئهنجام ههیڤانه به
ته خهرجكرن،یان نڤیسارەكددەن، ههیڤانه پارێ دە بۆ به ن كارێز ز وسوپاسی بۆ وان كارمهند خۆ ر

كو پیكی ئهنجام داین ئاراسته بكهن .بدرستی ور





ABSTRACT
This Study aim at Identifying The Factors affecting the achievement level of the working staff in the

libraries of zakho University . A survey and a questionnaire Were Used to collect the data. Moreover,
interviews , direct observation and Fieldworks were done by the researcher to the libraries  under study
( the Libraries of the Faculty of Humanity , the School of language and the faculty of science).

The Samples Used were (31) of working staff in the Libraries under study (male and females). the
data were analysed by using (SPSS) Programs  (Statistic Programs of the Social Sciences).

The researcher came up with the following results :
1. The working Staff are not satisfied with their  job in the three libraries libraries under study.
2. There is a relation between working satisfaction and working achievement .the more satisfied the
emplogee is ,the better is this achievement .
3. Working  satisfaction contributes to increase the positive feelings and it is one of the important factors
affecting the development of the human resources , the worker’s    satisfaction reinforce  their loyalty and
their seems of responsibility and it leads to creative work and renewing

The study arrived at the following recommend dictions:
1. The administration should care about the library and work to develop it and to improve the work
environment to rescue the insufficiency sides by providing a good working environment and the needed
material for working .
2. Pay riskiness allowance for the working staff of the library because they deal with a huge number of
books and thus ,they are exposed to dust and soil which lead to Asthma and allergy .
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الخطابية في سورة الصافاتالنسق التداولي وأبعاده
حبث مستل ــــ

ودنيا حممد طاهرسليمأشواق حممد إمساعيل النّجار
قسم اللغة العربية، كلية اللغات، جامعة صالح الدين، إقليم كردستان ــ العراق

ستان ــ العراقسكول الرتبية وعلم النفس، فاكوليت العلوم الرتبوية، جامعة دهوك، إقليم كرد

)2015نيسان،2:،  تاريخ القبول بالنشر2014ايلول، 21:تاريخ استالم البحث(

خالصةال
إلى بيان النسق التداولي ومبادئه المرتبطة باللسانيات، ولعل ) النسق التداولي وأبعاده الخطابية في سورة الصافات(يهدف البحث الموسوم بـ 

ز جَ نْ وطرق استعمال العالمات اللغوية بنجاح والسياقات والطبقات المقامية المختلفة التي يُـ ،النشاط اللغوي بمستعمليهمرّد هذا االرتباط هو عالقة 
نسق االفتراض، ونسق المقام، ونسق التهذيب والتفاعل، ونسق الكمية، ونسق :ووتضم مبادئ النسق التداولي أنساقاً متنوعة نح.ضمنها الخطاب

وتوصل البحث إلى . وإيجاد أبعادها الخطابية في سورة الصافات،رابط، ونسق الهيئة، ويحاول البحث جاهداً رصد هذه األنساقالكيفية، ونسق الت
وإظهار دالالت جديدة ورؤية واضحة لمقاصد اآليات الكريمة ،في تفسير اآليات وتوضيحها في سورة الصافاتفّعاالً اً نسق التداولي له أثر للأن 
نزول، والحوار، واإليجاز، واإلطناب، والمساواة، والوضوح، وعدم الغموض، فكل هذه األنساق تتعاور لهدف واحد وهو الكشف أسباب ال:من

. عن العالقات الداخلية في النص إلقامة التفاعل بين النص القرآني والسياق الخارجي

المقّدمة
بسم اهللا الرحمن الرحيم

صالة والسالم على املبعوث رمحة احلمد اهللا رّب العاملني، وال
فالنسق التداويل : اله وبعداسّيدنا حممد وعلى آله وصبحه ومن و 

هو نسق تفسريي توضيحي، يفسر اخلطاب واحملادثة، وحيللها، 
أو اخلطاب فهو يعين بدراسة ، ويوصلنا إىل املراد من هذه احملادثة

وكيفية الكيفية اليت يسلكها الناس لفهم الفعل الكالمي وفقهه،
ومن أهم الوسائل أو الطرق التفسريية التوضيحية يف ، إنتاجهم له

النسق التداويل هو معرفة املخاطب ومقاصده التخاطبية، 
ب، وبقدر ما يكون ناجحًا يف خاطِ فالعملية التخاطبية تبدأ باملُ 

إرسال اخلطاب ومبينًا ملقاصده يتم فهم مقاصده ومعرفة معاين 
-سبحانه وتعاىل-اخلطاب من اهللا خطابه، فماذا لو كان 

وانطالقًا من هذه الرؤية فالقرآن الكرمي بنية منسجمة مرتاصة 

النسق التداويل وأبعاده اخلطابية يف (يسعى البحث املوسوم بــ 
إىل بيان النسق التداويل ومبادئه املرتبطة ) سورة الصافات

لغوي باللسانيات، ولعل مرّد هذا االرتباط هو عالقة النشاط ال
وطرق استعمال العالمات اللغوية بنجاح والسياقات ،مبستعمليه

وتضم .والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها اخلطاب
نسق االفرتاض، :مبادئ النسق التداويل أنساقًا متنوعة حنو

ونسق املقام، ونسق التهذيب والتفاعل، ونسق الكمية، ونسق 
يئة، وحياول البحث جاهداً الكيفية، ونسق الرتابط، ونسق اهل

وإجياد أبعادها اخلطابية يف سورة الصافات ،رصد هذه األنساق
ويرصد البحث حتديد البنية النسقية التداولية يف سورة . 

وفق منهج لساين حديث مع دراسة الدالالت على الصافات 
غري املباشرة اليت حتتويها كل آية كرمية من آيات هذه السورة 

.املباركة
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لنسق التداولي وبعده الخطابيا
-توطئة-

على وزن " تداول"مصطلح مأخوذ من الفعل :النسق التداولي
ل يدل على املشاركة، ومن املعروف أن الفعل تداول يف تفاعَ 
.تداول الناس كذا معناه تناقله الناس، وأداروه فيما بينهم:قولنا

تعمالن ومن املعروف أيضا أّن مفهوم النقل ومفهوم الدوران مس
ستعمالن يف نطاق التجربة ييف نطاق اللغة امللفوظة كما 

نقل الكالم عن قائله مبعىن رواه عنه كما : احملسوسة فيقال 
دار على :حرّكه منه، ويقال: نقل الشيء عن موضعه، أي:يقال

دار على الشيء مبعىن :جرى عليها، كما يقال:األلسن مبعىن
ذلك يف استخدامهما طاف حوله فالنقل والدوران يدالن ب

،اللغوي، على معىن النقل بني الناطقني، أو على معىن التواصل
ويدالن يف استخدامهما التجرييب على معىن احلركة بني الفاعلني، 
أو على معىن التفاعل؛ فيكون التداول جامعًا بني جانبني اثنني 

أن يكون القول هوالتواصل والتفاعل، فمقتضى التداول : مها
.)1(بالفعلموصوالً 

وخيتص نسق التداولية بدراسة املعىن كما يوصله املتكلم أو 
لذلك جنده مرتبطًا بتحليل ؛ويفسره السامع أو القارئ،الكاتب

ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه  
كلمات، أو عبارات هذه األلفاظ منفصلة، ونسق التداولية بعد 

املعىن الذي يقصده املتكلم، مبعىن أنه دراسة دراسة: "هذا هو
الكيفية اليت من خالهلا تستطيع إيصال أكرب قدر ممكن مما يقوله 

هو بعبارة أخرى دراسة املعىن غري املرئي وهو ما : املتكلم، أي
.)2(" جيعلها علما يتصل باملعىن السياقي 

زاوية علم يتصل بالظاهرة اللسانية، ومن هذه ال:والتداولية هي
املعرفية فهو علم حديث، غري أن البحث فيه قدمي؛ إذ تشري 

يدل عليها مصطلح ) التداولية(املصادر إىل أن كلمة 
)Pragmaticu( اليونانية اليت تعين الغرض العلمي؛ إذ استعملها

، )3(فالسفة اليونان منذ العهود األوىل للداللة على العلمية 
مبا يقارب شكًال املصطلح وانتقل هذا الدال إىل الالتينية 

الالتينية هي امتداد لذلك ) Pragmaticus(اليوناين، فلفظة

االصطالح العلمي وترجم مصطلح التداولية إىل العربية بعدة 
وعلى الرغم من وجود اختالف واضح بني علماء اللغة .ألفاظ 

ن هناك ما ميكن أن إاحملدثني خبصوص ترمجة هذا املصطلح ف
، ويعىن هذا )4(على تسمية هذا العلم بالتداوليةنسميه إمجاعًا 

النسق بدراسة عالقة العالمات مبفسريها، ويدرس كل ماله عالقة 
بشكل اخلطاب لغة، أم إمياء، أم عىنباللغة، سواء أكان يُ 

أم بالداللة وعالقتها باألشياء واحلسابات اخلارجية، أم ،بدالئلها
لكالم أم بالفهم الضمين بالعالمات، واإلشارات،  واستنتاجات ا

.)5(لتتم عملية التبليغ على أحسن وجه؛من دون احلديث

الدكتور أمحد املتوكل أول من استعمل مصطلح عدُّ ويُ 
، وجتدر اإلشارة إىل أن عملية )6(يف اللغة العربية" التداولية"

التبليغ هلا فروع عدة، وأشكال عدة، وقد عّرف الدكتور صالح 
الفرع العلمي الذي يتكّون من جمموعة "ويل بـ فضل النسق التدا

"العلوم اللغوية وخصائصها خالل إجراءات التواصل بوجه عام
ال يف التداولية بعلم يساهم بشكل فعَّ ) فان دايك(، ووصف )7(

أو علم يقوم بتحليل األفعال ،التفاعل االجتماعي، والتواصل
ا يف عملية األفعال اللغوية، ووظائف املنطوقات اللغوية، ومسا

حقل لساين يهتم بالبعد : "، والتداويل هو)8(بوجه عام
أو اإلجنازي للكالم ويأخذ بعني االعتبار املتكلم ،االستعمايل

والسياق، وإذا كان الرتكيب يبحث العالقة بني التداول فيما 
بينها، والداللة تبحث عن العالقة بني الدوال ومراجعها؛ فإن 

.)9("العالقة بني الدوال ومستعمليهاالتداوليات تبحث عن
يرتبط النسق التداويل ارتباطًا وثيقًا باللسانيات، ومرد هذا 
االرتباط اهتمامها بدراسة عالقة النشاط اللغوي مبستعمليه، 
وطرق، وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاح، 
والسياقات، والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها 

ب، والبحث عن العوامل اليت جتعل اخلطاب رسالة تواصلية اخلطا
يأيت " سورل"، و"أوستني"واضحة، وناجحة، وهكذا فبالنسبة لـ

ارتباط النسق التداويل باللسانيات من صميم دالالت فعل 
الكالم، الذي يعين التصرف أو الفعل االجتماعي الذي ينجزه 

.)10(اإلنسان بالكالم
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:يمبادئ النسق التداول
بني أنساقًا عامة تؤسس ملقاصد املخاطَ )غرايس(أنشأ 

املشاركني يف عملية التخاطب، وهي مبثابة العقد، واالتفاق 
ب، واملشاركني يف عملية التخاطب، فكالمها الضمين بني املخاطِ 

يسعى إىل جعل شبكة االتصال دائمة ومتواصلة، ويف سريورة 
أنساق ) سبعة(على منتظمة ومرتابطة، وتنبين هذه األنساق 

.)11(أساسية

:نسق االفتراضـ1ـ 1ـ 1
" يتواصل املتخاطبون من خالل أدلة لسانية، وهذه األدلة

ا فيما بينهم مما  تتكون من معطيات وافرتاضات معرتف 
، ويعين )12("أثناء عملية التحادثيف يؤسس خللفية تواصلية 

،تكلم، واملتلقينسق االفرتاض أن هناك معلومات مشرتكة بني امل
حديثه إىل السامع على أساس ما يفرتض سلفاً ه املتكلمُ ي يوجّ أَ 

" أغلق النافذة": أنه معلوم له، فإذا قال رجل لرجل آخر
يدعو إىل سّوغاً فاملفرتض سلفًا أن النافذة مفتوحة، وأن هناك م

إغالقها، وأن املخاطب قادر على إغالقها، وأن املتكلم يف منزلة 
وكل ذلك موصول بنسق سياق احلال، وعالقة املتكلم ر،مِ اآل

باملخاطب، وتتضح أمهية نسق االفرتاض يف تأسيس املتكلم 
حديثه، وتواصله مع املتلقي على أساس املعلومات السابقة 

، وقد ورد نسق االفرتاض يف ثالثة )13(املشرتكة بينهما
تعاىل من أمثلة ذلك قولهو . )14(مواضع

:M  ÒÑÐÎÍÌËÊÉÈ
  Ó Ö  Õ    ÔL)15(.

نلحظ يف اآلية الكرمية أن نسق االفرتاض واضح؛ ألن 
للمالئكة حبشر املشركني -سبحانه وتعاىل-األمر صادر من اهللا 

وأزواجهم وما كانوا يعبدون، هو أمر معروف عند املالئكة؛ ألن 
احلشر إىل - عّز وجل -هذا هو مصري كل مشرك وكافر باهللا

م، كما أعطى القدرة -سبحانه وتعاىل-أن اهللا جهنم وهو مكا
ذا حتقق نسق االفرتاض بكل خطواته  على مجعهم وأزواجهم، و

فاهدوهم إىل (أما التهكم هنا، "داخل نسق اآلية الكرمية، 
:والثاين،)فاهدوهم(ن من طرفني األول فيتكوّ ) صراط اجلحيم

يتشكل من خالل تداخل املستوى الذهين ). صراط اجلحيم(
) فاهدوهم(توى املكتوب، وذلك أن املتلقي للطرف األول باملس

يستدعي االفرتاض الذي ينسجم مع هذا الطرف والشك هو 
، أو اهلداية إىل الصراط املستقيم )16(اهلداية إىل طريق الرشاد

ذا يتشكّ  : خط أفقيعندنال و

نسق االفرتاض
"الصراط املستقيم""  فاهدوهم"

لتشكل بذلك اخلروج عن نسق االفرتاض، وحتافظ على " صراط اجلحيم"إن احلركة األفقية هنا تتغري عند الوصول إىل الطرف الثاين 
ليحل حمله األول؛سق االفرتاض للطرفوجود هذا الطرف يف الصياغة املكتوبة، وذلك أن املتلقي يف انتقاله إىل الطرف الثاين يلغي ن

الطرف الثاين الذي يقوم بدوره بتغيري مفهوم الطرف األول، لينسجم مع الطرف الثاين، وال شك أن ما يوافق الطرف الثاين هو 
د على إبراز معىن فيلحظ هنا أن اجتاه االفرتاض مييل إىل الطرف الثاين ذلك؛ ألن النسق القرآين اعتم)17("اضطروهم":أو،"فادفعوهم"

التهكم على الطرف األول، إذ إن الطرف الثاين صفة ثابتة يف الكفار، ويبدو لنا أن األنساق اليت تربزها الطبيعة الرتكيبية هنا هي نسق
وى االفرتاض يف املستوى املكتوب، والطرف املستدعي يف املستوى الذهين، ونسق اخلروج عن االفرتاض بني الطرف الثاين يف املست

ــ املكتوب، والطرف املستدعي الذهين، ونسق التنافر بني الطرف األول والثاين من املستوى املكتوب، ومن نسق االفرتاض أيضًا قوله

.)O  2              1   0    /  .N)18 :تبارك امسه
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أو تقرير ،النسق القرآين هنا حياجج الكفار ويطلب الدليل
من املفرتض أن يكون لديهم كتاب من الدليل إلثبات أقواهلم، ف

؛اهللا إن كانوا صادقني؛ ألن اإلنسان مسوق الستخدام األدلة
ذا يكون أمر اهللا هنا أمراً تعجيزياً هلم؛  لبلوغ مقاصد متعددة، و
م ال ميلكون شيئاً، ألنك عندما تطلب من شخص ما أن  أل

أنيقوم لك بعمل مثل الطلب بإغالق النافذة، فمن املفرتض 
الشخص الذي طلبت منه يكون وأن النافذة مفتوحة،تكون
على إغالق النافذة، وهذا ما حيقق نسق االفرتاض، أما إذا  اً قادر 

كان الطلب لشخص غري قادر على إغالق النافذة، وإذا كانت 
النافذة غري موجودة أصال نلحظ أن نسق االفرتاض خرج من 

. )19(مقصده إىل قصد التعجيز واالستهزاء
" : أسباب النزول"نسق المقام ــ2ـ 1ـ 1

ملعرفة أسباب نزول اآليات أمهية كربى يف ظهور معانيها 
والوقوف على مقاصدها، وقد جعل أهل العلم معرفة أسباب 
النزول شرطًا يف صحة التفسري؛ ألن ذلك يساعد على حسن 

فبيان سبب النزول نسق قوي يف فهم معاين السورة، ؛فقه السورة
هو علم يبحث فيه عن أسباب نزول كل : وعلم أسباب النزول

ا،ووقتها،أو سورة،آية معرفة وجه : ، ومن فوائده)20(ومكا
احلكمة الباعثة على تشريع احلكم، والوقوف على املعىن، وإزالة 
اإلشكال، وال ميكن تفسري اآليات الكرمية من دون الوقوف على 

سبب النزول تعني على فهم معرفة؛ألّن قصتها، وبيان نزوهلا
.)21(اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب

ورد يف عدة آيات كما ذكرهـا ) أسباب النزول: (نسق املقام
: تعـــــــــــــــــاىلـــــــــــــــــــ كمـــــــــــــــــا يف قولـــــــــــــــــه )هــــــــــــــــــ911ت (الســـــــــــــــــيوطي 

MmlkjihL)22(،وأخــــــــــــرج أبــــــــــــ
كم هذا أن يف زعم صاحبُ : قال أبو جهل : جرير عن قتادة قال 

رة، والنــار تأكــل الشــجر، وأنــا واهللا مــا نعلــم الزقــوم إال النــار شــج
M  4 :التمـــر والزبـــد، فـــأنزل اهللا اآليـــة الكرميـــة، وقولـــه تعـــاىل

  >  =  <  ;  :  98      7  6  5L ،
ســـليم ، : أنزلـــت هـــذه اآليـــة الكرميـــة يف ثالثـــة أحيـــاء مـــن قـــريش

خزاعة  وجهينة ، وأخـرج البيهيقـي يف شـعب اإلميـان عـن جماهـدو 

فقـــال هلـــم أبـــو بكـــر : املالئكـــة بنـــات اهللا: قـــال كبـــار قـــريش أنـــه 
م؟ قـــالوا بنـــات ســـواة اجلـــن، فـــأنزل اهللا : الصـــديق -فمـــن أمهـــا

م والوعيد هلم-سبحانه تعاىل .هذه اآلية الكرمية، إلظهار كذ

أخرج ابن أيب ،)M  b  a  `L)23 :تباركــ وقوله 
ناس يصلون متبددين كان ال: حامت عن يزيد بن أيب مالك قال 

وتعاىل هذه اآلية ليأمرهم ليصفوا، ومن أمثلة ــ فأنزل اهللا سبحانه 
أرنا " عليه الصالة والسالم"يا حممد : نسق أسباب النزول قيل

: )24(اآلية الكرميةالعذاب الذي ختوفنا به عجله لنا، فنزلت

Mº¹L)25(، ومفاد نسق املقام أن لكل مقام
يوافقه، ومناسبته للظروف النفسية قوًال يناسبه، ودليالً 

واالجتماعية والعرفية، إذ لكل منها شأن يف سريورة نسق احلوار 
. واملقام 

:نسق التهذيب والتفاعل- 3ـ 1ـ 1
يوضح هذا النسق ارتباط التفاعل بالبعد االجتماعي، وهناك 

وفق قيم اجتماعية قائمة على علىعوامل خارجية مشرتكة
، وهناك أنساق مرتبة، وصيغ تشمل اللقب، العمر، والسطوة

واالسم األخري من دون ذكر االسم األول، وليس غريبًا على 
ا "؛املتكلمني أن يضبطوا االستدالل مببادئ أخالقية ملزمة أل

تشكل يف نظرهم نسقًا فطرياً، ومطلبًا عقلياً، ولذلك فقد قام 
لك إطاراً ، ليؤسس بذ)26("العقلينيبعضهم بالتحسني والتقبيح

ويضبط ،قانونياً لالستدالل والتحاور مع اآلخر، حيدد أخالقياته
كي ال يصري اتباعاً للهوى، أو تسلطاً ؛سلوكياته، ويهذب ألفاظه

للرأي، أو تبّجحًا بالقوة، أو مماراة، أو عبثًا من القول، والتعبري 
والتواصل مع الغري، وإمنا هو سلوك أخالقي ثقايف، ومعريف يف 

بري عن القناعات الشخصية، وطريقة تقدميها للغري، ودعوته التع
إليها، ونسق مناذج حمددة مأخوذة من تصور كلي للوجود 

مبادؤها من مفهوم املتكلمني لألمر باملعروف مُ هَ لْ تَـ سْ واملعرفة تُ 
إن األدب يف كل شيء : "والنهي عن املنكر، قيل يف ذلك

ك األدب فيه يزري وتر ،حليته، فاألدب يف اجلدل يزين صاحبه
ا  به ويشينه، ومعظم األدب يف كل صناعة استعمال ما خيتص 
واالشتغال مبا يعود نفعه إىل تقوميها، واإلعراض عما ال يعود 
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بنفع عليها، فمما يعود بنفع إىل صفة اجلدل احملافظة من كل 
.)27("واحد من املتجادلني على مرتبته

لي يشرتك فيه كل هو بناء عق: ونسق التهذيب والتفاعل
املتحاورين قصد اإلفهام والتفاهم بأسلوب مؤدب مهّذب فعال،  
وغرض نسق التهذيب والتفاعل أيضاً التعبري عن املوقف النفسي 

تعبرياً يتوافر فيه شرط اإلخالص، وليس هلذا النسق اجتاه 
املطابقة، وتدخل فيه التهنئة، والشكر، واالعتذار، واملواساة، 

ما على ويقتضى هذا ال نسق أن يلتزم املتكلم واملخاطب يف تعاو
حتقيق الغاية اليت من أجلها دخال يف الكالم، ويوجب هذا 

يستعمل من العبارات إال ما ميكنه من ن الالنسق على املتكلم أ
حفظ مسافة بينه وبني املخاطب، فال يفاحته مبا يكشف أحوال 

القلوب، وال أحدمها لآلخر، متجنباً الصيغ اليت حتمل أفعال
حيمل على ما يكره، حمرتزاً من استعمال العبارات الدالة على 

وال يقتحم عليه شؤونه اخلاصة، إال باالستئذان ،الطلب املباشر
قبل الكالم فيها واالعتذار بعده، وقد ورد نسق التهذيب 

:تعاىلـــومنه قوله،)28(مواضع) أربعة(والتفاعل يف

MÅÄÃÂÁL)29(.
عليه -لتهذيب والتفاعل يف مسألة نيب اهللا إبراهيمجند نسق ا

ربه أن يرزقه ولدًا صاحلًا واضحًا يف أسلوب الطلب -السالم
والرجاء من اهللا سبحانه وتعاىل أن مين عليه بالعطاء والرزق بولد 

ويصلحون يف ،يكون من الصاحلني الذين يطيعونه وال يعصونه
قومه، نْ ما أيس مِ وهذا الدعاء جاء بعد.األرض وال يفسدون

ومل ير فيهم خرياً، دعا اهللا أن يهب له غالما صاحلاً، ينفع اهللا به 
هي العطية اخلالصة من األغراض : "يف حياته وبعد مماته، واهلبة

ذا االسم اعرتافا، و  نيب اهللا لفظ ذكرواألعراض، وتسمية الولد 
ء ما بدًال من طلب الولد صراحة فيه من التهذيب، واحليا) هب(

كما جاء يف ،)30("ال خيفي؛ ألن لفظة اهلبة غلبت على الولد

.)M  ,   +  *  )  (  '  &L)31 :تعاىلــ قوله 
ـــوقد يصل نسق التهذيب والتفاعل إىل الذروة يف قوله

M      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë: تعاىل

  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ
æ  å  ä  ã   â  áL)32(.

إن انتقاء األلفاظ املوافقة لسياق املوقف، أو احلال مها 
خطوتان تأسيسيتان يف نسق التهذيب والتفاعل، وهو يوضح 
االستخدام املتوازن بني اللفظ واملعىن فال يصل األول إىل مقره 
وهو السمع قبل أن يصل الثاين إىل مستودعه وهو القلب، وهي 

ا ما حتمله من تشريف ملقام نتيجة حتمل من اإلعجاز يف حتقيقه
، وهذا ما نلحظه من انتقاء األلفاظ يف احلوار )33(من جيوزها

بني األب وابنه ومها يف أصعب موقف قد مير به أب وابنه وهو 
عليه -يريد أن يذبح ابنه بيده، فاألب هو نيب اهللا إبراهيم 

ا التخفيف عن ابنه-السالم ،ينتقي من األلفاظ ما حياول 
-عز وجل -طلب منه أن يساعده يف تنفيذ أمر اهللا وهو ي
MÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑLفيقول

إىل التفكري يف القبول أو هُ عُ دْ ومل يَ ،، أن نيب اهللا مل خيّري ابنه
؛ ألن أمر اهللا نفذ وسوف ينفذون )ماذا ترى(الرفض يف قوله 

؛وردولكن استعمال هذا  األسلوب،دون تفكريمن أمره 
نْ إوليثبت قدمه ،وليشاوره يف األمر،لتخفيف الوقع على االبن

واالنقياد والتهذيب ، )34(ويأيت رد االبن املشحون بالطاعة.جزع
M   Ý  Ü   Ûــ عليه السالم ــ والتفاعل مع املوقف فيقول 

æ  å  ä  ã   â  á  àß  ÞL تظهر القوة
اعد األب على والصالبة يف حتمل املوقف واختيار ألفاظ تس

بل قال ) اذحبين(لْ دون تأثري، فهو مل يقُ من تنفيذ أمر اهللا 
M  àß  Þ   ÝLويظهر ،؛ ليخفف عن أبيه وقع احلدث

وحسن األخالق يف التعامل مع أصعب ،مدى التهذيب
أوصل املراد من قوله إىل -عليهما السالم - املواقف، فكالمها 

االطرف اآلخر بألطف األلف اليسهال على بعضهم؛اظ وأهذ
البعض ما مها فيه من البالء، وهذا ما قال فيه التوحيدي 

أما بالغة الفعل فإن يكون نصيب املفهوم من ): " هـ376ت(
الكالم أسبق إىل  النفس من مسموعة إىل األذن، وتكون 

وتقفية ،الفائدة عن طريق املعىن أبلغ من ترصيع اللفظ
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وف، وتكون البساطة فيه أغلب من الرتكيب، احلر 
ويكون املقصود ملحوظًا يف عرض السنن واملرمى يتلقى 

.)35("بالوهم حلسن الرتتيب

¥  ¦  M: ونسق التهذيب جاء أيضًا يف قوله تعاىل

   ́     ²  ±  °  ¯    ¬  «  ª   ©   §

 À   ¿  ¾  ½  ¼    º  ¹   ¶   µ

   Ê   É  È    Æ  Å  Ä  Ã    Á

ÑÐ  Ï  Î  Í  ÌL)36(.
سبحانه -يلحظ يف بداية اآليات الكرمية وعد من اهللا 

أن املرسلني ومن تبعهم من املؤمنني إذا حاربوا أعداء -وتعاىل
اهللا بأمر من اهللا، فإن اهللا قد حكم هلم بالظفر والنصر يف عاقبة 

، M     ²  ±  °  ¯Lأمورهم، وإن كان بعد مدة، فقوله 
، )37(وجمادلتهم يف رفض الدعوة،أعرض عن حماربتهم:أي

أي تأمل أحواهلم ترى  : "أبصرهم":الوقت، ومعىن: واحلني 
كيف ننصرك عليهم، نلحظ أن اآليات الكرمية جاءت حاملة 

رب العاملني للمسلمني بالنصر كما ذكرنا، دَ عْ يف بدايتها وَ 
، عل يف احلوار مع املشركني أيضاً حاملة لنسق التهذيب والتفا

ال :يطلب من نبيه أن يتوّىل عنهم، أي-سبحانه وتعاىل-فاهللا 
جيادهلم، وكان باستطاعة النيب أن يتفاخر مبا وعده اهللا به من 

أمر الرسول أن -جل وعال–النصر، والفوز عليهم، ولكن اهللا 
م سي؛يتوّىل عنهم وال جيادهلم يف أفكارهم، وكفرهم تمادون أل

يف كالمهم، وإن كان باستطاعة الرسول الرد عليهم ولكن اهللا 
ت وهذا اورايرفع من شأن رسوله واملسلمني عن مثل هذه احمل

ينري طريقنا، وتؤكد اآلية الكرمية أن -جل وعال–يوضح أن اهللا 
مصطفى قال.التهذيب يف التعامل يعد من األساليب الراقية

يؤيد اإلنسان مذهبه باحلجة ال بأس أن: " لطفي املنفلوطي
ويزيفها مما يعتقد أنه ،والربهان، وال بأس أن ينقض أدلة خصمه

مبطل هلا، وال مالمة عليه يف أن يتذرع بكل ما يعرف من 
سائل إىل نشر احلقيقة اليت يعتقدها، إال وسيلة واحدة ال و ال

ا تنفعه، أو تغين عنه شيئًا وهي وسيلة  أحبها ، وال اعتقد أ

ن إلخالص املتكلم تأثريًا عظيمًا يف قوة أل؛تم والسبابالش
حجته، وحلول كالمه احملل األعظم يف القلوب واإلفهام، والشامت 
يعلم عنه الناس مجيعاً أنه غري خمتص فيما يقول، فعبثًا حياول أن 
حيمل الناس على رأيه، أو يقنعهم بصدقه، وإن كان أصدق 

.)38("الصادقني
إىل أن كالم املشركني والكفار يفقد نسق وجتدر اإلشارة 

التهذيب وخصوصيته، وهم يعولون على السخرية واالستهزاء يف 
من سورة الصافات ) موضعني(أساليبهم بدليل قوله تعاىل يف 

: ومها
معىن ،)MkjiL)39:تعاىله ـــ قول

االستهانة، والتحقري والتنبيه على العيوب والنقائض : "السخرية
ق التعبري، يستعمل ائمنه، وهي طريقة من طر على وجه يضحك

فيها الشخص ألفاظًا تقلب املعىن إىل عكس ما يقصده املتكلم 
فاملشركون يسخرون من ، )40("والضحكحقيقة، وهي النقد

وظهور اآليات واملعجزات، وهذا األسلوب هو خروج ،االستفتاء
وهو عن نسق التهذيب والتفاعل، بل هو نسق معاكس متاماً له، 

نسق يستعمله الكفار، واملشركون حماولة منهم يف تشويه الدين، 
ــ األنبياء، والرسل، ومن أمثلة هذا النسق أيضًا قوله صورة و 

هنا ، )MponmrqL)41: تعاىل
ام الرسول ،خرج الكفار عن نسق التهذيب والتفاعل وقاموا با

بالكذب والشعر وقاموا باالعرتاض- صلى اهللا عليه وسلم-
على ةً واستخدموا ألفاظًا دالّ -تبارك وتعاىل- على أوامر اهللا 

التحقري، والتهكم برسول اهللا حسب زعمهم، وهذا يوضح 
بعدهم عن أسلوب احلوار املهذب الذي يؤدي إىل نتيجة، فتجد 

صلوات اهللا –ويدفع عن نيب اهللا ،النسق القرآين يرد عليهم

.)M x  w  v  u  tL)42 :-بقوله تعاىل-عليه
سق التهذيب والتفاعل الذي نفى عن الرسول نفجاء الرد حامال 

ما يصفونه به، وأثبت له احلق بأسلوب راق مهّذب، وهذا ما 
.عن غريه ميتاز به نسق القرآن الكرمي

: نسق الكميةـ4ـ 1ـ 1
عملية التخاطب جيب أن تكون:"ينص هذا النسق على أن 
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داًال على املطلوب، أي ال وجيب أن يكون اخلطاب ،مفيدة
يفيد أكثر مما ينبغي، وتكون عملية التخاطب حمتوية احلد 
املطلوب من املعلومات، أي تكون ماهيتك غري حمتوية حداً 

.)43("يفوق املطلوب من املعلومات
M ² ± ° ® ¬ «ª: تعاىلــ ومنه قوله 

¶µ´  ³L)44(، نسق اآلية الكرمية أعطانا الكمية
األلفاظ، والدالالت للرد على إنكار املشركني للبعث املناسبة من

بعد املوت، فجاءت اآلية الكرمية حمملة بنسق الكمية املناسبة 
وقد خيرج نسق الكمية إىل أنساق ،)45(هلذا اإلنكار والكفر

:أخرى يقتضيها السياق منها
:أ ـ نسق المساواة

مساوٍ تأدية املعىن بلفظ :"، واملقصود به)موضعني(جاء يف 
له من غري زيادة عليه وال نقصان، وهو من األنساق اليت ال 

ومنه )46("ألنه من مقتضيات األحوال؛ميكن االستغناء عنها
نسق ، )M   ¥      ¤  £  ¢  ¡  �L)47: قوله تعاىل

املساواة هنا يربز أن اجلزاء سيكون من جنس العمل ال أكثر وال 
عز -ذا من عدالة ربنا فعقوبتهم مساوية لعملهم، وه؛أقل

م يكون هُ فهو ال حياسب وال يعاقب إال من أخطأ وعقابُـ - وجل
، ولقد أّكد نسق املساواة على ضرورة )48(مساويًا لعملهم

: مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما يف اآلية الكرمية، قال تعاىل 
M= <  ;  :  9  7 6  5  4  3L

ه على ما كان حياوله معه عندما رأى املؤمن قرينه أخذ يوخب)49(
حىت كاد يلقيه يف النار مثله، وهذا التوبيخ يتضمن تندميه على 
حماولة إرجاعه عن اإلسالم، فكالم املؤمن لصاحبه جاء مناسباً 
لسياق احلال الذي اقتضى من املؤمن أن يوبخ صاحبه، ويلومه 
على ما كان يفعل هلول ما رأى من وضع صاحبه يف جهنم، 

اسع بني الوضع الذي هو فيه اآلن، والوضع الذي  والفرق الش
كان سيكون فيه لو اتبع كالم صاحبه، الذي كان سوف يؤدي 

.)50(به إىل اهلالك

:نسق اإليجازب ــ  
هو تكثري املعىن، وتقليل اللفظ بشرط أن يعّرب اللفظ عّما 

ويشمل نسق الكمية يقصده من املعىن من دون إخالل منه،
M    Ë  Ê : -قوله تعاىل-، يف )موضعني(وورد يف نسق اإلجياز، 

  ×    Õ    Ô   Ó  Ò  Ð  Ï  Î    Í  Ì
   Ù  ØL)51(وقد ،نسق اإلجياز هنا يصف مخر اجلنة

العقل، وذهاب وفقدان،مجع عيوب مخر الدنيا من الصداع
م ال تذهب عقوهلُ :، أي)ال ينزفون(عبارة املال، يف إجيازه ب

وهو من :قيل: نزيف ومنزوف: للسكرانألنه يقال؛بسكرها
من البئر شيئًا فشيئاً، فنسق اآلية أعطانا املراد هنزف املاء نزح

تقليل الكالم :"من وصف مخر اجلنة بألفاظ موجزة وافية، وهو
من غري إخالل باملعىن، وإذا كان املعىن ميكن أن يعرب عنه بألفاظ  

، مبعىن أن يكون )52("وميكن أن يعرب عنه بألفاظ قليلة،كثرية
قلة األلفاظ وافية باملعىن املراد وموضحة له، وهذا ما يتجلى يف 
اآلية الكرمية، فليست األلفاظ هي املقصودة يف نفسها، وأما 

الطريق إىل ةاملقصود فهو املعاين واألغراض، فصار اللفظ مبنزل
وإذا كان هناك طريقان يوصل كل ،املعاين اليت هي مقصودة

إىل املقصود على سواء يف السهولة إال أن أحدها واحد منها
أقصر، وأقرب من اآلخر، فالبد أن يكون احملمود منها هو 

ما سلوكاً إىل القصد . )53(أخصرمها وأقر
قد أوجز لنا نسق اإلجياز،يف اآلية الكرمية) ينزفون(لفظ و

لفاظ بعبارة منسقة منظمة، وعرب املعاين املكثفة بأالكرميةاآلية يف
حمّددة لطيفة، وقد وردت هذه اآلية ضمن جمموعة من اآليات 

ا ؛الواصفة لنعيم أهل اجلنة وهلذا جاءت بأسلوب موجز؛ أل
اجلنة باستعمال نسق واصفةواقعة ضمن آيات جاءت 

.وهو تعقيب آية بآية توكيداً للمعىن األول: اإلطناب

́   M:كما يف قوله تعاىل  ³²  °  ¯  ®¬
 ¹  ¸    µ  Â  Á  À          ¾       ½  ¼   º

  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê      È   Ç  Æ     Ä  Ã
Õ    Ô   Ó  Ò    ÐL)54(، ومن نسق
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̀  M:تعاىلــ اإلجياز أيضاً، قوله   _  ^   ]  \
  aL)55( ، فــ)جماز مرسل بإطالق السبب وإرادة :)نزال
هو نزول الضيف لدى املضيف أو :فالنزل يف األصل،املسبب

أما املسبب .وهذا هو السبب،منزل الضيف يف بيت املضيف
فهو ما يقدم للضيف عند نزوله من طعام وشراب، فهو من 

مكانه، ومالحظة هذا املعىن يف :أي،تسمية الشيء باسم سببه
ظته ومالح،شأن أهل اجلنة، تكرمي هلم وتشريف وامتنان عليهم

مأيف ش كم  ، )56(وحتسر هلم،وسخرية منهم،ن أهل النار 
وقد أخذت هذه اآلية الكرمية وظيفة حلقة الوصل بني نسق 

ذكرها،رَّ اإلطناب احلامل لآليات الواصفة لنعيم اجلنة اليت مَ 
. وبني نسق اإلطناب احلامل لآليات الواصفة لعذاب جهنم

:ج ــ نسق اإلطناب 
هو زيادة اللفظ على املعىن لفائدة، وهذه : نسق اإلطناب

الفائدة حتققت بذكر اخلري والتعميم ألهل اجلنة بصورة 
متسلسلة، فزيادة األلفاظ تزيد املعىن الرئيس وهو وصف نعيم 
اجلنة، وزيادة توكيده وتقويته، فالشرط الرئيس يف نسق اإلطناب 

ي مييز هو أن حتقق الزيادة فائدة جديدة على املعىن، وهذا الذ
نسق اإلطناب عن غريه، وقد حّقق نسق اإلطناب يف اآلية 

ا،:تثبيت املعىن املراد" الكرمية وهو وصف اجلنة وخريا
ام، وإيثار احلمية من أجل العمل ؛والتوكيد عليها، ورفع اإل

وقد ورد نسق اإلطناب ، )57("للوصول إىل هذا النعيم
.)58(واضعم) مخسة(يف 

] \ M: ومن تطبيقات نسق اإلطناب قوله تعاىل

  h   g  f  d   c  b  a`  ̂ ]

  s   r   q  p    n  m  l  k   i

  �  ~     {  z    y  x  w  v  t

¨§¦¥¤¢¡L، وردت اآليات
؛بنسق اإلطناب-عليه السالم-الكرمية الواصفة للنيب يونس 
وما كان فيه من - عليه السالم-لكي يتوضح حال النيب يونس

احملن، وفضل رب العاملني عليه، وفائدة تسبيحه يف بطن احلوت، 

فهذه اآليات الكرمية بتسلسلها أعطتنا صورة كشفت عن معىن 
أعمق من املعىن الظاهري لآليات، فجوهر نسق اإلطناب يف 
هذه اآليات يؤدي إىل خدمة املعىن العام للسورة؛ ألنه يوضح أن 

سوف حياسب، ولكن لو فأأخطنبيًا إنْ أي إنسان وإن كان
استغفر وندم، فإن رمحة اهللا واسعة، ونسق اإلطناب 

؛لتسليته؛جاء موّضحًا للرسول ما مّر به األنبياء قبله فجاء
عدم الوقوع مبا وقع فيه له يف وليكون عربة ، وموعظة

. )59(عليه السالميونس
:فيةنسق الكيـــ5ـ 1ـ 1

الكالم "وهو نسق من أنساق التخاطب، ينص على أن 
، وال جند كالمًا جيمع كل )60("جيب أن يكون صحيحًا صائبًا 

وكل كالم اهللا -عز وجل-هذه الصفات أحسن من كالم اهللا 
هو كالم صائب وصحيح، وميكن أخذ األمثلة الواردة على 

ورد لذياعن هذا النسق اليت خرجت لسان الكفار واملشركني 
M       z  y  x  w: ، ومنه قوله تعاىل)61(مواضع) مخسة(يف 

|   {L)62(، وكما ذكرنا نسق الكيفية خرج عن نسقه
الذي ينص على الصدق والكالم الصحيح إىل نسق آخر هو 

فكالمهم غري صائب ؛إنكار الكفار إعادة اخللق عند البعث
: تعاىل-لهوأيضا قو ،)63(وغري صحيح ويدل على التحقري

M  «  ª   ¨  §  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~
  ¬   ®L)64(، ويف نسق هذه اآليات الكرمية إنكار

ونفي بأن تكون هناك ،واضح للمشركني إلعادة البعث
M  4     3   2  1: ومنه قوله تعاىل.حياة بعد املوت

  6  5L)65(.
اآلية الكرمية يتحدث عن قول الكفار وهم يتهمون نسق

م عن اإلميان وعن اخلري،  م كانوا يصدو الرسل واملسلمني بأ
م قالوا كالمًا غري حقيقي؛ ؛وقوهلم هذا غري صحيح وباطل أل

الكلمة املستعملة فيما هي موضوعة له من : "ألن احلقيقة هي
الكلمة املستعملة :" احلقيقة هي:أي،)66("غري تأويل يف الوضع

وهذا عكس ما ، )67("فيما يدل عليه بنفسها داللة ظاهرة
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املستعملة هنا مل ) اليمني(استعمله الكفار يف نسق اآلية فلفظة 
اقدتستعمل يف حقيقتها وهي الدالة على اخلري و  ليغطوا ؛أتوا 

ــوكفرهم باإلسالم وهذا ما أّكدته اآلية الكرمية يف قوله،أفعاهلم

M<;:98654321:تعاىل
L)68( ،تبطل أقواهلم يف زعمهم أن املرسلني وأتباعهم فهي

.واهلدايةهم من صّدوهم عن طريق اخلري 
:نسق الترابط ــ6ـ 1ـ 1

ويرتكز على مدى ،ما يبىن عليه التخاطب والتواصل: "هو 
ومسي بنسق الوثاقة، ويؤّكد )69("واسع من االقتضاءات السياقية

سق أن يكون الكالم مناسبًا ملوضوع احلوار ومالئمًا له، هذا الن
وقد ورد يف ، )70(أي يكون الكالم ذا دالالت مباشرة وصرحية

M¬«ª©L:ومنه قوله تعاىل، )71(مواضع) ستة(
لآلية الكرمية دالالت مباشرة بإعطاء الوعد جلند املسلمني ،)72(

م  سق الرتابط هنا الغالبون، وأن غريهم هم اخلاسرون، فنهم بأ
جاء لتوكيد الغلبة، والنصر جلند اهللا بأسلوب الوعد والوعيد، 
الوعد جلند اإلسالم والوعيد باخلسارة، واخلذالن للكفار، 
فكانت لآلية الكرمية دالالت مباشرة وأخرى تقصدها من خالل 

.)73(اإلميانحصر الغلبة جلند
Mtsrvتعاىلويف قوله

xwL)74(.زي حاصل بني اآليتني جند أن التوا
مع تناسق احلركات اإلعرابية، إذ أّدت إىل وضوح العالقة بني 
األطراف الفعلية فكل كلمة من الشطر األول حتتل موقعاً لسانياً 
ا يف الشطر الثاين، وهذا التوازي النحوي والصريف  هو موقع نظري
حّقق فضاًء متوازيًا بني املقطعني، حّقق بدوره وضوح عطاء اهللا

وهو التوراة، واملستبني القوي : )الكتاب املستبني(-عّز وجل-
الدين احلق، أو أصول الديانة اليت ) الصراط املستقيم(الواضح، و

ال ختتلف فيها الشرائع وهي التوحيد، وهذا العطاء جاء من 
ويف -جل وعال–هللا -عليهما السالم–) موسى وهارون(طاعة 

معنوية ومادية مؤّدية هلذا العطاء هذه اآلية الكرمية بيان ألسباب 
، وخيرج نسق )75(واإلميان هللا سبحانه،وهو كما ذكرنا الطاعة

الرتابط كما ذكرنا القتضاءات سياقية عن نسقه ألغراض 
.متعددة

MÐÏÎÍÌL:قوله تعاىلومنه
-يف اآلية الكرمية دالالت مباشرة وهي نداء نوح نيب اهللا ، )76(

ني، ودالالت غري مباشرة، هو الطلب لرب العامل-عليه السالم
وخروج نسق الرتابط إىل نسق ،من اهللا تعاىل أن ينجيه وأهله

اقتضاه السياق هو التأدب والتهذيب يف الطلب والدعاء والرجاء 
وهذا ما يطلق عليه يف اللسانيات - سبحانه وتعاىل- من اهللا 

ستخدام ، اليت تنص على املقدرة على ا)الكفاءة التداولية(احلديثة
ا الفعلية اليت تتجلى يف األنساق التداولية، وهذا  اللغة يف سياقا

وهلا صيغتها ،يعين أن اجلمل ليست هلا دالالت مباشرة قصداً 
وطريقتها لتوصيل املعرفة والتواصل، ويطلق على مثل هذه 

،إذ يشري الطالب إىل ما ) براعة الطلب(األنساق يف علم البديع 
، وتؤّكد هذه احلقيقة اللغوية التقاء )77(ح بهيريد من دون التصري

علم البالغة مع الدراسات التداولية احلديثة يف جوانب كثرية 
)78(.

:نسق الهيئةــ7ـ 1ـ 1
ذا النسق أن الكالم جيب أن يكون مرتباً، ومنظماً  يقصد 

ام تبارك –، وكل كالم من اهللا )79(خاليا من الغموض واإل
مرتب ومنتظم خال من الغموض، ومن هو كالم -وتعاىل

،)MÉ    È  ÇL)80 :تعاىل-أمثلته قوله 
-عليه السالم-االستجابة لدعاء النيب 

MÅÄÃÂÁL)81(، وجاءت اآلية الكرمية
واضحة صرحية بأن اهللا قد استجاب له، وأنه يهبه ولدًا بعد 

وهو اسم جيمع أصالة الرأي، ) حليم( زمان، ولد وصف بأنه 
والرمحة باملخلوق، وتعّد العالمة السيميائية ،األخالقومكارم 

وحدة رئيسة يف إمناء نسق اهليئة ويف ربط املتلقي بغايات 
اخلطاب، حيث تتسم اآلية باحليوية والدينامية واإلمياء، وبداية 
السرد تعتمد على حتديد مالمح الشخصية املتحدث عنها، لكن 

سيميائي أو العالمات هذا التحديد حنا بعيدًا عن التحديد ال
بالشخصية من خالل النعم عرِّفوإمنا) حتديد الصفات اخللقية(
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وهذا ما وضحه ) احللم(عليه وهي نعمة االيت أنعم اهللا 
.)82(نسق اهليئة لنا

وقد استعان نسق اهليئة يف هذا التفصيل بأسلوب التصوير 
-عليهم السالم-العميق للعطاء الذي وهبه اهللا لألنبياء

فجماليات النسق التعبريي يف اآلية الكرمية تعّول على ما فيها 
،وهذا االنتظام يعتمد على التوازي املنتظم،من انتظام يف النظم

إذ يشكل نسقًا فاعًال يف اآليتني الكرميتني، ومما يزيد من مجالية 
عل نسق اهليئة يف اآليتني ملمح التصوير الفين واهلداية، مما جي

.)83(املتلقي يتخيل اآليتني والكتاب واهلداية إىل الصراط
يتّضح ممّا تقّدم أن لنسق التداولية أثرًا فّعاًال يف تفسري 

وإظهار معاٍن جديدة ورؤية واضحة ،وتوضيحها،اآليات
واإلجياز، واإلطناب، ،واحلوار،ملقاصد اآليات من أسباب النزول
، وعدم الغموض، واالنتظام، واالستعارة، واملساواة، والوضوح

فكّل هذه األنساق تتعاور هلدف واحد هو الكشف عن 
إلقامة التفاعل بني النص القرآين ؛العالقات الداخلية يف النص

. )84(وسياقه اخلارجي
النتائج

تعددت تعاريف نسق التداولية فربطت كذلك بالفائدة اليت ــ 
تم بالفائدة ا لعلمية لفكرة كمعيار حيدثها فهو يعرب عن نظرية 

صدقه، وهو يهتم مبقاصد املتكلم، والبحث يف أغوار معاين 
الكالم واملتكلم، وحماولة اكتشاف األغراض اليت يريدها املرسل 
من خالل رسالته، فقد تتعدى داللة املعىن احلريف إىل املعىن 
املسترت فهو فرع من علم اللغة يبحث كيفية اكتشاف السامع 

.، أو دراسة معىن املتكلم، كما سبقت اإلشارةمقاصد املتكلم
ورد نسق األفعال الكالمية يف مواقع كثرية وأخذ أشكاالً ـــ 

مواضع، ) مثانية( يفمتعددة يف نسق السورة الكرمية وقد ورد 
ونسق احلوار من أبرز األساليب البالغية اليت استعملها القرآن 

تعاىل، وعلى صدق -هللا الكرمي، يف إقامة األدلة على وحدانية ا
م –عليهم السالم –الرسل الكرام  عز -فيما يبلغون عن ر

من أجل الوصول إىل احلق عن اقتناع عقلي، وارتياح - وجل
نفسي، وجيعل صاحبه يعيش حياته وهو ثابت على ما آمن به 

ثباتًا ال ينازعه ريب ، وال خيالطه شك، وقد استعمل القرآن 
.يف نسق احلوار للوصول إىل معرفة احلقالكرمي أقوى الرباهني

إن احلوار الذي جرى يف اآليات الكرمية هو حوار تقريري ـــ
يصف حال املشركني بأسلوب تفسريي فهو يوضح إنكارهم 

وكيفية ندمهم بعد ذلك، فاحلوار ،للموت والبعث بعد املوت
ظ بقول ما لفّ تمتضمن ألفعال غرضية، ويراد به أن املتكلم حني ي

هو ينجز معىن قصديا أو تأثريا مقصوداً، وهو ما أمساه أوستني بـ ف
وقد اشرتط لتحقيق هذا املعىن اإلجنازي ضرورة " قول الفعل"

توفر السياق املعريف االجتماعي كالوعد على سبيل املثال وهو ما 
واحتوى احلوار أيضًا على الفعل ،توفر يف اآليات الكرمية

.التأثريي
مواضع هذا النسق ) أربعة(لتهذيب والتفاعل يفوقد ورد نسق اــ 

هو بناء عقلي يشرتك فيه كل املتحاورين قصد اإلفهام والتفاهم 
ال، وغرض نسق التهذيب والتفاعل بأسلوب مؤدب مهّذب فعَّ 

أيضًا التعبري عن املوقف النفسي تعبريًا يتوافر فيه شرط 
:اإلخالص، وليس هلذا النسق اجتاه املطابقة، وتدخل فيه

التهنئة، والشكر، واالعتذار، واملواساة، ويقتضى هذا النسق أن 
ما على حتقيق الغاية اليت من  يلتزم املتكلم واملخاطب يف تعاو

ن ال أجلها دخال يف الكالم، ويوجب هذا النسق على املتكلم أ
يستعمل من العبارات إال ما ميكنه من حفظ مسافة بينه وبني 

يكشف أحوال أحدمها لآلخر، متجنباً املخاطب، فال يفاحته مبا
الصيغ اليت حتمل أفعال القلوب، وال حيمل على ما يكره، حمرتزاً 

.من استعمال العبارات الدالة على الطلب املباشر 
إن كالم املشركني والكفار يفقد نسق التهذيب وخصوصيته، ـــ 

- وهم يعّولون على السخرية واالستهزاء يف أساليبهم بدليل قوله 
) .موضعني(تعاىل يف 

وتوّصل البحث إىل أن النسق التداويل له أثر فّعال يف تفسري ـــ 
،وإظهار دالالت جديدة،اآليات وتوضيحها يف سورة الصافات

ورؤية واضحة ملقاصد اآليات الكرمية من أسباب النزول، 
واحلوار، واإلجياز، واإلطناب، واملساواة، والوضوح، وعدم 

ه األنساق تتعاور هلدف واحد وهو الكشف الغموض، فكّل هذ
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عن العالقات الداخلية يف النص إلقامة التفاعل بني النص 
.القرآين والسياق اخلارجي

هوامش ال
.102/ودليل الناقد األديب ، 244/جتديد املنهج يف تقومي الرتاث)1(
.196/املنطق الرباغمايت عند بريس )2(
.198/، واملدارس اللسانية املعاصرة 6/ة مدخل إىل اللسانيات التداولي)3(
.45، 44/آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر )4(
.121/دراسات يف اللسانيات العربية )5(
.4/التداولية البعد الثالث يف سيميوطيقا موريس)6(
.10/مدخل إىل اللسانيات التداولية )7(
.204/املنطق الرباغماين عند بريس )8(
.8/األفق التداويل نظرية املعىن والسياق )9(
.5/التداولية عند العلماء العرب)10(
.34/آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر )11(
.16/التداولية منهج لساين واسرتاتيجية لتحليل اخلطاب)12(
.55/، واألسلوبية والتداولية 64/املقاربة التداولية )13(
.)149،157، 23–22( :هي ميةيات الكر اآل)14(
.)37(من سورة الصافات ) 23–22(اآليتان)15(
.94/، والصورة الفنية 83/اجلىن الداين من مجاليات النص القرآين )16(
.55/، والتفسري احلديث 74/دراسات أسلوبية يف النص القرآين )17(
.)37(من سورة الصافات ) 157(اآلية )18(
.2/44:ل حتليل اخلطاب أصو )19(
.55، 54/ أسباب النزول )20(
.املصدر نفسه )21(
.)37(من سورة الصافات ) 64(اآلية )22(
.)37(من سورة الصافات ) 165(اآلية )23(
.220/لباب النقول يف أسباب النزول )24(
.) 37(من سورة الصافات )176(اآلية )25(
، والتداولية عند 54/) مدخل لتحليل اخلطاب(األسلوبية والتداولية )26(

.74/العلماء العرب 
.273/الكافية يف اجلدل )27(
.) 180- 172، 127- 124، 102، 100( : يات الكرميةاآل)28(
.) 37(من سورة الصافات ) 100(اآلية )29(
.24/177: ، وحدائق الروح والرحيان 23/54:التحرير والتنوير )30(
.)19(من سورة مرمي )53(ية اآل)31(
.)37(من سورة الصافات ) 102(اآلية)32(

، والتداولية والسرد 57/األبعاد التداولية يف شرح التلخيص للقزويين )33(
/64.

، والتداولية منهج لساين واسرتاتيجية لتحليل 23/64:التحرير والتنوير )34(
.35/اخلطاب 

.2/154: اإلمتاع واملؤانسة )35(
.) 37(من سورة الصافات ) 180–172(اآليات )36(
. 103–23/101:والتحرير والتنوير ،272/درة التنزيل وغرة التأويل)37(
.1/135: األعمال الكاملة )38(
.)37(من سورة الصافات) 12(اآلية )39(
.75/أسلوب السخرية يف القرآن الكرمي )40(
.) 37(افات من سورة الص)36(اآلية )41(
.) 37(من سورة الصافات )37(اآلية)42(
.216/القاموس املوسوعي للتداولية )43(
.) 37(سورة الصافات من ) 19-18(اآليتان )44(
.86/أسلوب السخرية يف القرآن )45(
.247/، وأساليب بالغية134/علوم البالغة)46(
.) 37(من سورة الصافات ) 39(اآلية )47(
.41/، والتعبري الفين يف القرآن الكرمي 75/التفسري واملفسرون)48(
.) 37(من سورة الصافات )57، 56(اآليتان)49(
.23/36:التحرير والتنوير )50(
.) 37(من سورة الصافات ) 47(اآلية )51(
.23/33:التحرير والتنوير )52(
واملنطق الفكري يف القرآن ،66/منهج التفسري التحليلي للنص القرآين )53(

.76/الكرمي 
.)37(من سورة الصافات )48–41(اآليات)54(
.  )37(من سورة الصافات )62(اآلية )55(
، والتحرير والتنوير 8/85: ، وروح املعاين 9/335: مفاتيح الغيب)56(
:23/41 ،42.
.187/، وفن البالغة 228/جواهر البالغة )57(
.)146-129، 84- 75، 67-62، 49- 41، 10-6(: هيياتآلا)58(
.87–23/82: التحرير والتنوير)59(
، واملنطق الرباغمايت 24/التداولية من أوسنت إىل غوفمان)60(

.67/عند بريس 
.)53، 36، 28، 17-16، 15(:املواضع هي )61(
.)37(من سورة الصافات )15(اآلية )62(
.7/363:البحر احمليط )63(
.)37(من سورة الصافات ) 18- 16(اآليات )64(
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.) 37(من سورة الصافات )28(اآلية)65(
.258/مفتاح العلوم)66(
.57/علم املعاين يف املوروث النقدي والبالغي )67(
).37(من سورة الصافات ) 29، 28(اآليتان )68(
.356/تطبيقاته يف أسلوب القرآن الكرمياالقتضاء دالالته و )69(
.58/التداولية عند العلماء العرب)70(
).118، 117، 115، 114، 112، 173(هي يات الكرميةاآل)71(
.) 37(من سورة الصافات ) 173(اآلية )72(
.24/283: ، وحدائق الروح والرحيان23/99: التحرير والتنوير )73(
.)37(من سورة الصافات) 118، 117( اآليتان )74(
، ودراسات أسلوبية يف 98/اجلىن الداين من مجاليات النص القرآين )75(

.74/النص القرآين 
).37(من سورة الصافات )75(اآلية )76(
.123/علوم البالغة )77(
.361/دالالته وتطبيقاته يف اسلوب القرآن الكرمي: االقتضاء)78(
.64/،والتداولية من أوسنت إىل غوفمان54/اوليةاملقاربة التد)79(
).37(من سورة الصافات )101(اآلية )80(
).37(من سورة الصافات ) 100(اآلية)81(
.23/84:التحرير والتنوير )82(
،77–75/احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية)83(

.45/والتداولية والسرد، 55/وأصول حتليل اخلطاب يف النظرية اللغوية
.366/دالالته وتطبيقاته يف أسلوب القرآن الكرمي: االقتضاء)84(

قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكرمي-
أسباب ، )هـ468ت (علي بن أمحد الواحدي النيسابوريأبو احلسنــ 

, بريوت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط, النزول
.)م1998= هـ 1419(لبنان

عادل أمحد : حتقيقالبحر احمليط،، )ه745ت(ــ أبو حيان األندلسي
، دار الكتب العلمية،2املوجود، وعلي معوض ،ط

.)م1993(بريوت
أمحد أمين، : حتقيق, اإلمتاع واملؤانسة، )ه376ت(ـ أبو حيان التوحيدي

.)م1989(اجلزائر, دار مورفيم للنشر
روح املعاين يف ،)ه1270ت ( غدادي ــ أبو الفضل شهاب اآللوسي الب

ياسر كنعان : ، حتقيق1طتفسري القرآن العظيم و السبع املثاين ،
= ه 1404(كتبة العصرية للطباعة و النشر، بريوت،لبنانملا،

.)م2003

، )هـ 626ت (أبو يعقوب يوسف بكر بن حممد بن علي السكاكي ــ 
مطبعة دار , 1ط, أكرم عثمان يوسف: حتقيق، مفتاح العلوم

.)م1982-هـ 1402(، بغداد, الرسالة
،نشر وكالة املطبوعات, 1ط, أساليب بالغيةأمحد مطلوب، . ــ د

.)م1980(،الكويت
، دار الفكر 2طجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،، أمحد اهلامشيــ 

.)م1978(،لبنان
ملعىن و السياق يف املمارسة ألفق التداويل نظرية ا، اإدريس مقبول.ــ د

.ط.د. ة ، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن يبر الرتاثية الع
-اجلين الداين من مجاليات النص القرآين ، ــ أسامة عبد العزيز جاب اهللا 

).م2013(، عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن1،ط
قاته يف أسلوب دالالته وتطبي: االقتضاء، أشواق حممد إمساعيل النجار.دــ 

.)م2008(عمان، األردن,دار دجلة, 1ط, -القرآن الكرمي
، دار الشروق ،بريوت -التعبري الفين يف القرآن الكرمي،بكرى شيخ أمنيــ 

).م1996(، ط.، د
جمموعة : ترمجة،القاموس املوسوعي للتداولية، أن ريبول–جاك موشلو ـ 

دوبعز. د: بإشراف, من األساتذة والباحثني , الدين ا
منشورات دار , املركز الوطين للرتمجة, خالد ميالد: مراجعة
.ط.ت.د. سيناترا

, لباب النقول يف أسباب النزول،)ه911ت(جالل الدين السيوطيــ
.لبنان, بريوت, دار إحياء العلوم, 4ط

، 1خالد سهر ،ط.د:التداولية والسرد ، ترمجة ، ك ارمز. جون ــ 
.)م2009(العراق

.ت.ط،د.دبريوت،, مدخل إىل اللسانيات التداولية، اجلياليل دالشــ 
ط.د. مصر, دار الينبوع, املنطق الربغمايت عند بريس، امد خليلــ ح

).م1996(
، مكتبة 2، طمعلم املعاين يف املوروث البالغي تأصيل و تقيي، ــ حسن طبل

.)م2004(اإلميان، املنصورة
عمان، عامل الكتب،, 2ط, فن البالغة،حسني عبد القادرــ 

).م1998(األردن
درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات ، )ه420ت(سكايف اخلطيب اإلــ 

ات يف كتاب اهللا العزيز، أبو الفرج األردستاين، ابن: حتقيقاملتشا
).م1977(بريوت، منشورات دار اآلفاق اجلديدة،2ط

= ه 1420(بريوت، دار اجليل ،1طالغة ،علوم الب، راجي األمسرــ
).م1999
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:حتقيقالكافية يف اجلدل ،، بو املعايل عبد امللك اجلويينأركن الدين ـ 
مكتبة الكليات األزهرية،،1طفوقية حسني حممود،

.ت.دالقاهرة، مصر،
الدار , ييناألبعاد التداولية يف شرح التلخيص للقزو ،صابر احلباشة. ــ د

.)م2010(تونس, املتوسطية للنشر
-مدخل لتحليل اخلطاب, األسلوبية والتداولية، صابر حممود احلباشة. د

).م2011= هـ 1432(إربد، األردن,عامل الكتب احلديث
، املركز الثقايف 3جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ، ط، طه عبد الرمحنــ 

).م2007(العريب، البيضاء
اهليئة املصرية , 1ط,أسلوب السخرية يف القرآن الكرمي،احلليم حنفيعبد ــ

.ت.د,العامة للكتاب
، دار 1طدراسات يف اللسانيات العربية،، عبد احلميد مصطفى السيد. دــ 

.)م2004= ه 1424(عمان، األردناحلامد للنشر و التوزيع،
،ةيائصه األسلوباحلجاج يف القرآن من خالل أهم خص،عبد اهللا صولةــ 

. )2007(، بريوت، لبناندار الفارايب،،2ط
، عامل 1طدراسات أسلوبية يف النص القرآين،فايز عارف القرعان. دـــ 

.،  )م2004(الكتب احلديث ،إربد، األردن
دار , 4ط, )التفسري الكبري(مفاتيح الغيب ، )هـ606ت (الفخر الرازي ـــ 

)م2001=هـ 1422(التوزيع والطباعةإحياء الرتاث العريب للنشر و 
.

مركز اإلمناء , سعيد علوش. د: ترمجة, املقاربة التداولية، ــ فرانسوا أرمينكو
.ط.ت.د, القومي
صابر احلباشة،.د: التداولية من أوسنت إىل غوفمان، ترمجة، فليب بالنشيه 

.)م2007(، دار احلوار، الالذقية1ط
، ناحدائق الروح والرحيي، آلدمي العلوي الشافعحممد األمني بن عبد اهللا اـــ 

هاشم حممد علي بن حسني مهدي، دار طوق .د: ، حتقيق1ط
.  )م2001(مكة املكرمةالنجاة،

، مصر ، مكتبة وهبة4التفسري و املفسرون، ط، حممد حسن الذهيبــ
) .م1988(

, 1ط, أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية،ـ حممد الشاوش
.)م2001(تونس , املؤسسة العربية للتوزيع

سورة , منهج التفسري التحليلي للنص القرآين،حممد صاحل عطية احلمداين ــ 
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ديوان , 1ط،النصر أمنوذجاَ 

.)م009ــ ــــهـ1430(العراق, الوقف السين
ــ، مؤسسة التاريخ، بريوت1التحرير والتنوير، ط،ــ حممد الطاهر بن عاشور

).م2000-ه 1420(لبنان
. ط.التفسري احلديث، مطبعة احلليب، القاهرة ، د،حممد عزة دروزةــ 

.)م1962(
, دار املعرفة, جديدة يف البحث اللغوي املعاصرآفاقة،حممود أمحد حنلــ

. ط.ت.د
املطبوعات ديوان, املنطق الفكري يف القرآن الكرمي، مود يعقويبــ حم

.ط . ، دت.د. اجلزائر, اجلامعية
التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة ،مسعود صحراوي. ــ د

. األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، بريوت
.ت.د

دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف ،التداولية ،مسعود صحراويــ
).م2005(بريوت، دار الطليعة،1طث اللساين العريب،الرتا

، مكتبة جزيرة الورد،1األعمال الكاملة، ط،مصطفى لطفي املنفلوطيـ
.)م2010(ط. القاهرة ،د

, القاهرة, مكتبة اآلداب, 1ط,املدارس اللسانية املعاصرة، نعمان بوقرةـــ 
.)م2002(.مصر

منحىن تطبيقي –نقديًا معياراً -ة الفنيةالصور ، )ــ وزارة الثقافة و اإلعالم
، دار الشؤون الثقافية العامة، 1على شعر األعشى الكبري، ط

) .م1987(بغداد
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پوخته
)ههماههنگی پراگماتیكی و رەههندە گوتاریهكانی له سورەتی صافات (ئهم  لیكولینهوەیه به ناو نیشانی 

گماتیكی و ئهو پرانسیپانهیهتی كه بهستراونهتهوە به زمانهوانی ئامانج لیی روونكردنهوەی ههماههنگی پرا
لهوانهیه هوكاری ئهو پیكهوە بهستراویه پهیوەندی چاالكی زمانی به كاربهرانی و ریگهكانی بهكاربردنی هیما 

زمانیهكان بهسهركهوتوویی، لهگهل ئهو سیاق و پایه جوراوجورانهی كهله چوارچیوەیانهوە بهرههم دی
هكانی ههماههنگی پراگماتیكی چهند جوریكی لهیهكجیا لهخو دەگری، وەكو ههماههنگی گریمانهیی، پرنسیپ

ههماههنگی پوختهو كارلیكی، ههماههنگی پایه، ههماههنگی چهندیتی وههماههنگی چونی، ههماههنگی 
ست نیشان ئهم لیكولینهوەیه ههول دەدات ههموو ئهو ههماههنگیانه دە.پیكهوە بهستن و ههماههنگی شیوە

بكات ورەههندە گوتاریهكانی له سورەتی صافاتدا بدوزیتهوە
لیكولینهوە گهیشته ئهنجامی ئهوەی كه ههما ههنگی پراگماتیكی كاریگهری كارای ههیه له تهفسیر كردنی 
ئایهتهكان  و روونكردنهوەیان له سوورەتی صافاتدا، ههروەها هویهكه بو دوزینهوەی واتاییكی نوی و دیدیكی 

وون بو مهبهستی ئایهته پیروزەكان، له هوكانی دابهزین، گفتوگو، كورت بری، دریژی بری، یهكسانی، روونی، ر
چونكه ههموو ئهو ههماههنگیانه بو تهنیا یهك ئامانج كار دەكهن، ئهویش .. دووركهوتنهوە له تهم ومژی

ك له نیوان دەقی قورئانی و سیاقه ئاشكرا كردنی پهیوەندییه ناو خوییهكانی تیكسته، بو دروست كردنی كارلی
.دەرەكیهكانی

PATTERN - PRAGMATIC - DISCOURSE - SAFFATS SURA

ABSTRACT
The research aims marked (Layout deliberative and dimensions of rhetoric in Saaffats sura) to the

statement Layout deliberative and principles associated Ballsaniyat, and perhaps the reason for this link is a
relationship activity linguistic Bmstamelih and methods of use of marks linguistic successfully and contexts
and layers.

includes the principles of layout deliberative echelons within variety assumption about the format,
and the format of respect, discipline and coordinated interaction, and coordinated quantitative and
qualitative format, layout and bonding, and the format of the body, and tries to look hard to monitor this but
Be driven and to find the dimensions of rhetoric in Saaffats sura .

The research found that the pattern deliberative a significant effect in the interpretation of the verses and
illustrated in Saaffat and show signs of a new and clear vision for the purposes of the verses of the reasons
come down, and dialogue, and brevity, and redundancy, and equality, and clarity, and lack of ambiguity, all
These formats Taataor for one goal which is to detect the internal relations in the text for the establishment of
the interaction between the Quranic text and external context.
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)م1382-1250/ه784-648(البحريةالمماليكعصرفيالفكريةالحياةفيالمرأةدور

نيشتمان بشري حممد
العراق-إقليم كردستان،جامعة صالح الدين، كلية اآلداب،  قسم التاريخ

)2015آذار، 9:تاريخ القبول بالنشر،2014تشرين االول،12:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
، فقد شهد ذلك العصر )م1382-1250/هـ784-648(المرأة دورا نشطا وفاعال في الحياة الفكرية خالل عصر المماليك البحرية لعبت 

نهضة شملت كافة المجاالت الفكرية، وقد كان للمرأة نصيب وافر في تلك النهضة، إذ ساهمت في علوم الحديث والفقه وتعليم القرآن الكريم 
يات المصادر التاريخية أسماء العشرات من النساء الالتي برزن في تلك المجاالت، وكان لتشجيع السالطين المماليك واألدب والشعر، وبين ط

رجت دور كبير في هذه النهضة الفكرية حيث أتاحوا للمرأة المجال لتقديم خدمات عدة منها قيامها بالتدريس وإقامة الحلقات الدراسية، لذا تخ
.علماء األفاضلعلى يديها العديد من ال

احلياة الفكرية، الدولة اململوكية البحرية، احلديث، الفقه، تعليم القرآن الكرمي:الكلمات الدالة

المقدمة

- ١٢٥٠/هـ784- 648()1(شهد عصر املماليك البحرية

، ونال فيه العلماء ما )شاملة(ضة فكرية نشيطة ) م١٣٨٢
هم يف جمتمع ذلك يستحقونه من رعاية واحرتام، فسمت مكانت

.الصحيحةالعصر، وتبؤوا فيه املكانة 
تمع  ويف عصر املماليك مارست املرأة دورها العلمي يف ا

، فلم تكن مبنأى عن النشاط العلمي، بل اعليةاململوكي حبرية وف
تلقت نصيباً وافراً من العلم واملعرفة، ومل يكن مثة متييز بني الرجل 

اة الفكرية، فنالت املرأة مكانة مرموقة واملرأة يف ميدان احلي
.مبشاركتها الفعالة يف النشاطات العلمية

بلغت منزلة املرأة العاملة ورتبتها يف عصر املماليك وقد
البحرية مبلغًا عظيماً، فنالت تقدير السالطني واألمراء، فأظهروا 
هلا كل إجالل وود واحرتام، ولعل هذه املكانة اجليدة لعاملات 

تمعذلك ا ا يف ا ني لعصر انعكاس للصورة اليت ظهرن 
  فقد اتصفن بالعلم واالبداع واألخالق ،

الرفيعة، وكن من أبرز ما قدمت احلضارة اإلسالمية للعامل يف 
.خمتلف العصور

ومل تقتصر دور املرأة الفكري على جمال واحد فقط، بل 
والفقه وتعليم توسع دورها ومشل جماالت عدة منها احلديث

القرآن الكرمي واألدب والشعر، وخترجت غالبيتهن من بيوت 
علمية عريقة، وكان الكثري من النساء من عائالت معروفة ُيشار 
هلا بالبنان، كعائلة السبكي وابن دقيق العيد وغريها واليت أجنبت 

.عاملات سنتحدث عن دورهن يف صفحات هذا البحث
لفكرية  يف عصر املماليك املرأة ودورها يف احلياة ا

البحرية
نال العلم والعلماء اهتمامًا من لدن املماليك بشكل عام 
والدولة اململوكية البحرية بشكل خاص، فقد جاءت الدولة 

اململوكية األوىل لتكمل إنشاء املؤسسات العلمية والرتبوية،   
، ويبدو ان احلركة الفكرية األيوبيونسبقوها يف ذلكاليتو 

طة اليت برزت يف تلك احلقبة مل تكن تقتصر على مدن النشي
.حمددة بل مشلت أغلب مناطق الدولة اململوكية

والشامسامهت عوامل كثرية يف رقي احلياة الفكرية يف مصر
منها تشجيع وتقدير السالطني يف عصر املماليك البحرية،

اليك واالمراء املماليك للعلماء والفقهاء واملتعلمني، كما سار املم
على سنة األيوبيني يف إنشاء املدارس حىت أصبح من املعتاد أن 
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يكون من آثار السلطان بناء مدرسة أو أكثر،  وانتشار سوق 
الس العلمية يف منازل العلماء،  هذه الكتب وكذلك عقد ا

مدارك الفكر، وجعلته أعم وأمشل وأكثر وسعت كلهاالعوامل
على العلماء من الرجال بل مل يقتصر النشاط الفكريو تنوعاً، 

مشلت النساء أيضاً، فاإلسالم دعا إىل طلب العلم للرجال 
.والنساء معاً، لذا نالت املرأة نصيبها من العلم أيضاً 

سعت املرأة إىل طلب العلم أسوة بالرجل، واجتهدت يف 
سبيل هذا اهلدف وبذلت جهدها، فلم جتد النساء يف ذلك 

على يد الرجال، فظهرت عاملات العصر حرجًا يف تلقي العلم
أتقّن خمتلف العلوم، ومن مث أصبحن مصدراً للعلم واملعرفة وخترج 

)2(.على أيديهن من طاليب العلم العشرات

وتنوعت األنشطة العلمية للمرأة فشملت علوم احلديث 
والفقه وتعليم القرآن الكرمي والوعظ وجمال األدب والشعر، 

غدتحىت يف منح علمها إىل طالبيه، دورًا كبرياً املرأةولعبت
العاملة اُحلجة اليت يقصدها طلبة العلم واملعرفة، والذين املرأة

صاروا فيما بعد من كبار العلماء ومشهوريهم كاحلافظ الذهيب
وتزخر كتب الرتاجم بذكر . )4(، وتقي الدين الُسبكي )3(

رأة النساء الالئي خّرجن الكثريين من العلماء كما تصدرت امل
.تدريس علوم عصرها أسوة بالرجال العلماء

والالفت أن العلوم الدينية نالت حصة األسد و استحوذت 
على عناية بالغة على مر العصور اإلسالمية بشكل عام والعصر 
اململوكي بشكل خاص، وقد فاقت أمهيتها العلوم األخرى، نظرا 

الكرمي الرتباطها بالدين اإلسالمي وصلتها الوثيقة  بالقرآن
والسنة النبوية، لذا انكب أغلب العاملات على دراسة هذه العلوم 
وتيسريها للمسلمني لتكون أفضل فهما وأيسر معرفة لألذهان، 
وقد برز يف عصر املماليك البحرية عدد ال بأس به من احملدثات 

والعلوم الدينية األخرى )5(والفقيهات وحافظات القرآن الكرمي 
)6(.

ال الفكري منها قيامها وقدمت املرأ ة خدمات جليلة يف ا
بالتدريس وإقامة احللقات الدراسية،  فقد عمرت بيوت العاملات 

الس العلمية  حيث يف مصر بدروس العلم، فُعقدت فيها ا
ن باألنشطة التعليمية، والتف عشرات الطالب  شغلن جّل أوقا

لعلمية ويُقصد من حوهلن لنيل العلم منهن، ومنحن اإلجازات ا

باإلجازة اإلذن لطالب العلم من شيخه، سواء بالتدريس أو 
وتُعد اإلجازات مصدرًا مهماً . )7(لتعيني صاحبه يف الوظائف 

لرواية احلديث خاصة والعلوم عامة، وهي وثائق مهمة لدراسة 
ا وتارخيهم العلمي، والتعريف  الرتاجم والتعريف حبال أصحا

م، وه ا علماء املسلمني بشيوخهم ومرويا ي طريقة اختص 
ا من دون سواهم، فكان من مفاخرهم تعريفهم مبا  ومتيزوا 
تلقوه من كتب وذكرهم الشيوخ الذين تلقوا عنهم،  قد حصل 
عدد من العلماء البارزين اإلجازات على يد العاملات، منهم على 

والذهيب، )9(، والربزايل )8(سبيل املثال وليس احلصر الصفدي 
)10(.

:الحديث
من املالحظ أن جّل اهتمامات النساء كان يف جمال 
احلديث، رغم أن العلوم الدينية األخرى نالت اهتمامًا ايضاً 
ولكن بدرجة أقل من احلديث، ويُعزى ذلك برأينا إىل سهولة 

فاملرأة كما هو . وُيسر إتقان احلديث مقارنة بالعلوم األخرى
ا العلمية فتقع معروف هلا مسؤوليات أخرى إىل جانب اهتماما

ا أي زوجها وأطفاهلا،  لذا توجهت إىل  على عاتقها رعاية أسر
ال األيسر أي األسهل  وبرعت فيه، ودليلنا على ) احلديث(ا

فبني طيات الكتب التارخيية . قولنا هذا هو كثرة أمساء احملدثات
الفقه أمساء العشرات منهن ويف املقابل نرى قلة املتخصصات يف 

والتفسري والعلوم الدينية األخرى واليت حتتاج إىل وقت وجهد 
وامللفت للنظر أن بعضًا من . مضاعف وإبداء الرأي

املتخصصات يف تلك العلوم كّن غري متزوجات وهذا يثبت 
ا الشخصية  صعوبة إمكانية املرأة يف التوفيق بني حيا

ا العلمية .مةكما سنشري يف الصفحات القادواهتماما
بطريق الرواية ) ص(املُحدث هو من يتعاطى حديث النيب 

والدراية، والعلم بأمساء الرجال وطرق األحاديث، واملعرفة 
، ومن مهماته التعليم حيث ُيسمى )11(باألسانيد وحنو ذلك 

.)12(بشيخ الرواية 
وتزخر صفحات الكتب التارخيية بامساء العديد من 

احلديث يف عصر الدولة اململوكية املُحدثات الاليت برعن يف علم 
البحرية، ويف مقدمتهن املُحدثة اجلليلة زينب بنت مكي بن علي 

، أم أمحد الزاهدة، العابدة، املُسندة ولدت )13(بن كامل احلَراين
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ومسعت احلديث من شيوخ كبار )14() م١٢٧٢/هـ٥٩٥(سنة 
د الكرابيسي والشمس العطار  منهم عمر بن طربزد وأبو ا

عت من ست الكتبة، وأجاز هلا عبدالوهاب بن ُسكينة وأبو ومس
من الفخر أسعد بن سعيد وغريهم كثريون، وروت الكثري

طال عمرها حيث عاشت أربعًا وتسعني سنة االحاديث وقد 
ا )15( كانت أسند من بقي من النساء " ، وذكر املؤرخون بأ

افلته كما روى ، ومسع منها أبو عبداهللا الربزايل ون)16("يف الدنيا 
ا وبعلمها كثري من املؤرخني حيث   عنها خلق كثري، وقد أشاد 

أزدحم عليها " كانت من الرائدات يف احلديث ولعلمها الوفري 
.)17("الطلبة 

وبقيت زينب بنت مكي يف رواية احلديث نيفًا وستني سنة، 
ا قائلني  وأفادت الكثريين بعلمها وأسهب املؤرخون يف اإلشادة 

انت من النساء العوابد الفقريات املتعففات، صاحبة أوراد ك" 
، توفيت يف )18(" ونوافل وإذكار وتالوة، وخشية واستغفار

، بعد )19()م١٢٨٩/هـ٦٨٨(دمشق وذلك يف شوال من سنة 
حياة حافلة ومليئة بالنشاط العلمي، وأمساء من أخذوا منها علم 

يف طلب احلديث دليل على هذا النشاط، فقد قضت عمرها
.)20(احلديث والصالح والعبادة وتالوة القرآن الكرمي 

فضًال عن املُحدثة زينب بنت مكي ويف نفس السياق 
برزت ُحمدثة أخرى يف عصر املماليك البحرية وهي املُعمرة زينب 
بنت اخلطيب سليمان بن هبة اهللا بن رمحة، أم الفضل اإلسعردية 

ديث من شيوخ كبار حيث ، مسعت احل)21(الدمشقية املصرية 
مسعت الصحيح من ابن الزبيدي ومن علي بن حجاج السلفي 

، )22(ومن أمحد بن عبدالواحد البخاري، وأجاز هلا مجاعة 
وكانت ذات علم وفري ويكفي أن نذكر أن املؤرخ الكبري الذهيب 
قد مسع منها احلديث، فقد ذكر يف كتابه اخلاص عن امساء 

، ومساع مؤرخ ومفسر )23(اإلسعردية شيوخه اسم املُحدثة زينب
.  ُحمدثة يُعترب يف غاية األمهيةنوحافظ كبري مثل الذهيب ع

فمهمة التدريس مل يقتصر على الرجال فقط،  ولكن يف عصر 
املماليك مارست املرأة دورها العلمي حبرية، فلم تقف عند طلب 
العلم فحسب بل مارست مهنة التعليم بعلومها اليت تعلمتها، 
فحازت بذلك على ثقة علماء عصرها وتقديرهم، وضربت أروع 
األمثلة على ازدهار احلياة الفكرية، ودليلنا على ذلك عدد 

النساء الذي زاد على املئة ممن تلقى عنهن احلافظ الذهيب العلم 
" ، الذي قال عنها )24(ومن بينهن املُحدثة زينب اإلسعردية 

ا  ا تفردت يف زما .)25(" ا
فلت حياة املُحدثة املذكورة بالعلم وطال عمرها حيث ح

، وهي يف )م١٣٠٥/هـ٧٠٥(توفيت يف ذي القعدة من سنة 
، رغم ان املصادر املتوفرة بني أيدينا تكتفي )26(عمر التسعني 

ا، ومن النصوص  ا دون اإلشارة إىل تاريخ والد بذكر تاريخ وفا
ا كانت من مدينة إس مث )27(عردالواردة عنها نستشف أ

.انتقلت إىل دمشق وبعدها غدت نزيلة القاهرة
ومن املُحدثات أيضًا الشيخة املُعمرة العابدة املُسندة 
فاطمة بنت القدوة الزاهد الشيخ ابراهيم بن حممود بن جوهر 

، وهي والدة الشيخ إبراهيم ابن بركات )28(البطائحية البعلبكية 
) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(سنة ، ولدت يف رجب من)29(ابن القرشية 

ومسعت احلديث من ابن الزبيدي ومن العالمة ابن احلصريي 
شيخ احلنفية صحيح ُمسلم، وحدثت وروت الصحيح مرات 

، ومسع منها الكثريون منهم قاضي القضاة تقي الدين )30(
.)31(يالسبك

ا كانت  ا، فقد ذكروا أ " وأشاد املؤرخون باملُحدثة وروايا
، روت الكثري بسبب )32(" صاحلًة، ُمسندًة دينة، متعبدًة، 

) م١٣١١/هـ٧١١(طول عمرها، فقد توفيت يف صفر من سنة 
حيث توفيت هناك )33(عن ست ومثانني سنة ودفنت بقاسيون

)34(.
إن من األمور اليت يسرتعي انتباه الباحث يف احلياة الفكرية 

ا امل رأة يف لعصر املماليك البحرية، كثرة األلقاب اليت ُعرفت 
ا يف  ذلك العصر، وتدل األلقاب على املكانة الرفيعة اليت حاز
عصرها، فلقبت بست الفقهاء، وست القضاة، وست العلماء، 

، واللقب األخري ُعرفت )35(وست الناس، وأيضًا بست الوزراء 
ا إحدى املُحدثات املشهورات خالل التاريخ اململوكي وامسها 

عد بن املنجا التنوخية الدمشقية أم عبداهللا بنت عمر بن أس
، وهي بنت القاضي )36(احلنبلية وُتدعى وزيرة أو ست الوزراء 

مشس الدين عمر ابن شيخ احلنابلة وجيه الدين، ولدت يف 
ومسعت احلديث من والدها ومن ) م١٢٢٦/هـ٦٢٤(دمشق سنة 

أيب عبداهللا ابن الزبيدي مسند الشافعي وصحيح البخاري، 
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، وحدثت بدمشق ومصر )37(ث بالكتاب وكانت آخر من حد
حيث ُدعيت إىل مصر لغزارة علمها ومسع منها هناك األمري 

، وحجت مرتني وتزوجت بأربعة كان رابعهم )38(أرغون النائب 
، وكان هلا ثالث بنات )39(جنم الدين عبدالرمحن ابن الشريازي 

)40(.
ر أشاد الكثري من املؤرخني بست الوزراء ومبكانتها يف مص

ا كانت طويلة الروح " والشام فقد ذكر ابن حجر العسقالين با
على مساع احلديث وهي آخر من َحدث باملُسند بالسماع عالياً 

ست " ، أما الصفدي فقد أسهب يف وصفها فقال )41("
الوزراء، الشيخة املَعمرة، ُمسندة الوقت، هي آخر من َحدث 

" ع منها خلق كثري مس... بالكتاب، وكانت ثابتة  طويلة الروح 
ا )42( ُمسندة العصر، وخريدة " ، كما أشاد املؤرخ نفسه إىل أ

الرواية يف القصر، رزقت احلظوة الباهرة، وطالت بذلك النجوم 
الزاهرة، فَحدثت بالصحيح مرات، وفازت من ذاك بالصالت 

ومل تكن كمن ... واملربات، وكانت ثابتة على طول التسميع
).43("عداها من العجائز

ويبدو أن أعداد الذين أخذوا منها احلديث كانوا كثريين ال 
ُحيصون عددًا من بينهم املؤرخ الذهيب الذي أخذ منها ُمسند 

) 46(وابن احملب)45(، كما مسع منها الوايف)44(الشافعي 

وآخرون غريهم، وبعد حياة )47(والقاضي فخرالدين املصري
يت ست الوزراء يف شعبان حافلة بالعلم حيث عمرت دهرًا توف

.)48(يف دمشق ) م١٣١٧/هـ٧١٧(من سنة 
تتواىل امساء املُحدثات يف عصر املماليك البحرية، منهم 
املُحدثة زينب بنت أمحد بن عمر بن أيب بكر بن شكر املقدسية 

، أم )50(مث الصاحلية، الشيخة الصاحلة املعمرة، الرحلة ) 49(
خيية خبصوص عمرها فذكر البعض حممد اليت تباينت املصادر التار 
ا عاشت أربعاً وتسعني سنة  ا )51(أ ، بينما أشار آخرون إىل أ
، ولكن املؤرخ الصفدي قطع )52(عاشت سبعًا وسبعني  سنة 

ا كانت يف  ا على أ الشك باليقني حني انفرد بذكر تاريخ والد
ا عاشت سبعًا وسبعني )م١٢٤٧/هـ٦٤٥(سنة  ، وبذلك فإ
ويف الوقت الذي اختلفت فيه اآلراء حول تاريخ . )53(سنة

ا واليت كانت يف  ا، يتفق أغلب املؤرخني إزاء سنة وفا والد
.)54() م١٣٢٢/هـ٧٢٢(

ا الكثرية  متيزت املُحدثة اآلنفة الذكر بعلمها الغزير ورحال
فقد حّدثت يف دمشق ومصر والقدس واملدينة النبوية، فقد 

" اورت باملدينة مدة، وكانت من رحلت إىل بيت املقدس وج
، وكان بيتها عامراً )55(وهي من شيوخ الذهيب " النساء العوابد

الس العلمية،  " وارحتل إليها الطلبة" بدروس العلم فُعقدت فيه ا
" ، من خمتلف البالد اإلسالمية وذلك للسماع منها، لذا )56(

ونظراً ، )57(" كانت ُحمدثة ذات دين وصالح وسند يف احلديث
ا الواسعة فقد ذكر ابن تغري بردي )م1470/ه874ت (لشهر

ا  ا، ُرحل إليها من األقطار، وصارت " أ كانت رحلة زما
.)58(" ُمسندة عصرها

ا املُحدثة زينب املقدسية  ويرجع العلم الغزير اليت اتصفت 
ابن إىل كثرة مساعها للحديث من شيوخ كبار، فقد مسعت من

)61("تفردت يف وقتها" ، لذلك )60(هلمذاينوا)59(الليت

، وكانت تقيم مع ولدها )62("موصوفة بالعبادة واخلري" وكانت
والذي كان مهندساً، فهي والدة الشيخ حممد بن أمحد القّصاص

ا يف بيت املقدس )63( ) كما ذكرنا آنفاً (، وأخريًا كانت وفا
.)64() م١٣٢٢/هـ٧٢٢(وذلك يف ذي احلجة من سنة 

من املُحدثات األخريات أيضاً أمساء بنت حممد بن الكمال و 
عبدالرحيم املقدسية، وهي ابنة عم املُحدثة اجلليلة زينب بنت 

مسعت املُحدثة أمساء من شيوخ  . الكمال واليت سنتناوهلا الحقا
كبار، وأخذ منها العديد من طاليب احلديث، توفيت سنة 

.)65() م١٣٢٣/هـ٧٢٣(
ان بعضًا من النساء الاليت برزن يف احلياة أسلفنا من قبل 

ن، واليت كانت تدل على  الفكرية اململوكية األوىل متّيزن بألقا
املُحدثة الصاحلة العابدة املُسندة " غزارة علمهن ومن هؤالء 

أمة الرمحن ست الفقهاء ابنة الشيخ اجلليل الزاهد )66("املَعمرة
اسطي الصاحلية احلنبليةالو ... تقي الدين أيب إسحاق ابراهيم

.)68() م١٢٣٥/هـ٦٣٣(، واليت كان مولدها سنة )67(
تعددت أمساء الشيوخ الذين أخذت منهم ست الفقهاء 
احلديث ويف مقدمتهم والدها، فقد مسعت احلديث من والدها 

ومن ابن عبدالدائم ومجاعة  ، )69(الشيخ تقي الدين الواسطي 
ا كانت قليلة ، ويبدو من كالم امل)70(كثرية  ؤرخني أن مساعا

، فقد أجاز هلا )71(" صاحبة إجازات عالية" ولكن كانت 
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شيوخ كبار منهم جعفر اهلمذاين وأمحد بن املعز احلراين وابن 
.)72(القسطي وخلق كثري من بغداد 

دور كبري اهلتيتبني أن ظهور ست الفقهاء كُمحدثة كان
، فقد برزت خالل العصر يف بروز بعض من أفراد عائلتها أيضاً 

اململوكي عائالت علمية عريقة، قدمت الكثري من أعيان العلماء 
م، وكانت من أقوى أعمدة احلياة الفكرية فيه، فست  وجهابذ

الذي كان له باع )73(الفقهاء كانت زوجة عبدالرمحن الدباهي
) 74(يف رواية احلديث وقد أجنبا ابنتهما فاطمة بنت الدباهي 

ا يف جمال احلديث، وبعد وفاة اليت س ارت على سرية والد
زوجها األول تزوجت من الشيخ عيسى املغازي واألخري كان 

).75(أحد شيوخ الذهيب الذين تلقى منه علومه 

أسهب املؤرخون باإلشادة بست الفقهاء فقد ذكر بعضهم 
ا  ، يف حني أشار )76(" كانت صاحلة مباركة، روت الكثري " أ

ا كانت صاحلة خرية متواضعة روت الكثري، " ىل الذهيب إ أ
، واستمرت يف نشاطها )77(" وتقدمت الرواية عنها... وعّمرت

ا يف شهر ربيع اآلخر بدمشق سنة  العلمي حلني وفا
،  ودفنت بالقرب من والداها برتبة الشيخ )م١٣٢٦/هـ٧26(

.)78(موفق الدين 
ر أسرة املُحدثة ومن األسر العلمية أيضًا اليت برزت يف مص

ُزمرد بنت أيرق، فاحلاجة أم حيان ُزمرد بنت أيرق بن عبداهللا 
، كانت ُحمدثة مشهورة وهي زوجة الشيخ اإلمام )79(احلظوية 

شيخ الديار ) م1345/ه745ت (العالمة أثريالدين أيب حيان
مسعت املُحدثة احلديث من شيوخ كبار منهم ، )80(املصرية 

)م1305/ه705ت (والدمياطي) 81(زوجها ومن األبرقوهي 
ت (وزينب اإلسعردية، كما مسع منها الكثريون منهم الربزايل 

قرأت عليها مبكة جزءاً " الذي ذكر قائًال ) م١٣٣٩/هـ٧٣٩
فضًال عن الربزايل مسعها ،)82("َخرجه هلا زوجها أثريالدين 

.)83(الكثريون 
وسف واملُحدثة ُزمرد هي والدة ُنضار بنت حممد بن ي

، واليت  )84() م١٣٣٠-١٣٠٢/هـ٧٣٠-٧٠٢(األندلسي 
ا ُحمدثة فاضلة ولدت يف مجادي األخرة من سنة  كانت كوالد

وأمسعها والدها الكثري من احلديث، وحجت ) م١٣٠٢/هـ٧٠٢(
ا، وأجازها  ومسعت من شيوخ كبار وحدثت بشيء من مرويا

جت من املغرب أبو جعفر بن الزبري ومسعت من شيوخ مصر وخر 
ليت أخاها " جزءًا لنفسها، وكان والدها يثين عليها ويقول 

.)85(" حيان مثلها
ليس من املستغرب ظهور ُحمدثة شابة يف مقتبل عمرها بني 
والدين كان هلما باع طويل يف جمال احلديث، فُنضار نشأت يف 
أحضان عائلة علمية وتلقت العلم من أقرب املقربني إليها أال 

، اً عليها واضحوالديها كانلذا نرى أن تأثري ومها والداها،  
ا اليت كانت ُحمدثة معروفة .والسيما والد

رغم بروز ُنضار العلمي فإن القدر مل ميهلها كي تواصل 
ا فقد توفيت يف سن مبكرة وذلك يف عام  مسري

، ويف حياة والديها،  فحزنا عليها حزنا شديداً )م١٣٣٠/هـ٧٣٠(
النضار يف املسالة (ألف كتابًا بامسها مساه والسيما والدها الذي 

ا كانت )86() عن ُنضار فاضلة كاتبة " ، ووصفت ُنضار با
فصيحة خاشعة ناسكة حىت كانت تفوق كثريًا من الرجال يف 

، وحلزن والدها على )87(" العبادة والفقه مع مجال تام وظرف
فقدها طلب من السلطان اململوكي أن يدفنها يف بيته داخل 

، ويبدو أن املؤرخ الصفدي عندما )88(القاهرة، فأذن له بذلك 
ا كتب إىل والدها قصيدة ليواسيه أوهلا :مسع بوفا

فسيل الدمع يف اخلدين جاربكينا باللجني على ُنضـــــــــــــــــار  
)89(فنبكيها بادمعنا اجلواريفيا اهللا جارية تولــــــــــــــــــــــــــت   

فيما خيص املُحدثة ُزمرد بنت أيرق،  فقد توفيت يف ربيع 
، ودفنت عند ابنتها يف القاهرة )م١٣٣٥/هـ٧٣٦(اآلخر سنة 

، وتأمل زوجها أبو حيان لفقدها حيث كان له يف ُصحبتها )90(
، لذا رثاها بأبيات من الشعر، ولكن مل تصل )91(أربعون عامًا 

.إلينا تلك االبيات
املرأة العلمية مبلغًا عظيمًا خالل عصر املماليك بلغت منزلة

البحرية وأصبح منحها اإلجازات من األمور البديهية، حيث 
تلقى كثري من العلماء علومهم منها والسيما احلديث، ومن تلك 
املُحدثات اللوايت كان هلّن دور ريادي يف منح اإلجازات املُحدثة
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بنت أمحد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن أمحد املقدسية زينب 
، عاملة احلديث وُمسندة الشام )92(واملعروفة ببنت الكمال

وتلقت علومها من ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦(، اليت ولدت سنة )93(
شيوخ كبار منهم ابراهيم بن خليل وخطيب مردا وأمحد بن 

صفحات وآخرون ال تسع) 94(عبدالدائم وعبداخلالق النشتربي 
.)95(البحث لذكر مجيعهم 

وبعد حصوهلا على اإلجازات من هؤالء الشيوخ بدأت بنت 
... فتفردت بقدر من األجزاء باإلجازة" الكمال بتدريس الطلبة 

" وروت الكثري وتزاحم عليها الطلبة وقرأوا عليها الكتب الكبار
ويكفي أن نشري . ، وأخذت متنح هي اإلجازات العلمية)96(

كان ممن ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤(املؤرخ املعروف الصفدي إىل أن
تلّقوا علومهم منها، كما ذكر يف كتبه أنه حصل على إجازة 
علمية من املُحدثة بنت الكمال يف سنة 

، كما ذكر الذهيب يف كتابه اخلاص عن )97()م١٣٢٨/هـ٧٢٩(
.)98(شيوخه أنه تلقى منها علم احلديث 

لعلمية فقد أشاد كثري من ونظرًا لدورها الفاعل يف احلياة ا
ا كانت  صاحلًة عابدًة  "املؤرخني ببنت الكمال، فمن قائل إ

كثرية الصالة والصيام، وفعل اخلري، وحّدثت بالكتب الكبار، 
... وكانت سهلة التسميع، ُحمبة ألهل احلديث، كرمية النفس

ا ا، وانتفع  ا )99("وتفردت بغالب إجازا " ، وبني قائل آخر إ
كانت ... لطيفة األخالق طويلة الروح... ديّنة خريةكانت 

.)100(" قانعة متعففة كرمية النفس، طيبة اخللق 
ا  " املرأة الصاحلة العذراء"كما اشتهرت املُحدثة بكو

ا يف سبيل العلم، )101( ، فلم تتزوج بل خصصت كل حيا
ا  شيخة صاحلة متواضعة خرية " ففي إشارة من املؤرخ الذهيب إ

، وماتت بنت الكمال يف مجادى )102(" وودة، مل تتزوج قط مت
، وقد جتاوزت التسعني، وكان )م١٣٣٩/هـ٧٤٠(األوىل من سنة 

من بني الذين حضروا الصالة عليها باجلامع املظفري املؤرخ 
حضرت " ، الذي ذكر يف كتابه )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت (السالمي 

ا وكما أش)103(" الصالة عليها ودفنها  ار ابن حجر ، ومبو
نزل الناس درجة يف شيء  " )م1448/ه852ت (العسقالين

).104" (كثري من احلديث 

ومن البيوت العلمية أيضًا اليت اجتهدت يف طلب العلم 
) م1302/ه702ت (دقيق العيدالشيخ تقي الدين بنعائلة

، فمعظم أفراد هذه العائلة كان هلم دور علمي بارز )105(
ي والسيما املُحدثة رقية بنت شيخ اإلسالم خالل العصر اململوك

تقي الدين حممد بن علي بن وهب بن أيب الطاعة الُقشريية 
، وهي عاملة مصرية )106(املعروف والدها بابن دقيق العيد 

، ومسعت )107(باحلديث، ولدت ونشأت مبدينة ُقوص مبصر 
احلديث من عدد من الشيوخ منهم العز احلراين بقراءة والدها 

، ومن أيب بكر بن األمناطي وابن خطيب املزة، وحَدثت )108(
بالقاهرة ومسع منها عدد من العلماء منهم كمال الدين األدفوي 

منها جزءاً من سنن الكشي وأجازت لنا وهي امرأة " الذي قال 
.)109(" متعبدة مالزمة للخري، من بيت العلم والصالح

اإلجازات فضًال عن األدفوي فقد منحت املُحدثة رقية 
الكثرية لعدد من طاليب العلم،  ومن األمور الطبيعية أن تربز هذه 

.  املرأة من بني أفراد هذه العائلة فقد نشأت يف جو علمي
فوالدها كان من أكابر العلماء تعلم بدمشق واالسكندرية مث 
القاهرة، مث وىل قضاء الديار املصرية وذلك يف سنة 

،  )110(ديث الكامليةومشيخة دار احل) م١٢٩٥/هـ٦٩٥(
، )م١٣٠١/هـ٧٠١(واستمر يف منصبه حلني وفاته بالقاهرة سنة 

.)111(وله تصانيف كثرية يف احلديث والفقه 
إذن سارت املُحدثة رقية على سرية والدها يف النشاط 

ا يف شعبان من سنة  يف ) م١٣٤٠/هـ٧٤١(العلمي حلني وفا
.)112(مثانني سنة القاهرة حيث دفنت بالقرافة وهلا حنو من 

امساء املُحدثات خالل عصر املماليك البحرية املُحدثة ومن
، وكانت  )113(نفيسة ابنة ابراهيم بن سامل بن سعيد بن اخلّباز 

ا من أسرة علمية معروفة باسم اخلّباز،  فأخوها وبإشارة  كسابقا
من الذهيب هو الشيخ النجم ابن اخلّباز والذي تلقى الذهيب منه 

، هذا فضًال عن أن ولدي نفيسة أيضًا كانا من )114(ه علوم
.)115(املُحدثني 

ا كانت سنة  ُجتمع املصادر ان تاريخ والد
، باستثناء الذهيب الذي انفرد بالقول )116()م١٢٦٥/هـ٦٦٣(

ا ولدت سنة  ، ورغم إمجاع املصادر )117() م١٢٦٣/هـ٦٦٠(ا
ألخري تلقى بعضاً فإننا نعتقد ان قول الذهيب هو األصح ألن ا
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مسعنا " من علم احلديث على يد املُحدثة نفيسة، فقد ذكر قائالً 
، أي ان املؤرخ املذكور كان يعرفها )118(" منها جزء ابن عرفة 

ا كانت إحدى شيوخه .جيداً ال
مسعت املُحدثة نفيسة وبإفادة من أخيها من شيوخ عدة 

لناصح منهم علي ابن عبدالدائم ومن عبدالوهاب ابن ا
، )119(وعبدالرحيم بن عبد وامساعيل ابن العسقالين وغريهم 

أي أن علومها كانت متنوعة ومن شيوخ عدة، كما أجاز هلا 
الضياء حممد بن حممد بن خواجا وأيوب الفقاعي وأبو شامه، 
وبدأت فيما بعد بتدريس الطلبة،  فسمع منها الكثريون ومن 

صاحب املؤلفات ايلبينهم املُحدث واملؤرخ املشهور الربز 
العديدة، وأيضًا احلافظ واملؤرخ املعروف الذهيب وذكروها يف 

إىل ان توفيت يف ) 121(" وحّدثت كثريًا " ، )120(معاجيمهم 
وُصلي عليها باجلامع ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩(مجادى األوىل سنة 

.)122(املظفري ودفنت بقاسيون 
هللا أم ومن املُحدثات األخريات مؤنسة بنت صبيح بن عبدا

حممد عتيقة اجلمال عبدامللك اليت توفيت يف سنة 
فقد مسعت .  واليت انفرد العسقالين بذكرها) م١٣٤٨/هـ٧٤٩(

احلديث من العز احلراين وأجاز هلا الفخر الرازي وحّدثت حلني 
ا يف شعبان من العام املذكور بالقاهرة  .)123(وفا

ت الكثري من واجلدير باإلشارة أن بيوتًا علمية عريقة اجنب
مثًال واليت تنتسب )124(النساء املُحدثات، كعائلة الُسبكي 

إليها املُحدثة ستيتة بنت الشيخ تقي الدين الُسبكي علي بن 
، املولودة يف القاهرة )125(عبدالكايف واليت كانت ُتكىن أم اخلري 

، واليت اجتهدت يف طلب العلم،  )126()م١٣١٦/هـ٧١٦(سنة 
وغريه، ومسع )127(بن عمر الكرديفقد مسعت من حسن

.)128(منها العلماء وحّدثوا عنها
وعائلة الُسبكي من العوائل املعروفة مبصر خالل العصر 

فوالد ستيتة . اململوكي األول وكان هلا دور فعال يف احلياة الفكرية
الشيخ اإلمام واحلافظ تقي الدين الُسبكي كان ُحمدثًا مشهوراً  

كتب يف علوم شىت، فقد مجع فنون العلم من كتب الكثري من ال
الفقه واألدب والنحو واللغة والشعر والزهد والورع،  وويل قضاء 

وخترج على يديه طائفة من العلماء ) م١٣٣٩/هـ٧٣٩(الشام سنة 

ا نشأت )129( ، لذا من البديهي ان تربز ابنته ستيتة السيما وأ
.يف أحضان عائلة علمية عريقة

ذكورة أجنبت اثنني من األبناء كانا ُحمدثني أيضاً واملُحدثة امل
ومها بدرالدين ابن أيب الفتح والقاضي سري الدين ابن املساليت 

، غري ان أفراد هذه االسرة أصيبوا بفاجعة قاسية حينما )130(
تويف أغلبهم يف عام انتشار مرض الطاعون يف العامل اإلسالمي

نهم املُحدثة ستيتة،  ، ومن بي)131(والسيما يف مصر والشام
فقد ذكر املؤرخ ابن العماد احلنبلي أن يف ذلك العام تويف عدد 
من أفراد عائلة الُسبكي منهم املُحدثة املذكورة يف سنة 

، حيث ينعتها املؤرخ ويل الدين أيب )132() م١٣٧٤/هـ٧٧٦(
.)133(" بالشيخة األصيلة املُسندة الكاتبة" زرعة بـ 

اصة بالعصر اململوكي األول زاخرة إن كتب التواريخ اخل
االت العلمية،  ومليئة بأمساء العشرات من النساء العاملات يف ا
ولكن ال يسعنا ذكر مجيعهن لذا نشري أخريًا إىل ُحمدثة ليست 
األخرية بالطبع ولكن ميكن االكتفاء مبا أوردناه خالل 
الصفحات السابقة من البحث، أال وهي فاطمة بنت حممد بن 

، )134(اس بن حامد السكاكيين واملعروفة بأم عبدالقادر عب
ا فقط، حيث ولدت يف عام  تكتفي املصادر بذكر سنة والد

تقريباً، وتعلمت على يد نساء مثلها بينهن ) م١٢٦٢١/هـ٦٦٠(
حبيبة بنت أيب عمر وزينب بنت مكي وخدجية بنت الشهاب 

ري إىل ، ورغم دورها فإن تلك املصادر ال تش)135(بن راجح 
ا .تاريخ وفا

:الفقه
يُعرف الفقه بأنه علم يبحث يف األحكام الشرعية الفرعية 
العملية من حيث استنباطها من األدلة التفصيلية، وفائدته 
حصول العمل به على الوجه املشروع، والغرض منه حتصيل 

.)136(ملكة االقتدار على األحكام الشرعية 
اولنا دور املرأة يف جمال يف الصفحات السابقة من البحث تن

احلديث وقد الحظنا كثرة أعداد املُحدثات يف العصر اململوكي 
األول، ولكن الذي يسرتعي انتباهنا خالل الفقرة اخلاصة بالفقه 
ال وقد نوهنا سابقًا ان سهولة  هو قلة العامالت يف هذا ا
تناول احلديث كان وراء إقبال النساء عليه مقارنة بعلم الفقه، 
فاألخري يُعىن باألحكام الشرعية واستنباط االحكام منها وهذا 



لد 501،2015-485ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

492

لذا نرى القليل جدًا من النساء .  ليس باألمر السهل أو اهلني
يتجرأن ويتناولن الفقه وذلك لصعوبة اخلوض يف غماره ويرتكن 

.األمر للرجال اخلوض فيه
من بني طيات املصادر التارخيية اخلاصة بتلك احلقبة مل نعثر 

ال، وهي الشيخة املفتية سوى على فقيهة واحدة دخلت هذا ا
، فاطمة )137(الفقيهة العاملة القانتة الزاهدة العابدة، أم زينب 

، واليت قيل )138(بنت عباس بن أيب الفتح البغدادية احلنبلية 
.عنها وعن علمها الكثري من قبل املؤرخني

لفقه، كان للشيخة فاطمة بنت عباس دور كبري يف جمال ا
ا  ، )139(" كانت تدري الفقه جيدًا " فقد ذكر الصفدي أ

" ، )140()م1328/ه728ت (ولشدة ذكائها كان ابن تيمية
، كما وصفها )141(" يتعجب من علمها وذكائها ويثين عليها 

سيدة " بـ )م1679/ه1089ت (ولقبها ابن العماد احلنبلي
ا  من النساء وقمن ، وانتفع منها الكثري )142(" نساء زما

بالتوبة على يديها وذلك يف دمشق، مث انتقلت إىل مصر وذاع 
ا يف مصر مجاعة من النساء  ، أما )143(صيتها وانتفعت 

ا تعلمت الفقه من شيوخ وفقهاء  خبصوص مصدر علمها فإ
.)144(املقادسة وغريهم 

ا  ا املؤرخون كثريًا فمن قائل عنها إ كانت وافرة "وأشاد 
ل والعلم، قانعة باليسري، حريصة على النفع والتذكري، ذات العق

ا نساء دمشق، مث  إخالص وخشية وأمر باملعروف أنصلحت 
، ومن )145(" وكان هلا قبول زائد ووقع يف النفوس. نساء مصر
ا نساء دمشق وبصدقها يف وعظها " قائل آخر  انصلحت 

.)146(" وتذكريها وقناعتها 
كانت تصعد املنرب وتعظ النساء، وهذه ويبدو ان املذكورة  

من األمور النادرة احلدوث يف العامل اإلسالمي، ألن املعروف أن 
صعود املنرب اقتصر على الرجال فقط، ولكن الفقيهة فاطمة بنت 

وقد أثار فعلها . عباس جترأت وصعدت املنرب كي تعظ النساء
نفسي بقي يف : " هذا فضول شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قال

اها، فنمت ليلًة  ا تصعد املنرب، وأردت أن أ فيها شيء لكو
: يف املنام فسألته عنها، فقال) صلى اهللا عليه وسلم(فرأيت النيب 
.)147(امرأة صاحلة 

بقيت الفقيهة فاطمة بنت عباس على نشاطها احلثيث، 
حيث كان لكالمها قبول ووقع كبري يف النفوس، لذا انتفع من 

ا زارها احلافظ واملؤرخ علمها خلق ك ثري من النساء، ولشهر
، وبعد حياة حافلة )148(الذهيب ليتعرف عليها عن قرب 

مبصر ) م١٣١٤/هـ٧١٤(توفيت الفقيهة يف ذي احلجة من سنة 
ا خالئق )149(عن نيف ومثانني سنة  ، وشارك يف تشييع جناز
.)150(حسب تعبري احلنبلي 

:تعليم القرآن الكريم والوعظ
تقتصر اهتمام املرأة على علمَي احلديث والفقه فقط، بل مل

خاضت جمال تعليم القرآن الكرمي أيضاً، رغم أنه كان من األمور 
الصعبة واليت زاوهلا الرجال بشكل كبري ملا يتطلبه من جهد 
وحرص شديد يف عدم الوقوع يف اخلطأ ألنه مرتبط بكالم اهللا 

ململوكي األول جترأت عز وجّل، غري ان املرأة يف العصر ا
واقتحمت هذا املضمار أيضاً، ومن االمساء الواردة يف تلك 

، خالة )151(احلقبة أمساء بنت الفخر إبراهيم بن عرصة 
، وهي من ربات العبادة )152(القاضي نورالدين ابن الصائغ

، )م١٢٤٨/هـ٦٤٦(، ولدت سنة )153(والزهد والصالح 
، مث أخذت تلقن )154(" ة بالعابدة الزاهد" وتزهدت فُعرفت 

النسوة القرآن الكرمي وتعلمهن العلم والقرب، وكانت ُجتهد 
ا إىل اهللا تعاىل  .)155(نفسها فيما يقر

توفيت املقرئة " مع الزهد احلقيقي باطنًا وظاهراً "ذكر الربزايل 
امساء بنت الفخر إبراهيم يف مجادى األول من سنة 

ثريات اآليات القرأنية ، بعد أن علمت الك)م١٣٠٨/هـ٧٠٨(
)156(.

فضًال عن املقرئة أمساء، برزت امرأة أخرى يف جمال تعليم 
القرآن الكرمي فاقت الرجال يف جتويدها، وهي الشيخة العابدة 
الصاحلة العاملة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت ابراهيم بن 

، )158(، زوجة الشيخ احلافظ مجال الدين املزي )157(صديق 
ومسعت من شيوخ ) م١٢٦٢/هـ661(ت املذكورة يف سنة ولد

مشهورين من أمثال أيب الفضل بن عساكر وأيب العباس ابن 
عبداهلادي، وحدثت وكانت حتفظ القرآن الكرمي لذا بدأت تلقنه 

وكان زوجاً )م1373/ه774ت (، وذكر ابن كثري)159(للنساء 
ا  ا " البنتها أ ا كانت عدمية النظري يف نساء زما لكثرة عباد
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ا وإقرائها القرآن بفصاحة وبالغة وأداء صحيح يعجز كثري  وتالو
من الرجال عن جتويده، وختمت نساء كثريات، وقرأ عليها من 
ا وبصالحها ودينها وزهدها يف الدنيا،  النساء خلق،  فانتفعن 
وتقللها منها، مع طول عمر بلغت مثانني سنة أمضتها يف طاعة 

وكان الشيخ حمسنًا إليها مطيعاً، ال يكاد . وةاهللا صالة وتال
).160(" خيالفها حلبه هلا طبعاً وشرعاً 

ان النص السابق يعطينا صورة كاملة عن قارئة القرآن عائشة 
ا وفصاحتها وبالغتها وأدائها . بن ابراهيم فالنص يؤكد امكانيا

ا  الصحيح للقرآن الكرمي حبيث فاقت الرجال يف ذلك، كما أ
ادت الكثري من النسوة يف تعليمهن القرآن الكرمي فقد انتفعن أف

ا أفنت جلها يف  من دينها وعلمها، ومع طول عمرها غري ا
ا كانت من  طاعة اهللا سبحانه وتعاىل، كما علينا عدم نسيان أ
عائلة علمية عريقة،  فزوجها احلافظ املزي كان ُحمدث الديار 

هو احلافظ واملُفسر واملؤرخ ) ازوج بنته(الشامية، كما أن صهرها 
املعروف ابن كثري، فالبد أن إحاطتها بعائلة علمية من هذا النوع 

ا .له تأثري كبري على علمها وقدرا
ويؤكد ابن حجر العسقالين ما ذهب إليه ابن كثري،  حيث 
ذكر أن عدداً من النساء متّكن من ختم القرآن على يديها، كما 

، وتوفيت يف مجادى )161(تقللة منهاكانت زاهدة يف الدنيا م
، ودفنت مبقابر الصوفية غريب )م١٣٤٠/هـ741(األول من سنة 

.)162(قرب الشيخ ابن تيمية 
إىل جانب تعليم القرآن الكرمي مارست املرأة الوعظ أيضاً، 
فقد أسلفنا يف املبحث اخلاص عن احلديث دور الشيخة فاطمة 

تصعد املنرب لذا تاب بنت عباس يف وعظ النساء حيث كانت 
الكثري من النساء يف دمشق ومصر من تأثري وعظها، ولشدة 

يثين عليها، حيث  )م1328/ه728ت (ذكائها كان ابن تيمية
كانت حتضر جملسه، فاستفادت منه ومن غريه وكان الشيخ 

كثرة مسائلها " يصفها بالفضيلة والعلم، وأنه كان يستعد هلا من 
ا وسرعة ف وختمت نساء كثريات القرآن " همهاوُحسن سؤاال

على يديها منهن،  نقًال عن ابن كثري،  زوجة الشيخ مجال الدين 
وهي محاة املؤرخ املذكور وكذلك ) عائشة بنت صديق(املزي 

.)163(زوجته أمة الرحيم زينب 

ال وهي ضيفة تكما كان لواعظة اخرى دور يف هذا ا
بن ذبيان الكاليب بنت املُحدث مشس الدين حممد بن بشارة 

، أم ناصر الدين، مسعت من أبن أيب اخلري واملسلم بن )164(
، )165(" واعظة صاحلة هلا رواية " عالن وغريمها، وكانت 

، وتوفيت يف ذي احلجة )166(ووعظت كثريًا من نساء عصرها 
.)167() م١٣٦١/هـ٧٦٣(من سنة 
:األدب

والوعظ، إىل جانب احلديث والفقه وقرأة القرآن الكرمي 
سامهت املرأة يف نشاطات األدب والشعر أيضاً، ومن ذلك 
مسامهة مؤنسة بنت الشيخ حممد بن علي بن البيطار املقرىء 
األديبة الفاضلة كانت هلا أشعار كثرية مسعها أكابر العلماء 

) :م١٣٤٨/هـ٧٤٩(، ومن شعرها الذي روته يف عام )168(

السمتيدمودُة شراب الَسالف مدامٌة   م عند انقضاء ا
إذا جئتهم يوماً لدفع ملمة       شبيه التصاوير اليت يف الكنائس

ا رجعت مبأمول منهلم صحبة ال روح فيها كأ
)169(الفضل آيس 

كما كان للشاعرة واألديبة ُنضار بنت الشيخ أثريالدين أيب 
ث، وبإشارة حيان دور يف جمال األدب فضًال عن دورها يف احلدي

ا حفظت مقدمة يف النحو، وكانت جتيد القراءة  من والدها فا
ا كانت تعرب جيداً، باالضافة إىل  والكتابة، وذكر والدها ا

.)170(نظمها للشعر 
من األمور البديهية بروز ُنضار يف جماالت احلديث والشعر 
واألدب فقد نشأت يف عائلة علمية معروفة، حيث أخذت 

ا املُحدثة ُزمرد بنت أيرق احلديث من و  ، )م1335/هـ736(الد
بينما كان والدها الشيخ أثري الدين أبو حيان عاملًا حنوياً مشهوراً 
ا  لذا تعددت مواهب االبنة بني احلديث واألدب، فذكر عنها ا

كانت فاضلة فصيحة خاشعة ناسكة حىت كانت تفوق كثرياً " 
.)171(" تام وظرف من الرجال يف العبادة والفقه مع مجال 

ا وكما ذكرنا سابقًا توفيت  ورغم نشاط ومواهب ُنضار فإ
فالشاعرة واألديبة واملُحدثة املذكورة توفيت يف . يف سن مبكرة

، وبقي عنها كتاب والدها بامسها )172()م١٣٢٩/هـ٧٣٠(سنة 



لد 501،2015-485ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

494

وهو كتاب كثري الفوائد وفق ) النضار يف املسالة عن نضار(وهو 
.)173(ما ذكره ابن حجر

:ستنتاجاتاال
اية البحث  :إىل مجلة نتائج منهاناوصلتيف 

- ٦٤٨(مارست املرأة يف عصر املماليك البحرية - 1

دورها العلمي يف جمتمع مصر وبالد ) م١٣٨٢- ١٢٥٠/هـ٧٨٤
الشام حبرية كاملة، فلم تكن يف منأى عن ساحة النشاط 

فة، ومل مييز بني العلمي، بل تلقت نصيبًا وافرًا من العلم واملعر 
الرجل واملرأة يف ميدان احلياة الفكرية، فنالت املرأة مكانة مرموقة 

.مبشاركتها الفعالة يف النشاطات العلمية
متيز عصر املماليك البحرية بربوز عدد من األسر العلمية - 2

فيها، وكان الكثري من النساء من تلك العائالت املعروفة، كعائلة 
دقيق العيد وغريها، وقد أجنبت تلك العوائل الُسبكي وعائلة ابن

العديد من العاملات الاليت برزن يف جماالت احلديث والفقه 
.وتعليم القرآن الكرمي والوعظ فضالً عن جمال األدب

ال الفكري خالل العصر - 3 من ابرز إسهامات املرأة يف ا
اململوكي األول كان يف جمال احلديث، فالذي يسرتعي انتباه 
الباحث يف هذه احلقبة هو كثرة املُحدثات، فبني صفحات 
املصادر أمساء العشرات منهن،  سامهن يف اخذه من شيوخ  
كبار، مث أصبحن مينحن اإلجازات لطاليب العلم، فنرى الكثري 
من األمساء الالمعة يف احلديث أخذت اإلجازات من النساء 

.منهم الذهيب والصفدي والربزايل وغريهم
لوقت الذي اقتصر فيه نشاط املرأة على جمال احلديث، يف ا- 4

بقيت العلوم الدينية األخرى قليلة اخلوض فيها، منها الفقه مثالً 
فالقليالت متَكن من خوض غماره نظرًا لصعوبة العمل فيه، 
فاملتخصص يف الفقه عليه البحث يف األمور الشرعية وحتصيل 

لذا نرى اعتكاف األحكام منها، وهذا ليس باألمر اليسري، 
.النساء وابتعادهن عن هذا العلم

من املعروف لدى اجلميع أن صعود املنرب والوعظ ، كان - 5
واليزال إىل يومنا هذا مقتصرًا على الرجال دون النساء، غري أن 
الذي مّيز احلياة الفكرية خالل عصر املماليك البحرية، جرأة 

ففي رواية نادرة من .املرأة وكسرها هذه القيود وصعودها املنرب

نوعها ورد عن الشيخة املفتية الفقيهة الواعظة فاطمة بنت عباس 
ا  ا أُعجب  اليت كانت تصعد املنرب وتعظ فيها النساء، وجلرأ

.شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي كان يثين عليها
بقي أن نشري إىل نتيجة يف غاية األمهية، وهي أن النهضة - 6

عصر املماليك البحرية مل تقتصر على الفكرية اليت شهدها 
العلوم الدينية البحتة بل مشلت األدب والشعر أيضاً، فظهر عدد 
ّن مل يتجاوزن أصابع  من األديبات والشاعرات على الرغم من أ
اليد، فإن وجود امسائهن أضاف اىل احلياة الفكرية روحًا جديداً 

ن األدبية .من خالل مسامها

الهوامش
لدولة اململوكية األوىل بالبحرية نسبة إىل مماليك امللك الصاحل مسيت ا- 1

جنم الدين أيوب النه اسكنهم يف جزيرة الروضة وسط النيل، يف حني ذكر 
م جلبوا عن طريق البحر م مسوا بالبحرية ال سعيد : يُنظر. البعض ا

م، 1960عبدالفتاح عاشور، العصر املماليكي يف مصر والشام، القاهرة، 
أمحد خمتار العبادي، قيام دولة املماليك االوىل يف : للمزيد راجع؛5ص 

.97م، ص1982مصر والشام، االسكندرية، 

، دمشق،)دراسة فكرية(عمار حممد النهار، عصر املماليك البحرية - 2
.257صم، ٢٠٠٧

حممد بن أمحد بن قامياز ) م١٣٤٩-١٢٧٤/هـ٧٤٨- ٦٧٣:(الذهيب- 3
س الدين أبو عبداهللا الذهيب، مولده ووفاته يف الشيخ اإلمام احلافظ مش

دمشق رحل إىل القاهرة وطاف كثريًا من البلدان، تصانيفه كثرية منها 
) طبقات القراء(و ) دول اإلسالم(و ) تاريخ النبالء(و ) تاريخ اإلسالم(

إحسان : الكتيب، فوات الوفيات، حتقيق: للمزيد يُنظر. وغريها من الكتب
.٣١٦- ٣١٥م، ص١٩٧٤عباس، بريوت،

الشيخ اإلمام احلافظ قاضي القضاة تقي الدين أبو احلسن : الُسبكي- 4
، اهتم )م١٢٨٤/هـ٦٨٣(علي بن عبدالكايف الُسبكي  املصري، ولد سنة

باحلديث وكتب شيئًا كثريًا عن سائر العلوم، وبرز يف الفقه واألدب والنحو 
).م١٣٣٩/هـ٧٣٩(سنةالشامواللغة والشعر والزهد والورع،  ويل قضاء

وُسبك . 39م، ص١٩٨٠احلسيين الدمشقي، ذيل تذكرة احلفاظ، بريوت،
علي باشا مبارك، اخلطط التوفيقية، . نسبة إىل قرية من قرى املنوفية مبصر

.18ص،12جم،2001، ، القاهرة2ط

.شؤون الدينيةالعدداً من العاملات يف سنتناول يف الصفحات القادمة- 5
.297صمد النهار، عصر املماليك البحرية،عمار حم- 6

مسري صربي شبل، املؤثرات املشرقية يف العصر اململوكي، األسكندرية،- 7
.324صم،٢٠١٣
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خليل بن أيبك بن )م١٣٦٣- ١٢٩٦/هـ٧٦٤- ٦٩٦(:لصفديا- 8
عبداهللا، صالح الدين أبو الصفا ابن عزالدين الصفدي، الشيخ واإلمام 

بفلسطني ومسع احلديث وتفقه وبرع م١٢٩٦/هـ٦٩٦سنةواألديب، ولد
و ) الوايف بالوفيات(يف العربية واألدب حفظ القرآن والف كثرية منها 

، وىل  )نكت اهلميان يف ذكر العميان( و ) أعيان العصر وأعوان النصر(
م١٣٦٣/هـ٧٦٤تويف سنةكتابة بيت املال بدمشق وكتابة السر حبلب

: الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، حتقيقاملقريزي، ُدرر العقود. بدمشق
ابن تغري بردي، ؛٧٧، ص ٢مجم،٢٠٠٢بريوت،حممود اجلليلي،

نبيل حممد عبدالعزيز، القاهرة،: حتقيقاملنهل الصايف واملستويف بعد الوايف،
.٢٥٨-٢٤١ص ص ،٥جم،١٩٨٨

الربزايل... القاسم بن حممد) م١٣٣٩-١٢٦٧/هـ٧٣٩- ٦٦٥(:الربزايل- 9
زار .  اإلشبيلي، علم الدين،  مؤرخ أصله من اشبيلية، ومولده بدمشق

مصر واحلجاز وألف كتابًا يف التاريخ جعله صلة لتاريخ أيب شامة، ورتب 
أمساء من مسع منهم، ومن أجازوه يف رحالته، توىل مشيخة دار احلديث 

ن ،  والربزايل نسبة إىل برزالة بطن م)م١٣٣٩/هـ٧٣٩(بدمشق، تويف سنة 
الزركلي، األعالم، ؛18احلسيين الدمشقي،  ذيل تذكرة احلفاظ، ص. الرببر 

.17، ص 5ج
.257عمار حممد النهار، عصر املماليك البحرية، ص- 10

.٦٤٦ص ، ٥م، ج١٩٦٤القلقشندي، صبح األعشى، القاهرة،- 11

حممود حممد الطناحي، : الُسبكي، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق- 12
.٢٣٧ص ،٢م، ج١٩٩٢حممد احللو، القاهرة، عبدالفتاح

، بريوت، 1عمر بن عبدالوهاب، ط: الصفدي، الوايف بالوفيات، حتقيق- 13
حممود األرناؤوط، : الذهيب، تاريخ اإلسالم، حتقيق؛67ص ، 15م، ج٢٠١٠

.706، ص 7م، جمـ ١٩٩١دمشق، ، 1ط

،5، طعمر رضا كحالة، أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم- 14

.116ص ، 2م، ج١٩٨٤بريوت، 

الروضة الغناء يف أعالم ، 67ص،15الصفدي، الوايف بالوفيات، ج - 15
: إدارة البحث واإلعداد يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: النساء، إعداد

.438ص ، 1م، ج٢٠١٢، دمشق،1رضوان دعبول، ط

؛328، ص )هـ٦٩٠- ٦٨١(الذهيب، تاريخ اإلسالم، حوادث - 16
.67ص ،15ي، الوايف بالوفيات، ج الصفد

ابن العماد احلنبلي، شذرات ؛328الذهيب، تاريخ اإلسالم، ص - 17
.706ص ، 7الذهب، جمـ 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ج ؛  328الذهيب، تاريخ اإلسالم، ص - 18
.67ص ، 15

عمر رضا  ؛706ص ، 7ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب، جمـ - 19
.118، ص 2النساء، ج كحالة، أعالم

.118ص ، 2عمر رضا كحالة، املصدر نفسه، ج- 20

حممد مصطفى : املقريزي، السلوك ملعرفة دول امللوك، قام بنشره- 21
ابن حجر العسقالين، الُدرر ؛ 21، ص1ق، 2م، ج٢٠٠٧زيادة، القاهرة، 

.11921، ص 2م، ج١٩٩٣الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، بريوت، 

ابن العماد ؛119، ص 2حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، جابن- 22
.22، ص 8احلنبلي، شذرات الذهب، جمـ 

، 1روحية عبدالرمحن السيويف، ط: معجم شيوخ الذهيب، حتقيق- 23
.200م، ص ١٩٩٠بريوت، 

.ن ، م ، ص- 24
.ن ، م ، ص- 25
ا يُنظر- 26 مصطفى : الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، حتقيق: عن وفا

، 2م، جمـ ١٩٩٣، بريوت، 1بن علي عوض، ربيع أبو بكر عبدالباقي، ط
علي أبو زيد : الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، حتقيق؛482ص 

.389ص، 2م، ج١٩٩٨بريوت، ، 1وآخرون، ط

ر دجلة جنويب مدينيت آمد : إسعرد- 27 تقع مدينة إسعرد بالقرب من 
رينود وماك  : البلدان، اعتىن بتصحيحه وطبعهأبو الفداء، تقومي. وميافارقني

.389كوكن ديسالن، باريس، ص 

الصفدي، الوايف بالوفيات، ؛ 424الذهيب، معجم شيوخ الذهيب، ص - 28
.220ص ، 3ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج ؛700، ص 23ج 

ل بن جنم الدين ابراهيم بركات بن أيب الفض:الشيخ ابراهيم بن القرشية- 29
القرشية البعلبكي الصويف، أحد األعيان الصوفية وأكابر الفقهاء، تويف 

ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب، ). م١٣٣٩/هـ٧٤٠(بدمشق سنة 
.219، ص 8جمـ

الصفدي، الوايف بالوفيات، ؛ 425الذهيب، معجم شيوخ الذهيب، ص - 30
.220ص ، 3ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج؛700ص ، 23ج 

، 3الُدرر الكامنة، ج؛ 700ص ، 23الصفدي، الوايف بالوفيات، ج - 31
.221ص 

ابن ؛ 486ص ، 2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ - 32
الروضة الغناء ؛ 52ص ، 8العماد احلنبلي، شذرات الذهب، جمـ 

.322ص ، 2يف أعالم النساء، ج 

شق، ويف سفحه مقربة وهو اجلبل املشرف على مدينة دم: قاسيون- 33
: حتقيقياقوت احلموي، معجم البلدان،. أهل الصالح، وفيها آثار األنبياء
.  295، ص 4جم، ١٩٩٠فريد عبدالعزيز اجلندي، بريوت، 

ابن حجر العسقالين، ؛425الذهيب، معجم شيوخ الذهيب، ص - 34
.221، ص 3الُدرر الكامنة، ج 

.73البحرية، ص عمار حممد النهار، عصر املماليك - 35

، 15الوايف بالوفيات، ج ؛ 398، ص 2لصفدي، أعيان العصر، ج ا- 36
.121ص ، 3خريالدين الزركلي،األعالم، ج ؛117ص 
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ابن حجر العسقالين، ؛ 399، ص 2الصفدي، أعيان العصر، ج - 37
.129،ص 2الُدرر الكامنة، ج

دين أرغون وهو األمري سيف ال: األمري سيف الدين أرغون النائب- 38
وكان من أعيان الناصري، كان من مماليك امللك الناصر حممد ابن قالوون،

األمراء وأشتغل باألدب كما كان فقيهًا متمسكًا باحكام الشريعة، كثري 
احملبة ألهل العلم ومجع كتب كثرية يف فنون شىت، واله الناصر نيابة السلطنة 

ابن : للمزيد يُنظر. )م١٣٢٩/هـ٧٣٠(مبصر أوًال مث حبلب تويف سنة 
سعيد حممد حممد أمني، : احلبيب، تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه، حتقيق

عبدالسالم الرتمانيين، أحداث التاريخ ؛٢١١م، ص ١٩٨٢القاهرة، 
.١٢٥٧، ص ٢م، مج١٩٩٤االسالمي برتتيب السنني، دمشق، 

توفرة بني أيدينا مل نعثر يف املصادر امل: جنم الدين عبدالرمحن الشريازي- 39
.على ترمجة له

الروضة الغناء يف ؛117ص ، 15الصفدي، الوايف بالوفيات، ج - 40
.37، ص 2أعالم النساء، ج

.129ص ، 2الُدرر الكامنة، ج- 41

.117ص ، 15الوايف بالوفيات ، ج- 42

.398ص ، 2أعيان العصر، ج- 43

.399ن، م، ص - 44

.املتوفرة بني أيدينا على معلومات عنهمل نعثر يف املصادر : الوايف:45
... الشيخ اإلمام احملدث حمب الدين عبداهللا بن أمحد : ابن احملب- 46

املقدسي احلنبلي مسع الكثري وكان له جمالس وعظ من الكتاب والسنة، 
م ودفن 1337/ه737وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية حيب قرأته، تويف سنة 

أبو هاجر حممد : يف خرب من غرب، حتقيقالذهيب، العرب: يٌنظر. بقاسيون
.396ص ،18، ج)ت.د(السعيد، بريوت، 

الشيخ العالمة حممد بن علي بن : القاضي فخرالدين املصري: 47
عبدالكرمي أبو الفضائل القاضي فخرالدين املصري، مولده يف دمشق سنة 

م، كان فقيهًا فاضًال بارعًا يف فنون عدة، توىل القضاء 1292/ه691
الصفدي، الوايف .م1447/ه751دمشق ودَرس مبدارسها تويف سنة ب

ص ،10؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج188، ص9بالوفيات، ج
250.
ص ،2الُدرر الكامنة ، ج؛399ص ،2الصفدي، أعيان العصر ، ج- 48

.173ص،2عمر رضا كحالة ، أعالم النساء ، ج؛129

ابن حجر العسقالين، ؛66، ص15الصفدي، الوايف بالوفيات، ج - 49
، ص 1، ق 2املقريزي، السلوك، ج ؛118ص ،2الُدرر الكامنة، ج 

239.
ابن العماد احلنبلي، ؛389، ص 2الصفدي، أعيان العصر، ج - 50

.103ص ،8شذرات الذهب، جمـ 

؛258ص ،9م، ج ١٩٤٢ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، القاهرة، - 51
هلامشي املكي، حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، احلافظ تقي الدين ا

.239،ص 1ق،2املقريزي، السلوك، ج؛101م، ص ١٩٨٠بريوت، 

الروضة الغناء، ؛118ص ،2ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج- 52
.394ص ،1ج

.389، ص 2أعيان العصر، ج؛67، ص 15الوايف بالوفيات، ج - 53

النجوم ؛118ص ،2رر الكامنة، جابن حجر العسقالين، الدُ - 54
.103ص ،8شذرات الذهب، جمـ؛ 258ص ،9الزاهرة، ج

.199معجم شيوخ الذهيب، ص - 55

ابن العماد ؛496، ص 2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ - 56
.103، ص 8احلنبلي، شذرات الذهب، جمـ 

.394، ص 1الروضة الغناء، ج- 57

.258ص ،9النجوم الزاهرة، ج- 58

ٌحمدث مشهور مسع من ... أبو املنجا عبداهللا بن عمر: ابن الليت- 59
ابن : يٌنظر.  م1237/ ه635شيوخ عدة وحصل على إجازات، تويف سنة 

.170، ص6العماد احلنبلي، شذرات الذهب، ج

أبو الفضل اهلمذاين ... جعفر بن علي بن أيب الربكات: اهلمذاين- 60
احملدث الفقيه، قرأ الفقه والقراءات السبع وأجاز له اإلسكندراين، املقرىء،

الذهيب،تاريخ . م1238/ه636عدد من الشيوخ، حَدث بالكثري وتويف سنة 
.284ه، ص 636اإلسالم، حوادث سنة 

.101حلظ األحلاظ، ص ؛ 389ص ، 2الصفدي، أعيان العصر، ج- 61
.118، ص 2الُدرر الكامنة، ج- 62

.املتوفرة على أية ترمجة لهمل نعثر يف املصادر - 63
ابن العماد احلنبلي، ؛239، ص 1، ق1املقريزي، السلوك، ج- 64

.103ص ،8شذرات الذهب، جمـ 

الروضة الغناء، ؛ 429ص ، 1ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج- 65
.61ص ، 1ج

، 2أعيان العصر، ج؛117، ص 15الصفدي، الوايف بالوفيات، ج- 66
.399ص 

، )املعروف بتاريخ ابن اجلزري( بن اجلزري، تاريخ حوادث الزمان ا- 67
؛143، ص 2م، ج١٩٩٨بريوت، ،1عمر عبدالسالم تدمري، ط: حتقيق

.127ص ، 2ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج

معجم الذهيب،؛ 143ص ، 2ابن اجلزري، تاريخ ابن اجلزري، ج- 68
.232شيوخ الذهيب، ص 

.143، ص 2جلزري، جتاريخ ابن ا- 69

.ن ، م ، س - 70
ابن حجر العسقالين، ؛117، ص 15الصفدي، الوايف بالوفيات، ج- 71

.127، ص 2الُدرر الكامنة، ج

.27، ص 2الروضة الغناء، ج؛232معجم شيوخ الذهيب، ص - 72
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مل ترد يف املصادر التارخيية سوى معلومات :  عبدالرمحن الدباهي:73
فهو زوج احملدثة ست الفقهاء، وكان له دور يف رواية متواضعة جدًا عنه،

.232الذهيب، معجم شيوخ الذهيب، ص . احلديث

وهي فاطمة أبنة املُحدثة ست الفقهاء : فاطمة بنت الدباهي- 74
ا سنة  ، )م١٢٥٢/هـ٦٥٠(الواسطي برزت يف رواية احلديث، وتاريخ والد

معجم شيوخ : يُنظر).م١٣٣٩/هـ٧٤٠(وتوفيت يف ربيع األول من سنة 
.431الذهيب، ص 

.232معجم شيوخ الذهيب، ص - 75

ابن العماد ؛498، ص 2لذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـا- 76
.128، ص 8احلنبلي، شذرات الذهب، جمـ 

.27، ص 2الروضة الغناء، ج؛ 232معجم شيوخ الذهيب، ص - 77

سقالين، الُدرر ابن حجر الع؛ 143ص ، 2تاريخ ابن اجلزري، ج- 78
ص ، 2عمر رضا كحالة، أعالم النساء، ج؛127، ص 2الكامنة، ج

161.
ابن حجر العسقالين، الُدرر ؛ 899، ص 3تاريخ ابن اجلزري، ج- 79

.116، ص 2الكامنة، ج

احلسيين : يُنظر)  هـ٧٤٥- ٦٥٤(عن الشيخ أثريالدين بن حيان - 80
.29-23الدمشقي، ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب، ص ص 

أبو املعايل اهلمذاين املصري ...أمحد بن إسحاق بن حممد: األبرقوهي- 81
، كان رجًال خريًا متواضعًا ُحسن القراءة )هـ٧٠١- ٦١٥(األبرقوهي 

معجم شيوخ الذهيب، ص ). م١٣٠١/هـ٧٠١(للحديث تويف مبكة سنة 
26.
.383، ص 2الصفدي، أعيان العصر، ج- 82

عبدول،؛ 116، ص2الكامنة، جابن حجر العسقالين، الُدرر - 83
.385، ص1الروضة الغناء، ج

عمر رضا كحالة، أعالم ؛ 521ص ، 5الصفدي،أعيان العصر، ج- 84
.177، ص 5النساء، ج

.521، ص 5أعيان العصر، ج- 85

.178، ص 5ن ، م ، س ، أعالم النساء، ج- 86

.178، ص 5أعالم النساء، ج- 87
.521ص ، 5الصفدي، أعيان العصر، ج- 88

.521، ص 5أعيان العصر، ج- 89

، 2الصفدي، أعيان العصر، ج؛ 899، ص 3تاريخ ابن اجلزري، ج- 90
.37ص ، 2عمر رضا كحالة، أعالم النساء، ج؛383ص 

.899ص ، 3تاريخ ابن اجلزري، ج- 91

بريوت، ، 1صاحل مهدي عباس، ط: السالمي، الوفيات، حتقيق- 92
ص ، 2الين، الُدرر الكامنة، جابن حجر العسق؛ 316، ص 1م، ج١٩٨٢

117.
ياسني طاهر األغا، : مصنفون وعلماء أرض اإلسراء، مجع وإعداد- 93

.191م، ص ٢٠٠٩، القاهرة، 1نبيلة فخري اإلغا، ط

الشيخ اإلمام املُحدث ضياء الدين أبو ) هـ٦٤٨- ٥٣٧:  (النشتربي- 94
كان فقيهاً العراقي النشتربي، رحل ومسع ببغداد ومصر ودمشق، و ...حممد
ذيب سري أعالم النبالء، حتقيق: يُنظر. عاملاً  شعيب األرناؤوط، : الذهيب، 

.287ص ، 3م، ج١٩٩١بريوت، ، 1ط

نظرًا لكثرة امساء العلماء والشيوخ الواردين يف البحث لذا ال يسعنا - 95
.إعطاء ترمجة عن كل واحد منهم

.117، ص 2الُدرر الكامنة، ج- 96
.390ص ، 2أعيان العصر، ج؛68، ص 15يات، جالوايف بالوف- 97

.199معجم شيوخ الذهيب، ص - 98

.317، ص 1السالمي، الوفيات، ج- 99

.394، ص 1الروضة الغناء، ج؛117ص ، 2الُدرر الكامنة، ج- 100

شذرات ؛ 510ص ، 2لذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـا- 101
.221ص ، 8الذهب، جمـ

.199يب، ص معجم شيوخ الذه- 102

.316، ص 1الوفيات، ج- 103

.118ص ، 2الُدرر الكامنة، ج- 104

ذا اللقب إلن جد أبيهم كان : دقيق العيد- 105 مسيت افراد هذه العائلة 
عليه طيلسان شديد البياض يف يوم العيد، لذا قيل كأنه دقيق العيد فلقب 

.173، ص 7خريالدين الزركلي، األعالم، ج. به

ن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح، تقي الدين الُقشريي حممد ب- 106
، وهو والد املُحدثة رقية وكان يُعرف بابن )م١٣٠٢- ١٢٢٨/هـ٧٠٢- ٦٢٥(

. وكان رأسًا يف العلم عدمي النظري) اإلمام(و ) اإلملام(دقيق العيد، صاحب 
، 2الزركلي، األعالم، ج؛479، ص 2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ

.174- 173ص 

مدينة كبرية وهي قصبة صعيد مصر، وتقع على حافة النيل : ُقوص- 107
ياقوت احلموي، . من الرب الشرقي، بينها وبني الفسطاط اثنا عشر يوماً 

القرماين، اخبار الدول وآثار األول يف ؛٤٦٩، ص ٤معجم البلدان، ج 
، ص ٣م، مج١٩٩٢أمحد حطيط، فهمي سعيد، بريوت، : التاريخ، حتقيق

٤٣٦.
.142ص ، 14الصفدي، الوايف بالوفيات، ج- 108

.160، ص 2تاريخ قاضي بن شهبة، جمـ؛ن ، م ، س - 109

بنيت يف القاهرة يف عهد امللك : مشيخة دار احلديث الكاملية- 110
الكامل األيويب الذي كان مولعًا بعلم احلديث، وأنشأت هذه املشيخة يف 

. 414، ص 3ألعشى، جالقلقشندي، صبح ا. م1224/ه621سنة 

ص ، 7؛ خريالدين الزركلي، األعالم، ج91، ص 4الدرر الكامنة، ج- 104
173 -174.
، 7؛ خريالدين الزركلي، األعالم، ج91، ص 4الدرر الكامنة، ج- 111
.174- 173ص 
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، 2تاريخ قاضي بن شهبة، جمـ؛ 372ص ، 1السالمي، الوفيات، ج- 112
.347، ص 1الروضة الغناء، ج؛160ص 

ابن حجر العسقالين، ؛ 76، ص 2السالمي، الوفيات، ج- 113
.397، ص 4الُدررالكامنة، ج

.630معجم شيوخ الذهيب، ص - 114

.397ص ، 4الُدرر الكامنة، ج- 115

؛ 185، ص 5عمر رضا كحالة، أعالم النساء، ج؛ن ، م ، س - 116

.197، ص 3الروضة الغناء، ج

.630معجم شيوخ الذهيب، ص - 117

.ن ، م ، س- 118
الروضة ؛ 397ص ، 4ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج- 119

.197ص ، 3الغناء، ج

.397ص ، 4الُدرر الكامنة، ج؛ 630معجم شيوخ الذهيب، ص -120

عمر رضا  ؛ 397، ص 4الُدرر الكامنة، جابن حجر العسقالين، -121
.185، ص 5كحالة، أعالم النساء، ج

.76ص ، 2يات، جالسالمي، الوف-122

.153ص ، 3الروضة الغناء، ج؛ 385، ص 4الُدرر الكامنة، ج-123

حممد الصادق احلسيين، البيت الُسبكي، : عن عائلة الُسبكي يُراجع- 124
.م١٩٤٨القاهرة، 

، بريوت، 2ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر بأبناء العمر، ط- 125
.130، ص 2الُدرر الكامنة، ج؛117ص ، 1م، ج١٩٨٦

.39، ص 2الروضة الغناء، ج؛130ص ، 2الُدرر الكامنة، ج- 126

املعمر املقرىء أبو علي احلسن بن عمر : حسن بن عمر الكردي- 127
الذهيب، : يُنظر). م١٣٢٠/هـ720(بن عيسى الكردي الدمشقي، تويف سنة 

.494ص ، 2اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ
.176، ص 2جعمر رضا كحالة، أعالم النساء، - 128

.39احلسيين الدمشقي، ذيل تذكرة احلفاظ، ص - 129

ويل الدين أيب زرعة، الذيل على العرب : عن أبين املُحدثة ستيتة يُنظر- 130
م، ١٩٨٩، بريوت، 1صاحل مهدي عباس، ط: يف خرب من غرب، حتقيق

.117، ص 1إنباء الغمر، ج؛ 399ص ، 2ق

العامل اإلسالمي، ومات فيه انتشر مرض الطاعون يف معظم أرجاء- 131
ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، : عن عام الطاعون يُنظر. خلق كثري

.417، ص 8شذرات الذهب، جمـ؛118- 117، ص1ج

.176، ص 2أعالم النساء، ج؛417، ص 8شذرات الذهب، جمـ- 132

.399، ص 1الذيل على العرب، ق- 133

الروضة ؛228ص ، 3نة، جابن حجر العسقالين، الُدرر الكام- 134
.403ص ، 2الغناء، ج

عمار حممد النهار، عصر املماليك ؛ 228، ص3الُدرر الكامنة، ج- 135
.256البحرية، ص 

كامل  : طاش كربى زاده، مفتاح السعادة ومصباح الريادة، إعداد- 136
.١٨٣، ص ٢م، ج١٩٦٨كامل بكري، عبدالوهاب أبو النور، القاهرة، 

ابن عماد احلنبلي، ؛  700، ص 23ايف بالوفيات، جالصفدي، الو - 137
.63، ص 8شذرات الذهب، جمـ

أعالم النساء، ؛  489، ص2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ- 138
.66ص ،4ج

.700ص ، 23الوايف بالوفيات، ج- 139

وهو الشيخ تقي ) م١٣٢٨- ١٢٦٣/هـ٧٢٨-٦٦١: (ابن تيمية- 140
بن تيمية احلراين، اإلمام، شيخ اإلسالم، برع ...الدين أمحد بن عبداحلليم

يف التفسري واحلديث واألصول وفنون احلكمة وتصانيفه تزيد عن مائيت 
، ص 2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، مج: للمزيد عنه يُنظر. جملد

.140، ص 1الزركلي، األعالم، ج؛501
.700، ص 23الوايف بالوفيات، ج- 141

.63ص ، 8جمـشذرات الذهب، - 142

، شذرات الذهب، 700ص ؛ 23الصفدي، الوايف بالوفيات، ج- 143
.63، ص 8جمـ

.700، ص 23الوايف بالوفيات، ج- 144

.489ص ، 2الذهيب، اإلعالم بوفيات األعالم، جمـ- 145
.700، ص 23الوايف بالوفيات، ج- 146

.ن ، م ، س- 147
.64، ص 8شذرات الذهب، جمـ- 148
عمر رضا  ؛489، ص 2إلعالم بوفيات األعالم، جمـالذهيب ا- 149

.66، ص 4كحالة، أعالم النساء، ج
.63، ص 8شذرات الذهب، جمـ- 150
الروضة ؛360، ص 1ابن حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، ج- 151

.٤٣ص، 1الغناء، ج
.مل نعثر على ترمجة له يف املصادر التارخيية- 152
.43، ص1لنساء، جعمر رضا كحالة، أعالم ا- 153

.٤٣، ص 1الروضة الغناء، ج؛ 360، ص 1الُدرر الكامنة، ج- 154
.43، ص 1أعالم النساء، ج؛ 360، ص 1الُدرر الكامنة، ج- 155
.360ص ،1الُدرر الكامنة، ج- 156

؛189، ص 14م، ج١٩٧٨ابن كثري، البداية والنهاية، بريوت، - 157
.162، ص 2تاريخ قاضي بن شهبة، جمـ

مجال الدين ابن الزكي أيب ) م١٣٤١- ١٢٥٦/هـ٧٤٢-٦٥٤: (املزيّ - 158
من (حممد القضاعي الكليب املزّي، ُحمدث الديار الشامية، نشأ باملزة 

، وبرز يف اللغة واحلديث ومعرفة الرجال وصنف كتب )ضواحي دمشق
، ص 9الزركلي، األعالم، ج؛257ن ص 4الُدرر الكامنة، ج. عديدة
313.
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ص ،2الُدرر الكامنة، ج؛162ص ،2اضي بن شهبة، جمـتاريخ ق- 159
235.
.189، ص 14البداية والنهاية، ج- 160

.235، ص 2الُدرر الكامنة، ج- 161

، 14البداية والنهاية، ج؛162ص ،2تاريخ قاضي بن شهبة، جمـ- 162
.181، ص 2الروضة الغناء، ج؛189ص 

.٧٢ص ،١٤البداية والنهاية، ج- 163

أعالم ؛ 213، ص 2حجر العسقالين، الُدرر الكامنة، جابن- 164
.360ص ،2النساء، ج

.165ص ،2الروضة الغناء، ج- 165

.360، ص 2أعالم النساء، ج- 166

.213ص،2الُدرر الكامنة، ج- 167

.385، ص 4ن ، م ، ج- 168

عمار حممد النهار، عصر املماليك البحرية، ص ؛ن ، م ، س- 169
260.
.521ص ،5دي، أعيان العصر، جالصف- 170
.178، ص 5عمر رضا كحالة، إعالم النساء، ج- 171

ابن اجلزري، تاريخ حوادث الزمان، 521ص ،5أعيان العصر، ج- 172
.899، ص 3ج

املنهل الصايف واملستويف بعد - 178.٣ص ،5أعالم النساء، ج- 173
.م١٩٨٨نبيل حممد عبدالعزيز، القاهرة، : الوايف، حتقيق

قائمة المصادر والمراجع
المصادر األصلية: أوالً 

)م١٤٧٠/هـ٨٧٤ت (مجال الدين أبو احملاسن يوسف : ابن تغري بردي
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مطبعة دار الكتب املصرية، - 1

.م١٩٤٢/هـ١٣٦١القاهرة، 
عزيز، نبيل حممد عبدال: املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، حتقيق- 2

.م١٩٨٨القاهرة، 
احلافظ أيب الفضل حممد بن حممد اهلامشي: تقي الدين اهلامشي املكي

حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت، - 3
.م١٩٨٠

مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اجلزري : ابن اجلزري
)م١٣٣٨/هـ٧٣٨ت (القرشي 

دث الزمان ووفيات األكابر واألعيان من أبنائه املعروف تاريخ حوا- 4
، املكتبة العصرية ١عمر عبدالسالم تدمري، ط: بتاريخ ابن اجلزري، حتقيق
.م١٩٩٨/هـ١٤١٩للطباعة والنشر، بريوت، 

)م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت ( احلسن بن عمر بن حبيب : ابن حبيب

: مد أمني، راجعهحممد حم: تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه، حتقيق- 5
.م١٩٨٢سعيد عبدالفتاح عاشور، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، 

ت (شهاب الدين أبو العباس أمحد العسقالين : ابن حجر
)م١٤٤٨/هـ٨٥٢

، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢نباء الغمر يف أنباء العمر، طإ- 6
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

، دار اجليل، بريوت، الُدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة- 7
.م١٩٩٣/هـ١٤١٤
ت (احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب : الذهيب
)م١٣٤٩/هـ٧٤٨

مصطفى بن علي عوض، ربيع أبو : اإلعالم بوفيات األعالم، حتقيق- 8
، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت،١بكر عبدالباقي، ط

.م١٩٩٣/هـ١٤١٣
عمر عبدالسالم : هري واألعالم، حتقيقتاريخ اإلسالم ووفيات املشا- 9

.م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار الكتاب العريب، بريوت، ١تدمري، ط
، مؤسسة ١عادل ُمرشد، ط: ذيب سري أعالم النبالء، حتقيق- 10

).م١٩٩١/هـ١٤١٢الرسالة، بريوت، 
أبو هاجر حممد السعيد، دار الكتب : العرب يف خرب من غرب، حتقيق- 11

).ت.د(العلمية، بريوت،
، دار ١روحية عبدالرمحن السيويف، ط: معجم شيوخ الذهيب، حتقيق- 12

.م١٩٩٠/هـ١٤١٠الكتب العلمية، بريوت، 
تاج الدين أيب نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف الُسبكي : الُسبكي

)م١٣٦٩/هـ٧٧١ت ( 
حممود حممد الطناحي، عبدالفتاح : طبقات الشافعية الكربى، حتقيق- 13

.م١٩٩٢/هـ١٣١٤، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٢لو، طحممد احل
ت (تقي الدين أيب املعايل حممد بن رافع السَّالمي : السالمي

)م١٣٧٢/هـ٧٧٤
، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١صاحل مهدي عباس، ط: الوفيات، حتقيق- 14

.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
)م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت (صالح الدين خليل بن أيبك : الصفدي

، دار ١علي أبو زيد وآخرون، ط: عيان العصر وأعوين النصر، حتقيقأ- 15
.م١٩٩٨/هـ١٤١٨الفكر املعاصر، بريوت، 

مونيكا : عمر بن عبدالوهاب ، بإعتناء: الوايف بالوفيات، حتقيق- 16
.م٢٠١٠/هـ١٤٣١، بريوت، ١غرونكه، ط

أمحد بن مصطفى: طاش كربى زاده
كامل كامل بكري، عبدالوهاب : عدادمفتاح السعادة ومصباح السيادة، إ- 17

.م١٩٦٨أبو النور، دار الكتب احلديثة، القاهرة، 
)م١٤٢٢/هـ٨٢٦ت ( ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبدالرحيم : ابن العراقي
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، ١صاحل مهدي عباس، ط: الذيل على العرب يف خرب من غرب، حتقيق- 18
.م١٩٨٩/هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بريوت، 

)م١٦٧٩/هـ١٠٨٩ت (أبو الفالح عبداحلي بن أمحد : نبليابن العماد احل
حممود االرناؤوط، : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق- 19

، دار ابن كثري للطباعة ١عبدالقادر االرناؤوط، ط: أشرف على حتقيقه
.م١٩٩١/هـ١٤١٢والنشر والتوزيع، دمشق، 

ت ( أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر : ابن قاضي شهبة
)م١٤٤٨/هـ٨٥١
عدنان درويش، املعهد الفرنسي : تاريخ قاضي بن شهبة، حتقيق- 20

.م١٩٩٤للدراسات العربية، دمشق، 
)م١٦١٠/هـ١٠١٩ت ( أمحد بن يوسف القرماين : القرماين

أمحد حطيط، فهمي : أخبار الدول وآثار األول يف التاريخ، حتقيق- 21
.م١٩٩٢/هـ١٤١٢، عامل الكتب، بريوت،١سعد، ط

)م١٤١٨/هـ٨٢١ت ( أبو العباس أمحد بن علي : القلقشندي
صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، املؤسسة املصرية العامة للتأليف - 22

.م١٩٦٤والرتمجة والطباعة والنشر، القاهرة، 
)م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت ( حممد بن شاكر : الكتيب

، إحسان عباس، دار صادر: فوات الوفيات والذيل عليها، حتقيق- 23
.م١٩٧٤بريوت، 
)م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت( امساعيل بن عمر : ابن كثري

.م١٩٧٨البداية والنهاية، دار الفكر، بريوت، - 24
أبو احملاسن احلسيين الدمشقي

.م١٩٨٠ذيل تذكرة احلُفاظ للذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت، - 25
)م١٤٤٢/هـ٨٤٥ت ( تقي الدين أمحد بن علي : املقريزي

حممود اجلليلي، : قود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، حتقيقُدرر الع- 26
.م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، بريوت، ١ط

، ٣حممد مصطفى زيادة، ط: السلوك ملعرفة دول امللوك، قام بنشره-٢7
.م٢٠٠٧/ـه١٤٢٧مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

احلموي شهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا: ياقوت احلموي
)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت ( الرومي البغدادي 

، دار الكتب ١فريد عبدالعزيز اجلندي، ط: معجم البلدان، حتقيق- 28
.م١٩٩٠/هـ١٤١٠العلمية، بريوت، 

:المراجع
، أحداث التاريخ اإلسالمي برتتيب السنني، عبدالسالم: الرتمانيين- 1
.م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار طالس، دمشق، ١ط
، البيت الُسبكي، دار الكتاب املصري، القاهرة، الصادقحممد: حسني- 2

.م١٩٤٨
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من ( ، األعالم خريالدين: الزركلي- 3

).ت. م. د(، ٢، ط)العرب واملستعربني واملستشرقني
العسكرية، ( املؤثرات املشرقية يف العصر اململوكي مسري صربي، : شبل- 4

، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، )ية، اإلجتماعية الدينية، العلم
.م٢٠١٣

سعيد عبدالفتاح، العصر املماليكي يف مصر والشام، القاهرة، : عاشور- 5
.م1960

أمحد خمتار، قيام دولة املماليك االوىل يف مصر والشام، : العبادي- 6
.م1982االسكندرية، 

إدارة : نساء، إعداد وترتيب، الروضة الغناء يف أعالم الرضوان: عبدول- 7
، دار الرسالة العاملية، دمشق، ١البحث واإلعداد يف مؤسسة الرسالة، ط

.م٢٠١٢/هـ١٤٣٣
، ٥، أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم، طعمر رضا: كحالة- 8

.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بريوت، 
ا ، اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر القاهعلي باشا: مبارك- 9 رة ومد

، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ٢وبالدها القدمية والشهرية، ط
.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢القاهرة، 

ياسني طاهر األغا، : مصنفون وعلماء أرض اإلسراء، مجع وإعداد- 10
، مركز اإلعالم العريب، ١عبدالغين التميمي، ط: نبيلة فخري األغا، إشراف

.م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠القاهرة، 
، ١، ط)دراسة فكرية ( ، عصر املماليك البحرية عمار حممد: نهارال- 11

.م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
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پوخته

ی ژن له بواری بیر له سهردەمی مهملووکهکانی بهحری  سهردەمی )ز١٣٨٢-١٢٥٠/ك٧٨٤-٦٤٨(رۆ
کی تهواوی بهخۆیهوە بینی لهبواری روشنبیریداسهره)ز١٣٨٢-١٢٥٠/ك٧٨٤-٦٤٨(مهملووکهکانی بهحری  دان . ه

گای ئهو  ئاستیان لهناو کۆمه دەگیرا که شایستهی بوون، بۆی زەیان ل زانایانی ئهو سهردەمه ئهو ر
گهی تهواوی خۆیان سهرەمهدا بهرز بۆوە و گهیشتنه پ

ی زانستی خۆی به چاالکی و به سهربهستی  گای له سهردەمی مهملووکهکان ژن رۆ له ناو کۆمه
ا، له چاالکیه زانستیهکاندا دوور نهبوو، بهلکو زانیاریهکی فراوانی ههبوو له بواری . مهملووکهکاندا دەگ

بههۆی بهشداری کردنی له چاالکیه زانستیهکاندا ژن  وان ژن و پیاودا نهبوو، بۆی رۆشنبیریشدا جیاوازی له ن
ند کی ب گهی گهیشته پ

کی زۆریان لله سهردەمی مهملووکهک ز تان و میرەکان ر گهی ژنی زانا زۆر بهرز بۆوە، سو انی بهحریدا  پ
گادا، چونکه به زانیاری و به رەوشتی . دەگرت نهی ژنی زانا بوو له ناو کۆمه گه بهرزەش رەنگدانهوەی و ئهو پ

وان گرنگترین دیاریهکانی شارستانیهتی ئیسال می بۆ جیهان له سهدە بهرز ناوی دەرکرد بوو، ئهم ژنانه له ن
ن   ردر جیاوازەکانیدا دەژم

کی فراوان بوو، بواری حهدیس و فیقهو  ی رۆشنبیری ژنان تهنها له یهک بابهتدا نه بوو، بهلکو رۆ رۆ
رکردنی قورئانی پیرۆز و ئهدەب و شیعریشی دەگرتهوە رینی زانست . ف نی د زۆرینهی ژنهکان دەرچوانی ما

کیشیان نهوە ئهم تۆژینهوەیه دەربارەی . ی خانهوادەی ناوداری وەک سهبکی و ئیبن دەقیقلعید بوونبوون، گهل
ی ئهم ژنه زانایانهیه رۆ




WOMEN’S ROLE DURING THE BAHRI MAMLUK PERIOD (648-784 H/1250-1382 AD)

ABSTRACT
The Bahri Mamluk period of 648-784H / 1250-1382AD witnessed a vibrant intellectual

renaissance whereby scholars were held in high esteem. Their status grew within the society of that
time and they landed proper positions.

During this period women played their intellectual role in the Mamluk society actively and
freely. They were not far away from such activities. Rather, they received a good share of
knowledge and education. There was no distinction between men and women in the domain of
intellectual life. Due to their energetic participation in such activities, women earned a high stature.

Intellectual women fared very well during the Bahri Mamluk period as they received accolade
from sultans and princes who treated them with enormous respect. This status was a reflection of
how such women were perceived by the society. They were ingenious and of high morals. They were
among the best that the Islamic civilization had to offer to the world over the centuries.

Women’s intellectual contribution was not confined to one area alone. It expanded to include
tradition (Hadith), jurisprudence, teaching the holy Koran, literature and poetry. A majority of
these women were the products of respectable houses of knowledge and many of them hailed from
prominent families such as the Sabki, Ibn Daqiq al-Eid and others that begot female scholars whose
contributions are discussed in this research paper.
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وانعكاسها في السلوك اإلبداعي ةالكاريزميةلقيادا
القيادات اإلدارية يف جامعة دهوكمن دراسة حتليله ألراء عينة 

سنان قاسم حسني حيدر
العراق–إقليم كردستان،جامعة دهوك،كلية اإلدارة واالقتصاد،إدارة األعمالقسم 

)2015نيسان، 2:تاريخ القبول بالنشر،2014تشرين االول،16:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
وانعكاســـاته يف حتقيـــق الســــلوك القيـــادة الكاريزميـــة عـــدد مـــن املواضـــيع املهمـــة يف الفكـــر اإلداري  مـــن خـــالل دراســـة دور البحـــث تنـــاول 

ثري مـا بـني كـال املتغـريين ، القيـادة الكاريزميـة  ، كذلك تأثريها يف الوصول إىل األهداف املنشودة ، من حيث كشف طبيعة العالقـة و التـأاإلبداعي 
فــرداً  )25( مكونــة مــن عينــة اختــربت مــن خــالل أراء  ملــا مت وضــعه مــن فرضــيات كمتغــري تــابع ، و وفقــاً والســلوك اإلبــداعي كمتغــري مســتقل 

.ضمن جامعة دهوك كمحاولة ملعرفة طبيعة العالقة بني املتغريين القيادات اإلدارية من 
اســتمارة اعتمــادمت ،البيانــات امليدانيــة و ألجــل احلصــول علــى .األعمــارو و مــن كــال اجلنســني علــى العمــداء ورؤســاء األقســام البحــثركــز

ا الختبــاراإلحصــائيةمبجموعــة مــن األســاليب االســتعانةو قــد متــت ،الغــرضاالســتبيان كأحــد األســاليب املختــارة هلــذا  منــوذج الدراســة و فرضــيا
أمههـا االسـتنتاجات، و من خالهلا توصلنا إىل جمموعة مـن الدراسة يكانت املشكلة األساسية للبحث العلمي ماطبيعة العالقة التأثريية بني متغري و 

املمكـن خمتتمني البحث مبجموعة من التوصيات الـيت مـن. كانت مباشرة أو غري مباشرة سواءبني متغريي الدراسة ، و تأثري ارتباطوجود عالقة 
.أن تعزز أو تدعم اجلوانب اإلجيابية للميدان املبحوث و تعاجل السلبيات إذا أخذت بذلك مستقبالً 

:المقدمة

األعمـــــال يف نظمــــاتيف مكبــــرياً يلقــــى موضــــوع القيــــادة اهتمامـــــاً 
الوقت احلاضر و يـأيت هـذا االهتمـام مـن منطلـق الـدور اجلـوهري الـذي 

سلوك املرؤوسني لتحقيق أهـداف املنظمـة علىري القيادة يف التأثتلعبه 
، إذ ال ميكـــن أليـــة للجماعـــةفالقيـــادة مـــن الناحيـــة العلميـــة مالزمـــة ، 

أن حتقق أهدافها بـدون قائـد ليقـود فعاليتهـا حنـو حتقيـق أهـدافها مجاعة
. اجلماعـة، كما ال ميكن ألي قائد أن يؤدي دوره بفعالية دون وجـود 

غــري منســجمة ســلوكيات التــابعني تكــون اناألحيــبعــض أنــه يف إال
مـــع توجيهـــات  القيـــادة ، أي خارجـــة عـــن نطـــاق املعـــايري الـــيت يضـــعها 

للقيــادة الكاريزميــة لباحــث و مــن هــذا املنطلــق جــاء اختيــار ا. القائــد 
و ملـــا هلــــا مـــن تــــأثري علـــى ســــلوكيات التـــابعني و بالتــــايل علـــى املنظمــــة 

.عامبشكل 

خلفية نظرية
 القائد مفهوم:

مكن القول إن القائـد هـو الشـخص القـادر علـى التـأثري يف سـلوك 
م و أفعاهلم ألجل حتقيق أهداف املنظمة ،  عليهواآلخرين و اجتاها

حـرمي ، (واملرشـدوالقـدوةالـدليلكونـهاملقدمـةيفالقائـدفمكـان
، ومن جانب أخر أشار )261، 1997

يف تعـــــــريفهم ) Urwick-أرويـــــــك(و ) Metcali-ميتكـــــــالف (
الشخصـــية القويـــة و القـــدرة علــــى علـــى مـــن خـــالل تركيـــزهم للقائـــد 

) 2002،19، العطية(إرادتهإجبار اآلخرين باملثول إىل 

القيادةمفهوم:
ــــا القـــدرة علـــى جعـــل األشــــياء ميكـــن تعريـــف القيـــادة  علـــى أ

يراهـــــــــا ذ Certo,1997:51 ( ،1(تعمـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل اآلخـــــــــرين 
)Guirdham ( ا التأثري يف املرؤوسـني مـن خـالل شـيء مـن امـتالكأ

بنجـاح يف إقنـاع املرؤوسـني اسـتخدامهاالقوة أو السلطة و معرفة كيفيـة 
الــــــذين حتــــــت إمرتــــــه للتصــــــرف أو العمــــــل أو التفكــــــري بطريقــــــة معينــــــة 
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)Guirdham,1990:362 (  وأشـــار ،) ، 4،   2005الـــداودي-

ـــا عمليـــة التفا) 5 عـــل بـــني القائـــد و التـــابعني ممـــا ينـــتج عنـــه تـــأثر إىل أ
و ميكــن تعريفهــا أيضــاً . التــابعني بالقائــد و تنفيــذ األوامــر الصــادرة منــه

ــــا وعليــــة ميكننــــا أن نصــــف  معرفــــة الرؤيــــة املســـــتقبلية و القيــــادة بكو
الـيت االسـرتاتيجياتأهداف املنظمـة علـى املـدى البعيـد و الوصـول إىل 

بـــة ، و كيفيـــة توجيـــه األفـــراد العـــاملني باســـتخدام حتقـــق التغـــريات املطلو 
املختلفـــة مـــع مواكبـــة املتطلبـــات يف البيئـــة و املنـــاخ يف االتصـــالوســائل 

مصـــاعب العمـــل ىللتغلـــب علــالعـــاملنياألفــرادحتفيـــز املنظمــة ، و 
، وتواجـدهوتعقيـدات النظـام البريوقراطـي يف اإلدارة غـري املرغـوب يف

ويأخــذ يف اعتبــاره إحــداث رة بدرجــة عاليـةبصــفة مســتمرييـأيت بــالتغي
ريفوائد مضافة من جراء تنفيذ هذا التغي

وأهميتهاةالقيادة الكاريزمي-1
ما هي الكاريزما ؟
(Charisma)كلمة ل)webcster,2000( جاء يف قاموس 

أو .. أو التفضــيل اإلهلــي ) .. Gift( اليونــاين تعــين  اهلديــة أصــلها
فهــي تولــد لــدى املــرء اجلاذبيــة العظمــى و احلضــور امللفــت ..هبــة اهللا 

ـــــأثري يف . .ملحـــــوظلألنظـــــار و بشـــــكل  ـــــث يولـــــد القـــــدرة علـــــى الت حبي
ـــم جســـدياً  و و عاطفيـــاً و عقليـــاً اآلخـــرين بشـــكل إجيـــايب باالرتبـــاط 

شخصـية سـاحرة تثـري احلمـاس .. سلطة و سيطرة غري عاديـة .. ثقافيا 
إىل قــاموس اســتناداو ن الناحيــة اللغويــة فمــهلــا  االجنــذابو الــوالء و 

)2000webcaster( ــا تعــين الشخصــية الســاحرة الــيت تثــري ( فأ
ــــا تعــــين يف علــــم ) . لــــدى اآلخــــرين و محاســــاً والء عامــــاً  يف حــــني أ

و يف ،مـــن قبـــل اآلخـــرين و حمبوبـــاً أن يكـــون الفـــرد جـــذاباً الـــنفس 
ــا مــن اخلصــائص الــيت ميتلكهــا جمموعــةالعلــوم االجتماعيــة عرفــت بأ

شـــخص معـــني حبيـــث جتعلـــه خيتلـــف عـــن البقيـــة و ينظـــر لـــه علـــى أنـــه 
ــــا ،إنســــان خــــارق  اجلاذبيــــة املغناطيســــية الفرديــــة لــــدى  الفــــرد أو إ

ذا حاول )13-12، 2005الداودي ، ( ـا ترمجتهـا إىل أيضـاو  أ
لكـــن و غريهـــا مـــن الرتمجـــات  و ســـحر الشخصـــية أو قـــوة الشخصـــية

ــــة ــــيت تطلــــق علــــى الكاريزمي ــــة مــــن بــــالرغم مــــن تعــــدد التســــميات ال فأن
ـا الشخصـية الـيت ةالكاريزمياملمكن أن نعرف قـدرات و متتلـكبكو

ـــا كــل    ال توكـــل إىل  فالكاريزميـــة، فـــردصــفات خارقـــة ، ال يتصـــف 
و باإلقنـاعيسـتطيع القيـام أيضـاً فـردبشكل عشوائي و ال كل فرد كل 

حبيــــث أنــــه يشــــبه صــــوت النــــاقوس منجــــذبني حنــــوه جعــــل اآلخــــرين
و جــذب التحــدث إلــيهماآلخــرين عنــد االتصــال و باهلــاماملســموع و 

خالــد لــهال مثيــل فـردهــو .. فالكــاريزمي.عـاديبشــكل غــري االنتبـاه
لـه قـدرات ال ميتلكـه غـريه مكروهـاً كـان حمبوبـا أو سـواءذكـراهيف بقـاء 

حبيـث تولـد مسـة السـيطرة حوله،على من ساحر يف تأثريه اإلفرادمن 
.وهلة عليهم من أول 

:الكاريزميةمفهوم القيادة 1-1
ا قدرة القائد مبمارسة ما له من نفـوذ تعرف  القيادة الكاريزمية  بأ

و ســلطة و مبــا تفرضــه شخصــيته علــى اآلخــرين ليــؤثر فــيهم و يســريهم  
م و مبـا لـديهم مـن  و ثقافـات اتاعتقـادكما يريد من خـالل سـلوكيا

و تفــرتض نظريــة القيــادة الكاريزميــة ، أن التــابعني يف هــذا النــوع مــن . 
االعتياديـةالقيادات يشاركون يف القابليات و القدرات البطولية أو غـري 

للقيــادة حينمــا يالحظــون ســلوكيات معينــة  و قــد توجهــت الدراســات 
وكيات الــيت لتحديــد تلــك الســلكبــرية،و بدرجــة  الكاريزميــة،يف القيــادة 

و مــــن اجلــــدير األمنــــاط القياديــــة األخــــرى متيــــز القائــــد الكــــاريزمي عــــن 
حاولـت حتديـد السـمات الشخصـية بالذكر بأن العديد مـن الدراسـات

الـــيت ه تلــك الدراســات التوثيقيــهــذه و مــن أفضــلالكــاريزميللقائــد 
الرغبـــــة والرؤيـــــا ( بــــــواملتمثلـــــة مـــــن هـــــذه الســـــماتحـــــددت مخســـــاً 

واحلساســـــية جتــــــاه الــــــمحددات البيئيــــــة ولتحقيـــــق الرؤيــــــا باملخـــــاطرة 
العطيــــــة ، ) (اعتياديــــــةممارســـــة ســــــلوكيات غـــــري وحاجـــــات التــــــابعني 

ــا وكمــا أشــار الــدادودي.)2002،231-232 جمموعــة  مــن بأ
و مـــن وجهـــة اخلصـــائص الشخصـــية الـــيت متيـــز القائـــد عـــن اآلخـــرين 

ــا  في للتــابعني مــع القائــد ممــا جيعــل العــاطالــرتابطمتثــل نظــر أخــرى فأ
بغــــض اســــتثنائيمــــن التــــابعني ميــــالني إىل بــــذل جهــــود إضــــافية و أداء 

التــابعني للتضــحية بالــذات اســتعدادحققة ، و تالنظــر عــن العوائــد الـــم
الـداودي ) (من أجل حتقيق الرسالة اجلماعية املوضـحة مـن قبـل القائـد 

 ،2005 ،13(
:يزميةالكار القيادة أهمية1-2

،هناك جمموعة من اآلراء حول أمهية هذا النـوع مـن القيـادات 
و ةأكثــر كفــاءفهنــاك مــن يؤكــد علــى أمهيتهــا مــن إجنــاز املهــام بشــكل 

ـا وسـيلة لإلبـداع و التغيـري اجلـذري . فاعلية  و .. و هناك مـن يـرى بأ
. .الكاريزميـــةالســـلبية للقيـــادة ،ن هنـــاك آراء حـــول النتـــائجاباملقابـــل فـــ

األسـئلةعلـى وجـود الكثـري مـن ) Robbins، 1998(حيـث يؤكـد 
املــأخوذة مــن التــاريخ والــيت تشــري إىل املفــاهيم االســتبدادية و التالعــب 

أن أمهيـة القيـادة الكاريزميـة و إذ. بالثقة اليت ميارسها القائد الكاريزمي 
للبحــث و النقــاش مــن مــدى احلاجــة هلــا يف املنظمــات مــا زالــت جمــاالً 
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مـن اآلراء فهنـاك مـن حيـذرو مـع تعـدد .ـابل العديد مـن املهتمـني ق
و هنــا سنوضــح بعــض وجهــات غــري املرغوبــة للقيــادة الكاريزميــةالنتــائج 

ـــــة و احلاجـــــة هلـــــا يف  ـــــث األمهي النظـــــر بالنســـــبة هلـــــذا املوضـــــوع مـــــن حي
.املعاصرةاملنظمات 

) .. Gardener&Avolio,1998:32-58(فمـــن وجهـــة نظـــر 
لفهــــم ل بــــني القيــــادات الكاريزميــــة و التــــابعني مهــــم جــــداً فــــإن التفاعــــ

اإلطــــار التفــــاعلي ميــــنح املنظمــــة القــــدرة أنديناميكيــــة املنظمــــات ، إذ 
علــى تطـــوير منـــوذج للعالقــة بـــني القائـــد و التــابعني و الـــذي ميكـــن مـــن 
خاللـــه فهـــم املهمـــة و القـــيم و األهـــداف مبـــا جيعلهـــا مقبولـــة مـــن قبـــل 

فـإن هنـاك مـن .. مع وجهـة النظـر هـذه اتفاقاو .العاملني يف املنظمة 
يـــرى أن اإلطـــار التفـــاعلي بـــني القيـــادات الكاريزميـــة و التـــابعني عنـــدما 

فــإن كــال مــن القيــادات الكاريزميــة و تطبيقــه،و ميكــن يصــبح مفهومــاً 
ـــــة  ـــــر كفـــــاءة و فاعلي ـــــابعني ميكـــــن هلـــــم إجنـــــاز مهـــــامهم بشـــــكل أكث الت

)Sosik, 2000:24.(
يادة القنظريات 1-3

ــــا اإلداريــــةاختلفــــت النظريــــات  ويعــــرض  بــــاختالف روادهــــا وكتا
:تلك النظريات ألبرز)1( اجلدول 

روادهانظريات القيادة حسب :-)  1( جدول 

، القيادة واإلدارة يف عصر املعلومات ، مركز األمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ، أبو ظيب ، األمارات املتحدة  2001جاي  كوجنر ، :املصدر 

:الكاريزميةالقيادة خصائص1-4
جنــد أنــة ال يوجــد أتفــاق كامــل  بــني البــاحثني يف حتديــد خصــائص 

Robert & Tylor(دة الكاريزميـــة فمـــن وجهـــة نظـــر   القيـــا

فـــــان تلــــــك اخلصــــــائص تتمثـــــل بالثقــــــة العاليــــــة بــــــالنفس، ) 2003,22
,Bennis(أمــا . اهليمنــة، العقيــدة القويــة فحــددها بأربعــة ) 1990,8

خصــــائص هــــي   الرؤيــــا املقنعــــة، القــــدرة علــــى إيصــــال الرؤيــــا بصــــورة 
تحقيـــق الرؤيـــا و معرفـــة واضـــحة للتـــابعني، الثبـــات و التماســـك ســـعياً ل

,Conger & Kanungo(نقـاط القـوة و االسـتفادة منهـا ،ويـرى 

بــــأن اخلصــــائص متثــــل بوجــــود هــــدف مثــــايل يرغــــب القــــادة ) 1998,2
ــــزام الشخصــــي القــــوي باهلــــدف، الســــعي  الكــــاريزميون يف إجنــــازه، االلت

اخلصـائص أيضـا باإلهلـام Webberو حـدد . املسـتمر للتغيـري اجلـذري
ماســـــية و االســـــتثنائية ، البطوليـــــة و التنبؤيـــــة ، و أكـــــد أن ، الـــــروح احل

القائد الكـاريزمي ميتلـك سـلطة ذاتيـة او أسـلوبا ذاتيـاً ، و أن األسـلوب 
الـــــذايت يـــــأيت مـــــن رســـــالة القائـــــد   الكـــــاريزمي ، حيـــــث حيـــــدد القائـــــد 
الكــــاريزمي دوره و نشــــاطاته و اجتاهــــه ، و مــــن مث حيــــدد دور التــــابعني 

، و الســلطة الكاريزميــة تكــون غــري ثابتــة ألن مصــادر اســتناداً إىل دوره
و يــــرى . الكاريزمـــا مســـتمرة و ديناميكيـــة و خاضــــعة للتغيـــري املســـتمر 

)Robbins, بــأن خصــائص القائــد الكــاريزمي تتضــمن  ) 1992:51
الثقة بالنفس ، الرؤيا ، الرغبة و االسـتعداد للمخـاطرة العاليـة ، التعهـد 

املــــــألوف   ؤيــــــا ، الســــــلوك اخلــــــارج عــــــن للتضــــــحية يف ســــــبيل إجنــــــاز الر 
جيـب ، ومن هنا ميكن القـول بأنـة ) 19-18،  2005الداودي ، (

جمموعـة تتوفر يف القيادة الكاريزمية أو باألحرى القائـد الكـاريزمي أن 
-:).231،   2002العطية، (من اخلصائص هي

نظرية تقليدية تقوم علـى مجموعـة مـن الصـفات تخلـق مـع الفـرد ..نستطيع القول نظرية الرجل العظيم نظرية السمات-أ
فيرى أصحاب هذه النظرية أن اهللا قد منح قلة مـن ) القائد يولد و ال يصنع ( قائدا ، أي أن فتجعل منه

األشــخاص بعــض الخصــائص و الســمات و المميــزات التــي ال يتمتــع بهــا غيــرهم ، و هــذه الســمات هــي 
التي تؤهلهم لقيادة المجموعة و التأثير في سلوكهم

واألعضاء ويفرتض أن القائد يعمل على موائمة وتغري القيادةالعالقة بنيعلى طبيعةهذا النموذج يركزالنظرية الموقفية-ب
، وعلى قدرته على استخدام املوارد ميول أعضاء اجلماعةقدرات وأسلوبه أو سلوكه القيادي على أساس

فية يف القيادة حيث تنسب أول نظرية موق.من أجل حتقيق األهداف وإجناز املهام) مادية–بشرية(املختلفة 
Frederickإىل فردريك فيدلر  fiedler من جامعة إلينوي يف الواليات املتحدة األمريكية و تعترب أول حماولة

جادة إلدخال متغريات املوقف يف إطار نظري يفرتض وجود تفاعل بني هذه املتغريات و خصائص القائد
فالقيــــادة . كـــز علـــى اجلمـــع بـــني النظـــريتني الســـابقتني ، نظريـــة الســـمات و النظريـــة املوقفيـــة و هـــي نظريـــة تر )السلوكية ( تفاعلية النظرية ال-د

ا القائد يف موقف معني و لكن تعتمد على قدرة  الناجحة يف هذه النظرية ال تعتمد على السمات اليت يتمتع 
ا ركزت على ما يفعله القائد بدال م .ن الرتكيز على صفاتهالقائد يف التعامل مع أفراد اجلماعة، أي أ
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أي أن لديـــه رؤيــا معـــربة علــى شـــكل الرؤيــا الواضـــحة و نقلهــا -أ
و قدرتــه علــى اآلنحبيــث يكــون املســتقبل أفضــل ممــا عليــه أهــداف 

.اإليضاح هلذه الرؤيا بشكل مفهوم للتابعني 
و هـــذا يتطلـــب تضـــحية و عاليـــة،املخـــاطرة الشخصـــية بدرجـــة -ب

.الرؤياألجل حتقيق الكثري صرب و غريه مما قد يكلف القائد 
بـــني و كيفيـــة حتقيـــق التـــوازن مـــااإلحســـاس حباجـــات التـــابعني-ت

.التابعنيأهدافه و أهداف 
التخمني اجليد الواقعي و املنطقي ملتغريات البيئة أي -ث
و مــن خــالل إدراك ذلــكاحلــس البيئــي ألجــل التغيــري و مــا يلــزم -ج

.التهديداتما هي نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و 
مبمارســــــة الســـــلوك اخلـــــارج عـــــن املـــــألوف أي الغـــــري املتحفظـــــة -ح

و حبيــث يكــون للمعــايريحظهــا التــابعني وخمالفــة ســلوكيات جديــدة يال
.ا قدوة لآلخرين لإلقتداء 

:السلوك اإلبداعي 2
مفهوم اإلبداع والسلوك اإلبداعي 2-1
اإلبداع في اللغة 1- 2-1

مـن إذ االبتكـاراإلبـداع وهناك فرقاً كبـرياً بـنياللغةجند أنة يف 
ميكـــن اإلشـــارة إىل أنـــه يف معـــاجم حيـــث حقيقـــة املعـــىن أو الداللـــة ، 

مبعنــاه الواســع مــن الكلمــة االبتكــار اللغــة االنكليزيــة جــاء مصــطلح 
ـــــــــيت تشـــــــــري إىل صـــــــــنع أو عمـــــــــل شـــــــــيء ) Innovate(الالتينيـــــــــة  وال

,.Tidd et al)جديـد Webster(وأشـار معجـم (38 ,2001

إىل اإلبــداع مشــرياً إليــه بأنــه القــدرة علــى إجيــاد كــل مــا هــو ) 2006,
فقــد أشــار إىل اإلبـــداع بأنــه مصـــطلح Oxfordأمــا قـــاموس ،يــدجد

,Swannen(يشري إىل تقدمي أفكار وأساليب وطرائـق عمـل جديـدة 

) Innovation(مصــطلح ) املــورد(وجــاء يف قــاموس ) 549 ,1993
ـــــــــد أمـــــــــا قـــــــــاموس األعمـــــــــال فوجـــــــــد أن  ـــــــــداع أو التجدي ـــــــــاه االبت مبعن

,Gollin(جديــدفكــرة، أو أســلوباإلبـداع عمــل قــائم علــى تقـدمي

1995, 148 .(
أمـــا مـــن حيـــث اللغـــة العربيـــة فـــإن اإلبـــداع مصـــطلحاً أحـــد شـــوارد 
اللغــة العربيــة، إذ جــاء يف لســان العــرب البــن منظــور بــأن لفظــة اإلبــداع 

ابـن (جاءت من بدّّع ، بدّّع الشيء أو ابتدعه تعين أنشَأُه وأبـداه أوالً 
.)1978, منظور

مفهوم اإلبداع اصطالحًا 1-2- 2
ــــيت تناولــــت مفهــــوم اإلبــــداع، نتيجــــة لتعــــدد  تنوعــــت التعريفــــات ال
م  االجتاهــــات والنظريــــات الــــيت تناولــــت مفهومــــه بــــاختالف ختصصــــا
م إجيــاد تعريــف علمــي جــامع ملفهــوم  العلميــة وأطــرهم الثقافيــة وتوجهــا

يــــف اإلبـــداع، واحلصـــيلة أن هنــــاك طابعـــاً مميـــزاً لكــــل تعريـــف عـــن التعر 
وتأسيســــاً علــــى ذلـــــك، رأى . اآلخــــر بــــرغم االلتقــــاء يف االجتـــــاه العــــام

) 2( الباحـــث مجـــع هـــذه التعريفـــات ومصـــادرها وعرضـــها يف اجلـــدول 
:وفقاً للتسلسل الزمين

أراء الباحثني حول مفاهيم اإلبداع:-) 2( جدول 
التعريفاسم الباحث والسنة

Inventionخرتاع لالستخدام تكييف اال219، 1990اهلييت والعبيدي، 

تصور أصيل للبدائل اليت ميكن أن تسهم يف حل املشكالت القائمة، واحملتملة متٍنب اجتاهاً يعتمد اإلبداع أسلوبا حلل املشكالت، 110، 1990موسى، 
. وإتاحة الفرصة البتكار حلول مناسبة لتجاوزها

Daft, 1992, 245نظمة وسوقها وبيئتها العامة، حمدد وعلى حنٍو أكثر بروزاً يف اإلطار الذي ميكن أن تستعمل تبين فكرة أو سلوك جديد لصناعة امل
. فيه الفكرة أو السلوك اجلديد الذي تبنته املنظمة

UK DT innovation Unit
definition, 1994, 20

. اء األشياء اإلبداع يف معناه الواسع يتضمن كال من التكنولوجيا اجلديدة والطرائق اجلديدة ألد

Moorhead & Griffin, 1995, 952 وإدخاهلا املواقع التسويقية ) سلع، وخدمات، وعمليات(عمليات صنع أشياء جديدة .

Creativityاستحداث شيء جديد وهو قرين االبتكار 59، 1996فضل اهللا،

Carroll, 1996, 3تكرة يف أشياء ملموسة ، فتح جديد أو تطبيق جديدمفهوم يستخدم لوصف العمليات عندما توضع األفكار املب .
. أي تقدم علمي حبثي يقوم بإسهام جوهري يف إثراء الرصيد املعريف ألي ختصص من التخصصات73، 1997، الداودي

. قدرة على التصور، وخلق األفكار اجلديدة البارعة املبتكرة بالنسبة للحاالت القائمة92، 1997، أيوب

. املبادرة اليت يبديها الفرد بقدرته على اخلروج على التسلسل العادي أو التقليدي يف التفكري متاماً وخمالفتها1998،17يد،عبد الحم
Robbins & Coulter, 1999, 104اعتماد األفكار املبتكرة وتقدميها على شكل سلع وخدمات نافعة أو اعتمادها أسلوبا جديدا يف العمليات .
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Dean, 2000: 2حتويل اخليارات واألفكار املبتكرة ووضعها يف تطبيقات نافعة تشري إىل حدوث حالة من التغري والتحسن .
Tidd et al., 2001, 38عمليات ترمجة الفرص إىل أفكار جديدة ووضع هذه األفكار يف تطبيقات واسعة .

.يت تظهر يف سلوك الشخص املبدع بدرجة عاليةجمموعة السمات والقدرات والعوامل، ال2002،70، الشربيني وصادق
Bernard, 2003, 88القدرة على توليد األفكار املبتكرة واملفيدة وتقدمي احللول للمشاكل والتحديات اليومية.
Guilford, 2005, 60املقدرات املرونة واألصالة تنظيم لعدد من املقدرات العلمية البسيطة اليت ختتلف فيما بينها باختالف جمال اإلبداع ومتثل هذه

.والطاقة
L. K. Mishra & A. P. Singh,

2010
.مقدرة الشركة أو المدير على توليد أفكار جيدة وطرائق أفضل للقيام بهذه األمور

أعداد الباحث باالعتماد على املصادر املذكورة: املصدر

ذا ميكن أن نستخلص بأن اإلبداع مهما ك ان مفهومه البد أن و
أي أن كل مبدع له القدرات يتضمن جمموعة املتغريات األساسية 

: على حتقيق واجناز
. تبين واستخدام أفكار وأساليب جديدة قابلة للتطبيق -أ

. التوسع باستخدام فكرة جديدة يف جماالت جديدة-ب
. منح املنظمة االقتدار املتميز ملواجهة املنافسني-ت
على التفكري بشكل مفتوح حبيث املنظمة األفراد يفقدرة -ث

. لتفكريليتجاوز األطر التقليدية 
وتبنيها لإلبداع سلوكًا من خالل خلق بيئة املنظمة اعتماد -ج

. إبداعية ورعاية اإلبداع واالهتمام باملبدعني
إن اإلبداع ليست ظاهرة فردية، وإمنا ميكن ممارستها على مستوى -ح

تمع واملنظمة . الفرد وا

إن اإلبداع سلوك إنساين ال يقتصر على فئة معينة وإمنا هو طاقة  -خ
ا األفراد مجيعهم بدرجات متفاوتة ، تبعًا للعوامل  كامنة يتصف 
الوراثية والظروف املوضوعية اليت يعيشها ويتفاعل معها الفرد ، فتعمل 

. على صقل قدراته اإلبداعية وتنميتها 
وجــه التشــابه مــا بــني البــاحثني ونســتنتج مــن كــل مــا جــاء مــن حيــث أ

ــــاره ضــــمن نطــــاق هــــذه  واملفكــــرين ملفهــــوم اإلبــــداع والــــذي ميكــــن اعتب
قــدرة الفــرد علــى تبــين أفكــار جديــدة،  وأســاليب عمــل : الدراســة بأنــه

باعتمــادبيئــة إبداعيــة خالقــة تكــوين حديثــة حيــاول الفــرد مــن خالهلــا 
إذن بأنــه ســلوك ن غــريه مــن األفــراد، فيعــرف اإلبــداع عــســلوكه املتميــز 

.يتبعه الفرد لتحقيق كل ما هو جيد وقيم وذي أصالة عالية

:مفاهيم ذات صلة أو عالقة باإلبداع1-3- 2
عدد من املفاهيم ذات الصلة باإلبداع واليت ) 3(يوضح اجلدول 

يستخدمها البعض كمرادفات ملفهوم اإلبداع 

مرادفات اإلبداع:-)3( جدول 

ونالمضمالمفهوم
التفوق

.)1982،43الرازي، (
إي ضد تحت في حين اإلبداع جاء من الفعل بدع ) فاق من فوق(إالّ أن التفوق قد يصل إلى درجة اإلبداع أحياناً والتفوق لغة من 

الشيء وإنشائه 
االختراع

)Piatie, 1984, 1-5(
خدمات أو اعتماد طرائق لم يسبق اعتمادها وبما يشير إلى الفكرة التي يتوصل إليها مخترع وتنتج حًال لمشكلة معينة أو تقديم

إجراء تغييرات تكنولوجية تجعل المنظمة أول مستخدم لهذه التكنولوجيا ويعد عملها على وفق ذلك إبداعاً وتصنف بأنها مبدعة 
ومن ثم فان االختراع يعد جزءًا من عملية اإلبداع أو درجة من درجاته 

الذكاء 
)1999جردان، (

قدرة عقلية أو مجموعة قدرات، تمكن الفرد من التعلم واكتساب المعرفة واستخدامها والمحاكاة وحل المشكالت واتخاذ 
القرارات والتكيف مع البيئة واآلخرين ويعبر عن المكون الوراثي بالذكاء السيال أو المرن وعن المكون البيئي بالذكاء المتبلور أو 

. المطّور
). لة فقرات اختيارية في مجال المحاكاة اللفظية والعددية والمجردة أو البصرية والذاكرةويقاس الذكاء بدال

المهارة 
).2000،296القريوتي، (

هنالك فرق بين اإلبداع والمهارة فالعامل الماهر هو الذي يعيد لتشكيل ما ابتدعه غيره بإتقان 

التغيير والتطوير التنظيمي
)2000،42العزاوي، (

يعبر عن تبني شيء ما مختلف أو هو تبديل في الوضع الراهن وعلى مستوى المنظمة ) Daft & Becker(إن التغيير وفقاً لـ 
) 2000العزاوي، (فهو يعبر عن سلوك أو أفكار جديدة تعتمدها المنظمة وتختلف عن تلك السارية في االستخدام 

يهدف إلى تغير وتطوير العاملين، عن طريق التأثير في قيمهم ومهاراتهم، أما التطوير التنظيمي فيعرف بأنه جهد شمولي مخطط،
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.اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر الواردة فيه

م السلوك اإلبداعي مفهو 1-4- 2
دف إىل ضمان بقائها املنظمة جند أن  الناجحة اليت 

مبعىن آخر -الكفاية-واستمرارها جيب أن ال تقف عند حد معني 
ن تقوم بأعماهلا بطريقة صحيحة أو أن تؤدي أجيب أن تقتنع ب

وظيفتها بكل أمانة وإخالص وجيب أن يكون هذا الشعور طموحاً 
بري آخر، جيب أن حتاول أن تكون منظمات ألبعد من ذلك أي بتع

خالقة مبدعة، وان يصبح اإلبداع والتجديد هو حمور عملها بل من 
ا املميزة ألدائها، فلذلك يعّد السلوك اإلبداعي أحد الضروريات  مسا

وخاصة ضمن  صفات القياديني يف تلك  املنظمات  األساسية 
دم يوماً بعد يوم وذلك التساع التعليمية اليت متتاز بالنمو والتطور والتق

وتصاعد احلاجات والطموحات فلم يعد كافيًا أداء األعمال أو املهام 
على حنٍو الروتني التقليدي ألن االستمرار ضمن هذا االجتاه يؤدي إىل 

فقد . أو إىل الفشل) الرجوع إىل املاضي على حنٍو متسارع(التوقف 
توصل إىل مستوى عاٍل أنه ال ميكن ال) Torrance, 1999, 7(ذكر 

من السلوك اإلبداعي الذي مساه االجناز اإلبداعي من خالل 
االعتماد على الدوافع اإلبداعية فقط، كما وإن االجناز اإلبداعي ال 
يتم فقط من خالل املهارات اإلبداعية، واملهارات املطلوبة فان االجناز 

كن تقرير سوف يكون مميزاً، وإذا كان من املم) السلوك اإلبداعي(
الدافع اإلبداعي مع امتالك القدرة اخلالقة واملهارة اإلبداعية فإن كافة 

وعرفه .االجنازات إذا كانت لديهم سوف تصبح إبداعية
)Kwasniewska & Necka, 2004, 40( بأنه االستخدام

األول أو املبكر إلحدى األفكار من قبل واحدة من املنظمات اليت 
موعة املنظمات  ة، وأيد هذا اجلانب تنتمي  ذات األهداف املتشا

)Kratler et al., 2004, 60 (تبين : بوصفه السلوك اإلبداعي
فكرة أو سلوك جديد لصناعة املنظمة وسوقها وبيئتها العامة حبيث 
يكون حمدداً وبشكل أكثر بروزاً، واإلطار الذي ميكن أن تستعمل فيه 

,Zipple)وقد اتفق،نظمةالفكرة أو السلوك اجلديد الذي تتبناه امل

2001,55 & Cortese, 2000, 20) على عّده كيفية التفكري
بعيدًا عن السياقات التقليدية مع استحضار كل أشكال املغامرة من 

ري ودعمه مبا حيقق حتوالت إبداعية يف بيئة يتبين عمليات التغ
ا إىل بيئتها ، وأشار  ا فضًال عن خمرجا سة، النواي(املنظمات وعمليا

عملية خلق األفكار : إىل السلوك اإلبداعي بأنه) 207، 2009
اجلديدة والبعيدة عن السياق التقليدي يف التفكري، واستحداث كافة 
ا حتويل هذه األفكار إىل واقع مطبق  الطرائق واألساليب اليت من شأ
وذي قيمة نافعة للجميع مع حتمل كل أشكال املغامرة املتمثلة 

. النظميةوالدعم لتحقيق األهداف بعمليات التغيري
واستنتاجًا من االستعراض لإلسهامات الفكرية ملفهومي اإلبداع 

السلوك اإلبداعي يرتبط مبدى امتالك الفرد والسلوك اإلبداعي فان 
لقدرات اإلبداعية إذ ليس كل من ميتلك تلك القدرات مبدع إّال إذا ل

ينظر الباحث إىل ظهرت تلك القدرات معربة بناتج فعلي فلذلك
السلوك اإلبداعي متمثًال بالقدرات اإلبداعية لدى الفرد مستندًا إىل 

Torrance(منوذج  & Saftr ( باعتبار القدرات اإلبداعية) القدرة
ازفة،  على حل املشاكل واختاذ القرار، القدرة على التغيري، روح ا

الدراسات ، وهذا ما أبدته معظم )مرونة االتصاالت، اإلبداع نفسه
، فضًال عن متاشيها مع )4(والباحثني املشار إليهم يف اجلدول 

، على اعتبار أن أحد مقتضيات البحث العلمي وعينة الدراسة 
ألبعاد اإلبداع اليت عّدها من ) Qkeet(وسائل التقليل كما أشار 

ا مؤشرات للسلوك ) 16، 1995تايه وآخرون، (جانب آخر  بأ
ع القرار، والقدرة على صنحل املشكالت، و القدرة على(اإلبداعي 

ازفة، ومرونة واالتصاالت وتشجيع اإلبداع )التغيري، والقدرة على ا
ضــــمن هــــذا اجلانــــب علــــى أن الســــلوك اإلبــــداعي ) Kao(وأكـــد 

يعرب عن قـدرة الفـرد علـى إجيـاد كـل مـا هـو جديـد، وأن هـذه القـدرات 

وأنماط سلوكهم، وعن طريق تغيير التكنولوجيا المستعملة، كذلك العمليات والهياكل المنظمية وذلك لتطوير الموارد البشرية 
والمادية أو تحقيق األهداف المنظمية أو الهدفين معاً 

اإلبداع
Tidd et al
2001, 38).

عملية ترجمة الفرص إلى أفكار جديدة ووضع هذه األفكار في تطبيقات واسعة 

االبتكار 
)(Deen, 2002, 2

.توليد األفكار والخيارات، أما اإلبداع فانه تحويلها ووضعها في تطبيقات نافعة تشير إلى حدوث حالة من التغيير والتحسين

الموهبة 
)2002سالمة وأبو فعلي، (

درة فطرية أو استعداد موروث في مجال أو أكثر من المجاالت العقلية واإلبداعية والفنية والرياضية واللغوية واالجتماعية ق
واإلنسانية تحتاج إلى الكشف والرعاية ، لتبلغ أقصى حد ممكن 
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ســـتقاللية والقـــدرة علـــى كاالنفتـــاح واال(قــد تـــأيت مـــن خصـــائص فرديـــة 
ازفة والرغبة  Torrance(، فيما قدم )حتمل غموض املشكالت وا

& Saftr, أمنوذجاً للسلوك اإلبداعي ذكر من خاللـه أن ) 5 ,1999

القـدرات اإلبداعيـة، (السلوك اإلبداعي يتكون من ثالثة عوامـل رئيسـة 
).1(، الشـــــــــــــــكل )واملهـــــــــــــــارات اخلالقـــــــــــــــة، والـــــــــــــــدوافع اإلبداعيـــــــــــــــة

أمنوذج تورانس للدراسة والتنبؤ بالسلوك اإلبداعي:-)1(الشكل
Source: Torrance & Saftr, (1999), Making the Creative Leap, p 12

متغيرات السلوك اإلبداعي 2-2
بعد أن ّمت حتديد مفهوم السلوك اإلبداعي من خالل ما تناولته 

وإظهار مدى التقارب واالختالف مابني السلوك البحوث والدراسات
اإلبداعي واملفاهيم القريبة ذات الصلة، فإننا ضمن هذا احملور 

ضحمن خالهلا تو سنحاول أن حندد بعض األبعاد أو املتغريات اليت 
السلوك اإلبداعي، إّال أننا قد جند أن هناك بعض إطار 

(Johun, D. 2007; Chehrazade, 2007)الدراسات

Howard, ،ا من جانب خصائص السلوك ) 2008، بلواين عّد
اإلبداعي املميزة عن غريه من أنواع السلوك فذلك ومتاشيًا مع 
مقتضيات الدراسة سيتم عّدها األبعاد أو املتغريات األساسية املميزة 

.للسلوك اإلبداعي من غريه من السلوك

فاق على أبعاد السلوك اإلبداعيآراء بعض الباحثني حول مدى االت:-)4(جدول 
األبعادالباحث والسنة

حل مشكالت الطالقةالمرونةاألصالة
اتخاذ قرار

تشجيع إبداعمجازفةاالتصاالتالتغيير

1998، شعيب

2000، بلواني

2005، زينب حبش

2006مرضاح، جنوى بنت ساملني،

ChehRazaDE, 2007
ABoukiNANE



Zorana IVCEIC, 2007
John D. MAYSR



2007، الزغيب، خالد يوسف

العزب، حسين محمد


2008، جيلفورد

2008، بوهزة حممد، مرزوقي رفيق
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.اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر الواردة فيه

هناك اختالف مابني أراء أنجند من خالل اجلدول السابق
الباحثني حول األبعاد املكونة للسلوك اإلبداعي وذلك يعود 

اختيار ضمن هذه الدراسة مستتالختالف وجهات النظر  ،و
اليت قد تتماشى مع حسب اتفاق الباحثني وجمموعة من األبعاد

واليتةأهداف البحث والبيئة احلالية إضافة خلصائص القيادة الكاريزمي
:  تتمثل 

القدرة على حل المشكالت وصنع القرار2-1- 2
ا جهد منطقي يركز  إن عملية حل املشكالت كانت تعرف بأ
على حتليل العوامل الكمية، أما يف العصر احلايل فان االعتماد على 
املدخل املنطقي ال يعكس الصورة الكاملة لعملية حل املشكالت، 

مية إلجناح حل املشكالت، وذلك الن اإلبداع أصبح ضرورة حت
وحتسني أساليب العمل فلذلك البد من االعتماد على أسلوب احلل 
اإلبداعي الذي مجع ما بني العوامل الكمية والكيفية يف آٍن واحد 

بأنه ميكن )Daft, 2001, 60(، وأشار )100، 2004هينجز، (
تنمية وتطوير مقدرة العاملني اإلبداعية بالتدريب وخصوصا عند 

عاملني ذوي االستعداد للتعلم والتدريب املستمر، وان ابسط وسيلة ال
لزيادة مستوى اإلبداع لدى العاملني يف املؤسسة تكمن يف تطوير 
مهارات العاملني من خالل تدريبهم على أساليب تعزز التعّلم الذايت 
لديهم، فضًال عن تدريبهم على اإلبداع، وخصوصا يف جمال حل 

أمر ممكن من خالل املنظمة ة اإلبداع داخل املشكالت، وان زياد
تطوير مهارات العاملني على توليد حلول متعددة للمشكالت اليت 
تواجههم، وتوفري برامج تدريب تتمتع بوفرة الربجميات احلاسوبية 

القائمة على التعلم االلكرتوين املوجه ذاتياً، 
القدرة على التغيير 2-2- 2-أ

ستعداد الفرد على التأثري يف يقصد بالتغيري مدى قدرة وا
األشخاص والقدرة على تغيري آرائهم حول املشكلة أو كيفية حلها 
وعلى حنٍو صريح من حيث إعطاء كافة املعلومات والتحاور مع 

رؤسائه، وحثهم على التغيري عن طريق إجياد حلول وطرائق جديدة يف 
، 2009قوريش، (وأشار ) 20، 2003احلوامدة واملعايطة، (العمل 

إىل التغيري باعتباره إدخال تغيريات يف التنظيم وخلق مناذج ) 6- 7
تنظيمية جديدة متكن املؤسسة من أداء مهامها مبرونة وإحداث 
حتسني يف عالقات العمل ما بني الفرد ورؤسائه مما جيعله قادرًا على 
إقناعهم وعلى حنٍو ُميّسر باتباع آرائه وأفكاره، يف حني أشار كل من 

ا الثقة اليت يتمتع ) 71- 70، 2009د ورفيق، حمم( إىل قدرة التغيري بأ
ا الفرد الناجتة من شجاعته وجرأته يف الدفاع عن أدائه وأفكاره، ملا 
ميتز به من القدرة على حتقيق أهدافه وطموحه من خالل اتباع تلك 
األفكار اإلبداعية، وبذلك نستنتج أن القدرة على التغيري تتمثل يف 

مقدرة الفرد أو الشخص على التغيري يف آراء وأفكار من هم مدى 
من حوله إضافة إىل إقناعهم بتلك األفكار اليت ميتلكها وإقناعهم 
بقدرته على حتقيق السلوك اإلبداعي من خالهلا وذلك ينتج من 
خالل التواصل املستمر بني األفراد بعضهم مع البعض اآلخر ومع 

ن كافة القيود اليت حتيط به وإفصاحه عن رؤسائهم أيضاً وحترر الفرد م
. كل ما يدور يف ذهنه وعن طموحاته

)المخاطرة(روح المجازفة 2-2-3
تأيت املخاطرة أو القدرة على حتمل املخاطر من خالل متتع 
الشخص املبدع باجلرأة والثقة بالنفس، فضًال عن الشجاعة والدفاع 

الطموح ورغبة يف النجاح، عن آرائه وأفكاره ملا ميتاز به من مسو يف 
ويقصد هنا أن الشخص املبدع سباق لألخذ بزمام املبادرة وتبين 
األفكار اجلديدة ويف نفس الوقت مستعد لتحمل املسؤوليات فيما 

ويف ) 2008،20بو زهرة حممد ورفيق مرزوين، (خيص تبعات ذلك 
إىل املخاطرة وعّرب عنها ) 207، 2007امللكاوي، (سياق آخر أشار 

بقدرة الفرد على حتمل املسؤولية وحتليه بالشجاعة يف ذلك، إذ إنه يف 
العديد من احلاالت قد ال يتم التوصل إىل األفكار اإلبداعية، وبالتايل 
فقد تكون هناك خسارة كبرية يف األموال اليت أنفقت على التجارب 
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والبحث العلمي، وهذه تشري إىل مدى مقدرة الفرد على التعبري عما 
ا نوعًا من يدو  ر بداخله مهما كان ذلك واليت يصفها البعض بأ

Johnd(أشار جهة أخرىالتمرد، ومن  & ZoRana, 2007,

إىل املخاطرة بوصفها التفكري املتباين بني األفراد الذي يتكون ) 75
واالستعداد الغتنام ) الدوافع الذاتية(من خالل التحدي يف العمل 

االت املهنية  والقدرة على توليد أفكار ) جمازفة(واملالية الفرص يف ا
. متعددة عند تقدميها مع املشكلة 

مرونة االتصاالت4- 2-2
يقصد باملرونة هي مقدرة الشخص املبدع على االنتقال من 
موقف إىل آخر والتعامل معها مجيعاً، ويف هذا اإلطار ميكن أن يبدي 

املقدرة على إعطاء الشخص نوعًا من املرونة التلقائية اليت تعين
استجابات متنوعة لكافة وسائل االتصاالت والتكيف معها وتعديل 
السلوكيات مبا يتناسب مع آلية تسهيل نقل املعلومات داخلياً 

دف التوصل إىل حل املشكالت اليت تواجهه  املغريب، (وخارجيًا 
,Imai)(، ويرى )70، 2004 1997, 31)Bessant,1999,

ة العالية يف نقل املعلومات بشكلها الواسع واإلبداعي أن املشارك) 19
وإدخال هذا املبدأ ضمن فعاليات وسلوكيات الفرد واملنظمة سيعد 

:De Meyer, 1995)عامًال مهما يف تبين السلوك اإلبداعي

، 2005العواد، (ما جاء به ) 37، 2006النتيفات، (، وأيد (315

يت يتم عن طريقها نقل على اعتبار أن قنوات االتصال ال) 201
ا تؤثر يف  املعلومات والبيانات وكذلك نوعية املعلومات وكميتها بأ
تنمية قدرات العاملني على تبين السلوك اإلبداعي، كما أن 
االتصاالت املباشرة بني الرئيس واملرؤوسني يف مناقشة أمور العمل هلا 

مساعداً يف دور مؤثر على اإلبداع حىت تكون قنوات االتصال عامًال 
تنمية الفكر اإلبداعي ولكي تكون قنوات االتصاالت أكثر فاعلية يف 

العنزي، (تنمية السلوك فالبد من توفر جمموعة من املعايري أمهها
2005،117( :

. ضرورة اكتمال املعلومات بني املرسل واملرسل إليه-أ
جيب أن تكون املعلومات املرسلة إىل املرسل إليه باحلجم -ب

األمر الذي ميكنه من االستفادة منها وفقًا إلمكانياته املناسب
. وقدراته

جيب أن يكون الوقت الذي ترسل فيه تلك املعلومات متماشياً -ت
مع األحداث، أي إن املعلومات جيب أن ترسل يف وقت حدوثها 
وليس بعد مضي الوقت بفرتة طويلة حىت ال تنفذ تلك املعلومات 

.أمهيتها
اع تشجيع اإلبد2-2-5

باألفراد وذلك باعتبار أن الفرد هو قوياً ارتبط اإلبداع ارتباطاً 
مصدر اإلبداع هلذا فقد مت استخدام مفهوم اإلبداع أو القدرة 
ا بعض األفراد  اإلبداعية يف علم النفس ليشري إىل خاصية يتمتع 
دون بعضهم اآلخر وذلك ألسباب قد ترجع إىل العوامل الفطرية أو 

ى هؤالء األفراد، على أن ارتباط مفهوم اإلبداع بالفرد ال املكتسبة لد
يعين سهولة تفسري هذه الظاهرة أو الوقوف على مجيع املتغريات 

أبو (، ومن جانب آخر أشار )125، 1999هيجان، (الداخلية فيها 
بأنه يبني مدى استعداد الفرد لتقدمي املعلومات ) 20، 2003تايه، 

وي األفكار اجلديدة يف موقع عمله ، وذكر واملساعدات األساسية لذ
أن املنظمات املعاصرة واألفراد يواجهون ) 305، 2003حرمي، (

العديد من التحديات والصعوبات الناجتة عن البيئة املضطربة واملعقدة 
فلذلك من أجل مواجهة هذه التحديات البد من توفر قدرات 

املنظمة من إبداعية وجهود إبداعية لدى األفراد لكي تتمكن 
االستمرار واألفراد من اإلبداع، لذلك أصبح اإلبداع ميزة تنافسية 

.بالغة األمهية وخصوصاً يف ظل التحوالت السريعة اليت فرضتها العوملة
نظريات السلوك اإلبداعي ومراحله3- 2
نظريات السلوك اإلبداعي 3-1- 2

كانـــت نتيجـــة إن التنـــوع يف املفـــاهيم الـــيت تناولـــت الســـلوك اإلبـــداعي،
لتعدد االجتاهات والنظريات اليت تناولت مفهومه وحاولـت تفسـريه، إذ 

نظريــــة يف اإلبــــداع كــــل منهــــا فســــرت ) 45(جنــــد أن هنــــاك أكثــــر مــــن 
اإلبداع من جانب أو أكثر، وأسـهمت يف فهـم تنظـيم الطبيعـة املعقـدة 
لإلبــداع، إذ تُعــّد النظريــات األصــل والقاعــدة الــيت انطلقــت منهــا حركــة 

الهتمام باإلبداع وأمهية تطـويره وتدريبـه عنـد األفـراد لغايـة الوصـول إىل ا
الســــلوك املبــــدع، وميكــــن ضــــمن هــــذا اجلانــــب أن نقــــوم بتقســــيم أهــــم 
النظريـــات الـــيت تناولـــت اإلبـــداع علـــى حنـــٍو منفـــرد عـــن النظريـــات الـــيت 

): 5( تناولت السلوك اإلبداعي حبد ذاته، اجلدول 
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)5(جدول 
بداع والسلوك اإلبداعينظريات اإل

نظريات اإلبداع الباحث
ين القدرة على اإلبداع ركز في هذه النظرية على دور تحقيق الذات لدى الفرد، وأثره على قدرته اإلبداعية، وفرق بين اإلبداع المتعلق باالنجازات الملموسة، وب

حقيق الذات اإلبداعية ينبع من الشخصية، ويظهر بشكل موسع في المسائل الحياتية العادية، وتحقيق الذات، وبعد دراسته المتعمقة لمفاهيم اإلبداع توصل إلى أن ت
. وعند اإلدراك الحسي عنصراً أساسياً في تحقيق الذات اإلبداعية

Maslow

بّين أن نسبة كبيرة من التأثيرات العقلية والجسدية ربط بين العبقرية والجنون من وجهة نظر بيولوجية للسلوك اإلنساني، واستنتج بان جنون العبقرية على نحٍو خاص، و 
. د اليسرىتعود لعامل الوراثة، وقد استعرض بعض الصفات المشتركة بين العباقرة والمجانين مثل، طول القامة أو قصرها، النضج المبكر، استخدام الي

Lombroso

ها عن طريق التعلم والتدريب وافترض انه عندما يتعرض الفرد ألية خبرة فانه يستوعب الخبرات أن اإلبداعية يمكن تعلمها كأية مهارة إذ يمكن تنميت) واالس(يرى 
التي تتشكل من مراحل متباينة تتوالد في أثناء الفكرة الجديدة، وهذه المراحل اإلعداد، ) ببناء المعرفة(الجديدة بناًء على البنية المعرفية المتوافرة لديه والتي تسمى 

.شراق، التحققاالختمار، اإل

Wallas

يرى انه ال يوجد شيء يسمى باإلبداع الشخصي وإنما اإلبداع ناتج عن وجود قوة خارجية إلهية تسمى اإللهام Plato

.بالصدفةأوالذي يعتقد أن عمليات اإلبداع تخضع إلى قوانين الطبيعة، ويركز على دور الطبيعة في إنتاج األعمال اإلبداعية، التي قد تحدث تلقائياً  Aristotle

لحرة يجد أن العبقرية تعطي القوانين، األمر الذي يؤكد عالقة اإلبداع بالموهبة والعبقرية، وعدُه تميزاً طبيعياً تابعاً في مخيلة الفرد ا Kant

. قدرات طبيعية تستمد من الوراثةاعتبرت من النظريات البيولوجية التي تبحث في عالقة اإلبداع باالستعداد الوراثي، وقد عرف اإلبداع بأنه  Galton

ند الفرد نتيجة تعّد من نظريات التحليل النفسي، وقد أتت بما تحدث عنه أفالطون ولكن بتسمية أخرى، وقد فسر فرويد اإلبداع على أساس نفسي بأنه يحدث ع
فالطون الهام، ويعتقد فرويد أن اإلنتاج اإلبداعي ينتج من تناقض في الالشعور من ألحالم اليقظة، ويسمى الحالة التي يتهيْأ فيها الفرد باسم الالشعور الذي سماه أ

.األنا، واألنا األعلى

Freud

.2جملد,العدد اخلامس عشر , جملة اجلامعة , قسم الفلسفة , جامعة طرابلس , النظريات املفسرة لإلبداع اإلداري ,2013, كرميه حممد,بيشوة :املصدر 
وك اإلبداعينظريات السل الباحث

سلوك اإلبداعي، سلوكيات الشخص ركزت هذه النظريات على دراسة خصائص األفراد المبدعين واتجاهاتهم كطريق لتفسير اإلبداع، وفي ما يأتي أهم تلك النظريات إلي ركزت على
.المبدع

على بعض اخلصائص الشخصية املرتبطة باإلبداع مثل امليل لكسر الروتني، مرونة التفكري على بعض السمات وتقدير األفكار اجلديدة) 1983، اميلي(ركز  1983، اميلي

تالعــب علــى الشخصــية األكثــر ارتباطــا باإلبــداع، ومنــه املرونــة وحــب املغــامرة واالســتقاللية، والثقــة بالــذات، وال) Stenbrg & Leburt, 1995(كــزر
دف تطوير اخلصائص األكثر ارتباطا باإلبداع وتنميتها دف مثل هذه النظريات إىل دراسة شخصية مبدعة  .باألفكار و

Stenbrg & Leburt, 1995

إلبداع هو عن جوانب اإلبداع ومكوناته واهتم باإلنسان المبدع، كما درس االختالف بين المبدعين واألقل إبداعاً، وأكد أن ا) تورانس(تحدث 
.الحساسية العالية للمشكالت والعمل على حلها من خالل اقتناص الفرص في البيئة

Torrance,1999

ات عّد خصائص الشخص المبدع أساساً للتنبؤ باألشخاص الذين من أن يكونوا ناجحين إبداعياً، وركز على التفسير النظري للعالقات ضمن العملي
بين التخيل والتصور ويقصد بالتخيل اإلحساس في إدراك الشخص لألمور، أما التصور فهو الوضوح والثبات وكالهما العقلية، ومن خالل توضيح الفرق

.  أسلوبان للذاكرة المتحررة في الوقت والزمان

Taylor,1993

ام المجازية في إنتاج األفكار، فضالً عن ركز على استخدام نموذج تآلف األشتتات واستراتيجياته، أي جعل الغريب مألوفاً والمألوف غريباً واستخد
.طرائق بّناَءة ومنتجة لألفكار واألعمال اإلبداعية

Gordan, 1998

اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر الواردة فيه

ومن خالل العرض السابق للنظريات اليت تناولت كًال من اإلبداع 
و)Wallas(من الباحث مع كٍل يتفقوالسلوك اإلبداعي

(Torrance) نه ال يعتمد على أيف نظريته للسلوك اإلبداعي باعتباره
اخلصائص الشخصية وإمنا يعتمد على طبيعة املوقف والبيئة والتدريب 
اجليد للفرد اليت يتواجد فيها الفرد وإسهاماته وتشجع اخليال 

.والغموض واألحداث غري املؤكدة
مراحل السلوك اإلبداعي2-3-2

تشتمل العملية اإلبداعية على اللحظات واآلليات والديناميات

النفسية، بدءاً من والدة املشكلة أو صياغة الفرضيات األولية، وانتهاًء 
بتحقيق السلوك اإلبداعي، إذ تتدرج يف إطار العملية نشاطات 
التفكري، ونقل املعلومات، ورؤية شبكة العالقات بني العناصر 

عن العواطف واالنفعاالت، والعوامل الشخصية املعرفية، هذا فضالً 
، ومن مثَّ فإن العملية اإلبداعية تعّرب عن )2004العساف، (بكاملها 

تلك التفاعالت اليت تدور داخل شخصية املبدع، وبينه وبني البيئة 
يوضح الطروحات الفكرية والنظرية حول ) 6( احمليطة به ، واجلدول 
.مراحل سلوك إبداعي
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مراحل السلوك اإلبداعي وفقاً ملا تناوله الباحثون:-)6(جدول 
مراحل السلوك اإلبداعي اسم الباحث والسنة والصفحة ت

.توليد الفكرة، تبنيها، تطبيقها Shepard, 1967
(Pierce & Delbecq, 1977, 29)

خلق الفكرة أو تطويرها، إدخاهلا حيز التطبيق وتبنيها Knight, 1967, 486 1.

.تٍنب رمزي، التجربة، املوافقة على التجربة، اعتماد التبين وتطبيقه) رفض رمزي(، املعلومات، التقومي الوعي Klonglan & coward, 1970,61 2.

.التقومي للوضع، االستهالل، التطبيق، املمارسة املستمرة Hage & Aiken, 1973, 62) 3.

.عطاء الشرعية، التجربة، التبينإدراك املشكلة الوعي، إدراك واسع، تكوين موقف، إ Robertson, 1971 , 61) 4.

. املعرفة، املتابعة، تكوين مواقف، قرار بالتبين أو الرفض، املصادقة Rogers & Shoemaker, 1971, 108 5.

. التبين التجرييب، احلصول على املوارد، التطبيق، التأسيس) املعرفة(التفهم  Milo, 1971.66 6.

) التجرييب، املستمر(، التطبيق )عي املعرفة، صياغة مواقف، القرارالو (االستهالل  Zaltman, et al., 1973, 62 7.

. التجميع املعريف، صياغة اإلبداع، القرار، االجناز أو اإلمتام، االنتشار Row & Boice, 1974, 286 8.

توليد الفكرة، التحليل األويل، القرار بتبين اإلبداع، التنفيذ Delbecq & Mils, 1985, 25 9.

تطـــوير وجهــــة نظــــر مالئمـــة باجتــــاه التفكــــري، التحســـس باملشــــكلة، التحضــــري واإلعـــداد، تكــــوين جمموعــــة بــــدائل 
. وتقوميها، التحول عن الفكرة، اإلضاءة أو اإلشراقة

Terry & Franklin, 1991, 79-80 10.

التنمية، التطبيق، التقدمي، القبول، التشبع، االخنفاض  341-1997،340، شريف 11.

.اإلعداد، احلضانة، االستبصار، التحقق 293، 1999، اللوزي 12.

.اإلعداد، احلضانة، االستبصار، التحقق 57، 2000، العزاوي 13.

.اإلعداد، احلضانة، االستبصار، التحقق 35، 2004، اجلاوشلي 14.

.إدراك الفكرة، اختاذ القرار، تبين الفكرة، حتقيق اإلبداع Daft, 1978, 195 15.

، بلورة الفكرة، حل املشكلة، احلل، التطوير، التطبيق والتعميم)التصور(اكتمال تشخيص احلاجة لإلبداع  Marquis, 1982, 201 16.

.خلق الفكرة، التجريب األويل، حتديد اجلدوى، التطبيق Schermerhorn, 2001, 376 17.

مرحلة اإلعداد، ومرحلة االختمار، ومرحلة اإلشراق ومرحلة التحقق Wallace,2004.35 18.

.اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر الواردة فيه

هذه املراحل كانت أيضًا مثار اختالف ما بني ومن هنا جند ان
الباحثني يف تصنيفهم هلا وعلى الرغم من صعوبة الكتابة يف هذا 

) Wallace(املوضوع، إّال أن أكثر التصنيفات شيوعًا هو تصنيف 
: إذ يقول أن السلوك اإلبداعي هو الذي مير يف أربع مراحل هي

مرحلة اإلعداد، ومرحلة االختمار، ومرحلة اإلشراق ومرحلة التحقق، 
م ذكروا ضرورة إضافة مرحلة ) موراي وباتريك(يف حني أيده  بأ

، 1999اللوزي، ) (إحساس املبدع باملشكلة(تسبق املراحل األربعة 
.) 38، 1989روشكا، ) (2000،57وي، الغرا) (293

مرحلة اإلعداد2-3-2-1
هــــي املرحلــــة الــــيت تبحــــث فيهــــا املشــــكلة مــــن مجيــــع االجتاهــــات والــــيت 
تكســب املــرء فيهــا عــن طريــق املالحظــة والتــذكر جمموعــة مــن احلقــائق 
والكلمـــات وقواعـــد التفكـــري والـــيت تعـــرف بـــالتفكري املـــنظم، أي أنـــه يف 

دع بتحديـد املشـكلة وفحصـها مـن كافـة اجلوانـب هذه املرحلـة يقـوم املبـ
واألبعــاد ومجــع كــل املعلومــات املتاحــة حوهلــا ويفكــر يف احللــول املمكنــة 
ويقيمهـا ويقبلهـا علـى خمتلـف الوجـوه حـىت يعييـه األمـر، وتتضـمن هـذه 
املرحلــة أيضــاً احلاجــة إىل الــتعلم والتــدريب مــن أجــل اإلحاطــة بشــكل 

املـــؤمتر الـــدويل للتنميـــة اإلداريـــة، (لة جيـــد بكافـــة أبعـــاد وجوانـــب املشـــك
، فضـــــــــــــــــــــــــالً عـــــــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــــــك، فقـــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــار )29، 2009

)Torrance,1999,22 ( البيانــــات انــــه يف هــــذه املرحلــــة ســــيتم مجــــع
حول املشـكلة أو املشـكالت الـيت قـد يشـعر الفـرد بأنـه سـيالقي إبـداعاً 

واإلحصــاءات جلمــع تلــك يف حلهــا باســتخدام كافــة النمــاذج واألســئلة
.اتاملعلوم

النضجمرحلة 2-3-2-2
مع املعلومات والبيانات يف املبدعيقصد هنا التفاعل ما بني 

عقله الباطن واليت قد تستمر لفرتة طويلة، وضمن هذه املرحلة ال 
حيدث تفكري إرادي أو شعوري كل ما حيدث هنا هو سلسلة من 

يف الوقائع العقلية الال إرادية أو الالشعورية وقد يقضي املبدع وقته
العمل الذهين والشعوري أو يف االسرتخاء من دون أي جمهود عقلي، 
وأن هذه الفرتة جيب أن تفضي بطريقة ما حبيث ال يسمح ألي شيء 
بإعاقة النشاط احلر الالشعوري، فإن هذه املرحلة جيب أن تشتمل 

، 2004اجلاوشلي، (على كمية كبرية من االسرتخاء الذهين الفعلي 
35.(
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اإلشراقمرحلة 2-3-3
بعد أن ّمت اإلعداد املسبق من قبل املبدع ومت اندماجه على حنٍو  

نه يف هذه املرحلة أاملشكلة، جند ) احلالة(كامل مع كافة اجلوانب 
ستظهر فجأة من دون ختطيط سابق هلا العديد من احملاوالت حلل 
املشكلة سواًء كانت جيدة أم غري جيدة ، فسوف تأيت هذه املرحلة 

ائية للشخصية املبدعة بعد اتضاح املسألة مبا فيه من بفكرة فج
الكفاية، ويأيت احلل على حنٍو مفاجئ كأنه إهلام، وغالبًا ما يكون 

Moorhead)احلل على النحو غري املتوقع  & Grifin, 1995,
230)

مرحلة التحقق 4- 3-2- 2
تتماثل هذه املرحلة وتتشابه مع مرحلة اإلعداد، إذ يستخدم 

املبدعون هنا القواعد املنطقية والرياضية للتحكم يف األشخاص
أفكارهم، ويف غالب األحيان يكون احلل الذي أشرق يف ذهن املبدع 
حباجة إىل إعادة النظر والصقل والتهذيب أو التعديل، ليصبح يف 

. صورته األخرية اليت يرضى عنها الشخص املبدع

الستجابة أو السلوك أو ا(أي أنه ضمن هذه املرحلة فإن 
اليت ابتكرها الشخص سوف ختضع لتحديد مدى مصداقيتها ) الفكرة

وصالحيتها للتطبيق ومدى توافقها مع التوصيات البيئية وسلوكيات 
).188- 187، 1992الدهان، (الفرد املبدع 

إن تسلسل هذه اخلطوات واملراحل ال متثل أمنوذجًا جيب 
بطبيعتها متشابكة ومتداخلة يف إتباعه، إذ إن الظاهرة اإلبداعية تعد

معظم األوقات، وهذا ال ينفي أن العمل أو السلوك اإلبداعي يتم 
على وفق خطوات منظمة خصوصا على مستويات اإلبداع اجلماعي، 
فضًال عن ذلك فهي ليست عملية ميكن السيطرة عليها وتوجيهها 

حيان قد على وفق ما خيدم أهداف املنظمة دائماً، إذ إنه يف اغلب األ
. تظهر أفكار جديدة قبل احلاجة إليها

أن املرحلة الرابعة السابقة ال حتدث إّال إذا ) واالس(وقد الحظ 
. أثار الفرد مشكلة ما وما يرتتب على ذلك من حماوالت إلجياد احلل

أمنوذجـاً حيــدد ) Moorhead & Griffin, 1995, 254(وقـدم 
)2(الشكل مراحل السلوك اإلبداعي على وفق 

السلوك اإلبداعيمراحل :-)2(الشكل
Source: Moorhead Gregory & Griffin Ricky W., (1995), Organizational Behavior, Mifflin Com. U.S.A., P.
255.

وعلى أساس ما تقدم، يرى الباحث أنه من الضروري أن تعلم 
ا، اليت املنظمة بكافة التأثريات الناجتة من العوامل العدي دة احمليطة 

تؤثر يف السلوك اإلبداعي، ومن ّمث يف نتائجه لكي تكون قادرة على 
ذه التأثريات وجتاوزها . التحكم 

منهجية البحث العلمي-3
خمتلــــف املنظمــــات ومنهــــا اجلامعــــات  تــــؤدي :البحــــثمشــــكلة3-1

ريوالتـأثدوراً رئيساً يف نقل األعـراف والقـيم لألفـراد، وتعـّد عمليـة التـأثر 
بـــاحلوادث الـــيت تقـــع يف حمـــيط الفـــرد مـــن أبـــرز املؤشـــرات علـــى التفاعـــل 

لـذلك عـّدت . االجتماعي لألفراد ضـمن اجلماعـات الـيت ينتمـون إليهـا
القيادة من  احد املوضوعات اليت باتت تفرض نفسها وتسـتحوذ علـى 

،لفكـر اإلداري اهتمام الفالسفة وعلماء الـنفس وعلمـاء االجتمـاع وا

كبـرياً اهتمامـاً أحد املواضيع اليت تلقى ا يعد السلوك اإلبداعي من كم
، و هــــو مــــن بــــني أهــــم اجلوانــــب أملنظمــــييف علــــم املنظمــــة و الســــلوك 

التــابعني و الـــذي ميكــن أن يتــأثر بــالكثري مـــن بدراســة ســلوك اخلاصــة 
عناصـــــر البيئـــــة الداخليـــــة كاهليكـــــل التنظيمـــــي و القيـــــادة و الســـــلطة و 

للقيادة أن تؤثر بشكل مباشر أو غـري مباشـر يف الكثـري فيمكن .غريها
مـــن اجلوانـــب التنظيميـــة منهـــا ســـلوكيات التـــابعني ، و بالتـــايل يـــؤثر يف 

و ميكــن توضــيح مضــامني هــذه املشــكلة مــن . فاعليــة و جنــاح املنظمــة 
:خالل التساؤالت اآلتية 

منفـــردة ( مـــع الســـلوك اإلبـــداعي ةهـــل تـــرتبط القيـــادة الكاريزميـــ-أ
) تمعة وجم

)منفردة وجمتمعة(يف السلوك اإلبداعيةهل توثر القيادة الكاريزمي-ب

اإلعداد-
الخبرات السابقة -

التعلم -
التدريب

الحضانة-
التفكير  -
االهتمام -

انعكاسات

االستبصار-
التميز  -
اختراق-

التحقيق-
تقديم -
اختيار -
موافقة
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:البحثفرضيات3-2
مت تبـــــين مـــــن أجـــــل حتقيـــــق أهـــــداف البحـــــث و حـــــل املشـــــكلة 

:هيجمموعة من الفرضيات و 
مــا بــني القيــادة معنويــة ذات داللــة إحصــائية عالقــة ارتبــاطتوجــد-أ

.يف املنظمة املبحوثة ) منفردة وجمتمعة(والسلوك اإلبداعيالكاريزمية 
اإلبــــداعي الســــلوك يفلقيــــادة الكاريزميــــة لمعنويــــة تــــأثري وجــــدي-ب

.يف املنظمة املبحوثة ) منفردة وجمتمعة ( 
:البحثأهمية3-3

تتجسد أمهية البحث يف اجلانب النظري و امليداين ، ففي اجلانب 
ه مسامهة متواضعة يف توضيح النظري يكتسب البحث أمهيته بكون

. املفاهيم عرب البحث و التحليل ألهم اآلراء اليت تناولت املوضوع 
أما يف اجلانب امليداين فتنبع أمهيته من أمهية و دور عينة البحث و 

:بالقياديني التدريسيني يف جامعة دهوك وتتمثل االمهية بـاملتمثلة 
ن يف علـم الـنفس بـأن جاءت هذه الدراسة لتؤكد مـا ذكـره البـاحثو .1

اإلحسـاس بالوحــدة النفســية ميثــل واحــدة مــن ظــواهر الســلوك اإلنســاين 
تمع الـذي  ذات التأثري املباشر يف شخصية الفرد وتكيفه وعالقته يف ا

وهـــي تــأثريات ال ينبغـــي جتاهلهـــا إذا كـــان يريـــد أن . يعــيش ويعمـــل فيـــه
. يعيش حياة منتجة صحيحة

مـــن أمهيـــة تبـــين الســـلوك اإلبـــداعي كمـــا تنبـــع أمهيـــة هـــذه الدراســـة.2
لــدى الكــادر التدريســي  ، إذ يســاعدها ذلــك يف تبــين أســاليب عمــل 
ــــة العمــــل التقليــــدي ممــــا يســــاعدها يف حــــل  جديــــدة ختتلــــف عــــن منطي

ا وتبين التغيري منهجاً  . مشكال
:البحثأهداف 3-4

يهدف البحث إىل تقدمي إطار نظري ملفهوم القيادة و تطورها و 
تها و أمناطها ، مستندا إىل أدبيات السلوك التنظيمي ، باإلضافة أمهي

دف تشخيص  لدى اإلبداعيالسلوك إىل تقدمي إطار ميداين 
عينة البحث و خصائص القيادة الكاريزمية السائدة و التعرف على 

بني خصائص القيادة الكاريزمية و والتأثري طبيعة عالقات االرتباط 
االت ، اإلبداعيالسلوك  و كذلك تقدمي مقرتحات خبصوص ا

.التطورية إلدخاهلا مستقبال 
:أساليب جمع البيانات و المعلومات 3-5

ا مت مجع البيانات  ألجل حتقيق اهلداف الدراسة واختبار فرضيا
:عن طريق

مت ذلك من خالل الكتب واألدبيات :البيانات األولية .1
.اإلشارة إليها يف قائمة املصادر والبحوث املنشورة واملقاالت، كما مت

وتُعّد األداة الرئيسية يف مجع البيانات :الدراسةاستبانه.2
اإلستبانةوتضمنت ،)1(واملعلومات بالنسبة للدراسة، امللحق 

: بشكلها النهائي وبعد إجراء التعديالت على شكلها األويل حمورين
فيةويشتمل على فقرة املعلومات الشخصية والوظي:األول

.لعينة الدراسة
القيادة ( متغريين من املتغريات الرئيسة مها اإلستبانةتضمنت :الثاني

هذه ، إذ يتضمن كل متغري من)الكاريزمية  السلوك اإلبداعي
الذي ميثل ) 7(املتغريات جمموعة متغريات فرعية موضحة يف اجلدول 

. اإلستبانةهيكلية استمارة 

الدراسةتحليل نتائج4
البحث عينةوصف 4-1

مت االعتماد ضمن الدراسـة احلاليـة علـى عينـة مـن القـادة اإلداريـني  
مــديرا  للوحــدات اإلداريــة ) 25( مــن رئاســة جامعــة دهــوك متمثلــي بـــ

) 25(اســتمارة للوحــدات اإلداريــة ومت اســرتجاع ) 30( إذ مت توزيــع  
و ، %95تجابة بنســبة كانــت نســبة االســإذكانــت صــاحلة للتحليــل 

ـا أفـراد عينـة عاملواصفات الشخصية اليت يتمتإىل) 8( يشري اجلدول 
واليت مت احلصـول أليهـا مـن قبـل اإلسـتبانة كمـا مشـار أليهـا يف البحث 
اجلدول 

ــــــة 4-2 ــــــادة الكاريزمي ــــــين القي ــــــاط ب تحليــــــل عالقــــــات االرتب
والسلوك اإلبداعي 

جـاء يف الفرضـية   لالرتبـاط، والـيت يركز هذا احملور على اختبار مـا
والسـلوك نصت على وجود عالقة ارتباط معنوية بني القيادة الكاريزمية

اإلبـــداعي يف الكليـــات عينـــة الدراســـة علـــى مســـتوى املؤشـــرات الكليـــة 
:والفرعية

:اختبار الفرضية األولى . آ
أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة ذات ) 9( يوضــح اجلــدول 

منفــردة ( والســلوك اإلبــداعيالقيــادة الكاريزميــة  اللــة إحصــائية بــني د
، إذ بلغ معامل االرتبـاط للمؤشـر الكلـي وجمتمعة ضمت عينة البحث 

ــذا يــتم )0.01(وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة ) 0.83( ، و
وهــــذا مايشــــري إىل  أن األســــلوب القيــــادي للقيــــاديني قبــــول الفرضــــية  

بحوثــة لــه العالقــة بالســلوك اإلبــداعي لــديهم إذ أن ضــمن اجلامعــات امل
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أو الفرديـــة للقيـــادي تـــرتبط بدرجـــة إبداعـــه ضـــمن ةالصـــفات الكاريزميـــ
Daft,2001ســلوكه أو عملــة وهــذا مــا اكدتــة دراســات  والعــاين ، ,

إىل أن هنـاك عالقـة ارتبـاط )9(يشري اجلـدول وكما  ،2002
وكل بُعد مـن أبعـاد السـلوك اإلبـداعي، القيادة الكاريزمية معنوية بني 

والقيــــادة الكاريزميــــة  وإن أقــــوى عالقــــة ارتبــــاط معنويــــة كانــــت بــــني 
يف حـــني إن ،)**0.890(، إذ بلغـــت قيمــة معامـــل االرتبــاط املرونــة 

، إذ و المخـاطرةالقيادة الكاريزمية أضعف عالقة معنوية كانت بني 
ذا جند)*0.670(بلغت درجة االرتباط  أن فرضية االرتبـاط   قـد ، و

حتققــت علــى حنــٍو كامــل ســواء علــى مســتوى املؤشــر الكلــي أم مســتوى 
للفــرد تــؤدي إىل ةوهــذا مؤشــر إىل أن القيــادة الكاريزميــ.األبعــاد الفرعيــة

زيادة املرونة يف التعامل من خالل تقليل احلدود بـني القيـادي والتـابعني 
.

ستبانةاإلهيكلية استمارة :-)7(جدول 

.املصدر من إعداد الباحث
يوضح املواصفات الشخصية الوظيفية اليت حيملها أفراد عينة البحث:-) 8(جدول 

%العددالصـــــــفات
2496ذكورالجــــــــنس

14إناث

40520-30الـــــــــــــعـــــمــــــــــــــــــر

41-50728
51-601040
61-70312

416مدرس اللقب العلمي

1872استاذ مساعد

312استاذ

28ماجستيرالشهادة

2392دكتوراه

الباحثأعداد من : املصدر 

المتغيرات
األساسية

المعتمدةالمصادرالمتغيرات الفرعية

المعلومات 
الشخصية

اجلنس ، العمر ، احلالة االجتماعية ،الشهادة ، العنوان الوظيفي ، 
.عدد سنوات اخلدمة 

Daft,2001الرؤياالقيادة الكارزمية  
Robbins,1990

2002،العاين

2004، السكران 

2002، العطية 

المخاطرة
التخمين

السلوك الخارجي
اإلحساس

القدرة على حل المشكالتالسلوك اإلبداعي
Chehrazadi

Aboukinan,2007

2009، النوايسة 

2010، شلدان

2005، الزغبي 

تحمل المخاطر
مرونة االتصاالت
القدرة على التغيير
تشجيع اإلبداع
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لكليات عينة الدراسةوالكليوأبعاد السلوك اإلبداعي على املستوى اجلزئيالقيادة الكاريزمية  االرتباط بني عالقات:-)9(جدول 
السلوك اإلبداعي
ؤشر الكلي الماإلبداعقدرة التغيير مرونة االتصاالت المخاطرة حل المشكالت 

القيادة 
ةالكاريزمي

0.781*0.670*0.890**0.7880.8400.83

**اجلدول من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة اإللكرتونية  ≤ 0.01. P* ≤ 0.05. N= 25

:فرضيات التأثير اختبار 4-3
يف الســلوك ةللقيــادة الكاريزميــلغــرض معرفــة وجــود تــأثري معنــوي 

فـــإن ذلـــك  يســـتلزم حتديـــد مســـتويات التـــأثري يف الكليـــات اإلبـــداعي 
عينـــة الدراســـة بصـــورة كليـــة وجزئيـــة، وفيمـــا يـــأيت حتليـــل ألثـــر متغـــريات 

الدراسة وتفسري املدلوالت اإلحصائية، وعلى النحو اآليت
تحليل تأثير القيادة الكاريزمية  في السلوك اإلبداعي 

الـيت نصـت علـى وجـود تـأثري الفرضـية الثانيـة اختبـار يبني هذا احملـور
) منفـردة وجمتمعــة ( يف الســلوك اإلبـداعي للقيـادة الكاريزميـة  معنـوي 

يف كليات عينة الدراسة يف جامعة دهوك 
تأثير القيادة الكاريزمية  في السـلوك اإلبـداعي علـى المسـتوى .أ

:الكلي لكليات عينة الدراسة 
القيـــادة الكاريزميـــة  أن إىل) 10(دة يف اجلـــدول تشـــري النتـــائج الـــوار 

مـــــن التبـــــاين واالخـــــتالف يف الســـــلوك %)R2 )69تـــــؤثر وبداللـــــة 
عوامـــــل مل يتضـــــمنها إىلجمتمعـــــة وان القيمـــــة املتبقيـــــة تعـــــود اإلبـــــداعي

) 15.393(  ةالبالغـاحملسـوبة fالبحـث وتـدعم معنويـة قيمـة أمنـوذج
عند مستوى معنويـة ) 3.48(البالغة وهي اكرب من قيمتها اجلدولية 

، وكــذلك بلغــت قيمــة معامــل االحنــدار ) 1,23( رجــة حريــة د0.05
beta )0.93(وحـدة واحـدة يـؤدي ةالكاريزميـتغري القيـادة أنأي

ويعـد ) . 0.93( نسـبتهمـا اإلبـداعياىل التغـري يف متغـريات السـلوك 
يف الســـلوك ةالكاريزميـــدة معنـــوي للقيـــاتـــأثريوجـــود إىلأشـــارةماتقـــدم 
لدى عينة البحـث اإلبداعيالسلوك أنإذبصورة جمتمعة ، اإلبداعي

ــــا الكليــــات ةالكاريزميــــيعتمــــد علــــى خصــــائص القيــــادة  الــــيت تتمتــــع 
يســـتمد مقومـــات حتققهـــا اإلبـــداعيمتغـــريات الســـلوك أنأياملبحوثـــة 

ليـــات املبحوثـــة الـــيت تتبناهـــا قــادة الكةالكاريزميــوامتالكهــا مـــن القيـــادة 
ـــذا تتحقـــق الفرضـــية الــــيت تـــنص علـــى وجــــود  للقيــــادة معنـــوي تـــأثريو

. على املستوى الكلي اإلبداعييف السلوك ةالكاريزمي

يف السلوك اإلبداعي على مستوى عينة الدراسةالقيادة الكاريزمية  أثر :-)10(جدول
المستقل

المعتمد
(F)قيمة R2القيادة الكاريزمية

β0Β1ةالجد وليالمحسوبة
0.5930.932السلوك اإلبداعي

*)8.555(
0.69215.3933.84

P*≤0.05. D F (1اجلدول من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة اإللكرتونية .23). N= 25

ك تــــأثير القيــــادة الكاريزميــــة  فــــي كــــل بُعــــد مــــن أبعــــاد الســــلو . ب
اإلبداعي على المستوى  لعينة الدراسة

يف للقيـــادة الكاريزميـــة  أن هنـــاك تـــأثرياً معنويـــاً ) 11( يبـــني اجلـــدول 
أبعــاد الســلوك اإلبــداعي، وهــذا يؤكــد حتقــق الفرضــية  ، ويبــني اجلــدول 

للقيـــادة الكاريزميـــة  املــذكور أن أقـــوى عالقـــات التـــأثري املعنـــوي كانـــت 
، يف حـــني %)79(البالغـــة (R2)تحديـــد بداللـــة معامـــل الاملرونـــة يف 

وهي قيمـة معنويـة بداللـة قيمـة ) 0.770(ما قيمته (β1)بلغت قيمة 
(t) 10.211(احملســـــــوبة البالغـــــــة( وبلغـــــــت قيمـــــــة ،(F)احملســـــــوبة)

يف حــني . )3.84(وهــي أكــرب مــن قيمتهــا اجلدوليــة البالغــة )18.678
، بعـد املخـاطرةيف مية  للقيادة الكاريز كانت أقل عالقة تأثريية معنوية 

. %)45(ما قيمته (R2)إذ بلغ معامل التحديد 

15
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على املستوى الكلي لعينة الدراسةيف كل بُعد من أبعاد السلوك اإلبداعي القيادة الكاريزمية  أثر :-) 11(  جدول 
المستقل

المعتمد
(F)قيمة R2القيادة الكاريزمية

β0Β1الجدوليةالمحسوبة
0.6330.779المشكالتحل 

*)5.689(
0.6112.9883.84

0.6190.863المخاطرة
*)3.650(

0.456.668

0.5890.770المرونة
)10.211 (

0.7918.678

0.5700.834قدرة التغيير
*)6.896(

0.6213.570

0.5160.849اإلبداع
*)9.463(

0.7114.609

Pاجلدول من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة اإللكرتونية     ≤0.05. D F (1. 23). N= 25*

التوصياتو االستنتاجات-5
:االستنتاجات5-1

ــذه الدراســة االســتنتاجاتمت الوصــول إىل  أدنــاه مــن خــالل القيــام 
الســـــــلوك زميـــــــة أال و مهـــــــا القيـــــــادة الكاريمتغـــــــريين،و الـــــــيت تضـــــــمنت 

:اإلبداعي 
القيـــادة الكاريزميـــة مـــا هـــي إال البحـــث أنيفهـــم مـــن خـــالل هـــذا -أ

إحدى النظريات احلديثة و الـيت تركـز علـى الـرتابط العـاطفي للقائـد مـع 
وحتويـل سـلوكهم إىل عليهماآلخرين أو التابعني مما يساعد على التأثري 

.سلوك أبداعي 
ـــــأثري املتغـــــري امل-ب ســـــتقل أال و هـــــي القيـــــادة مت الوصـــــول إىل مـــــدى ت

الســــلوك اإلبــــداعي الكاريزميـــة علــــى املتغــــري التــــابع و الــــذي كــــان ميثــــل 
. القدرة على اإلبداع وحتمل املخاطر وقدرة التغيـريبأبعاده من حيث 

.أسليببشكل إجيايب سواءو اليت وضحت من خالل جداول 
الـــــذين لـــــديهم مســـــات القائـــــد ال ختلـــــو منظماتنـــــا مـــــن القـــــادة -ت
و إن مل يشـــغلوا املناصـــب إن كانـــت موروثـــة أو مكتســـبةكـــاريزمي،ال

.أيضااإلدارية 
إىل وجــــود عالقــــة مشــــجعة مــــا بــــني االرتبــــاطأشــــارت معــــامالت -ث

السـلوك اإلبــداعي القيـادة الكاريزميـة املتبعـة مـن قبــل عينـة البحـث جتـاه 
مــــن خــــالل معنويــــة العالقــــة ملتغــــريات الــــيت ســــامهت يف إيضــــاح طبيعــــة 

.الدراسةبني بعدي العالقة 

أنـه هنـاك عالقـة تـأثري قويـة مـا ،اإلحصـائيأشارت نتـائج التحليـل -ج
.الدراسةلدى عينة السلوك اإلبداعي بني القيادة الكاريزمية املتبعة و 

:التوصيات5-2
النتــــائج الــــيت مت التوصــــل إليهــــا ، فــــإن االعتبــــاربعــــد األخــــذ بنظــــر 

:باآليت يوصيالباحثات 
وضوع القيادة و ما هلا من تـأثري علـى املنظمـة و األفـراد مباالهتمام-أ

العــــاملني فيهــــا و املنظمــــات األخــــرى و مــــا هلــــا مــــن تــــأثري أيضــــا علــــى 
تمع ككل  .ا

ــ-ب بالســلوك ةمــن العالقــة االجيابيــة والتــأثري االجيــايب للقيــادة الكاريزمي
اإلبــــداعي نوصـــــي باالهتمـــــام بشـــــكل اكـــــرب حـــــول خصـــــائص القيـــــادة 

ياصة بالسلوك اإلبداعواإلبعاد اخل
خلق البيئة املناسبة يف بيئة املنظمة و الـيت تعـزز املشـاركة و التعـاون -ت

و رفــع الــروح املعنويــة لـدى التــابعني و بــذل اجلهــود ألجــل االنسـجامو 
.السلوك اإلبداعياحلفاظ عليها و بالتايل رفع من 

ابعني أن يسـامهوا يف جعـل التـالقـادة،يقرتح على كـل القيـادات أو -ث
هلـــــم قـــــادرين علـــــى اكتســـــاب املهـــــارات القياديـــــة و بناءهـــــا ممـــــا حيقـــــق 

.أيضااملصلحة العامة و اخلاصة 
و أخـرى،ضرورة القيام بدراسات أخرى و على عينات أو شرائح -ج

السلوك اإلبداعي  املتمثلة بالقيادة الكاريزمية مع متغريات أخرى غري 

16
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)1( ملحق 
جامعة دهوك 

كلية اإلدارة و االقتصاد
استمارة استبيان/ م 

حتية طيبة
دف البحث املوسوم  دف إىل قياس العالقة وانعكاسها في السلوك اإلبداعي القيادة الكاريزمية  بني أيديكم االستبيان اخلاص 

. الذي ينتج من قبل األعضاء السلوك االبداعي بني توفر القيادة الكاريزمية املتبعة يف الوحدات اإلدارية و مدى 
.شاكرين تعاونكم و تقبلوا منا فائق الشكر و التقدير 

:معلومات تعريفية / أوال 
)( العمر               .1
(           )اجلنس              .2
(           )احلالة االجتماعية    .3
(                          )الشهادة              .4
(                          )املنصب السياسي     / العنوان الوظيفي .5
(                          )عدد سنوات اخلدمة  .6

(       ) :يرجى بيان اختيارك بوضع عالمة ..الكاريزميةالقيادة / ثانيا 
ت

الفقرات
ال أتفق بشدةال أتفقحد ماإلىقأتأتفقاتفق بشدة

لديه القدرة على إقناع اآلخرين بالرؤيا اليت ميتلكها1
يفضل املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة2
ض سبيل حتقيق رؤيتهيتحمل املخاطرة اليت تعرت 3
لديه القدرة على حتديد نقاط القوة و الضعف يف البيئة الداخلية4
لديه القدرة على التخمني الواقعي للتغريات املستقبلية5
يتحدث بأسلوب جيذب اهتمام اآلخرين6
اجتماعي و يلقى الرتحيب من اجلميع7
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سلوك اإلبداعي ال: ثالثاً 

بدرجة كبريةال اتفقبدون رأياتفقالعبارةت
القدرة على حل املشكالت

.عادة ما اشعر مبتعة وإثارة يف التعامل مع مشكالت العمل 1
.ميتلك القسم الذي اعمل فيه رؤية دقيقة ملشكالت العمل  2
ها وأقوم باختاذ اإلجراءات املناسبة حللهااملك القدرة على توقع مشكالت القسم قبل حدوث3

املخاطرة
.أحتمل مسؤولية نتائجي يف حل املشكالت  اهلامة واحليوية 4
.يتفهم القسم  قدرايت على حل املشكالت 5
. أحتمل نتائج تقدمي مقرتحايت واألفكار اجلديدة يف العمل 6
ديدة يف جمال التعليم حىت ولو مل أمتكن من تطبيقها اعمل على تقدمي أفكار ج7
. ادعم املقرتحات املقدمة من قبل زمالئي 8

املرونة  
أحاول االستفادة من اآلراء املخالفة لتوجهايت يف الكلية    9

.امتلك جماال واسعا يف االتصاالت الوظيفية  10
درجة كبيرةبال اتفقبدون رأياتفق

.أتمكن من تفسير الرسائل الواردة لي بسهولة  11
.أتعاون مع المبدعين في كليتي على نحو مستمر  12
. أوظف االتصاالت غير الرسمية في عملي  13
تعد العالقات الشخصية سبيًال فاعالً في نجاح اتصاالتي  14

التغيير
األعمال الصعبة في العمل  أفضل مواجهة15
.لدي القدرة على تقديم اقتراحات وأساليب جديدة تساعدني في أداء العمل 16
. أناقش األفكار الجديدة  للتأكد من  إمكانية تطبيقها 17
. تتوافر لدي المهارات االقناعيه في العمل 18
.  استياء أتحمل تبعات التغير في عملي دون19

اإلبداع
امتلك الشجاعة والقدرة للقيام بأعمال أبداعية 20
.اشعر باني امتلك طاقات وقدرات غير مستغلة 21
أكون دائماً من األوائل الذين يحاولون تجربة فكرة او طريقة جديدة22
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پوخته
كـــا ڤهكولینـــا رولـــڤهكـــولین ریـــدا بر ن گرنـــك دهـــزرا كارگ ســـهكردیا كـــاریزمی  ههژمـــارە ك ژبـــابهت

كرنـاوێدجهئینانا رەوشـتورەنكڤهداناوێ نانیـدا، ههرەوسـا كارت ن دیـاركری، داه دگههاندنیـدا بـۆ ئارمـانج
ــ ــتژالی ــا سروش ــارتدیاركرن ــدی وك ــاریزمی وەك كرنپهیوەن ــهركردیا ك ــادا، س ــاڤبهرا ههردوو گوهارتی دن

نانسهربهخو ورەوشتگوهارتیهك هك.داه پـا شـمایی ،ولـپهی ئهوا هـاتیه دانـان ژبـردوزان وەك گوهـارت
كهاتی ژ  ن نمونهكا پ یا بوچون ری لـپهی زانكویـا دهـوك وەك )25(هاتیه ههلبژارتن بر ن كـارگ كهسان ژسهركرد

ی دناڤبهرا گوهارتیناندا بۆ زانینا سروشتههولهك .پهیوەند
ــولین خهمهت  ڤهك ــ ــان وژ پ ــن تهمهن ــرینه وژههردوو  رەگهز ــكان ك ن پش ــهروك ــر وس ــهر راگ تهكهس لس

ن ههلبژارتی بۆ  واز ك ژش زانینان وەك ئ ن مهیدانی، پالپشتی هاتیهكرن لسهر فورما پ بدەستڤه ئینانا بیرزانین
ن ئاماری بۆ ههلبژارتنا نمونهاتیه كرن ب كومهلهكتگیری پوپشمهرەمڤ واز ن ژش ڤهكولین وبیردوز

كا وێوێ كرنوب ر دان وكـارت ژ راسپاردان، ویا گرنگ ههبونا پهیوندیهكا گر دنـاڤبهرا گههشتیه كومهلهك
ن ڤهكولین كسهربیت یان نه ئیكسهر، و ڤهكولین ب دوماهیـك هـگوهارتی ژراسـپاردان اتیه ب كـومهلهكچ ئ

ن مهیدانا ڤهكولینكو پالیشتیا ڤهكولین نی ی ن ئهر نیا ئهگهر پاشه روژێبكهن یان الیهن وچارە سهریا نه ر
.هاتینه وەرگرتن 

ABSTRACT
The research deal  with a number of important topics in management thought through the study of the role

of charismatic leadership and its impact on the achievement of innovative behavior, as well as its impact on
access to the desired objectives, in terms of the detection of the nature of the relationship and influence
between both variables, charismatic leadership as an independent variable and innovative behavior as the
dependent variable, according to what has been developed from the hypotheses tested by the views of a
sample of (25) members of the administrative leadership within the University of Dohuk in an attempt to find
out the nature of the relationship between the two variables.
The research focused on the deans and heads of departments and of both  gender and ages. And in order to
obtain field data, has been the adoption of the questionnaire as one of the methods chosen for this purpose,
and has been using a variety of statistical methods to test the model study and its hypotheses, and from which
we came to a set of conclusions, most notably the existence of a correlation and effect between the variables of
the study, both were directly or indirectly.  Finally we introduce  a set of recommendations that could
enhance or support the positive aspects of the field of the respondent and address the negatives if you take it
in the future.
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1906- 1902" صلمو "جريدة في بهدينان

**و  هوَكر طاهر توفيق*  خليل علي مراد
العراق-، اقليم كوردستانجامعة صالح الدين،كلية اآلداب،قسم التاريخ*

العراق-اقليم كوردستان،جامعة زاخو،فاكوليت العلوم اإلنسانية،سكول اآلداب،قسم التاريخ**

)2015شباط، 1:تاريخ القبول بالنشر،2014تشرين الثاني،11:تاريخ استالم البحث(
ج

الخالصة
التي تتعدد المصادر والمراجع التاريخية بمرور الزمن، فمع تغير الحياة اإلنسانية يتغير معها نمط الثقافة؛ حيث إن للتاريخ القديم مصادره 

والصحافة اليوم تعد من مصادر  . تختلف اختالفًا بينًا عن مصادر العصور الوسطى، وهذا ينطبق على ما يخص التاريخ الحديث والمعاصر أيضاً 
فإذا كانت الصحافة مهمة بوصفها مصدرًا لكتابة التاريخ، فماذا يمكن القول عن . كتابة التاريخ، والسيَّما تاريخ القرنين التاسع عشر والعشرين

ى موضوع أهميتها بالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ مكتوب، ولم يترك سكانها ما يمكن االعتماد عليه للغور بتاريخهم، وهذا ينطبق بدرجة كبيرة عل
إن لها تاريخاً : هي من المصادر القليلة جدًا التي كتبت عن تاريخ منطقة بهدينان، التي يقال في فلكلورها الشفهي"موصل"هذه الدراسة، فجريدة 

.وان الحقيقة لمّرة كما يقال في األمثال الفلكلورية التاريخية أيضاً ! عريقاً، ولكن التاريخ المكتوب ال يؤكد هذه الحقيقة

دينان  دهوك  زاخو  العمادية  عقرة  سنجار:الكلمات الدالة موصل  

المقدمة

دينان تواجه الباحثني يف ستان ُكردالواقعة يف  تاريخ منطقة 
قلة ما  بسببوذلك ، مشكلة)1(على احلدود الرتكيةالعراق 

تاريخ وعدم وجود هذه املنطقة الكبرية والواسعة، عن ُكتب
ا وبدورها  على مر العصور بدءًا من عهد مكتوب يليق 

شورية، مروراً بالعصور الوسطى اإلسالمية، وانتهاًء اإلمرباطورية اآل
وان كل ما كتب عنها .العهد العثماين وحىت اآلنبتارخيها إبان

من فتات والباحثوناملؤرخونال يتعدى بضع كتب مجعها 
املنطقة و ستانُكردالنصوص التارخيية اليت تتحدث عن تاريخ

تعلق بتاريخ هذه يشيء أين العثور على إلذلك ف؛بشكل عام
. دينانمهمًا جداً؛ لكونه يسد ثغرة يف تاريخ املنطقة يعد 

م ليس هلمفكثرياً م ا بأ دينان وسكا هذا الدور ا يعاب على 
، مع العلم األخرىية ُكردمقارنة باملناطق الستان ُكردتاريخيف
د ذكرها بشكل األول، قُكردشرفخان البتليسي، مؤرخ الأن

دينان كانت يف ،متميز خالل القرن السادس عشر عصره،وان 
للِعْلم والعلماء يف ُكردستان إبان حكم اإلمارةامليالدي، قبلة 

.)2(العمادية عاصمة هلامدينة البهدينانية اليت اختارت 
فيما يتعلق أمهية كبريةموضوع هذا البحثسب تلك يكلذ
دينان، حيث يلقي الضوء على احلياة فيها خالل املدة بتاريخ
واليت " موصل"من خالل ما نُشر يف جريدة ،1906- 1902

دينان كانت تعيش يف فرتة هدوء نسيب، عكس يتضح منها  أن 
حيث شهدت 1908الفرتة اليت أعقبت االنقالب العثماين سنة 

.ية فيها بزعامة الشيخ عبد السالم البارزاينُكرداملنطقة حركة  
مل يكن باإلمكان احلصول على األعداد الكاملة هلذه 

نأل، مجعهايف الوقت احلاضر الصعوبة مبكانريدة، ومن اجل
بني جمموعة من الباحثني واملثقفني العراقيني قد بعثرت أعدادها

صاحب -)رفيق صاحل(، ومن حسن احلظ متكن السيد ُكردوال
من احلصول -للطباعة والنشر يف مدينة السليمانيةمؤسسة 

الصادر بتاريخ ) 662(وهي من العددمنها،عدد) 150(على 
)8/3/1906(الصادر بتاريخ )811(إىل العدد )19/6/1902(
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ا مشكوراً، وقد قام األستاذ خليل علي مراد الدكتوروقد زودنا 
.بهدينان يف هذه األعدادببرتمجة كل ما له عالقة 

جريدة تصدر يف مدينة املوصل أول"موصل"تعد جريدة 
أسبوعمرة كل كانت تنشرو ،الواليةهلذه اجلريدة الرمسية وهي

الصدور حىت نشوب يف، وقد استمرت باللغة الرتكية العثمانية
وبعد االحتالل الربيطاين للمدينة ، 1914األوىلاحلرب العاملية 

صدر .1934اصدرت اجلريدة جمدداً واستمرت لغاية 1918يف 
بأربع صفحات باحلجم 1885حزيران 25يف هاالعدد األول من

اوقد جاء يف ترويستها . سم)43x27(املتوسط مقاس  أ
.)3()أسبوعاجلريدة الرمسية للوالية تنشر مرة كل (

لسان حال للحكومة العثمانية يف كانت هذه اجلريدة مبثابة
إذ اهتمت،أساساً إخباريةلذلك جندها جريدة ؛والية املوصل

تعيينات، وزيارات، وضرائب، وكوارث املنطقة من أخباربنشر 
قد ال جيد فيها املرء متعة القراءةعلى هذا األساس.طبيعية

مثلما جيدها يف بعض اجلرائد األخرى اليت ختصص عدد من 
تمع واملنطقة، وهذا ما  م ا ا لألمور الفكرية اليت  ألقىصفحا

ثرة الله على هذه الدراسة أيضاً، ففي مرات عدة ونتيجة لكظب
األخبار عن جانب معني يشعر القارئ بامللل، ولكن هذه 

؛الدراسة ميكن البناء عليها يف دراسات أخرى ختص هذه املنطقة
دينان يف بدايةألن فيها معلومات جيدة عن  منطقة 

.القرن العشرين
ا جريدة بناءً  ، وحسب "موصل"على املعلومات اليت نشر

حماور،  ستةإىلاليت قسمت ةخطة هذه الدراسضعتْ األمهية، وُ 
اليت جاءت على األخباركل حمور يبحث يف تصنيف معني من 

بإيراد اور احملصفحات اجلريدة، وميكن االستدالل على هذه 
:التساؤالت التاليةوتوجيه

دينان خالل تلك املدة؟  كان كيفو كيف كانت احلياة يف 
برز املشكالت اليت كانت أفيها؟ ما هي العثمانية اإلدارةشكل

دينان مشاركة فّعالة يف  دينان؟ مث هل شارك أهايل  تعاين منها 
برز املشكالت اليت أأنشطة احلكومة العثمانية فيها؟ ما هي 

دينان؟ وكيف كانت تتعامل  واجهت اإلدارة العثمانية يف 
تمع ال نة؟ اآلو ي يف تلك ُكردمعها؟ وأخريًا كيف كان شكل ا

هذه األسئلة وأخرى حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنها قدر 
باالعتماد على األخبار املنشورة يف بأمانة وعلمية ودقةاإلمكان

دينان  هذه اجلريدة، اجلريدة األوىل تارخييًا اليت حتدثت عن 
من دَّ وأخريًا وقبل الدخول يف تفاصيل احملاور ال بُ . بشكل كبري
ه مل يذكر رقم عدد اجلريدة يف املنت وإمنا ذكر فقط نأالتنويه إىل 

رقم العدد يف اهلامش وذلك يف حماولة لعدم رَ كِ ذُ و تاريخ العدد، 
التكرار، كما أن املهم هنا يف األغلب تاريخ العدد أكثر من رقم 

.العدد نفسه
:التعيينات والتنقالت اإلدارية في منطقة بهدينان-أوالً 

من األخبار عن بهكمًا ال بأس"موصل"أوردت جريدة 
انتخابات جمالس عنضاة، وكذلكوالقُ تعيينات القائمقامني

دينانقضية األ املوصل للواءدارياً إكانت تابعة اليت،يف منطقة 
على تلك األخبار تتبني ، وعند االطالع)4(آنذاكمركز الوالية

وفيما. بشكل كبري خطوط اإلدارة العثمانية يف هذه املنطقة
ا جريدة تلك املعلوماتبرز أيلي  خبصوص"موصل"اليت نشر
:  الشأنهذا 

:دهوكقضاء -أ
أن بوضوحظهرتمن خالل االطالع على هذه اجلريدة 

ية يف ُكردقضية الكرب األأالذي هو -األخبار عن قضاء دهوك
دينان حسب اجلريدة نفسها قليلة إذا ما قورنت - )5(منطقة 

ولكن اجلريدة ة؛وعقر ،العمادية،زاخو: األخرى مثلباألقضية 
قلتها، على الرغم منت مهمة عن هذه الناحية تعطي معلوما

يف أعماهلمبرز أو ،مي دهوكاوتلقي الضوء على أمساء قائمق
اذلك الوقت، فضًال عن جمالس األ .قضية وقضا
بتاريخ الصادر يف عددهايفهم من اخلرب املنشور 

ورد ، فقد )عزت أفندي(أن قائمقام دهوك هو )16/10/1902(
قد زار مركز والية املوصل-عزت أفندي: أي- بأنهيف هذا اخلرب

ن أبنييتباجلريدةوعند تتبع أعداد . )6(ألخذ بعض التعليمات
إبراهيم(بدًال منهوُعِنيّ ،قد ُعزل من منصبه) عزت أفندي(

العدد  حيث ورد يف ، يف منصب القائمقام) أفنديجنايت 
على أمر من وزارة بناءً :خرب مفاده) 5/11/1903(الصادر بتاريخ
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سابقاً -التابعة لوالية حلب-ُسروج قضاء قائمقام ُعنيالداخلية 
عزت (بعد عزل قائمقامها يف منصب قائممقام قضاء دهوك

الصادر يف عددها تابعت اجلريدة هذا األمر و .)7()أفندي
إبراهيم جنايت (أن حيث ذكرت فيها)24/12/1903(بتاريخ 
ُعنيقائمقام قضاء سروج يف والية حلب، والذي ) أفندي

قد جاء إىل مركز والية املوصل لتلقي ،لقضاء دهوكاً قائمقام
وألجل أداء . وايل الواليةبعض األوامر والتعليمات من مقام 

نه إالداخلية، فوزارة ألمر الوارد يف برقية من اوعلى وفق، اليمني
وتضيف . )8(سيعود يف غضون يومني إىل دهوك للمباشرة بعمله

كرب أقضية الوالية أأن قضاء دهوك هو يف العدد نفسهاجلريدة
) إبراهيم جنايت أفندي: أي(وأكثرها عمراناً، كما أن املومى إليه 

كما تقول -ولذا نأمل؛من قدماء القائمقامني ذوي الكفاءة
الصادر عددهاويف .)9(أن يوفق يف حسن إدارة القضاء-اجلريدة
ن إبراهيم جنايت أفندي أذكرت اجلريدة )31/12/1903(بتاريخ 

ما حصل على التعليمات واألوامر قد غادر إىل دهوك بعد
.)10(ليباشر بعمله؛الالزمة

عن منصب القصريةذه األخبار "موصل"تكتفي جريدة 
، ويبدو أن إبراهيم جنايت أفندي قد شغل دهوكقضاء قائممقام 

خرب ن اجلريدة ال تورد أيَّ ، أل1906هذا املنصب حىت سنة 
خر يف آوتعيني شخص ،أو نقله من مكانه،بعد ذلك عن عزله

. هذا املنصب
ا جريدة  جلس مبفيما يتعلق"موصل"أما األخبار اليت نشر

االقضاء يف دهوك، وأمساء  وا يف حمكمتها نُ الذين ُعيّـ قضا
:فكانت على الشكل اآليت

خرب عن ) 18/12/1903(الصادر بتاريخالعددجاء يف 
حمكمة البداءة وأعضاءقضاء دهوك إدارةجملس أعضاءانتخاب 

ا  فاز بأنه قدتذكر اجلريدةتلك االنتخابات إجراءفيها، وبعد 
)غاآيليا أغا، و آغا، وكورو آغا، وحممد طه آمشدين (:كل من

رمبا [وحنا بدى،عبد اهللا علي(واألغوات، اإلدارةلعضوية جملس 
دارة إيبدو أن و .)11(لعضوية حمكمة بداءة القضاء) ]مىت:هي

ذه االنتخابات بني الفينة واألخرى، ورمبا مل  الوالية كانت تقوم 
تكن هناك فرتات زمنية حمددة إلجرائها بل تركتها للظروف 

ا الدولة العثمانية آنذاك، حيث  نشرت الداخلية اليت كانت متر 
عنخر آخرب )16/3/1905(اجلريدة يف عددها الصادر بتاريخ 

وعضوية حمكمة ،ة قضاء دهوكانتخاب أعضاء جملس إدار 
حصل على األكثرية يف هذا اخلرب فقدإىلواستنادًا . البداءة

، وشخص من )حممد بن طه(:كل منتجر اليتاالنتخابات 
لعضوية جملس إدارة القضاء، ) كاكوز آغا(الطائفة املسيحية هو 

لعضوية حمكمة البداءة، وقد أرسل أمر ) حممد بن صاحل آغا(و
يف تلك املناصب إىل مركز الوالية يتضمن أمر تعيينهممن

.)12(قائمقامية القضاء
دارة وبنظرة دقيقة إىل أمر هذه االنتخابات يظهر أن اإل

قد اعتمدت على وجهاء املنطقة يف العثمانية يف والية املوصل
وحمكمة البداءة فيها، عكس ،شغل مقاعد جملس القضاء

غلب أمن أهايل القضاء يف منصب القائمقام الذي مل يكن
من شغل تلك جلّ األحيان، كما يظهر من هذه األخبار أن

من القضاء وحمكمة البداءة فيها، كانوا املناصب يف جملس إدارة 
مهمللطائفة املسيحية يف دهوك دور آغاوات املنطقة، كما كان

.شغل تلك املناصبباملشاركةيف
دهوك يف تلك اآلوانة، قضاءأما فيما خيص منصب قاضي 

الذي شغل ) عبد القادر أفندي(فقد كان يشغله شخص يدعى 
منصب القاضي يف قضاء سنجار سابقاً، وذلك بعد صدور 

يف خبصوص هذا التعيني كما ورداألمر من وايل املوصل نفسه 
الصادر بعددهانص اخلرب املنشور يف اجلريدة

. )13()4/3/1904(بتاريخ
كانت هناك تعيينات حكومية أخرى جرت فضًال عن ذلك  

ولكنها كانت حمدودة جداً، مثل اخلرب الذي ،يف قضاء دهوك
بناءً انه :وجاء فيه) 14/4/1904(العدد  الصادر بتاريخ نشر يف

حممد (حماسبة الوالية على وفاة كاتب واردات املركز يف دائرة
مكانه، كما )أفنديرشيد (مدير مال دهوك ُعني، فقد )أفندي

مديرًا للمال يف )أفنديعبد اهللا (ةمدير مال عقر ُعني
.)14(قضاء دهوك
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:زاخو-ب
دينان، حد األأيُعد قضاء زاخو  قضية املهمة يف منطقة 

رت على الدوام دوراً يف معظم حقب التاريخ اليت ملزاخووكانت 
جريدة صفحات كبريًا من ا املنطقة، لذلك أخذت حيزًا  

فبخصوص منصب القائمقام الذي هو املنصب ."موصل"
خبارًا عديدة ختص هذا أاجلريدة أوردتيف القضاء األهم

نبأ )25/9/1902(حيث نشرت يف عددها املؤرخ. اجلانب
-التابعة لوالية هكاري-تعيني قائمقام قضاء بيت الشباب

وقد استمر ،)15(قائمقامًا لقضاء زاخو) خورشيد بك(السابق 
خورشيد بك حوايل ثالث سنوات يف منصبه، ومل يتم عزله أو 

عدد إىل ما جاء يفبه، وذلك استناداً أملََّ نقله إال بسبب مرض 
إىلمنصب قائمقام زاخووأوكل)17/8/1905(اجلريدة املؤرخ يف

مجع الضرائب الذي كان يف مهمة و ،وكالةً )أفنديعبد الكرمي (
عينت والية املوصل قائمقامًا جديدًا لقضاء مث . )16(يف املنطقة

زاخو بعد مدة قصرية جداً، حيث نشرت اجلريدة يف عددها 
) مسالته(قائمقام خربًا ذكرت فيه تعيني )2/9/1905(املؤرخ

وقد .)17(قائمقامًا على زاخو) اد بك(السابق والذي يدعى 
اد بك مهامه يف منصبه اجلديد بعد حوايل شهرين من  باشر 

وذلك استنادًا على اخلرب املنشور يف اجلريدة ،خرب تعيينه
.)18()2/11/1905(بتاريخ

يف يضاومنصب الق،واحملاكم،جملس القضاءخبصوصأما 
قليلة يف هذا اجلانب، منها اتفقد ذكرت اجلريدة معلوم،زاخو

)26/6/1902(يف عددها املؤرخذلك اخلرب الذي نشر مثًال 
لنصف )غاآوشالوم ،غاآعلي (من الً كُ انتخابوذكرت فيه

لعضوية )أفنديحيىي (نييتعو ،قضاء زاخوإدارةعضوية جملس 
اجلريدة يف عددها الصادر وأوردت.)19(فيهاحمكمة البداءة

بعد انقضاء املدة النظامية لنصف انه )21/4/1903(بتاريخ
عمادية وزاخو، جرت الوهيئة حماكم إدارةجمالس أعضاء

محد أاحلاج (يف زاخو األصواتاالنتخابات اليت فاز بأكثرية 
حاجي عبد اهللا (إدارة زاخو، ولعضوية جملس )ويونان آغا،آغا

وبعد سنة كاملة تقريباً .)20(لعضوية حمكمة بداءة زاخو)جليب
خرب تعيني )7/4/1904(نشرت اجلريدة يف عددها املؤرخ 

عضوًا يف حمكمة بداءة زاخو بعد ) ميخائيل أفندي(
حصوله على أكثرية األصوات يف االنتخابات اليت جرت

.)21(ذا اخلصوص
جريدةأما منصب القاضي يف زاخو، فعلى الرغم من تأكيد 

بقضاء زاخو استمرار القاضي الشرعي يف منصبهعلى"موصل"
التعليمات الواردة من استانبولإىلاستنادًا )سليمان فائق(

، ولكن هذا )22()3/11/1904(عددها املؤرخيفوذلك
يف حيث نشرت اجلريدة خرباً طويالً القاضي مل يستمر يف عمله

من األمرنه صدر أمفاده )3/8/1905(تاريخ بالصادر عددها
سليمان (يف استانبول بتعيني قاضي زاخو اإلسالممقام مشيخة 

إمساعيل(السابق ةقاضيًا يف سنجار، وتعيني قاضي عقر ) فائق
.)23(قاضياً يف زاخو) أفندي

إىل"موصل"جريدة أشارتفقدفضًال عن هذه التعييناتو 
:يف قضاء زاخو منها مثالً والتنقالتاألخرىبعض التعيينات 

مت تبادل كاتيب التحريرات يف كل من قضاء زاخو وقضاء أنه 
احدمها مكان )أفنديوحممد خرايب أفندي،خالد (العمادية 

وذلك يف العدد املؤرخ على طلبهما ومبوافقتهماخر بناءً اآل
مدير مال زاخو إىل )قادر أفندي(قل كما نُ . )24()9/6/1903(

يف ةوظيفة مدير مال سنجار، وتعيني وكيل مدير مال عقر 
حسبما أشارت إليه اجلريدة يف وذلك وظيفة مدير مال زاخو

.)25()23/6/1904(املؤرخ عددها

:)(العمادية-جـ
دينان يمل  كن قضاء العمادية بأقل أمهية يف تاريخ منطقة 

ن إ:وال خنرج عن احلقيقة إذا قلنامن مجيع أقضيتها األخرى،
ي احلديث، ُكردهذا القضاء كان األكثر أمهية طيلة التاريخ ال

دينان  حيث كانت العمادية هي العاصمة ومركز احلكم إلمارة 
أربعينيات يفيف العصر العثماين، ولكن مع سقوط هذه اإلمارة 

واحتلت مكانتها ،القرن التاسع عشر، قلت أمهيتها بشكل كبري
نطقة ملالرئيسي املركزرويدًا قضاء دهوك الذي بات رويداً 

.دينان بعد ذلك
عددها  الصادر بتاريخيف"موصل"نشرت جريدة 

الذي ُعني قائمقامًا لقضاء ) أفنديشكري (أن )5/11/1903(
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هاالعمادية، وصل إىل املوصل وبعد اسرتاحة بضعة أيام غادر 
استمر ) أفنديشكري (أنويبدو .)26(حمل وظيفتهإىلمتوجهًا 

يف برقيةً اجلريدةنشرت، حيث حوايل سنة فقط يف منصبه هذا
وصول أمرفيهاذكرت)10/11/1904(عددها الصادر بتاريخ 

شعاراً بتعيني أالداخلية تتضمن تبليغاً و وزارةوالية املوصل من إىل
)27(قائمقامية زعفرانبويلمنصب عفي من أالذي )أفنديمحد أ(

اجلريدة يف عددها  ونشرت. )28(قائمقامًا على قضاء العمادية
أنإىل-أي بعد حوايل شهرين-)5/1/1905(تاريخبالصادر 

مركز والية املوصل وبعد اسرتاحة إىلقد وصل ) أفنديمحد أ(
وأكدت.)29(يف العماديةمكان عمله إىلهاغادر أيامبضعة 

ن أب)19/1/1905(الصادر بتاريخ عددها الالحقيف اجلريدة 
،حمل عملهإىلقد وصل ) أفنديمحدأ(قائمقام العمادية اجلديد 

.)30(وظيفتهيفوباشر
القضاء فنقرأ يف العدد الصادر إدارةأما خبصوص جملس 

املتعلقةبأن الوايل أصدر وأرسل األوامر)17/7/1902(بتاريخ 
من )31()مربينه(و،)زادة طاهرأفنديصاحل (باشرة كل من مب

لنصف عضوية جملس األصواتبأكثريةالذين فازوا )كواين(قرية 
لنصف عضوية حمكمة )أفنديشكري (و،قضاء العماديةإدارة

ويف العدد  الصادر . )32(البداءة، مبهام عملهم
-أن االنتخابات اليت جرتاجلريدة ذكرت)21/4/1903(بتاريخ

وهيئة إدارةجمالس أعضاءبعد انقضاء املدة النظامية لنصف 
االعماديةيف األصواتبأكثرية فاز-عمادية وزاخوالحماكم 
قضاء إدارةلعضوية جملس )وموشي آغا،سعد اهللا آغا(:كل من
ويف .)33(لعضوية حمكمة بداءة العمادية)آغاسيتو (و،العمادية
من أمرإرسالخرباجلريدةنشرت)6/4/1905(املؤرخالعدد 

)34(هوجه(و،)سعد اهللا آغا(وايل املوصل يتضمن تعيني كل من 

قضاء العمادية، إدارةمن الطائفة اليهودية لعضوية جملس ) دانيل
لعضوية حمكمة البداءة هناك، بعد فوزهم ) هوجه مصلو آغا(و

.)35(يف االنتخابات اليت جرت هلذا الغرضاألصواتبأكثرية
وفيما خيص منصب القاضي يف العمادية، فلم يرد ذكره إال 

وضمن )18/1/1906(مرة واحدة فقط، وذلك يف العدد املؤرخ 

تعيني قاضي العمادية السابق : خرب صغري جدًا جاء فيه
.)36()معروف أفندي(
:)(عقرة-د

كانت ملدينة عقرة أمهية مهمة طيلة عهود املنطقة التارخيية، 
ولكن دورها يربز بشكل ملحوظ يف العصر اإلسالمي الوسيط، 

العثماين، احلكمإبانيقل هذا الدور يف عهد اإلمارة البهدينانية و 
ا بشكل كبري من مدينة املوصل،  ولوجودولكن نظرًا لقر

ن أخبار أة بينهما يظهر عالقات اجتماعية واقتصادية متميز 
قضاء عقرة قد أخذت حيزًا كبريًا من صفحات 

."موصل"جريدة 
املؤرخيف العددفقد نشرفبخصوص منصب القائمقام 

وزارةوالية املوصل من إىلوصول برقيةخرب )2/4/1903(
قائمقامية إىل)صاحل باشا(ةبنقل قائمقام عقر تقضيالداخلية 

على هذا سلطات والية املوصلالفاو يف والية البصرة، وعقبت 
ااخلرب  يدعىو ،وسادات املنطقةأشرافحد أتعتزم تعيني بأ

ويظهر ؛)37(يف قائمقامية عقرة وكالةً ) أفنديمفيت زاده حممد (
أن األخري قد بقي يف منصب قائمقامية عقرة وكالًة ملدة مخسة 
أشهر تقريباً، وذلك باالستناد على اخلرب املنشور يف عدد اجلريدة 

تبليغ حيث ذكرت فيه وصول)24/9/1903(الصادرة بتاريخ
إىل) أفنديبرتو (نقل قائمقام قضاء بازيان بالداخلية وزارةمن 

،مدينة املوصلإىلإليهقائمقامية عقرة الشاغرة، وقد جاء املومى 
ذا الشأناألمرخذ أو  وقد كان هلذا القائمقام دور . )38(الرمسي 

واستتباب األمن، عات العشائرية يف املنطقةايف حل النز كبري
منها عقرة عانتكرب املشاكل اليتأالذي كان من 

وسيأيت احلديث عن ،نفسها"موصل"حسب جريدة آنذاك، 
. الحقاً هذا األمر

ن والية املوصل أيظهر باحلديث عن منصب القائمقام أيضاً 
، وال يعرف أفندي بعد مرور أكثر من سنةت برتو قد غريَّ 

كونهعنخيرج ملرمبا األمرولكنهذا التغيري سبببالضبط 
ا وزارة الداخلية رمسيةإداريةإجراءات حيث نشرت،عادةً تقوم 
قائد أن)3/11/1904(تاريخبيف عددها  الصادر خرباً اجلريدة

أطرافيف حالياً املوجودو ، )توفيق بك(املدعو سرية اجلندرمة 
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قائمقاماً قد ُعّني املساعدة يف مجع الضرائبالعمادية لغرض 
ملومى ااُبلغوقد أصحاب القدرة واللياقةلكونه من ؛لعقرة وكالةً 

يف عددها اجلريدة نشرتمث . )39(بذلك من قبل الواليةإليه
تتضمنالداخلية وزارةبرقية من )16/3/1905(الصادر بتاريخ

املنتهية خدمته من منصب) أفنديرفعت (تعيني أمرصدور
يف والية سيواس، قائمقاماً لعقرة بعد عزل أبادمديرية ناحية ارتق 

وذكرت يف العدد  الصادر بتاريخ .)40(أفنديبرتو 
الذي ) أفنديبرتو (قائمقام عقرة السابق أن)20/4/1905(

،الرمسياألمرلقضاء رانية وكالًة استلم تعيينه قائمقاماً أمرصدر 
رفعت (ولكن قائمقام عقرة .)41(حمل وظيفتهإىلوغادر املوصل 

يف هذا املنصب، وذلك استنادًا على نةً مل يكمل س) أفندي
)21/12/1905(اخلرب املنشور يف عدد اجلريدة الصادر بتاريخ

بسبب بعض ظروف قائمقام عقرة رفعت أفندي، وجاء فيه انه
اليت مت التحقق منها، ووجوب أخذه إىل مركز الوالية فقد اعتزم 

و سابق يف حمكمة ، وهو عض)صاحل سعدي أفندي(تعيني 
.)42(يف وظيفة قائمقام عقرةالواليةاستئناف 

فقد القضاء واحملاكم يف عقرةدارةإخبصوص جملس أما
ا،أيضاً هذا املوضوع عنعدة أخبارنشرت اجلريدة  منها أ

من وايل أمرصدور)17/7/1902(املؤرخ يف العدد  تنشر 
حاجي (ةقضاء عقر إدارةخبصوص مباشرة عضو جملس املوصل 

الذي عني عضوًا يف حمكمة بداءة قضاء )أفنديحممد علي 
نشرت اجلريدة يف عددها  الصادر كما .)43(عقرة، مبهام عمله

، وهو من )أفنديعبد الرزاق (خرب تعيني)25/9/1902(بتاريخ
أعضاءلنصف األصواتأكثريةعقرة، بعد حصوله على أشراف
وفيما .)44(قضاء عقرةإدارة، عضوًا يف جملس اإلدارةجملس 

ذا األمر أيضًا  يف عددها الصادر خرباً اجلريدةنشرتيتعلق 
االنتخابات اليت جرت أنذكرت فيه)3/11/1904(بتاريخ

قضاء عقرة وعضوية حمكمة إدارةجملس أعضاءالنتخاب نصف 
حاجي مصطفى (كل من األكثريةالبداءة، فقد حصل على 

احلاج حممد (، واإلدارةلعضوية جملس ) واخلواجه خنونأفندي،
اخلاصةاألوامروقد صدرت . لعضوية حمكمة البداءة) علي

. )45(القائمقامية احملليةإىلوأرسلتبتعيينهم للوالية

عن جملس األخباربذكر هذه "موصل"تكتفي جريدة 
عن منصب القاضي يف عقرة، أماالقضاء وحمكمة البداءة فيها، 

حد املناصب املهمة يف القضاء، فقد نشرت اجلريدة أالذي هو 
السابق خرب تعيني قاضي عقرة )26/3/1903(يف عددها املؤرخ 

مث ذكرت.)46(لقضاء سنجارقاضياً ) أفنديمصطفى شفيق (
خرب نشرته يف عددها املؤرخ ضمنبعد مدة طويلةاجلريدة

واقرتحته )املوصل(والية نه بناءاً على ما عرضتهأ) 23/2/1905(
مولود (تعيني بيف استانبولفقد وردت برقية من مقام املشيخة

ظهر خدمة أوقد ،ربيلأقاضيًا لعقرة، وهو من علماء ) أفندي
فضالً . )47(جيدة يف منصب القاضي الذي تواله يف أماكن كثرية

تعيينات بتتعلقكثرية اً أخبار "موصل"نشرت جريدة عن ذلك 
ودوائر،الطابو، واخلزينةأخرى يف عقرة، يف دوائر 

. )48(فيهاأخرى
:)شنكال(سنجار- ه

يف احلايلهناك اختالف بني الباحثني واملؤرخني يف الوقت
دينان : مسألة مهمة للغاية، وهي هل أن سنجار تابعة ملنطقة 

ا  اجلزيرة الفراتية ووالية ديار بكر؟ وعند النظر ضمنتقعأم أ
ا ال تدخل ضمن  إىل املصادر التارخيية واجلغرافية يتضح جلياً بأ

دينان قرب إىل اجلزيرة الفراتية، وُجل أوهي جغرافياً منطقة 
غلب العصور إمنا مير عرب تلك املنطقة وليس عرب أتارخيها يف 

دينان، ومل يكن حلكام وأم دينان طيلة العصر منطقة  راء 
عليها، إال يف فرتات قصرية جداً، عكس والة مٍ كْ حُ احلديث أيُّ 

الذين كانوا ُكردوالية ديار بكر وحكام اجلزيرة الفراتية من ال
العثمانيةستانُكرددائماً يتحكمون يف أمورها، ولكن بعد تقسيم  

عقب انتهاء احلرب العاملية األوىل مت ربط منطقة سنجار 
دينان ُكردب ستان العراق وصارت ترتبط بشكل أو بأخر مبنطقة 

بصورة مباشرة، ولذلك كان من احلري هنا البحث عن أخبار 
يفيةُكردقضية الاألحد أهم أهذه املنطقة أيضاً، واليت كانت من 

. العصر العثماين األخريخاللوالية املوصل 
جاء يف العدد  ، فيهاامقمنصب القائمإىلإشارةوأول 

وزارة برقية من ودور وذكرت فيه )5/3/1903(الصادر بتاريخ 
)أفنديحممد عزت (ربيل أمقام قضاء تبادل قائبشأنالداخلية 
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املوصل، وقد قامت والية)بكإبراهيم(مع قائممقام سنجار 
يف العدد التايل أردفت اجلريدةمث .)49(إليهمااملومى بإبالغ
ربيل أمقام قائأنبنشر خرب ذكرت فيه )19/3/1903(املؤرخ

مقامية سنجار قد جاء قائإىلالذي نقل ) أفنديعزت (السابق 
سنجار إىلتوجه أياماملوصل وبعد اسرتاحة بضعة إىلربيلأمن 

فقد وكما يف شأن التعيينات األخرى .)50(للمباشرة بعمله هناك
يف وردحيث حبوايل مثانية أشهرعزت أفندي بعد ذلكُغيّـرَ 

نه علم من الربقية أ)26/11/1903(تاريخ بالعدد  الصادر 
ن قائمقام سنجار أوالية املوصل إىلالداخلية وزارةالواردة من 

التابع لوالية )طوسيه(قضاء إىلقد نقل ) أفنديعزت (
منالوارد لإلشعارنظرًا ": وجاء يف اجلريدة أيضاً . قسطموين

يف االلتحاق ) أفنديعزت (إسراعالداخلية بضرورة ]وزارة[نظارة
مرًا صدر أن أعدم تأخري سفره علمنا وألجل. مبنصبه اجلديد

لقضاء ، الذي كان سابقًا قائمقاماً )حممد علي بك(بتعيني 
؛ مث)51("الزيبار املنتهية واليته، قائمقامًا لقضاء سنجار بالوكالة

قد ) حممد علي بك(أن)3/12/1903(املؤرخ جاء يف العدد 
لكن سرعان و .)52(الرمسياألمرومعه ،حمل عملهإىلفعالً سافر
) نوري بك(يدعى اً الداخلية بعد ذلك شخصوزارةعينت ما 

العدد املؤرخ اخلرب املنشور يفيف منصب قائمقام سنجار حسب
سنة مدةوقد استمر نوري بك يف منصبه .)53()21/1/1904(

يعزل من منصبه أو ينقل إال بطلب منه إىل ، وملأشهرومثانية 
دف إعفائه من منصبه وإحالته إىل التقاعد  وزارة الداخلية 

دة املؤرخبه، وحسب اخلرب املنشور يف عدد اجلريأملَّ نتيجة مرض 
وزارة الداخلية لطلبه هذا، وعينت فقد استجابت)3/8/1905(

الة على بالوكقائمقاماً ) صف أفنديآ(يدعى اً مكانه شخص
وبعد ذلك . )54(على توصية من والية املوصلقضاء سنجار بناءً 

) أفنديصف آ(مرًا بتعيني أالداخلية وزارةأصدرتبشهر
استنادًا على اخلرب املنشوروذلك،سنجارقضاء على قائمقاماً 
هذا أنويبدو .)55()2/9/1905(املؤرخاجلريدةيف عدد

قد نال استحسانًا كبرياً أفندياصف القائمقام املعني جديداً 
الت هناك نظرًا ألعماله اجليدة يف املنطقة منذ تعيينه  حيث ا

.)56()19/10/1905(عليه املدائح وذلك يف عدد اجلريدة املؤرخ

خبصوص منصب القضاء فقد جاء يف العدد  الصادر أما
علم من برقية واردة من مقام املشيخة انه ) 26/3/1903(بتاريخ 

)أفنديشفيق (عقرة السابق قاضيبتعينيوالية املوصل إىل
؛نصبه طويالً ويبدو انه قد بقي يف م.)57(لقضاء سنجاراً قاضي

بعد ن اجلريدة ال تذكر التغيريات احلاصلة يف هذا املنصب أل
.ذلك يف أعدادها الالحقة

واملايلالفساد اإلداري:
اإلداري عن الفساد "موصل"كثرية يف جريدة إشاراتهناك 

اجلريدةنشرتدينان، ويف العديد من املرات واملايل يف أقضية
دف ذاكأوهذا القضاء إىلذهاب جلان التحقيق عناً أخبار 
إىلالتحقيقات، ولكن اجلريدة نفسها ال تشري بصراحة إجراء

يف هذه أخبارومع هذا وردت ؛)58(نوع تلك التحقيقات
، باالسموتذكرهم،اإلدارينياجلريدة تتحدث عن فساد بعض 

قضائي عقرة وسنجار، ففيما خيص قضاء عقرة يف وخاصة
عن منطقة زيبار حيث نشرت اجلريدة يف عددها أخباروردت 
مع استكملالتحقيقأن خربًا ذكرت فيه)17/7/1902(املؤرخ 

عن أوقفالذي كان قد )أفنديإمساعيل(مدير مال الزيبار 
العمل بسبب الشك يف ضلوعه يف حدوث تالعب وحتريف يف 

إىلإعادتهقضاء عقرة، وقد تقرر أغنامتفتيش أودفرت تدقيق 
هلم أنالذين تبني األشخاصوفتح حتقيق ابتدائي مع ،وظيفته

، ومدير املال )عبد الرزاق وعباس(يف ذلك التالعب وهم اً يد
)عبد اهللا(باسم خرآوشخص )وعبد اهللا،سليمان(السابق 

ن إمساعيل أفندي مل أوبالنظر إىل مضمون هذا اخلرب يتبني .)59(
ذا الفساد ا كانت لإلدارة السابقة ضلوع وإمن،يكن له عالقة 

أخبار"موصل"قضاء سنجار فقد وردت يف جريدة أما.فيه
اخلرب املنشور يف العدد منها، نقتبس )60(األمرحول هذا عدة

نه نظرًا لسوء سلوك مدير أجاء فيهحيث )7/6/1905(املؤرخ 
أمروجتاوزاته يف وظيفته، فقد صدر ) أفنديقدري (مال سنجار 

بدالً ) أفنديعباس عاصم (وتعيني ،من جانب الوالية بعزله
ومعروف ،، واألخري من العاملني القدماء يف حماسبة الواليةمنه

.)61(-كما ورد يف نص اخلرب-باستقامته وكفاءته
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:المحاكم والجرائم الجنائية-ثانياً 
يف تلك املدة، يتبني"موصل"عند االطالع على جريدة 

اشيوعاً حد أكثر املواضيع أللقارئ أن  تلك على صفحا
دينان، ولعل مرد ذلك يف   املتعلقة باجلرائم اجلنائية يف منطقة 
كثري من املرات يرجع إىل الوضع االقتصادي املرتدي يف املنطقة 
بشكل عام، وعدم وجود مصادر ثابتة للمعيشة، مما كانت سبباً 

السرقة السبب الرئيسي تغلب تلك اجلرائم، حيث كانأيف 
أنه مجيع تلك اجلرائم يفيالحظاكم،  يقف وراءها دائماً الذي

، استنادًا إىل أخبار اجلريدة نفسهاالقبض على مرتكبيهايلقَ مل 
لكي السلطة القضائية يف والية املوصل هؤالء اجلناةوحتذر

.أو تقوم احملكمة بإصدار احلكم عليهم غيابياً أنفسهم،يسلموا 
ديناناجلريدةإليهاأشارتبرز احلاالت اليت أوفيما يلي  :يف 

:دهوك-أ
كثرية عن قضاء دهوك أخباراً "موصل"لقد نشرت جريدة 

حد أهم األسباب وراء تفشي أويظهر أن هذا اجلانب،ختص
اجلرمية والسرقة يف هذا القضاء إمنا يعود إىل احلالة املعيشية 

برزأوفيما يلي . الصعبة اليت كانت تعاين منها املنطقة
:األخبارتلك 

حول إعالن)3/7/1902(عددها املؤرخيف اجلريدةنشرت
-من البدوأشخاص، واملتهمون فيها جمموعة قضية جنائية

مشوح ومروح وعبد (املقيمني يف قضاء نصيبني، وهم - العرب
من خرآ، وشخص )املكريص(بأوالداملشهورين )حممدأوالداهللا 

وهؤالء متهمون بنهب . )حسني بن علي(عشرية البورياش يدعى 
)وسليمان لطيف،والقس بطرس،حنا ايشو(وحيوانات أمتعة
وقد طلبت فيها السلطات احلكومية يف دهوك،أهايلمن 

ويبدو .)62(سيحاكمون غيابياً وإالأنفسهماملوصل منهم تسليم 
أن هذه احلادثة مل تقع يف قضاء دهوك، وإمنا وقعت يف نصيبني 

كن لديها أي وجود يف ين هذه العشرية العربية مل أل؛وذلك
دينان طيلة عهود التاريخ .منطقة 

أن)17/7/1902(بتاريخ عددها الصادراجلريدة يف ذكرت
حممد (القبض على كل من ألقى )غاآسعد أ(نقيب الشرطة

الذين كانوا )العراعدة(من عشرية )إبراهيموسويد ،خليل
الشقاوة والتعدي يف قضاء دهوك، وخصوصاً بأعماليقومون 
قرية أهايلالضرر واخلسائر باملسيحيني من وإحلاقهمتعديهم 

، وقد شكر رئيس الدير فيها والدير املوجود هناك)63()القوش(
.)64(السلطان على جهوده تلك)أفنديهائل (املدعو 

ا جريدة إحدىمن  واليت ختص "موصل"القضايا اليت نشر
دينان هي مته ) كوكيتوفيق الكر (قضية اجلاويشمنطقة  الذي ا

املقيم يف دهوك، وقد ) احلاج حممد علي نعمان(احملكمة بقتل 
،سنة مع األشغال الشاقة)15(حكمت عليه احملكمة غيابيًا بــ

وحجزت أمواله، وذلك حسب اخلرب املنشور بتاريخ 
)3/1/1903()65( .

)30/6/1904(الصادر بتاريخ عددها نشرت اجلريدة يف 

وذكرت ) باعذرى(إعالنًا من مدعي عام االستئناف خيص قرية 
جولو بك بن عبدي، (: وهممن هذه القرية،قيام متهمني فيه 

أرجلهممن )حيدر والسو(، بربط )وفقي حسن، وحسني بكي
،لى فعلتهم هذا فقد جرت حماكمتهم غيابياً عوبناءً . وتعذيبهم

من السجنوصدر القرار باحلكم على كل متهم خبمس سنوات
القبض عليهم، إلقاءالشاقة ُحتتسب من تاريخ األشغالمع 

م من احلقوق املدنية . )66(أمواهلموحجز ،وكذلك حرما
نشرت جريدة )23/3/1905(ويف العدد  الصادر بتاريخ 

ا جاءت من قائمقامية دهوك"موصل" وايل إىلبرقية ذكرت أ
من )سعيد بن حامد درازي(ن كال من أ، وجاء فيهااملوصل

)مصطو مدينه(، و)بن حامد العقراويإبراهيم(قضاء دهوك، و
، وكل من املدعوين )اوراماري(وهو شخص شرس من عشرية 

، )دوسكي باال(من عشرية )ومصطفى،محد عباسأو ،خبش(
على سرقة عدد من وجترءواقد قاموا باالتفاق فيما بينهم 

قصرية قاموا بوضع لغم حتت مدةوقبل -يف دهوك-املنازل
الطائفة أبناءوهو من )يونا بن مشعون(الدكان العائد للموصلي 

والواقع خارج الدار اليت يسكن فيها، وقد سرقوا كل ما يهوديةال
ونتيجة الختاذ التدابري الفعالة فقد . فيه من مواد البقالة وغريها

الثالثةاألشخاصواعتقال ،اليت سرقتاألشياءداد مت اسرت 
وعّقبت.اجلهات العدليةإىلوتسليمهم ،يف اخلرباملذكورين 
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الوالية اجلليلة أبدت:على هذا اخلرب بقوهلا"موصل"جريدة 
)أفنديالشيخ نور حممد (تقديرها هلمة وجهود قائمقام القضاء و

"موصل"وأثنت جريدة ، األمنيف هذا الباب، وسعيها لتوفري 
. )67(األشخاصهؤالء الذي بذلهبدورها على هذا اجلهد 
كثريًا الشيخ نور حممد يف هذا "موصل"لقد امتدحت جريدة 

ومن -سيأيت ذكره الحقاً -املوضع ويف مواضع أخرى عديدة
نه كان رئيس التكية القادرية يف قرية بريفكا، اليت تقع أاملعروف 

للنظر هنا أن جريدة  الالفتيف جنوب شرق دهوك، ولكن 
يف )69(اليت كان يصدرها عبد الرمحن بدرخان)68(ستانُكرد

الصادر بتاريخ )15(يف العدد نشرت خرباً بسويسراجنيف
أهايلنه استلم رسالة من أذكر فيها صاحبها)5/8/1899(

الذين يقومون بعمليات ُكرداملوصل يشكون فيها من بعض ال
ب  م ضّ ، ومنهم الشيخ نور حيث انيف أطراف املوصلسلب و

باهلجوم ويقومون،يف املنطقة) األشقياء(لبعض العصاباتأوالده
ا،على البيوت .)70(-ستانُكردكما تقول جريدة  -ويسلبو

يف"موصل"وأخريًا فيما خيص قضاء دهوك، نشرت جريدة 
عالنًا صادرًا عن دائرة إ)8/3/1906(الصادر بتاريخ عددها

على اآلنالقبض حلد إلقاءنظراً لعدم : فيهتإجراء الوالية وجاء
-زاويته(من قرية زويته)محد شارل بن عبد اهللاأ(املتهم اهلارب 

حممد (عليه الدعوى بتهمة فقدانأقيمتوالذي ) -الباحث
عطاء إاحملكمة ، فقد قررت رئاسة )ومسطو بن حسني،شريف
. )71(أو سيحاكم غيابياً ،له لتسليم نفسه؛مهمة

:زاخو-ب
ا جريدة أخذ قضاء زاخو نصيبه من هذه األخبار اليت نشر

عن اجلرائم اجلنائية اليت كانت حتدث فيها، وفيما يلي "موصل"
:األخباربرز تلك أ

يف عددها الصادر بتاريخ"موصل"ريدةنشرت ج
عن تعرض الربيد القادم من استانبول اً خرب )25/9/1902(

وزاخو يرة بوتانالسرقة بني جز إىلبغداد واملوصل إىلمتوجهًا 
بكر ديارإىلوعند وصول اخلرب . العشائرأشقياءبعض على يد
يفاألشقياءحد أتوقتل،الالزمةاإلجراءاتالسلطاتاختذت

ويضيف . املسروقةواألوراقاألماناتتواسرتد،تعقبهمأثناء

عشرية أفرادبعض على يدالربيد املذكور تعرض للسرقة أناخلرب 
يف منطقة قريبة من سلويب التابعة أخرىوعشائر )الشرابيني(

ساعات من زاخو، وقد أربع، وعلى مسافة جزيرة بوتانلقضاء 
وعندما وصلت . زاخوإىلتركوا ساعي الربيد يسري عريانًا ومشيًا 

-يف زاخو-برقية خبصوص ما حصل قام وكيل القائممقام
، وبناءً )حاجي يوسف باشا(حد الوجهاء احملليني وهو أوكذلك 

باإليعاز بإخراج على توجيهات ووصايا اجلهات العليا يف الوالية، 
إىلوجلبها ،اسرتداد حمتويات الربيدمتكنت منقوة حكومية

كل ما يف الربيد من النقود تردوقدمركز قضاء زاخو، 
.)72(الرمسية التجاريةواألمانات
خرباً )12/2/1903(عددها املؤرخيف "موصل"جريدة ذكرت

حمصول احلنطة بإحراقاملتهمني األشخاصفرار فيه عنتحتدث
زاخو، وهم كل أهايلمن )غاآعارف (أليتاموالشعري العائدة 

من قرية حسن، )إمساعيلو ،وعيسى،محدأ(وأبنائه)غازي(من 
وال تتوفر معلومات عن ،القبض عليهم حلد اآلنمل يُلقَ والذين

م الفارقة يف أوصافهم قررت لذا التحقيق املرفقة؛أوراقوعالما
مبوجب أمامهاللمثول أيامعشرةرئاسة احملكمة منحهم مهلة 

احملاكمات اجلزائية، ويف حالة عدم أصولمن قانون )371(املادة
للقانون، أطاعةحضورهم خالل تلك املدة سيعترب ذلك عدم 

،وسيحرمون من احلقوق املدنية،وستجري حماكمتهم غيابياً 
م أمواهلموُحتجز  عنهم، كما يُلزم اإلبالغ، ويُلزم من يعرف مكا

يظهر أن و . )73(القبض عليهمبإلقاءمأموري اجلندرمة والعدلية 
ن أل؛اجلهات األمنية يف زاخو مل تتمكن من القبض عليهم

نشرت خرب )9/6/1903(اجلريدة نفسها ويف عددها املؤرخ 
عليهم بالسجن ثالث احملكمة، وحكمحماكمة هؤالء غيابياً 

.)74(سنوات مع األشغال الشاقة
التابعة لقضاء ) نكبا(خرباً عن قرية "موصل"نشرت جريدة 
قيام )19/2/1903(يف عددها الصادر بتاريخ زاخو، حيث ورد

اهلجوم علنًا على بيت خمتار قرية باألشخاصجمموعة من 
،وجرحه،)حممد(املدعو ) كلييسند(التابعة لناحية )بانك(

ب  : واملتهمون يف هذه القضية هاربون وهم. وأغنامه،أموالهو
وحممد بن سللو، وعثمان وإبراهيم، )75(عمر خمتار قرية كشاف(
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بن غفور، وعمر بن بالل، ومكو بن مصطو، واللو بن فارس، 
ومال طيب، وسيد عبد القادر، وبرو زبري بار، وعبد اهللا بن 

،)شهمه، وعبدي ابن عمر، وعمر وكمال ومغزو بن عبد اهللا
م احملكمة مبحاكمتهم غيابياً إنْ و  .)76(مل يسلموا أنفسهمهدد

املؤرخ ايف عدده"موصل"وأخريًا فقد نشرت جريدة 
املتهمني يف قضية مقتل أن:إعالنًا ذكرت فيه)21/12/1905(

قضاء زاخو، هم أهايلبن صاحل من ) مسيحورمبا ه(مسيسح 
حممد، مصطفى بن (: وهم)زيوكه(من قرية أشخاصثالثة 

وقد أعطتهم احملكمة مهلة . )وحممد بن مصطفى، وبنيامني
. )77(عشرة أيام لتسليم أنفسهم وإال سيحاكمون غيابياً 

:)(العمادية-جـ
ا يف العمادية  مل ختتلف القضايا اجلنائية خبصوص كثر

ا ري باملقارنة مع أقضية دهوك وزاخو، فهناك أخبار كث ة نشر
عددهافقد نشرت يف .ختص هذا اجلانب"موصل"جريدة 

بالنظر لعدم انه خربًا ذكرت فيه)3/7/1902(الصادر بتاريخ
أهايلمن )لياس بن حاجيإ(على املتهم اآلنالقبض حىت إلقاء
قرية أهايلمن )إبراهيمحاجي (واملتهم بقتل )(قرية 

ب ،التابعة للعمادية)بندان( وأمتعة رفاقه، فقد قررت أموالو
إعطاء مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه وإال احملكمةرئاسة 

.)78(سيحاكم غيابياً 
إىل)3/1/1903(ة يف عددها الصادر بتاريخ اجلريدأشارت

م بالقتل حيث أخرىقضية  ة ولكن املتهم ا جاء يف اخلربمشا
التابعة )زورن(قرية ةمن سكن)محد بن طهأ(نظراً هلروب انه إىل

من )خاين بنت موساي(لقضاء العمادية بسبب دعوى قتله 
القبض عليه إلقاءوقررت احملكمة بعد عدم القرية املذكورة،

.)79(الشاقةاألشغالاحلكم عليه غيابيًا خبمس عشرة سنة مع 
، فيما خيص اجلرائم اً خر آخربًا ذكرت اجلريدةنفسهالعدد ويف 

قرية أهايلمن )عزيز بن فتاح(رار فنظراً لنه أفيهكتبتاجلنائية،  
فقد تقرر ،)حسني بن فتاح العماديل(واملتهم بقتل )بيسفكي(

.)80(ته غيابياً مستجري حماكوإاللتسليم نفسه أيامعشرة إمهاله
يف املنطقة حيث نشرت أخرىقضية قتل إىلاجلريدة وأشارت

هلروب كل نظراً انه ) 3/2/1903(يف عددها املؤرخ بتاريخ
، وهم من )كوري يب، ويوسف بن بيتو، وبدو، وده دو:(من

املتهمون باهلجوم ) تياري السفلى(ومن ناحية )قصران(قبيلة 
ب ،)يوسفكا(على قرية  )حمو بن يونس(وقتل ،أغنامهاو
أو قيامهم بتسليم القبض عليهمإلقاءونظرًا لعدم برصاصة،
.)81(باإلعدامواحلكم عليهم فقد تقرر حماكمتهم غيابياً أنفسهم

نظراً نه أ)20/8/1903(كما جاء يف العدد الصادر بتاريخ 
التابعة للعمادية )ديرى(من قرية )كوركيس(هلروب املدعو 

العمادية، وعدم أهايلمن )إسالمعبد الرمحن بن (واملتهم بقتل 
لعدم توفر املعلومات عن حمل ؛القبض عليه حلد اآلنإلقاء
إعطائه مهلة عشرة احملكمة ، فقد قررت رئاسة وأوصافهإقامته

.)82(أيام وإال سيحاكم غيابياً 
يف "موصل"دة خبصوص العمادية كذلك أشارت جري

من أهايل حد اجلندرمةأمقتل إىل ) 19/11/1903(عددها املؤرخ
واألشخاص املتهمون ،)عبد الرمحن بن يوسف(العمادية ويدعى 

وكانت تابعة حينذاك إىل ) اورماري(بقتله ينتمون إىل قرية 
شبو وابنه عثمان، وتيلي وطاهر بن :( وهم) هكاري(سنجق 

مهرتان، وعبو وحسن وعبد القادر وعباس بن زينل، ورشيد بن 
وقد أمهلتهم احملكمة مدة زمنية لتسليم ) حسن، وجهانكري

بتاريخ ويف العدد الصادر .)83(ياً أنفسهم وإال سيحاكمون غياب
خرب هجوم جمموعة "موصل"نشرت جريدة )24/12/1903(

عبد الرمحن بن شريي، وحممد بن موسى، :( وهماألشخاصمن 
حد املسيحيني أعلى ) وموسى بن حوماز، وحممد بن مشدين

ناحية داودية، حيث كان أهايلوهو من ) بيو ابن حنا(ويدعى 
راجعًا من قضاء دهوك وقد ضربوه وجرحوه وسرقوا منه قدرًا من 

م احملكمة بتسليم األخبارذخريته، وكما يف  السابقة هدد
.)84(سيحاكمون غيابياً وإالأنفسهم

نشرت اجلريدة يف خريًا فيما خيض قضاء العمادية كذلك أو 
:( قيام كل منذكرت فيه إعالناً )13/7/1905(عددها املؤرخ 

بقتل ) بيسفكي(قرية أهايلمن ) وحمو،وعيسى،وعلي،عبد اهللا
ومها من ) حممد(يدعى أخروجرح شخص ) صاحل عبد الرمحن(
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م احملكمة بتسليم األخبارالقرية نفسها، وكما يف  السابقة هدد
.)85(سيحاكمون غيابياً وإالأنفسهم

:)(ةعقر -د
أخذت عقرة بدورها حيزًا كبريا من صفحات جريدة 

برز تلك احلاالت أوفيما يلي فيما خيص هذا اجلانب،"موصل"
:بشأن عقرة"موصل"اليت أشارت إليها جريدة 

انه )3/7/1902(يف عددها الصادر بتاريخاجلريدةنشرت
)بن عبد اخلالقإبراهيم(القبض على لقيأللتحريات نتيجة

عقرة، سجنمن فرَّ نْ جبرمية تدبري حريق والذي سبق أهم املت
كما .)86(وايل الوالية بذلكمقامية القضاء املذكورقائأشعروقد 

حكمًا صادرًا من )17/7/1902(يف عددها املؤرخنشرت
احلبس غيابيًا خلمس سنوات حبق كل باحملكمة تقضي

أهايلومها من ) محد، وطاهر بن طاهرأصادق بن حاجي :(من
من) عزو بن صادق(عقرة نتيجة اعتدائهما على 

. )87(القضاء نفسه
إىل )7/8/1902(يف عددها املؤرخ "موصل"أشارت جريدة 

حممد بن (إلقاء القبض على أن السلطات احلكومية متكنت من 
الذي قام بقتل إمام القرية ويدعى ) هناري(من قرية ) نعمت

كما ذكرت .)88(إىل حمكمة بداءة عقرةوأرسلته،)مال عبد اهللا(
خرب فرار ) 14/8/1902(تاريخاجلريدة يف عددها الصادر ب

إمساعيل (ألشخاص من قرية جبيل بعد قتلهم جمموعة كبرية من ا
يف عقرة، لذلك أعطتهم ) (من حملة ) بن عبد القادر

احملكمة مهلة عشرة أيام لتسليم أنفسهم وإال 
.)89(سيحاكمون غيابياً 

قيام كل خرب)3/2/1903(نشرت اجلريدة يف عددها املؤرخ 
،وسيد مسوكه،وابنه درويش والسويسوسليمان كركو، (من 

أشياءبسرقة ) سفىنعني(من قرية ) وعلي جموير، وبري عثمان
أوالقبض عليهم إلقاء، ونظرًا لعدم )مرعي بن حسني(تعود لـ
سجن كل منهم مدة فقد قررت رئاسة احملكمةأنفسهمتسليم 

وذكرت اجلريدة يف عددها .)90(سنة مع األشغال الشاقة غيابياً 
قيام جمموعة من األشخاص من أهايل قرية )28/4/1903(املؤرخ

علي ومسيح أوالد سليم خان، (يف ناحية زيبار وهم) هرت(
لذلك أمهلتهم وفرارهم؛) كوران(سرقة أغنام قرية ب) وافدل

وإال لتسليم أنفسهماحملكمة مدة عشرة أيام
. )91(سيحاكمون غيابياً 

نشرت واملتواجدة يف عقرة،الرحالةفيما خيص عشرية زيدك 
ضمن اإلعالنات )21/12/1905(اجلريدة يف عددها املؤرخ

الصادرة عن دائرة جزاء حمكمة االستئناف قضية ختص مقتل 
ن اوأخيه، ومها من عشرية زيدك املتنقلة واملتهم) إبراهيم بن عمر(

أوالد عبد ) رزو ويونس: (ن هم من أهايل قرية بالطة ومهاااهلارب
القبض عليهم حلد اآلن وقد أمهلتهم رئاسة لقَ اهللا الذين مل ي

هلة عشرة أيام لتسليم أنفسهم وإال احملكمة م
.)92(غيابياً سُيحاكمان

خرب )20/8/1903(يف عددها املؤرخ "موصل"نشرت جريدة 
رابعة ابنة امحد بن حممد صادق (امرأة تدعىقتلمقضية 

ةمن حمل)حمو بن عبد اهللا(، واملتهم اهلارب هو )العقراوي
رئاسة احملكمة مهلة عشرة أيام وقد أمهلته . يف عقرة)زيوكه(

. )93(لتسليم نفسه وإال سيحاكم غيابياً 
هناك إعالن من ) 29/12/1904(العدد  الصادر بتاريخ ويف

نظراً لعدم : وجاء فيه) املوصل(استئناف والية دائرة جزاء حمكمة 
من ) فتاح وسليم خان(إلقاء القبض حىت اآلن على اهلاربني 

وعلي ومسيح أوالد سليم)94()افدلخان (أغوات الزيبار، و
باستعمال السالح ضد خان، واملدعو عبد الرمحن املتهمني

دف القتل، فقد قررت رئاسة  القوات العسكرية العثمانية 
هم مهلة عشرة أيام للمثول أمام احملكمة وإال ءَ احملكمة إعطا

.  )95(سيحاكمون غيابياً 
املؤرخهايف عدد"موصل"جريدةأشارتكما 

ب إىل )15/2/1906( املتهمان و أغنام يف قضاء الزيبارقضية 
من ) سليم(أوالد)علي ومسلم(:ن فيها شخصان مهااهلاربا
، وقد )خان افدل(يدعى خرآ، وشخص نفسهقضاء الأهايل

وجهت هلم رئاسة احملكمة مهلة زمنية لتسليم أنفسهم وإال 
. )96(غيابياً سُتحاكمهم
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اجلريدة أخبارًا يف أكثر من عدد عن جرائم ونشرت 
ا أفراد من عائلة خندان يف عقرة ، وفيما يلي وجنايات قام 

ا جريدة  :يف األعداد املتوفرة منها"موصل"األخبار اليت نشر
خرب )5/3/1903(يف عددها الصادر بتاريخ نشرت اجلريدة

قادر بن (يف عقرة قُتل فيها ) قابكي(قضية وقعت يف حملة 
شخص ، كما جرح فيها )سليم(خر يدعى آوشخص) خالد

م هاربون وهم). عبد اهللا(يدعى  خندان اغا :( واملشتبه 
ه حاجي سليم، وابنه هادي، وشتو بن خجيك، و العقراوي، وأخ

إبراهيم بن وعبد اجلبار بن كشتو، وشتكو بن حسنوك، وحاجي 
انه قائالً يضيف اخلرب و ). عبد اخلالق، ورشيد بن حاجي سليم

نظرًا لعدم إلقاء القبض عليهم حلد اآلن، فقد قررت رئاسة 
احملكمة منحهم مهلة عشرة أيام للمثول أمام احملكمة وإال 

.)97(سيحاكمون غيابياً 
إىل )25/6/1903(يفريدة يف عددها املؤرخاجلأشارت و 

بنهب جمموعة من املواشي من قرية ) زيدك(خرب قيام عشرية 
التابعة لقضاء عقرة، وقد اختذ مالزم اجلندرمة ) اومر خوشان(
التدابري الالزمة السرتدادها، وقد أمثرت تلك ) سعيد أفندي(

ابإعادة تلكالتدابري  إال أن . )98(املنهوبات إىل أصحا
هذه التهمة عن عشرية السلطات يف املنطقة نفت بعد ذلك 

يف العدد املؤرخ "موصل"زيدك، حيث نشرت جريدة 
خربًا عن هذه الواقعة ذكرت فيه أن عملية )30/7/1903(

ا عشرية زيدك؛السرقة مل  تبني أن تلك املواشي قد فقدتقم 
وأعوانه وهم من) هادي(وابنه ) خندان(استوىل عليها 
خان أبدال(وكذلك -كما يقول اخلرب-أشقياء القضاء

.)99(ورجاله) الزيباري
)13/8/1903(املؤرخهايف عدد"موصل"جريدة نشرت 

على أنه بناءً عن هذه العائلة حيث ذكرت فيهاً خر آخربًا 
هادي (األوامر الواردة من الوالية خبصوص إلقاء القبض على 

املتهم واحملكوم جبرائم وخيانات عديدة، ) ابن خندان العقراوي
،ويواصل اعتداءاته على املارين والعابرين،واهلارب حالياً 

قائد القوات املوجودة يف عقرة أمر ويكبدهم اخلسائر، فقد 
ل مفرزة من اجليش يكشبت)انيس بك افندي(املرياالي 

وقد أرسل املفرزة بصحبة مأمور اجلندرمة يف القضاء . واجلندرمة
إحدى ) كوجك مخس(قريةإىل ) عباس أفندي(النقيباملذكور 

وإجراء التعقيبات ريقرى ناحية العشائر السبعة، وبعد اختاذ التداب
إىل سلممثاجلادة اُجرب على إلقاء سالحه وتسليم نفسه، 

كرت حكومة والية املوصل يف كما ش. )100(احملكمة العسكرية
مرة )20/8/1903(يفالالحق واملؤرخ "موصل"دة جريعدد 

بعد متكنه من إلقاء القبض على ) بكأنيس(أخرى املرياالي 
مع ثالثة )هادي بن خندان العقراوي(-كما تقول-)الشقي(

عدم استقرار حد أسبابأأو أربعة من أعوانه، وانه كان من 
هذا األخري كان أنويبدو .)101(القضاء من الناحية األمنية

قلق لألهايل وحلكومة والية املوصل يف قضاء مصدر
عقرة لذلك نرى هذا املدح والثناء على من قبض عليه أخرياً 

.وخصوصاً أنيس بك
:)شنكال(سنجار- ه

دة ييف جر اإلخبارسنجار نصيبها من تلك أخذت
اجلريدةما نشرتهاألولخربين إىل، وسُيشار هنا فقط "موصل"

حتت والذي أشارت فيه)20/8/1903(بتاريخاملؤرخهايف عدد
) عزت بك(حترك قائمقام سنجار إىل) حوادث الوالية(عنوان 

حنو مشال ) حممود خضر اغا(واملقدم يف قوات الفرسان احلميدية 
) كرحه(أوالدالقبض على إلقاءالقضاء بقوة عسكرية حملاولة 

الشقاوة يف بإعمالسنة ذين كانوا يقومون منذ حوايل ثالثنيال
من قادمةالطرق اخلارجية، وقد تعرضوا مؤخرًا لقافلة جتارية

ومواشيها بالقوة، ومتكنت هذه القوة أمواهلاواستولوا على ،بغداد
نه مركز هذه أاليت يفهم من اخلرب ) عمران(من دخول قرية 

ومتكنت هذه -حسب قول اجلريدة-عائلة املتمردة واملتوحشةال
هذه القرية والقرى التابعة هلا وجلهم من إخضاعالقوة من 
ع حد هلؤالء اخلارجنيووض،سلطان الدولةإىلاليزيدية 

.)102(عن القانون
الصادر بتاريخ العدداجلريدة يف هنشرتأما اخلرب الثاين ف

حد أفراد اجلندرمة أقضية قتل وأشارت فيه إىل )15/2/1906(
قاسم بن (على يد شخص يدعى ) بكر بن حسني(ويدعى 

عدم لونظراً اء سنجار، ضمن قرية كرسي التابعة لق) خضر جندو
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صدر القرار بسجنهفقد؛إلقاء القبض عليه تقرر حماكمته غيابياً 
.)103(سنة مع األشغال الشاقة) 15(

:العشائرية في بهدينانالنزاعات -ثالثاً 
من أبرز األخبار عن النزاعات العشائرية اليت أشارت إليها

يف نييتُكردالنيتلك املتعلقة بنزاع العشريت"موصل"جريدة 
املستقرة يف مشال ) الدوسكي(الرحالة و) االرتوشي(دينان 

هذا الصراع نشأ بسبب املشاكل اليت  أنقضاء دهوك، ويبدو 
كانت حتدثها عشرية االرتوشي، املنضوية حتت لواء الفرسان 

لدوسكي باحثة اعشرية أراضي، عند تنقلها يف )104(احلميدية
ن النزاع أ) صديق الدملوجي(يذكر املؤرخ .عن املراعي ملواشيها

حيث قتلت 1898- 1897بني العشريتني كان قد بدأ بني سنيت 
من كبار أكثرهمعشرية االرتوشي مثانني من عشرية الدوسكي 

سنوات حوايل مثاينوقد استمر هذا الصراع إىل . )105(العشرية
.)106(1905فلم تتوقف املناوشات بني الطرفني حىت سنة 
يف خربين "موصل"فيما خيص هذا النزاع أشارت جريدة 

حتت عنوان ) 29/12/1904(نشرت يف عددها املؤرخفقد؛إليه
بسبب النزاعات اليت ":فيهكتبتخربًا  ) اسرتداد منهوبات(

حصلت سابقًا يف قضاء دهوك بني عشرييت دوسكي وارتوشي، 
األمرالدوسكيني أغنامقام االرتوشيون بنهب عدد كبري من 

وقوع حوادث خمالفة لرضا السلطان، أمامالذي يفتح الطريق 
على وبناءً . احمللية الواردة من دهوكتاإلشعاراحسبما تبني من 

مة قائمقام القضاء  التوصيات والتبليغات من والية املوصل، و
، ورئيس )أفنديسيد نور حممد (و،)إبراهيم جنايت(املذكور 

ردت، )حاجي بك(احلميدية ألويةاالرتوشيني العقيد يف 
ال  "وقوع القتال بني العشريتنيأماماملنهوبات، ومل يفسحوا ا

ايته وذلك إىلهذا الصراع قد وصل أنويبدو .)107(
بتاريخملؤرخااخلرب املنشور يف عدد اجلريدة إىلباالستناد 

منذ :وجاء فيه) تأليف وتقدير(والذي عنون بـ)4/5/1905(
وقت طويل جدًا واملنازعات واخلالفات حتصل بني عشرييت 

أنومع . دوسكي وارتوشي الكبريتني يف قضائي دهوك وزاخو
بينهمااخلالفاتوإزالة،جل الصلحأاملساعي بُذلت مرارًا من 

اإال ازدياد اشتداد دراكإلونظراً . تثمر عن شيءأومل توقف أ

األخرىالعشائر إىلهذا النزاع مع مر الزمن، واحتمال امتداده 
بليغات تالوصايا والأدتفقد . ووقوع حوادث ال ترضي احلكومة

املتشددة من جانب الوالية وقائمقامية دهوك، وكذلك مساعي 
اء الدين(كل من  السيد نور حممد (شيخ بامرين، و)الشيخ 

كما تقول -دات الكرامالساكن يف دهوك وهو من السا)أفندي
عقد الصلح إىل، )غاآحاجي (ورئيس عشرية سليفاين -اجلريدة

فقد أساسهالنزاع من إزالةأومنع وألجل. بني تلك العشائر
مسند ووّقعا علىعى به الطرفان من مبالغ وغريها، ما ادّ أُعيد

. )108(مصاحلة فيما بينها
بني عشائر أخرىنزاعات إىل"موصل"جريدة أشارتلقد 

)8/3/1905(دينان، حيث نشرت يف عددها الصادر بتاريخ 

خربًا عن مصاحلة بني ) مصاحلة:أي() تأليف(حتت عنوان و 
سندي  (ومها من رؤساء عشرية ) غاآعبدال (و) غاآعبدي (

حاجي (يف قضاء زاخو، وقد متت هذه املصاحلة بواسطة ) كلي
رئيس عشرية السليفاين يف زاخو، وكذلك مأمور اجلندرمة )اغا

قائمقامية بأنامسه، وتضيف اجلريدة إىلاليت مل تشر اجلريدة 
برقية إىل مركز الوالية تبني ذلكأرسالزاخو واالغا املذكور

غا آمث تقوم اجلريدة مبدح حاجي . الصلح الذي وقع بني الطرفني
، وهو )غا زادةآغا مشدين آي حاج(إليهاملومى إن:"وتقول عنه

، ومثله من أرباب الغرية )حاجي يوسف باشا(املرحوم أخ
واالقتدار والوالء حلضرة السلطان، ويعمل من اجل خري
الدولة والبالد، وان مهته أو سعيه يف هذا الباب

. )109("يستحق كل تقدير
يف )مشتكة(نشرت اجلريدة خربًا عن عشرية زيدك وقرية 

حتت )26/1/1905(دهوك وذلك يف عددها الصادر بتاريخ 
من األشخاصقيام عدد من ذكرت اجلريدة خرب) تقدير(عنوان 

من قرية شتمكه التابعة األغنامقبيلة زيدك بنهب عدد من 
حد وقوع حوادث جسيمة بني إىلتصل األمورلدهوك، وكادت 

األغنامُرّدتوالتدابري املتخذة اإلجراءات، ولكن نتيجة الطرفني
املذكورة بالكامل، وهذا ما ورد يف الربقية الواردة من قائمقامية 

ن اجلهود اليت بذهلا يف إىل أوتضيف اجلريدة . القضاء املذكور
ومدير ، )جنايت بكإبراهيم(هذا الباب كل من قائمقام دهوك 
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)مريزا اغا عبد اهلادي زادة(و)أفنديضياء (ناحية مزوري 
. )110(تستحق االستحسان والتقدير

جريدة أشارتيضًا أالعشائريةزاعاتنتلك الإطارويف 
) تقدير(حتت عنوان و )27/4/1905(يف عددها املؤرخ"موصل"

احلوادث بني عشائر زيبار، أوخرب وقوع بعض األعمال إىل 
وسورجي، وهركي الكبرية يف قضاء عقرة والعشائر األخرى املتفقة 
معها، ونظرًا الحتمال توسعها، وملنع ظهور أو وقوع بعض 
احلوادث اليت تشغل احلكومة، فقد بذل وكيل قائمقام عقرة 

مساعيه السلمية، ومن خالل انضمام ومساعدة ) اصف أفندي(
ُرّدت األمور، و هدأتيس عشرية هركي رئ) غاآبريوت (

،ا األطرافاملنهوبات وغريها اليت ادعت
ا .)111(وسلمت ألصحا

عقد صلح نشرت اجلريدة يف :أي) تاليف بني(حتت عنوان
خرب وجود خالف منذ سنتني ،)7/6/1905(يفعددها املؤرخ

مزوري (العمادية وناحية التابعة لقضاء ) نريوه(بني أهايل ناحية 
شعار الوارد من وقد جاء يف اإل. التابعة لقضاء رواندوز) باال

قائمقامية العمادية إىل الوالية أن التدابري اختذت ملعاجلة 
. اخلالف، وأمثرت يف التأليف بني الطرفني واملصاحلة بينهما

ويعود الفضل يف هذا الصلح بدرجة كبرية إىل قائمقام العمادية 
.)112()د توفيق أفنديمحأ(

يف عددها الصادر بتاريخ "موصل"نشرت جريدة 
قائمقام قضاء سنجار اختذ أنخربًا ذكرت فيه ) 11/1/1906(

) مندكان(وبني عشرية ) هبايب(إجراءات لعقد صلح بني عشرية 
. ، من العشائر الساكنة يف قضاء سنجار)بابا(ها عشرية توحليف

عداوات ومشاكل أدت إىل وقوع وكان بينها منذ مدة قدمية 
كما تقول - حوادث ال يرضى عنها صاحب املقام العايل

وكانت مثرة إجراءات وتدابري القائمقام التوصل إىل -اجلريدة
املصاحلة والتأليف بني تلك العشائر، وحصل منها على تعهدات 

. )113(ىحدها باالعتداء على األخر أبعدم قيام 
العشائرية تلك وقعت بعض احلوادث عات افضًال عن النز 
تاغلبها كانالدافع وراءنطقة، ويبدو أنبني القرى يف امل
ففي العدد  الصادر فقط إىل بعض منها، هناالسرقة، وسُيشار

عالنًا من دائرة إ"موصل"نشرت جريدة ) 5/1/1905(بتاريخ 
اجلزاء يف حمكمة استئناف الوالية وخيص متهمني قاموا باهلجوم 

) غاآطاهر (وشهروا السالح بقصد قتل ،)شاخكي(قرية على
ناحية الداودية ، لالتابعة) بريومرا(واملتهمون هم من قرية . ورفاقه

ذا  م من املتهمني  ونشرت اجلريدة أمساء عديدة وذكرت أ
اهلجوم، وقد منحتهم الوالية مهلة عشرة أيام لتسليم أنفسهم 

.)114(وإال سيحاكمون غيابياً 
يف عددها "موصل"نشرت جريدة نفسه اإلطاروضمن 

من دائرة جزاء حمكمة ًا صادراً إعالن)2/2/1905(الصادر بتاريخ
أموالبنهب األشخاصجمموعة من قياميتضمن: االستئناف

إحدى، وهي )مري كهل(ورفاقه من قرية )إمساعيلبن إبراهيم(
بن شاهني إبراهيم(وقتلهم كًال من . )السفلى(قرى برواري زير

ورفاقه، وسرقة )حممد بن حسن(، وجرح )وحممد على بن طه
واملتهمون اهلاربون يف هذه القضية . )غاآحسني (تبغ وذخائر 

، ونشرت اجلريدة قائمة طويلة من )سوار(قرية أهايلهم من 
األمساء املتهمة، وأصدرت احملكمة قرارًا باحلكم على مجيعهم

.)115(األشغال الشاقة غيابياً معسنة )15(بالسجن مدة
الصادر بتاريخ يف عددها "موصل"جريدة نشرت وأخريًا 

خيص قيام جمموعة من املشتبه فيهم بنهب اً إعالن)7/6/1905(
، الساكنة يف قرية يوسفكا يف )مرمي بنت خواص(املدعوة أغنام

واملشتبه فيهم من . هاربون حالياً مقضاء العمادية، بالقوة وه
حممد بن علي، وطاهر بن علي (: وهم)قدش(قرية أبناء

وبري موسى وإبراهيمطاهر بن علي، وفرحو بن عمر، ، و مساركه
وقد) يدعى موسىخرآعثمان، وحسن وشخص أوالد

أعطتهم احملكمة مهلة عشرة أيام لتسليم أنفسهم وإال 
.)116(سيحاكمون غيابياً 

:الضرائب-رابعاً 
الدولة أنيرى بوضوح "موصل"جريدة ألخباراملتتبع إن

يف املنطقة، أو اقتصاديةعمرانيةأعمالبأيالعثمانية مل تقم 
دقيقة يف تتبع وكانت احلكومة العثمانية على العكس من ذلك 

لني عنها ؤو مدح املوظفني املسو ،وجباية الضرائبأوضاع
ن الدول العثمانية كانت تعيش على أ، مما يوحي بكفاء منهمواألَ 
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من خالل هذه إالمواطنيها إىلهذه الضرائب، ومل تكن تنظر 
للحكومة أنالدولة العثمانية كانت ترى أنالضرائب، ويبدو 

هم باملثل انه ليس هناك من :أي.واجبات عليهم ومل تكن جتا
برز أمن األمراهذللمواطنني على الدولة، ورمبا كانحقوق 

أنكمانقاط الضعف اليت ضربت الدولة العثمانية يف الصميم،  
ب بوصفها إالالدولة العثمانية ينظروا إىلطنني مل املوا حكومة 

جريدة  إليهأشارتحكومة عمل وبناء وهذا ما توليس
.)117(اآلونةستان بشكل واضح يف تلك ُكرد

تقوم، تقريبًا يف بداية كل كانت احلكومة يف والية املوصل
بعرض وظيفة جايب الضرائب مث ختتار منهم أوالً موسم جديد،

وتوعز إليهم بعض األشخاص ذوي الكفاءة وحتدد رواتبهم
دينانيف قد جرت هذه العملية . )118(باملباشرة بعملهم منطقة 

دة ينشرت جر مرات عدة، فعلى سبيل املثال ال احلصر،
تعيني) 26/5/1903(ددها الصادر بتاريخ يف ع"موصل"

: أي(األعشارموظفني جللب ضريبة اآلتية أمساءهماألشخاص
دينان،)119()العشر بعد أن وقع االختيار عليهممن منطقة 

قائمقام :(قرش لكل منهم وهم)750(مقطوعة تبلغ وبأجور
قضاء سنجار، أعشاررسوم إلحالةزيبار السابق حممد علي 

قضاء عقرة عبد اهللا لقضاء أغنامونظمي بك للعمادية، ومأمور 
أفنديعقرة وناحية زيبار، وكاتب سر قلم املراسالت عبد الكرمي 

.)120(يف عملهم هذبالتوفيق هلم احلكومة وتدعو) لقضاء دهوك
خرب تعيني مدير ناحية )2/6/1903(كما جاء يف العدد املؤرخ

يف قضاء األعشارإحالةبوظيفة مأمور ) رضا بك(تلعفر 
حاجي عبد (وقد ُعني مدير مال رواندوز السابق .)121(زاخو
وهكذا .)122(مأمورًا إلحالة األعشار يف قضاء العمادية) الكرمي

ذه العملية يف كل موسم جديد .)123(تقوم 
ن على صفحات العثمانية يف املوصل ملقد أشادت احلكومة 

أولئك املوظفني الذين متكنوا من مجع بكثرياً "موصل"جريدة 
كرب عدد ممكن من أموال الضرائب يف مناطقهم اليت عينوا فيها أ

فقد شكرت حكومة والية املوصل يف عدد اجلريدة . هلذا الغرض
اهللا عبد (مأمور أغنام قضاء عقرة ) 26/3/1903(الصادر بتاريخ

لتمكنه من جلب الضرائب بشكل دقيق ومل يسمح ؛)أفندي

ال )26/5/1903(املؤرخ ويف العدد.)124(بأي جتاوز يف هذا ا

)شكر وتقدير(حتت عنوان ًا عن عقرةنشرت اجلريدة خرب أيضاً 
يف قضاء عقرة يف السنة احلالية األغنامحساب إن: فيهاجاء
مت احلصول على ضرائب  وقد ، )125(رأس غنم) 32594(بلغ 

تقريباً، وذلك اً قرش) 58890(كبرية منها بلغ ما جمموعه حوايل
دارة مأمور األغنام يف القضاء املدعو إيرجع إىل مهة و 

. )126()عبد اهللا أفندي(
نشرت اجلريدة)9/6/1903(يفاملؤرخيف عدد اجلريدة

ن إيرادها قد زادأو ،جدوًال عن ضريبة العشر يف قضاء سنجار
إىلن ذلك يعود أو ،قرشاً ) 317500(عن السنة السابقة حبوايل 

دف هذا العمل أنإال. )127(مهة اهليئة اليت شكلتها القضاء 
مباشرة واملنشور هذا اخلرب يف العدد التايل كاباستدر اجلريدة تقوم 

بلغت ةنسبة الزيادأنحيث تذكر )16/6/1903(بتاريخ 
.)128(قرشاً ) 250700(

تم كثرياً أنيبدو  احلكومة العثمانية يف والية املوصل كانت 
بقضاء سنجار يف حتصيل الضرائب نظراً لوجود جمموعة كبرية من 
العشائر الرحل فيها وامتالكها جمموعة كبرية من األغنام، حيث 

ن تعداد أب)20/8/1903(يفنشرت اجلريدة يف عددها املؤرخ
عن السنة رأس) 3000(حبوايل أكثرقضاء سنجار هلذا العام 

هلذه السنة أحيلت بنسبة زيادة األعشارن رسوم أاملاضية، و 
مهة قائمقامهاإىلوان كل ذلك يرجع %)80(قدرها 

.)129()أفنديعزت(
)25/2/1904(يف عددها املؤرخ "موصل"توقعت جريدة 

زدياد للتوقع باعن السنة السابقة نظراً األغنامارتفاع نسبة ضريبة 
سامهة بعض الوجهاء احملليني يف مبوذلك كبريبشكل  أعدادها

تسهيل عمل مأموري تعداد األغنام واملواشي ومهة بعض 
دينان مهمة أناخلربففي قضاء زاخو يذكر . قائمقامي أقضية 

املعروف بوالئه )حاجي يوسف باشا(بـتعداد األغنام أُنيطت
ويف . خدمات حسنة ومهمة للحكومةوأدائهالصادق للسلطان، 

من ، وهو)غاآعبدي (فان مدير الناحية )سندي كلي(ناحية 
قد ،اجلريدةتقولكما املعروفني بصداقته بني العشائرالرؤساء

يف األغنامتعهد بتقدمي العون واخلدمة لتسهيل مهمة تعداد 
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عشرية ارتوشي، اليت تعد من ملحقات رئيس أنكما . ناحيته
العقيد (من قوات الفرسان احلميدية )50(زاخو، ورئيس الفوج 

األغنام وحيوانات يقوم بتأمني عملية تعداد )حاجي بك
ن قضاء أب-تقول اجلريدة- اآلنولذا ميكن التوقع منذ عشريته،

ويف دهوك فان  .األغناميف تعداد األوىلزاخو سيحرز املرتبة 
، واستقامة وتأين مأموري )أفنديإبراهيم(كفاءة وقدرة القائمقام 

النقص وإكمالواحليوانات سيتكفالن مبعاجلة األغنامتعداد 
الشيخ نور حممد (وان مساعدة . الذي حصل يف العام املاضي

على وجه اخلصوص يف هذا املوضوع جتعلنا نتأمل مثل )أفندي
كانت هناك بعض وإذا.حسب قوهلاهذه النتيجة منذ اآلن

ن دراية قائمقام القضاء إالعراقيل يف قضاء العمادية فأواملوانع 
أنوالتجارب السابقة للموظفني املعينني هلذه املهمة، جتعلنا نأمل 

ومن .املاضيةيزيد حتصيل الضرائب مبقدار الضعف عن السنة 
بكثري من العام أكثريضًا حتصيل الضرائب مبقدار أاملنتظر 

املاضي يف ناحية الزيبار، وخصوصًا مع تعيني مأمورين جيدين 
أما يف قضاء .والنظام املتوفر متامًا هناكواألمنهلذه املهمة، 

سنجار حيث مت تسوية منازعات مشر، وسيادة األمن واهلدوء 
يكون التعداد واألموال املستحصلة منه بزيادة أنن من املنتظر إف

ن قائمقام سنجار ألضعاف العام املاضي؛ثالثة أضعفني أو 
-كما تقول اجلريدة-من املأمورين ذوي اخلربة) نوري أفندي(

سنة متواصلة) 16(عمل يف هذا املنصب ملدة يحيث انه 
. )130(يف والية بتليس

يف عددها ذا اخلصوص، "موصل"وأخريًا نشرت جريدة 
من وجهت خرباً )تقدير(حتت عنوان )7/7/1904(املؤرخ 
) حسني جاووش(مفرزة من اجلندرمة وقائدها إىلالشكر خالله

وذلك ) حاجي بك(وكذلك العقيد يف الفرسان احلميدية 
قضاء زاخوأغنامجلهودهم يف موضوع تعداد 

.)131(أرتوشوعشرية 
:التبرعات والهبات- خامساً 

إىل أنواع عدة من التربعات واهلبات "موصل"أشارت جريدة 
دينان إىل احلكو  مة العثمانية يف اليت أعطاها األهايل يف 

بناءً وفق التسلسل اآليت على، وميكن تصنيفهامناسبات خمتلفة
:"موصل"واألخبار الواردة يف جريدة علوماتاملعلى 

:سكة حديد الحجازالتبرعات ل-أ
،1864ترجع تاريخ فكرة خط سكة حديد احلجاز إىل عام 

حممل اجلد حينذاك، ها علىأخذتمل أن السلطات العثمانيةإال
يف الربع األخري من القرن التاسعولكن بعد كثرة االنتفاضات يف 

،بادرت السلطات العثمانية إىل تنفيذ هذا املشروعاليمن
فت من وراء وهد،1898وطرحت الفكرة من جديد يف عام 

ربط دمشق باحلجاز بواسطة سكة حديد واليت من ذلك إىل
ا بسط سيطرة الدولة العثمانية على هذه املنطقة وعليه . شأ

إرادة سنية يف )1909- 1876(اصدر السلطان عبد احلميد الثاين
وبالتايل قادت الدولة . تقضي بتنفيذ هذا املشروع1900أيار 2

ا إىل دعم هذواخلارج محلة عاملية تدعوالداخل العثمانية يف 
.)132(فوائد اقتصادية مجةاملشروع الذي سيدر على اجلميع 

دينان حصتها يف دعم هذه السكة، وذلك  أخذت منطقة 
ا جريدة  من خالل االستناد على تلك األخبار اليت نشر

دينان ،"موصل" وتذكر فيها التربعات اليت مجعتها من منطقة 
فمثًال أشارت اجلريدة يف عددها املؤرخ. هلذا املشروع

قرشًا اليت ) 1128(مبلغ نأخربًا ذكرت فيه ) 21/4/1903(
وقت مركز الوالية يف اليت أرسلهاعلى الطلبات مجعت بناءً 

العمادية ودهوك جلمع التربعات باسم سكة أقضيةإىلسابق
اللجنة إىلاألسبوعيف هذا وقد سلمتحديد احلجاز

.)133(اخلاصة باملوضوع
عددها الصادر بتاريخ يف "موصل"ذكرت جريدة 

خرب توزيع بطاقات خاصة على األهايل يف ) 8/10/1903(
احلجاز، الدولة العثمانية لغرض مجع التربعات خلط سكة حديد 

دينان، فمن جمموع  بطاقة ) 22000(وفيما خيص منطقة 
بطاقة لقضاء ) 15200(خمصصة لسنجق املوصل، يكون 

بطاقة لقضاء العمادية، ومثلها لقضاء ) 1500(املوصل، و
بطاقة لقضاء ) 800(بطاقة لقضاء دهوك، و) 200(سنجار، و
يف العدد التايلو .)134(بطاقة لقضاء عقرة) 1000(زاخو، و

حتت "موصل"ذكرت جريدة )15/10/1903(مباشرة واملؤرخ 
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ملشروع إعاناتن والية املوصل تعهدت بتقدمي أ) تقدير(عنوان 
) 15000(سكة حديد احلجاز، وكانت حصة قضاء دهوك منها 

جبمع مبلغ األمرذا املكلفة، وقد قامت اللجنة اخلاصةاً قرش
،وتسليمه للسلطاتقرش عن املبلغ املقرر) 15(يزيد مبقدار 

مصطفى (ائمقام دهوك ويعود الفضل يف ذلك إىل مهة وكيل ق
ذا املكلفةو املشكلةاللجنةفضًال عن ) شوقي أفندي

.)135(الشأن
:التبرعات للجيش العثماني-ب

بتاريخالصادريف عددها "موصل"نشرت جريدة
منمقدار املبالغ اليت مجعت نأخرباً ذكرت فيه ) 25/2/1904(

قضاء دهوك لغرض هدايا فصل الشتاء لقوات اجليش العثماين 
من الدولة األوربيةالواليات : أي(أيلياحملتشدة يف واليات الروم 

اجلريدة قائمة طويلة أوردت، وقد اً قرش) 500(بلغت ،)العثمانية
ذا الشأنأمساءمن  وذكرت . )136(الشخصيات اليت تربعت 

يف عددها املؤرخ العماديةعن قضاء األمرنفس "موصل"جريدة 
توفري اهلدايا الشتوية للقوات ألجلوقالت )7/4/1904(بـ

وصلت من قضاء العمادية أيليالعثمانية احملتشدة يف الروم 
.)137(اً قرش) 360(تربعات مقدارها 

التربعات للجيش العثماين، ذكرت جريدة أمرخريًا يف أو 
بقيام جمموعة من ) 15/12/1904(يفيف عددها املؤرخ"موصل"

التربعات للفيلق السادس بإعطاءمن والية املوصل األشخاص
الواردة يف األمساءالعثماين، وكان مقره يف بغداد، ومن ضمن 

دينان :قائمة املتربعني من منطقة 
.لرية عثمانية)27(وقد تربع مببلغ أفنديشيخ نور حممد - 1
)27(وقد تربع مببلغحاجي أغا وهو من أشراف زاخو- 2

.)138(لرية عثمانية
:للمناطق المنكوبةالتبرعات -ـج

دينان قد شاركت يف مجيع فعاليات الدولة  يبدو أن منطقة 
أخبارًا أخرى عن "موصل"العثمانية، حيث نشرت جريدة 

دينان لبعض املناطق اليت تعرضت لكوارث  تربعات األهايل يف 
يف "موصل"نشرت جريدة فقد . طبيعية يف الدولة العثمانية

من قضاء دهوك ورود تربعات)30/3/1904(بـعددها املؤرخ 
)141(واخته بويل،)140(وايكنه اطه،)139(هيتربعات ألهايل مدِ 

قرش، وأرسلت إىل اللجنة ذات العالقة، وقد )800(مقدارها و 
ورد من قائمقامية القضاء املذكور دفرت يوضح مبلغ التربعات اليت 

:أدناهيفقدمتها كل قرية حسب ما مدون
قرش

.ناحية مزوري ذوي الغريةأهايلمن )400(
قرية كاين سيب)50(
قصبة دهوك) 115(
قرية ايتوت)30(
قرية شيزي)40(
قرية قشه فر) 40(
قرية نصريي)30(
قرية مسيل)20(
غاآرئيس الكركرية عمر )20(
)سندور(قرية صندور ) 35(
قرية باكوز) 10(
قرية بادى) 10(
موع)800( .)142(ا

)7/4/1904(يفيف عددها املؤرخ"موصل"نشرت جريدة 

عن هذه التربعات ملساعدة األهايل املنكوبني يف اخته اً خر آخرباً 
بويل وايكنه اطه وغريها من األماكن، حيث مجع مبلغ قدره 

تلك أهايلإىل ، وأرسلقرش من قضاء العمادية) 400(
. )143(املناطق
:أخبار متفرقة-سادساً 

دينان، "موصل"أوردت جريدة  أخباراً أخرى ختص منطقة 
:وميكن تلخيصها يف احملاور اآلتية

:التجنيد العسكري اإللزامي-أ
ا جريدة  هي تلك اليت "موصل"من األخبار اليت اهتمت 

دينان، ومل  تتحدث عن التجنيد اإلجباري العسكري يف منطقة 
ذا الشأن، وأشارت  يف تبخل اجلريدة يف نشر كل ما له عالقة 
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دينان  أعدادها املختلفة إىل اللجان املختصة اليت جتوب أقضية 
.للفحص والتجنيد

عملية إىل) 2/7/1903(اجلريدة يف عددها املؤرخأشارتفقد
التجنيد العسكري يف قضاء سنجار، حيث باشرت اللجنة 

اختريوااملختصة بفحص املشمولني للخدمة العسكرية والذين 
اجلريدة نشرت)30/7/1903(يفالعدد املؤرخويف . )144(بالقرعة
وأشارت. )145(الفحص يف قضاء العماديةإجراءاتأخبار

تلك إىل)5/11/1903(اجلريدة يف عددها الصادر بتاريخ 
. )146(املتعلقة بالتجنيد العسكري يف قضاء عقرةاإلجراءات

.)149(وزيبار،)148(ودهوك،)147(زاخوفضالً عن أقضية 
:الزراعة-ب

الزراعيةالزراعية والضرائب األراضيمسألة أخذت
؛ إذ"موصل"مهمًا من اهتمامات جريدة والرهونات جانباً 

هذه الناحية وخاصة مسألة إىلمنهاخمتلفةأعداديف أشارت
دف احلصول على قرض من احلكومة، وكانت األراضين ره

األراضيي دومًا بعرض احلكومة هلذه تهتنالرهونمسألة هذه 
ض والذي مل رت املبلغ املقُ يسدد صاحب األرضلكي ؛للبيع

ا اجلريدةيتمكن من دفع قرضه :، وهذه بعض احلاالت اليت نشر
ن أ) 16/7/1903(بـعددها املؤرخ يف"موصل"جريدة ذكرت

نتيجة عدم دفع األراضياملصرف الزراعي قد قام حبجز بعض 
ا للقرض يف الوقت احملدد وهم من قرى خمتلفة ومن أصحا

املقيم يف قرية روفيا ) شريف بن ياسني(بينهم شخص يدعى 
.)150(اً دومن) 3175(املروية وغري املروية أرضهوتبلغ مساحة 

"موصل"نشرت جريدة )19/5/1904(بـيف العدد املؤرخ 
أراضيهمعديدة من قضاء سنجار وتلعفر قد عرضت أمساءً 

. )151(املرهونة للبيع بعد عدم تسديدهم لقرض املصرف الزراعي
يف زاخو كذلك حدثت مسألة هذه الرهونات والقروض، حيث 

إعالناً )1/9/1904(نشرت اجلريدة يف عددها الصادر بتاريخ 
بيع عقارات باملزايدة يف غضون بيتعلقمن دائرة جزاء زاخو، 

إلبراهيموالعقارات تعود . اإلعالنمن تاريخ صدور اً يوم) 15(
دفع املبلغ املتبقي بذمته ألجلزاخو، وذلك أهايلمال، وهو من 

يضاً، وقد عرض أزاخو أهايلوهي من ) جنلة(املرأة املدعوة إىل

ومواقعهااملعروضة للبيعاألراضيتلك أمساءبعد ذلك اإلعالن
.)152(يف زاخو والقرى التابعة هلا

يضًا كانت هناك نفس املشاكل، حيث نشرت أيف دهوك 
حتت عنوان )29/12/1904(يف اجلريدة يف عددها املؤرخ 

لغرض :جاء فيها) من املصرف الزراعي يف دهوكإعالن(
استيفاء املبالغ اليت اقرتضها من املصرف الزراعي يف دهوك كل 

توما عبد املوىل (و،قصبة دهوكأهايلمن )حنا بن حنكو(من 
عن بيع العقار الذي وضعه املذكوران اإلعالنتقرر ،)املوصلي

يقع يف نفس أشجاررهنًا للقرض املذكور وهو بستان ذو 
، مشرتي منصور شرقاً ) عقارات(دهوك وحدوده بني ) قصبة(

)1700(، ببدل قدره ، وروبار جنوباً ، وهرمز مشاالً ونعمت غرباً 
مة بداءة يف حمكاإلجراءفعلى الراغبني مراجعة دائرة . قرش

. )153()%5(زيادة قدرهاأونسبة عالوة ) قبول(دهوك مع 
يف عددها "موصل"يضًا نشرت جريدة أوخبصوص دهوك 

من املصرف إعالن(ما نصه)27/4/1905(الصادر بتاريخ
استيفاء املبالغ اليت اقرتضها ألجل: ت فيهذكر )الزراعي يف دهوك

الساكن يف حملة باب )أفنديبن مصطفى أفنديحممد علي (
) املذكور(النيب يف املوصل فقد تقرر ببيع العقار الذي رهنه 

والعقار يقع يف قرية . قرش) 3200(مقابل الدين بثمن قدره 
رض أسيد ظاهر التابعة لقضاء دهوك، وهو عبارة عن قطعيت 

فعلى الراغبني فيها مع قبول نسبة . تغار)108(دميية ذات 
يف حمكمة اإلجراءمراجعة دائرة )%5(زيادة قدرها أوعالوة 

اليت األماكنأكثردهوك كانت من أنيبدو . )154(بداءة دهوك
يف "موصل"عانت من هذه املشكلة حيث عادت جريدة 

يف مرهونةعديدةبعرض أراضٍ )18/5/1905(عددها املؤرخ 
ا، للبيعقرية نصريي التابعة لدهوك من الطائفة وأغلب أصحا

املسيحية نتيجة لعدم سدادهم القرض الذي اقرتضوه من 
.)155(املصرف الزراعي

:األمطار-جـ
دينان من جاأخبارأخذت نبها مكانًا هلا يف الطقس يف 

األمطارإىليف مواضع عدة أشارتفقد؛"موصل"جريدة 
، فقد نشرت اجلريدة يف عددها فيهااليت حدثتوالفيضانات 
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ية تعين ُكردوهي كلمة  ) باران(عنوان وحتت)7/4/1904(املؤرخ 
اليت نزلت يف كل األمطارحبمد اهللا على أوالً يبدأ خرباً )املطر(

بالنسبة للمزروعات الشتوية، وأمهيتها،آذارالوالية يف شهر أحناء
ادية ودهوك يف الشمال والثلوج ويتحدث عن جبال عقرة والعم

ويف . )156(بالنسبة ملياه الزاب ودجلةوأمهيتهاثرية اليت تغطيها الك
خرباً حتت "موصل"نشرت جريدة )12/5/1904(عددها املؤرخ 

فيها نقًال عن البالغ الرمسي الوارد من تذكر ) سيل(عنوان 
ا فان النهر ،غزيرةأمطارقائمقام دهوك هطول  وبسبب غزار

،لهدهوك قد فاض بشكل ال مثيلمدينة أمامالذي جيري من 
تدمري قسم من البساتني الواقعة على جانبيه، ودمر إىلأدىِممّا 

من عديدةأشياءخذ معه أمنها متاماً، كما خراآلالقسم وأزال
ولكن دون انضامية هلذا الفيقالبيوت، حىت تعرض مقر القائم

نزول الربد إىلاجلريدة أشارتويف العدد نفسه . )157(أضرار
وتدمريه للمزروعات والبساتني يف زاخو ) احلالوب(

أخبارًا أخرى عن "موصل"كما نشرت جريدة .)158(وأطرافها
.)159(بعض األعداد األخرىيف هطول الثلوج يف دهوك 

:انتشار الجريدة-ـد
اشرتاكها بدل ألخبار"موصل"جريدة يبدو من خالل نشر 

ا دينان، ولكن ميكن يف املنطقة بأ كانت هلا قراءها يف منطقة 
أقضيةفقط للدوائر الرمسية يف تباعن اجلريدة كانت أاالستنتاج 

العتماد على هوية اجلهات وذلك باأو لوجهاء املنطقةدينان
ايف اجلريدة كما املشرتكة .وردت على صفحا

ن أ) 26/2/1903(يفاجلريدة يف عددها املؤرخ نشرت
ة يدمشكورة بدل االشرتاك يف جر أرسلتقائمقامية سنجار 

يف عددها املؤرخ وأشارت.)160(مطبعة الواليةإىل"موصل"
"موصل"بدالت االشرتاك يف جريدة إىل أن)13/8/1903(بـ

الية والبالغة اليت بذمة قضاء دهوك للسنة السابقة والسنة احل
وشكرت . اجلريدةإىل وأرسلتاستحصلت،قد اً قرش)855(

)أفنديمصطفى شوقي (قضاء دهوكوكيل قائمقام اجلريدة
الأوبسبب مساعيه  اجلريدة أشارتكما . )161(مهته يف هذا ا

بدل اشرتاك اجلريدة يف إىل)17/9/1903(يف املؤرخ ايف عدده
اً قرش) 1030(مبلغ بأن قضائي سنجار والعمادية، حيث ذكرت 

ا قرش من العمادية ) 1000(من سنجار، وما يزيد على ورد
قائمقام إىلهلذه السنة كبدل اشرتاك، والفضل يعود يف ذلك 

عبد اهللا (، ووكيل قائمقام العمادية )أفنديعزت بك (سنجار 
يف كذلكاجلريدةأشارتوخبصوص العمادية . )162()أفندي

قرش ) 1080(مبلغ إرسالإىل)23/3/1905(عددها املؤرخ 
والفضل يعود يف ."موصل"جريدة عن بدالت االشرتاك يف هامن

سعد أ(، ومدير ماهلا )أفنديامحد بك (القائمقام إىلذلك 
بدل االشرتاك يف جريدة أمرفيما خيصخريًا أو . )163()أفندي

أنإىل)1/2/1906(يف يف عددها املؤرخ فقد أشارت"موصل"
بدلبإرسالقد تعهد) أفندياصف (قائمقام سنجار

وسيبذل ما يف وسعه،اشرتاك اجلريدة يف مدة قصرية
.)164(ذا اخلصوص

الخاتمة:
واالطالع على ،"موصل"خالل قراءة جريدة من 
دينان يف بداية القرن ،مضامينها وحماورها املتعلقة مبنطقة 

:العشرين، ميكن اخلروج ببعض النتائج، منها
ا  أإىلويرجع جريدة خربية بامتياز، "موصل"جريدة كانت- 1

كانت جريدة رمسية ناطقة باسم حكومة والية املوصل يف تلك 
ع ياملواضإىلنة، فلم خترج عن املألوف يف عدم التطرق و اآل

يف والية املوصل بشكل األهايلاحلساسة اليت كان يعاين منها 
دينان بشكل خاص، منها مثًال كيف كان  األهايلعام ويف 

يعيشون يف هذه املنطقة؟ ما هو مصدر رزقهم؟ هل كانت يف 
ومواد حبثية وفكريةال؟ أمدينان معارضة للحكم العثماين 

ال من قريب وال من "موصل"جريدةإليهامل تتطرق أخرى
ة مل تنشر مقالة واحدة تتحدث عن هذه اجلريدأنكما .بعيد
اإلطارخترج من ذلك ب معني يف حياة البهدينانيني، وملجان

.الرمسي الذي رمسته احلكومة العثمانية هلا
حد املصادر أ"موصل"ة ميكن عد جريدعلى الرغم من ذلك - 2

دينان يف زمن تنعدم فيها املصادر  القليلة اليت تتحدث عن 
يد، وان ما مييز هذه حد بعإىلاملكتوبة عن تاريخ هذه املنطقة 

:منالرمسية بشكل دقيقاألخبارإىلتطرقها اجلريدة هي 
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، طبيعيةوكوارث،وحوادث جنائية،وضرائبوإعفاء،تعيينات،
اليت القادمةمنها بشكل كبري يف الدراساتورمبا ميكن االستفادة 

،بأخرىستبحث يف تاريخ هذه املنطقة ومقارنة املعلومات فيها 
.بناًء على ما فيهاواالستنتاج 

حكومة والية املوصل كانت تقوم بالسيطرة على أنيبدو - 3
دينان من خالل كسب وجهاء  مفاصل احلياة يف منطقة 

، فكانت هذه الوسيلة عشائروأغواتاملنطقة من شيوخ دينيني 
يف األهايلالوحيدة اليت اتبعتها احلكومة العثمانية للسيطرة على 

دينان، فمن خالل االطالع على تلك  اليت األخبارمنطقة 
ا جر  غلب املناصب الكبرية أن أ، يظهر "موصل"دة ينشر

اواملهمة  ملنْ إغاوات، حىت و الشيوخ واآلإىلاحلكومة أسند
ن احلكومة أنرى األحيان،املناصب يف بعض إليهمد تكن تسن

هذا إىلال تستغين عنهم؛ فتوعزالعثمانية يف والية املوصل 
احلكومة وأدركتيف مهمته هذا، امبعاونتهغااآلأوالشيخ 

السيطرة على رؤساء املنطقة ستسيطر عن طريقبأنهالعثمانية 
.على كافة مفاصل احلياة فيها

الهوامش
دينان تقدأنإىلتشري دراسة حديثة )1( . 2كم) 10320(بـرمساحة 

: ينظريف ذلكواختالف املصادر ،وموقعها اجلغرايف،للتفاصيل عن مساحتها
دينان يف اواخر العهد العثماين أكامريان عبد الصمد  - 1876محد الدوسكي، 

.31- 27، ص2007مؤسسة موكرياين للبحوث والنشر، اربيل، ،1914
،2، طحممد مجيل املال أمحد : شرفنامه، ترمجة:مؤلفهينظر)2(

.53، ص2001مؤسسة موكرياين للطباعة والنشر، اربيل، 
، 1961، )م.د(ميالدها وتطورها، : فائق بطى، الصحافة العراقية: ينظر)3(

محد، نشأة الصحافة العربية يف املوصل، جامعة أخليل إبراهيم.؛ د15- 14ص
.23- 20ص، 1982املوصل، 

بادينان يف سالنامات والية املوصل : هذا املوضوع ينظرللمزيد عن)4(
األكادمييةعبد الفتاح علي البوتاين، . د.أخليل علي مراد و.د.العثمانية، أ

.2013ربيل، أالُكردية، 
.1903/ 24/12، )729(، العدد "موصل"جريدة : ينظر)5(
.16/10/1902، )677(، العدد "موصل"جريدة )6(
.5/11/1903، )722(العدد، "موصل"جريدة )7(
.24/12/1903، )729(العدد، "موصل"جريدة )8(
.العدد نفسه)9(
.31/12/1903، )730(العدد، "موصل"جريدة )10(

.18/12/1903، )728(، العدد"موصل"جريدة )11(
.16/3/1905، )776(العدد، "موصل"جريدة )12(
.4/3/1904، )737(، العدد"موصل"جريدة )13(
14/4/1903، )743(العدد، "موصل"جريدة )14(
.25/9/1902، )674(، العدد"موصل"جريدة )15(
.17/8/1905، )794(العدد ، "موصل"جريدة )16(
.2/9/1905، )796(العدد، "موصل"جريدة )17(
.2/11/1905، )801(، العدد"موصل"جريدة )18(
.26/6/1902، )663(العدد، "موصل"جريدة )19(
.21/4/1903، )695(، العدد"موصل"جريدة )20(
.7/4/1904، )742(العدد، "موصل"جريدة )21(
.3/11/1904، )764(، العدد "موصل"جريدة )22(
.3/8/1905، )792(، العدد"موصل"جريدة )23(
.9/6/1903، )702(، العدد"موصل"جريدة )24(
.23/6/1904، )750(، العدد "موصل"جريدة )25(
.5/11/1903، )722(، العدد "موصل"جريدة )26(
مشال غرب األناضول، مدينة تركية تقع على البحر األسود يف: زعفرانبويل)27(

. كانت يف العهد العثماين إحدى أقضية والية قسطموين). بويل(وتعرف كذلك بـ
-:املقال املنشور على الشبكة املعلوماتية االنرتنت: ينظر

http://www.marefa.org/index.php
.10/11/1904، )765(، العدد "موصل"جريدة )28(
.5/1/1905، )769(، العدد"موصل"جريدة )29(
.19/1/1905، )770(، العدد "موصل"جريدة )30(
.هكذا وردت يف نص اخلرب)31(
.17/7/1902، )665(، العدد"موصل"جريدة )32(
.العدد نفسه)33(
.هكذا كتب يف نص اخلرب، ورمبا هو خوجه)34(
، )779(، العدد "موصل"جريدة )35(
.18/1/1906، )807(، العدد "موصل"جريدة )36(
.2/4/1903، )693(، العدد "موصل"جريدة )37(
.24/9/1903، )716(، العدد"موصل"جريدة )38(
.3/11/1904، )764(، العدد"موصل"جريدة )39(
.16/3/1905، )776(، العدد "موصل"جريدة )40(
.20/4/1905، )781(العدد ، "موصل"جريدة )41(
.21/12/1905، )804(، العدد "موصل"جريدة )42(
.17/7/1902، )665(دد الع، "موصل"جريدة )43(
.25/9/1902، )674(العدد ، "موصل"جريدة )44(
.3/11/1904، )764(، العدد "موصل"جريدة )45(
.26/3/1903، )692(، العدد "موصل"جريدة )46(
.23/2/1905، )773(، العدد "موصل"جريدة )47(
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، )750(و؛14/4/1904، )743(: ، العددان"موصل"جريدة : ينظر)48(
23/6/1904.

.5/3/1903، )690(دد ، الع"موصل"جريدة )49(
.19/3/1903، )691(، العدد "موصل"جريدة )50(
.26/11/1903،)725(، العدد "موصل"جريدة )51(
.3/12/1903، )726(العدد ، "موصل"جريدة )52(
.21/1/1904، )733(، العدد "موصل"جريدة )53(
.3/8/1905، )792(، العدد "موصل"جريدة )54(
.2/9/1905، )796(، العدد "موصل"جريدة )55(
.19/10/1905، )800(، العدد "موصل"جريدة )56(
.26/3/1903، )692(، العدد "موصل"جريدة )57(
.17/8/1905، )794(العدد ، "موصل"جريدة : ينظر مثالً )58(
.17/7/1902، )665(العدد ، "موصل"جريدة )59(
، )786(العدد : ، العدد نفسه؛ ينظر كذلك"موصل"جريدة : ينظر)60(
1/6/1905.
7/6/1905،)787(، العدد"موصل"جريدة )61(
.3/7/1902، )664(، العدد "موصل"جريدة )62(
، "موصل"جريدة : ينظر. 1904كانت القوش تابعة لدهوك حىت سنة )63(

.4/2/1904، )734(العدد
.17/7/1902، )665(، العدد "موصل"جريدة )64(
.3/1/1903، )683(، العدد "موصل"جريدة )65(
.1904/ 30/6، )751(، العدد "موصل"جريدة )66(
.23/3/1905، )777(العدد ، "موصل"جريدة )67(
درت يف القاهرة بتاريخ جريدة ُكردية، صُ أولهي : جريدة ُكردستان)68(

بتاريخ األخريصدر العدد وقد.اً عدد)31(ونشر منها ،22/4/1898
ر طاهر توفيق، دور الصحافة الكوردية يف هوكَ : للمزيد، ينظر. 14/2/1902

برييز للطباعة والنشر، ، دار س1918- 1898تطوير الوعي القومي الكوردي 
.139- 65، ص2004دهوك، 

لألمرياألصغرهو االبن ):1936-1868(عبد الرمحن بدرخان )69(
األخريدة ُكردستان من العدد السادس وحىت العدد يجر بإصداربدرخان بك، قام 

،ولندن،جنيف: مثلخمتلفةأماكنيف وأصدرها،)31(العدد : أيمنها 
للمزيد ينظر. والقاهرة    

       
)17(،1997131 ؛

199815 -41.
: يف،5/8/1899، )15(جريدة ُكردستان، العدد : ينظر)70(

   1898 -1902  
1972
.8/3/1906، )811(، العدد "موصل"جريدة )71(
.25/9/1902، )674(، العدد "موصل"جريدة )72(

.12/2/1903، )687(، العدد "موصل"جريدة )73(
.9/6/1903، )702(، العدد"موصل"جريدة )74(
.هكذا وردت يف اخلرب، رمبا هي قرية كشان)75(
.19/2/1903، )688(العدد، "موصل"جريدة )76(
.21/12/1905، )804(، العدد "موصل"جريدة )77(
.3/7/1902، )664(، العدد "موصل"جريدة )78(
.3/1/1903، )683(، العدد "موصل"جريدة )79(
.العدد نفسه)80(
.3/2/1903، )686(، العدد"موصل"جريدة )81(
.20/8/1903، )712(، العدد "وصلم"جريدة )82(
.19/11/1903، )724(، العدد "موصل"جريدة )83(
. 24/12/1903، )729(، العدد "موصل"جريدة )84(
.13/7/1905، )790(، العدد"موصل"جريدة )85(
.3/7/1902، )664(، العدد "موصل"جريدة )86(
.17/7/1902، )665(، العدد "موصل"جريدة )87(
.7/8/1902، )667(، العدد "موصل"جريدة )88(
.14/8/1902، )668(، العدد "موصل"جريدة )89(
.3/2/1903، )686(، العدد "موصل"جريدة )90(
.28/4/1903، )696(، العدد "موصل"جريدة )91(
.21/12/1905، )804(، العدد"موصل"جريدة )92(
.24/12/1903، )729(، العدد "موصل"جريدة )93(
).اقدل(جاء يف النص األصلي للخرب بصيغة )94(
.29/12/1904، )768(عدد ال، "موصل"جريدة )95(
.15/2/1906، )809(، العدد "موصل"جريدة )96(
.5/3/1903، )690(، العدد "موصل"جريدة )97(
.25/6/1903، )704(، العدد "موصل"جريدة )98(
.30/7/1903، )709(العدد، "موصل"جريدة )99(
.13/8/1903، )711(، العدد "موصل"جريدة )100(
.20/8/1903، )712(، العدد "موصل"جريدة )101(
.نفسهالعدد )102(
.15/2/1906، )809(، العدد "موصل"جريدة )103(
قام السلطان عبد احلميد الثاين بتشكيل هذه الفرسان : الفرسان احلميدية)104(

، وكانت غري نظامية ومساها احلميدية تيمنًا بامسه، وكان 1891من الُكرد يف سنة 
مواجهة اخلطر الروسي يف الشرق هوالغرض منها، كما قال السلطان نفسه

مأنإالالعثماين،  كانوا يد السلطان يف مذاحبهم خالل األرمن تتهمهم بأ
ماجد حممد زاخويي، الفرسان احلميدية، : للمزيد ينظر. 1896-1894سنوات 
؛ هوكر طاهر توفيق، الُكرد واملسألة االرمنية، دار اراس للطباعة 2008دهوك، 

.208- 183ص،2012والنشر، اربيل، 
: العمادية، تقدمي ومراجعةإمارةأودينان الُكردية إمارةصديق الدملوجي، )105(
.112، ص1999، دهوك، 2عبدالفتاح علي بوتاين، ط.د
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.107كامريان عبد الصمد امحد الدوسكي، املصدر السابق، ص)106(
.29/12/1904، )768(العدد ، "موصل"جريدة )107(
.4/5/1905، )783(، العدد "موصل"جريدة )108(
.8/3/1905، )775(، العدد "موصل"جريدة )109(
.26/1/1905، )771(، العدد "موصل"جريدة )110(
.27/4/1905، )782(العدد، "موصل"جريدة )111(
.7/6/1905، )787(، العدد"موصل"جريدة )112(
.11/1/1906، )806(العدد ، "موصل"جريدة )113(
ينظر نص اخلرب الكامل يف .5/1/1905، )769(، العدد "موصل"جريدة )114(

).1(امللحق رقم 
.2/2/1905، )772(، العدد "موصل"جريدة )115(
.7/6/1905، )787(، العدد"موصل"جريدة )116(
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المالحق
)1(الملحق رقم 

5/1/1905، )769(، العدد "موصل"جريدة 

إعالن من دائرة اجلزاء يف حمكمة استئناف الوالية
قام جمموعة من املتهمني باهلجوم على قرية شاخكي، وشهروا السالح ) 1903كانون الثاين /23: أي(1319كانون الثاين / 10يف يوم 

رشو بن فندي، وعمر بن يوسف، وافدال بن يوسف، : واملتهمون هم من قرية بريوامرا يف ناحية الداودية وهم. بقصد قتل طاهر آغا ورفاقه
وجبكو بن سلو حممد، ويزدين بن امساعيل، ومشو بن خاتونه، وعبد الرمحن بن جندي، وخنجو بن حممد، وعللو بن حممد، وعثمان بن بدي، 

وحممد بتيال، وأوحو بن مسيحي، وشتو بن نزو، وحاجي بن متر، وسيسي بن خصله، وجاسم بن عيسى، ومعز بن حيىي، وعبو بن نعمت، 
ن خصله، وإسالم بن بدي، ويلبك بن خصله، ومصطفى بن مال نعمان، وحسن عم خمتار وحسني بن حممد، وعزيز بن خصله، وحسني ب

وعيسى، وصاحل بن إبراهيم، وعيسى بن عىب، ونزو بن إبراهيم، وعبد الرمحن كورد بن سلو، وأمحد بن حمي، وعمر بن بدي، وعلو بن بدي، 
حممد، وجادر بن إبراهيم، وحممد ابن أخ نزو عبد الرمحن، واوحو بن وحممد بن خاتونه، وإمساعيل بن سلو، وحسن بن حممد خاتونه، وحسن بن

م . سعدون، وقادر أخ نزو، وشيخو بن ابراهيم واملتهمون املذكورون هاربون ومل يتم اعتقاهلم حلد اآلن، وال تتوفر معلومات عن أوصافهم وعالما
أيام ) 10(منحهم مهلة ]احملكمة[انون أصول احملاكمات اجلزائية قررت رئاسة من ق) 371(واستنادًا إىل املادة . الفارقة يف األوراق التحقيقية

ويف غضون ذلك على من . للمثول أمامها، ويف حالة عدم إطاعتهم ستجري حماكمتهم غيابياً، وسيحرمون من احلقوق املدنية، وحتجز أمواهلم
.إلقاء القبض عليهم، وإحضارهم؛ وهلذا صدر هذا القراريعرف مكان إقامتهم اإلبالغ عنهم، وعلى مأموري اجلندرمة والعدلية 

)2(المحلق رقم

25/2/1904، )736(العدد ، "موصل"جريدة 

الواليات األوربية : أي[مقدار املبالغ اليت مجعها قضاء دهوك لغرض هدايا فصل الشتاء لقوات اجليش العثماين احملتشدة يف واليات الروم ايلي
:]من الدولة العثمانية

املبالغ اليت مجعت يف قضاء دهوك
قرش

.القائمقام إبراهيم بك) 40(
.مدير املال رشيد افندي) 25(
.شيخ نور حممد أفندي)20(
.عبد العزيز آغا)20(
.خمتار كاين سيب)20(
.عبد العزيز خمتار زاويته) 20(
.عمر آغا رئيس الكركرية)20(
.خمتار قرية دلب)20(
.خمتار قرية زاوه)20(
.خماتري ايتوت)40(
.حممد إمساعيل كرماوه يل) 20(
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.عبد القادر افندي كاتب البنك)15(
.خمتار فندو)15(
.حسىن خمتار بادى) 15(
.خمتار غزه)15(
.أمني الصندوق علي بك)12(
.كاتب التحريرات خورشيد أفندي)10(
.مأمور النفوس حسني أفندي) 10(
.صاحل نعمان أفندي) 10(
.عبد اهللا علي آغا) 10(
.اإلدارة]جملس[حممد آغا عضو) 10(
.حممد نعمان آغا)10(
.خمتار ابراهيم آغا)10(
.كورو آغا) 10(
.خمتار مالطه إسالم) 10(
.حممد حسني)10(
.خمتار ممان)10(
.]رمبا هي نزاركى[صادق مرعان تزاركى)10(
.خمتار آُلوْكه) 10(
.حسني فتحي)7(
.أمحد أفندي)5(
.حيدر آغا)5(
.علي حسني بزاز) 5(
.حاجي مصطفى بزاز)5(
.حتصيلدار جالل بك)5(
موع)  500( .ا
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النقد السردي
دراسة يف النشأة والتطور

سوزان مشري محدو سامل سعد اهللا حممد 
العراق-جامعة املوصل،كلية اآلداب

)2015آذار، 1:تاريخ القبول بالنشر،2014تشرين الثاني،24:تاريخ استالم البحث(

-:بعض محاور النقد السردي 
خالصةال

سردي جّدة منهجية وعلمية ، وذلك ألن هذا المفهوم ما زال في إطار التكوين والتأسيس، وما زالت يكتسب الحديث عن مفهوم النقد ال
ت النقد اإلحاطة بجوانبه مثار العديد من التوجهات النقدية الغربية والعربية، وتمثل اإلجراءات المتنوعة المنتمية لهذا المفهوم حيوية لمعطيا

.قديةالسردي، وتنمية آللياته وأدواته الن
) النقد السردي(حاول هذا البحث تقديم، صياغة فرضية المقاربة بناء على دراسات سعيد يقطين السردية ويمثل اختيارنا مفهوم من هنا 

اً انطالق) مادة حكائية(التي تنهض على أساس وجود ) السردية القديمة والحديثة(بمفهومه الواسع اختياراً لمفهوم نقدي جامع لمختلف الممارسات 
وقد دفعنا ذلك التركيز على نظرية السرد ومجاالته ومستوياته، فعمدنا إلى صياغة جهاز . التي توظف في تقديم المادة الحكائية) الصيغة(من مقولة 

يمي ومن ثم يحضر هذا الجهاز المفاه. الغربيين والعرب، في نشأة مصطلح النقد السردي وإشكاليتهمي منسجم من تصورات نقاد السردمفاهي
.الذي استخرج مواءمة مع مداخل المقاربة التحليلية والتطبيقية لسرديات سعيد يقطين

:العنوان ومنهج البحث
.وارتأينا منهج نقد النقد المنهج المناسب للبحث فيه) .النقد السردي دراسة في النشأة والتطور(جاء هذا البحث بعنوان  

:مسوغات البحث وأهميته
وأنواعه وتعدد يالسردالنقد في طبيعة ناظر فمن حيث المفهوم ن. هوم واآللياتفم، من حيث الالنقد السرديعن تصورحاول البحث تقديم

النصوص السردية القديمة ( بنوعيهاعلى العناصر البنائية المشتركة بين النصوص السرديةاإلهتمامت كز ر أما من حيث آلياته فومنطلقاته مستوياته
.وتكمن أهمية البحث في معالجة إشكالية بعض مصطلحات النقد السردي والتعمق في دالالتها. )الحديثةوالنصوص السردية 

:البحث هيكلية
 النقد السردي(نشأة مصطلح(
 النقد السردي (تطور مفهوم(

المقدمة

، اًال نقديًا حديث النشأة نسبياً جمتعد الدراسات السردية 
وأكثر الدراسات األدبية والنقدية فهي وليدة القرن العشرين، 

مل تؤَت مثارها إال حديثًا ، ويرجع ذلك إىل سببني رديةالس
:)1(مهارئيسني

قلة املخزون يف الذاكرة الشعرية القدمية عن السرديات :أوالً 
Narratologyمما جيعلها حقًال بكرًا للمقاربات التجريبية .

ليه قد ولد يف العصر إن النموذج اإلبداعي الذي تتكئ ع:ثانياً 
.احلديث تقريباً 

جاء على يد) الغريب(ولعل أوىل مثار القول يف ميدان السرد 
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-مورفولوجيا اخلرافة(يف ) ري بروبفالدم(الشكالين الروسي 
وجوهر هذه الدراسة كان يقوم على فهمه لعمل ). 1928

رفد النقد ) بروب(الشخصية يف النص اخلرايف ، وبذلك استطاع 
أو بنظرية الوظائف، إذ ) بالتحليل الوظائفي(ي مبا يعرف السرد

جاء الرتكيز على وظيفة الشخصية حسب، وحدد الشخصيات 
، وعلى هذه الدوائر )الشخصيةدوائر فعل(مبا اصطلح عليه 

يف تناوله للشخصيات املسرحية وكذلك فعل ) سوريو(اعتمد 
أو ) املنظرية الع(، عندما استوعبها مستنبطا منها )غرمياس(
، فقال بالعامل وباملمثل ، وكالمها ميثالن ) البنية العاملية(

.)2(الشخصية وباختالف العموم واخلصوص 
والشك إن الدراسات اليت أجنزها الشكالنيون الروس قد 

(( وقد ذُكر أن .وابا جديدة للنقد السردي احلديثفتحت أب
يقية لدراسة بداية حق]تعد[دراسة احلوافز من طرائق الشكالنيني 

)3(.))بنية احلكي بشكل عام

خلرافية فتحت طريقا منهجيا كما أن دراسة احلكاية ا
الوصف الدقيق نه النقد الروائي، باعتماده أساس، انتفع مجديدا

لبنيات احلكي الداخلية وحماولة كشف العالقات الرتكيبية 
وانطلق  الشكالنيون الروس يف نقدهمواملنطقية القائمة فيها

السردي أو حتليلهم وفق تصور حمدد للسرد عرب ثنائية هذا 
وجند السرديني )املبىن احلكائي(و) املنت احلكائي: (املكون 

-:)4(حيددون هذه املكونات واملراتب على النحو اآليت
السرد / احلكي/ القصة : جنيت
اخلطاب/ القصة : تودروف
السرد/ القصة / احلكي : ميك بال
السرد / النص / القصة : نريمون كينا

وإذا كان تودروف قد قسم البنية األدبية للسرد على 
تأثريًا منه بالتقسيم الثنائي لدى الشكالين ) اخلطاب(و) القصة(

) املنت احلكائي واملبىن احلكائي(للقصة ) شلوفسكي(الروسي 
قد قسم السرد على ) روالن بارت(و) جنيت(فإن كًال من 

،)5()القصة، واحلكي، والسرد: (ابعاد، هيثالثة مستويات أو 

أي جمموع األحداث (بالسرد عرب متيزه القصة ) جنيت(وعّرف 

أي اخلطاب الشفهي أو املكتوب الذي (من احلكاية ) املروية
أي الفعل الواقعي أواخليايل الذي ينتج هذا (، ومن السرد )يرويها

)6. ()اخلطاب أي روايتها بالذات

هو أساساً ... حتليل اخلطاب السردي ( (ويرى جنيت أن 
دراسة العالقات بني احلكاية والقصة، وبني احلكاية والسرد، 

)7())وبني القصة والسرد 

وكل هذه التميزات ستكون خاضعة خللفيات ومقاصد 
ذا حتول النقد إىل نظرية . حمددة لدى هذا السردي أو ذاك و

ا للسرد، وحدد أكثر الدارسني والنقاد لل مراحل اليت مرت 
-:)8(وهي ثالث مراحل) نظرية السرد(

. برزت يف سياق النقد األجنلو أمريكي :المرحلة األولى -
النظرية اليت تعلقت ) هنري جيمس(وتبلورت حول مقدمات 

بريسي (وتطورت هذه املرحلة كثريا على يد ... بالكتابة الروائية 
بة الروائية حصراً، وعلى إذ مت الرتكيز فيها على الكتا) لوبوك

واستمر ... على وجه  التحديدمسائل السرد وقضية زاوية الرؤية 
هذا املوقف سائدا يف الساحة النقدية األجنلو أمريكية إىل عام 

، إذ شهد التاريخ األول صدور كتاب الناقد 1961وعام 1957
، ويف التاريخ الثاين )تشريح النقد–نورثروب فراي (الكندي 

). بالغة القص–وين بوث (الناقد األمريكي أصدر 
: تتجلى هذه اللحظة يف املسامهة الروسية:المرحلة الثانية-
- فالدمري بروب(وتعد مسامهة ) الشكالنية والباختينية(

املسامهة الشكالنية احلامسة يف (*))مورفولوجيا احلكاية اخلرافية
. )باختني(جمال السرديات، وتظهر بعد ذلك مسامهة 

تتمثل يف مسامهة البنيوية ونشوء السرديات، :المرحلة الثالثة-
اليت نستطيع أن نسميها البنيوية الشعرية، أو البنيوية األدبية اليت 

نظرية البحث (حاولت أن تضع منوذجًا متطورًا لتحليل السرد و
وقد اعتمد البنيويون على تراث الشكليني يف تطوير ) السردي

ما يتجلى يف أعمال برناجمهم النقدي ك
، ولعل من األمور الدالة )9(بارت وتودوروف وجريار جنيت

،narratology)السرديات(يف هذا السياق أن مصطلح 
، مث 1969سنة ) تزيفتان تودوروف(استخدم ألول مرة على يد 
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. )يوي للقصصنمدخل إىل التحليل الب–روالن بارت ( مقالة 
ه يف مستوى الوظائف الذي إذ استعاد عمل بروب وأعتمد علي

ونقرتح التمييز (( اقرتحه ضمن مستويات حتليل السرد، فيقول 
مستوى: بني ثالثة مستويات للوصف ضمن العمل السردي

) باملعىن الذي يعطيه كل من بروب وبرميون للكلمة(الوظائف
) باملعىن الذي يعطيه هلا غرمياس لألشخاص(األفعالومستوى
ميثله مستوى اخلطاب عند الذي السردومستوى
: أما الوظائف عند بارت فهي على طبقتني)10(،))تودوروف

. )11(األوىل الوظائف التوزيعية، والثانية الوظائف اإلندماجية
 النقد السردي(نشأة مصطلح(

، دراسات السردية اليت أشرنا إليهاويظهر جليا من تاريخ ال
:متكاملني اثنني مهااجتاه البحث السردي فيها إىل اجتاهّني 

أن ) برميون(و) تودروف(حياول، كما يف مسامهات اأحدهم
يكتشف قوانني احلكاية املرويَة من حيث منطق األعمال واحلبكة 

ا، . ينظر يف اخلطاب القصصيوالثانيوالشخصيات وعالقا
سنة ) جان بويون(على تصنيف ) تودروف(وقد بنيت مسامهة 

متداوًال من حديث الصيغة يف للرؤية وعلى ما صار 1946
ويف النقد األجنلو ) تودروف(وال سيما ما ورد عند . القصص

الزمن، : (سكسوينَّ، وجعل عمله يف ثالثة مباحث كربى هي
.)12()والصيغة، والصوت

) جونات(و) تودروف(و) بارت(وإذا كانت أحباث 
وغريهم قد طَورت النظرية السردية،) كلود برميون(و) غرمياس(و

ا قد اجتهت بالبحث السردي اجتاهات متقاربة حينا  فإ
ومتباعدة حينا آخر، عندما جعلوا السؤال عن موضوع 

هل تقتصر : ((السرديات مطروحا بشكل صريح وضمين
السرديات على البحث يف القصص األديب املكتوب أم 
هول هل يتسع عملها للنظر يف القصص الشفوي والشعيب ا

.)13())املؤلف ؟
هذه الدراسات اليت اختذت من السرديات جماًال هلا ومن 
العلم منهجا مل تسر يف طريق واحد، ومل تؤد نتائج واحدة، يدل 
ج اصحاب الدراسات السردية طرائق خمتلفة، ومنها  ذلك على 

((أيضاً، اختالفهم يف استيعاب املصطلحات السردية وفهمها 
بالمستوى الخطابملشتغلني بالسرديات يعىن إذ إن بعضاً من ا

يف الظاهرة السردية، ومن مث فإنه يويل عنايته لألشكال اللغوي
التركيب السردي السردية املكتوبة، وبعض منهم يرّكز على 

، بالداللة التركيبية أو الخطابية، والبعض اآلخر يعىن والصيغ
ورت يف من مث نشأت اجتاهات متعددة يف دراسة السرد، وتبل

ا يف نظريات مستقلة  ))جماله مدارس كثرية، صاغت فلسفا
)14(  .

ومن الدارسيني من تعمق يف النوع السردي بصورة كبرية ألن 
داخل  إمرباطورية السرد، مثة سلم أجناسي، ال ميكننا بأي (( 

وامللفت أن املقاربة الشكالنية، . حال من األحوال أن نغفله
مذهلة باعتماد متون من احلكايات حتقق نتائجاستطاعت أن

الشعبية، فمحكيات اخلرب، واخلرافة الشعبية، بوصفها املتخلق 
األوىل عن احملكيات البدائية، أسهمت يف منحنا قدرًا من الرؤية 
املتعالية لقوانني العملية السردية، وهو ما قاد سيميائيات غرمياس 

ن الرتكيز على إ. السردية حنو خطوات منذجتها، مبنطلق سيميائي
نسق النص السردي عرب اإلستناد إىل املقولة التوليدية، اليت متايز 

.)15(... ))بني البنيات السطحية والعميقة
وميكن القول إن املدونة اليت تعتمدها السرديات اليوم قد 

فقد صارت تشمل ((اتسعت كثريا وال سيما يف القرن العشرين 
، والكتايب، والتخييلي أجناسا متعددة من القصص الشفوي

واملرجعي، واستغلت مفاهيم السرديات يف دراسة السرد يف 
. )16())نصوص غري أدبية كالدينية والسياسية والصحافة

إن العناية بالسرد شغلت جمموعة من املشتغلني يف احلقل 
، الذي عين بالسرد يف خمتلف أعماله)جريار جنيت(ومن أمههم 

ل دائما النظر إىل هذا السرد بل أكثر من ذلك كان حياو 
بوصفه جزءًا من الشعرية ويفسر هذا عنايته بالشعرية

.)17(يف إطار النصية
: وأسس جنيت أرضية سردياته وحتليله السردي على

وأسس مشروعه ) ، واللسانيات(*)البويطيقا–البالغة، والشعرية(
: لى القضايا الثالث الرئيسةالسردي واألديب عرب تركيزه ع
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ومركزًا يف حتليله السردي )18())اخلطاب، واجلنس، والنص((
إذ جعله القسم الثالث من أقسام ) الصوت(على التلفظ أي 

امللفوظ نيلب القصصي إىل جانب القسمني األوّ اخلطا
فالسرد من هذه الناحية هو النشاط )  زمنًا وصيغًة ( القصصي 

ع به الراوي وهو يروي حكاية ويصوغ السردي الذي يضطل
. )19(اخلطاب الناقل هلا

عالقات اليت يصوغها السرد مععلى ال)جنيت(ركز وقد 
املستوى السردي، وأزمنة (: األخرىعناصر اخلطاب القصصي

ستوى األول ميكن وجود أنواع املففي ) السارد-السرد، والراوي
أو الثانية السرد من درجة أوىل: (من املستويات السردية

، أما أزمنة السرد فتختص بزمن حكاية السرد ...)وهكذا 
سارد ذايت، وسارد (ب ويتحدد السارد ) قبلها، معها، بعدها(

)20(.)موضوعي

منظوره للنقد )*(*)نظرية احلوارية ( لتودورف مؤسس وكان 
السردي املبين على إطارين أحدمها تنظريي عن مجالية األصوات 
واللغات السردية، واآلخر تطبيقي اتبع فيه إشكالية تعددية 

.)21(لغات يف بعض الروايات املختارة األصوات وال
وتظهر املنطلقات املنهجية للنقد السردي يف متابعة كل من 

) روالن بارت(و) 1972خطاب السرد (يف كتابه ) جريار جنيت(
) 1975مدخل إىل التحليل البنيوي للسرد (يف دراسته 

وغريهم، )1957تشريح النقد(يف كتابه ) نورثراب فراي(و
فقد وجد ) جريالد برنس(أما . حماوالت تشييد نقد بنيوي للسرد

:)22(أن النحو السردي  يتألف من أربعة عناصر رئيسة هي
وهو العنصر الذي يعىن بتحديد وصف : العنصر التركيبي) 1(

. تركييب ألي سرد
العنصر الذي يفسر املضمون وهو : العنصر المنطقي)2(

. الفكري ألي سرد
التحوالت املفردة اليت وهو جمموعة من : العنصر السردي)3(

.تفسر القص

وهو العنصر القادر على ترمجة التعليمات : العنصر التعبيري)4(
من العناصر األخرى إىل نظام إشاري كأن تكون اللغة اإلنكليزية 

. املكتوبة
النقد السردي وإن كانت ال تدخل وهناك قضايا من صميم

سواء أكانت على مستوى : صلب املمارسة النقدية البنيوية
، أم على )الزمن والسرد والرؤية السردية: (اخلطاب، مثل

ظائف والعوامل والفضاء الو : ( مستوى البنيات احلكائية، مثل
)23(.)اخل ... 

تاج إىل التعمق فيح)العربي(ميدان السرد أما القول يف 
والدقة عرب متابعة املسرية التارخيية للمشتغلني بالنقد السردي ، 
فلو تتبعنا بداية النقد السردي العريب سنجد أنه كان يعاجل هذا 

أو املشهد ) نقد النص املكتوب:  (املوضوع من إشكالييت
السردي املنشور آنذاك من جهة، والتنظري للنص الغائب أو 

دف ) ر أن يكتباملنتظ(املنظور  من جهة ثانية إطارًا حبثياً، 
التعرف إىل آليات النقد السردي الذي يعد يف جممله مقاالت 
منشورة يف الصحف، أو يف بعض الكتب األدبية والنقدية 
الصادرة آنذاك وحتديدًا ما كتب يف مقدمات بعض الروايات 

اميع القصصية أي إن بدايات النقد السردي كانت .)24(وا
ومل تصل استعماالت نقدية فتية، لذا صنفت حتت املقالة النقدية 

. إىل دراسة نقدية متكاملة
ومل يتهيأ للنقاد العرب نظرية خاصة لتحليل السرد ألن البيئة 

بالغة الفقر على مستوى التنظري والتنظيم ((العربية كما وصفت 
هلذا رغم غزارة اإلنتاج السردي العريب)25())يف جمال السرديات

الروسية والفرنسية ) الوافدة(استند النقد العريب على النظريات 
.واألمريكية

واد، يف سياقها النقد السردي عند الرّ إن األسس اليت نشأ 
دفعت باجتاه نقد سردي تنظريي، ويف سياق رؤى نقدية غري 

. -كماً ونوعاً -عما كتب من نصوص سردية –عموماً –راضية 
إشارات نقدية واضحة وصرحية، هناكومن مث سنجد أن

ختتزن وعياً  نقديًا سرديًا حاملاً، يؤكد مسألة أن الكتابة 
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السردية احلقيقية مل تتحقق يف كثري من النصوص 
. )26(السردية املكتوبة حملياً 

وإذا متعنّا يف نتاج الدراسات النقد السردي يف مرحلة 
ال وهذا راجع إىل النش أة  فسنجد قلة ما ُكتب يف هذا ا

-:منها أسباب عدة
إن استعمال النقاد ألكثر مصطلحات النقد السردي -

نظرية السرد، : ((استعمال متذبذب قبل استقرارها ومنها
، ]النثرشعرية [والتحليل السردي، والتحليل البنيوي للحكي، و

كي، ونقد الرواية، والتحليل احل]شعرية[، و]السردشعرية [و
.)27(... ))اللساين للرواية، والسرديات 

غياب الدقة وعدم متكن الرواد من حتديد املصطلحات -
السردية للفصل الدقيق بني الرواية، والقصة، والقصة القصرية، 
والقصة القصرية جدا، واحلكاية، واملقالة القصصية، واخلرب وما 

من السرد أو تبتعد عنه، فقد إىل ذلك من نصوص تقرتب 
ج عام يتمثل يف  ا يف ظل وجود  اختلطت عليهم مصطلحا

)28(....ه قصة الذي هيمن على السرد كلّ الصطلح شيوع م

وكانت البدايات األوىل لظهور مالمح النقد السردي على -
امتداد الساحة العربية حماولة حتديث ألدوات النقدية دون االلتزام 

.)29(دي معني مبنهج نق
العريب القدمي مل ) السردي(الرتاث النقدي ((لذا جند أن 

ا مقاربة  يقدم األرضية املنهجية واإلصطالحية اليت ميكن 
األجناس النثرية، وال سيما السردية على قدر كبري من الشمولية 

الرتكيز على تعدد األنواع السردية من والكمال، وهلذا اقتصر 
وأسحار دون النظر إليها من زاوية أخبار وحكايات وقصص

موقعها يف أجناس الكالم العريب، وتارخيها، والسياقات اليت 
ا، ومالحمها املميزة، أو غالبًا مل يلحظ سوى  ا، ومقوما أوجد
البعد التعليمي والوعظي الذي سوّغ وحدة قبول هذه األنواع 

ارج لدى األوساط الثقافية الرمسية، والتعامل معها لغايات خ
.)30())أدبية 

وقد استقبل نقدنا املعاصر يف الربع األخري من القرن العشرين 
التقنيات احلداثية يف النقد الروائي واملتعلقة باحلداثة الروائية مع 

البنيوية واملكونات السردية املتمثلة بالوظائف والفواعل 
ات وشهدت يف آواخر السبعينات وأوائل الثمانين. )31(وغريها

بروز أعمال نقدية نظرية وتطبيقية جنينية للنقد السردي يف العامل 
، روحي الفيصل وخالدة سعيد من سوريةمسري : العريب أمثال

ونبيلة إبراهيم سامل وميىن العيد وسيزا قاسم من مصر، وعبداهللا 
إبراهيم وحامت الصكر من العراق، وعبد امللك مرتاض وعبد 

، كل اجته برؤيا خمتلفة للنقد )32(الفتاح كيلييطو من اجلزائر
.السردي ويف موضوعات متعددة

–ومن ضمنه النقد السردي-بشكل عام–وألن النقد 
بشكل خاص هو كل خطاب يتخذ من نصوص السردية 
املتنوعة موضوعًا له، بقطع النظر عن طبيعة النتائج اليت يريد أن 

بشكل –يب يتوصل إليها هذا اخلطاب، لذا فإن النقد األديب العر 
حقق انتقاالت مهمة -بشكل خاص–ويف املغرب - عام

وأساسية،  ومن هذه االنتقاالت اليت تظهر متداخلة 
: )33(ومتشابكة

.اإلحياء والمحاكاة: لحظة البدايات- 1
.اإلبداع والتجديد بأفق جدلي: لحظة التنوير- 2
. بناء النسق والتجريب:لحظة التنظير- 3

ظهرت جمموعة دراسات نقدية قيمة ويف منتصف السبعينات
:)34(عن السرديات وال سيما يف املغرب منها

عن الرواية العربية املغربية ورؤية الواقع اإلجتماعي، : دراسة)1(
.  1985محيد احلمداين، 

التجريب يف اخلطاب الروائي : القراءة والتجربة: دراسة)2(
.1985اجلديد يف املغرب، سعيد يقطني، 

. 1981راسة سلطة الواقعية، عبد القادر الشاوي، د)3(
وقد دشنت هذه الدراسات العناية باملنت السردي املغريب، 
على مدى عقدين من الزمن، انطالقًا من املنت القصصي 

وما يوحد بني هذه الدراسات اليت توالت تباعاً، إىل ... والروائي 
ر، جانب دراسات أخرى حلسن حبراوي، وعبد احلميد عقا

وبشري القمري، هو هاجس التنظري مسنودًا باالنفتاح النظري 
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واملنهجي إىل نظريات عدة لتحليل اخلطاب السردي، القصصي 
.)35(...والروائي معاً 

وقد وصلت حركة إبداع النقد السردي العريب إىل إجنازات 
ا، عندما اكتسبت الرواية العربية خصوصيتها، وجعلت  يُعتد 

ى دراستها يزداد ويتطور من نواح عدة ومبناهج اإلقبال عل
متنوعة، انطالقًا من املناهج الغربية املختلفة تنظريًا ، والتطبيق 

.  )36()القدمية واحلديثة(على السرديات العربية 
وجدير ذكره أن إبداع النقد السردي العريب سينمو ويتطور 

ض النقاد العرب  نظور بالتفكري يف السرد من م((إذا ما 
النظرية، عندها ميكننا إنتاج النقد السردي ) العلمية(السرديات 

املالئم الذي يعين النظرية ويطور معرفتنا بالسرد العريب وحييل 
.  )37())جزءاً مهماً من إنتاجنا الثقايف واملعريف والتارخيي واألديب

وألن السرديات غدت تصورًا واختيارًا واشتغاًال نقديًا وبعداً 
يًا مؤطرا لتحليل اخلطاب السردي يف حبثه عن مكونات منهج

من ) يقطني(السرد وأصنافه وتركيباته وإجراءاته لذا طالب 
أن إالشتغال ((ل املشتغلني بالنقد السردي املعرفة العلمية 

بالسرديات الميكن أن يتحقق إال بناء على تصور علمي وعلى 
مؤسس على وما خال ذلك نقد سردي غري. معرفة سردية علمية

وفرق بني السردي والناقد ، )38())أرضية سردية سليمة ومالئمة
:)39(السردي عرب النقاط اآلتية

ذا كان السردي يشتغل بالسرديات وفق مبادئ وأسس، إ- 1
فإن الناقد السردي يعىن بالنصوص املتحققة واإلمساك 

.خبصوصيتها الفنية
ية، أما الناقد السردي السردي يعاجل القضايا السردية مبوضوع- 2

.فيمكن أن يدخل ذاتيته لكن وفق شروط الكتابة النقدية
السردي مشدود إىل األفق النظري الذي حيدد رؤيته لألشياء - 3

.السردية، أما الناقد السردي فإن عمله يكون تطبيقيا باألساس
ودعا يقطني إىل مد جسور التواصل وضبط طبيعة التواصل 

حتديد العالقة بني ((العلم والنقد ألن املنهجي املطلوب بني
العامل والناقد هو املدخل الطبيعي لتقدمي تصور مالئم لقضية 

ا النصية) ومنها االجناس السردية(األجناس  مع )40())وجتليا

يسعى إىل اإلمساك ) العامل(وجود فوارق بينها إذ إن األول
ردة، أما الثاين  فيتعامل ببنيات كائنة ) الناقد(بالبنيات الكلية ا

، وقد حتدث بعض املعنيني باشتغاالت الناقد )41(وملموسة
يقطني أنه أفرط يف العلمية وهلذا فإن اجتهاده النقدي مسكون 

.)42(بروح العلمية، وقد جعله هذا ينزع  حنو التجريد العلمي
يف مسريته الطويلة للسرد يف معاجلة السرد ) يقطني(حاول 
، اختصاصاً )السرديات(فه منوذج االنطالق من العريب بوص

خلطاب السردي ضمن علم كلي يعرف جزئيًا يعىن بسردية ا
لعل استجابة هذا العلم ملتطلبات ((و)43(،)البويطيقا(الشعريةب

الدرس التحليلي القائم على البحث والتدقيق والتمحيص 
سواء أكانت: األنواع الكالمية(وانفتاحها على جماالت أخرى 

أفاض من )أدبية أم غري أدبية، وسواء أكانت خطابا أم نصاً 
متيزها وجعل املنهج األصلح ملقاربة حقل معريف منفتح هو اآلخر 

.)44())ومتعدد اجلوانب والدالالت مثل السرية الشعبية
ا علمًا عامًا يعىن باألنواع الكالمية   والسرديات ونظرًا لكو

يئتها للتفتح كلها، اكتسبت سعة أو اعتناق مح ولة معرفية عرب 
على اختصاصات وعلوم وجماالت أخرى، كاالنطالق من 
التفاعل النصي والتلقي ومالمستها لألبعاد اإلجتماعية والنفسية 

.والذهنية
وجهة حبثه ريتغي) سعيد يقطني(وانطالقًا من ذلك، حاول 

من الرتكيز على اخلطاب بوصفه طريقة تقدمي للمادة احلكائية، 
خاصية متيز بني األعمال السردية إىل العناية بالقصة واملنت و 

دون غريه يف ) التعبريي(احلكائي، وأن التطرق إىل هذا املستوى 
جل أعمال يقطني مل تكن من باب التقصري أو اإلمهال، ولكن 
البناء اللغوي ظل وما زال البنية اليت حركت الدراسة 

. )45(السردية
) السردي(يت نظمت املنجز النقدي ولو حبثنا عن الرؤية ال

يف حتليله للسرد سنجد أنه ركز على ) سعيد يقطني(عند الناقد 
فنكون ((وحتليل احلكاية من جهة ثانية، حتليل اخلطاب من جهة 

تبحث يف طرائق عرض املادةسرديات خطابيةبذلك أمام 
املضمون احلكائي تبحث يفسرديات حكائيةاحلكائية و 
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، وبعد ذلك يوضح جماالت اشتغال )46())للخطاب السردي
) جنيت(ني يف النقد السردي احلكائي وال سيما يالنقاد الغرب

إن جنيت يضيق جمال السرديات حبصر موضوعها : ((بقوله
صيغة السرد اخلطاب أما املشتغلون باحلكي واحلكائية ]عرب[

.)47())فيوسعون جمال اهتمامهم بانطالقهم من احملتوى
 م النقد السردي تطور مفهو

يكتسب احلديث عن مفهوم النقد السردي جّدة منهجية 
وعلمية ، وذلك ألن هذا املفهوم ما زال يف إطار التكوين 
والتأسيس، وما زالت اإلحاطة جبوانبه مثار العديد من التوجهات 
النقدية الغربية والعربية، ومتثل اإلجراءات املتنوعة املنتمية هلذا 

عطيات النقد السردي، وتنمية آللياته وأدواته املفهوم حيوية مل
إن النقد السردي يتأسس على قاعدة ما متده به ((النقدية، إذ

السرديات ومن إجنازات نظرية ومعرفية وثقافية، وبامكانه أيضاً 
االستفادة من علوم ومعارف أخرى لإلحاطة بالنص السردي من 

ات ذلك على مد السردي]عرب[خمتلف جوانبه، ويعمل 
بعناصر ]عنايتها[ة باحتماالت وآفاق جديدة لتوسيع دائر 

خاصة جدا ميكن أن ينتهي إليها النقد السردي وهو يشتغل 
بنصوص معينة، أو يكتشف مناطق نصية غري مأهولة أو غري 

.)48())متداولة 
والنقد السردي كما ذكرنا هو النقد الذي يستفيد من 

ها جيداً، وينصت إىل ما يقدمه املنجزات السردية وغريها، ويتمثل
له النص من خصوصيات، ويسعى إىل اإلمساك به، لإلسهام 

والنقد السردي يف أكثر إجنازاته ذو . بدوره يف تطوير السرديات
.)49(منحى تطبيقي

الرواية، : ((وميكن حتديد أهم جماالت النقد السردي باآليت
، والرحلة، والقصة القصرية، والقصة القصرية جداً، واملقامة

فضًال عن )50())...ردية، والسرية الذاتية، واخلرافةوالرسالة الس
.السينمائيالتفاعلي والسرد املسرحي والسردالنص

:وتنوعت جهود النقاد السرديني يف ثالثة اجتاهات هي

السردية الشكلية أو اللسانية اليت تعىن باملظاهر اللغوية - 1
اة واألساليب والرؤى للخطاب وما ينطوي عليه من الرو 

.)51(والعالقات بني الراوي واملروي
السردية الداللية والسيميائيات السردية اليت تعىن مبضمون - 2

أفعال السرد واملنطق املتحكم يف ترابطها دون عناية بالسرد الذي 
ا إذ ينطلق هذا االجتاه من العناية باحملتوى السردي .)52(يكو

بني منطلقات الشكلية اللسانية والداللية السردية التوفيقية - 3
.)53(والصيغ معاً يائية أي العناية مبستوى الداللةالسيم

لدى الناقد سعيد مستويات النقد السرديوقد حتددت 
النقد السردي احلكائي، والنقد : (يقطني بثالثة مستويات

مستندًا يف ذلك كله ) السردي اخلطايب، والنقد السردي النصي
، املتعلقة )احلكائي، واخلطايب، والنصي: (ويات السردعلى مست

).احلكي، واخلطاب، والنص: (مبصطلحات
هي املادة احلكائية )الحكائي(فالمستوى السردي األول 

األوىل اليت يتم عربها االنطالق لتقدمي اخلطاب الروائي، وتتكون 
). حدث أو فعل أو شخصية أو فاعل، وزمان، ومكان(من 

ذا الشكل يقرتب من تقسيم أهل السيميائيات واحلكي 
. )54(السردية للخطاب

بامللفوظ ُيعىنف):الخطابي(أما المستوى السردي الثاني 
.)55(والقول والتواصل

باملادة فُيعىن):النصي(أما المستوى السردي الثالث 
املكتوبة للعمل السردي يف إطار العالقة بني الكاتب والقارئ، 

بنية داللية تنتجها ذات ((ني النص بوصفه ويعرف سعيد يقط
ضمن بنية نصية قيمة، ويف إطار بنيات ثقافية ) فردية أو مجاعية(

ميثل ) يقطني(فالنص حسب تعريف )56())وأجناسية حمددة 
املادة النصية، والبنية الداللية املنتجة واملنتجة للتفاعل، ويعكس 

تمع النص .اخلصائص الثقافية 
يقطني يف هذا اإلطار عن ثالثة مستويات ويتحدث سعيد 

) تودروف، وجنيت(طيوينطلق يف تقسيماته بناء على منَ 
ملستوى اخلطاب والقصة ويضيف عليهما املستوى النصي، 

على ما ) النص(وبذلك يقسم مستويات التعامل النقدي مع 
:  )57(يأيت 
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قال الراويومتثل املستوى الصريف          : الحكاية- 1
)املواد احلكائية(

والتجربةالقراءة
الروائي                                            تحليل الخطاباملستوى النحوي:الخطاب- 2

الكالم والخبر
الروائيالنصانفتاحوميثل املستوى الداليل:النص- 3

يوالتراث السردالرواية

الثبات، (وبناء على هذه املبادئ الثالثة (( وانطالقاً مما ذكر 
يتاح لنا النظر يف السرد من حيث جتليه من ) والتحول، والتغير

) اخلطاب(واخلطابية النحوية ) املادة(جهة بنياته احلكائية 
وبذلك نؤكد ترابط املبادئ باملقوالت ). النص(ائفة الداللية ووظ

والتجليات أفقيًا وعمودياً، ونؤكد تداخلها مجيعاً، وعلى كافة 
املستويات من منظور كلي ومشويل ننتقل فيه من األعم إىل 
األخص مروراً بالعام واخلاص، ومن األخص إىل األعم عن طريق 

داخل ) السرد(التعاقيب، ومن اخلاص والعام، ومن التزامين إىل 
... ))الصورة –الكالم إىل خارجه عرب حتققاته املختلفة احلركة 

)58(.
وبذلك جعل سعيد يقطني أرضية منطلقه النقدي للسرد 

السردي، والنص يف يف اجلنس اخلطاب: ((ثالثة مرتكزات وهي
)59())والقصة يف اجلنس السردياجلنس السردي، 

من حيث عالقتها باخلطاب (*))ياتالسرد(وحدد يقطني
:والنص إىل

وهي بداية املتعلقة باخلطاب،:السرديات الحصرية-
.للسرديات وعنيت باجلانب البنيوي للخطاب

بسرديات النص، وهي مرحلة املتعلقة :السرديات التوسيعية-
جتاوزت فيها السرديات املستوى الشكلي أو اللفظي للخطاب 

.)60(جمال أوسع هو النصإىل 
ومبا أن مسار النقد السردي العريب حديث نسبياً، لذا وجب 
يف إطار احلديث عنه اإلفادة من املنجزات السردية وغريها، 

واإلنصات إىل معطيات النص خبصوصياته ومعطياته اليت تقود 
وعلى الناقد السردي أن يكون واعياً . لتنمية السرديات وغريها

مبجاالت اشتغاله ألن هناك جماالت متعددة وعلى دراية
: االشتغال لتحليل النصوص السردية لدى الناقد السردي مثل

)نقد السرديات(أو ) السرديات–امليتا (أو) نقد النقد السردي(
)61(.

ويتطلب االشتغال بالنقد السردي دقة ومهارة تعرتضها 
ّص ، لذلك خ)القارئ(صعوبات مجة يف اجتاهات عدة منها 

القارئ ((النقد السردي أمهية حمددة ألن يقطني القارئ يف إطار 
الذي ميثله يقطني ميتلك نسقًا من القيم يتداخل فيها احلد 
املعريف باإليطار الثقايف احلاضن له، حبيث يتحول هذا املعريف إىل 
مكون من ضمن مكونات ثقافية عديدة تؤلف نسق القيم 

.)62())يمه وآلياته النقديةاخلاصة مبجتمعنا املعاصر ومفاه
ومن املتطلبات األخرى للمشتغل بالنقد السردي املعرفة 

اإلنتقال واملزج بني النظريات ((التامة بالنظريات السردية ألن 
إما جاهل باحلدود بني ) نقده( يشي بأن املشتغل بالسرد و

وإما أنه ... االجتاهات، أو أنه يوظف معارفه حبسب احلاجة 
.)63())اجلديد فحسبيبحث عن

أن مستوى السرد ((وعلى الناقد السردي أن يعي متامًا 
عندما يكون النموذج ) 64())خمتلف متامًا عن موضوع السرد

.السردي موضوعاً إلجراءات التنضيد



لد 560،2015-547ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

555

متيزه عن ) النقد السردي(ويتطلب الفهم الدقيق ملصطلح
إىل أهم وال يتضح ذلك دون اإلشارة ،)نقد السرد(املصطلح

، )السرد(و) السردي(الفروقات الداللية بني مصطلحي 
فالسردي من أهم املصطلحات اليت استعملت بكثرة يف جماالت 

بعد حديثه عن السردي ((عدة، ونبه صاحب معجم النقد 
إىل تقابل السردي مع اإلميائي Diegesisواشتقاقه من 

سرود وكل والوصفي كما نبه إىل إحالة السردي إىل السارد وامل
السردي نعتاً ]دّ وع[...ية قصصية أو جتريد أو تسريد، بن

.)65())جلنس ما

السردي، (محلت معىن الصفة )Narrative(فكلمة 
): دالسر (، أما )السرد(أي نعتاً ومل حتمل معىن األسم (*))السردية

ن القصة هي ما يروى، ومها أهو طريقة القصص الروائي، و ((
.)66())اللغةحيددان وجهي 

والسردي مصطلح ملتبس، ويزداد التباسه إذا أردنا أن 
لكونه ترجم من نعته )67()السرديات(نستعمله يف جمال حمدد هو

)Narratif( ب مرة)68(.)احلكائي(ب ومرة ) السردي(

فيسعى يف مقارباته واشتغاله (( ): نقد السرد(مصطلح أما
وتناول موضوع ... الروائية على املستويات السردية القصصية و 

وهو األداة األوىل والرئيسة يف األدب ... السرد بآلياته النقدية
القصصي والروائي، وهذه األداة هي اليت متيز األدب القصصي 
والروائي عمومًا من غريه من األنواع األدبية األخرى من خالل 

.)69())الوقوف على تقاناته ووظائفه وأنساقه البنائية وأساليبه 
ويعىن نقد السرد يف مقارباته جبنس حمدد كأن يكون الرواية 
أو القصة، أما النقد السردي فاشتغاله أعم إذ ال مينع من 

( )70(حضوره يف أجناس أخرى ومقارباته على أجناس أخرى
إذ إن ميدان نقد ، ...)حكاية، خرافة، سرية شعبية، اخلرب، 

.ن النقد السرديالسرد مراحل بدائية تطورت إىل ميدا
مكونات ((أخرى فإن نقد السرد هو حبث يف ومن ناحية 

أما )71())ية للخطاب من راو ومروي ومروي لهالبنية السرد
النقد السردي فهو استظهار لعناصر مجالية وتشكيلية داخل  

كيان العمل األديب السردي والبحث يف النصوص احلكائية 
. )72(والروائية والقصصية على حد سواء

موعة مناهج ) كرمياس(وتطرق  نقد (يف حبثه األلسين 
فالدمري (، والسيما املنهاهج النصية فتبىن ما جاء به )السرد
يف املسرح وما توصل إليه ) سوريو(يف احلكاية اخلرافية، و) بروب

.  )73()كلود ليفي شرتاوس يف األسطورة(
ويتحدد النقد السردي عند سعيد يقطني بإجناز قراءة

، عرب )أعماله النقدية(تستهدف بيان حدود الفعل القرائي يف 
ا التأويلية، مث النفاذ بعد  ا التفسريية ووعي مرتكزا متثل آليا
ا النقدية والثقافية، مث عرض  ذلك إىل مقاصدها النظرية وغايا
احملصالت واخلوض يف جدل ما قدمه من اجتهاد مفهومي 

) املتمثلة بالسرد الرتاث العريب(إليصال املادة السردية القدمية
وطريقته لدراسة أجناس وأنواع أدبية ) املتمثلة بالرواية(واجلديدة 

سواء أكانت حكاية أم رواية أم نصًا أم قصة أم سرية شعبية أو 
بطريقة إيصال املادة السردية احملللة اليت سبقتها ... خربًا 

نهجية دقيقة بتنظريات مسهبة بغية حتقيق منهج علمي ودراسة م
هلا بأسئلة النقد املعاصر وجديدة وشيج الوعي النظري الرافد
النص، وظائف السرد، : (ومقوالته بصدد جمموعة مفاهيم رئيسة

احلكاية، التعلق النصي، اخلطاب السردي، السرد العريب، السرية 
الشعبية، النص املرتابط، قضايا التجريب الروائي، قال الراوي، 

)لعربية، الرتاث، اإلنفناح السردياملكتبة السردية االكالم، اخلرب،
)74(

وتوسيعًا لدائرة االشتغال بالسرد والسرديات وضع سعيد 
يقطني أسس إجرائية قابلة لالختبار حسب مستويات ثالثة 

:)75(لنقده السردي
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وتسندها األفعال، والفواعل:لقصةا:
.                          القصةاتسردي

سرديات الخطاب.   ي، واخلطاب،واملروي لهالنظر إىل الراو :اخلطاب.
ويتصل بالكاتب، والنص والقارئ                                 : النص

. سرديات النص

: د يقطني ضمن الدائرة نفسها النوعكما يثبت سعي
الكالم واخلرب ): السرديات التارخيية(والتاريخ .سرديات األنواع
.والسرية الشعبية 
:نتائج البحث 

، "السرديات"نحصر بالسردية يف جمال يمل : ديإن النقد السر -
ا مثل ا من مصطلحات يتم ربطه  الصوت : وكل مايتصل 

الرؤية السردية، صيغة السرد، البنيات السردية وإمنا السردي،
ا  "السيميوطيقا"يف جمال : باحلكائيةارتبط أكثر ، وكل ما يرتبط 
سيميوطيقا احلكي، الربنامج احلكائي، املسار : كاستعمال

.إخل...احلكائي، البنيات احلكائية 
ن ميدان النقد السردي ميدان واسع للبحث واملقاربة لكونه إ

الرواية، والقصة، والقصة : ة ومنهاجماالت متعددمل على يش
رسالة السردية، والسرية الذاتية،، واملقامة، والرحلة، والالقصرية
فضالً عن النص التفاعلي والسرد املسرحي والسرد ... واخلرافة

.إخل...السينمائي
فيحتاج إىل التعمق والدقة عرب ) العريب(القول يف ميدان السرد -

يعاجل املسرية التارخيية للمشتغلني بالنقد السردي أنه كان متابعة
أو املشهد ) نقد النص املكتوب(: هذا املوضوع من إشكالييت

السردي املنشور آنذاك من جهة، والتنظري للنص الغائب أو 
.من جهة ثانية) املنتظر أن يكتب(املنظور 

من حتديد الروادالنقاد ومنهم غياب الدقة وعدم متكن -
السردية للفصل الدقيق بني الرواية، املصطلحات

، والقصة القصرية، والقصة القصرية جدا، واحلكاية، والقصة
وص تقرتب من واملقالة القصصية، واخلرب وما إىل ذلك من نص

ا يف ظل السرد أو تبتعد عنه، فقد اختلطت عليهم مصطلحا
ج عام يتمثل يف شيوع م صطلح قصة الذي هيمن علىوجود 

.هكلّ لسردا
الهوامش

.275:بالغة اخلطاب وعلم النص، صالح فضل.1
اإلجتاه السيميائي يف نقد السرد السيميائي العريب احلديث، حممد : ينظر.2

وسيميولوجية الشخصيات الروائية، فليب هامون، ترمجة .95: فليح اجلبوري
5: سعيد بنكراد. د: 
.23: ألديب ، محيد حلمداين بنية النص السردي من منظور النقد ا.3
السرديات والنقد السردي، الكاتب سعيد يقطني، جملة نزوي : ينظر.4

2010/ 16/7: التاريخ ،)63(األلكرتونية، العدد
: حممد معتصم: خطاب احلكاية حبث يف املنهج ، جريار جنيت ، ترمجة.5

38 -39.
.13: د معتصم حمم: عودة إىل خطاب احلكاية، جريار جنيت، ترمجة.6
.13: املصدر نفسه.7
مقدمة نظرية ومقرتبات تطبيقية ، مرسل فاحل : السرديات : ينظر.8

لس الوطين للثقافة ) 38(م ) 3(و جملة عامل الفكر ع14: العجمي  ا
.564: ، ص 2010: والفنون ، الكويت سنة 

قدم : السردياملسار الرتمجي التأسيسي املتعلق برتمجة املوروث وضمن(*)
)  مورفولوجيا احلكاية اخلرافية(ابراهيم اخلطيب ترمجة كتاب فالدمري بروب 

من طرف أبوبكر 1989، واعيدت ترمجته عن الروسية عام 1986سنة 
.أمحد باقادر وأمحد عبد الرحيم نصر ونشره النادي الثقايف جبدة 

-97: ضر حتوالت الفكر النقدي يف القرن العشرين ، حممد مشرف خ.9
98.

) التحليل البنيوي للقصص( اصدر الرتمجة اجلديدة لكتاب بارت (*) 
1993: برتمجة منذر عياشي سنة 

من البنيوية إىل الشعرية ، روالن بارت ، جريار جنيت ، ترمجة غسان .10
، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ) 3(السلسلة النقدية) 1(السيد، ط 

.21: 2001: دمشق –، سوريا 
.25: من البنيوية إىل الشعرية .11
.251: معجم السرديات ، حممد القاضي : ينظر.12
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.251-250: املصدر نفسه .13
.83: السرد ومناهج النقد األديب، عبد الرحيم الكردي .14
حنو نظرية : سيميائيات احملكي املرتابط ، سرديات اهلندسة الرابطية .15

.46: عبد القادر فهيم شيباين :للرواية الرقمية 
.251- 250:  معحم السرديات .16
عن النص واملدار Gerard genet. Palimpsests’ op cit:ظرين17

.19:سردية الشعر وشعرية السرد
مصطلح يعىن خبصائص اخلطاب األديب ، : poétique- البويطيقا (*)

ختصاص العلمي العام ، اليت وابتدأت السرديات معلنة انتماءها إىل هذا اال
تعود جذورها للتاريخ اليوناين والشكالنيني الروس بدأوا بتجديدها واعطائها 
بعدًا علميًا ومرورًا بالبنيوية أخذت البويطيقا موقعًا متميزًا يف الدؤاسات 

السرديات والتحليل : ينظر ) . بويطيقا السرد واحلكي ( األدبية منها 
.27: ة ، سعيد يقطني السردي الشكل والدالل

.47: السرديات والتحليل السردي : ينظر.18
.243: معجم السرديات: ينظر.19
.244: معجم السرديات، حممد القاضي.20
إن كلمة احلوارية عند باختني ال تدل على : النظرية احلوارية لباختني (**)

فوظ ممكن دون احلوار ، وامنا على أمر اساسي أال وهو أن ال وجود ملل
عالقة مبلفوظات أخرى أي كل ملفوظ حييل على الال جتانس املكون 

املبدأ احلواري ميخائيل باختني ، تزيفيتان تودروف ، : ينظر . للخطاب
فخري صاحل ، الطبعة الثانية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : ترمجة 

.98: 1996لبنان ، –بريوت 
الدار البيضاء، . النقد ، حممد برادة ، شركة الرابطةأسئلة الرواية اسئلة.21
. 4: مقاربات يف السرد ، حسني املناصرة : عن ،49: 1996، ) 1(ط

باسم : علم السرد الشكل والوظيفة يف السرد، جريالد برنس، ترمجة .22
.4: صاحل 

.46: السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني .23
.151: يف اخلطاب السردي السعودي وهج السرد مقابات .24
.275: بالغة اخلطاب وعلم النص .25
.153: املصدر نفسه : ينظر.26
.248: السرد والسرديات ، شرف الدين ماجدولني  .27
.151: وهج السرد مقابات يف اخلطاب السردي السعودي.28
داهللا ،عباجلديد يف القصة والرواية والسردالنقد األديب العريب .29

.357:ابوهيف 

كتابة تاريخ السرد العريب ، املفهوم والصريورة ، سعيد يقطني ، جملة .30
لد  .46: م2000: )35(، جلزء )9(عالمات يف النقد ، جدة ا

حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية : ينظر.31
.149: ، حممد عزام )دراسة يف نقد النقد(

النقد األديب العريب اجلديد يف القصة والرواية والسرد، عبداهللا : ينظر.32
.336، 324، 269: ابوهيف

ماي 10- 11" قضية املنهج  يف النقد املغريب احلديث " أعمال ندوة .33
.5: 2013) 35(سلسلة الندوات 2011

.6- 5: املصدر نفسه .34
جمموعة نقاد " يف النقد املغريب احلديث قضية املنهج " أعمال ندوة .35

: و حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلديثة 48: مغربيني 
150.
36.1972 Century Library Criticicm Ibid ; p: 18

Lodge, David األلسنية والنقد األديب يف النظرية واملمارسة ، : عن
.38: موريس ابو ناصر

.39: لسرديات والتحليل السردي الشكل والداللة ا.37
.250: مصطلحات النقد السيماؤي ، موالي بوخامت .38
. 19: السرديات والتحليل السردي الشكل والداللة .39
.180:الكالم واخلرب ، سعيد يقطني  .40
.180: املصدر نفسه .41
البالغية لألدب، حقيقة البالغة حبث يف خصوصية املقاربة: ينظر.42

دمسرب، –أكتوبر) 41(م) 2(عبد الفضل أدراوي جملة عامل الفكر ع.د
.55: 2012:سنة

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سنة 2012:ا
، ظهر التجديد يف بويطيقا مع الشكالنيني) : اجلديدة(البويطيقا(*)

وتأخذ بعني اإلعتبار التحوالت اليت طرأت على : مع جنيت وتودروف 
ينظر السرديات ) الرواية مثال(األدب بظهور أنواع جديدة تعتمد النثر 

.48: والتحليل السردي 
عبد .حقيقة البالغة حبث يف خصوصية املقاربة البالغية لألدب، د.43

دمسرب، –أكتوبر) 41(م)  2( الفضل أدراوي جملة عامل الفكر ع
لس.2012:552:سنة الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ا
2012:سنة
.116: دراسات  يف النقد املغريب اجلديد : التلقي واخلطاب .44
.151: املصدر السابق .45

. 16: قال الراوي ، سعيد يقطني .46
.36: ص السرديات والتحليل السردي الشكل والداللة ،.47
.23: رجاء سالمة : الشعرية ، تزفتان تودروف ، ت .48
.229: وهج السرد مقاربات يف اخلطاب السردي السعودي .49
، الكالم واخلرب، 10: ينظر السردية العربية ، عبداهللا ابراهيم .50

.30:سعيد يقطني 

: كورتيس ، ترمجة مدخل إىل السيمائية السردية واخلطابية ، جوزيف  .51
.11:وقال الراوي ، سعيد يقطني 10: مجال احلضري

اشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ، يوسف .52
.308: وغليسي 

.34: استنطاق النص الروائي : ينظر.53
.56:بورايوعبد احلميد : لينتفليت، ترمجة. السيميائيات السردية، ج.54
.32: ص الروائي ، سعيد يقطني انفتاح الن.55
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.53: املصدر نفسه .56
.220: الكالم واخلرب مقدمة للسرد العريب ، سعيد يقطني .57
.338: تلقي السرديات يف النقد املغاريب ، سليمة لوكام .58
القسم األول السرديات : ينقسم السرديات حبسب آفاقها إىل قسمني (*)

جنده ) التوسيعية(يت بامتياز، أما السرديات ميارسه جريار جن) احلصرية (
ايل حاول ) مقال يف الصنافة السردية ( يف كتابه ) جاب لينتفلت ( عند 

فيه تقدمي نظرية متكاملة لتحليل اخلطاب السردي، ومن مكون مركزي هو 
:Lentvelt : essai de typologe narrative:يرجع "وجهة النظر"

.السردي الشكل والداللةالسرديات والتحليل: عن1981
التلقي واخلطاب يف النقد املغريب اجلديد ، وحدة التكوين والبحث يف .59

.116: الصورة 
.37:السرديات والتحليل السردي الشكل والداللة : ينظر.60
ترويض احلكاية بصدد قراءة الرتاث السردي ، شرف الدين ماجدولني .61
 :13.

.186:أعمال سعيد يقطني السرد والسرديات يف .62
-Gerard: ، عن 20: النص واملدار سردية الشعر وشعرية السرد .63

Denis farcy ,Lexiquede la critique:71..
: ، عن 18- 17: النص واملدار سردية الشعر وشعرية السرد .64

Gerard-Denis farcy ,Lexiquede la critique:68
مدخل إىل التحليل البنيوي : (لسردي يف ورد املصطلح ا: ينظر (*) 

منذر عياشي ، مركز اإلمناء احلضاري، : ، روالن بارت تر ) للقصص
.37: ، جريار جنيت)خطاب احلكاية(و 54- 37: )1(بريوت ، ط

صباح اجلهيم، منشورات : قضايا الرواية احلديثة، جان ريكاردو، ترمجة.65
.10- 9:  1997، ) 1(، ط وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق

: دراسة سيميائية  : عن اخلطاب السردي يف الشعر العريب القدمي .66
16 -17.
نظريات السرد وموضوعها يف املصطلح السردي، سعيد يقطني، جملة .67

.1996. س.6.ع) مكناس( عالمات 
مستويات نقد السرد عند عبداهللا أبوهيف ، فليح مضحي أمحد .68

.9:السامرائي 
دراسة : عن اخلطاب السردي يف الشعر العريب القدمي : ينظر..69

.17- 16: سيميائية  
حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب ، –السردية العربية .70

.9:عبداهللا ابراهيم 
.17:مستويات نقد السرد عند عبداهللا أبوهيف .71
قاسم : ن ايف تناديه ، ترمجة النقد األديب يف القرن لعشرين ، جا.72

.312: 1993املقداد ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 
.127- 126: التلقي واخلطاب .73
.87:السرد والسرديات يف أعمال سعسد يقطني .74
عالمات املفهوم والصريورة ، سعيد يقطني، جملة–كتابة السرد العريب.75
.2000: مارس - 1420، ذو القعدة )9(، مج )35(ج 

:المصادر 
اإلجتاه السيميائي يف نقد السرد السيميائي العريب احلديث ، حممد فليح -

–بريوت ، داراألمان –اجلبوري ، الطبعة األوىل ، منشورات ضفاف 
.2013: اجلزائر –الرباط ، منشورات االختالف 

 الدار البيضاء ، ط.أسئلة الرواية اسئلة النقد ، حممد برادة ، شركة الرابطة
)1 ( ،1996       .

 استنطاق النص الروائي من السرديات والسيميائيات السردية إىل علم األجناس
دائرة : ، الشارقة )1(األدبية ، عبد احلكيم سليمان املالكي ، ط 

.2008الثقافة واإلعالم ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 

قدي العريب اجلديد، يوسف وغليسي، الدار اشكالية املصطلح يف اخلطاب الن
اجلزائر ، - لبنان ، منشورات االختالف -العربية للعلوم    ناشرون 

.2008: الطبعة األوىل 

 2011–10- 11" قضية املنهج يف النقد املغريب احلديث " اعمال ندوة

، كلية اآلداب والعلوم 35جمموعة نقاد مغربيني، سلسلة الندوات 
.2013ية مكناس جامعة موالي امساعيل اإلنسان

 األلسنية والنقد األديب يف النظرية واملمارسة، موريس ابو ناضر، دار
.  1979النهارللنشر، بريوت،

 املركز الثقايف العريب ) الثانية ( انفتاح النص الروائي ، سعيد يقطني ، الطبعة ،
.2000: لبنان –

،لس الوطين للثقافة والفنون بالغة اخلطاب وعلم النص ، صالح فضل ، ا
.1992آب / عامل املعرفة ، أغسطس الكويت،–واآلداب 

 الدار )3(بنية النص السردي من منظورالنقد األديب ، محيد حلمداين ، ط ،
.2000: البيضاء ، املركز الثقايف العريب ، لبنان 

 راسة يف نقد النقدد(حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية (
. 2003: ، حممد عزام ، احتاد كتاب العرب ، دمشق 

 دار )1(حتوالت الفكر النقدي يف القرن العشرين ، حممد مشرف خضر، ط ،
.2013.مصر –العلم واالميان للنشر والتوزيع ، دسوقي 

 ترويض احلكاية بصدد قراءة الرتاث السردي ، شرف الدين ماجدولني، ط
–لبنان ، منشورات االختالف –العربية للعلوم ناشرون ، الدار)1(

.2007.اجلزائر 

 تونس –تلقي السرديات يف النقد املغاريب ، سليمة لوكام ، دار سحر للنشر :
2009.

 دراسات يف النقد املغريب اجلديد ، سلسلة أعمال وحدات : التلقي واخلطاب
النجاح اجلديدة ، ، مطبعة ) 1(التكوين والبحث يف الصورة ، لعدد 

.2003: املغرب _ الدار البيضاء 

 حممد معتصم وعبد اجلليل األزدي : خطاب احلكاية ، جرار جنيت ، ترمجة
، مصر ، )2(وعمر حلي ، اهليئة العامة للمطابع االمريية ، مصر ، ط 

1990.
 السرد ومناهج النقد األديب، عبدالرحيم حممد عبدالرحيم الكردي، الناشرمكتبة

.2004آلداب،القاهرة ا
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 ، السرد والسرديات يف أعمال سعيد يقطني ، شرف الدين ماجدولني
. 2013: األردن –منشورات ضفاف –منشورات اإلختالف 

 1(مقدمة نظرية ومقرتبات تطبيقية ، مرسل فاحل العجمي ، ط : السرديات(

2010. ، مكتبة آفاق للنشر والتوزيع ، الكويت 

األوىل(يل السردي الشكل والداللة ، سعيد يقطني ، الطبعة السرديات والتحل (
. 2012: املغرب-، املركز الثقايف العريب لبنان  الدار البيضاء 

 املؤسسة العريب للدراسات والنشر )2(السردية العربية ، عبداهللا ابراهيم ، ط ،
.2000: بريوت –

 وظائف العنوان–دية األشكال السر –منذجة سردية (السيميائيات السردية( ،
اجلزائر ، / عبد احلميد بورايو ، دار التنوير: لينتفليت ، ترمجة . ج

2013.
 حنو نظرية للرواية : سيميائيات احملكي املرتابط ، سرديات اهلندسة الرابطية

–عبد القادر  فهيم شيباين ، عامل الكتب احلديث ، إربد : الرقمية 
.2014: األردن 

سعيد بنكراد ، . د: شخصيات الروائية ، فليب هامون ، ترمجة سيميولوجية ال
.2013.سورية –، دار احلوارللنشر والتوزيع ) 1(ط 

 السردية العربية  حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب ، عبداهللا
.1992: املغرب –ابراهيم ، املركز الثقايف العريب ، دار البيضاء 

واملفاهيم ، منشورات ت ، قراءة اصطالحية يف احلدود الشعريات والسرديا
. جامعة منتوري قسطنطيتية،يوسف الوغليسي–خمترب السرد العريب 

 2(رجاء سالمة وشكري املبخوت ، ط : الشعرية ، تزفتان تودروف ، ترمجة( ،

.1990: املغرب –املعرفة األدبية، دار توبقال ، الدار البيضاء 

 باسم صاحل ، : الوظيفة يف السرد ، جريالد برنس، ترمجة علم السرد الشكل و
.2012:لبنان –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) األوىل(ط 

 حممد معتصم ، املركز الثقايف : عودة إىل خطاب احلكاية، جريار جنيت، ترمجة
.2000لبنان ، -العريب ، بريوت

ك مرتاض ،عامل املعرفة ، يف نظرية الرواية ، حبث يف تقنيات السرد ، عبد املل
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت )240(العدد  ا

:1998 .
 قال الراوي البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ، سعيد يقطني ،املركز الثقايف

. 1997:الدار البيضاء ،بريوت : ) 1(العريب ، ط 

دار مريين ، ) 1(مام  ط قاموس السرديات ، جريالد برنس ، ترمجة السيد إ ،
.2003: القاهرة 

 القراءة والتجربة حول التجريب يف اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب ، سعيد
.2014. ،دار الرؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة) 1(يقطني ،ط 

 قضايا الرواية احلديثة ،جان ريكاردو ، ترمجة صباح اجلهيم ، وزارة الثقافة
.1977دمشق، –واإلرشاد القومي 

 املركز )األوىل ( الكالم واخلرب مقدمة للسرد العريب ، سعيد يقطني ، الطبعة ،
. 1997: بريوت –الثقايف العريب ، الدار البيضاء 

 مجال : مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية ، جوزيف كورتيس، ترمجة
ر العربية اجلزائر ، الدا–منشورات االختالف ) االوىل(حضري، الطبعة 

.2007: بريوت - للعلوم ناشرون

 ،مستويات نقد السرد عند عبداهللا أبوهيف ، فليح مضحي أمحد السامرائي
.2011.دار احلوار للنشر والتوزيع 

 مصطلحات النقد السيميأوي ، موالي بوخامت ، منشورات احتاد الكتاب
.2005: سورية –العرب ، دمشق 

 عابد خزندار، : ،جريالد برنس، ترمجة )اتمعجم مصطلح(املصطلح السردي
.2003: ، املشروع القومي للرتمجة ، القاهرة )1(ط 

الرابطة الدولية للناشرين )1(وآخرون، ط معجم السرديات ، حممد القاضي
. 2010: لبنان–تونس ، و دار الفارايب –املستقلني 

رمجة غسان السيد ، من البنيوية إىل الشعرية، روالن بارت، جريار جنيت، ت
، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، )3(السلسلة النقدية)1(ط

.                           2001دمشق،–سوريا 
،مجال بو طيب ، عامل الكتب النص واملدار سردية الشعر وشعرية السرد

.2013: األردن–احلديث ، إربد 
لقصة والرواية والسرد، عبداهللا ابوهيف ، النقد األديب العريب اجلديد يف ا

.2000سورية، –منشورات احتاد الكتاب العرب 
 قاسم مقداد، منشورات : النقد األديب يف القرن العشرين ، جان تناديه ، ترمجة

. 1993وزارة الثقافة ،دمشق ، 

 وهج السرد مقاربات يف اخلطاب السردي السعودي ، حسني املناصرة، عامل
.2010: األردن –حلديث ، اربد الكتب ا

المقاالت المنشورة في الدوريات 
 ، السرديات البوتيقية ، ومشغل الداللة ، حممد األمني ، جملة عالمات يف النقد

.1989السنة )33(، العدد )9(جملد
 7- 16) 63(السرديات والنقد السردي ، سعيد يقطني ، جملة نزوي، العدد-

2000.
عبد الفضل .غة حبث يف خصوصية املقاربة البالغية لألدب، دحقيقة البال

دمسرب، –أكتوبر) 41(م) 2(أدراوي جملة عامل الفكر ع
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، .552: 2012:سنة ا
.2012:سنة

 كتابة تاريخ السرد العريب، املفهوم والصريورة، سعيد يقطني، جملة عالمات يف
لد النق .م 2000):35(، اجلزء )9(د، جدة، ا
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بوخته
دان و گهشهسهندنی ینهوە لهسهرهه كۆ انهوەیی ل :زاراوەی ڕەخنهی گ

ژەیی گهشهی كردووە وەیهكی ڕ ینهوە له بواری ڕەخنهدا بهش كۆ كی .ل انهوەییش بوار ڕەخنهی گ
یهكان ب.فراوانه وبابهتهكانیشی بریتین له دەقهكۆن و نو بازی شیكاریڕ ینهوە بریتییه له ر كۆ ئامانجی .ازی ل

انهوە بهگشت الیهنهكانییهوە ئهم ینهوەیهش بریتییه لهشیكردنهوەی چهمكی ڕەخنهی گ كۆ ل
كردووە ینهوەكانیش سهرەتا لهالیهن رۆژئاوایی وعهرەبهكانهوە دەستیپ كۆ ی .،ل سهرەتا باس لهههو

وا كردووە  ئهم رەخنهگرە رۆژئاواییهكان دەكهین ،كهش انهوەدا دەستپ ینهوەی  گ كۆ یان لهل زیكی نو
ت ی.بوارانهش چ تیۆری چ پراكتیكی ب وازگهرە رووسهكان(ههروەك ههو .و ئهوانی تر)واتاییهكان(و)ش

كی لهبارەیهوە كراوە ،وەك وەیهكی جۆراوجۆر وراستهوخۆ چهند پرسیار ئایا (ئهم رەخنهگرانهش بهش
انهوە تهنیا  ی گ كراوەتهوە ،یان لهچیرۆكی سهرزارەكی و میللیشدا ههو له چیرۆكی ئهدەبی نووسراو چ

.)رەنگی داوەتهوە
وەیهكی جیاوازو  نراوە ،چونكه ههریهكه بهش ی عهرەبهكان له بواری رەخنهودا بهرز نرخ ههروەها ههو

انهوە كردووە .بۆچوونی جیاوازەوە باسیان له ڕەخنهی گ
مهش باس له یهك له رەخن رانهوەی عهرەبی دەكهین،كهرەخنهگری مهغریبیئ سعید (هگری هاوچهرخی گ

رانهوەیی بووە)یقگین ناو چارەسهركردنی بابهتی له چهشنهكانی گ هكانی لهپ . ە كه ههموو ههو

ABSTRACT
The emergence of the term narrative criticism
The narrative study of criticism is relatively new. It is the offspring of the twentieth century, and more

literary studies and narrative criticism work did not come to fruition until recently. The scope of the
narrative criticism, its subject matter (narrative texts) old and modern, and its procedural approach
(analysis) are very broad.

This study aims to look at all aspects related to the concept of narrative criticism starting from Western
concepts, passing through the stages made by the evolution of this concept in the Arab world, down to the
final form of the term narrative criticism.

We started with the most prominent efforts of the theoreticians and Westerners who opened a new door
concerning narrative studies such as the Russian theoreticians and European expressionists and others, who
diversified in their direction in search for the narrative criticism. The trends were close at some time and far
from one another at another time when they posed the question on the subject of narratives implicitly :( are
the narrative criticism limited to written stories or does it expand to consider oral stories and unknown
popular authors? )

That is why the pristine narrative study is value of all Arab efforts who adopted a different vision of the
narrative criticism in various topics. But we have to make a pause for the efforts of one of the most prominent
critics of Arabs, The Moroccan critic (said yaktine) who knew his career long in addressing the Arab
narratives and started a model of his own.
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المالمح الموضوعية والفنية لبنية قصيدة النقائض بين جرير والفرزدق 
خمتارةدراسة موازنة لنقيضة

حممد عبدالقادر حسني
.العراق-قسم اللغة العربية، فاكوليت العلوم األنسانية، جامعة زاخو، اقليم كوردستان

)2015آذار، 1:شرتاريخ القبول بالن،2014تشرين الثاني، 26:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
. واألخطلوالفرزدقجرير: همفحولهمنثالثةبيناألمويالعصرقديما وازدهر فينشأشعري خاص،لنمطأدبيامصطلحاتعد النقائض

بمايتكلمأنالقوليفوالمناقضة. خالفهونَِقاًضامناقضةً الشيءفيوناَقَضهَهَدَمه،إذاالبناءنَقضمناألصلفيمأخوذالمعنىوهذا
وقدنقائض،علىُيجمعالمفرداالسمهيوالنقيضة. خصمهقالمابغيريأتيإذاألول،قالماالشاعرينقضأنالشعروفيمعناه،يتناقض

علىيفسدأنهّمهيجعلالثانيالشاعرألنواالختالف؛المقابلةفيهاواألصلواألخطل،وجريرالفرزدقنقائضالمعنىهذافياشتهرت
أوهو،لصالحهفسَّرهاأوفيهاكذَّبهفخًراكانتوإنيخترعه،أويعرفهمماعليهاويزيد،اً هجاءكانتإنعليهفيردهامعانيهاألولالشاعر

وحدةفيهارتتوفَّ أنوالبدوالمثالب،والمآثرواأليامواألنساباألحساب،منعناصرهويتخذ. وهكذاوقومهلنفسهمفاخرإزاءهاوضع
.نفسهالوقتفيوالنثرالشعربينالنقائضتجمعوقدأيًضا،الوعيدثموالهجاءالفخرتتضمنوأنالمعاني،وتقابُلالموضوع
عليهفرد.لصاحبهنتصارباإلالفرزدقفقام،جريرعلىللردبهالفرزدققبيلةمنالشعراءحدأاستعانحينوالفرزدقجريربينالهجاءبدأ

صفاتوتحقيرالنسبوذم،القبيلةذمعلىيركزبينهماالهجاءكانوقد.الفرزدقبموتاالتنطفئلمهجاءناربينهماواشتعلتيرجر 
حتى بلغ ذروتهاألمويومن خالل قراءتنا لقصيدتين ناقضة ومنقوضة بين الشاعرين يتبين لنا جليا تطور هذا الفن الشعري في العصر .الخصم 

.لفنيةفي الجودة ا

المقدمة

كانفقد،القدميةالشعريةالفنونمنيعُد فن النقائض
املتحاربة يف عصر ماقبل اإلسالم يتحاربونالقبائلشعراء

ويناقضونيتهاجونوكانوايتقاتلون بالسالح،كمابالشعر
القبيلةشاعرعليهويرد،لقومهالشاعرفينتصربعضاً،بعضهم

بنيالنقائضفدارتصدر اإلسالمعصرجاءمثاألخرى،
اإلسالم عنشعراءفدافع،املشركنيوشعراءاملسلمنيشعراء

وغريها عناملشركني يف مكةشعراءودافع،واملسلمنياإلسالم
صلى(الرسولأيامالنقائضأنمنالرغموعلىالوثين،دينهم

تغرياً نأإالاجلاهليةيفللنقائضامتداداً عدُّ تُ )وسلمعليهاهللا
عندفاعاً كانتأنغايتها الدينية بعدحيثمنقد

وحتّولاألمويالعصريفالفنهذاازدهرالقبيلة، مثأعراض

وأساليبهوعناصرهأصولهله،بذاتهشعري مستقلفنإىل
.يف الساحة الشعريةمنزلةفتبوأ،والسياسيةاالجتماعيةوأبعاده

هذاالزدهارصاحلةاألمويرالعصيفاحلياةوكانت أرضية
لذلكاجلاهلية؛يفعليهكانماإىليرجعأنواستطاعالفن،
مامنتهىاالجتماعيةو األدبيةوآثارهاالفنيةدرجتهايفبلغت
.العريبالشعرتاريخيفبلغت

ليهتم بالبنية ،ومن خالل هذه األرضية جاء هذا البحث 
ليقوم وفق املنهج ،دق املوضوعية والفنية لنقائض جرير والفرز 

.وازنة بني قصيدتني لكال الشاعرينالتحليلي من خالل امل
، يربز البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثنيوقد انقسم

التمهيد تاريخ نشأة النقائض فضال عن املعىن اللغوي واملفهوم 
الفرزدق االصطالحي هلا، أما املبحث األول فتناول قصيدة 

واملبحث الثاين تناول قصيدة ،بالتحليل ضمن فقرات ثالث
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اءت اخلامتة جرير بتحليلها ضمن فقرات ثالث كذلك ، مث ج
.نتائج البحثلتبني بعض 

التمهيد
النقائض لغة واصطالحا

:النقائض لغة
لقد كان للفظة النقائض معاٍن يف املعاجم من خالل 

مادة نقض لنرى أن معناها مأخوذ يف أصلإىل إرجاعها
يتكلم مبا أنلبناء، واملناقضة يف القول من نقض ااألصل

ينقض  الشاعر ما قاله أنينقض معناه و املناقضة يف الشعر 
منه حللهإذاحىت جيئ بغٍري ما قال، ونقض العهد األول

نقائض لذلك والنقيضة االسم وجيمع علىاإلبراموالنقض ضد 
ومن خالل املعىن اللغوي .1)نقائض جرير و الفرزدق: ( قالوا

أحدمها حسي يف نقض :هلذه اللفظة وجدنا أن هلا طورين 
الثاين معنوي يف نقض العهود و .بناء واحلبل بعد عقده وإبرامه ال

، وبذا نصل إىل نقد القول و اإلتيان مبا يغايرهو املواثيق ويف
.2فن النقائض واملناقضة بني الشعراء 

:النقائض اصطالحا
واليت مقض يف املعاجومن خالل املعاين اللغوية ملادة ن

أفادت النقاد احملدثني باستنباط املفهوم االصطالحي على 
فمفهومه أن يتجه شاعر إىل :تشابه يف تعريفاته اصطالحًا 

ول آخر بقصيدة هاجيا و مفتخراً ملتزماً البحر الذي اختاره األ
قتضاه من حرية، حبكم م

و النقائض قامت أساسا على . اآلخرهاالختيار، وما اكره علي
،ولكنها اختلفت عن قصائد اهلجاء اخلالصة ،اهلجاء 

تستلزم وجود شاعر آخر يرد على الشاعر اهلاجي بقصيدة 
.تقوم على الوزن و البحر والقافية اليت قال فيها الشاعر األول

ألن ،فتكون القصيدتان نقيضتني تشرتكان يف املعاين عامة 
اعر الناقض ال بد أن يهدم املعاين اهلاجية و املادحة و الش

خر يأيت مبا يبطلها فخرًا بنفسه و قومه الشاعر اآلاملفتخرة و 
.3وهجاء للشاعر و عشريته 

:نشأة النقائض
النقائض من الفنون الشعر القدمية أل

بالشعر  قون ، فقد كان شعراء القبائل املتحاربة يرتاشاجلاهلي
انوا يهجون ويناقضون بعضهم ، وككما يرتاشقون بالسهام

، فينتصر الشاعر بقومه و يرد عليه شاعر من القبيلة بعضاً 
جاء اإلسالم فدارت النقائض بني شعراء املسلمني مث ،املعادية 

فدافع شعراء املدينة عن اإلسالم و ،شعراء املشركنيو 
، وعلى الرغم لوثيندافع شعراء مكة عن دينهم او،املسلمني

تعد ) صلى اهللا عليه وسلم(يام الرسول من أن النقائض أ
،امتداداً للنقائض يف اجلاهلية 

دينية بعد البادئ املعقيدة و الإذ أصبحت دفاعًا عن ،الغاية 
.أن كانت دفاعا عن أعراض القبيلة

لألعراض ونقائض اإلسالم مل تشتمل على فحش و جرح
نقائض كاليت نتلمسها بشكل واضح يف،وانتهاك للحرمات 

. جرير و الفرزدق و األخطل
،و مث ازدهر الفن ازدهارًا كبريًا وواسعًا يف العصر األموي 

ىل فن مستقل بذاته له أصوله و عناصره و أساليبه حتَول إ
و بارزةفاحتَل مكانة ،ومراميه وأبعاده االجتماعية و السياسية 

. وأ منزلة يف لوحة الشعرتب
األموي صاحلة لقيام مثل هذا وكانت احلياة يف العصر 

. ما كان عليه يف اجلاهلية األوىل، إذ استطاع أن يرجع إىلالفن
و بلغت ،له و سايرته اىل النهاية لذلك عاشت النقائض يف ظ

يف درجتها الفنية آثارها األدبية االجتماعية منتهى ما بلغت يف 
ولو رجعنا إىل العصر األموي .4شعر العريب مجيعهتاريخ ال

،حبثنا عن سبب انتعاش و تفجر النقائض يف هذا العصرو 
إذ  نرى أن من .لوقفنا على أسباب خاصة و أسباب العامة 

السبب االقتصادي املتعلق بقضايا العيش ،مجلة تلك األسباب
جرير و األخطل فنقائض .وما تعكسه من مضامني مادية 

،ذا السببرة متأث
،تغلب من عداوة مردها املنافسة على أرض اجلزيرة و استغالهلا

. 5و األخطل متناقضني
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إن هذا السبب يعكس حماكاة العصر اجلاهلي يف نزاعاته 
فوجود هذه العناصر ،واملاء على األرض اليت تنبت الكأل 

الطبيعية يف بيئة معينة يستقطب األنظار فيكون اخلطر مرتبصا 
عادة ما يتلقون غزو قبائل أخرى و مبن سكنوا يف تلك البيئة 

. لغالبمن قبل ا
وكان لألسباب السياسية فيما يتعلق بالدولة و 

. نتعاش النقائضاحلربية وغريها تأثرياً بالغاً ال
فقد كان موقف قيس عيالن مع الزبرييني على بين أمية من 

بين مث مكانتهم يف الشام واجلزيرة مما اخاف معركة مرج راهط،
، شغله بين أمية وعني موقف جرير من االخطل مث تغلب

.6موقف الفرزدق منهما يف هذا الفن العتيد
ياسية و االقتصادية اليت على الرغم من العوامل الس

ن هناك أسبابا قبلية واجتماعية ، فقد بات من إ، فذكرناها
الواضح أن العصبية القبلية كانت الدافع املباشر ملا ثار من 

تغلب يف نقائضه لفاألخطمناقضة بني الشعراء يف الغالب،
، وكان قوميةره ألمية أو لدارم يف سبيل مع جرير وكان انتصا

وامنت مبوقفه مع .7ع مواقفهيمبفاخرها وأيامها يف مجيفخر
جرير على الرغم من نزاعه مع األمويني عل األنصار وكان

، متيميًا يفخر بتميم عامة و بين يربوع رهطة األدنني قيس
قتلت متيم قتيبة القيسي خاصة حني يلتحم مع صاحبه فلما 

أن ذلك ثأر لبين األهتم مث نبه قيسًا إىلفخر بذلك لريبوع ،و 
. 8عاد جيامل قيس عيالن

واه أما الفرزدق فقد غلبت عليه القبيلة يف هذا الفن عن س
، خاصم يف سبيلها اخللفاء و فهو زعيم متيم واحملامي عنها

، وهكذا جريرًا عنها لدفاعه عن قيس عيالنالوالة وهجا 
ئض كانت قانوجدنا أن املباراة بالفخر القبلي بني شعراء ال

سببًا مهمًا النتعاش هذا الفن يف العصر األموي ، يضاف اىل 
9االقتصادي و السياسي: السببني املذكورين

: خصائص النقائض
للشعراء الثالثة يف العصر األموي، ازت النقائض لقد امت

بالعديد من اخلصائص و املميزات، وهي مميزات مشرتكة 

متيزه عن ، وإن كانت لكل شاعر خصائصه اليتبينهم
خلصائص  املشرتكة لشعراء وقد استقصينا بعض ا.اآلخرين

، يشتمل على  املعلومات النقائض، كأرضية تنظريية و مدخل
. العامة هلذا الفن القدمي املتطور يف العصر األموي 

:فمن خصائصها 
أول ما يبدو من هذه املميزات ظهور السمات اإلسالمية .1

إذ عاش شعراء النقائض يف بيئة ،ظهورًا أصيال يف هذا الفن 
فدخلت املعاين اإلسالمية يف صلب النقائض فخراً .إسالمية  
ن عوإن كان فحوله أقل تأثرًا باإلسالم و كتابه . و هجاءًا 

يراً إذ كان من املقرر أن جر ،غريهم كشعراء اخلوارج مثًال 
فيها ،من احلياة اجلاهلية ةبيقر والفرزدق عاشًا عيشة بدوية 

ومفاخرة و إشادة باألحساب واألنساب و إن كان شراب
، وكان األخطل مية على تفاوت بينهما دور يف ذلكللح

، وكان التأثر منوعاً فلم يكن كزميليه يف هذه اخلاصيةمسيحيا
بني تضمني آي القرآن واألحكام اإلسالمية، ومسايرة روحه و 

ت وإنكار ما عداه كاملسيحية و شعائرها و دخل. الفخر به 
10.هذه املعاين يف صلب النقائض فخراُ و هجاءاً 

إذ يعد أسلوب املوازنة : استخدام أسلوب املقارنة واملوازنة .2
سمات عند شعراء النقائض األمويني الو املقارنة من أهم 

11.والسيما عند الفرزدق و جرير واألخطل

و هناك ظاهرة قد : اإلفحاش يف اهلجاء و اإلقذاع فيه .3
هذه البيئة اإلسالمية القوية هي اإلفحاش يف تبدو غريبة يف

النفوس وتنكرها اهلجاء و اإلقذاع فيه اىل درجة تشمئز منها
، وتستحي األلسنة أن ة، و التعاليم الدينياألخالق الفاضلة

ية و التارخيية ملنصوصها وقد تناولت الدراسات العتردد
ر من 

وكانت هذه .مقومات هذا العصر األدبية و االجتماعية 
املالحات و املناقضة حتمل كال الشاعرين على الغلو يف هتك 

ختييًال و اخرتاعًا حىت لتعد هذه الصور خطوة جريئة ، وأمرا 
.12غريباً يف ظل اإلسالم

ختالط العصبية القبلية بالسياسة فكانت ال:طول النقيضة .4
بحت الحتتوي فأص،النقيضة ختوض يف مديح اخللفاء و الوالة 
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بل احتوت على مديح و سياسة، على فخر و هجاء فحسب
فكان الشاعر يقوم فضال عن كل ذلك بالبكاء على األطالل 

.و وصف الرحلة و النسيب 
ا األسلوب عمد شعراء النقائض إىل هذ:اعتماد السخرية .5

. يف تشنيع اخلصم وتقليل قيمته الشخصية واالجتماعية
حاول شعراء النقائض رصد أخطاء و غفالت اخلصم .6

وء نبعليه باهلجاء املقذع و ينظر هنا إىل حادثة ا لكي ينهلو 
السيف يف يد الفرزدق عندما أمره اخلليفة سليمان بن 
عبدامللك بضرب عنق احد األسرى و كان قد دس له سيف
ال يقطع فاستغل هذه احلادثة جرير وراح يسخر من 

13الفرزدق

اخذ شعراء النقائض يولدون :توليد املعاين و الصور .7
املعاين و األفكار وكان عندهم خيال  خصب يبتكرون 

و يبالغون يف املعاين و خيرتعون الوقائع و احلوادث ،الصور
شغل ف،،

عند الفرزدق  فولد منها املعاين ، فحينما جرير بفكرة القني
كان يتعمق يف  هذه الفكرة و يتغىن بالشعر ،يصفه بأنه قني 

.14يستخرج منها معان متعددة
امليل إىل استقصاء وحشد األيام و احلوادث و األمساء مما .8

جعل النقائض سجَال تارخييًا لصفات القبائل و أيامها 
وحوادثها 

جميدة فكل شاعر حرص على أن حيشد يف جانب قومه 
جبوارها فضائلهم و أيامهم و مواقفهم و أجمادهم وان يضع 

.15مثالب خصومه وهزائم رهطه
:حياة جرير

بن جرير بن عطية اخلطفي و اخلطفي لقبه و امسه حذيفة 
16كليب مث من يربوع مث من متيمبن  بدر بن سلمة بن عوف 

قوية عزيزة لكنها اقل وهو ابنه الكبري، و قبيلتهيكين بأيب حزرة 
شأنًا من قبيلة الفرزدق و قد عاش يف أسرة فقرية مل يكن هلا 
حظ من الشهرة قياسًا إىل أسرة الفرزدق فجده حذيفة كان 

عتاباً شاعراً قد أثر عنه البخل  وان كان ثرياَ لذلك عاتبه جرير 
قضى اجلزء األكرب من ،17مرًا ألنه اسرتد ما أعطاه من مال

30(سنة 18و ولد خدجياً ) أثيفية(حياته يف مرابع متيم يف قرية 

و نشأ فقريًا يرعى ابل قومه يف أسرة فضلت الشعر على ) ه
و 19الشعرقنه

يربوع ألن فيهم الرؤساء و هذه الظروف جعلته يرقى بنسبة إىل
القادة و فيهم اجلرأة و البطولة دون قبيلته اليت مل ينل منها غري 
الذل واهلوان ، و الفقر الذي ذاق مرارته مبكرًا و ظل يشكو 

عاهة نفسيه سعى لعالجها تقد كانو منه طوال حياته 
فمدح 20باإلحلاح و التوسل على أبواب اخللفاء و األمراء

بدءًا من ،لفاء بين أمية و أمرائهم ورجال دولتهم طائفة من خ
يزيد بن معاوية و مرورًا بعبد امللك و الوليد و سليمان و 

؛هشام و على الرغم من مدحهم مل جيد مكانة مرموقة عندهم
ومع ذلك .مل يكن صادقًا يف ذلك إذ كان زبريي اهلوى ألنه

ذلك فقد وجد يف مدحهم تعويضًا عن إحساسه املؤمل جتاه 
الفقر،كما وجد يف هجاء خصومه أيضا تنفسًا ملا يعانيه من 

من خالل مبالغته (و يتجلى ذلك،نقص يف نسبه و مفاخره 

يتباهون به من أصل و سؤدد و كرم إىل نقيض من الذل 
سومة أمام عينيه يف ة مر موهذا النسب أصبح عال21)واهلوان

كل خطوة خيطوها ال يكاد يذكره حىت ينقلب إىل ثورة عارمة 
إذ مل يستطع أن جياريه ،و سخط شديد إزاء من يتعرض له 

كان ينهشه ثالثة وأربعون (احد من الشعراء سوى الفرزدق إذ
وعلى .22)

إال انه ميتلك نفسية عذبة و ،املر و املؤمل الرغم من هذا اهلجاء 
الطبع عكس الفرزدق الذي كان فاجرًا جافرقيقة على 

،وكان دينًا عفيفًا طاهر النفس صادق العاطفة ال يتطلع إىل 
وال سيما يف رثائه ، ويبدو ذلك يف معظم شعره23حرم الناس

ومع هذا فقد أمجع معظم الدارسني على ،24ةلزوجته أم حزر 
وهذا شيء طبيعي ألنه عاش حياة .25قه يف فن اهلجاءتفو 

قاسية يسودها الذل و احلرمان فتعاىل نتيجة لذلك شعوره 
باالنفصام و اتساع اهلوة بني طموحه و الصورة املعيبة ألجداده 

لذلك أرست هذه الصورة .ا
االغرتاب مواقف متأرجحة و متناقضة انعكست على شعوره ب
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جله يف علة أفأخذ يعرب عنها يف أشعاره إىل حني انقضاء 
26.ودفن باليمامة)ه110(قضت على حياته سنه

:حياة الفرزدق
الفرزدق امسه مهام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن 
عقال بن زيد بن متيم و الفرزدق لقبه غلب عليه و معناه 

قيل بل هو الرغيف الضخم الذي جتففه النساء للفتوت و(
وجهه القطعة من العجني اليت تبسط فيخبز منها الرغيف شبه 

27).بذلك ألنه كان غليظاً جهماً 

يف البصرة و نشأ يف باديتها يف ) رض(ولد يف خالفة عمر 

.28

رعت يف نفسه حب كما أعطته اإلحساس العميق و ز 
وقد أعطاه 29يكىن مبحي املوؤدات،،الذات و حب الفخر

فكان ذلك يف) علمه القرآن(ه حيث قيل له والده كل أوقات
و تنحدر أمه من أسرة 30.نفسه  حىت قيد نفسه حبفظ القران

إزاء هذه احلياة اليت عاشها الفرزدق و  31ةشريفة من قبيلة ضب

. للظروف اجلديدة اليت جعلته منبوذاً حيناً و مطارداً حيناً آخر

لته ومآثرها و كان من أورثته االعتداد الشديد بالنفس و بقبي
نتيجة ذلك أن عاد اىل بعض العادات اجلاهلية فكان جيري 

، و كان إذا تويف له بيه غالب تقليدًا ملراسيم أجدادهعلى قرب أ
صديق ينحر ناقًة على قربه فضًال عن شربه اخلمر اليت حرمها 

، ذكاًء حاداً و موهبة شعرية جليةو ميتلك الفرزدق32اإلسالم
الفرزدق نبعة : (وقيل33ا يقال من علم يف صرهحبفظ كل م

لوال شعر الفرزدق لذهبت ثلث : (وكما قال عنه 34)الشعر
.35)لغة العرب 
36)نصف اخبار الناسلوال شعر الفرزدق لذهبت(و قيل 

فكان مفطورًا على حب املعرفة و العلم و قيل انه كثري الرتدد 
.37يههاعلى حلقة احلسن البصري عامل البصرة و فق

، ن تنفتح أبواب اللهو على الفرزدقويف سن العشري
وسبب فتحها يرجع إىل الفراغ الكبري الذي ظهر نتيجة 

فأخذ يقضي معظم 38
وقته مبغازلة النساء و شرب اخلمر ، مقلد بذلك امرئ القيس 

كان 39)ره انه اروى الناس ألخباره و أشعا(حىت قالوا عنه 
مملوءا بالكربياء والتعايل على اآلخرين منفقًا أيامه يف اللهو و 

و يستمر يف فسقه و -املغنيات–االختالف إىل دور القيان
رباً ياد وايل العراق فيطلبه فينفر هاجمونه إىل أن يرفع أمره إىل ز 

ك و ينتقل يف مدن العراق و قراه غري مستسلم له مينعه من ذل
، واستطاع بذكائه احلاد أن ينال ول على روح الكربياء

عطف سعيد بن العاص مبدحه له ، ويبقى يف محايته حىت إذا 
مات زياد عاد إىل هجائه املؤمل مرة أخرى و كان مشاكسًا و 
حمبًا للخصوم إىل أن ظهر له جرير ليكمل معه مشواره األديب 

لينتقد فيها القضايا اليت) النقائض(من خالل 
. أكد ذلك د

و األخطل ثورة على نظام اجلماعة و نقدًا صارمًا عنيفاَ 
40لألحوال السياسية و اإلدارية و االقتصادية يف عهد بين أمية

و قد عمر الفرزدق حىت قارب املائة سنة إذ وافته املنية سنة 
. 41)ه110(

األولالمبحث 
)المنقوضة_تحليل قصيدة الفرزدق ـ(

) :القصيدةمقدمة(الفقرة األولى 
يقف الفرزدق يف بداية مطلع قصيدته على األطالل مل 

فكان ذلك مثار اهتمام النقاد يف حديثهم عن مقدمة قصائد 
الفرزدق فلم يكن يلتزم بلغة الغزل كثريًا و إمنا يهجم على 

يدته أحيانا فإمنا ميَر به متعجًال و  معناه هجوماً ، وان قَدم لقص
كأنه حيس جبسر يباعد بينه وبني هذا الفن فال يطرقه إال 

ومن خالل ذلك يرى بعض النقاد  أن غزل الفرزدق  42.ملاماً 
كان متكلفًا فاتر اإلحساس؛ألن شخصيته من الشخصيات 

.43اليت ال تلني للمرأة
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هذا الفرق ومن هنا بدا انه كان يشعر حبالة  نفسية جتاه
الرتباطه باملرأة فريَجح انه كان مكروهًا من النساء ،فهو ال 
يعرتف بالضراعة ملن حيب والتذلل للمرأة ومل خيضع ، ملا يشعر 
به من العظمة و الشرف ورمبا ؛ ألن جريراً قد سلب منه ومن 

يت جلرير كي جييد فيها بعد ما ذهب الفرزدق الوحيدة اليت بق
. 44بالفخار و األخطل باملديح واهلجاء على رأي بعض النقاد

وإذا كانت حالة التمرد هذه على املقدمات الغزلية بتأثري 
، فمن غري الشك أن عكاسات املوقف الذايت واالجتماعيان

، فإن نفسية كس على السلوك االجتماعي للفرزدقذلك ع
ق كانت تعاين حالة اضطراب وقلق شديدين بدت الفرزد

تناولوا اجلانب النفسي يف 
، وقد وجد النقاد أن ذلك القلق و االضطراب مبعثهشخصيته

، مبعىن احتضان الذات والتمسك باألنا الفرزدق) وجودية(
ففي نصه 45وحب الذات على حرية مطلقة دون وعي منه

يرد من خالله على جرير ويدافع فيه عن األخطل هذا الذي
، قبيلته، وهاجياً جلرير و يلة بين تغلب، ومفتخراَ بقبيلتهمادحاً قب

قوف على األطالل ودون وجدناه يدخل مباشرة دون ذكر الو 
، فما ذكرناه قبل قليل كان السبب فضًال عن أن وصف الديار

لداً ه يستنكف أن يكون مقطبيعة الكربياء عنده جعلت
على دون الوقوف هيبدأ أهاجي، لذلك وجدناه ألسالفه

ةواألنف،األطالل فال وقت عنده للبكاء
تسمح له بالبكاء و التغزل لذا جاءت كثري من قصائده دون 

.46هذه املقدمة و منها هذه الناقضة
):الهجاء(الفقرة الثانية

األبيات الثالثة األولى
فات األخالقية احلميدة فكانوا يعتزون جمدت القبائل الص

خالل حاالت تؤكدها و تضاعف حسنها و تزيد من قدر 
تزيد يف احلط حاالت 

ممن اتصف بشيء منها فإذا أراد الشاعر أن يهجو أحدا أو 
. 47ك الصفات أو التجُرد منهاقوماً أكد أضداد تل

الناحية البنائية تقليدًا للصورة املثالية اليت رمسها السابقون ملن 
هجوهم ، فإن من غري املستغرب أن تكون لغتهم يف اهلجاء

48صدى للغة السابقني

ويذكر اجلاحظ أن الفرزدق من بني الشعراء اإلسالميني 
فوضعوا من هجوهم ،وهجاهم قوم فردوا عليهم االذين هجو 

فأمحوهم و سكت عنهم بعض من هجاهم و سكتوا عن 
ويرى 49بعض من هجاهم رغبة بأنفسهم من الرد عليهم 

دق هو الذي بعض النقاد يف العصر احلديث بأن الشاعر الفرز 
، يف ظل تبدل ا الفن بعد أن اندثر بعد اإلسالمأحيا هذ

املفاهيم االجتماعية وهو بذلك قد أحيا ظاهرة من ظواهر 
ويرى بعض النقاد اآلخرين بأن فن اهلجاء عند .50اجلاهلية

الفرزدق هو عبارة عن جتريح و فضح و إشاعة األكاذيب وهو 
من هجاء األم يف بعض األحيان يكون مقذعًا إذ ينال 

.51واألخت والزوجة بألفاظ شنيعة
 :

يا ابن المراغة ،و الهجاء إذا التقت
أعناقه و تماحك الخصمان 

مع أنه يف هذا البيت يشري بأن إجادة فن اهلجاء يكون إذا 
التقت وتناظرت أعناقه، وجَد الشاعران يف شعرمها وكانا 

وإقذاعه يف ((ولكن صراحة الفرزدق 52مسني بشعرمهامتح
اهلجاء عدت مأخذًا عليه كما كانت سببًا يف ترجيح شعر 

.53))جرير عليه ؛ألن جريراً اعتمد التلميح
عادًة ما يبدأ وأسلوب الفرزدق يف غرض اهلجاء واضحٌ 

بشن هجوم على املهجو يقلل من شأنه اجتماعياً، كما رأينا 
.قيف البيت الساب

أما خبصوص اهلجاء يف نقائض جرير والفرزدق وما دار 
حوهلا من هجاء فعلى الرغم من شعراء عديدين حاولوا 
الدخول يف ميدان النقائض إال أن الفرزدق وجريرًا ظالَ 
العمالقني اللذين استمرا يف النقائض ملدة أكثر من نصف 
قرن،ومثال فيما بينهما صورة جمتمعهما بكل تعقيداته و 
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وكان ذلك يعكس سلبية الشاعرين كما قال أبو 54اهاتهاجت
مها بئس الشيخان ما خلق اهللا أشأم (()معمر بن املثىن(عبيدة 

وكانا متناقضني يف 55))اعلم الناس بعيوب الناس
ذا بيتاً سائراً قال صورمها،فكانا يتباريان يف أشعارمها فإذا قال ه

فاألبيات الثالثة األوىل من قصيدة الفرزدق اليت .56هذا مثله

قدرهم، فكأنه غمامة صيف وإَن صداه قد ضاع حني تالطم 
وامتزج البحران أي حبر الفرزدق واألخطل وان قبيلة تغلب،

قد فضلت الوقوف مع الفرزدق يف وجه وهي قبيلة األخطل 
جرير وقومه وقد كان للفرزدق شرف الفخر بوقوف األخطل 

.57معه
)الفخر(الفقرة الثالثة

21إلى البيت -4لبيت امن 

ملك الفخر عليه نفسه و ظهر فيه  األول من بني 
، ألنه ينطلق فيه من واقع عظيم يعضده ما للشاعر و 59أقرانه

د انطلق يف فخره من عاطفة صادقة و خيال قومه من أجماد فق
متوثب فإن افتخر بتميم فهي من أعظم القبائل شأنًا يف 
اجلاهلية واإلسالم وان قصر فخره على جماشع و دارم فقد حل 
من متيم ذؤابتها و اقتعدوا سنام جمدها ، وان افتخر مبضر كلها 

ومن هذا املنطلق العظيم كان 58فمنها الرسول واخللفاء
من الشعراء وعد فارس فرزدق كالسيل يف مفاخره ففاق غريهال

، وليس معىن هذا أن أغراضه األخرى كانت حلبة الفخر
قاصرة ولكن الفخر استحوذ على جانب كبري من أشعاره 

59فعرف به من خالله تغليبه له على غريه من األغراض

صائده جند الفرزدق يف فخره املتناثر يف مدائحه و أهاجيه و ق
اليت يبدعها يف هذا الغرض يشيد بنفسه و 

يف عوامل رحبة

من شدة املسغبة تسأل عن بين دارم بعد أن حل اجلدب 
موال فتجد عندهم بغيتها باألرض وخلت أيدي الناس من األ

و ينتقل من هذه الصورة إىل احلديث عن كرم قومه و 

وعظم جمد قبيلته ترك أثرا يف .60االنتباه و تستهوي القارئ
إىل التعلق حببال الشرف شخصيته إذ وجهته هذه النشأة

، يتجاذبه من كل مكانام بنسب عريق ، و االعتصاملتينة

أشعاره مفاخرة إذ مل يكن هناك من الدواعي النفسية ما جيعله 
يطرق باب املديح إال قليال إذ كان يف غىن مادي ومعنوي 

وقد متالكته .61يغنيه عن التكسب بالشعر واستجداء العظماء
الفخر وعد فارس حلبته،وميكننا العظمة حبيث غلب عليه

ه يف ذلك نسب رفيع و نفس فيه من واقع حقيقي يعضد
و يبدو هذا الشاعر صادق العاطفة و متوثب 62.متعالية

ول وألنه يعيش هو ذاته هذا الواقع الذي يكتنفه مؤمن مبا يق
ه عميقة الشرف من كل جانب فكانت ألفاظه جزلة ومعاني

ومن هنا كان الفخر فنه األول الذي برز فيه وعال .املدلول
ىت ال يدانيه شاعر من شعراء عصره، وال من جاء بعده فيما ح

فسه إن الفرزدق قد تغين يف القصائد الفخر مبا يف ن63.نعلم
من مشاعر الزهو و العظمة حيث ظل وفيا لفنه طوال حياته 
ال ميل وال يسأم وبذالك كان الفخر فن الفرزدق األول ومن 
الطبيعي بعد هذا أن يقصر غزله ورثاءه عن هذا الغرض ، فإذا 
تغزل مل يسرف يف الوصف ومل يطل وإمنا يظهر يف القصيدة 

نفسيته و مهما جفاء الشاعر  وغلطة حسه ممزجا ذلك تعايل
يكن فقد قصر عن جرير يف هذين الغرضني حىت أن النائحات 
ندبن النوار زوجه عندما توفيت بشعر جرير إذ مل جيدن يف 
شعر الفرزدق ما يتناسب و حجم املوقف؛ألن عنجهيته قد 

بعت حنت به منحى القوة الذاتية و املعنوية و الشعرية أيضا وط
خبالف جرير صاحب العاطفة ،نفسه بطابع البداوة واجلالفة

64.ة و اإلحساس املر هف سريع التأثرالرقيق

أما أسلوب الفرزدق فانه يعد صورة حية لشخصيه قد متيز 
ووجود التعقيد اللفظي ،ثرية منها كثرة التقدمي والتأخريمبيزات ك

و املعنوي و الغموض أحيانا إال أن هذه املآخذ التصف 
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عميمها على شعره الذي يدل أسلوب الشاعر كله وال ميكن ت
على املوهبة العظيمة واإلحساس املبدع و القدرة على انتقاء 
اللفظ املصور،ولقد تبَني فيما سبق أسلوب هذا الشاعر الذي 
يعكس أساليب الفصحاء من شعراء اجلاهلية يف فصاحته 
وجزالته وغرابة ألفاظه يف بعض األحيان وسعة مفرداته وال 

ب كان يف بعض األحيان كذلك معقداً ننكر أن هذا األسلو 
ملتويًا يصور أغوار تلك النفس املتباهية املتطلعة إىل جمدها 

وتعد موسيقى الفرزدق جزءًا من .السالف الذي تغىن به كثرياً 

ءت لصالبة ألفاظه وإغراقها أحيانا يف البداوة إال
.تتالءم وطبيعة ألفاظه

المبحث الثاني
)الناقضة_تحليل قصيدة جرير(

:)القصيدةمقدمة(الفقرة األولى
املطالع لديوان جرير جيد يف عامة قصائده يبدأ بالنسيب 
ووصف األطالل فلذلك وجدنا غلبة الرقة والعذوبة يف مقدماته 

بناء الغزلية حمافظًا يف كل مقدماته على النسق اجلاهلي يف
ففي هذه القصيدة اليت ردَّ من خالهلا على .65القصيدة

قصيدة الفرزدق ، وهجا فيها األخطل كذلك يف معرض فخره 
جيمع الشاعر فيها لوحات افتتاحية منوعة يف النسيب ، فوقف 

ملن (على األطالل و طرح السؤال التقليدي على الديار
د فيها املرأة وبدأ يعد املواضع األماكن اليت تتواج) الديار؟

.66صاحبة الطلل كعادة الشعراء يف العصر اجلاهلي
مث يبدأ باحلديث عن لوحة احلزن و الفراق ووقع الزمان 

، اعر ،والسيما بعد املرور بالدياروقساوته على نفسية الش
يتذكر مسارح اللهو و مرجعًا شريط الذكريات ليبدأ بالبكاء،

، ية من اإلنسينظر فإذا هي قفر خالف،وساعات اللقاء
سؤال (فمفردات املعجم الطللي متوفرة يف مطلع القصيدة 

والبكاء على وصف املرأة،والزمان،،ألماكنذكر ا،)الديار
)الناقضة(وقد غلبت على ألفاظ مقدمة القصيدة .67الديار

الرقة والعذوبة والعفة فكثريًا ما تغزل جرير بإحدى 
اعر لدى الشاعر وقد وجدنا صدق العاطفة واملش،68زوجاته

فالشيب معكوسة يف ذكر الشيب الذي أودع فيه سنني عمره،
بل وحزن على ما مضى يف ،باخلوف ودنَو األجليشعر جرير 

زمن الشباب الذي طاملا بكاه الشعراء و متنوا رجوعه و سرعان 
نجو ما يلجأ الشاعر إىل اهلرب من خالل رحلة الظعائن كي ي

كنوع من فيتخذ الرحلة لنفسه  ،ةبنفسه من هذه الصورة احملزن
، فموضع الرحلة عادة يف بناء التسلية للهموم واألحزان

بعد افتتاح الطلل و النسيب ومغادرة )هيكلها(القصيدة 
.69و صراعاتهاملاضي إىل تناول احلاضر

ال يعين كثرياً ((ومما الحظه النقاد على جرير يف مقدماته انه
ركز على النسيب يف وصف الرحلة و طوهلا،ولكنه ي

اجلميل،وهذا ما ميز أسلوبه الفين وطبعه بطابع  احلالوة 
وقد لوحظ وجود .70))والعذوبة والوضوح وعدم الغموض

التناص يف بعض أبيات املقدمة والتناص اقل ما يقال عنه فرع 
من االقتباس من نص آخر سواء كان الشاعر تعمد يف ذلك ((

.71))أو ضمن عن غري قصد
ا إىل النقاد القدماء ونظرنا يف هذه القضية اليت وإذا رجعن

رأينا بعضهم يقول بأنه ليس )السرقات(حتدثوا عنها بإسهاب
، والصب راء عن تناول املعاين ممن تقدمهمألحد منع الشع

.72على قوالب من سبقهم
فقد أورد جرير يف مقدمته بيتاً ذكر فيه املشيب و الشباب 

:قائالً 
باب فراعني نزل المشيب على الش

73وعرفت منزله على أخداني

:وهذا البيت وقع فيه تناص من بيت للفرزدق يقول فيه
ولقد نزل المشيب على الشباب 

74كأنه ليل بجانبه نهار

وهذا ما جعل الفرزدق يتهم جرير بسرقة شعره إذ خياطبه 
:قائالً 

إَن استراقك يا جرير قصائدي
75مثل ادعاء سوى أبيك تنقل

ففي هذا
.بسرقة شعره
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ويبدو أن الفرزدق ما سلم من مثل هذا الطعن ، فقد قوم 
شعر الفرزدق يف هذا اجلانب قائالً ) ه216ت(األصمعي 

أما جرير فله ثالثون قصيدة : قال سرقة، أعشار شعره تسعة((
قد رد هذا القول و .76))ما علمته سرق شيئًا إال نصف بيت

( (إذ يقول ؛) ه384ت (احد النقاد القدماء وهو املرزباين 
حتامل شديد من األصمعي وتقول –وهذا أي قول األصمعي 

ولسنا نشك أن الفرزدق قد أغار 77))على الفرزدق هلجائه
على بعض الشعراء يف  أبيات معروفة أما أن نطلق أن تسعه 

.أشعار شعره سرقة فهذا حمال

:)الهجاء(الفقرة الثانية
43إلى البيت-21من البيت 

ينتقل جرير إىل هجاء الفرزدق حبسن ختلص بدأ فيه 
الشاعر بارعًا حبيث مل يشعر اآلخر بانتقالته هذه مما دعا 
النقاد يعلقون على حسن ختلص شعراء النقائض ومنه جرير 
بالطبع فقد أحسن هؤالء الشعراء يف انتقاهلم و حسن 

الفرزدق و قبيلته، 78ختلصهم
فيصفهم باجلنب

79عرضون ملستحيل وهو كمن يبغي نقل جيت

فهذا الوصف احلسي مليء بالصور البيانية فضًال عن أسلوب 
اشع بن إذ إن الفرزدق ينتمي إىل بيوت جم) جماشع(التكرار يف 

80دارم وقد حلوا من متيم ذؤابتها واقتعدوا سنام جمدها

واألبيات اليت تناول فيها جرير هجاء الفرزدق تبدأ من البيت .
حد إىل البيت الثالث الواحد و العشرين و يستمر على نسق وا

بيات نستطيع أن جند بعض ، وبالنظر إىل هذه األو األربعني
، فهو يتخلص من اعرية جريرلفنية اليت أبانت عن شالسمات ا

، فيقول اهلجاء حبسن ختلص يعكس شاعريتهمقطع الرحلة إىل
ليتناول رهط الفرزدق ) وإذا لقيت على زرود جماشعاً ( 

فيصفهم باجلنب و يذكر هزائمهم يف املعارك اليت كانوا ،باهلجاء
.))قتلوا الزبري(( در غ

لب و هزائم القبيلة نوع من اهلجاء التقليدي الذي وذكر املثا
نظم فيه الشعراء يف اجلاهلية فطوع جرير عناصر الصورة 

.81اهلجائية ليمنحها هذا اإلطار والرسوخ يف النتاج و املوروث
ورصد جرير بعض الصفات اليت هجا من خالهلا الفرزدق 

تمائهبانعلى املهجو يف شيء يفتخر به ويعتز ريتأثالمن باب 
، فالفرزدق كان يرتفع على الناس بعراقة نسبه ة، وهي القبيلله

لذلك كان 82
املثالب و شخصية الفرزدق يف هجائه بذكرقلل منجرير ي

83.والتعصبش األحسابمي

فالفرزدق كان يتحدث مفتخرًا بأيام جماشع ومتيم ، ورمبا 
و 84ذلك حديثاً عن أيام تغلب انتصاراً لألخطلىلإيضيف  
هذه يف باهلجاء األخطلتناول إىل دعا جرير هذا ما

، لقد كرر جرير يف لقصيدة؛ لوقوف األخطل مع الفرزدقا
الفرزدق إليهوهو الذي ينتسب )جماشع(هجائه للفرزدق لفظة 

ا،  يا مستجري لقيت جماشع(تكرار أسلوبوأراد من خالل 
إلصاق) ، غدر جماشع، ضعن جماشع، شهدت جماشعاً جماشع

ه الفرزدق، اجلنب، والغدر، كل صفة حتط من نسب خصم
يصيب ، و هذا مالة القيمة، مؤكداً على صفة الغدر، قوالقبح

،تبني قوة شاعرية اهلجاء عند جريرتومن هنا ،صميم الفرزدق
ففي اهلجاء ال أحد يسبقه فقد كان فارس حلبته انتصر علي 

،له الفرزدق ولكنه مل يتغلب عليهيزيد وصمدأومثانني شاعراً 
ندا عنيداً نيشتفي منه ولكنه كاأنوتويف األخطل قبل 

و صوره ألفاظهن أواملالحظ على اللغة الشعرية جلرير جيد 85له
نقيح و يضع وقته وجهده يف التإذ مل عفو اخلاطر سارت ب

إىللرياح الطبع تدفعه وإمنا يرتك ،التهذيب كما يفعل الفرزدق
ز اجنإيهمه يطيل يف هجائه بقدر ماأنيهمه حيث تشاء وال

ابن رشيق عنه هذه أوردففي املديح 86رَده يف وقت قصري
:جرير إذ أورد على لسان جرير قوله

وال أوهلامدحتم فال تطيلوا املادحة فإنه ينسي ا يابين إذ((
ن تطلب منه الرد إه يف اهلجاء و أنإَال .87))حيفظ آخرها

أنيريد ألنهالسريع إَال أننا نلحظ اإلطالة واضحة وذلك؛
كانت واضحة و وألفاظهيصيب نفسية خصمه ولكن لغته 
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الذي جعله يتفوق عند عامة الناس ؛ لقرب األمر، سهلة
أما((....ل عنه يف ذلك يو قد ق.89معانيه و فهمها سريعاً 

أهتكم لعدوه سرتًا األغر ، وو أرقهم شعراً ،حبراً أغزرهم
، الذي إن طلب مل يسبق، وان طلب يلحق األبلق
فلغة الشعر عنده يف مقطع اهلجاء اتسمت إذن.90))فجرير

.بالسهولة والرقة و الوضوحألفاظها
الفخر الممزوج بهجاء األخطل: الفقرة الثالثة
الى نهاية القصيدة 44من البيت 

فاختصتاملقطع الثالث من ناقضة جرير فيما خيصُّ أما
ي وقف مع الفرزدق يف هجاء بداية بتهديد األخطل الذ

حبسبه واالفتخارفنرى انه ميزج بني هجاء األخطل ،جرير
عرف عن ولكن ما) إَن قومي فيهم تاج امللوك(ونسبه القبلي 

ينطلق فيه له أنمل يقدر ((فخر جرير يف نظر بعض النقاد انه
،إذ مل يكن و عشريتهوأجدادهد عظيمة تتصل بآبائه من رواف

متواضعة أسرةشاعر فخر من الطراز األول ؛ألنه ينحدر من 
رمي كثري منهم بالبخل واخلمول بلمل يكن هلا شأن

بيد أننا ،ولقد افتخر مبضر وخندف و فروعها،91))والضعة
ًا ما األول فقد كان غالب: نلمح يف جانب فخره أمرين

دون أن ) حنن(، وضمري املتكلم الفاعلني) نا(م ضمري يستخد
يذكر أمساء ليبقى السامع مندهشًا ال يدري إىل أين ينصرف 

مازال (،)إنا لنستلب اجلبابرة تاجهم: (كقوله 92هذا الفخر
أما سبب ذلك قد ذكرناه آنفا، فضًال عن انه مل يرد ،)منزلنا

) يوم جدود(يوم واحد امساء فرسان هلم يف أيام اجلاهلية إال يف 
عندما أغارت عليهم قبائل من الذي وقفت قبيلته مع بين ربيع

ومل يظهر من هذه القبيلة فرسان يستطيع جرير أن يلهج ،بكر

و لذلك يلجأ .93بذكرهم ليجاري خصمه الفرزدق واألخطل

أما األمر اآلخر الذي ،ة الفرزدق يف ذلكال يستطيع مبارابأنه 
نلحظه يف فخر جرير وعد مأخذا سلبيًا  عليه وهو الفخر 
بالدين من خالل افتخاره مبضر و خندف وفروعها متخذا 

ة واخلالفة الدين مدارًا لفخره، فخندف أصل مضر و النبو 
واألخطل من تغلب نصراين فكان ،واألمر والنهي يف مضر

جرير ال يستغل ه
94.اإلسالمي هو الفيصل بني القبائل

وقد رمى يف هذا النص األخطل التغليب ؛ألن تغلب ال 
متلك ما عند املسلمني من شعائر دينية فاملعجم الفخري الذي 

تغشى املالئكة الكرام (نلحظه يف النص الفخري عند جرير 
ل يف يقاب) مسجد، حممد الفرقان،انكتابنا بأكفنا اإلميوفاتنا، و 

املعجم الديين لألخطل فيقلل،هذا املعجم الديين اإلسالمي
ليب ، لعن اإلله من الصعابدة الصليب(جرير من شأنه ففيه

، أتصدقون ، يعطى كتابه بشمالهإهله، الالبسني برانس الرهبان
ومن ،)تغلب، قبح اإللُه سبالمبار سرجس، تضع الصليب

. ن جرير مل يتورع أن يفتخر على األخطل باإلسالمهنا نرى أ
وقد حتاشى أن يفتخر بآبائه وأجداده نظرًا لوضاعتهم وقّلة 

من شاعريته منطلقًا هلذا الفخر وهذا التطاول وإن كان يف 
جمال الفخر القبلي قد عرف بضعفه أمام خصميه 

الذاتية الفذة استطاع أن يقف أمام خصميه الفرزدق و 
.95األخطل مستنداً على هذا الفخر الشخصي و الذايت

_من البحر الكامل_ يرر قصيدة الفرزدق المنقوضة في هجاء ج
أْعَناقُُه َوَمتَاَحَك اَخلْصَمانِ  يا ابَن املَرَاَغِة، َواِهلَجاُء إذا التَـَقتْ 

أْم بـُْلَت َحْيُث تـََناَطَح الَبْحرَانِ  ما َضّر تـَْغِلَب َواِئٍل أَهَجْوتـََها

َرفـَُعوا ِعَناين فـَْوَق ُكّل ِعَنانِ  يا ابن املَرَاَغِة، إّن تـَْغِلَب َواِئلٍ 

َدْمهَاَء ُمْقرَبٍَة وَُكلَّ ِحَصانِ  َكاَن اهلَُذْيُل يـَُقوُد ُكلَّ ِطِمرّةٍ 
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انـَُها بِبَـَواِئِن األْشطَانِ إْرنَ  َيْصِهْلَن بِالّنظَِر الَبِعيِد، كأّمنا

َخَبَب الّسَباِع يـَُقْدَن بِاألْرَسانِ  يـَْقطَْعَن ُكلَّ َمدًى بَِعيٍد َغْولُهُ 

فـَْوَق اخلَِميِس، َكَواِسُر الِعْقَبانِ  وََكأّن رَايَاِت اهلَُذْيِل، إذا بََدتْ 

ّي ُضَبارِِك األرَْكانِ جلَِِب الَعشِ  َوَرُدوا أَرَاَب َجبْحَفٍل، ِمْن َواِئلٍ 

أْلٌف َعَلْيِه قـََواِنُس األْبَدانِ  َويَِبيُت ِفيِه ِمَن املََخاَفِة َعائِذاً،

بِأرَاَب كخلَّ لَِئيَمٍة ِمْدرَانِ  تـَرَُكوا لتَـْغِلَب إْذ رَأْوا أْرَماَحُهمْ 

ُة الّصّوانِ أْقداَمُهّن ِحَجارَ 

يـُْرَدْفَن َخْلَف أَواِخِر الرُّْكَبانِ  َميِْشَني يف أثَِر اهلَُذْيِل، َوتَارَةً 

بَاُعوا أبَاَك بِأوَْكِس األْمثَانِ  َلْوال أنَاتـُُهُم َوَفْضُل ُحُلوِمِهْم،

ِجبرَانِ يف َمجِْع تـَْغِلَب َضاِرٌب  َواَحلْوفـَزَاُن أمِريُُهْم ُمَتَضاِئل

ملّا مسَِّن، وَُكّن َغَري ِمسَانِ  أْحَبْنبَ تـَْغِلَب إْذ َهَبْطن بالَدهم

يـَْتبَـْعَن ُكلَّ َعِقريٍَة وُدَخانِ 

ِعْنَد اإليَاِب بِأوَْكِس األْمثَانِ  ايـَُعوَن، إذا انـَْتَشوا بِبَـَناِتُكْم،يـََتبَ 

َوَقِدُمي قـَْوِمَك، أّوَل األْزَمانِ  َواْسأْل بتَـْغِلَب َكْيَف كاَن قدميُها

َعْمراً، َوُهْم َقَسُطوا على الّنعمانِ  َوًة، قـَْوٌم ُهُم قـَتَـُلوا ابَن ِهْنٍد َعنـْ

نَاَرْيِن َقْد َعَلتا على الّنريَانِ  ا الّصَنائَع واملُُلوَك َوأْوَقدواقـَتَـُلو 

نـََزَل الَعُدوُّ َعَلْيَك ُكلَّ َمَكانِ  لْوال َفواِرُس تـَْغِلَب ابـَْنِة َواِئلٍ 

َيانِ  يـَْوَم الُكالِب َكأْكَرِم البُـنـْ َحَبسوا ابَن قَيصَر وابَتنوا برِماِحهمْ 

يـَْربُوُعُكْم ملَوقِِّص األقْـرَانِ  ْمُت لَيْذرَِفْن ذا َبْطِنهِ َوَلَقْد َعلِ 

َكْلٌب َعَوى ُمتَـَهتُِّم األْسَنانِ  إّن األرَاِقَم َلْن يـََناَل َقِدميََها

قـَْوٌم إذا َوزِنُوا بَِقْوٍم ُفّضُلوا

294-292ص : ديوانه 
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***************************************************************************************
_من البحر الكامل_واألخطلالناقضة في هجاء الفرزدقجريرقصيدة

يـارُ لمـنِ  بـزمـانِ زمانَنـانبيـعُ الالّروحـاِن       إذْ بربقـةِ الدِّ
َأخدانِـيعلـىمنزلَـهُ فراَعِين       وَعَرفتُ الشبابِ علىاملَِشيبُ نزلَ 

غـوانِ عنـْكَ فهـنّ غنيتأخَلْفـنَـُه           وإذانائـالً وعْدنَـكَ وإذا
السكـرانمشيـةاهلوينامذيـٍل       ميشيالعبيـرمنالثيابعطر

بطـاناخلزيـرجحفجماشـع       مبجارفٍ رحرحانعشيةشهدت
األعطـانعلـىمصرعـةً منكـم           قتلىقيـسٍ خيلسنابكوطئت
األجفـانمـنسيوفهـمعامـٍر       سلـوامـنفوارسـاً لقيتملا

حلبـانعلـىجمليـةً دعـاكـم         واخليـليــوميـزيـددرهللا
بنيـانـيفوقهـمشـرفغالبـاً         واهللالتغلـبمنزلنـازالمـا

األركـانمتمنـعلـذرىامشـرٍف        صعبفـيفإنينيدكفاقبض
األسنـانمتكسـرالشوىجراؤنـا          حطمجـدحنياألخيطلتعب

هـوانوطـولحماضرةً ولتغلـب           عنديجماشعـاً ومستولقد
العمـيـانتـقـاودوتغلب        يتقـاودونالطريقوضحعلىقيس

عادنـيمـنبكأسيذوقمبنتـه         حىتالصليبعابدةابنليس
األقـرانفـيلـززنالبكاررابـع         مثلالثالثـةقـرنيفعلقت
بالقطـرانطليـناجلمـالقيـسآلرايـةولقيت

كاألشـطـانخيطـرنفيكـم         وذوابـالً فاشرعوهاالسيوفهزوا
احلمنـانتساقـطتساقطـونوفلكـم             يالسبـاعجـزرفرتكنهم

امللكـانروحهـايقبـحمنكـم             قتلـىقيـسهذيلاهلذيلترك
ذبـيـانبنـووالمنكـم           والعامـرانسليـمفـالإليـكفخسأ

عمـانقصورإىلمصربنيأرضـاً         ماجتـوزفـالعليكأمحوا
اإلرنـانعشيـةاحلمـاةبئسغنيمـه   اجلـوادعلـىوالتغليب

مـكـانبكـلعبـدبــه            مسعاتـهقعـدتمغلـبوالتغلبـي
الرهـبـانبرانـسإهلـه            والالبسيـنالصليـبمـناإللهلعن

األمثـانخسيسـةاجللودفصحهـم            شهبتقـاربإذاوالذاحبني
ظلفـانلـهقائمـةٍ كـلنابه          فـيلأعصالطرفساجيكلمن

الشيـطـانجنـازةوفاتنـا          والتغلبـيالكـراماملالئكـةتغشى
األيـمـانبأكفـنـابشمالـه           وكتابـنـاحسابـهكتـابيعطى

الفـرقـانحمـمـدوابنـه            وتكذبـونسرجـسمبارأتصدقون
ودنـانحنتـممكاسـرمسجـد           وتـرىتغلـبمقامدياريفما



2015، 577-561ص ،)النسانية واالجتماعيةالعلوم ا(1: ، العدد18: 

573

امليزانيفوشلتعليكتغلـب            رجحواقيـسمبجدوزنتوإذا
الرجـوانتغلـبتقـاذفتغلب          حىتسرجسومارالصليبغر

فلـسـانمهـرهـاغواليـاً           والتغلبيـهخطبـنإذاالكرامتلقى
حصـانجـدغيـرمؤخـر             والتغلبيـهمشقعلىالصليبتضع
خنـانخمفخـفٍ بكـلتغلـبسبـالاإللـهقبح

463- 461ص: ديوانه 

****************************************************************
:نتائج البحث 

لى بعض النتائج بعد االنتهاء من كتابة البحث نقف ع
:من خالل مباحثه إليهااليت توصلنا 

 فن النقائض الشعري كان قدميا أنتبني من خالل التمهيد
،وبلغ كماله يف اإلسالممنذ اجلاهلية وامتد حىت عصر صدر 

األمويالعصر 
.واألخطلجرير  والفرزدق 

 وي للفظة نقض الحي من املعىن اللغطأفاد املعىن االصوقد
بناه الشاعر األول يف ما ل 

.قصيدته
 وقد كان للشاعرين جرير والفرزدق الشهرة الواسعة يف

عصرهم وقد تبني من خالل تأثر النقاد القدماء بدواوينهم 
.سيما يف فن النقائض لشعرية والا

 األوىلمن خالل القصيدة لاألو وقد تبني يف املبحث
القصائد فقد  من مقدماتاسلبياللشاعر موقفأنللفرزدق 

ألسباب نفسية األطالللوقوف على كان ال يهتم كثريا با
فخمة والسيما يف غرض جتماعية ،وقد كانت لغته الشعرية او 

الفخر الذي مل يستطع احد من الشعراء التغلب عليه والسيما 
.الشاعر جرير

من خالل االفرزدق يف اهلجاء واضحأسلوبلقد كان
اهلجوم املباشر على خصمه والتقليل من مكانته االجتماعية 

.املقذعة والفاحشةاأللفاظفاستخدم املباشرة يف 
 الشاعر كان متمسكا بالبناء الفين أنواملبحث الثاين أوضح

يف األطاللللقصيدة اجلاهلية الطويلة فقد كان يقف على 
بداية قصائ

.والصور الشعريةاألغراضتعطي مجالية التنوع يف 

ن فخره مل يبلغ لكفخر بقبيلته و وقد حاول الوقوف على ال
بيت مثل إىلق إذ مل يكن جرير ينتمي فخر الفرزدهما بلغ

.ف من خالل الشهرة والعدد والفرسانختتل
 التلميح يف اهلجاء أسلوبكان يتبع اجرير أنوقد تبني

منا كان يهجو خصمه لفاحشة وإااأللفاظمبتعدا عن استخدام
يف مهزائمهبالصفات السيئة مثل اجلنب واخلبث ويذكر 

.املعارك


:الهوامش
50ص 5ج : معجم العني ، اخلليل بن امحد الفراهيدي : ينظر )1(

.، مادة نقض 253ص 4ج :ن منظورابمادة نقض، ولسان العرب ، 
.3ص : امحد الشايب . تاريخ النقائض يف الشعر العريب، د)2(
األمايل : ، و ينطر3ص : تاريخ النقائض يف الشعر العريب : ينظر )3(

.  218ص : ابتسام مرهون الصفار. يف األدب اإلسالمي، د

.218، 213اريخ النقائض يف الشعر العريب ، ص ت: ينظر)4(
: ، وينظر 227ص19االغاين ، اليب فرج االصفهاين ج:ينظر )5(

.218تاريخ النقائض يف الشعر العريب ،ص
.69- 68،ص8ج: االغاين ، اليب فرج االصفهاين)6(
.157أليب متام ، ص : نقائض جرير والفرزدق )7(
.400الفرزدق ، ص نقائض جرير و: ينظر )8(
.220ص : ر العريب عتاريخ النقائض يف الش: ينظر )9(
406ص :تاريخ النقائض :ينظر )10(
.413ص : ن .م:ينظر )11(
411ص : ن .م: ينظر )12(
414ص : ن .م: ينظر )13(
.417ص : تاريخ النقائض)14(
.419ص : ن .م)15(



2015، 577-561ص ،)النسانية واالجتماعيةالعلوم ا(1: ، العدد18: 

574

2، حممد ابن سالم اجلمحي ، ج طبقات فحول الشعراء : ينظر )16(

ج : ، واألغاين 464ص 1ج :بن قتيبة او الشعر و الشعراء ،297ص 
5ص 8
:رح ديوانهو ش8،ص2ج : راءطبقات فحول الشع: ينظر )17(

.65ص
.664ص 1ج : األغاين : ينظر )18(
بو زيد : ،و مجهرة أشعار العرب29ص:فحولة الشعراء : ينظر )19(

.325_322: القرشي
: ينظر )20(
.880ص :نعمان حممد أمني طه. د
.291ص :فن اهلجاء و تطوره عند العرب )21(
تاريخ األدب العريب يف العصر :،وينظر11ص8ج:األغاين )22(

.278ص:شوقي ضيف.اإلسالمي،د
طه حسني ،95ص7ج:األغاين )23(

.،83ص:وآخرون
.199ص:شرح ديوانه:ينظر )24(
.67،ص5األغاين ج:ينظر )25(
.55، ص7ج:األغاين: ينظر )26(
: ، والشعر والشعراء 298ص 2ج : طبقات فحول الشعراء: ينظر)27(

.471ص 1ج 
.108ص 1ج : خزانة االدب ، لألمام البغدادي : نظر ي)28(
، تاريخ االدب العريب يف 523ص 1ج : الشعر الشعراء : ينظر )29(

.226ص:العصر االسالمي 
م الشعراء ، معج: ، و ينظر 286ص 10ج : اين االغ: ينظر)30(

466.ص : للمرزباين 
.271ص 10ج : م ، ن : ينظر)31(
رف يف  طاملست،357ص 2ج : حول الشعراء طبقات ف: ينظر )32(

.299ص 1ج : كل فن مستظرف 
، و صبح 379ص 2ج : املثل السائر، ضياءالدين بن االثري )33(

.344ص 2ج : االعشى يف صناعة االنشا ، للقلقشندي 
.65.ص 1ج : طبقات فحول الشعراء )34(
.398ص 10ج : االغاين )35(
ص 1ج: احظ البيان و التبني ، أليب عثمان عمرو بن حبر اجل)36(

321.
.283ص 1ج : طبقات فحول الشعراء : ينظر )37(
.67ص2ج : خزانة االدب، 364ص 21ج : االغاين : ينظر )38(
.364ص 21ج : االغاين : ينظر)39(
.578_  577ص 3مج : الكاتب املصري ، طه حسني: ينظر )40(

، االغاين 357_ 356ص 1ج : طبقات فحول الشعراء : ينظر )41(
.88ص 8ج : 

.315ص : شاكر الفحام . الفرزدق ، د: ينظر )42(
.24ص : عزة حسن . شعر الوقوف على االطالل ، د: ينظر )43(
ظافر : الفخر بني جرير و الفرزدق و االخطل و املديح : ينظر )44(

م القرى ، العربية جامعة اجستري ، كلية اللغةعبداهللا الشهري ، رسالة ما
.216ص : 1406

: سكندري ه والشعره ، كمال ابو مصلح وامحد احياتالفرزدق: ينظر)45(
.26_ 25ص 

.220ص:اإلسالمياألمايل يف األدب :ينظر )46(
.19_ 18ص : عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي : ينظر)47(
.108ص : مصطفى ناصف . الصورة األدبية ، د: ينظر)48(
.83ص 4ج : البيان و التبني : ينظر)50(
.51–50ص : يف تاريخ النقد ومذاهبه ، طه احلاجري )51(
.8–6ص : ه ، كمال ابو مصلح و آخرون الفرزدق حياته و شعر )52(
211ص:األمايل يف األدب اإلسالمي:ينظر)53(
254ص:حيىي اجلبوري.الشعر اجلاهلي خصائصه و فنونه، د)54(
.245ص:تاريخ النقائض:ظرين)55(
.248ص: ن.م)56(
.251ص: ن .م: ينظر)57(
211ص:األمايل يف األدب اإلسالمي: ينظر)58(
327ص 12ج : األغاين : ينظر )59(
478ص 1ج :الشعر و الشعراء : ينظر )60(
.81ص 2ج : ديوانه ) 61(
.432ص: خطلني جرير و الفرزدق و االاملديح الفخر ب: ينظر )62(
.153ص : ن . م : ينظر)63(
،وتاريخ األدب العريب،عمر 96ص1ج:العمدة، ألبن رشيق: ينظر)64(

.651ص1ج:فروخ
.172:املدح والفخر بني جريروالفرزدق واألخطل:ينظر)65(
.433:م ، ن: ينظر)66(
.416ص:املديح و الفخر بني جرير و الفرزدق واألخطل:ينظر)67(
حممد عبد 0د–احلياة األدبية يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي :ينظر)68(

.334ص:صالح الدين التواب0املنعم خفاجة ود
.21ص:ل الشعر الوقوف على األطال:ينظر)69(
.416ص:املديح والفخر بني جرير و الفرزدق و االخطل)70(
326ص:حممود عبداهللا اجلادر.شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهلني،د)71(

.



2015، 577-561ص ،)النسانية واالجتماعيةالعلوم ا(1: ، العدد18: 

575

.417ص:املديح و الفخر بني جرير و الفرزدق و االخطل)72(
.94ص:التناص الشعري،مصطفى السعدين:ينظر.)73(
،أبو هالل العسكري ،حتقيق،علي )الشعر و النثر(الصناعتني )74(

.217ص:حممد ابوالفضل ابراهيم،البجاوي
.499ص:ديوانه.)75(
.433ص:ن .م)76(
494ص:م ، ن)77(
فحولة الشعراء ، ابو سعيد عبدامللك بن قرين األصمعي ، تقدمي ، )78(

.19ص : صالح الدين املنجد 
: راء، ابو عبداهللا املرزبايناملوشح يف مأخذ العلماء على الشع)79(

.106ص
:امحد امحد بدوي.داسس النقد األديب عند العرب،:ينظر)80(

.309ص
.219ص:مي ينظر األمايل يف األدب اإلسال)81(
: بني جرير و الفرزدق واألخطلاملديح  والفخر :ينظر )82(

.154_153ص
ص :حممود عبداهللا اجلادر.دراسات نقدية يف األدب العريب ،د: ينظر)83(
.98
.96ص،1ج:العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده:ينظر)84(
.651،ص1ج:تاريخ األدب العريب :ينظر)85(
.245ص) :العصر اإلسالمي(خ األدب العريبتاري:ينظر )86(
.436ص:املديح و الفخر بني جرير و الفرزدق واألخطل: ينظر )87(
.434ص:ن .م : ينظر)88(
.128ض2ج:العمدة )89(
ض جرير و الفرزدق  املضمون مكارم األخالق يف نقائ: ينظر )90(

اللغة العربية، رسالة ماجستري ،كليةعبداهللا بن مخيس العمري،،والفن
.90ص:ه1429:جامعة أم القرى

.275ص 3ج:األغاين)91(
.204ص:املديح والفخر بني جرير والفرزدق واألخطل)92(
.206ص:ن.م: ينظر)93(
.114ص:نعمان طه.ينظر جريرحياته وشعره،د)94(
.218ص:املديح و الفخر بني جرير والفرزدق واألخطل: ينظر )95(
.362ص:ير حياته و شعرهجر :ينظر)96(

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

:الكتب

،بدويأمحد أمحد. دأسس النقد األديب عند العرب ،.1
.م2،1960طالقاهرة،_ مصر 

قيقحتـ،)هـ 356ت(األصفهاين علي بن احلسني ،أبو فرجاألغاين .2
_ ية للكتابلكرمي الغرباوي وحممود حممد غنيم، اهليأة املصر عبد ا: 

.م1973ط،.دالقاهرة،
اإلسالمي ،ابتسام مرهون الصفار، دار احلكمة األمايل يف األدب .3

.م 1،1991طبغداد،_ للطباعة والنشر
حتــ ،)هـ255ت (البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ .4
.م4،1960طالقاهرة،_عبد السالم هارون، مطبعة اخلاجني :
شوقي ضيف، مطابع . ، د)العصر اإلسالمي(لعريب تاريخ األدب ا.5

.م5،1973القاهرة،ط_ دار املعارف
_ عمر فروخ، دار العلم للماليني. األدب العريب، دتاريخ .6

.م1965،ط.بريوت،د
،ط.أمحد الشايب، القاهرة،د. د،العريبتاريخ النقائض يف الشعر .7

.م1954
_ دار املعارفنعمان حممد أمني طه،. ،دجرير حياته وشعره .8

.م1968ط،.القاهرة ،د
القرشي، دار صادر زيد امحد بن اخلطابأبومجهرة أشعار العرب،.9

.م1963ط،.بريوت،د_ للطباعة والنشردار بريوت للطباعة والنشر،
حممد عبد املنعم .د،مي احلياة األدبية يف الشعر اجلاهلي واإلسال.10

.ت.د–رة مكتبة القاه-صالح الدين التواب  .خفاجة ود
البغداديعبد القادراألدب ولب لباب لسان العرب،خزانة .11

.هــ1299ط،.القاهرة،د_ طبعة بوالق،)هـ1093ت(
مطبعة اهللا اجلادر،حممود عبد.،دالعريب األدبدراسات نقدية يف .12

.م1990ط،.املوصل،د_ النشر دار احلكمة للطباعة و 
نعمان حممد أمني . ديوان جرير ،بشرح حممد بن حبيب، حتقيق د.13

.م1936ط،.القاهرة،د_ طه، دار املعارف
حتقيق عبداهللا بن امساعيل الصاوي، مطبعة شرح و ديوان الفرزدق،.14

.م 1،1936القاهرة،ط_ الصاوي 
نعمان . ، د.15

.م1978، 1القاهرة،ط_ حممد أمني طه،جامعة األزهر 
_ ح ديوان جرير،حممد امساعيل الصاوي، مكتبة النهضة شر .16

.ت.ط، د.بغداد،د
حممود عبداهللا اجلادر، دار . شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهليني،د.17

.م1979ط،.بغداد،د_ الرسالة للطباعة 
_ حيىي اجلبوري، دار الرتبية . دالشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه،.18

.م1972ط،.بغداد،د
هــ 276ت (هللا مسلم بن قتيبة أبو حممد بن عبداالشعر والشعراء،.19

.م1996ط،.بريوت،د_ ،دار الثقافة )



2015، 577-561ص ،)النسانية واالجتماعيةالعلوم ا(1: ، العدد18: 

576

01968–دمشق -عزت حسن0د- شعر الوقوف على األطالل.20

ت (القلقشندي أمحد بن علي صبح األعشى يف صناعة اإلنشا،.21
.م1987، 1،طدمشق_حتقيق يوسف علي طويل، دار الفكر ، )801
،حتقيق علي حممد )هــ 395ت ( العسكري بو اهلالل أالصناعتني،.22

.م1971ط،.القاهرة،د_ البيجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب 
_ مصطفى ناصف، دار مصر للطباعة . الصورة األدبية،د.23

.م1،1958القاهرة،ط
شرحه حممود حممد طبقات فحول الشعراء،حممد بن سالم اجلمحي،.24
.م1952ط،.القاهرة،د_ كر، دار املعارف شا 

لعمدة يف حماسن الشر وأدبه ونقده،أبو علي احلسن بن رشيق ا.25
دار اجلبل حممد حمي الدين عبد احلميد،: ــحت،)هــ456ت (القريواين 

.م1،1972،طبريوت
: ، حتــ)هــ322ت(أمحد بن طباطبا العلوي حممد بن عيار الشعر ،.26

.م1،1982بريوت،ط_ عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية 
هدي املخزومي وابراهيم م: حتقيقاخلليل بن أمحد الفراهيدي،العني،.27

.م1982، 1،طعمَّان_ يد  دار الرشالسامرائي،
ت (د امللك بن قريب علي األصمعي أبو سعيد عبفحولة الشعراء،.28
، دار الكتب تقدمي صالح الدين املنجدتوري،. ش: ، حتقيق)هــ216

.م1،1971بريوت،ط_ اجلديدة 
.م1،1977دمشق،ط_ اكر الفحام، دار الفكر ش. الفرزدق، د.29
_ ،وآخرون، املكتبة احلديثةكمال أبو مصلح الفرزدق حياته وشعره،.30

.م1،1987بريوت،ط
) العصر اجلاهلي والقرن األول اإلسالمي(يف تاريخ النقد ومذاهبه.31

.م1953ط،.االسكندرية،د_ ،طه احلاجري، مطبعة رويال خلف 
_ السعدين، منشأة املعارف فىمصط. ديف التناص الشعري،.32

.م2005ط،.االسكندرية،د

ط، .مصر، د_ طه حسني ، دار املعارف .الكاتب العريب ، د.33
.م1953

( األنصاري ابن منضور مجال الدين حممد بن مكرم لسان العرب،.34
).هــ1300ط،.القاهرة،د_ ، مطبعة بوالق )هــ711ت 
الفتح نصر اهللا ضياء ثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، أبوامل.35

دين عبد احلميد،حتقيق حممد حمي الدين املعروف بابن األثري املوصلي،ال
.م1939ط،.مصر،د_ بعة مصطفى البايب احلليب وأوالدهمط
مطبعة األمريية طه حسني وآخرون،األدب العريب ،.36
.م1930ط،.القاهرة،د_ 
لدين حممد االبشيهي اشهابرف ،ظرف يف كل فن مستطاملست.37

.م1891ط،.بريوت،د_ ، دار القلم )هــ850ت (
ان بن موسى املرزباين أبو عبيد اهللا حممد بن عمر عراء،معجم الش.38

عبد الستار أمحد فراج، مطبعة مصطفى البايب : ، حتقيق)هــ384ت (
.م1960/ هــ1379ط،.مصر،د_ احلليب 

أنواع من صناعة راء يف عدةاملوشح يف مآخذ العلماء على الشع.39
علي حممد البجاوي،: يد اهللا حممد بن عمران املرزباين ، حتــأبو عبالشعر،

.م1965ط،.القاهرة،د_ ضة مصر للطباعة والنشر 
،دار ) 209ت( نقائض جرير والفرزدق ، أبو عبيدة بن معمر مثىن .40

.م 1905ط،.بريوت،د_ الكتاب العريب 
:الرسائل واألطاريح

الفخر بني جرير والفرزدق واألخطل، ظافر عبد اهللا الشهري، و املديح .1
.هــ1406بية، جامعة ام القرى،ر رسالة ماجستري، كلية اللغة الع

ائض جرير والفرزدق املضمون والفن، عبداهللا مكارم األخالق يف نق.2
م القرى،جامعة امخيس العمري ،رسالة ماجستري، كلية اللغة العربية،

.هــ1429


پوخته

یه ، دكهڤندا پهیدا بوویه 

دا واتا خراب كرنا ئاڤاهی وەرگرتیه )ههڤدژیا ئاڤاهی(واتایا خۆ دبنهمادا ژ
.

خو هوزانان ڤهدهینیت ، 
ناڤدار بوون ، ب بهرامبهوبڤی جورێ)جهریر و فهرەزدەق و ئهختهل(هوزانڤانان 

دووێئهڤ جورێ

وەردگرتن ، )....ناڤان و(ژ
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.
هوزا  فهرە زدەقی  په

دناڤبهراوادا ههلبوو، و دی برییه ، دا كو بهرسڤا جهریری بدەت ، وفهرەزدەق سهركهفت و ئاگرێ

.ئهمهوییان بوو ههتا گههشتیه لوتكا هونهرێتكو گهشكرنا ڤی جورێ



ABSTRACT
‘”Al-Naqaidh” belongs to a particular type of poetry. It emerged in this domain a long time ago and

flourished in Umayyad era at the hands of Jareer، Al-Farazdaq، Al-Akhtal (three famous poets of
Umayyad era). The origin of this word is from “Naqadha” which means ‘destroying’ or ‘conflict with’ or
‘violation’. In speech، it means the contradiction of the meaning. In poetry، a poet usually conflicts with
another poet (who is his enemy and opponent) in a poetic form by accusing him of being a liar and stating
the opposite of whatever the first poet said. “Naqidha” which was popularized by the three mentioned
poets is the singular of “Naqaidh” which means disagreement and confrontation (between two poets). The
ultimate concern of the second poet is to ruin the poem of his opponent. So if the poem is written in a
satirical form، the second poet responds to it in a similar way and sometimes exaggerates in his criticism
and attacking. Likewise، if the poem contains praises (about himself or his tribe and relatives)، the second
poet provokes him by stating (in his response in a poetic form as well) that the first poet lies and whatever
is said by him in his poem is، in reality، applicable on him (the second poet). This type of poetry tackles
ancestry، relationship، time، achievements، and defects. The unity of theme and agreement of meaning is
obligatory in these types of poems. It must contain praising، satire، and threatening as well. “Al-Naqaidh”
might sometimes cause behind the existence of poem and prose together.

Satire in poetry between Jareer and Al-farazdaq began when a poet from Al-Farazdaq clan asked him
(Al-Farazdaq) to respond to Jareer، and he did so. Jareer replied to him as well، and it continued and
never stopped until the death of Al-Farazdaq. Their satire focused on belittling each other’s clans (tribes)،
disrespecting teach other’s descents، scorning each other’s personalities. Through reading two poems،
called (Al-Naqaidh )، of both poets، it becomes clear how much this type of poetry was developed in
Umayyad era. It actually reached the peak.
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2014لمحاصيل الزراعية وتباينها مكانيا في محافظة دهوك تحليل التركيب النوعي والكمي لبعض ا

ابراهيم خشمان هسام 
العراق-، اقليم كوردستانكلية االداب، جامعة دهوك

)2015آذار، 1:،  تاريخ القبول بالنشر2014كانون االول، 10:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
لمحاصيل الزراعية في محافظة دهوك وتباينها مكانيا حسب الوحدات التركيب النوعي والكمي لبعض ايهدف البحث الى دراسة 

لهذه ها من خالل ابراز واقع، 2014لسنة ) دهوك ، زاخو ، ئاميدي ، عقرة ، بردرش ، الشيخان ، سيميل (التابعة لها وهي )االقضية(االدارية
الحبوب ، ( الشتوية كا من المحاصيل الزراعية كل والتي تشمل  تركيبها النوعي ، دراسة لنوعية المحاصيل المزروعة فيها من خالل تبعَا لسنة ا

الحبوب ، المحاصيل الجذرية ، ( والمحاصيل الزراعية الصيفية كا . ) البقولية محاصيل الخضرية ، و الجذرية ، المحاصيل الزيتية ، الالمحاصيل 
فضال عن ذلك دراسة الكميات المنتجة لكل منها شتوية كانت ام . مستوى المحافظة وعلى ) المحاصيل الزيتية ، المحاصيل الثمرية ، والبقولية 

المكاني كما ونوعا لها على توزيعتبين الرسم خرائط للمحاصيل ، ومن ثم اكثرها انتاجا وعلى مستوى الوحدات االدارية للتعرف على صيفية
.مستوى المحافظة 

.البقوليات حماصيل زراعية  ، حمافظة دهوك  ، تباين مكاين ، احلبوب الشتوية  ،احملاصيل اخلضرية ، الثمرية  ، : الكلمات الدالة 

المقدمة

، فهي تشكل ة احدى ابرز النشاطات االقتصاديةتعد الزراع
ا واليت تشمل بني من االويلالقطاع  ، الزراعة، الصناعة(قطاعا

ري هلذا اذ تعترب العمود الفقري ان صح التعب.التجارة والنقل
بدرجة كبرية يف زيادة الناتج القومي النشاط والذي يساهم

والدخل احمللي خصوصا يف الدول النامية ذات االقتصاديات 
.الزراعية 

ظهرت هذه احلرفة يف منطقة الدراسة ومنذ البدايات االوىل 
من اوىل (لتوطن االنسان يف القرى الزراعية ، فقرية  تل حسونة 

كما دلت عليها االكتشافات االثارية ) القرى الزراعية يف التاريخ 
اذ كانت خري مثال . ليست ببعيدة عن مركز حمافظة دهوك

.التاريخ لظهور االستعمال الزراعي منذ فجر
القمح (متتاز حمافظة دهوك بسيادة الزراعة الدميية الشتوية 

واليت تعتمد على االراضي السهلية فيهايف معظم ) والشعري

وهي تعترب املصدر . الظروف املناخية وبشكل خاص االمطار 
الرئيسي لدخل السكان وخاصة للمزارعني العاملني يف قطاع 

) اتالبقولي(االخرى كـصيل فضال عن زراعة احملا.الزراعة 
.واحملاصيل اخلضرية والفاكهة 

:مشكلة الدراسة
تباين من حيث النوع والكم وجودتايت مشكلة البحث يف

ا يف حمافظة دهوكمكانياهلالنتاج الزراعي وتباين حسب وحدا
وجاء البحث حماولة لتحديد هذا التباين ) االقضية(االدارية 

.حسب فصول السنة احملصويل نوعا وكما ومكانيا 
: فرضية البحث

وجود تباين مكاين للمحاصيل الزراعية ينطلق البحث من 
ملومسي الشتاء دهوك حمافظة يف حسب الوحدات االدارية 

والصيف 
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: ف البحث هد
دراسة التباين املكاين للمحاصيل الزراعية يهدف البحث اىل 

.2014لسنة مومسياَ يف حمافظة دهوك والنوع من حيث الكم 

:البحثمنهجية 
مت االعتماد على املنهج احملصويل لتحليل واقع الكميات 

الزراعي وسممحاصيل الزراعية حسب النوع واملاملنتجة لل
.للوصول اىل نتائج البحث 

للمحاصيل الزراعية في محافظة دهوكالتركيب النوعي 
:وتباينها مكانياً 

مساحة األرض بانه عي احملصويل يقصد بالرتكيب النو 
عادة فرتة زمنية معينةختلف احملاصيل الزراعية خاللاملزروعة مب

وخيتلف مفهوم الرتكيب احملصويل عن مفهوم. ما تكون سنة 
توزيع  والذي يقصد به  استعماالت األرض الزراعية 

اما . مراعي وغابات مزارع و زراعية اىل الراضي استخدامات اال
على احد جوانب استعماالت االرض الرتكيب احملصويل فيقتصر 

الزراعية وهو توزيع االراضي الزراعية على احملاصيل الزراعية 
. 1املختلفة 

ميتاز الرتكيب احملصويل يف حمافظة دهوك بسيادة احملاصيل 
الزراعية الشتوية حسب البيانات الواردة للمنتجات واملساحات 
ا الزراعية  الزراعية للمحاصيل واليت تفوق يف انتاجها ومساحا

وتدل البيانات على تركز  نوعني من . للمحاصيل الصيفية 

يف حمافظة دهوك حسب احملاصيل  الزراعية بالدرجة االساس 
:فصول السنة وهي كاأليت 

المحاصيل الزراعية الشتوية : اوال 
وهي احملاصيل اليت تبدأ زراعتها يف فصل اخلريف وتقضي 
اكرب مدة من منوها يف فصل الشتاء وتنضج اواخر فصل الربيع 

وتشمل احملاصيل الشتوية يف منطقة الدراسة .2وبداية الصيف
القمح الدميي ،القمح االروائي،الشعري (على حماصيل احلبوب 

بالدرجة االساس من حيث االنتاج الزراعي )  الدميي واالروائي
ملنتجات احملاصيل %)80.08(واليت تبلغ نسبتها االمجالية

.  الشتوية يف احملافظة 
،، البطاطالبصل،السلق(واليت تشمل 3اما احملاصيل اجلذرية

%) 15.65(شكلت مانسبته ) ، الشوندر، اجلزرالفجل، الشلغم

ارتفاع نسبتها اىل حمصول من امجايل االنتاج الزراعي اذ يرجع 
عباد الشمس ،الذرة (وتليها كل من احملاصيل الزيتية . البطاطا
الباقالء ،احلمص ، العدس(البقولية كـو ) الكزبرة ، الثوم،الصفراء

على التوايل من %)1.28(و%)2.81(بنسبة ) اليابسة واخلضراء
بينما كانت اقل . امجايل انتاج احملاصيل الشتوية يف احملافظة 

دهوك حمافظة نسبة من التمثيل النسيب للمحاصيل الشتوية يف 
القرنابيط ، اللهانة ، اخلس ، (هي للمحاصيل اخلضرية كـ 

من امجايل االنتاج %)0.16(بلغت وبنسبة) اخلضروات االخرى
.)1(واخلارطة )1(والشكل )2، 1(انظر اجلدولني 

20144لسنة )  طن(االمهية النسبية للمحاصيل الزراعية الشتوية يف حمافظة دهوك حسب االنتاج :)1(جدول 

.2014حمافظة دهوك ، بيانات غري منشورة ، حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املديرية العامة للزراعة يف :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

طن/ كمية االنتاج نوع المحصولت
39298080.08محاصيل الحبوب1

6306.751.28البقوليات2

76822.515.65المحاصيل الجذرية3

13812.52.81الزيتيةالمحاصيل 4

790.90.16المحاصيل الخضرية5

490712.65100المجموع الكلي
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)1(من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول 

*2014يف حمافظة دهوك لسنة ) االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الشتوية :)2(جدول 

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اعتمادا علىجلدول من عمل الباحث ا*

:يتبني من اجلدول اعاله ما يلي
حماصيل احلبوب يف انتاج يايت قضاء بردرش باملرتبة االوىل - 1

ليها باملرتبة الثانية ، يمن امجايل انتاج احملافظة%) 26.1(بنسبة 
والثالثة كل من قضائي الشيخان وسيميل وبواقع نسيب بلغ 

يرجع ذلك اىل السهول . التوايلعلى %) 23.5، 25.81%(
االراضي اليت يغلب طابع الواسعة يف هذه االقضية الثالث 

نسبة عالية من متثيلها املساحي واعتمادها كليا على السهلية 

يف املرتبتني الرابعة وجاء. حلنطة والشعري الدميية كاعلى احملاصيل
وبنسب متقاربة جدا عقرةواخلامسة كل من قضائي زاخو و 

على التوايل من امجايل زراعة احلبوب %) 10.1، %10.3(وبواقع 
.يف احملافظة ، وينطبق عليهما السبب كما يف القضائني السابقني

ضئيلة بينما مل ينل كل من قضائي دهوك وئاميدى سوى نسبة 
، % 3(لغتمن التمثيل النسيب لالنتاج احملصويل للحبوب واليت ب

1.28, البقولیات

المحاصیل
15.65, الجذرية

,  الزيتیةالمحاصیل
2.81

2014لسنة )  طن(االمهية النسبية للمحاصيل الزراعية الشتوية يف حمافظة دهوك حسب االنتاج ): 1(الشكل

المحصول
القضاء

المحاصيل الخضريةالمحاصيل الزيتيةالمحاصيل الجذريةالبقولياتمحاصيل الحبوب
%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

118113101.251.6438.80.5723.60.17141.77دهوك

9236523.5691.118637.724.21401.310.166.48.39سيميل

46541.183425.4217092.2540.39189.723.98ئاميدي

10143725.811241.519.627929.536.49133.966.2483.261.1شيخان

3970310.11695.526.811851.553.90.0311.91.5عقرة

4046010.3127.527594.59.88380.2725.73.25زاخو

10255026.1273043.31932825.23157.822.800بردرش

3929801006306.7510076822.510013812.5100790.9100المحافظة
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80.08
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2.81
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9236523.5691.118637.724.21401.310.166.48.39سيميل

46541.183425.4217092.2540.39189.723.98ئاميدي

10143725.811241.519.627929.536.49133.966.2483.261.1شيخان

3970310.11695.526.811851.553.90.0311.91.5عقرة

4046010.3127.527594.59.88380.2725.73.25زاخو

10255026.1273043.31932825.23157.822.800بردرش

3929801006306.7510076822.510013812.5100790.9100المحافظة
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يرجع السبب اىل سيادة . على التوايل لكليهما %)1.16
.االراضي الوعرة والبيئة اجلبلية على متثيلها املساحي 

اما بالنسبة للمحاصيل البقولية كذلك تسيد قضاء بردرش - 2
، يليه من امجايل االنتاج%)43.3(على املرتبة االوىل بنسبة 

من %) 70(اذ يشكالن معا اكثر من. %) 26.8(بـ عقرة قضاء 
انتاج احملافظة يرجع ذلك اىل توفر الظروف املناخية املناسبة 
ذا النوع  فضال عن االرتباط الوثيق للفالح يف هاتني املنطقتني 
من احملاصيل سواء كوجبة غذائية تقليدية فيهما او مصدرا 

اما املرتبة الثالثة فكانت لقضاء الشيخان املتاخم هلما . للدخل
اما االقضية االخرى . من امجايل االنتاج %) 19.6(وبنسبة 

، % 2، % 5.42(فكان متثيلها النسيب ضئيال جدا فبلغت

ئاميدى ، زاخو ، (على التوايل لكل من اقضية %) 1.1، % 1.6
.على التوايل ) دهوك ، سيميل 

جاء قضاء الشيخان باملرتبة االوىل يف انتاج احملاصيل اجلذرية - 3
يليها . من انتاج احملافظة %)36.4(بنسبة )1انظر اخلارطة (

، % 25.2(وبنسب متقاربة كل من قضائي بردرش وسيميل بـ 

على التوايل ، يعود يف الفضل يف زيادة هذه النسبة اىل %) 24.2
كل اقضية زاخو وئاميدى مث تالها. زراعة حمصول البطاطا 

، % 1.55، % 2.2، % 9.88(ودهوك بواقع نسيب بلغ عقرةو 

.) 1(انظر اخلارطة . على التوايل من االنتاج االمجايل% )0.57

تسيد قضاء الشيخان على انتاج اكثر من ثلثي االنتاج - 4
، يليه قضاء بردرش %)66.2(للمحاصيل الزيتية بنسبة االمجايل
، يرجع ذلك اىل ارتفاع نسبة االراضي املستغلة %)22.8(بنسبة 

يايت قضاء سيميل . فيهما يف زراعة حمصول الذرة الصفراء 
. من االنتاج الكلي للمحافظة %) 10.1(باملرتبة الثالثة بنسبة 

اما االقضية االخرى معا فال يشكل متثيلها النسيب سوى اقل من
.فقط %) 1(
االول ايضا كان من نصيب اما احملاصيل اخلضرية فاملركز- 5

يليه قضاء ئاميدى بنسبة %)61.1(قضاء الشيخان بواقع 
يرجع السبب اىل اعتماد هذه احملاصيل على االرواء %) 23.98(

يف الزراعة وكون هذين القضائني من االقضية الغنية بالثروة 
يليهما كل من قضائي سيميل وزاخو بنسب بلغت ،املائية

بيمنا مل تسجل زراعة .التوايل على %) 3.25، % 8.39(
احملاصيل اخلضرية اي وجود هلا يف قضاء بردرش يف سنة الدراسة 

ا من االقضية الزراعية  .على الرغم من كو
يالحظ من اجلدول بان كل من قضائي بردرش والشيخان - 6

ما قضائني زراعيني يف انتاج  يأتيان دائما يف مرتبة السيادة بكو
.الزراعية الشتوية يف حمافظة دهوك لسنة الدراسةاحملاصيل 
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) .2(من عمل الباحث اعتمادا على الخارطة االدارية لمحافظة دهوك وبيانات الجدول 

الشتوية وحسب درجة وفيما يلي ابرز المحاصيل 
:االهمية  من حيث االنتاجية 

محاصيل الحبوب- 1
القمح (تشمل زراعة حماصيل احلبوب يف حمافظة دهوك 

:وهي كما يلي)الروائي ، الشعري الدميي ،القمح ا

القمح  الديمي  واالروائي- أ
تبني من خالل البيانات املتوفرة لسنة الدراسة بأن احملافظة 

الدميي واالروائي  القمح والشعري بنوعيهفيها زراعة متت 
فضال عن تباين . ) 3(اجلدول ، كما يفكمحصولني شتويني 

.دهوك حمافظة يفتوزيعهما كميا ومكانيا 

*2014دهوك  لسنة يف حمافظة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل احلبوب :)3(جدول 
الوحدةت

االدارية
شعير اروائيشعير ديميقمح اروائي قمح ديمي 

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

112673.31005443.0200دهوك1

8442024.8437512.83357019.8300سيميل2

34751.020011796.5400ئاميدي3

8025523.581921956.371845.510.2411835.97شيخان4

3677110.85951.75208211.5600عقرة5

3801011.1715054.417354.0821064.03زاخو6

8610025.3840024.63805044.7100بردرش7

3402981003409410018005.5100328100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، المصدر السابق :  اعتمادا على الجدول من عمل الباحث *

2014

عقرة
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:يتبني من اجلدول اعاله ما يلي 
يستحوذ القمح الدميي على اكرب نسبة من االنتاج الزراعي - 1

طنا كما )340298(بالنسبة حملاصيل احلبوب وبشكل عام  بلغ 
يأيت قضاء بردرش باملرتبة االوىل النتاج هذا .يف اجلدول اعاله

من امجايل انتاج احملافظة ، %) 25.3(وبنسبة بلغت احملصول
ويليه بنسب متقاربة كل من قضائي سيميل والشيخان باملرتبة 

على التوايل السباب %)23.58، % 24.8(الثانية والثالثة بنسبة 
ذكرت سابقا كتوفر املساحات السهلية الواسعة فيها فضال عن 
الظروف املناخية املناسبة ، بينما حل كل من قضائي زاخو 

على %)10.8، % 11.17(باملرتبة الرابعة اخلامسة بـ عقرةو 
التوايل لالنتاج ، اما قضائي دهوك وئاميدى فكان متثيلهما نسبا 

.مل االنتاج% ) 1.02، % 3.31(تاج بنسبة ضئيلة من االن
جاء قضاء الشيخان باملرتبة االوىل بانتاج القمح االروائي - 2

اي اكثر من نصف انتاج احملافظة من %)56.37(وبنسبة بلغت 
من %) 24.63(يليه قضاء بردرش وبنسبة .القمح االروائي 

بينما ، %) 12.83(بينما حلت  سيميل ثالثا بـ . االنتاج الكلي
.مل يسجل قضائي دهوك وئاميدي اي انتاج للقمح االروائي 

جاء قضاء بردرش باملرتبة االوىل بانتاج الشعري الدميي وبنسبة - 3
اي مايقارب  من نصف انتاج احملافظة من %) 44.71(بلغت 

من %)19.83(يليه قضاء سيميل وبنسبة . هذا احملصول 
والشيخان ثالثا ورابعا بـ عقرة بينما حل كل من . االنتاج الكلي

على التوايل ،بينما سجلت االقضية % ) 10.24، % 11.56(
.) 2(االخرى نسبا متقاربة يف االنتاج انظر الشكل 

اما الشعري االروائي فاقتصر االنتاج على قضائي زاخو - 4
.%) 35.97، %64.03(والشيخان  بنسبة 

الشعير الديمي واالروائي - ب
بان امجايل انتاج الشعري الدميي يف ) 3(يتبني من اجلدول 

اظهرت بأن )2014(لسنة طنا )18005.5(احملافظة قد بلغ 
طنا ) 8050(قضاء بردرش باملرتبة االوىل من حيث  االنتاج  بـ 

من االنتاج الكلي ، بينما بلغ %) 44.71(واليت شكلت مانسبته 
طنا فقط لسنة الدراسة )328(جممل انتاج الشعري االروائي 

.واقتصر انتاجها على قضائي زاخو والشيخان  
المحاصيل البقولية- 2

ء الباقال(ـتشمل البقوليات جمموعة من احملاصيل القرنية ك
على الرغم من عدم وجود زراعة ) واحلمص والعدس والفاصوليا

يتها لبقول باملرتبة الثانية يف امهاالخرية يف منطقة الدراسة ، وتايت ا
وتستخدم  الغذائية بعد احلبوب وهي  مصدر للربوتني النبايت

)4(ويتبني من اجلدول.5علف للحيوانكغذاء لالنسان او 

الكميات املنتجة من البقوليات يف حمافظة دهوك وحسب النوع 
. 2014لسنة 



لد 2015، 601- 578ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

584

)3(اعتمادا على بيانات اجلدول من عمل الباحث 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل البقوليات :)4(جدول 
الوحدةت

االدارية
باقالء يابسةباقالء خضراءعدسحمص

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

33.750.950067.53.4500دهوك1

300.8500391.9900سيميل2

92.52.6123.87115.55.9113217.27ئاميدي3

919.525.9847.7519810.1412015.7شيخان4

712.520.1445.688.37565.528.9537248.69عقرة5

0000127.56.5300زاخو6

175049.460084043.0114018.32بردرش7

3538.2510051.61001953100764100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *
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دھوك سیمیل ئامیدي شیخان

2014يف حمافظة دهوك  لسنة ) االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل احلبوب ): 2(الشكل 
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)3(اعتمادا على بيانات اجلدول من عمل الباحث 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل البقوليات :)4(جدول 
الوحدةت

االدارية
باقالء يابسةباقالء خضراءعدسحمص

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

33.750.950067.53.4500دهوك1

300.8500391.9900سيميل2

92.52.6123.87115.55.9113217.27ئاميدي3

919.525.9847.7519810.1412015.7شيخان4

712.520.1445.688.37565.528.9537248.69عقرة5

0000127.56.5300زاخو6

175049.460084043.0114018.32بردرش7

3538.2510051.61001953100764100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

شیخان عقرة زاخو بردرش

ديميقمح

اروائيقمح

ديميشعیر

اروائيشعیر

2014يف حمافظة دهوك  لسنة ) االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل احلبوب ): 2(الشكل 
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)3(اعتمادا على بيانات اجلدول من عمل الباحث 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل البقوليات :)4(جدول 
الوحدةت

االدارية
باقالء يابسةباقالء خضراءعدسحمص

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

33.750.950067.53.4500دهوك1

300.8500391.9900سيميل2

92.52.6123.87115.55.9113217.27ئاميدي3

919.525.9847.7519810.1412015.7شيخان4

712.520.1445.688.37565.528.9537248.69عقرة5

0000127.56.5300زاخو6

175049.460084043.0114018.32بردرش7

3538.2510051.61001953100764100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

ديميقمح

اروائيقمح

ديميشعیر

اروائيشعیر

2014يف حمافظة دهوك  لسنة ) االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل احلبوب ): 2(الشكل 
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:يتبني من اجلدول اعاله ما يلي 
جاء حمصول احلمص باملرتبة االوىل من حيث االنتاج الزراعي - 1

طنا من امجايل البقوليات املنتجة يف ) 3538.25(للبقوليات بـ
طنا ، )1953(وتلتها باملرتبة الثانية الباقالء اخلضراء بـ . احملافظة 

طنا واخريا العدس بـ )764(بينما شكلت الباقالء اليابسة 
.طنا فقط ) 51.6(
جاء قضاء بردرش باملرتبة االوىل بانتاج احلمص بـنسبة - 2
اي مبا يقارب من نصف انتاج هذه الغلة يف %) 49.46(

اما املركز الثاين فكان من نصيب قضاء الشيخان بواقع فظة ، احملا
من امجايل انتاج %) 20.14(ثالثا بـ عقرة ، حلت %) 25.98(

ئاميدى ودهوك وسيميل وتناوبت اقضية،ص يف دهوك احلم
واخريا مل يشهد قضاء زاخو اي انتاج هلذا احملصول .بنسب اقل 

.) 2(انظر اخلارطة الدراسةسنة 

اما حمصول العدس فلم يشهد انتاجه سوى ثالثة اقضية فقط - 3
يليه قضاء %)88.37(بنسبة بلغت عقرة وهي باملرتبة االوىل 

.%) 3.87(وئاميدى %)7.75(الشيخان بواقع
اما الباقالء اخلضراء فان انتاجها مشل مجيع اقضية احملافظة اال - 4

%) 43.01(ان املرتبة االوىل كانت من نصيب قضاء بردرش بـ 

%)28.95(باملرتبة الثانية بنسبةعقرة من امجايل االنتاج ، تلتها 

ويشكل القضاءان معا ما يقارب من ثالثة ارباع انتاج احملافظة 
بينما يتناوب القضاءان املراتب االوىل ايضا يف . لسنة الدراسة 

انتاج الباقالء اليابسة اذ يايت القضاء االخري باملرتبة االوىل يف 
اي مايقارب من نصف انتاج احملافظة %) 48.69(االنتاج بنسبة 

بينما .من االنتاج الكلي %) 18.32(سبتها اما بردرش فكانت ن
مل يظهر اي انتاج هلا يف ثالثة اقضية مهمة وهي دهوك وسيميل 

.وزاخو لسنة الدراسة

)4(من عمل الباحث اعتمادا على اخلارطة االدارية حملافظة دهوك وبيانات اجلدول 

2014

عقرة
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المحاصيل الجذرية - 3
فادة من جذورها تشمل جمموعة من اخلضر اليت تزرع لالست

، واليت تقوم خبزن املواد الغذائية يف يف الدرجة االوىل
، البصل، السلق، البطاطا، الفجل، الشلغم( ومنها جذورها 

احملاصيل ابرز ويعد حمصول البطاطا من.6)اجلزرالشوندر،
اجلذرية الشتوية املزروعة يف  حمافظة دهوك وكما مبني يف

.)5(اجلدول 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل اجلذرية :)5(جدول 
الوحدة
االدارية

الجزرالبطاطاالشوندرالفجلالشلغمالسلقالبصل
%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

1504.8622.87.2700568.8002100.2900دهوك

160.5224.77.87112581.37426.59001743024.4700سيميل

121039.237624.24107.57.77171.526.9299.11050.153052.6ئاميدي

1304.21196.0615010.8559.59.349090.92745438.542747.4شيخان

115037.280000355.49000000عقرة

662.140000284.3900748310.500زاخو

36211.7317155.540024538.46001855026.0400بردرش

3084100313.51001382.5100637100991007123210057100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

:اجلدول اعاله ما يلي يتبني من 
ساهم حمصول البطاطا مسامهة كبرية يف زيادة انتاج احملاصيل - 1

اجلذرية فقد انتجت احملافظة وعلى الرغم من خلو بعض االقضية 
فقد  انتج . عقرةاملهمة من انتاجها يف سنة الدراسة كقضاء

يأيت من قضاء الشيخان % ) 38.54(طنا  منها نسبة ) 71232(
بينما نال كل من قضائي . الذي حل باملرتبة االوىل يف االنتاج 

، %26.04(بردرش وسيميل املرتبة الثانية والثالثة بنسبة 

واقضية زاخو االنتاج الكلي وعلى التوايل ،من %) 24.47
.)3(ودهوك وئاميدى بنسب اقل انظر اخلارطة 

على اكثر من ثالثة ارباع عقرةاستحواذ قضائي ئاميدى و - 2
االنتاج الكلي للبصل يف حمافظة دهوك لسنة الدراسة وبواقع 

على التوايل لتوفر املصادر %) 37.28، % 39.23(نسيب بلغ 
لكن هذا احملصول قد نال .املائية لزراعتها يف هذين القضائني 

.نصيبه من االنتاج يف مجيع الوحدات االدارية للمحافظة 
ردرش اكثر من نصف االنتاج الزراعي الكلي انتج قضاء ب- 3

اما املرتبة الثانية ،%)55.54(لق يف احملافظة بنسبة حملصول الس

وشهد ،%)24.24(يب قضاء ئاميدى بنسبة فكانت من نص
انتاجها نسبا متقاربة يف كل من اقضية دهوك وسيميل 

منها يف سنة عقرةوالشيخان ، بينما خال كل قضائي زاخو و 
.الدراسة 

ء سيميل بواقع اما حمصول الشلغم فقد تركزت زراعته يف قضا- 4
من االنتاج الكلي للمحافظة ، تاله كل %)81.37(نسيب بلغ 

%) 7.77، % 10.85(من قضائي الشيخان وئاميدي بنسبة 

.لسنة الدراسة بينما خلت االقضية االخرى من االنتاج
دراسة ولكن متت زراعة الفجل يف مجيع اقضية احملافظة لسنة ال- 5

%) 38.46(املرتبة االوىل كانت من نصيب قضاء بردرش بواقع 

اما . %)26.92(من االنتاج الكلي يليه قضاء ئاميدي بنسبة 
.االقضية االخرى فكانت نسب االنتاج فيها متقاربة 

ركزت زراعة كل من الشوندر واجلزر يف قضائي الشيخان - 6
بينما خلت االقضية . وئاميدي ومها يعتمدان على االرواء 

.االخرى يف احملافظة من انتاجهما لسنة الدراسة 
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المحاصيل الزيتية- 4
تشمل الفصائل النباتية اليت تستخدم لغرض استخراج 

الزيوت منها ، وحتتوي عادة على نسب جيدة من املادة الزيتية 

عباد الشمس والسمسم وبذور القطن ( يف مثارها وتشمل 
وجود اربعة انواع )6(يتبني من اجلدول . 7)اخل..... والكزبرة 

فقط من احملاصيل الزيتية الشتوية املزروعة يف حمافظة دهوك

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الزيتية :)6(جدول 
الوحدةت

االدارية
الكزبرةالذرة الصفراءعباد الشمسالثوم

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج
87.3315.639.730000دهوك1

10.9100140010.250.314.77سيميل2

4541.288.5821.85000.467.07ئاميدي3

1715.5911.1828.47910066.665.7388.15شيخان4

003.99.930000عقرة5

3834.86000000زاخو6

0000315023.0700بردرش7

10910039.26100136501006.5100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

2014

) .5(من عمل الباحث اعتمادا على اخلارطة االدارية حملافظة دهوك وبيانات اجلدول 

عقرة
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:يتبني من اجلدول  ما يلي 
يتمتع قضاء الشيخان بانتاج مجيع انواع احملاصيل الزيتية - 1

الواردة يف اجلدول اعاله لسنة الدراسة ، اذ حل باملرتبة االوىل يف 
من الذرة %) 66.66(و %) 88.15(انتاج كل من الكزبرة بنسبة 

انظر الشكل. احملافظة لكال احملصولني الصفراء من امجايل انتاج 
)3 (.
نال حمصول الثوم حصته من االنتاج الذي يعد ضئيال جدا - 2

يف اغلب الوحدات االدارية للمحافظة ولكن قضائي ئاميدي 
من االنتاج ، بنسبة%)75(وزاخو استحوذا على اكثر من 

لقضاء زاخو ، بينما %)34.86(لـقضاء ئاميدي و%) 41.28(
.منها يف سنة الدراسة عقرةخال كل من قضائي بردرش و 

اما بالنسبة النتاج عباد الشمس فقد احتل قضاء دهوك - 3
من %)39.73(املرتبة االوىل من حيث االمهية النسبية البالغة 

االنتاج الكلي هلذا احملصول ، ويليه كل من قضائي الشيخان 
على التوايل  %)21.85، % 28.47(وئاميدي بواقع نسيب بلغ 

، فضال عن ذلك مل تسجل بعض االقضية يف سنة الدراسة اي 
.نسبة من االنتاج 

2014يف حمافظة دهوك  لسنة  ) االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الزيتية )3(الشكل 

)6(من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 
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المحاصيل الخضرية  - 5
تشمل احملاصيل اخلضرية جمموعة من النباتات اليت ترزع 
لالستفادة من اوراقها او مثارها واليت تنبت على سطح الرتبة 

تبني من .وليست جذرية وقد تكون من االصناف الورقية 

البيانات املتوفرة وجود عدد قليل من احملاصيل اخلضرية املزروعة 
اخل .... اللهانة واخلس القرنابيط و (يف احملافظة وهي تشتمل على 

.) 7(وبلغت الكميات املنتجة هلا كما يف اجلدول ) 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل اخلضرية :)7(جدول 
الوحدةت

االدارية
خضراوات اخرىالخساللهانةالقرنابيط

%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج
00146.490000دهوك1

0022.410.394024.3900سيميل2

815.3811251.950069.719.61ئاميدي3

4484.6267.231.1710060.9727276.55شيخان4

00000011.93.35عقرة5

00002414.631.70.48زاخو6

00000000بردرش7

52100215.6100164100355.3100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

:ما يلي )7(يتبني من اجلدول 
يتبني من اجلدول بان هنالك بعض اقضية احملافظة خلت من - 1

عقرة زراعة او انتاج احملاصيل اخلضرية كقضاء بردرش فضال عن 
بينما على العكس من ذلك يقوم قضاء . الذي يفتقر اىل اغلبها 

االنواع ،ويكاد ينفرد بصدارة الشيخان بزراعة وانتاج مجيع 
.االنتاج يف مجيع احملاصيل اخلضرية 

بيط يف قضائني فقط مها تركزت زراعة وانتاج حمصول القرنا- 2
، على التوايل%) 15.38، %84.62(ئاميدي  وبنسبةالشيخان و 

بينما مل يتم زراعتها يف سنة الدراسة يف االقضية االخرى انظر 
.)4(الشكل 

اقتصر زراعة وانتاج اخلس على ثالث وحدات ادارية وهي - 3
،%60.97(الشيخان وسيميل وزاخو اذ بلغت نسب انتاجها 

.على التوايل%) 14.63، %  24.39
استحوذ قضاء الشيخان على زراعة وانتاج احملاصيل اخلضرية - 4

ايل انتاج احملافظة من امج%)76.55(االخرى بواقع نسيب بلغ 
.لسنة الدراسة
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)7(الشكل من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 

المحاصيل الزراعية الصيفية : ثانياً 
وهي احملاصيل اليت يتم زراعتها اواخر الربيع واوائل 

جمموعتني من احملاصيل  وهي حماصيل وتشمل على . 8الصيف 
اخلضر الثمرية واحملاصيل اجلذرية الصيفية واليت  تعترب مصدرا 
مهما لغذاء االنسان يف فصل الصيف ومصدرا مهما لدخل 
ال وهي تعتمد كليا يف زراعتها  الفالحني العاملني يف هذا ا

اتني على السقي او االرواء ويتم عادة اما من نقل املياه اىل البس
البار االرتوازية يف او من العيون والينابيع واارمن مياه اال
.حمافظة دهوك

ميكن تقسيم ابرز احملاصيل الزراعية الصيفية يف حمافظة دهوك 
حسب النوع ومقدار االمهية النسبية النتاج كل منهما اىل 

حماصيل اخلضر الثمرية بـاملرتبة االوىل بواقع انتاجي بلغ  
من امجايل االنتاج الزراعي %) 78.65(وبنسبة ا طن)227503(

)44700(تلتها احملاصيل اجلذرية بـ . الصيفي يف حمافظة دهوك 

ومن مث احملاصيل الزيتية بكمية %)15.45(طنا مشكلة نسبة 
، اما حماصيل %) 3.24(طنا بتمثيل نسيب بلغ ) 9384(بلغت 

طنا )5411(احلبوب الصيفية املتمثلة بالرز فقد بلغ انتاجها 
فضال . ) 5(والشكل )8(كما يف اجلدول%) 1.81(بنسبة 

عن زراعة التبغ واليت مل يتم ذكرها يف اجلدول لضألة انتاجها اذ 
طنا ) 11(زرعت يف قضاء ئاميدي لسنة الدراسة وكانت بواقع 

احملاصيل على مستوى الوحدات االدارية كما تتباين هذه. فقط 
.) 9(يف احملافظة  انظر اجلدول 
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الخس

اخرىخضروات

%2014في محافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االهمية النسبية النتاج المحاصيل الخضرية ) 4(الشكل 
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*2014لسنة )  طن(االمهية النسبية للمحاصيل الزراعية الصيفية يف حمافظة دهوك حسب االنتاج :)8(جدول 
%طن/ االنتاج كمية نوع المحصولت
54111.81محاصيل الحبوب1

22740.78البقوليات2

4470015.45المحاصيل الجذرية3

93843.24المحاصيل الزيتية4

22750378.65المحاصيل الثمرية5

289272100المجموع الكلي

.العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق حكومة اقليم  كوردستان :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

)8(املصدر من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول 

52014
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*2014لسنة )  طن(االمهية النسبية للمحاصيل الزراعية الصيفية يف حمافظة دهوك حسب االنتاج :)8(جدول 
%طن/ االنتاج كمية نوع المحصولت
54111.81محاصيل الحبوب1

22740.78البقوليات2

4470015.45المحاصيل الجذرية3

93843.24المحاصيل الزيتية4

22750378.65المحاصيل الثمرية5

289272100المجموع الكلي

.العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق حكومة اقليم  كوردستان :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

)8(املصدر من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول 

الحبوبمحاصیل

البقولیات

الجذريةالمحاصیل

الزيتیةالمحاصیل

الثمريةالمحاصیل

52014
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*2014لسنة )  طن(االمهية النسبية للمحاصيل الزراعية الصيفية يف حمافظة دهوك حسب االنتاج :)8(جدول 
%طن/ االنتاج كمية نوع المحصولت
54111.81محاصيل الحبوب1

22740.78البقوليات2

4470015.45المحاصيل الجذرية3

93843.24المحاصيل الزيتية4

22750378.65المحاصيل الثمرية5

289272100المجموع الكلي

.العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق حكومة اقليم  كوردستان :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

)8(املصدر من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول 

الحبوبمحاصیل

البقولیات

الجذريةالمحاصیل

الزيتیةالمحاصیل

الثمريةالمحاصیل

52014
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)*2014يف حمافظة دهوك لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الصيفيية :)9(جدول 

.، وزارة الزراعة ، املصدر السابق حكومة اقليم  كوردستان العراق: علىاجلدول من عمل الباحث اعتمادا *

:اجلدول اعاله ما يلي يتبني من 
النتاج والذي بلغ من اقدر احملاصيل الثمرية على اكرب سيطرة- 1
كان نصيب قضاء بردرش النصف بـ.طنا )227503(

عقرة يليه كل من من امجايل انتاج احملافظة،%)50.1( 
والثالثة بواقع انتاجي بلغ نسبته والشيخان باملرتبة الثانية 

اما االفضية. التوايل لالنتاج الكلي على%)9.74، 15.87%(
.االخرى فجاءت بنسب متقاربة من االنتاج 

كذلك نال قضاء بردرش اكثر من نصف انتاج احلبوب - 2
تاله قضاء .من امجاهلا %) 50.34(الصيفية يف احملافظة بنسبة

، بينما مل تشهد اقضية دهوك وزاخو %)38.56(بنسبة عقرة 
) .الرز(وسيميل اي مظاهر النتاج احلبوب الصيفية 

جاء قضاء بردرش باملرتبة االوىل ايضا يف انتاج كل من - 3
، %46.84(حمصويل البقوليات واحملاصيل اجلذرية بنسبة 

على التوايل لالنتاج لكل منهما على مستوى %)39.53
للبقوليات بنسبة عقرة تبة الثانية لقضاء اذ كانت املر . احملافظة 

وقضاء الشيخان للمحاصيل اجلذرية بواقع نسيب %)22.47(
.)4(انظر  اخلارطة. من االنتاج الكلي هلما ) 34.46(بلغ 

اما احملاصيل الزيتية فكان نصيب الشيخان املرتبة االوىل بـ - 4
من امجايل االنتاج ، يليه قضاء قضاء بردرش بنسبة %) 40.44(
، اما ادىن النسب االنتاجية فيها كانت من نصيب %) 35.77(

لكل %) 0.33،% 0.11(بواقع نسيب عقرةكل من دهوك و 
. منهما على التوايل 

المحصول
القضاء

محاصيل الحبوبالمحاصيل الزيتيةالمحاصيل الجذريةالبقولياتالمحاصيل الثمرية 
%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

116895.132079.110502.34100.1100دهوك

159026.99271.18590613.2120713.5100سيميل

103624.5529813.126615.944284.79881.49ئاميدي

215479.471396.111541034.46361340.44681.15شيخان

3611415.8751122.4713163.93300.33277938.56عقرة

178947.86271.186821.5190010.0700زاخو

11399550.1106546.841767539.53319635.77297550.34بردرش

22750310022741004470010093841005411100المحافظة
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) .9(االدارية حملافظة دهوك وبيانات اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على اخلارطة

وميكن امجال ابرز احملاصيل الصيفية حسب امهية االنتاج 
:اىل
محاصيل الخضر الثمرية - 1

ا نبتات عشبية معظمها حويل وبعضها ذو  تعرف اخلضر با
وهي تشكل جزءا من غذاء . حولني ولكنها تزرع سنويا 

( السكان يف خمتلف مناطق العامل ، منها ما يستفاد من مثارها كا
متت . 9)اخل .. .ان والفلفل والبامية واخليار الطماطة والباذجن

االشارة يف بداية االمر اىل احملاصيل الثمرية الستحواذها على 
اكرب قدر من االنتاج الزراعي للمحاصيل الصيفية يف حمافظة 

.دهوك لسنة الدراسة 

2014

ةعقر
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.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، المصدر السابق :  الجدول من عمل الباحث اعتمادا على *

احملاصيل الثمرية املزروعة لسنة يبني ابرز انواع ) 10(واجلدول 
:الدراسة ويتبني منه 

مجيع الوحدات االدارية يف احملافظة تعد منتجة للمحاصيل - 1
الثمرية الصيفية لسد حاجة السوق احمللية لسنة الدراسة ، عدا 
قضاء زاخو اذ افتقر زراعة حمصول الباميا لسنة الدراسة اذ مل 

.ا القضاء تسجل اي بيانات حول االنتاج يف هذ
يالحظ من اجلدول بان قضاء بردرش يايت يف املقدمة بانتاج - 2

لذلك يعد من الوحدات مجيع احملاصيل الثمرية يف احملافظة
%) 64.73(من القرع و%) 66.98(فيساهم بانتاج . الزراعية 

من اخليار % ) 55.1(من الرتعوز و%)62.7(من الباميا و
%) 46.27(الطماطة ومن%)47.34(من الرقي و%) 51.6(و

.من انتاج البطيخ لسنة الدراسة %)41.4(من الباذجنان و
يايت حمصول البطيخ يف املرتبة االوىل من حيث الكميات - 3

طناً ، يتصدر قضاء بردرش انتاج )67392(املنتجة يف احملافظة بـ 
والشيخان عقرة يليه كل من قضائي %)41.1(احملافظة بنسبة

وهو يزرع .على التوايل  %)13.25، % 14.51(بواقع نسيب بلغ 
.يف مجيع الوحدات االدارية 

تبني من اجلدول  بان حمصول الطماطة يأيت باملرتبة الثانية -4
من حيث الكميات املنتجة يف احملافظة لسنة الدراسة بـ 

طنا ، منها كانت حصة قضاء بردرش اكثر من)43245(
نما حل كل من قضائي من امجايل االنتاج ، بي%)47.34(

، % 13(ئاميدي و سيميل باملرتبة الثانية والثالثة بنسبة 

من االنتاج لكل منهما ،%) 12.98
طنا وباملرتبة الثالثة )35871(استحوذت زراعة الرتعوز على - 5

بعد البطيخ الطماطة يف االنتاج الزراعي ، وفيها ايضا تسيد 
من االنتاج %) 62.7(قضاء بردرش على االمهية النسبية بواقع 

عقرة يايت بعدها كل . الكلي هلذا احملصول يف احملافظة 
على التوايل ، وبنسب %) 17.21،% 18.95(والشيخان بواقع 

انظر اخلارطة . متقاربة يايت بعدها الوحدات االدارية االخرى 
)5(
اما الرقي فقد سجل اعلى النسب يف انتاجه يف قضاء بردرش - 6
%)81(اذ يشكالن معا اكثر %) 30.4(عقرةو % ) 51.6(بـ 

.من امجايل انتاج احملافظة من حمصول الرقي لسنة الدراسة

الوحدة
االدارية

القرعالترعوزالفلفلالرقيالبطيخبامياباذنجانالخيارالطماطة
%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

30156.974492.034753.99521.6266009.797172.07602.03600.162604.16دهوك

561612.918598.4133511.21253.934505.1224467.07621211980.552524.03سيميل

56251313956.317756.521404.3514282.114091.182016.8691.193205.12ئاميدي

32987.629284.29858.2832510.1893413.23791.12739.25617417.22524.03شيخان

27186.28426019.26405.3849115.3978014.51052530.42077.02681018.968410.9عقرة

24985.7710444.72217518.300930013.822576.522408.14600.163205.12زاخو

2047547.31218055.1550046.2208064.72790041.41785051.6135045.72250062.7416066.5بردرش

432451002210510011885100321310067392100345831002952100358711006248100المحافظة

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الثمرية :)10(جدول 
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) .10(من عمل الباحث اعتمادا على الخارطة االدارية لمحافظة دهوك وبيانات الجدول 

المحاصيل الجذرية الصيفية- 2
ويزرعان ) البصل والبطاطا اخلريفية (تتمثل مبحصولني فقط ومها 

اية فصل الربيع وحيصد االول يف فصل الصيف واما الثاين يف 

، ، وتعتمدان يف زراعتيهما على االرواءفيتم قلعه يف فصل اخلريف
الكميات املنتجة هلذا احملصول يف حمافظة ) 11(ويبني اجلدول 

.دهوك وحسب الوحدات االدارية 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل اجلذرية :)11(جدول 
الوحدة
االدارية

البطاطاالبصل
%االنتاج%االنتاج

10508.7400دهوك

272622.731809.73سيميل

249220.751690.51ئاميدي

7956.621461644.7شيخان

5884.97282.22عقرة

6825.6800زاخو

367530.61400042.82بردرش

1200810032693100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

2014

عقرة
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:مايلي ) 11(يتبني من اجلدول 
)32693(املنتجة من البطاطا الصيفية اىل وصلت الكميات- 1

مل احمل يايت من قضائي ، معظمهالدراسةافظة لسنة طنا 
، بينما يايت قضاء %)42.82(بردرشو %)44.7(الشيخان 

قضائي دهوك بينما خال ، %)9.73(يميل باملرتبة الثالثة بـس
.من االنتاج وزاخو 

لسنة الدراسةمجيع الوحدات االدارية البصل الصيفي يف ينتج - 2
وسيميل %) 30.6(بنسبة، نصيب بردرش منها املرتبة االوىل

من االنتاج %) 20.75(وئاميدي ثالثا بنسبة %) 22.7(بـ ثانيا 
.)6(انظر الشكل.الكلي

)11(الشكل من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 

المحاصيل الزيتية  - 3
تشمل الفصائل النباتية اليت تستخدم لغرض استخراج 

املادة الزيتية الزيوت منها ، وحتتوي عادة على نسب جيدة من

يف مثارها ومتتاز بوجود مخسة انواع من احملاصيل الزيتية الصيفية 
ةر والسمسم  والذعباد الشمس( املزروعة يف حمافظة دهوك 

.)12(يتبني من اجلدول ). الصفراء وفستق احلقل وفول الصويا
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دھوك سیمیل ئامیدي شیخان عقرة زاخو بردرش

البصل

البطاطا

االداريةالوحداتحسب) طن(الجذريةالمحاصیلالنتاجالنسبیةاالھمیة) 6(الشكل
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*2014يف حمافظة دهوك  لسنة)االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج احملاصيل الزيتية :)12(جدول 
الوحدة
االدارية

فول الصويافستق الحقلالذرة الصفراءعباد الشمسالسمسم
%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج%االنتاج

00104.46000000دهوك

0073.12120013.770000سيميل

39488.943415.17120.140000ئاميدي

51.1314162.94345339.6291006100شيخان

265.8741.78000000عقرة

000090010.320000زاخو

184.062812.5315036.140000بردرش

443100224100871510091006100المحافظة

.وزارة الزراعة ، المصدر السابق حكومة اقليم  كوردستان العراق ، :  الجدول من عمل الباحث اعتمادا على *

:ما يلي )12(يتبني من اجلدول 
هناك تباين كبري يف انتاج احملاصيل الزيتية الصيفية بني - 1

الوحدات االدارية اذ يتواجد انتاجها يف بعض منها وتفتقر 
الشيخان يف فعلى سبيل املثال ينفرد قضاء . االخرى من زراعتها 

زراعة فستق احلقل وفول الصويا على الرغم من حمدودية االنتاج 
.فيه لسنة الدراسة

عباد يتمتع قضاء الشيخان باملرتبة االوىل يف انتاج كل من - 2
من الذرة الصفراء %) 39.62(و %)62.94(بنسبة الشمس  

بينما يايت قضاء بردرش .من امجايل انتاج احملافظة لكال احملصولني
، % 12.5(بالرتبة الثاين يف انتاج هذين احملصولني بنسبة 

من عقرةبينما خيلو قضائي دهوك و .على التوايل %) 36.14
انظر اخلارطة .، وزاخو من عباد الشمس انتاج الذرة الصفراء 

)6(
يايت قضاء ئاميدي باملرتبة االوىل من انتاج السمسم بنسبة - 3
من امجايل انتاج احملافظة ، بينما خيلو كل من دهوك %)88.94(
.وزاخو من هذا احملصول عقرةو 

) .12(من عمل الباحث اعتمادا على اخلارطة االدارية حملافظة دهوك وبيانات اجلدول 

2014

عقرة
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المحاصيل البقولية - 4
تشمل البقوليات الصيفية جمموعة من احملاصيل القرنية 

، اسةيف منطقة الدر ) الوبياء والفاصوليا واملاش(الثالث االتية 
وتايت البقول باملرتبة الثانية يف امهيتها الغذائية بعد احلبوب 

الربوتني النباتية وتستخدم كغذاء لالنسانوهي من مصادر 
الكميات)13(ويتبني من اجلدول . او كعلف للحيوان

املنتجة من البقوليات الصيفية حسب الوحدات االدارية
.2014يف حمافظة دهوك طبقا للنوع للسنة

2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية) طن(االمهية النسبية النتاج البقوليات الصيفية:)13(جدول 

.كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، املصدر السابق حكومة اقليم   :  اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على *

72014

)13(من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 

الوحدةت
االدارية

ماشفاصوليالوبيا
%االنتاج%االنتاج%االنتاج

20710.180000دهوك1

271.320000سيميل2

26112.8424151315.85ئاميدي3

733.596138.1267.32شيخان4

44822.03006376.83عقرة5

271.320000زاخو6

99048.697546.8700بردرش7

203310016010082100المحافظة
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:يتبني من اجلدول اعاله ما يلي 
تنتج اللوبياء يف مجيع الوحدات االدارية لسنة الدراسة ولكن - 1

قضاء بردرش يتصدر االمهية النسبية لالنتاج بنسبة 
من االنتاج الكلي ، يايت بعدها كل من قضائي عقرة %)48.69(

لى التوايلع%)12.84، %22.03(وئاميدي بـ
تنتج احملاصيل البقولية الصيفية الواردة يف اجلدول حسب - 2

انظر .البيانات مجيعها يف كل من قضائي ئاميدي والشيخان 
.)7(الشكل 

زراعة الفاصوليا تفتقر اقضية دهوك وسيميل وزاخو اىل - 3
ش لزراعة ، بينما افتقرت عقرة لزراعة الفاصوليا وبردر واملاش
.املاش

الحبوبمحاصيل- 5
تشمل حماصيل احلبوب الصيفية املزروعة يف حمافظة دهوك 

يزرع يف بعض فقط والذي يعتمد على االرواء و حمصول الرز
الوحدات االدارية يف احملافظة وبشكل رئيسي يف االقضية اليت 
تتوفر فيها املصادر املائية الدائمية حلاجة هذا احملصول اىل املاء 

أن جممل انتاج )14(يف اجلدولمر ، كما هو مبنيبشكل مست
احملافظة يايت من قضائي بردرش وعقرة بواقع نسيب بلغ 

وافتقر كل من دهوك وسيميل وزاخو %)47.02، % 50.33(
.)8(انظر الشكل .لزراعة هذا احملصول لسنة الدراسة 

*2014يف حمافظة دهوك  لسنة )االقضية(حسب الوحدات االدارية ) طن(االمهية النسبية النتاج حماصيل احلبوب الصيفية :)14(جدول 
الوحدةت

االدارية
الرز

%االنتاج
00دهوك1

00سيميل2

881.49ئاميدي3

681.15شيخان4

277947.02عقرة5

00زاخو6

297550.33بردرش7

5910100المحافظة

.حكومة اقليم  كوردستان العراق ، وزارة الزراعة ، المصدر السابق :  الجدول من عمل الباحث اعتمادا على *
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82014

)14(من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول 

مايلي توصل البحث اىل : االستنتاجات
طنا لسنة )490712.65(بلغ امجايل انتاج احملاصيل  الشتوية - 1
القمح الدميي (جاءت حماصيل احلبوب )2014–2013(

بالدرجة االساس )  ،القمح االروائي ، الشعري الدميي واالروائي 
من حيث االنتاج الزراعي واليت تبلغ نسبتها االمجالية 

.فظةملنتجات احملاصيل الشتوية يف احملا%) 80.08(
يتصدر قضاء الشيخان انتاج احملاصيل اجلذرية والزيتية - 2

واخلضرية الشتوية على مستوى احملافظة لسنة الدراسة بواقع نسيب 
على التوايل ، بينما تصدر %)61.1، % 66.2، % 36.4(بلغ 

قضاء بردرش انتاج حماصيل احلبوب والبقوليات الشتوية بنسبة 
.على التوايل %) 43.3، 26.1%(
يف طنا ) 289272(بلغ امجايل انتاج احملاصيل الزراعية الصيفية- 3

حمافظة دهوك جاءت حماصيل اخلضر الثمرية بـاملرتبة االوىل بواقع 
من امجايل %) 78.65(طنا وبنسبة )227503(انتاجي بلغ  

االنتاج الزراعي الصيفي يف حمافظة دهوك

ةالثمرييتصدر قضاء بردرش انتاج احملاصيل الصيفية - 4
والبقوليات واجلذرية واحلبوب على مستوى احملافظة لسنة الدراسة 

% 50.34، %39.53، % 46.84، % 50.1(بواقع نسيب بلغ 

على التوايل ، بينما تصدر قضاء الشيخان للمحاصيل الزيتية )
.من االنتاج الكلي هلذا احملصول %)40.44(الصيفية  بنسبة 

وجود تباين مكاين وكمي يف االنتاج نستنتج من الدراسة بان - 5
قضاء بردرش يايت اذ يايت . الزراعي على مستوى اقضية احملافظة 

باملرتبة االوىل بامتياز النتاج خمتلف احملاصيل الزراعية شتوية  
ويعد قضاءاَ زراعياَ بأكرب درجة من االمهية مبا , كانت ام صيفية 

يف )االقضية(ةينتجه من حماصيل على مستوى الوحدات االداري
.حمافظة دهوك 
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)14(من عمل الباحث اعتمادا على اجلدول 

مايلي توصل البحث اىل : االستنتاجات
طنا لسنة )490712.65(بلغ امجايل انتاج احملاصيل  الشتوية - 1
القمح الدميي (جاءت حماصيل احلبوب )2014–2013(

بالدرجة االساس )  ،القمح االروائي ، الشعري الدميي واالروائي 
من حيث االنتاج الزراعي واليت تبلغ نسبتها االمجالية 

.فظةملنتجات احملاصيل الشتوية يف احملا%) 80.08(
يتصدر قضاء الشيخان انتاج احملاصيل اجلذرية والزيتية - 2

واخلضرية الشتوية على مستوى احملافظة لسنة الدراسة بواقع نسيب 
على التوايل ، بينما تصدر %)61.1، % 66.2، % 36.4(بلغ 

قضاء بردرش انتاج حماصيل احلبوب والبقوليات الشتوية بنسبة 
.على التوايل %) 43.3، 26.1%(
يف طنا ) 289272(بلغ امجايل انتاج احملاصيل الزراعية الصيفية- 3

حمافظة دهوك جاءت حماصيل اخلضر الثمرية بـاملرتبة االوىل بواقع 
من امجايل %) 78.65(طنا وبنسبة )227503(انتاجي بلغ  

االنتاج الزراعي الصيفي يف حمافظة دهوك

ةالثمرييتصدر قضاء بردرش انتاج احملاصيل الصيفية - 4
والبقوليات واجلذرية واحلبوب على مستوى احملافظة لسنة الدراسة 

% 50.34، %39.53، % 46.84، % 50.1(بواقع نسيب بلغ 

على التوايل ، بينما تصدر قضاء الشيخان للمحاصيل الزيتية )
.من االنتاج الكلي هلذا احملصول %)40.44(الصيفية  بنسبة 

وجود تباين مكاين وكمي يف االنتاج نستنتج من الدراسة بان - 5
قضاء بردرش يايت اذ يايت . الزراعي على مستوى اقضية احملافظة 

باملرتبة االوىل بامتياز النتاج خمتلف احملاصيل الزراعية شتوية  
ويعد قضاءاَ زراعياَ بأكرب درجة من االمهية مبا , كانت ام صيفية 

يف )االقضية(ةينتجه من حماصيل على مستوى الوحدات االداري
.حمافظة دهوك 

الصیفیةالحبوبمحاصیل
)  الرز(
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:المصادر 
عبداهللا قاسم  الفخري ، الزراعة يف الوطن العريب ، دار الكتب للطباعة -

1982والنشر ، جامعة املوصل ، 

أشيت سالم صديق ، امكانيات حمافظة دهوك املناخية لزراعة احلبوب ـ -
دراسة يف املناخ التطبيقي ، رسالة ماجستري عري منشورة ، جامعة كوية ، 

.31، ص 2009

ابراهيم : للمزيد من التفاصيل حول تصنيف احملاصيل الزراعية انظر -
االرشاد ، بغداد ، املشهداين ، مبادئ واسس اجلغرافية الزراعية ، مطبعة

. 280–279، ص ص 1970

، وزارة الزراعة ، املديرية العامة للزراعة يف حكومة اقليم كوردستان العراق-
.2014حمافظة دهوك ، بيانات غري منشورة ، 

- خملف مرعي شالل ، ابراهيم حممد حسون القصاب ، جغرافية الزراعة
.342، ص 1996دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، 

.280ابراهيم املشهداين ، املصدر نفسه ، ص -

للمزيد من التفاصيل انظر ، عبداحلميد امحد اليونس، عبدالستار عبداهللا  -
الكركجي ، زراعة احملاصيل الصناعية يف العراق ، دار الكتب للطباعة 

. 1977والنشر ، بغداد ، 

.166أشيت سالم صديق ، املصدر السابق ، ص -

لزراعة، خملف مرعي شالل ، ابراهيم حممد حسون القصاب ، جغرافية ا-
. 330املصدر السابق ، ص 
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اآلثار االجرائية لتفتيش المسكن
-دراسة مقارنة-

جميد خضر أمحد السبعاوي

العراق–اقليم كوردستان، جامعة سوران،كلية القانون والسياسة،فاكليت القانون

)2015آذار، 4: ،  تاريخ القبول بالنشر2014كانون االول، 10: تاريخ استالم البحث(

المقدمة

ش ســـلبية، بــأن ال يعثـــر القـــائم قــد تكـــون نتيجــة التفتـــي
بالتفتيش على أية أشياء أو أوراق أو آثار تتعلق باجلرمية أو 

وعندئـــذ، عليـــه أن يـــدون ذلـــك يف . ختـــدم التحقيـــق عمومـــاً 
ــــيش ــــر . حمضــــر التفت ــــأن يعث ــــة، ب وقــــد تكــــون النتيجــــة إجيابي

املفــــــتش علــــــى أشــــــياء أو أوراق أو أســــــلحة أو آثــــــار تفيــــــد 
ـــة ا ـــا، أو يعثـــر التحقيـــق وتكشـــف عـــن ماهي جلرميـــة وحيثيا

عرضاً على أشـياء تتعلـق جبرميـة أخـرى مل يكـن يقصـدها أو 
وهنا، يتعني على ذلك املفتش أن يقـوم . يستهدفها املفتش

بتثبيـــــت ذلـــــك بدقـــــة يف حمضـــــر التفتـــــيش، مبينـــــاً أوصـــــافها 
وحالتهــــا وكيفيــــة ضــــبطها وحمــــل العثــــور عليهــــا وأقــــوال مــــن 

وحيســـن حتريـــر . اضـــبطت لديـــه أو مـــن يقـــوم مقامـــه بشـــأ
احملضـر مــن نســختني، وأن يوقــع مـن ضــبطت األشــياء لديــه 
والشـهود الـذين حيـوزون املكـان أو يتواجـدون فيـه واملختــار، 
ولصاحب احلق أو ممثله أن حيصل على نسخة أو بياناً عن 

وينبغـي فـوق ذلـك حتريـر املضـبوطات يف . هذه املضـبوطات
ة دون تغيـــــري إحـــــراز مناســـــبة حتـــــافظ علـــــى حالتهـــــا الطبيعيـــــ

وتلصق عليها ورقة تبني تـاريخ الضـبط ومكانـه وسـببه ورقـم 
القضــــــية وتوقيــــــع مــــــن قــــــام بــــــه، علــــــى أن تــــــتم كــــــل هــــــذه 
اإلجراءات قبل مغادرة املكان الذي حصـل فيـه الضـبط مـا 

.)1(أمكن
بيـــــــد أن القـــــــائم بـــــــالتفتيش قـــــــد جيـــــــري التفتـــــــيش دون 

ملشرع أو االلتفات لقواعد التفتيش أو الشروط اليت فرضها ا
دون مراعــاة بعضــها أو املغــاالة َحــّد التعســف يف تطبيقهــا، 

أصــول جزائيــة )86(لــذلك أجــاز املشــرع العراقــي يف املــادة 
ملـــن يتضـــرر مـــن هـــذا اإلفـــراط أو ذلـــك التفـــريط االعـــرتاض 

التحقيــــــق وعلــــــى علــــــى إجــــــراءات التفتــــــيش لــــــدى قاضــــــي 
ــــه حيــــث مــــن . علــــى وجــــه الســــرعةالقاضــــي أن يفصــــل في

ــــــع أ ــــــرية يف إجــــــراءات التفتــــــيش املتوق ن حتصــــــل أخطــــــاء كث
فقــد يكـــون التفتــيش غـــري مســتند علـــى. وشــروطه القانونيـــة

أمـــر مـــن قاضـــي التحقيـــق، أو حصـــل بـــأمر مـــن جهـــة غـــري 
أو قـــد . ، أو يقـــوم بتنفيـــذه شـــخص غـــري خمـــتص)2(خمتصـــة

يقـــــــع خطـــــــأ يف عمليـــــــة تنفيـــــــذ التفتـــــــيش، كضـــــــبط أشـــــــياء 
تفتــيش أشــخاص ال مدسوسـة أو ال عالقــة هلــا باجلرميـة، أو

عالقــــة أو ضــــرورة هلــــم باجلرميــــة، أو تفتــــيش أنثــــى مــــن قبــــل 
وحيـدد لـه أمهيتـهممـا يضـفي علـى البحـث رجل، وحنو ذلـك

وميكـــن للمعـــرتض أن يســـلم املفـــتش طلـــب . غايتـــه وهدفـــه
اعرتاضه أو يبديه له شفهياً خـالل التفتـيش، وعلـى املفـتش 

علــــى تــــدوين اعرتاضــــه يف حمضــــر التفتــــيش وعرضــــه بعدئــــذ
.قاضي التحقيق للفصل فيه

والتفتــــيش، كواحــــد مــــن اإلجــــراءات التحقيقيــــة املهمــــة 
بــني مصــلحتني والتوفيــق والتنســيق واخلطــرية، حيــاول املوازنــة 

تمع يف كشـف حقيقـة اجلرميـة والعقـاب  متناقضتني، حق ا
عليهـــــا وحــــــق األفــــــراد يف احلفـــــاظ علــــــى حرمــــــة مســــــاكنهم 

م م م وحريا . ن املساس أو االعتداءوأسرارهم وخصوصيا
ومــــن أجــــل ذلــــك، نظــــم القــــانون إجــــراء التفتــــيش مبوجــــب 
ـــــة  ـــــة يف صـــــورة شـــــروط وقيـــــود وضـــــوابط واجب قواعـــــد قانوني
اإلتبـــاع، حبيـــث يكـــون جـــزاء التجـــاوز عليهـــا أو خرقهـــا أو 

علـى اعتبـار أن هـذا اجلـزاء، أداة . االلتفات عنها، الـبطالن
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ى مشـــروعية تلـــك مهمـــة يف الرقابـــة القانونيـــة والقضـــائية علـــ
اإلجـــراءات، حبيـــث ميثـــل الوســـيلة العمليـــة املنتظـــرة لتحقيـــق 
ســـــالمة اإلجـــــراءات القضــــــائية وفـــــروض العدالـــــة يف ســــــائر 

البحــث إشــكاليةمــن هنــا تكمــن .مراحــل الــدعوى اجلزائيــة
يف اجتــــاه املشــــرع العراقــــي اىل عــــدم وضــــع قاعــــدة أو نظريــــة 

فضــًال علــى . عامــة للــبطالن أســوًة مبــا فعلــه القــانون املــدين
أن املشرع االجرائي اجلزائي مل يضع معياراً منضـبطاً وضـيقاً 
لضـــبط االمـــور املتعلقـــة حبـــق اخلصوصـــية كالرســـائل والصـــور 

كما أن املشرع مل مينع ضبط . واالوراق واملكاملات وحنوها 
.االشياء واملستندات املتعلقة حبقوق الدفاع وأسرار املتهم 

بعمليــة املوازنــة وبلــوغ التــوازن البحــث قيــام املشــرعويفــرتض
او التوفيـــــق والتنســـــيق علـــــى االقـــــل يف ســـــبيل التعامـــــل مـــــع 

.االآثار االجرائية املرتتبة على تفتيش املسكن
ـــج نظـــري مقـــارن منهجيتـــهواعتمـــد البحـــث يف  علـــى 

ومـنهج تطبيقـي عملـي حيتضـن اجلانـب وحتليل للنصـوص ، 
.النظري ويصره اىل حقائق عملية واضحة

علـــى مـــا تقـــدم، ميكـــن بســـط اآلثـــار املرتتبـــة علـــى تنفيـــذ و 
: فصلنيالتفتيش يف 

ضــبط األشــياء واإلطــالع عليهــا والتصــرف –األولالفصــل
.ا

.بطالن التفتيش–الثاينالفصل

األولفصلال

ضبط األشياء واإلطالع عليها والتصرف بها

غايـــــة التفتــــــيش واهلــــــدف مــــــن إجرائــــــه، ســــــواء تفتــــــيش 
ضـبط األشـياء الـيت تفيــد يف  (ملسـاكن، هـي األشـخاص أو ا
ـــا دليـــل )كشـــف احلقيقـــة ، فهـــي األشـــياء الـــيت تعـــد يف ذا

ــــــدليل ــــــك ال . اجلرميــــــة أو مــــــا ميكــــــن أن يســــــتخرج منهــــــا ذل
وعمومـــا، ميكـــن للقـــائم بــــالتفتيش اإلطـــالع علـــى األشــــياء 

. املضبوطة إالّ إذا ورد يف القانون استثناء يقضي بغري ذلـك
ـــالتفتيش التصـــرف باألشـــياء ومـــن مث، يتعـــني علـــى ا لقـــائم ب

.املضبوطة مبعرفة قاضي التحقيق أو احملكمة وفقاً للقانون

وممـــا ال شـــك فيـــه، أن موضـــوع الضـــبط يقتضـــي بعـــض 
األمـــر الـــذي يتعـــني معـــه . التفصـــيل الـــذي يصـــب يف بيانـــه

. األول، ضـبط األشـياء املتعلقـة باجلرميـة: بحثنيعرضه يف م
األشــــــــياء املضــــــــبوطة ىأمــــــــا الثــــــــاين، فهــــــــو اإلطــــــــالع علــــــــ

ا .والتصرف 

األولالمبحث
ضبط األشــياء المتعلقة بالجريمة

ال جيري ضبط األشياء املتعلقـة باجلرميـة بصـورة مطلقـة، 
فهناك أشياء جيوز ضبطها، وأشياء أخرى ال ميكن ضـبطها 

وعليـــه، ميكـــن تنـــاول هـــذا املوضـــوع مـــن . أحيانـــاً أو إطالقـــاً 
. األول، األشياء اليت جيـوز ضـبطها: التالينيخالل الفرعني 

.ين، األشياء اليت ال جيوز ضبطهاوالثا
األولالمطلب

األشياء التي يجوز ضبطها
األصــل يف األشــياء الــيت جيــوز ضــبطها أن تكــون أشــياء 
ماديــــة ذات كيــــان ظــــاهر ملمــــوس، حيوزهــــا املــــتهم نفســــه،  

يء كالســـالح الـــذي اســـتعمله يف ارتكـــاب اجلرميـــة، أو الشـــ
ــــــــا، كاملســــــــروقات أو الشــــــــخص  الــــــــذي نــــــــتج عــــــــن ارتكا

بيــــد أن األمــــر ال يقــــف . املخطــــوف أو احملتجــــز بغــــري حــــق
دائماً على هـذه الصـورة وعنـد هـذا التوصـيف، حيـث جيـوز 

علـى مكاملــات هاتفيــة –يف معنـاه الواســع–أن يـرد الضــبط 
ســلكية أو الســلكية، أو علــى أشــياء يف حيــازة غــري املــتهم  

.أو احملاميكاملدافع عنه 
وتتحدث بعض القـوانني عـن ضـبط األشـخاص، ولعـل 

ـــذا الضـــبط هـــو  علـــيهم، وإن القـــبض ) القـــبض(املقصـــود 
على األشخاص خيضع ألحكام خاصة يف القانون املقارن، 
ختتلــف عـــن ضــبط األشـــياء، بينمــا ســـاوت معظــم القـــوانني 

وحيـــث يتفـــق . بـــني ضـــبط العقـــار وضـــبط األشـــياء املنقولـــة
ن ضـــــبط األشـــــياء يــــرد علـــــى شـــــيء مـــــادي اجلميــــع علـــــى أ

ملموس، فإن االختالف قائم على ضبط األشياء املعنويـة، 
ــا ال تصــلح حمــًال للضــبط، كمــا هــو  حيــث يــرى الــبعض أ
احلـــال يف مراقبـــة احملادثـــات اهلاتفيـــة أو التســـجيل بالوســـائل 
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دف إىل احلصول  العلمية احلديثة، فتلك إجراءات متميزة 
مثـــل االعـــرتاف أو الشـــهادة، فهـــي علـــى دليـــل قـــويل، مثلـــه

أقرب إىل تلـك األدلـة منهـا إىل ضـبط األشـياء، وإن كانـت 
ــــه يف أخــــذ أقــــوال  أســــاليبها خمتلفــــة عمــــا هــــو متعــــارف علي

م أو أخــذ أقــوال الشــهود ومهمــا يكــن . املتهمــني واســتجوا
األمــــر، فــــإن طبيعــــة الضــــبط الــــذي حنــــن بصــــدد حبثــــه هــــو 

، ألن الضـــبط هـــو الضـــبط كـــإجراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق
غاية التفتيش الذي يفيد التحقيق، ومىت جتـرد التفتـيش مـن 

فلقـــد أوجـــدت غالبيـــة القـــوانني أســـلوباً . غايتـــه وقـــع بـــاطالً 
بـــــديًال لضـــــبط األشـــــياء بغـــــري أســـــلوب التفتـــــيش، وخصـــــته 
بســـــلطة التحقيـــــق، مســـــي بطلـــــب اإلبـــــراز أو األمـــــر بتقـــــدمي 

ائز الشـــيء، حيـــث أجــــازت لســـلطة التحقيــــق أن تـــأمر احلــــ
لشـــيء تـــرى ضـــبطه، أو اإلطـــالع عليـــه، بتقدميـــه إليهـــا يف 

فقد أجـاز القـانون املصـري ذلـك يف . زمان ومكان حمددين
لقاضـي التحقيـق أن يـأمر ((-:إجراءات بقولـه) 99(املادة 

...)) احلــائز لشــيء يـــرى ضــبطه أو اإلطـــالع عليــه بتقدميـــه
وعاقــــب املمتنــــع بعقوبــــة االمتنــــاع عــــن الشــــهادة الــــواردة يف

.)3(منه)284(املادة 
أمــــا املشــــرع العراقــــي، فقــــد جعــــل التفتــــيش إجــــراء تــــاٍل 
ميكــن لقاضـــي التحقيــق اللجـــوء إليـــه إذا مل ميتثــل مـــن وجـــه 
أمـــر التقـــدمي إليـــه ألمـــر القاضـــي بتقـــدمي مـــا لديـــه ممـــا يفيـــد 

أصــــول جزائيـــة علــــى )74(التحقيـــق، حيـــث نصــــت املـــادة
أشـياء أو أوراق إذا تـراءى لقاضـي التحقيـق وجـود ((-:أنه

تفيد التحقيق لدى شخص فله أن يأمره كتابة بتقـدميها يف 
ميعـــاد معــــني وإذا أعتقــــد أنــــه لــــن ميتثــــل هلــــذا األمــــر أو أنــــه 
ــــــــــه أن يقــــــــــرر إجــــــــــراء التفتــــــــــيش وفقــــــــــاً  ريبــــــــــا فل خيشــــــــــى 

)).للمواد التالية
وعلى ما تقدم، فإن موضوع األشياء اليت جيوز ضبطها 

ته مـــــــن خـــــــالل فهومـــــــه وتفصـــــــيالميكـــــــن تناولـــــــه وبســـــــط م
-:التقسيمات التالية

معيار تحديد األشياء التي يجوز ضبطها-الفرع األول
وضــــعت القــــوانني بعــــض القيــــود الــــيت تــــرد علــــى ضــــبط 
األشـــياء، بوجـــوب عالقتهـــا باجلرميـــة حبيـــث صـــاغت معيـــار 

لذلك يتفرع إىل عدة ضوابط، فكان املعيار العام أن تكون 
، وضــوابط ذلــك املعيــار هــي )رميــةذات صــلة باجل(األشــياء 

، أو )أســـتعمل يف ارتكـــاب اجلرميـــة(أن تكـــون األشـــياء ممـــا 
ـــــــــا( وقعـــــــــت عليـــــــــه اجلرميـــــــــة، أي (، أو )نـــــــــتج عـــــــــن ارتكا

فــــإذا مل ينطــــو ). كــــل مــــا يفيــــد التحقيــــق(، أو )موضــــوعها
الشـــيء املضـــبوط علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن هـــذه القيـــود أو 

طه وقـــع اإلجـــراء الضـــوابط، فـــال جيـــوز ضـــبطه، وإذا مت ضـــب
.)4(باطًال ووجب رد الشيء إىل صاحبه

وغــين عــن البيــان، أن املشــرع بوضــعه هــذه القيــود قصــد 
ا كدليل  البحث واحملافظة على هذه األشياء بالنظر إىل قو

فهـو حـاول مـن ناحيـة، أن . إثبات ضد املتهم أو ملصـلحته
ا من العبث أو اإلخفاء، ويتفـادى مـن ناحيـة أخـرى  يصو

. ف القـــائم بـــالتفتيش بالبحـــث دون هـــدى أو هـــدفتعســـ
فضًال على كون هـذه القيـود أو الضـوابط هـي الوسـيلة الـيت 

.تقود إىل استظهار احلقيقة وصون حقوق اآلخرين
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن هـــذه الضـــوابط تـــرد علـــى ســـبيل 
املثال ال احلصر، فغالبـاً مـا يـردف املشـرع هـذه الضـوابط يف 

وكـل مـا يفيـد  يف (جيـوز ضـبطها بعبـارة حتديد األشياء الـيت
، مثلمــــــــا كانــــــــت إشــــــــارته إىل ألفــــــــاظ ))كشــــــــف احلقيقــــــــة

تـــرد علـــى ســـبيل املثـــال )) األشـــياء، واألوراق، واألســـلحة((
واإليضــاح والتأكيــد علــى األمــور املهمــة بعبــارات فضفاضــة 
عامة تستوعب الفروض األخرى وتعطـي تصـوراً واضـحاً ملـا 

هـذا النحـو، يسـتخلص معيـار علـى . ميكن أن يقاس عليها
ــــا  مجيــــع األشــــياء ((حتديــــد األشــــياء الــــيت جيــــوز ضــــبطها بأ

ـا تفيـد يف كشـف  مهما كانت طبيعتها الـيت يقـدر احملقـق أ
فاملعيار، هو الصلة الوثقى بني الشيء واجلرميـة، )). احلقيقة

بالقدر الذي جتعل فيه هذه الصلة الشيء مفيداً يف كشف 
ـــذه ويتعــني. حقيقــة اجلرميــة علـــى القــائم بــالتفتيش التقيــد 

الصلة ويضبط ما ميكن أن يسـتخلص منـه دليـل اإلدانـة أو 
.)5(الرباءة على السواء

ومصــداقاً ملــا تقــدم، خــول القــانون الفرنســي يف املــادتني 
إجـــراءات، قاضـــي التحقيـــق وضـــابط البـــوليس ) 56و 97(

ضـــبط األشـــياء ذات الفائـــدة يف كشـــف (القضـــائي ســـلطة 
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رت حمكمــة الــنقض كغايــة إلجــراء التفتــيش، وحظــ) حلقيقــةا
الفرنســـية حجـــز الوثـــائق أو األشـــياء لغـــري حاجـــة التحقيـــق 

.)6(ومقتضياته
وكقاعــــدة عامــــة يف القــــانون اإلنكليــــزي، فإنــــه ال جيــــوز 
للبــــوليس اإلنكليــــزي أن يضــــبط مــــن األشــــياء مــــا لــــيس لــــه 

وقد حـاول القضـاء اإلنكليـزي وضـع بعـض . عالقة باجلرمية
س واملعـــايري ملـــا ميكـــن ضـــبطه يف بعـــض القضـــايا مـــن األســـ

جرميـــة جســـيمة تإذا ارتكبـــ(... أشـــياء، بإجازتـــه الضـــبط 
ـا  ويتبني أن األشياء املنـوي ضـبطها أدلـة ماديـة علـى ارتكا

).وثبت أن حائز هذه األشياء مشرتك يف ارتكاب اجلرمية
ــــا، فقــــد بينــــت مــــا ميكــــن  أمــــا احملكمــــة األمريكيــــة العلي

ا ضـــبطه مــــن أشــــ ، وهــــو اجتــــاه املــــادة )باألدلــــة(ياء وحصــــر
كمـا جـاء يف قـانون إجـراءات . من القانون الفيدرايل)18(

مـــا قبــــل احملاكمــــة األمريكــــي حتديــــداً ملــــا ميكــــن ضــــبطه مــــن 
أيــــة أدلــــة أو معلومــــات، ((-:األشــــياء يف األحــــوال التاليــــة

باســــــتثناء املعلومــــــات احملصــــــنة، متعلقــــــة بارتكــــــاب اجلرميــــــة 
وكـــذلك مـــا حيظـــر حيازتــــه، . أيـــة جرميـــة أخـــرىاجلنائيـــة أو

ا غري قانونية وفوق . ومتحصالت اجلرمية، وأية أشياء حياز
ا أعدت  ذلك األسلحة، وأية أشياء استخدمت أو يبدو أ

.)7())الرتكاب اجلرائم
وعــودة إىل املشــرع العراقــي، فقــد وضــع معيــاراً حمــدداً يف 

األشــــياء عنــــد أصــــول جزائيــــة، بإجازتــــه ضــــبط ) 76(املــــادة 
أشــــياء ((... التفتــــيش يف جرميــــة غــــري مشــــهودة إذا كانــــت 

ا أو عليهـا جرميـة أو يوجـد فيهـا شـخص حمجـوز  ارتكبت 
بينمـا وضـع معيـار واسـع ...)). بغري حق أو ارتكـب جرميـة

اجــداً لضــبط األشــياء عنــد التفتــيش يف اجلرميــة املشــهودة إذ
تفيـــد يف  األوراق أو األشـــياء الـــيت ((... كـــان ذلـــك خيـــص 

، وحنيــــل التعليـــــق علــــى هـــــذا املعيـــــار...))كشــــف احلقيقـــــة
أو ذاك يف موقــــــف مشــــــرعنا إىل مــــــا تقــــــدم بيانــــــه للتشــــــابه 

.وتفادي التكرار
وحيــث أن األشــياء واألســلحة وحنوهــا، ال يثــري ضــبطها 
مشـــكلة يف العـــادة الســـيما وإننـــا عرضـــنا لبحثهـــا بإســـهاب 

زء من هـذه األشـياء ممـا فيما سبق، فإننا سنعرض لضبط ج

. واملكاملـات وحنوهـايثري اختالف بني القوانني مثـل األوراق
.ودوننا ذلك

ضـــبط األوراق والوثـــائق والمســـتندات -الفـــرع الثـــاني
ونحوها

إجـراءات ) 91(أباح املشرع املصـري للمحقـق يف املـادة 
األوراق واألســـــلحة وكـــــل مـــــا حيتمـــــل أنـــــه ((جنائيـــــة ضـــــبط 

اجلرميـــة أو نـــتج عنهـــا أو وقعـــت عليـــه اســـتعمل يف ارتكـــاب
وكـــذا األمـــر بالنســـبة )). وكـــل مـــا يفيـــد يف كشـــف احلقيقـــة

منـــه ) 55(ملــأموري الضـــبط القضـــائي، حيــث نصـــت املـــادة 
ملـــأموري الضـــبط القضـــائي أن يضـــبطوا األوراق ((علـــى أن 

واألسلحة واآلالت، وكل مـا حيتمـل أن يكـون قـد اسـتعمل 
ا، أو ما وقعت عليه يف ارتكاب اجلرمية، أو نتج عن ارتكا

اجلرميـــة، وكــــل مــــا يفيــــد يف كشـــف احلقيقــــة، وتعــــرض هــــذه 
األشـياء علــى املـتهم، ويطلــب منــه إبـداء مالحظاتــه عليهــا، 

يوقــع عليــه مــن املــتهم، أو يــذكر فيــه و ويعمــل بــذلك حمضــر 
بينمـــــا حظـــــر هـــــذا القـــــانون علـــــى )). امتناعـــــه عـــــن التوقيـــــع

ـا حفاظـاً مأموري الضبط القضائي فـض األوراق  أو حمتويا
علــى مــا تتضــمنه هــذه األوراق مــن أســرار، بقولــه يف املــادة 

إذا وجـــــــدت يف منـــــــزل املـــــــتهم أوراق ((-:إجـــــــراءات) 52(
وز ملـــــأمور الضـــــبط خمتومـــــة أو مغلفـــــة بأيـــــة طريقـــــة فـــــال جيـــــ

وال جيـــــوز فـــــض األختـــــام يف كـــــل )). القضـــــائي أن يفضـــــها
ـــه هـــذه الصـــالحية إالّ  حبضـــور األحـــوال حـــىت ملـــن كانـــت ل

املــتهم أو وكيلــه ومــن ضــبطت عنــده هــذه األشــياء أو بعـــد 
م لــذلك، بغيــة احملافظــة علــى ذاتيــة هــذه األشــياء فــال  دعــو

.تفادي توهينهليرد عليها تغيري، و 
وهكذا، جاء القانون املصري صرحياً على أن التحصني 
ال يشـــمل بالنســـبة لســـلطة مـــأمور الضـــبط القضـــائي ســـوى 

وحرصـاً علـى سـرية . ةقـملغلفة بأية طرياألوراق املختومة أو ا
املعلومات اليت تستخلص من التفتيش وما يرتتب عليه مـن 

منــه علــى ) 58(ضـبط األشــياء واألوراق، فقـد نصــت املـادة 
كــل مــن يكــون قــد وصــل إىل علمــه بســبب التفتــيش ((أن 

ــا إىل  معلومـات عــن األشـياء واألوراق املضــبوطة، وأفضـى 
ا بأيـة طريقـة كانـت، أي شخص غري ذي صفة أو ان تفع 
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مــــــــــن قــــــــــانون 310يعاقـــــــــب بالعقوبــــــــــات املقــــــــــررة باملـــــــــادة 
وهـــذه القاعـــدة . واملتعلقـــة جبرميـــة إفشـــاء الســـر)) العقوبـــات

جــــاءت تطبيقــــاً ملبــــدأ ســــرية التحقيــــق االبتــــدائي الــــواردة يف 
بل إن املشرع املصري حرص . إجراءات مصري) 75(املادة 

يجة ضبط األوراق بناء ادي الضرر الذي قد يقع نتعلى تف
على التفتيش ومن مث ال ميكن تالفيه أو إصالحه فـنص يف 

ملـــن ضـــبطت إذا كـــان ((منـــه علـــى أنـــه )59(املـــادة
ــــة فيهــــا، تعطــــى ــــده األوراق مصــــلحة عاجل لــــه عن
))القضــائيصــورة منهــا مصــدق عليهــا مــن مــأمور الضــبط 

)8(.
ومثله السوري (دين أما النصوص الواردة يف القانون األر 

فقـــد جـــاءت مبهمـــة عامـــة تشـــمل الورقـــة عمومـــاً ) واللبنـــاين
ولـــو كانـــت مقلوبـــة أو مثنـــاة أو موجـــودة داخـــل املظـــروف، 

الضـــبط القضـــائي اإلطـــالع علـــى يفحظـــرت علـــى مـــأمور 
األوراق قبل ضبطها يف حالة ممارستهم إلجـراءات التفتـيش 

ا مبوجـب  م املخولني  القـانون والضبط، مستندين لسلطا
يف أحوال التلبس، دون أن يشمل ذلك طبعاً حالة أنابتهم 

أصـول ) 34(حيـث نصـت املـادة . من قبـل سـلطة التحقيـق
أردين علـــــى حـــــق املـــــدعي العـــــام وحـــــده يف ضـــــبط األوراق 
واألشـياء الـيت يعثـر عليهـا يف مسـكن املشـتكى عليـه خــالل 
التفتــيش ســواء كانــت تؤيــد التهمــة أو الــرباءة، وجيــب عليــه 

اع وأجازت هذه املادة للمدعي العام . ندئذ تنظيم حمضراً 
ومـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي املســـــتناب واملشـــــتكي عليـــــه أو 

. وكيلـــه، اإلطـــالع علـــى األوراق قبـــل اختـــاذ القـــرار بضـــبطها
منـــه أجـــازت للمـــدعي العـــام وحـــده أو )89(بيـــد أن املـــادة 

ــــــة املســــــتناب وفقــــــاً لألصــــــول أن  ملوظــــــف الضــــــابطة العدلي
ـــــع علـــــى األوراق الـــــيت اقتضـــــى احلـــــال البحـــــث عنهـــــا، يطل

.)9(قبل ضبطها
إجــــراءات )97(ويف القـــانون الفرنســـي، نصـــت املـــادة  

علـــى مـــا يضـــمن حـــق قاضـــي التحقيـــق أو ضـــابط البـــوليس 
القضــائي وحــدهم اإلطــالع علــى الوثــائق واملســتندات قبــل 

ارد يف املــادة ضــبطها، ومل يقيــد هــذه الســلطة إال بالقيــد الــو 
منــه بلــزوم احـــرتام ســر املهنــة، وخبـــالف ذلــك فـــإن ) 96/3(

مـــن ال حيـــرتم ســـر املهنـــة يعـــد مرتكبـــاً جلرميـــة اإلفشـــاء بـــدون 
ا أو أصحاب احلقـوق أو املرسـل  تصريح من املتهم املعين 

. منه) 98(إليهم، ويعاقب بالسجن أو الغرامة وفقاً للمادة 
منـه )56(صاً يف املـادة ومل يتضمن القانون الفرنسي وخصو 

املتعلقـــة بـــالتفتيش بنـــاء علـــى حالـــة التلـــبس مـــا حيظـــر علـــى 
ضـــــابط البــــــوليس القضــــــائي اإلطــــــالع علــــــى األوراق، فلــــــه 
الســـلطة املطلقـــة يف فضـــها واإلطـــالع عليهـــا وقيـــده الوحيـــد 

وكان ذلك هو اجتاه القانون املغريب . هو احرتام السر املهين
والقـانون اجلزائـري يف املـادة مسـطرة جنائيـة،)66(يف املادة 

.مسطرة جنائية)45(
ومل يضــع القــانون اإلنكليــزي وال القــانون األمريكــي أي 
قيود على ضبط األوراق يف املسـاكن أو لـدى املتهمـني، أو 
فضها، أو اإلطـالع عليهـا، سـوى مـا تفرضـه محايـة حقـوق 
الــدفاع مــن حصــانة علــى تلــك األوراق املودعــة يف مكاتــب 

واملستشارين، فيما يتعلق بضـرورة احـرتام سـر املهنـة احملامني 
.)10(وحقوق الدفاع

وبــــالرجوع إىل موقــــف القــــانون العراقــــي، جنــــد أنــــه كــــان 
يف التمييـــــز بـــــني نـــــوعي –أســـــوة بالقـــــانون املصـــــري–موفقـــــاً 

، 75، 74(األوراق املـــــذكورة آنفـــــاً، حيـــــث أجـــــاز يف املـــــواد 

املشــهودة أصــول جزائيــة، لقاضــي التحقيــق يف اجلــرائم) 79
وغـــري املشـــهودة، وللقاضـــي أو عضـــو الضـــبط القضـــائي يف 

واألشــــياء ذات ) األوراق(اجلــــرائم املشــــهودة، البحــــث عــــن 
منــــه ) أ/84(وأجــــاز يف املــــادة . الصــــلة باجلرميــــة، وضــــبطها

ــــل االدعــــاء العــــام  للقــــائم بــــالتفتيش والقاضــــي واحملقــــق وممث
ــــــى  الرســــــائل واألوراق واألشــــــياء الشخصــــــية(اإلطــــــالع عل

دون غــريهم، هــذا بالنســبة لــألوراق غــري املختومــة ) األخــرى
مـــن املـــادة ) ب(بيـــد أنـــه حظـــر يف الفقـــرة . أو غـــري املغلفـــة

عليهـــــا، إال مـــــن قبـــــل ) واإلطـــــالع(األوراق ) فـــــض(عينهـــــا 
قاضــي التحقيــق أو احملقــق، إذا كانــت هــذه األوراق خمتومــة 
أو مغلفـة بأيـة طريقـة كانـت، بـل وأوجـب أن يكـون الفــض 

اإلطـــالع مـــن قاضـــي التحقيـــق أو احملقـــق حبضـــور املـــتهم أو 
ــــــا بقــــــدر اإلمكــــــان، ولــــــه أن يعيــــــدها إىل  وذوي العالقــــــة 

وإذا قـــام أحـــد . صــاحبها إن مل تظهـــر هلـــا عالقــة بالـــدعوى
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ممــن تقــدم ذكــرهم بإفشــاء ســر علــم بــه حبكــم وظيفتــه وعــن 
ــــــا قانونــــــاً أو  طريــــــق التفتــــــيش يف غــــــري األحــــــوال املصــــــرح 

عته أو منفعة شخص آخر، عوقب باحلبس أو استعمله ملنف
عقوبــات عراقــي، ومــع ذلــك ) 37(الغرامــة الــواردة يف املــادة

فـال عقـاب علــى مـن تقــدم ذكـرهم إذا كــان إفشـائهم للســر 
قــد حصــل بــأذن صــاحب الشــأن فيــه أو كــان إفشــاء الســر 
ـا،  مقصوداً به األخبار عن جنايـة أو جنحـة أو منـع ارتكا

.فتيشما يصاحب الغاية من التوهو الغرض الذي عادة 
ضـــــبط اخلطابـــــات والرســـــائل واجلرائـــــد -الفـــــرع الثالـــــث

واملطبوعـــــــات والطـــــــرود واحملادثـــــــات الســـــــلكية والالســـــــلكية 
واألحاديث املباشرة اخلاصة

حظيت إجراءات ضبط اخلطابات واملراسالت  وحنوها 
بنصـــوص خاصـــة يف القـــانون املقـــارن، ختتلـــف عـــن القواعـــد 

وقــد عاجلــت غالبيــة . ة لضــبط األشــياء املنقولــةالعامــة املقــرر 
القــوانني ضــبط املراســالت املكتوبــة يف إطــار ضــبطها لـــدى 

بينمـــا أخضـــعت قلـــة مـــن القـــوانني . مكاتـــب الربيـــد والـــربق
. ضـبط املراســالت لألحكــام العامـة، مثــل القــانون الفرنســي

أمـــا خبصـــوص مشـــروعية ضـــبط األدلـــة القوليـــة أو الكالميـــة 
يق مراقبة احملادثات السلكية والالسلكية املستحصلة عن طر 

واســـتعمال أجهـــزة التســـجيل إلثبـــات أقـــوال األشـــخاص يف 
. األماكن اخلاصـة، فهـي موضـع خـالف يف القـانون املقـارن

وقــــد أخضــــعت التشــــريعات الــــيت أباحــــت وســــيلة تســــجيل 
احملادثات يف املكان اخلاص ومراقبة احملادثات اهلاتفية لذات 

مــا يتحــدان يف اجلــوهر وإن كانــا األحكــام، علــى اعتبــار أ
.خيتلفان يف الشكل

فقـــــد جـــــاء املشـــــرع املصـــــري مســـــايراً لســـــلطات قاضـــــي 
-:إجـــــراءات أنـــــه) 95(التحقيــــق الواســـــعة بقولـــــه يف املـــــادة

لقاضـــــــي التحقيـــــــق أن يـــــــأمر بضـــــــبط مجيـــــــع اخلطابـــــــات ((
والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود لدى مكاتـب الربيـد 

لــــــدى مكاتــــــب الــــــربق وأن يــــــأمر مبراقبــــــة ومجيــــــع الربقيــــــات 
احملادثـــــــات الســـــــلكية والالســـــــلكية أو أجـــــــراء تســــــــجيالت 
ألحاديث جرت يف مكان خاص مىت كان لذلك فائدة يف 
ظهــــــور احلقيقـــــــة يف جنايـــــــة أو يف جنحــــــة معاقـــــــب عليهـــــــا 

ويف مجيــع األحـــوال . بــاحلبس ملـــدة تزيــد علـــى ثــالث أشـــهر
قبـة أو التسـجيل جيب أن يكون الضبط أو اإلطالع أو املرا

بناء على أمر مسبب وملـدة ال تزيـد علـى ثالثـني يومـاً قابلـة 
ويبـــدو مـــن ظـــاهر )). للتجديـــد ملـــدة أو مـــدد أخـــرى مماثلـــة

النص وكأنه يتعارض مـع األصـل الـوارد يف الدسـتور مـن أن 
للحيـــــاة اخلاصـــــة واملراســـــالت الربيديـــــة والربقيـــــة واحملادثـــــات 

ال حرمـــة وإن ســـريتها التليفونيـــة وغريهـــا مـــن وســـائل االتصـــ
مـن الدسـتور ) 45(مكفولة، وهو األمر الذي ورد يف املـادة 

منهـا حرمـة مـا تقـدم ) الثانيـة(املصري، اليت قررت يف املـادة 
ا أو  بيانـــــه مـــــن مراســـــالت واتصـــــاالت، ومنعـــــت مصـــــادر
اإلطالع عليها أو مراقبتها، إالّ بأمر قضائي مسبب، وملدة 

تعـارض بـني الـنص اإلجرائـي بيـد أن ال. حمـددة وفـق القـانون
حيث أن جـواز الضـبط الـوارد . والنص الدستوري غري قائم

ــــي مل يكــــن مطلقــــاً، إمنــــا أحاطــــه املشــــرع  ــــنص اإلجرائ يف ال
فــــــــــنص علــــــــــى شــــــــــرطني . بشــــــــــروط موضــــــــــوعية وشــــــــــكلية

موضـــوعيني، أوهلمــــا، أن تكــــون اجلرميـــة املســــندة إىل املــــتهم 
تزيـــد علـــى جنايـــة أو جنحـــة معاقبـــاً عليهـــا بـــاحلبس ملـــدة ال 

ثالثـــة أشـــهر، أمـــا الثـــاين، فهـــو أن يكـــون لـــذلك فائـــدة يف 
ظهــــــور احلقيقــــــة، وحســــــب تقــــــدير احملقــــــق ورقابــــــة حمكمــــــة 

أمـــا الشـــروط الشـــكلية فهـــي اثنـــان . املوضـــوع علـــى تقـــديره
أيضــــــاً، أن يكــــــون األمــــــر الصــــــادر بالضــــــبط أو املراقبــــــة أو 
التسـجيل مســبباً، وأن تنحصــر مــدة ســريانه يف ثالثــني يومــاً 

وهكـــذا، فـــإن . قـــابًال للتجديـــد ملـــدة أو مـــدد أخـــرى مماثلـــة
املشرع مىت قـام لديـه تعـارض بـني احلـق اخلـاص املكفـول يف 
الدستور وبني املصلحة العامة للمجتمـع يف وجـوب كشـف 

. )11(حقيقة اجلرمية، فإن عليه ترجيح هذه املصلحة العامة
وعلـى ذلـك فـإن األوراق والوثـائق غـري حمصـنة مـن الضـبط، 
ـــا يف إثبـــات  فقـــد تكـــون حمـــًال للجرميـــة وقـــد تســـاعد حمتويا

ا .نسبتها إىل مرتكبهاو , اجلرمية ذا
بيــد أنــه لطبيعــة األوراق واحتوائهــا يف الغالــب علــى مــا 
ميس احلياة اخلاصة واألسرار اخلصوصية، فقد حظـر املشـرع 

علــى مــأموري –أســوة مبعظــم القــوانني األخــرى –املصــري 
ا حفاظـاً علـى مـا ) فض(الضبط القضائي  األوراق وحمتويا
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وعلـى هـذا . تتضمنه هذه األوراق مـن أسـرار وخصوصـيات
إذا وجدت ((إجراءات مصري على أنه ) 52(نصت املادة 

يف منزل املتهم أوراق خمتومة أو مغلفة بأية طريقـة فـال جيـوز 
واحلظـــــر مقصـــــور )). ملـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي أن يفضـــــها

قضـائي علـى األوراق  املختومـة أو بالنسبة ملـأمور الضـبط ال
املغلفــــــــة دون األوراق املكشــــــــوفة، علــــــــى اعتبــــــــار أن خــــــــتم 
األوراق أو تغليفهــــا يضــــفي عليهــــا مزيــــداً مــــن الســــرية الــــيت 
يرغب فيها صاحب هذه األوراق وحرصه على أن ال يطلع 

لكن ذلك املأمور من حقـه فـض املظـروف إذا . عليها أحد
ه أن مــــا بداخلــــه ال استشــــعر مــــن ظــــاهر احلــــال وقبــــل فضــــ

.)12(ينطوي على أوراق بل أجسام صلبة
أمــا يف القــانون األردين، فـــإن مجيــع املراســالت الربيديـــة 
والربقيـــة واملخاطبـــات اهلاتفيـــة ســـرية فـــال ختضـــع للمراقبـــة أو 
التوقيــــف إال يف األحــــوال املعينــــة يف القــــانون، وذلــــك علــــى 

) 88(ملادة لكن ا. من الدستور األردين) 18(مقتضى املادة 

ـــذه احلرمـــة ضــــمن  أصـــول جزائيـــة أردين أجـــازت املســــاس 
شــــروط معينــــة أقــــل تشــــديداً مــــن شــــروط القــــانون املصــــري 

للمــدعي العــام ((الــواردة أنفــاً، فنصــت هــذه املــادة علــى أن 
أن يضـــبط لـــدى مكاتـــب الربيـــد كافـــة اخلطابـــات والرســـائل 
واجلرائـــد واملطبوعـــات والطـــرود ولـــدى مكاتـــب الـــربق كافـــة 

لرسـائل الربقيــة كمــا جيــوز لــه مراقبــة احملادثــات ا هلاتفيــة مــىت  ا
وهكـــــذا رّجـــــح )). كـــــان لـــــذلك فائـــــدة يف إظهـــــار احلقيقـــــة

تمـــع علـــى احلـــق اخلـــاص للفـــرد . املشـــرع األردين مصـــلحة ا
بيـــــــد أن املشـــــــرع األردين مل حيـــــــط هـــــــذا اإلجـــــــراء بشـــــــروط 
موضــــوعية وشــــكلية كافيــــة مثلمــــا فعــــل املشــــرع املصــــري يف 

حيـث مل يسـتلزم يف هـذا . إجراءات مارة الذكر) 95(املادة
اإلجــــراء أن يقتصــــر علــــى اجلــــرائم اجلســــيمة مثــــل اجلنايــــات 
واجلــنح، كمـــا إنــه مل يشـــرتط يف األمــر الصـــادر بالضـــبط أو 
املراقبـــة أن يكـــون مســـبباً، كمـــا مل حيـــدد مـــدة ســـريان األمـــر 
مبدة معينة مثلما فعل املشرع املصري عندما جعلهـا ثالثـون 

أمـــا موقـــف املشـــرع األردين مـــن . )13(ومـــاً قابلـــة للتجديـــدي
مراقبة احملادثات اهلاتفية، فإنه حظر بصورة مطلقـة تسـجيل 
األحاديــث الشخصـــية واملكاملـــات اهلاتفيـــة أو مراقبتهـــا بأيـــة 

وســيلة ومــن أيــة جهــة كانــت ســواء مــن قبــل ســلطة الدولــة 
ـــا اهلائلــة الـــيت مت ــا وإمكانيا كنهــا مـــن املتذرعــة مبصـــادر قو

ذلــــــك بوصــــــفها وســــــيلة تســــــتخدم للضــــــغط السياســــــي أو 
لالبتزاز، أو من قبل سلطات الضبط القضائي أو التحقيق 
اجلنــــــــائي لكشــــــــف احلقيقــــــــة كهــــــــدف دون االلتفــــــــات إىل 

واحلظــــــــر املــــــــذكور يعــــــــود إىل كــــــــون األحاديــــــــث . الوســــــــيلة
الشخصــــية واملكاملــــات اهلاتفيــــة هــــي جــــزء مهــــم وأســــلوب 

ملتحــدث بطريــق مباشــر أو عــرب خــاص مــن حيــاة النــاس، فا
ـــــال حمـــــًال لتبـــــادل األســـــرار وبســـــط  ـــــرب هـــــذا ا اهلـــــاتف يعت

أو خــوف مــن تنصــت الغــري األفكــار الشخصــية دون حــرج
الســــــــــمع، والشــــــــــك أن اإلحســــــــــاس بــــــــــاألمن أو اســــــــــرتاق

الشخصي يف األحاديـث الشخصـية واملكاملـات اهلاتفيـة قـد 
ن قاصداً جتعل املتحدث يبالغ أو جيامل يف حديثه وال يكو 

ـــــــث الشخصـــــــية  مـــــــا يقـــــــول، الســـــــيما وإن حرمـــــــة األحادي
واملكاملـــــات اهلاتفيـــــة مكفولـــــة وحمميـــــة ضـــــد مجيـــــع وســـــائل 

لكــن املشــرع األردين يف املــادة . التصـنت واالســتماع والنشــر
أصــــــول الــــــيت تقــــــدم ذكرهــــــا خــــــالف هــــــذه القاعــــــدة )88(

الدستورية، عندما أباح فيها للمدعي العام مراقبة احملادثات 
اتفية، دون التحوط الكـايف هلـذا اإلجـراء بفـرض الشـروط اهل

املوضـــوعية والشـــكلية املناســـبة الـــيت تتناســـب مـــع خطورتـــه، 
ـــــل إناطـــــة اإلجـــــراء بـــــرئيس احملكمـــــة اجلنائيـــــة املختصـــــة،  مث
وحصــــرها جبــــرائم التســــبب عمــــداً يف إزعــــاج الغــــري بإســــاءة 
استعمال املواصالت التليفونية والقـذف والسـب عـن طريـق 

ون، واشرتاط صدور األمـر بنـاء علـى تقريـر مـدير عـام التليف
ـــين  مؤسســـة املواصـــالت الســـلكية والالســـلكية وشـــكوى ا
عليــــــه يف اجلرميــــــة املــــــذكورة بوضــــــع اهلــــــاتف املــــــذكور حتــــــت

ــــيت حيــــددها ــــيت تطلبهــــا . املراقبــــة للمــــدة ال وهــــي الشــــروط ال
.)14(القانون املصري

اإلطــالع علــى ويشــار هنــا، أن حــق فــض املراســالت و 
ا جـــاء حصـــراً باملـــدعي العـــام يف القـــانون األردين،  مضـــمو

.لعدم وجود وظيفة قاضي التحقيق فيه
أما القانون اإلنكليـزي فقـد خـول وزيـر الداخليـة سـلطة 
األمـــر بفـــض واحتجـــاز أي طـــرد يف مكاتـــب الربيـــد مبـــا يف 
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لس امللكي لسنة  1957ذلك الربقيات، بينما حدد قرار ا

ـــوزير الداخليـــة حبـــاليت تعـــرض أمـــن حـــدود الســـ لطة اآلمـــرة ل
.الدولة للخطر والنشاط اإلجرامي واسع النطاق

وهكــــذا نــــرى، أن مــــأمور الضــــبط القضــــائي يف معظــــم 
القوانني ومنها القـانون املصـري، ال يسـتطيع أن يضـبط مـن 
تلقاء نفسه مراسالت يف مكاتب الربيد، أو أن يضع هاتفاً 

احملادثـــــات اهلاتفيـــــة نظـــــراً حتـــــت املراقبـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــبط 
ــــــــا ــــــــذه . خلصوصــــــــية إجراءا فــــــــال متلــــــــك النيابــــــــة األمــــــــر 

اإلجــــــــــــــراءات دون إذن القاضـــــــــــــــي اجلزائــــــــــــــي، وال جيـــــــــــــــوز 
ــــدب مــــأمور الضــــبط القضــــائي ملباشــــرة  ــــي ن للقاضــــي اجلزائ

ا .)15(القيام 
وعــــّد القضــــاء األمريكــــي مــــن جانبــــه مراقبــــة احملادثــــات 

ــــــا التليفونيــــــة وتســــــ جيل األحاديــــــث وســــــائل مرفوضــــــة كو
تشـــــكل مساســــــاً باحليــــــاة اخلاصــــــة بــــــاألفراد وانتقاصــــــاً مــــــن 

بــل إن احملكمــة األمريكيــة العليــا . حقــوقهم الدســتورية املقــرة
اعتربت مراقبة احملادثات اهلاتفية مـن وسـائل التجسـس الـيت 
تعد انتهاكاً خطرياً للحريـات، ومـن مث فـإن الـدليل املسـتمد 

وجاء ذلك خالفـاً للقضـاء اإلنكليـزي الـذي . منها مرفوض
أخذ بالدليل املستمد من تسجيل األحاديـث، حيـث يقـرر 

أن دليــل التســجيل الصــويت مقبــول شــريطة أن تثبــت دقــة ((
التســـــــــــــــجيل وميكـــــــــــــــن مطابقـــــــــــــــة األصـــــــــــــــوات املســـــــــــــــجلة 
ــــــــــــق  ــــــــــــدليل املســــــــــــتمد وثي بصــــــــــــورة مالئمــــــــــــة، ويكــــــــــــون ال

.)16())الصلة باجلرمية
بقـــــي أن نبســـــط موقـــــف مشـــــرعنا العراقـــــي، فنقـــــول أن 
قــانون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة جــاء خاليــاً مــن أي نــص 

حيــث . جييـز ضـبط الرســائل واخلطابـات واملكاملــات اهلاتفيـة
يبقـــــــى الســـــــؤال حـــــــائرًاَ◌ حـــــــول إمكانيـــــــة اإلطـــــــالع علـــــــى 
م  مراســـــــالت املـــــــتهم أو ذوي العالقـــــــة أو مراقبـــــــة مكاملـــــــا

أحـــاديثهم الشخصـــية إذا كانـــت ذات اهلاتفيـــة أو تســـجيل 
. فائـــدة للتحقيـــق وتكشـــف عـــن حقيقـــة اجلرميـــة ومرتكبيهـــا

ولعل اإلجابة عن هذا التساؤل تكمـن يف نصـوص القـانون 
ــا، علــى الــرغم مــن عــدم الــنص الواضــح علــى  والدســتور ذا

1970فلــو عـــدنا إىل الدســتور العراقــي لعـــام . هــذا اإلجــراء

منـــــــه أجـــــــازت كشـــــــف ) 23(لوجـــــــدنا أن املـــــــادة) امللغـــــــي(
أمــا . املراسـالت الربيديـة والربقيــة واهلاتفيـة لضــرورات العدالـة

، فهو علـى الـرغم مـن )النافذ(2005الدستور العراقي لعام 
منــــــه احلريــــــة الشخصــــــية لألفــــــراد يف ) 40(إقــــــراره يف املــــــادة 

احملافظة على أسرارهم الربيدية واهلاتفية باعتبارها جـزء مهـم 
لــة هلــم، إال إنــه أجــاز علــى وجــه واســع مــن احلريــات املكفو 

وخطـــري ودون شـــروط موضـــوعية وشـــكلية كافيـــة، الكشـــف 
عـن هــذه األسـرار لضــرورات أمنيـة وقانونيــة وبقـرار قضــائي، 

حريـة االتصـاالت واملراسـالت ((-:بقوله يف املـادة املـذكورة
الربيديــة والربقيــة واهلاتفيــة وااللكرتونيــة وغريهــا مكفولــة، وال 

هـــا أو التنصـــت عليهـــا، أو الكشـــف عنهـــا، إالّ جيـــوز مراقبت
، وجـــــاء ذلـــــك ))لضـــــرورة قانونيـــــة وأمنيـــــة، وبقـــــرار قضـــــائي

وفوق . )17(عقوبات عراقي) ب/438(استثناءاً على املادة 
أصــول جزائيــة أعطــت احلــق لقاضــي ) 74(ذلــك فــإن املــادة 

التحقيق يف أن يأمر املتهم كتابة بتقدمي األشياء أو األوراق 
فـــإذا . يف ميعـــاد معـــنيلديـــه والـــيت تفيـــد التحقيـــقملوجـــودة ا

امتنـــــع صـــــاحبها عـــــن تقـــــدميها حبجـــــة حقـــــه يف االحتفـــــاظ 
خلاصــــة الــــيت تتضــــمنها مراســــالته، جــــاز للقاضــــي ابأســــراره 

ومـن بـاب أوىل فـإن ذلـك يعـين . إجراء التفتيش عنهـا عنـوة
إمكانية القاضـي مـن اإلطـالع علـى املراسـالت أو أن يـأمر 

ت اهلاتفيــة لــذلك الشــخص إذا تــراءى لــه أن مبراقبــة املكاملــا
كمـــا جيـــوز لـــذات الغـــرض تســـجيل . ذلـــك يفيـــد التحقيـــق

املكاملــــات اهلاتفيــــة واألحاديــــث الشخصــــية للمــــتهم، لكــــن 
ذلــك جيــب أن يكــون يف أضــيق احلــدود ويف نطــاق اجلــرائم 

، ولـــدواع قانونيـــة أو أمنيـــة مرهونـــة باكتشـــاف )18(اخلطـــرية
عهــا ألن القــول بغــري ذلــك ميكــن حقيقــة اجلرميــة أو منــع وقو 

ـا املـواطن  أن يسيء إىل أهـم احلقـوق واحلريـات الـيت يـنعم 
ـــرد الشـــكوك  ويضـــمنها لـــه الدســـتور، ألتفـــه األســـباب أو 
غـــري القائمـــة علـــى أســـاس متـــني مـــن الـــدالئل والقـــرائن، أو 
تمع وإقرار  ألسباب ال تتعلق بضرورة التحقيق ومصلحة ا

ك أمر ال يقره الدستور وال يرضى به وذل. األمن بني أفراده
تمع وال يقصده املشرع قطعاً  . ا

وحرص املشرع العراقي على إحاطة الرسائل واألوراق
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) أ/84(الشخصية بنوع من احلصانة عندما حظر يف املـادة 
أصـــــول جزائيـــــة اإلطـــــالع عليهـــــا لغـــــري مـــــن قـــــام بـــــالتفتيش 

م، وقـد مـر ام دون غـريهوالقاضي واحملقق وممثل اإلدعاء العـ
.تفصيل ذلك
ضـبط األشـياء العقاريـة بوضـع األختـام -الفرع الرابـع

عليها
أفردت بعض القوانني نصوصاً خاصة بضبط العقـارات 
وكيفيــــــة إجرائــــــه، حيــــــث ألزمــــــت القــــــائم بــــــالتفتيش بإتبــــــاع 
أســـلوب معـــني وإجـــراءات حمـــددة بعـــد إمتـــام الضـــبط بصـــفة 

ي علـــى إجــراءات مصــر ) 53(حيــث نصــت املــادة . مبدئيــة
ملـــأموري الضـــبط القضـــائي أن يضـــعوا األختـــام علـــى : ((أن

ـــار أو أشـــياء تفيـــد يف كشـــف احلقيقـــة  ـــا آث األمـــاكن الـــيت 
وجيـب علـيهم إخطـار النيابـة . وهلم أن يضعوا حراساً عليهـا

العامـــة بــــذلك يف احلــــال وعلــــى النيابــــة إذا مــــا رأت ضــــرورة 
)). قـرارهذلك اإلجـراء أن ترفـع األمـر إىل القضـاء اجلزائـي إل

منـه أمـام القاضـي ) 54(وحلائز العقار أن يتظلم وفـق املـادة
.)19(بعريضة يقدمها للنيابة العامة

) 83(وعلــى هــدي ذلــك ســار املشــرع العراقــي يف املــادة

علــــى القــــائم بــــالتفتيش أن يضــــع ((أصــــول جزائيــــة، بقولــــه 
األختام على األمـاكن واألشـياء الـيت يكـون فيهـا آثـار تفيـد 

احلقيقــة وأن يقــيم حراســاً عليهــا، وال جيــوز فــض يف كشــف 
هــذه األختــام إالّ بقــرار مــن القاضــي وحبضــور املــتهم وحــائز 
املكــان ومــن ضــبط عنــده هــذه األشــياء فــإذا دعــي أحــدهم 

)). ومل حيضــر هــو أو مــن ينــوب عنــه جــاز فضــها يف غيابــه
وهذه الوسائل اليت حددها املشرع العراقي واملصري املتمثلـة 

ختــــــام وإقامــــــة احلــــــراس تتناســــــب مــــــع طبيعــــــة يف وضــــــع األ
ـــا أمـــا يف حالـــة عـــدم وجـــود حظـــر، كمـــا يف . العقـــارات ذا

حالة القانون األردين والفرنسي، حيث خال كالً منهما من 
نــص صــريح يتعلــق بضــبط العقــارات، فعندئــذ ميكــن تطبيــق 
القواعد العامة يف ضبط األشياء العقارية أو األشـياء داخـل 

حيث يرى جانب من الفقه، . ب وطبيعتهاالعقار مبا يتناس
أن طبيعة العقار ال تعرف الضبط، وإمنا كل ما ميكن القيام 
به من إجراءات ليس أكثر من إجـراءات حتفـظ لغايـة أخـذ 

املضـــبوطات مـــن داخلهـــا مبعرفـــة الفنيـــني أو اخلـــرباء أو غـــري 
بيـد أن جانـب آخـر مـن غالبيـة الفقـه . ذلك من األساليب
ؤمن بـــأن العقـــار ميكـــن أن يكـــون حمـــًال يــرى غـــري ذلـــك، ويـــ

للضـــــبط، ذلـــــك أن الضـــــبط ال تتحـــــدد طبيعتـــــه بأســـــلوب 
وقـــد ســـاوى مشـــرعنا . )20(احتوائـــه وال مبـــدة االحتفـــاظ بـــه

العراقـــــي يف وضـــــع األختـــــام وإقامـــــة احلـــــراس بـــــني األشــــــياء 
وهذه املادة . أصول مارة الذكر) 83(والعقار مبوجب املادة 

ام املوضـوعة علـى العقـارات وضـعت قيـداً حيظـر فـض األختـ
إّال بقرار من القاضي وحبضور املتهم وحائز املكان، ولـو مت 

. اإلجراء من حيث األصل من قبل مأمور الضبط القضائي
) 86(وكما سبقت اإلشارة، فإن حلـائز العقـار وفقـاً للمـادة 

أصـــول جزائيـــة عراقـــي أن يعـــرتض علـــى إجـــراءات التفتـــيش 
قاضي أن يفصـل علـى وجـه لدى قاضي التحقيق، وعلى ال

ذا االعرتاض أما املشرع املصري فقد خّول حائز . السرعة 
إجـــراءات الـــتظلم مـــن قـــرار القاضـــي ) 54(العقـــار يف املـــادة 

اجلزائـــي بعريضـــة يقـــدمها إىل النيابـــة العامـــة الـــيت عليهــــا أن 
.ترفع التظلم إىل القاضي فوراً 

الثانيالمطلب
تعلقــــــة بســــــر املهنــــــة األشــــــياء الــــــيت ال جيــــــوز ضــــــبطها امل

وحقوق الدفاع
يف سياق حديثنا عن األشياء اليت جيوز ضبطها عرضـنا 
لكثــري مــن احلــاالت الــواردة يف بعــض القــوانني الــيت حظــرت 
ضــبط تلــك األشــياء خالفــاً ملــنهج غالبيــة التشــريعات، مثــل 
احلظــر الــوارد علــى احملادثــات اهلاتفيــة وتســجيل األحاديــث، 

ائـد واملطبوعــات والطــرود لــدى وكـذلك ضــبط الرســائل واجلر 
وكـــان . مكاتـــب الربيـــد ولـــيس يف مســـكن املـــتهم أو حـــائزه

ذلــك وغــريه موضــوع نقــاش وخــالف بــني القــوانني، لــذلك 
.عرضناه يف موضعه آنفاً ضمن األشياء اليت جيوز ضبطها

بيــد أن حمــل حبثنــا يف هــذا املوضــع يتعلــق باألشــياء الــيت 
ـــام بـــني القـــوانني علـــى عـــدم أنعقـــد عليهـــا االتفـــاق شـــبه الت

جــــواز ضــــبطها، وهــــي تتمثــــل عــــادة بــــاألوراق الــــيت حيوزهــــا 
بعـض املـؤمتنني مـن أصـحاب املهـن، كاألطبـاء أو اخلـرباء أو 
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املستشـــــــارين أو الصـــــــحفيني وحنـــــــوهم، أو املـــــــدافعني عــــــــن 
.املتهمني وامللتزمني بأسرار الدفاع، كاحملامني وغريهم
الطـــابع فعـــادة مـــا حيـــتفظ أصـــحاب املهـــن املهمـــة ذات

اخلاص مثـل احملامـاة والتطبيـب، بـأوراق ووثـائق سـرية تتعلـق 
باملوكـل بالنســبة للمحـامي أو الصــحفي أو اخلبـري، واملــريض 

وتكتســــــــــب هــــــــــذه األوراق ســـــــــــريتها . بالنســــــــــبة للطبيــــــــــب
وحصــانتها حبكــم القــانون، نظــراً لتعلقهــا مبواضــيع حساســة 
ومـؤثرة علــى مـن تتعلــق بـه، حبيــث ميثـل كشــفها فضــيحة أو

إساءة لصاحبها أو تـأثرياً سـلبياً علـى موقفـه يف الـدعوى أو 
.على حالته الصحية وحنو ذلك

إجـــــراءات )96(ويف ســـــياق مـــــا تقـــــدم، نصـــــت املـــــادة 
ال جيــوز لقاضــي التحقيــق أن ((-:جنائيــة مصــري علــى أنــه

يضـــــبط لـــــدى املـــــدافع عـــــن املـــــتهم أو اخلبـــــري االستشـــــاري 
م هلمـــا ألداء املهمـــة األوراق واملســـتندات الـــيت ســـلمها املـــته

ـــــا وال املراســـــالت املتبادلـــــة بينهمـــــا يف  الـــــيت عهـــــد إليهمـــــا 
حيـــث وضـــع املشـــرع مبوجـــب هـــذا الـــنص قيـــداً )). القضـــية

وعضـــو –علـــى نـــوع ونطـــاق األشـــياء الـــيت جيـــوز للمحقـــق 
ضــــــبطها، فاســــــتبعد –الضــــــبط القضــــــائي مــــــن بــــــاب أوىل 

افع عــن األوراق واملســتندات الــيت تلقاهــا احملــامي أو أي مــد
املــتهم، ولــو مل يكــن حماميــاً مــن املــتهم، وكــذلك املراســالت 

وذلك، . املتبادلة بينهما ولو كانت ذات فائدة يف التحقيق
بغيـــــة متكـــــني املـــــدافع مــــــن تأديـــــة دوره املثـــــايل يف الــــــدعوى 

ويــأيت  . اجلزائيــة، ذلــك الــدور املقــدس الــذي كفلــه الدســتور
ام املـدافع بالسـر كذلك فـرض القيـد املـذكور متاشـياً مـع التـز 

إجـــــراءات مصـــــري قــــــد ) 141(وإذا كانـــــت املــــــادة . املهـــــين
ا إىل  عــدم جــواز اإلخــالل ((أكــدت مــا تقــدم بيانــه بإشــار

حبــق املــتهم يف االتصــال دائمــاً باملــدافع عنــه بــدون حضــور 
فــإن داللــة هــذه املــادة خبصــوص حــق املــتهم يف أن )) أحــد

ع احملقـــق يتحـــدث شـــفوياً مـــع املـــدافع عنـــه بـــدون أن يســـتم
حلديثــه، تعــين بــال شــك أن لــه احلــق يف مراســلة موكلــه دون 
أن يطلع احملقق على رسـائله وخماطباتـه، فلـيس الرسـالة أقـل 

والعلة العامة اليت قصدها املشرع مـن . من حديث مكتوب
وضـــع هـــذه املبـــادئ تكمـــن يف حرصـــه علـــى متكـــني املـــتهم 

ســد واملــدافع عنــه مــن وضــع خطــة الــدفاع معــاً، دون أن يف
ـــدائم علـــى مـــا يـــدور بينهمـــا مـــن  تـــدبريمها إطـــالع احملقـــق ال
تمـــع  مـــداوالت وخطـــط وتـــدابري، ومـــن مث فـــإن مصـــلحة ا
تكمن يف متكني املـتهم ووكيلـه املـدافع عنـه مـن وضـع خطـة 
الـدفاع الـيت يلـزم القضـاء بــاإلطالع علـى وجهـة نظـر املــتهم 

تمــع يهمــه إظهــار احلقيقــة وإدا)21(مــن خالهلــا نــة ، ألن ا
املـذنب ولـيس إدانـة املـتهم دون إثبـات ودون دفـاع، وذلـك 

.حق أزيل كفلته سائر الدساتري والقوانني
وميتد احلظر على ضبط هـذه املراسـالت إىل املراسـالت 
الـــيت تكـــون يف حيـــازة املـــتهم الـــيت يوشـــك علـــى إرســـاهلا إىل 

أو الـــيت تلقاهـــا منـــه، أو حـــىت املودعـــة ) املـــدافع عنـــه(وكيلـــه 
ب الربيـــد أو الـــربق، ولـــيس املراســـالت الـــيت يف لـــدى مكاتـــ

كمــا إن القــول بتلــك القواعــد الســابقة . حــوزة املــدافع فقــط
ال يعـــين عـــدم جـــواز تفتـــيش مكتـــب املـــدافع عـــن املـــتهم أو 
ـــــه  حماميـــــه أو خبـــــريه االستشـــــاري، فلـــــيس للمكتـــــب يف ذات
حصانة مكانية، إمنا تكمن احلصانة يف تفتـيش املكتـب إذا  

ه ضــــبط املراســــالت املتبادلــــة بــــني املــــتهم كانــــت الغايــــة منــــ
وحماميــــــه، فعندئــــــذ تكــــــون الغايــــــة غــــــري مشــــــروعة، ويبطــــــل 

وذلك يعين، أن التفتيش يكون جـائزاً . التفتيش تبعاً لذلك
إذا اســـتهدف غايـــة مشـــروعة، كمـــا لـــو كـــان احملـــامي نفســـه 

بيد أن املشرع املصري . متهماً واقتضى األمر تفتيش مكتبه
مكتــب احملــامي يف احلالــة األخــرية، إالّ رغــم إجازتــه تفتــيش 

إنـــه اشــــرتط أن جيريــــه أعضــــاء النيابــــة العامــــة، وفقــــاً للمــــادة 
ــــاب أوىل )51( مــــن قــــانون احملامــــاة املصــــري، وجيــــوز مــــن ب

لقاضي التحقيق أن جيريه، بيد أنه ال جيوز أن يتواله مأمور 
ويقـــع التفتـــيش . الضـــبط القضـــائي وال ينـــدب هلـــذا الغـــرض

لكــــن . )22(قــــع خالفــــاً ملــــا تقــــدم مــــن القواعــــدبــــاطًال إذا و 
إطالع احملقق على املراسالت املتبادلة بينه وبني حماميه بناًء 
ـــة املـــتهم ورضـــاه ال يقـــدح يف صـــحة ضـــبط هـــذه  علـــى رغب
املراســالت واإلطــالع عليهــا، إذ قــد يــرتاءى للمــتهم أحيانــاً 
أن ذلـك اإلطـالع ممـا تقتضــيه مصـلحته يف الـدفاع وإظهــار 

.)23(براءته
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وتقدير ما يتعلق حبق الدفاع يستند إىل الواقع ال إىل ما 
وتــــدخل هــــذه احلمايــــة ضــــمن إطــــار محايــــة . يقــــرره احملــــامي

ـــــــــدفاع واملتعلقـــــــــة  أســـــــــرار املهنـــــــــة املقـــــــــررة حلمايـــــــــة حـــــــــق ال
.)24(بالنظام العام

وقــــد فرضـــــت معظـــــم التشــــريعات قيـــــوداً إضـــــافية علـــــى 
قــــة مبــــن يــــؤمتن علــــى أســــرار معينــــة إجــــراءات التحقيــــق املتعل

تتعلق حبقوق الدفاع، أو أسرار مهنية خاصة تتعلـق بطبيعـة 
فاســــتبعدت مــــثًال مــــأمور الضــــبط القضــــائي مــــن . أعمــــاهلم

. القيــــام بــــبعض إجــــراءات التحقيــــق ويف مقــــدمتها التفتــــيش
مـــن قـــانون أنشـــاء )70(فعلـــى ســـبيل املثـــال، نصـــت املـــادة 

، على أنه 1970لسنة ) 76(نقابة الصحفيني املصريني رقم 
ــــة أو (( ــــا الفرعي ــــة الصــــحفيني ونقابا ــــيش نقاب ال جيــــوز تفت

وضـــع أختـــام عليهـــا إال مبعرفـــة أحـــد أعضـــاء النيابـــة العامـــة 
وحبضـور نقيـب الصــحفيني أو رئـيس النقابــة الفرعيـة أو مــن 

مــن قــانون ) 100(وكــذلك مــا نصــت عليــه املــادة )). ميثلهــا
جيـــوز التحقيـــق مـــع حمــــام أو ال ((احملامـــاة املصـــري مـــن أنــــه 

ــــيش مكتبــــه إالّ مبعرفــــة أحــــد أعضــــاء النيابــــة العامــــة )). تفت
منه حضور نقيب احملامني، أو رئيس ) 99(واشرتطت املادة

النقابــة الفرعيــة أو مــن ميثلهــا عنــد تفتــيش نقابــة احملــامني أو 
ا ا الفرعية وجلا وسارت بذات االجتاه قوانني عربيـة . نقابا

، وقـــانون )43(احملامـــاة الســـوري يف املـــادة أخـــرى، كقـــانون 
من قانون ) 32(، واملادة)25()53(احملاماة اللبناين يف املادة 

وال احملاماة العراقي، اليت جاءت بنص وأحكام مماثلـة 
.داع لتكرارها

أمــــا القــــانون الفرنســــي فقــــد نــــص علــــى هــــذه احلصــــانة 
ــــا  وكيــــل وحظــــر ضــــبط األوراق واملســــتندات الــــيت حيــــتفظ 

املــــتهم أو املرســــالت واخلطابــــات املتبادلــــة بينهمــــا يف املــــادة 
إجراءات، بل زاد على ذلك بأنـه حظـر ضـبطها وإن ) 96(

ائيــة مــع احملــامي بتوكيلــه،  مل يكــن املــتهم قــد اتفــق بصــورة 
أن ((-:حيــث قضــت حمكمــة الــنقض الفرنســية يف قــرار هلــا

حملـامي الــذي احلصـانة تشـمل الرسـائل املتبادلــة بـني املـتهم وا
وكان القانون الفرنسي قد فرض بعض . )26())ينوي توكيله

القيـــود علـــى ســـلطة مـــأموري الضـــبط القضـــائي يف التفتـــيش 

والضــبط، مســتندة إىل محايــة أســرار املهنــة وحقــوق الــدفاع، 
إجـــــراءات أوجبـــــت علـــــى مـــــأمور الضــــــبط ) 56/3(فاملـــــادة 

ـــــة  القضـــــائي وهـــــو يفـــــتش مســـــكن املـــــتهم أو غـــــريه يف حال
تلبس، أن يتخذ التدابري الالزمة لضمان احرتام سر املهنـة ال

وحظر هذا القانون على السلطة القضـائية . وحقوق الدفاع
ـــائق واملســـتندات الـــيت يقـــدمها املوكلـــون  اإلطـــالع علـــى الوث
لـــــوكالئهم عـــــن ثقـــــة واطمئنـــــان، وأوجـــــب حضـــــور نقيـــــب 
احملـــامني أو ممثـــل عـــن جملـــس النقابـــة يضـــمن عـــدم إطـــالع 

لتفتيش علـــى وثـــائق غريبـــة ال عالقـــة هلـــا بالقضـــية القـــائم بـــا
اجلاري خبصوصها التفتيش، بل ذهب القانون إىل أبعد من 
ذلـــك، فحظـــر علـــى املـــدعي املـــدين اإلطـــالع علـــى األوراق 
املضــبوطة عنــد شــخص ملتــزم بالســر املهــين إالّ إذا طرحــت 

والتفتـــيش يف عيـــادات األطبـــاء يأخـــذ . )27(للمناقشـــة علنـــاً 
ش يف مكاتــب احملــامني، يف القــانون الفرنســي، حكــم التفتــي

إجـراءات )105(حيث ميكن التمييز بـني حـالتني يف املـادة 
فــــال حيــــول ســــر املهنــــة يف احلالــــة الــــيت يــــتهم فيهــــا . فرنســــي

كاإلجهـــــاض أو اإلســـــقاط أو (الطبيـــــب بارتكـــــاب جرميـــــة 
دون إجـــراءات التفتـــيش وال حمـــل للـــدفاع ) اإلمهـــال وحنوهـــا

بيــد أن ضــباط البــوليس . ل هــذه احلـاالتبسـر املهنــة يف مثــ
القضائي وقاضي التحقيق ملزمني بعدم إفشاء أسـرار املهنـة 
يف احلالـــة الـــيت حيـــاول فيهـــا هـــؤالء احلصـــول علـــى دليـــل يف 
قضــية أو حماكمــة ألحــد زبــائن الطبيــب أو املــرتددين عليــه، 
خــــالل التفتــــيش، وهــــم ملزمــــون كــــذلك بعــــدم التعــــرض يف 

.)28(من أغراض التحقيقالكشف عما هو غري جمد
ويف القــانون اإلجنلــو أمريكـــي، فــإن مبـــدأ عــدم املســـاس 
بأســـرار املهنـــة مبـــدأ معـــرتف بـــه ضـــمن إطـــار محايـــة حقـــوق 

ـــدفاع وإن الرســـائل املتبادلـــة بـــني املـــتهم ووكيلـــه القـــانوين . ال
حمصـــــنة مـــــن إجـــــراءات الضـــــبط، بشـــــرط أن تكـــــون ضـــــمن 

للبـــــوليس أن وجيـــــوز . االســـــتخدام املهـــــين للـــــدفاع وبقصـــــده
يضــــبط مـــــن املراســـــالت أو الوثـــــائق الـــــيت لـــــيس هلـــــا عالقـــــة 

ـام فالرسـالة الـيت يستفسـر . بالدفاع أو القضية موضـوع اال
فيهـــا املـــتهم مـــن حماميـــه عـــن كيفيـــة ارتكـــاب جرميـــة ســـيقوم 
ـــا غـــري حمصـــنة مـــن الضـــبط، وكـــذلك الوثيقـــة ذات  بارتكا
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ون للبوليس وحيق يف هذا القان. الصلة باجلرمية كدليل إثبات
أن يضبط يف مكتب احملامي جسم اجلرمية أو األدوات اليت 

ا .استخدمت يف ارتكا
بيــــد أن محايــــة املــــؤمتنني علــــى أســــرار املهنــــة يف القــــانون 
اإلنكليزي ال متتد إىل األطباء والرهبان، وقلما يلجأ القضاة 
والبــوليس إلحــراج هــؤالء أو حماولــة إفشــاء مــا حيتفظــون بــه 

ينمـــا ال جيـــوز لغـــري الصـــحفيني ممـــن حيتفظـــون مـــن أســـرار، ب
.)29(بأسرار مهنية إفشائها أو كشفها

الثانيالمبحث
اإلطالع على األشياء المضبوطة والتصرف بها

لعــــل الــــرتابط الكبــــري بــــني ضــــبط األشــــياء واإلطــــالع 
ـــــى األشـــــياء  ـــــا نعـــــرض ملوضـــــوع اإلطـــــالع عل عليهـــــا، جعلن

. األشـياء آنفـاً املضبوطة يف موضع احلديث عن ضبط هذه 
غـــــري أن ذلـــــك ال مينـــــع مـــــن فـــــرد موضـــــوع اإلطـــــالع علـــــى 
األشـــياء بصـــورة مســـتقلة، ألن ضـــبط األشـــياء خيتلـــف عـــن 

ذه األشـياء، فهـو أمـر آخـر . اإلطالع عليها أما التصرف 
لــه ذاتيـــة وإجـــراءات خمتلفـــة، بــل قـــد تتـــواله أحيانـــاً جهـــات 

ع وىل ضـــبط األشـــياء واإلطـــالختتلـــف عـــن اجلهـــات الـــيت تتـــ
إىل بحــثومهمــا يكــن األمــر فإنــه ميكــن تقســيم امل. عليهــا 
األول، اإلطالع على األشياء املضـبوطة، والثـاين، : مطلبني

.وطةالتصرف باألشياء املضب
األولالمطلب 

اإلطالع على األشياء المضبوطة
) القـــــائم بــــــالتفتيش(أجـــــاز املشــــــرع املصـــــري للمحقــــــق 

ا كــان لــه صــلة اإلطــالع علــى األشــياء الــيت قــام بضــبطها ممــ
باجلرميـــة وفائـــدة يف التحقيـــق فيهـــا ودور يف بلـــوغ حقيقتهـــا 
ومعرفــــة مرتكبيهــــا أو متهيــــد الطريــــق إىل ذلــــك، ســــواء كــــان 
اإلطــالع عليهــا مــن قبلــه أو مــن قبــل اخلبــري الــذي ينتــدب 
لذلك الغرض مىت كان اإلطالع عليها واستخالص الدليل 

.منها يقتضي خربة فنية معينة
وضــع املشــرع املصــري قواعــد خاصــة ومــن أجــل ذلــك،

بـــــاإلطالع علـــــى األوراق املضـــــبوطة، حيـــــث نصـــــت املـــــادة 

ـــع قاضـــي التحقيـــق ((إجـــراءات جنائيـــة علـــى أن ) 97( يطّل
وحــــــــــده علــــــــــى اخلطابــــــــــات والرســــــــــائل واألوراق األخــــــــــرى 
املضـــــبوطة، علـــــى أن يـــــتم هـــــذا إذا أمكـــــن حبضـــــور املـــــتهم 

ولــه . م عليهــاواحلــائز هلــا أو املرســلة إليــه ويــدون مالحظــا
عنـــد الضـــرورة أن يكلـــف أحـــد أعضـــاء النيابـــة العامـــة بفـــرز 

ـــه حســـب مـــا يظهـــر مـــن الفحـــص أن . األوراق املـــذكورة ول
يأمر بضم تلك األوراق إىل ملف القضية أو بردها إىل مـن  

وذلــك يعــين، أن مــن )). كــان حــائزاً هلــا أو إىل املرســلة إليــه
قاضــــــي جيــــــوز لــــــه اإلطــــــالع علــــــى األوراق املضــــــبوطة هــــــو 

التحقيــــق فحســــب، أمــــا عنــــد االقتضــــاء والضــــرورة فلــــه أن 
يندب لذلك أحد أعضاء النيابة العامـة؛ حبيـث حيظـر علـى 

ــــدور ــــذا ال ــــام  ويقــــرر . )30(مــــأمور الضــــبط القضــــائي القي
مــىت كــان ذلــك –القــانون أن يكــون ذلــك االطــالع قــد مت 

حبضـــــور املـــــتهم وحـــــائز -ممكنـــــاً وال يعطـــــل ســـــري التحقيـــــق
و املرسلة إليه، مبعىن، أنه مىت كان استدعاء هؤالء األوراق أ

ممكناً ومتيسراً يف وقت مناسب ال يعيق أو يؤخر إجـراءات 
.التحقيق، فإن إطالعهم يصري الزماً 

إجـــــراءات )100(ويشـــــار يف هـــــذا الصـــــدد، أن املـــــادة 
تبلغ اخلطابات والرسائل التلغرافية ((مصري نصت على أن 

ملرســـلة إليـــه، أو تعطـــي إليـــه صـــورة املضــبوطة إىل املـــتهم أو ا
منهـــا يف أقـــرب وقــــت، إال إذا كـــان يف ذلــــك إضـــرار بســــري 

ومــؤدى ذلــك، أن الرســالة تبلــغ يف أصــلها إىل )). التحقيــق
املـــتهم أو املرســـلة إليـــه، وهـــذه هـــي القاعـــدة، ولكـــن يتســـىن 
للمحقــق أن يـــبلغهم بصـــورة منهـــا إذا كانـــت هـــذه الرســـائل 

حة التحقيق تقتضي االحتفـاظ بالغة األمهية حبيث أن مصل
وينبغي أن يبلغ املتهم أو املرسلة . باألصل يف ملف القضية

ا يف أقـرب وقـت رعايـة  إلية الرسالة بأصل الرسالة أو صور
ملصلحة املرسلة إليه، بشرط أن ال يكون من شأن اإلبـالغ 
ذه الكيفية بالصـورة أو األصـل، اإلضـرار بـالتحقيق وسـري 

.)31(ذلك مرتوك للمحققوتقدير. إجراءاته
أصـــول ) 87(أمـــا القـــانون األردين، فقـــد نـــص يف املـــادة 

ـــــام املـــــدعي العـــــام بتنظـــــيم حمضـــــر  ـــــى ضـــــرورة قي ـــــة عل جزائي
ــــا ــــة  . باألشــــياء املضــــبوطة واحلــــرص علــــى حفظهــــا والعناي
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وأجاز للمدعي العام أو ملوظف الضابطة العدلية املستناب 
ل ضــــــبطها إذا وفقـــــاً لألصــــــول أن يطلــــــع علـــــى األوراق قبــــــ

اقتضـــــى احلـــــال البحـــــث عـــــن هـــــذه األوراق، وفقـــــاً للمـــــادة 
)89(مـن املــادة ) 2(بينمـا حظـرت الفقـرة . أصـول)89/1(

أصول فض األختام وفرز األوراق بعد ضـبطها، إالّ حبضـور 
املشتكى عليه أو وكيله، أو جيـري ذلـك دون حضـورهم إذا 

ت دعيـــا وفقـــاً لألصـــول ومل حيضـــرا، ويـــدعى أيضـــاً مـــن جـــر 
املعاملــة عنـــده، وعلـــى املـــدعي العــام أن يتبـــع هـــذه القواعـــد  
كلما كان ذلك ممكناً، إال إذا كانـت هنالـك ضـرورة تـدعو 

واملدعي العـام وحـده مـن يطلـع علـى الرسـائل . إىل خمالفتها
والربقيــــــــات املضــــــــبوطة حــــــــال تســــــــلمه األوراق يف غالفهــــــــا 

ــــيت يراهــــا الزمــــ ــــوم، فيحــــتفظ بالرســــائل والربقيــــات ال ة املخت
ـــالغري مضـــراً  إلظهـــار احلقيقـــة أو الـــيت يكـــون أمـــر اتصـــاهلا ب
مبصــلحة التحقيــق ويســلم مــا بقــي منهــا إىل املشــتكى عليــه 

مــن )3(أو إىل األشــخاص املوجهــة إلــيهم، حبســب الفقــرة 
منها فأشارت إىل وجوب إرسال )4(أما الفقرة . املادة آنفاً 

ا أو أصــول الرســـائل والربقيـــات املضـــبوطة مجيعهـــا أو بعضـــه
صور عنها إىل املشتكى عليه أو إىل الشخص املوجهة إليـه 
مــا مضــراً  يف أقـرب وقــت ممكــن، إال إذا كــان أمـر اتصــاهلا 

.)32(مبصلحة التحقيق
وقــد نظــم القــانون العراقــي أمــر اإلطــالع علــى األشــياء 

أصـــول جزائيـــة، حيـــث أجـــاز يف ) 84(املضـــبوطة يف املـــادة 
ة لشـــــرحية واســـــعة اإلطـــــالع مـــــن املـــــادة املـــــذكور ) أ(الفقـــــرة 

إذا كــــان بــــني : ((عليهــــا، قياســــاً بــــالقوانني املقارنــــة، بقولــــه
األشـياء يف املكـان الـذي جـرى تفتيشـه رسـائل أو أوراق أو 
أشــياء شخصــية أخــرى فــال جيــوز أن يطلــع عليهــا غــري مــن 

)). قــــام بــــالتفتيش والقاضــــي واحملقــــق وممثــــل االدعــــاء العــــام
تتحدث عن حالة خاصة وظاهر أن هذه الفقرة من النص

تتعلــــــق بالرســــــائل واألوراق واألشــــــياء الشخصــــــية اللصــــــيقة 
خبصوصــــيات وأســــرار حائزهــــا، ممــــا كفــــل الدســــتور وقــــانون 

أما األشياء واألوراق األخرى الـيت ال . العقوبات له حرمتها
أصول قد أباحت ) 82(حتمل خصوصية معينة، فإن املادة 

ش اإلطــــالع عليهــــا للمــــتهم وذوي العالقــــة والقــــائم بــــالتفتي

ا يف حمضــــر التفتــــيش مــــن قبــــل  م بشــــأ وتــــدوين مالحظــــا
)84(من املادة ) ب(وبالرجوع إىل الفقرة . القائم بالتفتيش

ـــــر  ـــــة خاصـــــة أخـــــرى أكث ـــــت مـــــع حال ـــــا تعامل منـــــه جنـــــد أ
خصوصــــــية مــــــن الرســــــائل واألوراق واألشــــــياء الشخصــــــية، 
لــــذلك قيــــد اإلطــــالع عليهــــا بقاضــــي التحقيــــق أو احملقــــق، 

حظــر علــى عضــو الضــبط القضــائي القــائم بــالتفتيش فعــل و 
إذا كانت األشياء املضبوطة أوراقاً خمتومة أو ((ذلك، بقوله 

مغلقة بأيـة طريقـة كانـت فـال جيـوز لغـري قاضـي التحقيـق أو 
احملقق فضها واإلطالع عليها علـى أن يكـون ذلـك حبضـور 

ـا بقـدر اإلمكـان ولـه أن يعيـدها إ ىل املتهم وذوي العالقة 
واعرتافــاً مــن )). صــاحبها إن مل تظهــر هلــا عالقــة بالــدعوى

املشـــرع بأمهيـــة هـــذه األشـــياء املختومـــة أو املغلقـــة أو املغلفـــة 
بأي شكل من األشكال اليت تضفي خصوصية معينة على 
ما بداخلها، فإنه فـرض علـى قاضـي التحقيـق أو احملقـق أن 

ر ال جيـــري فـــض هـــذه األشـــياء واإلطـــالع عليهـــا إالّ حبضـــو 
املــــــــتهم وذوي العالقــــــــة بقــــــــدر اإلمكــــــــان، أي مــــــــىت كــــــــان 

ســــــــري التحقيــــــــق ممكنــــــــاً ومتيســــــــرَاً◌ وال يــــــــؤخرمحضــــــــوره
.واستكمال إجراءاته

الثانيلمطلبا
التصرف في األشياء المضبوطة

األصل أن يبقى الشـيء املضـبوط حتـت تصـرف قاضـي 
مث احملكمـــــة إىل ) أو احملقـــــق يف القـــــانون املصـــــري(التحقيـــــق 

يف الـــدعوى، بعـــد أن يقـــوم القـــائم بـــالتفتيش حـــني الفصـــل
ســواء كــان احملقــق أو عضــو الضــبط القضــائي، بضــبط هــذه 
األشياء وحتريزها مبعرفة وأشراف قاضي التحقيق أو احملكمة 
حبســـــب األحـــــوال ومســـــار الـــــدعوى، أو يقـــــوم بنقلهـــــا إىل 
مكــان مناســب يــتالءم مــع الشــيء احملفــوظ يعــود إىل دائــرة 

كمة، أو جرى تعيينه واستئجاره مـن قاضي التحقيق أو احمل
.قبلهما

وعموماً، فإن أمهية إجراء التصرف يف األشياء
املضــبوطة، جعلــت معظــم القــوانني ومنهــا القــانون الفرنســي 
والقوانني العربية ومنهـا القـانون العراقـي الـيت أخـذت عنـه ال 
ختــــــول مــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي أي ســــــلطة يف التصــــــرف 
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ا إذا  باألشــــياء املضــــبوطة بر  ا أو مصــــادر دهــــا إىل أصــــحا
ا، خبــــالف  كانـــت متعلقـــة باجلرميـــة اجلـــاري التفتـــيش بشـــأ

وقـــد . القــانون األجنلــو أمريكــي الــذي خــوهلم هــذه الســلطة
تكون األشياء املضبوطة مواد جمرمة ممنوعة كاملواد املخـدرة، 
أو األســــــلحة الناريــــــة غــــــري املرخصــــــة، عثــــــر عليهــــــا القــــــائم 

.ل التفتيشبالتفتيش عرضاً خال
ويف كل األحـوال، فـإن مصـري األشـياء املضـبوطة ومآهلـا 

واألصـل يف ). املصـادرة(أو ) الـرد(إمـا : يعود إىل أمرين مهـا
املصـــــــادرة أن تكـــــــون قضـــــــائية، ألن القضـــــــاء هـــــــو الراعـــــــي 
الطبيعي حلريات األفراد وحقوقهم، ومنها حق امللكيـة، بيـد 

املصادرة مبا أن بعض القوانني رخصت جلهات إدارية إيقاع 
).باملصادرة اإلدارية(يسمى 

وعليــــــــه، ميكــــــــن بســــــــط القواعــــــــد واألحكــــــــام املتعلقــــــــة 
:بالتصرف باملواد املضبوطة وفق التقسيمات التالية

رد األشياء المضبوطة أو تسليمها-الفرع االول 
فـــإذا  . )33(الـــرد، هـــو إعـــادة احلالـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه

هلــا باجلرميــة أو مل تكــن كانــت األشــياء املضــبوطة ال عالقــة
الزمـــة وال مفيـــدة يف كشـــف حقيقـــة اجلرميـــة ومرتكبيهـــا وال 
ــا لــدى  تســهم يف الفصــل بالــدعوى، فــال داع لالحتفــاظ 
ســـــلطات التحقيـــــق أو احملكمـــــة، طاملـــــا كانـــــت احتمـــــاالت 

ا غـــري قائمـــة وهـــو االجتـــاه الـــذي اعتنقـــه القـــانون . مصـــادر
يت أخــذت عنـه كالقــانون الفرنسـي والقـوانني املتــأثرة بـه أو الـ

حيــــث أوكــــل القــــانون املصــــري يف املــــادة . املصــــري واألردين
إجراءات للنيابة العامة أو قاضـي التحقيـق أو غرفـة )104(

ــــام أو احملكمــــة أثنــــاء نظــــر الــــدعوى رد هــــذه األشــــياء،  اال
إجــــــراءات مصــــــري واملــــــادة ) 105(وميكــــــن مبوجــــــب املــــــادة

وبــالعودة . طلــبأصــول أردين رد األشــياء مــن غــري) 143(
مـــــن التعليمـــــات العامـــــة للنيابـــــة لســـــنة ) 426/1(إىل البنـــــد 

إذا كانـت املضـبوطات مل تسـتعمل ((جنده يقـرر أنـه 1958
يف اجلرميــة أو مل تنــتج عنهــا أو كانــت اجلرميــة مل تقــع عليهــا 
أو ال يوجــد فيهــا مــا يفيــد يف كشــف احلقيقــة فيجــب علــى 

ــــة تســــليم هــــذه املضــــبوطات فــــوراً ل صــــاحبها إذا كــــان النياب
ــذا الــنص ثانيــة يف املــادة ))معلومــاً  ) 721(، وأعيــد العمــل 

إخـالء (فالرد على ذلـك . النافذة1980من تعليمات سنة 
، إذا )34()لدور القضاء مـن أشـياء مل يبـق موجـب حلفظهـا

قدر احملقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلـب أن مصـلحة 
جيـــوز لصـــاحب و . التحقيـــق ال تقتضـــي االحتفـــاظ بالشـــيء

الطلــب االعــرتاض علــى قــرار احملقــق بعــدم االســتجابة لطلبــه 
وتسليمه املواد املضبوطة، ويقع التظلم أمـام حمكمـة اجلـنح، 

.إجراءات مصري اليت قررت ذلك)100(وفقاً للمادة 
واألصـــــل أن يكــــــون الــــــرد إىل مـــــن كانــــــت األشــــــياء يف 

ة حيازته وقت ضبطها، حيـث يعـين الـرد بـذلك إعـادة احلالـ
)102(بيــــد أن املــــادة . إىل مـــا كانــــت عليــــه حلظـــة الضــــبط

إجــراءات مصـــري أوجبـــت أن يكـــون رد األشـــياء املضـــبوطة 
ين عليه  ا مل تكن حبيازته وقت ضـبطها(إىل ا ، )بفرض أ

أن يكــــــون الشــــــيء : مســــــتلزماً تــــــوافر ثــــــالث شــــــروط هــــــي
موضوعاً للجرمية كاملال املسروق أو متحصًال منها كمقابل 

ملســروق، وأن يكـون فقــد احليـازة بســبب اجلرميــة، وأن املـال ا
.)35(ال يكون ملن ضبط معه الشيء احلق يف حبسه

إىل الدولة، ) استثناءً (وميكن أن تؤول األموال حمل الرد 
ا ضـــــمن مـــــدة حمـــــددة، ويعـــــد هـــــذا  إذا مل يطلبهـــــا أصـــــحا
اإلجــراء مبثابــة تقـــادم مســقط حبــق صـــاحب األشــياء الـــذي 

حيــث ســارت علــى هــدي ذلــك . بــة حبقــهيتــواىن عــن املطال
) 108(قـــــــوانني كثـــــــرية، مثـــــــل القـــــــانون املصـــــــري يف املـــــــادة 

أصـــول )90(إجـــراءات جنائيـــة، والقـــانون األردين يف املـــادة 
، حيـــثأصـــول)99(جزائيــة، والقـــانون الســـوري يف املـــادة 

ا يف  قــــررت أن األشــــياء املضــــبوطة الــــيت ال يطلبهــــا أصــــحا
يخ انتهــاء الــدعوى املتعلقــة مــن تــار ) ثــالث ســنوات(ظــرف 

ـــا، تـــؤول ملكيتهـــا للدولـــة دون حاجـــة إىل حكـــم يصـــدر 
ا . بذلك، خبالف املصادرة اليت تتطلب صدور حكم بشأ

من تـاريخ ) بسنة(أما القانون الكوييت فقد حدد هذه املدة 
انتهــــاء الــــدعوى، بينمــــا حـــــددت املــــادة األوىل مــــن قـــــانون 

، 1975اململوكـات لسـنة التنظيمات اإلنكليزية لالحتفاظ ب
أحوال معينة وبسنة كحد أقصـىيفهذه املدة بستة شهور 

)36(.
وقــــد يكــــون للبــــوليس يف النظــــام اإلجنلــــو أمريكــــي دوراً 
أوســـع منـــه يف النظـــام الفرنســـي حيـــال األشـــياء املضـــبوطة، 
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حيــــث ميــــارس البــــوليس يف النظــــام اإلجنلــــو أمريكــــي ســــلطة 
ن البــــــوليس لكــــــن علــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك، فــــــإ. التحقيـــــق

اإلنكليزي لـيس بوسـعه االحتفـاظ باملضـبوطات ألكثـر مـن 
املــــــــدة الضــــــــرورية والالزمــــــــة إلمتــــــــام التحقيــــــــق أو لتقــــــــدميها 

واملـــــدة الـــــيت تتســـــع هلـــــا ســـــلطته يف االحتفـــــاظ . للمحكمـــــة
باألشــياء املضــبوطة خــالل احملاكمــة هــي املــدة الالزمــة لنظــر 

دة املقـــررة القضـــية أمـــام احملكمـــة املختصـــة باإلضـــافة إىل املـــ
لنظر القضية يف دور االستئناف، أو حىت البت النهـائي يف 

.)37(التهمة اجلنائية
أما خبصوص السـلطة املختصـة بـاألمر بـالرد يف القـانون 
ا قاعـــدة بســـيطة، حـــني  املصـــري، فقـــد طبـــق املشـــرع بشـــأ

أن الســـلطة الـــيت تتـــوىل أمـــر الـــدعوى يف املرحلـــة الـــيت حـــدد
إجـــــراءات علـــــى أن )103(ةحيـــــث نصـــــت املـــــاد. جتتازهـــــا

يصــدر األمــر بــالرد مــن النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق ((
وجيـوز . أو حمكمة اجلـنح املسـتأنفة منعقـدة يف غرفـة املشـورة

وحيـث أن )). للمحكمة أن تـأمر بـالرد أثنـاء نظـر الـدعوى
األمــر بــالرد إجــراء وقــيت ال حيــوز حجيــة األمــر املقضــي بــه، 

إجــــراءات مصــــري، بــــأن ) 104(لــــذلك فقــــد قــــررت املــــادة 
األمــر بــالرد ال مينــع ذوي الشــأن مــن املطالبــة أمــام احملكمــة 
املدنيـــة مبـــا هلـــم مـــن حقـــوق، لكـــن هـــذا األمـــر حيـــوز القـــوة 
واحلجيـــة إذا كـــان قـــد صـــدر مـــن احملكمـــة بنـــاًء علـــى طلـــب 

لكــــن . املــــتهم أو املــــدعي املــــدين أيهمــــا يف مواجهــــة اآلخــــر
ســــلطة قاضــــي التحقيــــق املشــــرع املــــذكور فــــرض قيــــداً علــــى 

والنيابة العامة يف األمر بالرد، حيث حظر عليهما يف املادة 
منــه، إصــدار األمــر بــالرد عنــد املنازعــة، بــل عليهمــا ) 105(

رفع األمـر يف هـذه احلالـة أو يف حالـة وجـود شـك فـيمن لـه 
احلــق يف تســليم الشــيء إىل حمكمــة اجلــنح بنــاء علــى طلــب 

.)38(ذوي الشأن لتأمر مبا تراه
أمــــا القــــانون األردين فقــــد عــــاجل موضــــوع التصــــرف يف 
ـــــــيس يف قـــــــانون أصـــــــول  ـــــــانون العقوبـــــــات ول األشـــــــياء يف ق

)43/1(احملاكمــــــات اجلزائيــــــة، فقــــــد عــــــرف الــــــرد يف املــــــادة 

عبــارة عــن إعــادة احلــال إىل مــا كــان عليــه ((عقوبــات، بأنــه 
قبل اجلرمية وحتكم احملكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان 

منـــه الســـلطات )44(وحـــددت املـــادة )). يف اإلمكـــانالـــرد 
إذا وصـل إىل حـوزة النيابـة أي مـال ((املختصة بـالرد بقوهلـا 

مة جزائية فيجوز للنيابة أثناء  من األموال فيما يتعلق بأية 
وجود الدعوى لديها أو ألية حمكمة نظرت يف تلك التهمة 

عي أن تصدر إما من تلقاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب املـد
باملال قراراً بتسليم ذلك املال إىل الشـخص الـذي يلـوح هلـا 

وإذا مل يكـــن يف االســـتطاعة معرفـــة صـــاحب . أنـــه صـــاحبه
وهـــو ذات )). املـــال فيجـــوز إصـــدار القـــرار املناســـب بشـــأنه

إجــــراءات مصــــري ) 103(الــــنهج الــــذي عرضــــناه يف املــــادة 
آنفـــــاً، لكنـــــه زاد عليهـــــا حـــــني أجـــــاز أليـــــة حمكمـــــة نظـــــرت 

ا، الدعوى  األمر بالرد حىت ولو خرجت الدعوى من حياز
ويعد ذلك خروجاً على القواعد العامة القاضية بعدم جواز 

ــا . قيـام احملكمــة بــأي إجــراء بعـد خــروج الــدعوى مــن حياز
وخـــال قـــانون األصـــول اجلزائيـــة األردين مـــن بيـــان الشـــخص 
الـــذي يتعـــني رد األشـــياء املضـــبوطة إليـــه، لكـــن استشـــراف 

عقوبـــات أردين يفهـــم منـــه جـــواز الركـــون إىل ) 43/1(املـــادة 
األصـــل املتمثـــل باألشـــياء إىل مـــن كانـــت يف حيازتـــه وقـــت 
ضـــبطه، مثلمـــا جيـــوز الـــرد إىل احملـــين عليـــه وإن كـــان الشـــيء 
لــيس يف حوزتــه وقــت ضــبطه، إذا تبــني ذلــك ملــن كانــت لــه 

.)39(صالحية الرد
يبقــــى أن نشــــري إىل موقــــف مشــــرعنا العراقــــي الــــوارد يف 
الفصل الرابع اخلاص بالتفتيش الـذي جتريـه سـلطة التحقيـق 
االبتــدائي، ذلــك املوقــف الــوجيز املقتضــب الــوارد يف الفقــرة 

حيــث أجــاز املشــرع . أصــول جزائيــة) 84(مــن  املــادة ) ب(
) رد(يف ذلـــــك الـــــنص لقاضـــــي التحقيـــــق أو احملقـــــق إعـــــادة 

األشـــياء املضـــبوطة إىل صـــاحبها، إذا كانـــت هـــذه األشـــياء 
قــاً خمتومــة أو مغلقــة بأيــة طريقــة كانــت، وظهــر أو تبــني أورا

وظــاهر . عـدم عالقتهـا بالـدعوى بــأي شـكل مـن األشـكال
مــن الــنص أنــه بــرغم إجيــازه، إالّ إنــه تضــمن قواعــد مهمــة، 

. منها حتديد السلطة املختصة بالرد، وحاالت الرد وشروطه
لكــن مــا يعــاب علــى الــنص أنــه مل يعــاجل حالــة الــرد بصــورة 

يف كــل حــاالت التفتــيش ولكافــة األشــياء املضــبوطة مطلقــة 
ضمن إجراءات سـلطة التحقيـق االبتدائيـة، إمنـا جـاء حمـدداً 
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حبالــة األشــياء املضــبوطة إذا كانــت أوراقــاً خمتومــة أو مغلفــة 
وحســـبنا أن املشـــرع أورد هـــذه املعاجلـــة بصـــدد هـــذه . فقـــط

األشـــــــياء نظـــــــراً ألمهيتهـــــــا وتعلقهـــــــا بـــــــأهم حقـــــــوق األفـــــــراد 
ــــرك معاجلــــة احلــــاالت األخــــرى للقواعــــد وخصوصــــ م، وت يا
بيـد أنـه أفـرد .  ن تقييد لسـلطة التحقيـق الواسـعة العامة دو 

هـــو البـــاب ) للتصـــرف يف األشـــياء املضـــبوطة(بابـــاً مســـتقًال 
ـــــــوارد يف الكتـــــــاب اخلـــــــامس مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول  الثـــــــاين ال

.احملاكمات اجلزائية العراقي
يؤكـــــد أصـــــول بـــــنص عـــــام) 308(فقـــــد جـــــاءت املـــــادة 

ا قاضي التحقيق أو  السلطة التقديرية الواسعة اليت خيتص 
-:احملكمـــــــــة يف التصـــــــــرف باألشـــــــــياء املضـــــــــبوطة، بقوهلـــــــــا

لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق أو احملكمـــــــــة إصـــــــــدار قـــــــــرار بشـــــــــأن ((
املســــــــتندات أو األمــــــــوال أو األشـــــــــياء املضــــــــبوطة أو الـــــــــيت 
ـــــا أو عليهـــــا يف أي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل  ارتكبــــت جرميـــــة 

احملاكمـــة طبقـــاً لألحكـــام املنصـــوص عليهـــا يف التحقيـــق أو
، ومـن الطبيعـي فـإن ذلـك القـرار ال يعـدو أن ))املواد التالية

ــا  ا أو االحتفــاظ  يكــون قــراراً بــرد املضــبوطات أو مصــادر
. مث عرضها أمام احملكمة عند الطلب وحلني انتهاء الدعوى

منــه كيفيــة التصــرف )310(و)309(بينمــا رمســت املادتــان 
ا واجلهــــة الــــيت تــــرد إليهــــا هــــذه با ملضــــبوطات بعــــد مصــــادر

، )أ(منه يف الفقرة ) 309(حيث قضت املادة . املضبوطات
ا إىل أقرب ((بأن  تسلم األسلحة واألشياء احملكوم مبصادر

ا أحكام القوانني املختصة ويقيد  مركز للشرطة لتطبق بشأ
املــادة، علــى حــني قــررت ))مثــن مــا بيــع منهــا إيــراداً للخزينــة

ــــة )310( ــــه غالبي ــــذي يوافــــق مــــا ســــارت علي ــــنهج ال منــــه ال
القــوانني العربيــة األخــرى خبصــوص رد املضــبوطات األخــرى 
غري ما ذكـر يف املـادة آنفـاً، إىل مـن كانـت يف حوزتـه حلظـة 
ضبطها، أو ترد إىل حائزها وإن مل يكن هو الذي ضبطت 

أي –تسـلم املضــبوطات األخــرى ((عنـده األشــياء، فقالــت 
اغـ إىل مــن كانــت –ري األســلحة واألشــياء احملكــوم مبصــادر

يف حيازتـــه وقـــت ضـــبطها إالّ إذا كانـــت قـــد وقعـــت عليهـــا 
اجلرميـــة أو كانـــت متحصـــلة منهـــا فـــرتد إىل مـــن ســـلبت منـــه 

ــا بيــد أن املشــرع العراقــي وضــع قيــداً معقــوًال علــى )). حياز

نطــــاق تســــليم املضــــبوطات يف احلــــاالت املــــذكورة بقولــــه يف 
ال ينفـــذ القـــرار بالتســـليم إالّ بعـــد ((منـــه بـــأن )312(ادة املـــ

صــــــريورته باتــــــاً وال ينفــــــذ القــــــرار بــــــإتالف املخطوطــــــات أو 
املطبوعـــات وحنوهـــا إالّ بعـــد انقضـــاء الـــدعوى اجلزائيـــة عـــن 

)).مجيع املتهمني
) 313(ويشــــار إىل أن املشــــرع العراقــــي مســــح يف املــــادة 

املضــبوطة مراجعــة ملــن يــدعي حبــق علــى األشــياء ) أ(الفقــرة 
احملكمـــــة املدنيــــــة خبصوصـــــها حــــــىت يف حالـــــة صــــــدور قــــــرار 

بينما عاجلت الفقرة . بتسليمها من قبل القاضي أو احملكمة
ا حالة النزاع القائم على ملكية الشـيء ) ب( من املادة ذا

ز إرجاء التسليم حىت ااملضبوط أو على حيازته بتقريرها جو 
مــــىت طلــــب ذوي العالقــــة تبــــت احملكمــــة املدنيــــة يف النــــزاع، 

من هذه املادة، فقد أجازت لقاضي ) جـ(أما الفقرة . ذلك
التحقيــــق أو احملكمــــة اجلزائيــــة بيــــع األشــــياء املضــــبوطة وفــــق 
قــــانون التنفيــــذ وحفــــظ مثنهــــا حــــىت ظهــــور نتيجــــة الــــدعوى 

الفسـاد أو  ااملدنية، إذا كانت هذه األشياء مما يتسارع إليهـ
.كان حفظها يكلف نفقات باهظة

وفطـــن مشـــرعنا إىل حالـــة عـــدم معرفـــة عائديـــة األشـــياء 
منه، )314(املضبوطة، وعاجل كيفية التعامل معها يف املادة 

منها لقاضـي التحقيـق أو احملكمـة ) أ(حيث أجازت الفقرة 
يف حالـــة عـــدم إدعـــاء أحـــد بعاديـــة األشـــياء املضـــبوطة، أن 
ينشـــر إعـــالن يـــدعو فيـــه ذوي العالقـــة إلثبـــات حقهـــم فيـــه 

ســتة أشـــهر مــن تارخيــه، علـــى أن يعلــق اإلعـــالن يف خــالل
لوحــة اإلعالنــات الكائنــة يف احملكمــة أو مركــز الشــرطة، إال 
إذا كــان املــال املضــبوط مثينــاً، فينشــر اإلعــالن يف الصــحف 

وجيـوز وفقـاً للفقـرة . احمللية باإلضافة إىل ما سـبق مـن تعليـق
للقاضــــــي أو احملكمــــــة تســــــليم األشــــــياء املــــــذكورة إىل) ب(

الشـــــخص الـــــذي اســـــتطاع إثبـــــات حقـــــه أمـــــام القاضـــــي أو 
احملكمـــة خـــالل املـــدة القانونيـــة، وخبـــالف ذلـــك يبـــاع ذلـــك 
الشـــيء بقـــرار مـــن القاضـــي أو احملكمـــة وفـــق قـــانون التنفيـــذ 

ويف كـــل األحـــوال، فـــإن . ويقيـــد الـــثمن إيـــراداً خلزينـــة الدولـــة
ـــــيت  ـــــة هـــــذه األشـــــياء ال أو ) ســـــّلمت(حـــــق اإلدعـــــاء بعائدي

قتضى املواد السـابقة يسـقط، إذا انقضـت مخـس مب) بيعت(
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ســنوات علــى صــدور القــرار بتســليمها أو تقييــد مثنهــا إيــراداً 
.منه)316(الدولة، حبكم املادة خلزينة

مصادرة األشياء المضبوطة-الفرع الثاني
املصادرة عموماً، هي االستيالء على مال احملكوم عليه 

و هـــــي . )40(ويضوانتقـــــال ملكيتـــــه إىل الدولـــــة بـــــدون تعـــــ
إجراء غايته إضافة مال اجلاين إىل ملك الدولة دون مقابـل

)41(.
عامـــة وخاصـــة، فالعامـــة تعـــين : واملصـــادرة علـــى نـــوعني

جتريد احملكوم عليه من كل ما ميلكه أو من نسبة معينة منه  
أمـــا اخلاصـــة فتنصـــب علـــى . كالنصـــف أو الثلـــث أو الربـــع

لوسـيلة الـيت ارتكبـت مال معني، وقد يكون هـذا املـال هـو ا
ـا إذا   ا اجلرمية، أو نتجت عنها، أو مثل جسم اجلرميـة ذا

ازة ويف . كانت حيازته حمّرمة كاملخدرات واألسلحة غري ا
مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه ) 101(ذلــك، نصــت املــادة 

جيـــوز للمحكمـــة عنـــد احلكـــم باإلدانـــة يف جنايـــة أو ((... 
املضــبوطة الــيت حتصــلت جنحــة أن حتكــم مبصــادرة األشــياء

ـــا أو الـــيت كانــــت  مـــن اجلرميـــة أو الـــيت اســـتعملت يف ارتكا
وهـــذا كلـــه بـــدون إخـــالل حبقـــوق . معـــدة الســـتعماهلا فيهـــا

ـا ...)). الغري حسن النية وهذه هي املصادرة اليت تقضـي 
ـــــــد أن املصـــــــادرة كـــــــإجراء مـــــــن . احملكمـــــــة بعـــــــد اإلدانـــــــة بي

ــا قبــ ل اإلدانــة فقــد وردت اإلجــراءات الوقائيــة الــيت حيكــم 
جيــــب احلكــــم مبصــــادرة ((منــــه بقوهلــــا أنــــه ) 117(يف املــــادة 

ــا أو إحرازهــا  األشــياء املضــبوطة الــيت يعــد صــنعها أو حياز
أو اســتعماهلا أو بيعهــا أو عرضــها للبيــع جرميــة يف ذاتــه ولــو 

وإذا مل تكـــن . مل تكـــن مملوكـــة للمـــتهم أو مل حيكـــم بإدانتـــه
فعــًال وقــت احملاكمــة وكانــت األشــياء املــذكورة قــد ضــبطت

ا عنــــــــد  معينـــــــة تعيينـــــــاً كافيـــــــَاً◌ حتكـــــــم احملكمـــــــة مبصـــــــادر
منــــه جــــاءت بعقوبــــة )101(وظــــاهر أن املــــادة )). ضــــبطها

منه بـأجراء وقـائي، هـو )117(جنائية، بينما جاءت املادة 
.أقرب لصفة املصادرة موضوع حبثنا

ية أصول جزائ) 309(من املادة ) أ(وبالرجوع إىل الفقرة 
منــه، فإننــا نســتخلص أن مــن ) 308(عراقــي، بداللــة املــادة 

أهــم خيــارات قاضــي التحقيــق أو احملكمــة احلكــم مبصــادرة 

املســــتندات أو األمــــوال أو األشــــياء أو األســــلحة املضــــبوطة 
ـــــا أو عليهـــــا اجلرميـــــة الـــــيت جيـــــري التفتـــــيش  الـــــيت ارتكبـــــت 
ا، أو تلــــــك الــــــيت وجــــــدها القــــــائم بــــــالتفتيش عرضــــــاً  بشــــــأ

ـا أو فض بطها على أساس صلتها جبرمية أخرى أو أن حياز
أي مرحلة من مراحل صنعها يعد جرمية يف ذاته، وذلك يف 

الدعوى، سواء أثناء التحقيق االبتدائي، أو قبـل اإلدانـة يف 
، أو بعــــــد اإلدانــــــة يف )وهــــــي املصــــــادرة الوقائيــــــة(احملكمــــــة 
ــــة(احملكمــــة  وإذا كانــــت املصــــادرة ). وهــــي املصــــادرة النهائي

وقائيـــة وكانـــت احملاكمـــة الزالـــت قائمـــة، فبأمكـــان احملكمـــة 
ة إحضار األشـياء املضـبوطة أصول جزائي)164(وفق املادة 

إىل قاعــة احملكمــة مــىت كــان ذلــك ممكنــاً وضــرورياً مــن أجــل 
احملاكمـــة، وهنـــا ميكـــن للمـــتهم وبـــاقي اخلصـــوم مـــن رؤيتهـــا 

م عليها أما إذا كانت احملاكمة قد أزفـت . وإبداء مالحظا
وصدر حكم اإلدانة ضد صـاحب املضـبوطات وكـان باتـاً، 

ــــــــإن هــــــــذه املضــــــــبوطات  األشــــــــياء احملكــــــــوم األســــــــلحة و (ف
ا جيـــب أن تســـلم إىل أقـــرب مركـــز للشـــرطة ويـــتم ) مبصـــادر

التعامــل عندئــذ وفقــاً ألحكــام القــوانني املختصــة ويقيــد مثــن 
ما بيع منها إيراداً للدولة، لكن املضـبوطات األخـرى تسـلم 
إىل مــن كانــت يف حيازتــه حلظــة ضــبطها، إالّ إذا كانــت قــد 

ة منهـا، فـرتد عندئـذ وقعت عليهـا اجلرميـة أو كانـت متحصـل
ا .إىل من كانت قد سلبت منه حياز

وسار القـانون األردين علـى ذات السـياق مبوجـب نـص 
يصادر من األشياء ((عقوبات، اليت قررت بأنه )31(املادة

مـا كــان صــنعه أو اقتنــاؤه أو بيعــه أو اســتعماله غــري مشــروع 
وإن مل يكــــــــن ملكــــــــاً للمــــــــتهم أو مل تفــــــــض املالحقــــــــة إىل 

بينما تواترت أحكام القضاء الفرنسـي علـى إقـرار . ))حكم
املصــادرة رغــم بــراءة املــتهم، أو لــبطالن حمضــر الضــبط، أو 

وكـــذا فعـــل القضـــاء املصـــري بتقريـــر مصـــادرة . حلســـن النيـــة
األشـــياء املضـــبوطة كتـــدبري احـــرتازي علـــى الـــرغم مـــن تربئـــة 

ية وعلى أ. املتهم لعدم توافر الركن املعنوي بصورة تامة لديه
) 30(واضــــحاً يف املــــادة حــــال، فــــإن القــــانون األردين كــــان

ـا تقـع  عقوبات عندما قرر أن يكون األصل يف املصـادرة أ
ــــيت حتصــــلت مــــن جنايــــة أو جنحــــة  علــــى مجيــــع األشــــياء ال
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مقصودة أو كانت معدة القرتافهـا، أي علـى أدوات اجلرميـة 
ةوجســمها ونتائجهــا، أمــا املخالفــات واجلــنح غــري املقصــود

وز إيقاع املصادرة على املضبوطات فيها إالّ إذا نـص فال جي
وجــــــدير بالتنويــــــه، أن غالبيــــــة .  )42(القــــــانون علــــــى ذلــــــك

القوانني خولت النيابة العامة، وجهـات إداريـة سـلطة إيقـاع 
املصــادرة يف احلــاالت الـــيت ال تكــون الـــدعوى فيهــا منظـــورة 
أمـــام القضـــاء أو يكـــون حمجوبـــاً عـــن نظرهـــا، ألنـــه ال جيـــوز 

كما هو . )43(إقامة الدعوى من أجل إيقاع املصادرة فقط
احلــــــال يف ســــــلطة النيابــــــة العامــــــة مبصــــــادرة األســــــلحة غــــــري 

وعلــــى الــــرغم مــــن ختويــــل .املرخصــــة، أو املــــواد املخــــدرة
بعـــــض القــــــوانني جهــــــات إداريــــــة ســــــلطة إيقــــــاع املصــــــادرة،  
كتخويــل الــوزير أو وكيلــه مصــادرة املبــالغ موضــوع املخالفــة 

ادرة املالبـــــــــس والشـــــــــارات والشـــــــــعارات املتعلقــــــــــة أو مصـــــــــ
باجلمعيــات احملظــورة، يف القــانون املصــري، إال إن الدســاتري 

املصــــادرة ((ومنهـــا الدســـتور املصــــري تـــنص عــــادة علـــى أن 
العامة لألموال حمظورة وال جتوز املصـادرة اخلاصـة إالّ حبكـم 

، األمـــر الـــذي يعـــين حظـــر املصـــادرة العامـــة )44())قضـــائي
مطلقــــاً، ووجــــوب أن تكــــون املصــــادرة خاصــــة جبــــزء حظــــراً 

حمدد من أموال املتهم أو املدان وهو املتعلق عـادة باجلرميـة، 
وأن يـــتم إيقــــاع املصـــادرة بنــــاًء علـــى حكــــم قضـــائي ولــــيس 

.مبوجب قرار إداري
ومهمـــا يكـــون اخلـــالف الفقهـــي حـــول مـــدى مشـــروعية 
املصــــادرة اإلداريــــة، فــــإن جانــــب مهــــم مــــن الفقــــه يــــرى أن 

ـا ا ملصادرة اإلدارية اليت تقع على األشـياء الـيت تكـون حياز
تمــع  جمّرمــة مبوجــب القــانون بســبب خطرهــا الــذايت علــى ا
ا تكـون  مثل املخدرات واملأكوالت الفاسـدة، فـإن مصـادر
ـــا ال تـــرد علـــى حـــق حيميـــه القـــانون وال متـــس  مشـــروعة، أل

ن أمـــا املصـــادرة الـــيت تقـــع علـــى أشـــياء تكـــو . حريـــة حائزهـــا
ــــا أو اســــتعماهلا جمرمــــة مبوجــــب القــــانون لعــــدم تــــوافر  حياز
شروط معينة فيها، مثل حيازة سالح ناري بدون ترخيص، 
فهــذه األشــياء تصــلح ألن تكــون حمــًال حلــق حيميــه القــانون 
ا إالّ حبكــــــــم قضــــــــائي، ومــــــــن مث فــــــــإن  وال جيــــــــوز مصــــــــادر

ا إدارياً تعد مصادرة غري مشروعة .)45(مصادر

يالثانفصلال
بطـــالن التفـتيـش

خيضع التفتيش باعتباره واحـداً مـن إجـراءات التحقيـق، 
من حيـث أسـبابه وحـاالت بطالنـه وأحكـام هـذا الـبطالن، 

وهي القواعد عينها الـيت حتكـم . للقواعد العامة يف البطالن
ــــــبطالن  ــــــان ل ــــــىن عــــــادة قاعــــــدتان مهمت ــــــيت تتب التفتــــــيش وال

. إجـراء بـدون نـصاألوىل، أنـه ال بطـالن ألي: اإلجراءات
والثانيـــــــة، ال بطــــــــالن ألي إجــــــــراء دون أن يشــــــــوبه عيــــــــب 

.جوهري تفوت بسببه الغاية املتوخاة من اإلجراء
وحيـــث أن أحكـــام التفتـــيش وضـــبط األشـــياء وضـــعت 
حلمايــــة األشــــخاص وحصــــانة مســــاكنهم وحرمــــة أســـــرارهم 
ـــــــا هلـــــــذا الســـــــبب تعـــــــد مـــــــن القواعـــــــد  م، فإ وخصوصـــــــيا

لـــــى إغفاهلـــــا أو خمالفتهـــــا بطـــــالن األساســـــية الـــــيت يرتتـــــب ع
بيـــد أن أمهيـــة املوضـــوع مـــن جانـــب آخـــر قـــادت . التفتـــيش

الفقه والقضاء إىل اجتهـادات واختالفـات كثـرية خبصوصـه، 
ســـــواء مبـــــا تعلـــــق بأســـــباب الـــــبطالن أو الســـــلطة املختصـــــة 
ذا البطالن،  بإيقاعه، أو اآلثار والنتائج املرتتبة أو املتعلقة 

.وحنو ذلك
:بحثنيإىل مالفصلذلك، نقسم وبناء على

والثـــاين، يتنـــاول .األول، يتنـــاول تقريـــر الـــبطالن وأنواعـــه
.نتائج البطالن

األولبحثالم
تقرير البطالن وأنواعه

حنــاول يف هــذا املقــام إلقــاء بعــض الضــوء علــى جانـــب 
مهــم مــن جوانــب الــبطالن، يتعلــق بتحديــد معنــاه وأســبابه 

. مث بيــــــان صــــــوره أو أنواعــــــهوالســــــلطة املختصــــــة بإيقاعــــــه، 
فبــــذلك ميكــــن أن نقــــرتب مــــن توصــــيف الــــبطالن وإظهــــار 

نقسـم : لـذلك. مالحمه وحاالته قبـل التعـرف علـى أحكامـه
والثـاين، أنـواع . األول، تقريـر الـبطالن: مطلبنيإىل بحثامل

.البطالن
األولالمطلب
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تقـريـر البـطـالن
صـــــار جليـــــاً أن تقريـــــر الـــــبطالن يقتضـــــي بيـــــان معنـــــاه

لـــذي وأســـبابه والســـلطة املختصـــة بإيقاعـــه، وهـــو التفصـــيل ا
:نبسطه يف التقسيمات التالية

معنى البطالن وأسـبابه-الفرع االول
هــــو اجلــــزاء ،وفــــق مــــانرى الــــبطالن يف القــــانون املــــدين

الـذي يرتبــه القــانون علـى ختلــف أحــد أركـان العقــد أو عــدم 
ومبوجــــب .تــــوافر الشــــروط الــــيت اســــتلزمها يف كــــل ركــــن فيــــه

لسـنة )40(من القـانون املـدين العراقـي رقـم ) 132/1(املادة 
يكـــون العقـــد بـــاطًال إذا التـــزم املتعاقـــد دون ((، فإنـــه 1951

ســـبب أو لســـبب ممنـــوع قانونـــاً أو خمـــالف للنظـــام العـــام أو 
)133/1(أما العقد الصحيح فطبقاً للمادة .....))اآلداب

بأن يكون صادراً مـن العقد املشروع ذاتاً ووصفاً ((... هو 
أهلــــه إىل حمــــل قابــــل حلكمــــه ولــــه ســــبب مشــــروع وأوصــــافه 

وعليه، فإن العقـد الباطـل هـو )). صحيحة ساملة من اخللل
العقد الذي يفتقر إىل سببه أو أبـرم لسـبب غـري مشـروع أو 
خمــالف ملصــلحة أساســية للمجتمــع بــأن كــان خمالفــاً للنظــام 

ومانعاً للتعاقد، إذا كما يقع العقد باطالً . العام أو اآلداب
وقــــع غلــــط يف ماهيــــة العقــــد أو يف ســــببه أو يف حملــــه وفقــــاً 

.من القانون املدين) 117/2(للمادة 
مـــن وجهـــة أمـــا يف القـــانون اجلنـــائي فـــإن الـــبطالن يعـــين

، اجلــزاء الــذي يرتبــه القــانون علــى اخلطــأ اجلــوهري يف نظرنــا 
احلكم ،ا كان ذلك اخلطأ مؤثراً يفاإلجراءات األصولية إذ

أو هــو الوســيلة . أصــول جزائيــة عراقــي)249(وفقــاً للمــادة 
العمليـــة الالزمــــة لتحقيـــق ســــالمة العدالـــة يف مجيــــع مراحــــل 
الــدعوى اجلزائيــة، فهــو اجلــزاء املرتتــب علــى خمالفــة القواعــد 
ـــــيش والضـــــبط، علـــــى  ـــــة الواجبـــــة يف التفت ـــــة اإلجرائي القانوني

ــــــــ ــــــــة القضــــــــائية عل ــــــــاره أداة مهمــــــــة للرقاب ى مشــــــــروعية اعتب
ـــا القضـــاء مبناســـبة العيـــب اجلـــوهري  اإلجـــراءات، يســـتعني 
الــذي يشــوب إجــراءات التفتــيش والضــبط، حبيــث يتســبب 
ذلــــك العيــــب يف ختلــــف الغايــــة املقصــــودة مــــن اإلجــــراءات 

وهــو عنــد الــبعض، األثــر الــذي يرتتــب علــى . )46(املــذكورة
عــدم مراعــاة شــرط عــام أو خــاص مــن الشــروط املوضــوعية 

ء، أو لعــــدم مراعــــاة شــــكل جــــوهري مــــن األشــــكال لإلجــــرا
.)47(اإلجرائية اليت اشرتطها القانون

وعلى الـرغم مـن أن القـانون العراقـي بـّني األحكـام الـيت 
أصول جزائيـة، ) 76–72(تنظم إجراءات التفتيش يف املواد 

لكنــه مل يبــني بصــورة مباشــرة األثــر املرتتــب علــى إجــراءات 
ـــــا يف حالـــــة عـــــدم التفتـــــيش مـــــن حيـــــث صـــــحتها أو ب طال

مبعـــــىن أنـــــه مل يبـــــني أســـــباب . )48(مراعـــــاة هـــــذه األحكـــــام
لكـــن املشـــرع أشـــار . بطـــالن إجـــراءات التفتـــيش) حـــاالت(

أصــول إىل أهــم هــذه األســباب، وإن كــان ) 249(يف املــادة 
ذلـــــك ال يتعلـــــق بالتخصـــــيص بأســـــباب بطـــــالن إجـــــراءات 

لعامـة التفتيش، لكنه بالتأكيد يدل عليها مبوجب القاعدة ا
ــــنص وهــــي  ــــك ال خمالفــــة القــــانون واخلطــــأ (املوضــــوعة يف ذل

لكــــل مــــن االدعــــاء ((-:، بقولــــه)اجلــــوهري يف اإلجــــراءات
العـام واملــتهم واملشــتكي واملـدعي واملســؤول مــدنياً أن يطعــن 
ــــــدى حمكمــــــة التمييــــــز يف األحكــــــام والقــــــرارات والتــــــدابري  ل
الصــادرة مــن حمكمــة اجلــنح أو حمكمــة اجلنايــات يف جنحــة 

و جناية إذا كانت قد بنيت علـى خمالفـة للقـانون أو خطـأ أ
يف تطبيقــــــــــه أو تأويلــــــــــه أو إذا وقــــــــــع خطــــــــــأ جــــــــــوهري يف 

وكـــان اخلطـــأ ... اإلجـــراءات األصـــولية أو يف تقـــدير األدلـــة
وذلــــك يعـــــين أن املشــــرع العراقــــي أخـــــذ ). مــــؤثراً يف احلكــــم

بـــــالبطالن الـــــذايت يف التفتـــــيش كـــــون التفتـــــيش واحـــــداً مـــــن 
التحقيقيـة، ومـن مث فإنـه مـن غـري املمكـن أن ال اإلجـراءات 

يرتتب جزاء علـى خمالفـة هـذه القواعـد واإلجـراءات اجلنائيـة 
اخلاصــــــة بــــــالتحقيق، ألنــــــه عندئــــــذ ال تعــــــد هــــــذه القواعــــــد 
واإلجراءات، قواعد وإجراءات قانونية، مادامت خاليـة مـن 
اجلـــــزاء، وهـــــذا يتعـــــارض مـــــع خصـــــائص القاعـــــدة القانونيـــــة 

ـــا كمـــا وتقـــرر احملكمـــة الـــيت يرفـــع . )49(هـــو معلـــومومكونا
أمامها الطعـن، اجلـزاء املتمثـل بـالبطالن كمـا هـو ظـاهر مـن 

.النص أنفاً 
وحصــــيلة مــــا تقــــدم، أن الــــبطالن بوصــــفه جــــزاء ترتبــــه 
احملكمة املختصة أو من ميلك تلك السلطة، فإنـه يقـع بنـاء 
علــــى أســــباب كثــــرية تتعلــــق باملخالفــــة أو اخلطــــأ أو الغلــــط 

هري اجلسيم املتعلق بإجراءات وشروط وقواعد التفتيش اجلو 
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وضــــــــــــبط األشـــــــــــــياء املتحصـــــــــــــلة عنـــــــــــــه، حبيـــــــــــــث تكـــــــــــــون 
ضـية إىل فـوات املخالفة صارخة أو مـؤثرة علـى احلكـم، ومف

.الغاية من التفتيش
السلطة المختصة بتقرير البطالن-الفرع الثاني

ـــار القانونيـــة علـــال ترتتـــب النتـــائج قبـــل ى اإلجـــراءواآلث
إجــــراءات )332(وظــــاهر مــــن نــــص املــــادة . تقريــــر بطالنــــه

قاضـــــي (مصـــــري أن تقريـــــر بطـــــالن اإلجـــــراء قاصـــــر علـــــى 
بيد أن جانب من الفقه ال يـرى ذلـك ويعتقـد أن ). احلكم

اإلجــــراء غــــري قاصــــر علــــى قاضــــي احلكــــم، بــــل يتعــــداه إىل 
ــــر  احملقــــق ومــــأمور الضــــبط القضــــائي، علــــى اعتبــــار أن تقري

ن يعــــد أكثــــر أمهيــــة يف التحقيــــق االبتــــدائي منــــه يف الــــبطال
والقـانون –احملاكمة، السيما أنـه مل يـرد يف القـانون املصـري 

مـــا مينـــع النيابـــة العامـــة مـــن جتديـــد اإلجـــراء مـــىت –الفرنســـي
خشــــــيت إبطالــــــه أو حتولــــــه مــــــن إجــــــراء حتقيــــــق إىل إجــــــراء 
اســـتدالل، إذا مـــا ظهـــر هلـــا عـــدم اكتمـــال اإلجـــراء أو عـــدم 

.)50(ه األشكال اإلجرائية املطلوبةمراعات
ام(أما يف القانون الفرنسي، فإن  هـي اجلهـة ) غرفة اال

املختصــــة بتقريــــر بطــــالن إجــــراءات التحقيــــق، وذلــــك هــــو 
ميلك هو اآلخر سلطات ) قاضي التحقيق(األصل، إالّ أن 

ــــــال وإن كانــــــت ســــــلطات حمــــــدودة فلــــــه قبــــــل . يف هــــــذا ا
ــا بنفســـه أو الشــروع بـــالتحقيق إبطــال األعمـــا ل الــيت قـــام 

مبوجب إنابة قضائية، وله أن يطلـب مـن األطـراف العـدول 
عن التمسك بالطعن بالبطالن بصورة صحيحة ومدونة يف 
حمضــــــر التحقيــــــق، وعنــــــدما ال يــــــتم العــــــدول أمــــــام قاضــــــي 
ـــام بعـــد  ـــبطالن مـــن غرفـــة اال التحقيـــق، فلألخـــري طلـــب ال

املشـــــــــرع ويشـــــــــار إىل أن . )51(أخـــــــــذ رأي النائـــــــــب العـــــــــام
)802(الفرنســي ضــيق مــن حــاالت الــبطالن بإضــافة املــادة 

)6(مــــن قــــانون اإلجــــراءات اجلنائيــــة مبوجــــب القــــانون رقــــم 

، حيث قـرر بأنـه ال جيـوز أليـة حمكمـة مبـا فيهـا 1975لسنة 
حمكمة النقض أن تقضي بالبطالن ملخالفة قاعدة جوهرية، 
إالّ إذا ترتـــــب علـــــى خمالفـــــة هـــــذه القاعـــــدة ضـــــرر مبصـــــلحة

وقـــد اقـــرتب القـــانون . )52(اخلصـــم الـــذي تقـــررت ملصـــلحته
الفرنسي كثرياً مبوجـب هـذا التعـديل مـن القـانون اإلنكليـزي 

الـــذي حظـــر علـــى القضـــاة اســـتخدام القاعـــدة االســـتبعادية 
لألدلــة املســـتمدة مــن إجـــراءات غــري مشـــروعة، إالّ إذا وقـــع 

بيــد أن الــبعض يوجــه انتقــاده إىل هــذا . ظلــم فــادح بــاملتهم
االجتــاه، علــى أســاس أنــه يســتند علــى قاعــدة قانونيــة مدنيــة 

، ومن ))ال بطالن بغري ضرر: ((وليست جنائية مفادها أنه
ــــــة ــــــال حمــــــل لتطبيقهــــــا يف املســــــائل اجلنائي وخيلــــــو . )53(مث ف

القـانون املصـري مـن أي نـص مقابـل أو مماثـل للـنص الــوارد 
.يف القانون الفرنسي آنفاً 

ه أشـــــار ضـــــمناً إىل الســـــلطة أمـــــا املشـــــرع العراقـــــي، فإنـــــ
ــــيش والضــــبط، يف  ــــر بطــــالن إجــــراءات التفت املختصــــة بتقري

ــــــق االبتــــــدائي ــــــك . مرحلــــــة التحقي ــــــث أنــــــاط مهمــــــة ذل حي
: أصــول جزائيــة، بقولــه)86(يف املــادة ) بقاضــي التحقيــق(

قاضــي تقــدم االعرتاضــات علــى إجــراءات التفتــيش لــدى((
ل فيهـــــــا علـــــــى وجـــــــه التحقيـــــــق وعلـــــــى القاضـــــــي أن يفصـــــــ

هـــو أحـــد اخليـــارات ) الـــبطالن(والشـــك يف أن )). ســـرعةال
والقرارات اليت يلجأ إليهـا قاضـي التحقيـق للفصـل يف تلـك 
ــــا مبوجــــب هــــذا  االعرتاضــــات وفقــــاً للســــلطة الــــيت يتمتــــع 

ــــالرجوع إىل املــــادة . الــــنص ــــيت )163(وب ــــة، ال أصــــول جزائي
ختول احملكمة باختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، فإنه 

ــا تقريــ) احملكمــة(القــول أن ميكــن  ر بطــالن اإلجــراء بإمكا
لشــروطه وقواعــده القانونيــة، مادامــت متلــك إذا جــاء خمالفــاً 

اختـــاذ ذلــــك اإلجــــراء أو األمــــر باختـــاذه، ومــــن ميلــــك الكــــل 
أصول جزائية أجـازت )308(ميلك اجلزء، سيما وإن املادة 

للمحكمة مثلما أجازت لقاضـي التحقيـق إصـدار أي قـرار 
املســتندات أو األقــوال أو األشــياء املضــبوطة أو الــيت بشــأن

ــــا أو عليهــــا اجلرميــــة يف أيــــة مرحلــــة مــــن مراحــــل  ارتكبــــت 
ــــع القاضــــي أو  ــــاك مــــا مين ــــيس هن ــــق أو احملاكمــــة، ول التحقي
احملكمة خـالل التحقيـق االبتـدائي أو القضـائي مـن إصـدار 
قـــرار بـــبطالن االســـتناد إىل هـــذه املســـتندات أو األقـــوال أو 

، مادامت مستمدة من إجراءات باطلة شياء املضبوطة األ
نايــات بصــفنها التمييزبــة ميكنهــا النظــر يف بــل ان حمكمــة اجل

بطالن التفتيش ايضاً باعتبارها اجلهة اليت تنظـر يف الطعـون 
املقدمــــة ضــــد قــــرارات قاضــــي التحقيــــق ولــــو كــــان التفتــــيش 
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الميكـــن الطعــــن بــــه علــــى انفــــراد ، ولكــــن قــــد يظهــــر ذلــــك 
ــــــدخل عرضــــــاً  ــــــاء النظــــــر يف طعــــــن آخــــــر او مبناســــــبة الت اثن

وال يقبــل الــدفع بــبطالن التفتــيش إالّ ممــن شــرع . التمييــزي
البطالن ملصلحته، فال يقبل من غريه ولو كان يسـتفيد مـن 
تقريـــر الـــبطالن، ألن اســـتفادته مـــن ذلـــك إمنـــا تكـــون علـــى 

.سبيل التبعية
تـيش وتطبيقاً لذلك، فإنه ال يقل االحتجاج ببطالن تف

شـــخص إالّ مـــن الشـــخص الـــذي جـــرى تفتيشـــه وال يقبـــل 
الدفع ببطالن تفتـيش مسـكن إالَّ مـن حـائز املسـكن الـذي 

ويف ذلـك قالــت حمكمـة الـنقض املصـرية أنــه . جـرى تفتيشـه
ال جيوز الطعن بالبطالن يف الدليل املسـتمد مـن التفتـيش ((

بســـبب عـــدم مراعـــاة األوضـــاع القانونيـــة املقـــررة لـــه إالّ ممـــن 
فيصــــــبح االستشــــــهاد . عت هــــــذه األوضــــــاع حلمـــــايتهمشـــــر 

بالــــدليل الــــذي أســــفر عنــــه التفتــــيش علــــى غــــري مــــن فــــتش 
شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوباً مبـا يبطلـه 
مــا دام مل يقــدم الطعــن يف صــحته ممــن وقــع التفتــيش علــى 

وعلة هذه القاعدة أن الدفع ببطالن )). شخصه أو يف بيته
تـه متسـك بـاحلق يف حصـانة البـدن أو التفتيش هو يف حقيق

. حرمة املسكن، وال يقبل ذلك إال مـن صـاحب هـذا احلـق
ــــــالبطالن كــــــان التفتــــــيش  ــــــإذا مل يــــــدفع صــــــاحب احلــــــق ب ف
صحيحاً، على الرغم من عيوبه، وساغ االحتجـاج بالـدليل 

وال تعارض بني قصر . املستمد منه يف مواجهة أي شخص
لـذي ميسـه التفتـيش االحتجاج بالبطالن على من له احلق ا

إذ . وبني تعلق هذا البطالن يف معظم حاالته بالنظام العام
ـــالبطالن إذا تعلـــق  جيـــوز وفقـــاً للقواعـــد العامـــة االحتجـــاج ب

ولكـن ال . بالنظام العام يف أية حالـة كانـت عليهـا الـدعوى
جيوز مع ذلك االحتجاج به ألول مـرة أمـام حمكمـة التمييـز 

مـــن الـــدفوع الـــيت خيـــتلط ، ذلـــك ألن هـــذا الـــدفع)الـــنقض(
خيـرج عـن لقانون بالواقع، وتقتضـي حتقيقـاَ موضـوعياَ فيها ا

.)54()النقض(اختصاص حمكمة التمييز 

الثـانيمطلبال
أنـواع البطـالن

للــــبطالن صــــور أو أنــــواع عديــــدة ختتلــــف حبســــب نــــوع 
القاعــــــدة أو مصــــــدرها أو هــــــدفها والكيفيــــــة الــــــيت حصــــــل 

حة الـــيت تعــذر حتقيقهـــا، فقــد يـــرد انتهاكهــا مبوجبهـــا واملصــل
االنتهـــاك علـــى قاعـــدة مـــن قواعـــد النظـــام العـــام الـــيت حتقـــق 
مصــــلحة عامــــة للمجتمــــع أو قــــد يــــرد علــــى قاعــــدة حتقيــــق 
مصـــــلحة خاصـــــة بـــــاألفراد، وقـــــد يكـــــون الـــــبطالن متعلقـــــاً 

د يكـون بقاعدة موضوعية أو شـكلية، وتبعـاً لكـل ذلـك فقـ
وخطورة القاعدة اليت حبسب أمهيةالبطالن مطلقاً أو نسبياً 

م الـــبطالن إىل األنـــواع وعلـــى ذلـــك، يقســـ. جـــرى انتهاكهـــا
-:التالية

البطالن القانوني والبطالن الذاتي-الفرع االول
تعـــــــــاجل التشــــــــــريعات معظـــــــــم اإلجــــــــــراءات التحقيقيــــــــــة 
وبضمنها التفتيش، وتعاجل هذه التشريعات الـبطالن أحيانـاً 

ء يرتتــب علــى بنصــوص واضــحة تقــرر ذلــك الــبطالن كجــزا
ويف مثـل هـذه . خمالفة أو إغفال إجراء من هذه اإلجراءات

ــــة نكــــون بصــــدد الــــبطالن القــــانوين ــــذ ال حيــــق . احلال وعندئ
للقاضي القضاء بالبطالن إالّ مبوجب نص يف القانون وفقاً 

، كما يتعني على القاضي أن )ال بطالن بغري نص(لقاعدة 
ــــبطالن  وقامــــت حيكــــم بــــالبطالن مــــىت وجــــد نــــص يقــــرر ال

وال ميلـك القاضـي . احلاالت اليت اشـرتطها القـانون إليقاعـه
ويـأيت هـذا . )55(هنا أية سلطة يف حتديـد حـاالت الـبطالن

النـــوع مـــن الـــبطالن اســـتجابة ملبـــدأ شـــرعية اإلجـــراءات ومـــا 
ميتاز به مـن وضـوح وحتديـد وسـهولة يف التطبيـق ووحـدة يف 

موضـوع األحكام متنع االجتهاد واالخـتالف والتضـارب يف
بيــد أن هــذا النــوع ال خيلــو . مهــم كموضــوع إجــراء التفتــيش

مــن العيــوب، فلــيس بإمكــان املشــرع حصــر كــل اإلجــراءات 
الــيت يرتتــب علــى إهــدارها الــبطالن ســلفاً علــى وجــه الدقــة 

كمــــا إن املصــــلحة العامــــة قــــد تقتضــــي أحيانــــاً . والتفصــــيل
ي تقرير البطالن يف حاالت معينة بينمـا يتعـذر علـى القاضـ

فعل ذلك لغياب النص القانوين، والعكس صحيح، حيث 
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ـا ال تسـتدعي  أن القاضي رمبا يقدر وفقـاً لظـروف احلالـة أ
.)56(البطالن بينما ينص القانون على إيقاعه

وعلى النقيض من ذلـك، فـإن الـبطالن الـذايت ال يـنص 
عليه القانون وإمنا يرتك إيقاعه لتقدير القاضي، فهو بطالن 

بيــــد أن املشــــرع ال يــــرتك األمــــر برمتــــه . تشــــريعيقضــــائي ال 
للقاضــي بــل يضــع لــه معيــاراً يتــذرع بــه ويســتعني بضــوابطه 
حمـــدداً مالمـــح القواعـــد الـــيت يرتتـــب علـــى خمالفتهـــا بطـــالن 

وتذهب غالبية التشريعات إىل حتديد ذلك املعيار , اإلجراء
الــيت حتمــي ) بالقواعــد اجلوهريــة(الــذي يهتــدي بــه القاضــي 

حتمــــي ) وقواعـــد غــــري جوهريـــة(اســـية للمجتمــــع مصـــاحل أس
فيرتتـــب علـــى . مصـــاحل غـــري أساســـية أقـــل أمهيـــة مـــن األوىل

خمالفـــة القواعـــد اجلوهريـــة بطـــالن اإلجـــراء، بينمـــا ال يرتتـــب 
مــن هنــا فــإن . الــبطالن علــى خمالفــة القواعــد غــري اجلوهريــة

هـــذا النـــوع مـــن الـــبطالن يعـــد انتقائيـــاً وفقـــاً ألمهيـــة القاعـــدة 
ية، ومرناً يسمح للقاضي تقرير أمر حاالت البطالن اإلجرائ

يف كـــل حالــــة علـــى حــــدة، علــــى اعتبـــار أن القاضــــي علــــى 
اتصـــال دائـــم بالوقـــائع األمـــر الـــذي ميكنـــه مـــن املوازنـــة بـــني 

وفوق كـل ذلـك . أمهية خمالفة اإلجراء واجلزاء املرتتب عليها
ـــــوع يتميـــــز بتـــــوفري انســـــيابية الـــــدعوى وعـــــدم  فـــــإن هـــــذا الن

ـذا النـوع مـن . تعطيلها بيـد أن هنـاك عيـوب مهمـة تتعلـق 
البطالن رغم مزاياه املذكورة، تكمن يف صعوبة التمييـز بـني 
القواعد اجلوهرية والقواعد غري اجلوهرية، وهو أمر رمبـا يقـود 
إىل كثــرة وتبــاين االجتهــادات الفقهيــة والقضــائية وتعســفها 

ة، وحتكمهــــا أحيانــــاً ممــــا يـــــؤدي إىل صــــدور أحكــــام متباينـــــ
وتكييفــــات خمتلفــــة، تصــــدر عــــن القاضــــي خبصــــوص ذات 

.)57(اإلجراء من قضية إىل أخرى
البطالن المطلق والبطالن النسبي-الفرع الثاني

إذا ) الـبطالن املطلـق(جرى األمـر علـى إطـالق وصـف 
تعلـــق باملصـــلحة العامـــة أو النظـــام العـــام، وإطـــالق وصـــف 

. صــلحة اخلصــومعلــى الــبطالن املتعلــق مب) الـبطالن النســيب(
قــــد تستعصــــي عــــن ةوفكــــرة النظــــام العــــام واملصــــلحة العامــــ

التحديد، ومن الصـعوبة مبكـان التصـدي لتعريفـه يف الفقـه، 
السيما وإن املشرع ذاته قد امتنع عن وضـع ذلـك التعريـف

إالّ إنـــه علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الـــبعض يـــرى أن . )58(
والــــيت املصـــلحة العامـــة، هــــي املصـــلحة األســــاس يف الدولـــة

عــادة مــا تعــد مــن القواعــد اآلمــرة، وقــد اســتقر التعبــري عــن 
تمــــع باســــم  النظــــام العــــام (املصــــاحل األســــاس للدولــــة أو ا

والنظــــام العــــام، هــــو جمموعــــة املصــــاحل األســــاس ). واآلداب
تمع، سواء  تمع واألسس اليت يقوم عليها كيان ا ألفراد ا

اعيــــة أو كانــــت هــــذه املصــــاحل واألســــس سياســــية أو اجتم
ــا تعــريض   اقتصــادية أو خلقيــة، والــيت مــن شــأن اإلخــالل 

ـــار ي تمـــع إىل التصـــدع واال وفكـــرة النظـــام العـــام . كيـــان ا
فكــرة نســبية مرنـــة يتفــاوت مــداها ومعناهـــا بتفــاوت الزمـــان 
واخــتالف املكــان، فمــا يعــد مــن النظــام العــام يف جمتمــع مــا 

ه املعاصـر واسـتقر الفقـ. قد ال يكون كذلك يف جمتمع آخـر
علـــى اعتبـــار قواعـــد القـــانون العـــام ومنهـــا بـــال شـــك قـــانون 
أصـــول احملاكمـــات اجلزائيـــة مـــن النظـــام العـــام الـــيت ال جيـــوز 
ا قواعد آمرة وليست قواعد مكملة أو مفسـرة  خمالفتها كو

، وال شــك بعــد ذلـك أن يكــون الــبطالن جــزاء )59(لـإلرادة
.خمالفتها

يــه أن املشــرع إذا كــان وأيــاً كــان األمــر، فمــن املتفــق عل
يهــدف بالقاعــدة حتقيــق مصــلحة عامــة أساســاً، ومل يهــدف 
ابتــــداًء حتقيــــق مصــــلحة اخلصــــوم، فــــإن هــــذه القاعــــدة تعــــد 
ا من قواعد النظام العام، حىت ولو أسفر تطبيق  مطلقة كو
تلـــــــك القاعـــــــدة عـــــــن حتقيـــــــق مصـــــــلحة أحـــــــد اخلصـــــــوم يف 

اسـي الـدعوى، طاملـا أن هـذه املصـلحة ليسـت اهلـدف األس
.)60(للقاعدة

إن الـــــبطالن يعـــــد مطلقـــــاً ويقـــــرر عنـــــد انتهـــــاك قاعـــــدة 
معينة، حىت لو مل ينص القانون على ذلك البطالن، مـادام 
اهلــدف مــن تشــريع القاعــدة حتقيــق مصــلحة عامــة أساســية 

تمــــع، ومــــن مث تتعلــــق بالنظــــام العــــام وميكــــن هلــــذه . ــــم ا
الســـبب مثـــل احملـــل و (القواعـــد أن تكـــون قواعـــد موضـــوعية 
، والـيت متثـل مقومـات )وأهلية االختصاص للقـائم بـالتفتيش

ــا تتعلــق بالنظــام العــام،  احلــق يف نشــوء احلــق ومباشــرته، كو
ألن الغـــرض منهـــا حتقيـــق مصـــلحة عامـــة وإن كانـــت حتقـــق 
ا مصلحة أحد اخلصوم، على اعتبار أن اهلدف  عند مراعا
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حة األساســـي للقاعـــدة هـــو حتقيـــق املصـــلحة العامـــة واملصـــل
كمــــا ميكــــن أيضــــاً أن تكــــون هــــذه القواعــــد . اخلاصــــة معــــاً 

ـــدف إىل حتقيـــق مصـــلحة عامـــة وتتعلـــق بالنظـــام  شـــكلية 
ــــــبطالن املطلــــــق جــــــزاًء  العــــــام وحيظــــــر انتهاكهــــــا ويكــــــون ال

ـــــــا أو خمالفتهـــــــا ومـــــــن أهـــــــم خصـــــــائص . )61(للمســـــــاس 
أن لكــل ذي مصــلحة احلــق يف التمســك : الــبطالن املطلــق

لتنــــازل عنـــه، كمــــا ال يكــــون اإلجــــراء بـــالبطالن، وال جيــــوز ا
الــــذي تعلــــق بــــه الــــبطالن صــــحيحاً مــــن خــــالل تصــــحيحه 
بالرضـــا، إال إذا صـــدر مـــن اخلصـــوم أو مـــن النيابـــة العامـــة، 
وميكن للمحكمة احلكم ببطالن اإلجـراء مـن تلقـاء نفسـها 
ولو بغري طلب من اخلصوم، كما يصح الدفع بـالبطالن يف 

.)62(مجيع مراحل الدعوى
الـــــبطالن نســـــبياً إذا تعلّـــــق مبصـــــلحة اخلصـــــوم، ويكـــــون

حيث أن إهدار القاعدة اإلجرائية أو خمالفتها عند تنفيذها 
ال يلحــق ضــرراً باملصــلحة العامــة وإمنــا ميــس مصــلحة أحــد 

ـــبطالن النســـيب . اخلصـــوم وبســـبب عمـــق االخـــتالف بـــني ال
. واملطلــق، فــإن خصــائص كــًال منهمــا ختتلــف عــن األخــرى

لبطالن النسيب، أنه ال يقبل الدفع حيث أن من خصائص ا
بـــالبطالن إالّ مـــن ذوي الشـــأن ممـــن بوشـــر اإلجـــراء الباطـــل 
حيــــاهلم وال يقبــــل مــــن غــــري اخلصـــــوم حــــىت ولــــو كــــان هلـــــم 

، وجيوز لصاحب الشأن التنازل عنها )63(مصلحة يف ذلك
صـــــراحة أو ضـــــمناً، وميكـــــن أن يصـــــحح برضـــــاهم، ولـــــيس 

فسها، إالّ إذا متسك للمحكمة الدفع بالبطالن من تلقاء ن
بــه صــاحب الشــأن أمامهــا، كمــا أن علــى صــاحب الشــأن 
الدفع بالبطالن أمام حمكمة املوضوع، وال جيوز له الدفع به 
ــــــــــبطالن ألول مــــــــــرة أمــــــــــام حمكمــــــــــة التمييــــــــــز، بعكــــــــــس ال

املطلـــــق الـــــذي جيـــــوز الـــــدفع بـــــه ولـــــو كـــــان ألول مـــــرة أمـــــام 
.)64(حمكمة التمييز

صـــري عـــن الـــبطالن املطلـــق مبناســـبة وحتـــدث القـــانون امل
احلديث عن القواعد واإلجراءات املتعلقة بالنظام العـام، يف 

إذا كـان الـبطالن ((-:إجراءات جنائية بقوله)332(املادة 
راجعاً لعدم مراعاة أحكـام القـانون املتعلقـة بشـكل احملكمـة 
أو بواليتها بـاحلكم يف الـدعوى أو باختصاصـها مـن حيـث 

املعروضـــة عليهـــا أو بغـــري ذلـــك ممـــا هـــو متعلـــق نـــوع اجلرميـــة
بالنظــام العــام جــاز التمســك بــه يف أي حالــة كانــت عليهــا 

بينما قررت )). الدعوى وتقضي به احملكمة ولو بغري طلب
يف غــري األحـــوال املشـــار إليهـــا يف ((منـــه بأنـــه ) 333(املــادة 

املـــادة الســـابقة يســـقط احلـــق يف الـــدفع بـــبطالن اإلجـــراءات 
ميـــع االســـتدالالت أو التحقيقـــات االبتدائيـــة أو اخلاصـــة جب

التحقيـــق باجللســـة يف اجلـــنح أو اجلنايـــات إذا كـــان للمـــتهم 
وظـاهر )). حمام وحصل اإلجراء حبضوره بدون اعرتاض منـه

من هذا النص أن املتهم إذا مل يتمسك بالبطالن فال جيـوز 
, احلكـم بــه، وهــذه إشــارة واضـحة إىل تبــين الــبطالن النســيب

هذا التباين يف موقف املشرع املصـري، فـإن مسـألة وبسبب
الــــبطالن مل جيــــري حســــمها بصــــورة قاطعــــة، الســــيما فيمــــا 

.)65(يتعلق بطبيعة البطالن
وعلـــى الـــرغم مـــن ورود نصـــوص قانونيـــة تتعلـــق مبســـألة 
الـــبطالن إالّ إن الفقهـــاء اختلفـــوا حـــول طبيعـــة الـــبطالن يف 

ــــيش نون اعتــــرب فــــذهب الــــبعض إىل القــــول بــــأن القــــا. التفت
أحكام التفتـيش مـن القواعـد املتعلقـة مبصـلحة اخلصـوم وأن 

) 333(خمالفتهـــا ترتـــب الـــبطالن النســـيب، وفـــق نـــص املـــادة 

إجـراءات مصــري، الـيت حتــدثت عــن الـبطالن النســيب بقوهلــا 
أنــه ال جيــوز احلكــم بــبطالن التفتــيش مــادام املــتهم مل يــدفع 

الستناد إىل فضًال عن ا. به، وذلك يتعلق مبصلحة اخلصوم
أو بغـري ذلــك ممـا هــو (منـه بقوهلــا )332(مـا جـاء يف املــادة 

، األمـر الـذي يتعلـق مبصـلحة اخلصــوم )يتعلـق بالنظـام العـام
ممـــــا هـــــو ال يتعلـــــق بالنظـــــام العـــــام ويرتتـــــب علـــــى خمالفتهـــــا 

بينما ذهب البعض اآلخر إىل القـول . )66(البطالن النسيب
بالنظـــام العـــام، بـــأن مجيـــع حـــاالت بطـــالن التفتـــيش تتعلـــق

لكــن ذلــك يتعــارض . لــذلك يرتتــب عليهــا الــبطالن املطلــق
منــــه الــــيت صــــرحت بســــقوط احلــــق ) 333(مــــع نــــص املــــادة 

بالـــدفع بـــالبطالن إذا مل يـــدفع بـــه احملـــامي علـــى الـــرغم مـــن 
حضــوره إجــراء التفتــيش، األمــر الــذي يؤكــد تعلــق مصــلحة 

على حني ذهب رأي . اخلصوم جبانب من أحكام التفتيش
الــث إىل القــول بــأن مجيــع حــاالت بطــالن التفتــيش تتعلــق ث

بالنظـــام العـــام باســـتثناء حالـــة عـــدم حضـــور شـــاهدين عنـــد 
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إجــراء التفتــيش مــن قبــل مــأمور الضــبط القضــائي يف حالــة 
تعذر حضـور املـتهم أو مـن ينـوب عنـه، السـيما  وإن هـذه 
اإلجــراءات تعـــد مـــن القواعـــد الشـــكلية الـــيت تتعلـــق بالنظـــام 

وذهب رأي . )67(خمالفتها يرتب البطالن املطلقالعام وإن
أخــــري إىل القــــول بضــــرورة التمييــــز بــــني القواعــــد املوضــــوعية 
والقواعــــد الشــــكلية، فالقواعــــد املوضــــوعية للتفتــــيش مقــــررة 
ملصــــلحة العدالــــة وهــــي تتعلــــق بالنظــــام العــــام وإن خمالفتهــــا 

أمــا القواعــد الشــكلية، فهــي . يرتتــب عليــه الــبطالن املطلــق
د تنظيميــــــة مقــــــررة ملصــــــلحة اخلصــــــوم، وإن خمالفتهــــــا قواعــــــ

ــــــــه  ــــــــب علي جيعــــــــل اإلجــــــــراء مشــــــــوباً بعــــــــدم املالئمــــــــة ويرتت
.)68(البطالن النسيب

أمــا بالنســبة ملوقــف القضــاء املصــري، فإنــه علــى الــرغم 
ــا )69(مــن تضــارب موقــف حمكمــة الــنقض املصــرية ، إال إ

الـــبطالن الـــذي يرتتـــب علـــى اســـتقرت يف النهايـــة علـــى أن 
خمالفة القواعد املوضوعية للتفتيش هو بطالن مطلـق يتعلـق 

ــــــة ، بينمــــــا)70(بالنظــــــام العــــــام مل تســــــتقر علــــــى وجهــــــة ثابت
خبصــوص خمالفــة القواعــد الشــكلية للتفتــيش، فقــد اعتــربت 
هــذه احملكمــة يف البدايــة الــبطالن املرتتــب علــى خمالفــة هــذه 

لت عــن ذلــك واســتقرت القواعــد هــو بطــالن نســيب، مث عــد
على القول بأن خمالفـة هـذه القواعـد بشـأن التفتـيش يرتتـب 
عليـــــه بطـــــالن يتعلـــــق مبصـــــلحة اخلصـــــوم مـــــىت كانـــــت هـــــذه 
القاعـدة الشـكلية جوهريـة، وال يرتتــب علـى خمالفـة القاعــدة 

وتطبيقــاً لــذلك قضــت . الشــكلية غــري اجلوهريــة أي بطــالن
وم بــأجراء إذا كــان جيــب علــى مــن يقــ((هــذه احملكمــة بأنــه 

التفتيش أن حيرر حمضراً يبني فيه املكان أو الشخص الـذي 
حصـــــل تفتيشـــــه، واليـــــوم والســـــاعة اللـــــذين حصـــــل فيهمـــــا 
التفتــيش، ومــا مت ضــبطه، فــإن ذلــك إمنــا وضــع حلســن ســري 
األعمـــــــــــــــال وتنظـــــــــــــــيم اإلجـــــــــــــــراءات وال يرتتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى 

.)71())خمالفتها بطالن
بنـا أن قـانون أصـول احملاكمـات أما يف العراق، فقد مّر 

اجلزائيـــة تنـــاول موضـــوع تنظـــيم إجـــراءات التفتـــيش مبوجـــب 
منـه، إالّ إنـه مل ) 76و72(أحكام عامة وردت يف املـادتني 

يشر إىل مدى صحة التفتيش الذي جيري دون مراعاة هذه 

األحكام، كما مل يتكون بعـد رأي واضـح يف الفقـه العراقـي 
ب مــن الفقــه العراقــي أن حيــث يــرى جانــ. ــذا اخلصــوص

التفتـــيش الـــذي يقـــوم بـــه احملقـــق أو قاضـــي التحقيـــق وبغـــري 
الشروط الـيت نـص عليهـا القـانون يعـد بـاطًال بطالنـاً مطلقـاً 
وال جيــــــوز التمســــــك مبــــــا ورد يف حمضــــــر التفتــــــيش، وال مبــــــا 
اكتشــــف فيــــه مــــن أشــــياء ومــــربزات جرميــــة، كمــــا ال جيــــوز 

أن هنــاك مــن غــري. للمحكمــة أن تعتمــد عليــه يف حكمهــا
يــرى غــري ذلــك حيــث يقــرر أن الــبطالن جيــب أن يثــار مــن 
جانب من أضربه التفتيش الباطل، وعلى ذلك فال موجب 
ــــبطالن يف  ــــوافر ال ألن تــــدفع احملكمــــة مــــن تلقــــاء نفســــها بت
التفتــيش الــذي قــدم التقريــر عنــه إليهــا، أو املــربزات اجلرميــة 

الصـريح عنه، وإن رضاء صاحب العالقـة بـالتفتيش الباطـل
أو الضمين ينهي ترتب اآلثار املرتتبة على التفتيش الباطل، 
وجيوز لذوي العالقة واحملكمة أن يتمسكوا بـه، إن مل يـدفع 
بـــــالبطالن أمامهـــــا يف تفتـــــيش قـــــدم التقريـــــر عنـــــه إليهـــــا، أو 

. )72(املربزات اجلرمية عنه
والقضاء العراقي يأخذ بصحة التفتـيش الـذي يـتم دون 

ام املـــذكورة، مبعــىن أنــه يأخـــذ بصــحة الـــدليل مراعــاة األحكــ
الــذي يستحصــل مــن تفتــيش جــرى دون أمــر قــانوين، وإن  

املوظــف الـــذي –يف ذات الوقــت –كــان ذلــك ال يعفـــي 
.قام بالتفتيش من العقاب املقرر قانوناً 

بيـــد أنـــه ميكـــن القـــول بـــأن التفتـــيش الـــذي جيـــري دون 
اقـي إمنـا يصـيبه مراعاة هذه األحكـام الـواردة يف القـانون العر 

الـــبطالن النســـيب مـــادام املشـــرع قـــد وضـــع األحكـــام العامـــة 
املتعلقـــة بـــالتفتيش وأوجـــب إتباعهـــا، ســـواء كـــان ذلـــك مـــن 
ــــة  ــــت إصــــدار أوامــــره أو مــــن اجلهــــة املأذون اجلهــــة الــــيت خول

وال تعفـــى احملـــاكم مـــن إغفـــال تطبيـــق هـــذا املبـــدأ . بتنفيـــذه
ا يف حبجــة عــدم وجــود نــص خــاص يــنظم الــبطالن، الســيم

موضـــــــوع ميــــــــس حريــــــــات النـــــــاس وحقــــــــوقهم يف أســــــــرارهم 
م ومســـاكنهم الـــيت كفلهـــا الدســـتور وضـــمنتها  وخصوصـــيا
ــــــــانون أصــــــــول  القــــــــوانني األخــــــــرى، خاصــــــــة وأن قواعــــــــد ق
احملاكمـات اجلزائيــة هـي قواعــد شـكلية غايتهــا تـأمني حســن 
ســري العدالــة وضــمان املصــلحة العامــة يف القضــاء اجلزائــي، 
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حملكمـــــة مـــــن األخـــــذ بالتفســـــري الواســــــع ممـــــا ال مينـــــع معـــــه ا
.واالستعانة مببدأ االستنتاج املقصود من باب أوىل

ـــــى هـــــدى  وكـــــان األدعـــــى بالقضـــــاء العراقـــــي الســـــري عل
االجتـــــاه الـــــذي اعتنقـــــه القضـــــاء املصـــــري خبصـــــوص تثبيـــــت 

فقــد قضـت حمكمــة الـنقض املصــرية يف . وتوسـيع هــذا املبـدأ
ا املهمة تعزيزاً ملوقفه ا من املبدأ املذكور بأن واحد من قرارا

الشــــارع حــــاول تنظــــيم أحــــوال الــــبطالن فيمــــا أورده مــــن ((
ومــــــا بعــــــدها مــــــن قـــــــانون ) 331(قواعــــــد عامــــــة يف املــــــادة 

ومــــا كــــان يف مقــــدوره أن –اإلجــــراءات اجلنائيــــة ومل حيصــــر 
–حيصــــر، والقــــوانني اإلداريــــة واملاليــــة واجلنائيــــة أبــــداً متغــــرية

فـذكر الـبعض مـن املسـائل يف املسائل املتعلقة بالنظام العـام
وترك للقاضي اسـتنباط غريهـا ومتييـز مـا يعتـرب ) 332(املادة 

منها من النظام العام وما هو من قبيل املصاحل اخلاصة اليت 
.)73())ميلك اخلصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه

الثـانيبحثالم
نتائج البـطــالن

اية املطـاف وحنـن علـى مشـارف لعل من املناسب يف 
االنتهــاء مــن البحــث، أن نســتعرض أهــم اآلثــار الــيت ميكــن 
أن تنجم عن بطالن إجراءات التفتيش كنتائج ترتتب على 

ــــذلك . إيقاعــــه مث نســــعى إىل وضــــع قواعــــد مهمــــة تتعلــــق ب
.البطالن نستخلصها من تلك النتائج أو من غريها

األول، : مطلبــنيوعليـه، ميكــن عــرض املوضــوع مبوجــب
ــــبطالن، أمــــا الثــــاين، فيتحــــدث عــــن يتحــــدث عــــن  آثــــار ال

.لقواعد العامة يف بطالن التفتيشا
األولمطلبال

آثـار البـطـالن
البد أن تتمخض عن البطالن بعض اآلثار الـيت تتعلـق 

ـــار . بـــه أو تصـــاحبه أو ترتتـــب عليـــه وقـــد يكـــون لتلـــك اآلث
تأثري علـى ذلـك الـبطالن بـدرجات متفاوتـة، وقـد ال يكـون 

ثري خاصـــة إذا كانـــت تلـــك اآلثـــار قـــد ترتبـــت هلـــا ذلـــك التـــأ
ميكن إجياز تلك اآلثار مبا يليمن هنا. عليه

بطالن كافة اآلثار واألدلة المستمدة من التفتيش -أوالً 
الباطل

لــو ألفيــا القــانون املصــري وحبثنــا عــن موقفــه مــن ذلــك، 
إجــــراءات ) 336(لوجــــدناه يظهــــر موقفــــه جبــــالء يف املــــادة 

ــــه فيهــــا ــــة، بقول إذا تقــــرر بطــــالن أي إجــــراء فإنــــه : ((جنائي
يتنــاول مجيــع اآلثــار الــيت ترتتــب عليــه مباشــرة، ولــزم إعادتــه 

، وال يعــد قــرار ســلطة التحقيــق بتحديــد ))مــىت أمكــن ذلــك
اإلجـــــراء خشـــــية إبطالـــــه قـــــراراً ببطالنـــــه، فـــــال ترتتـــــب آثـــــار 

فتقريـــر بطـــالن العمـــل اإلجرائـــي . )74(الـــبطالن قبـــل تقريـــره
ومـن مث ال جيـوز . لـك كافـة آثـاره القانونيـةيزيل عنه حلظـة ذ

للمحكمة االستناد أو االعتماد على آثار اإلجراء الباطـل، 
وينبغي استبعاد الدليل املستمد منه ألن ما بـين علـى باطـل 
فهـو باطــل، فانتهـاء احلكــم إىل بطـالن تفتــيش منـزل يعيــب 

.عليه تعويله بعد ذلك على ما أسفر عنه هذا التفتيش
إجـــراءات فرنســـي علـــى اســـتبعاد ) 173(دة وتـــنص املـــا

ا من ملف الـدعوى  األوراق املتضمنة إجراءات تقرر بطال
وإيـــــداعها قلـــــم االســـــتئناف حتـــــت طائلـــــة اجلـــــزاء التـــــأدييب، 
وحظرت االستناد إليها ضد املتهم أو أي خصم آخر طاملا 

وعلـــى ذات االجتـــاه ســـار القـــانون املغـــريب يف . تقـــرر إبطاهلـــا
) 160(ســـطرة جنائيـــة، واجلزائـــري يف املـــادة م) 193(املـــادة 

.)75(مسطرة جنائية
بيــد أن األمــور ليســت يســرية دائمــاً، فقــد تــدق التفرقــة 
يف حتديد األثر املباشر وغري املباشـر لإلجـراء الباطـل، مبعـىن  
كيفيـــة متييـــز النتـــائج احلتميـــة الـــيت ال ميكـــن تصـــور وجودهـــا 

فــإذا كــان مـــن . )76(لــوال وقــوع اإلجــراء الباطــل مــن غريهــا
البــــديهي أن تكــــون املــــواد املضــــبوطة نتيجــــة تفتــــيش باطــــل 
نتــائج مباشــرة لإلجــراء الباطــل، فــإن األمــر يــدق خبصــوص 

الــذي يســتتبع التفتــيش الباطــل، عنــدما ) االعــرتاف(اإلقــرار 
وقد حاولـت حمكمـة الـنقض . يواجه املتهم باملواد املضبوطة

ما قالــت بــأن املصــرية وضــع قواعــد حتكــم ذلــك اإلقــرار عنــد
ــــيش والضــــبط  ــــاط االعــــرتاف بواقعــــة التفت تقــــدير مــــدى ارتب
البـــاطلني هـــو مـــن شـــأن حمكمـــة املوضـــوع، تســـتظهره وفقـــاً 

أمــا إذا صــدر االعــرتاف مــن املــتهم بعــد . لظــروف الــدعوى
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مـــرور فـــرتة زمنيـــة مـــن واقعـــة الضـــبط، فـــال تعـــد أثـــراً مباشـــراً 
ري تلك وإذا صدر االعرتاض أمام سلطة غ. لإلجراء الباطل

اليت قامت بضبط األشياء أو يف ظروف ميكن معهـا القـول 
بــأن االعــرتاف صــدر مســتقًال عــن إجــراء التفتــيش والضــبط 
فـــــاالعرتاف صـــــحيح، أي أن االعـــــرتاف املســـــتبعد هـــــو مـــــا 

.)77(صدر متأثراً بعملية التفتيش الباطل وما نتج عنها
وقد قررت حمكمـة الـنقض املصـرية اسـتثناء دليـل الـرباءة 

ن جمـــال اســـتبعاد الـــدليل املســـتمدة مـــن اإلجـــراء الباطـــل، مـــ
)). األصل يف اإلنسـان الـرباءة((وهو اجتاه مربر يدعم مبدأ 

لكن األخذ . لكن البعض برره باالستناد إىل حالة الضرورة
بالنتيجة الباطلة لغرض الرباءة من قبل القضاء علـى أسـاس 

وعية، حالــة الضــرورة ال يضــفي علــى التفتــيش الباطــل املشــر 
بــــــل يبقــــــى العمــــــل بــــــاطًال وخيضــــــع مــــــن خــــــالف القاعــــــدة 

.)78(اإلجرائية للمسؤولية
وجدير بالقول، أن قانون حتقيق اجلنايـات الفرنسـي قـد 
ـــبطالن كـــل  اختـــذ مـــن بعـــض املخالفـــات اجلوهريـــة أساســـاً ل
إجــــــراء يليــــــه، وبــــــذلك يبطــــــل اإلجــــــراء، وكــــــل اإلجــــــراءات 

من قـانون عـام )12(التحقيقية الالحقة عليه، وفقاً للمادة 
وقـــد جـــرى تطبيـــق هـــذا املبـــدأ علـــى خمالفـــة قواعـــد . 1897

االستنطاق واملواجهـة واالسـتعانة مبحـام، وطبـق جزئيـاً علـى 
األعمـــــال املخالفـــــة لقواعـــــد التفتـــــيش الـــــيت أدخلهـــــا قانونـــــا 

وتبــىن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة الفرنســي . 1935و1933
قــــــانون حتقيــــــق مــــــن ) 12(مــــــا كــــــان مقــــــرراً مبوجــــــب املــــــادة 

إجـــــراءات فرنســـــي بـــــأن ) 170(اجلنايـــــات، فقضـــــت املـــــادة 
) 118و114(البطالن يلحق اإلجراءات املخالفة للمادتني 

املتعلقتني باالستجواب واملواجهـة، ويشـمل كـل اإلجـراءات 
ـام الرقابـة علـى . الالحقة لإلجـراء الباطـل وتباشـر غرفـة اال

اص حمكمـة البوليس القضائي يف ذلك، ضـمن دائـرة اختصـ
لكــــــن هــــــذه الرقابــــــة ال تتحقــــــق إالّ يف حالــــــة . االســــــتئناف

. ارتكــــاب ضــــباط البــــوليس القضــــائي خلطــــأ يف اإلجــــراءات
ـــــام هـــــي اجلهـــــة املخولـــــة بتقريـــــر مـــــدى بطـــــالن  وغرفـــــة اال
اإلجراء ومدى سريان ذلك على اإلجراءات الالحقة، وفقاً 

وهـــذا مـــا نقلـــه . إجـــراءات فرنســـي) 206و174(للمـــادتني 

وإذا قررت . مسطرة جنائية)192(انون املغريب يف املادة الق
بطالن إجراءات التحقيق ومنها التفتـيش أو حـددت نقطـة 
بدايـــــة الـــــبطالن، فـــــإن اإلجـــــراءات الســـــابقة علـــــى اإلجـــــراء 
ـــة العامـــة أن  الباطـــل تبقـــى صـــحيحة، وبـــذلك يتســـىن للنياب
تســـــــــرتد ســـــــــلطتها مـــــــــن جديـــــــــد، وتســـــــــتند إىل إجـــــــــراءات 

كانــت قــد اعتمــدت عليهــا يف طلــب فــتح االســتدالل الــيت  
التحقيـــق األول، وهلـــا أن تطلـــب مـــن قاضـــي التحقيـــق فـــتح 

.)79(حتقيق جديد
ويقر القضـاء الفرنسـي بوجـود حـاالت ميكـن أن يكـون 
فيها حمضر التحقيق كله باطًال، عالوة علـى تلـك احلـاالت 

إجـــراءات الـــيت أحالـــت علـــى )170(الـــيت وردت يف املـــادة 
حيــث قضــت حمكمــة الــنقض . منــه) 118و114(املــادتني 

الفرنســية بــبطالن إجــراءات التحقيــق لصــدورها عــن قاضــي 
وهو األمر الذي تنبه لـه املشـرع املصـري . حتقيق غري خمتص

ـــــــوارد يف املـــــــادة  ـــــــبطالن ال ) 163(واســـــــتثناه مـــــــن نطـــــــاق ال

.)80(إجراءات مصري
واحلق، أن استبعاد الدليل املستمد من التفتيش الباطل 

أدلــة اإلدانــة جمــرداً لــن جيــدي نفعــاً مبفــرده، إال إذا  مــن بــني
ــــة  ــــك ألن األدل ــــدعوى، ذل ــــد يف ال ــــدليل الوحي كــــان هــــو ال
اجلنائيـة متســاندة، وال بــد أن يتــأثر القاضــي بنتــائج اإلجــراء 
الباطـــــل، طاملـــــا أن املبـــــدأ املعمـــــول بـــــه هـــــو مبـــــدأ القناعـــــة 

مـن يـرى وأمام هذه النتائج، فإننا نظم رأينـا إىل . الوجدانية
األخـــــذ مبـــــا قـــــرره القـــــانون الفرنســـــي مـــــن اســـــتبعاد للوثـــــائق 
واألوراق املتعلقــــــة بــــــاإلجراء الباطــــــل ونتائجــــــه مــــــن ملــــــف 

بـــل أن . إجـــراءات)173(الـــدعوى، وفقـــاً ملـــا ورد يف املـــادة
ضمان إبعاد القاضي عن أي تأثري نتيجـة اإلجـراء الباطـل، 

ظر فيها، من ختويله إحالة الدعوى إىل قاض آخر للنالمينع
بعد تقريره لبطالن اإلجراء، واسـتبعاد األوراق والوثـائق الـيت 
تتضــــمنه ونتائجــــه، إذا مــــا رأت النيابــــة أو اجلهــــة القضــــائية 
املختصــــة اســــتمرار صــــالحية النظــــر يف الــــدعوى بعــــد قــــرار 

.)81(البطالن واالستبعاد
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بطالن غيــــر الرضـــا بـــالتفتيش الباطــــل يســـقط الـــ-ثانيـــاً 
العامالمتعلق بالنظام

لقـــد اســـتقر القضـــاء املقـــارن منـــذ زمـــن طويـــل علـــى أن 
رضــــاء املــــتهم بتفتيشــــه أو تفتــــيش منزلــــه يســــقط الــــبطالن، 

أن يرضى بتقييد حريته الشخصـية، احلق يففلكل شخص
وتطبيقاً لذلك، فإن . ولعل ذلك جزء من حريته الشخصية

حالة التلبس تعد قائمـة إذا ضـبط أحـد األفـراد العـاديني أو 
أعضاء الضبط القضائي ما تعد حيازته جرمية، ما دام أحد 

.املتهم قد رضي بتفتيشه
وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، فـــإن تفتـــيش العمـــال واملـــوظفني 
واملســــتخدمني عنـــــد اخلـــــروج مـــــن املصـــــانع أو الـــــدوائر الـــــيت 
يعملــون فيهــا أو ينتســبون إليهــا، ومــا ميكــن أن يســفر عنــه 

، تقـــوم بـــه مــن ضـــبط أشـــياء مســروقة يف حيـــازة أحـــد مــنهم
ـــــى أســـــاس اللـــــوائح أو  ـــــيس عل ـــــبس الصـــــحيح، ل ـــــة التل حال
التعليمات اليت جتيز التفتيش وتكون مبثابة قانون، بـل علـى 
ــــه، مــــن  أســــاس رضــــاء املوظــــف أو العامــــل أو املســــتخدم ب
خــالل قبولـــه اخلدمــة يف ذلـــك املكــان علـــى مقتضــى لـــوائح 
ــا وكــان مــن ضــمنها خضــوعه إلجــراءات  وتعليمــات قبــل 

علـــــى إن هـــــذا التفتـــــيش ال يعـــــد مـــــن إجـــــراءات . التفتـــــيش
التحقيـــق بـــل مـــن قبيـــل التفتـــيش اإلداري أو الوقـــائي، ألن 
ـا كـان مـن بينهـا  التفتيش التحقيقي له شروط سـبق لنـا بيا
وقــــــــــوع جرميــــــــــة مــــــــــن نــــــــــوع اجلنايــــــــــات أو اجلــــــــــنح وقيــــــــــام 
شـــــبهات ودالئـــــل حنـــــو مـــــتهم معـــــني بالـــــذات، وهـــــو أمـــــر 

.)82(جنده هناال 
والرضــــا الــــذي يعتــــد بــــه هــــو ذلــــك الــــذي يصــــدر قبــــل 
التفتـــــيش ال بعـــــده، وإذا تعلـــــق التفتـــــيش مبنـــــزل فينبغـــــي أن 
ـــــدخول فيـــــه وبعـــــد اإلحاطـــــة التامـــــة  يكـــــون صـــــادراً قبـــــل ال
دفـــه وبتخويلـــه القـــانوين وبســـلطة مـــن  بظـــروف التفتـــيش و

ـــــه ـــــيش أو . جيري ـــــى التفت ـــــم إن عـــــدم االعـــــرتاض عل مـــــع العل
لذا يلزم يف . عند إجرائه ال يكفي للقول بالرضاءالسكوت

حــال عــدم االعــرتاض أن يثبــت احلكــم بوضــوح أن الرضــاء 
صدر من صاحبه وهو يعلم أن القائم بالتفتيش مل تكن له 

أمـــــــا عـــــــدم االعتـــــــداد بالســـــــكوت فمـــــــرده أن . صـــــــفة فيـــــــه

الســكوت قــد يــنجم عــن اخلــوف أو االستســالم خاصــة إذا  
وخيتص قاضي . قوة مصاحبة لهكانت مظاهر العنف أو ال

املوضوع باستخالص حصول الرضا من وقائع الـدعوى وال 
مـىت كـان اسـتنتاجه ) النقض(رقابة عليه من حمكمة التمييز 

ـــالتفتيش مـــن حـــائز املنـــزل أو . ســـليماً  ومـــىت صـــدر الرضـــا ب
. املكان أو ممن يعـد حـائزاً لـه يف حـال غيابـه كـان صـحيحاً 

البــالغ يف حــال غيــاب أبيــه وعلــى هــذا، يكــون رضــاء االبــن 
املتهم صحيحاً، ورضاء األب يف حال غياب أبنه صحيحاً 
مـــا دام هـــذا االبـــن يقـــيم بصـــفة دائمـــة مســـتمرة مـــع والـــده، 

مــــا معــــاً  وكــــذلك فــــإن رضــــاء . حيــــث يعــــد املنــــزل يف حياز
أخت املتهم اليت تقيم معه يف املنزل وقت التفتيش، ورضاء 

ل يعد صحيحاً رضاء زوجة صاحب املنزل يعد صحيحاً، ب
. خليلتــه ورضــاء شــخص يعمــل معــه يف املصــنع مســاعداً لــه

وميكــــن تفتــــيش الســــيارة برضــــاء صــــاحبها دون حاجــــة إىل 
بينمـا ال يعتـد برضـاء . رضاء من قـد يكـون معـه يف السـيارة

شــقيق املــتهم إالّ إذا ثبـــت إقامتــه مــع شـــقيقه بصــفة دائمـــة 
اخلـادم أو مستمرة وقت حصول التفتـيش، وال يعتـد برضـاء 

ــــاً مــــنهم ال يعــــد  ــــه، ألن أي ــــواب أو اخلفــــري أو العامــــل في الب
ــــازل عــــن حصــــانة املكــــان،  صــــاحب صــــفة حقيقيــــة يف التن
فصاحب هذه الصفة جيب أن يكون حائزاً فعليـاً أو حبكـم 

.احلائز الفعلي على حنو ما قدمنا
وبـــــــديهي أن القـــــــانون إذا اشـــــــرتط أن يكـــــــون الرضـــــــاء 

أو بإثباتــه يف حمضــر التحقيــق، فــال بــالتفتيش ثابتــاً بالكتابــة
بــد مــن مراعــاة ذلــك، علــى الــرغم مــن أن إثباتــه مبثــل هــذه 
الكيفيـــــة ال مينـــــع احملكمـــــة مـــــن عـــــدم التســـــليم بالرضـــــا، إذا 
تـــراءى هلــــا عــــدم االطمئنـــان بــــأن الرضــــا كـــان حــــراً وســــابقاً 
علـــــى التفتـــــيش، ومـــــن مث هلـــــا أن ال تعـــــول علـــــى مـــــا ثبـــــت

.)83(حملضريف ا
لــق جــواز التنــازل عــن الــدفع بــالبطالن غيــر المتع-ثالثــاً 

بالنظام العام صراحة أو ضمناً 
املشرع األردين يف الفقرة ت بعض التشريعات ومنهاقرر 

من املادة السابعة من قانون أصول احملاكمـات اجلزائيـة )2(
على جواز التنازل عن الدفع بالبطالن صراحة أو ضمناً ما 
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لـق األمــر بالنظــام العــام، فلــيس للمحكمــة أن تقضــي مل يتع
ويبــدو أن قواعــد التفتــيش أصــبحت . بــه مــن تلقــاء نفســها

مــــــن القواعــــــد األساســــــية املتعلقــــــة مبصــــــلحة اخلصــــــوم دون 
غريهم، فلمن حصل االعتداء على حرمة شخصه أو منزله 
ـــــالبطالن، وإذا  ـــــدفع ب ـــــازل عـــــن ال بـــــالتفتيش الباطـــــل أن يتن

والتنـــازل قـــد يكـــون . إلجـــراء صـــحيحاً حصـــل التنـــازل ُعـــّد ا
.صرحياً أو يكون ضمنياً 

التنازل الصريح-1
ال يثــري التنــازل الصــريح صــعوبة، ذلــك إن مــن حيــق لــه 
القبول بالتفتيش الباطل صراحة قبل إجرائـه حيـق لـه التنـازل 
عــــن الــــدفع بعــــد إجرائــــه، وقــــد يكــــون التنــــازل بالكتابــــة أو 

غري أن ما يشـرتط . جللسةبإثباته يف حمضر التحقيق أو يف ا
يف هـــذه احلالــــة هـــو أن يكــــون هــــذا القبـــول أو الرضــــاء قــــد 

.)84(حصل عن إرادة حرة وعلم تام بظروف التفتيش
التنازل الضمني-2

يكـــــون التنـــــازل ضـــــمنياً عنـــــدما ال يـــــدفع املتضـــــرر مـــــن 
التفتــــيش بــــبطالن هــــذا اإلجــــراء أمــــام اجلهــــة الــــيت خصــــها 

تفتــــيش، شــــريطة أن يكــــون املشــــرع بنظــــر الــــدفع بــــبطالن ال
رضـــاء املـــأذون بتفتيشـــه أو بتفتـــيش مســـكنه قـــد صـــدر منـــه 
قبل الشروع بـإجراءات التفتـيش مـع علمـه بـأن القـائمني بـه 
ليســـت هلـــم صـــفة فيـــه، وال يعـــد الســـكوت املـــذكور رضـــاًء 

وال يعتــرب . بــالتفتيش إذا مــا مت حتــت تــأثري اخلــوف واإلكــراه
منوعــــة مــــن املــــتهم وقــــت مــــن قبيــــل اإلكــــراه انتــــزاع املــــواد امل

.)85(التفتيش، ومن مث ال يصيب اإلجراء بالبطالن
ومـــن صـــور التنـــازل الضـــمين أيضـــاً، أن يكـــون للمـــتهم 
ــــه، أو إذا مل  ــــتم اإلجــــراء حبضــــوره دون اعــــرتاض من حمــــام وي
يعــــــــرتض املشــــــــتكى عليــــــــه علــــــــى تفتيشــــــــه الشخصــــــــي يف 

ولــــــو مل حيضــــــر معــــــه –يف التشــــــريع املصــــــري–املخالفــــــات 
ــــــــــــة عــــــــــــن . ام يف اجللســــــــــــةحمــــــــــــ وكــــــــــــذلك ســــــــــــكوت النياب

. الدفع بالبطالن يف حينه
وغين عن البيان، أن الدفع بالبطالن يستتبع وجوباً الرد 
عليه من قبـل احملكمـة، ألنـه دفـع جـوهري وإالّ كـان احلكـم 

.)86(معيباً بالقصور يف التسبيب

الثانيمطلبال
فتيشالقواعد العامة في بطالن الت

مــــن خــــالل اســــتقراء أحكــــام حمكمــــة الــــنقض املصــــرية، 
ـــا الــــيت تـــواترت وتتابعــــت  ميكـــن الوقــــوف عنـــد بعــــض قرارا
حـــىت أضـــحت يف صـــيغة قواعـــد عامـــة ميكـــن الركـــون إليهـــا 

ا يف قضائنا  وميكن إمجاهلـا مبـا . العراقيواعتمادها والتقيد 
:يلي
ال يقبـــل الـــدفع بـــبطالن التفتـــيش إالّ ممـــن شـــّرع-أوالً 

لمصلحته
ال جيــــــوز الطعـــــــن بــــــالبطالن يف الـــــــدليل املســــــتمد مـــــــن 
التفتــيش بســبب عــدم مراعــاة األوضــاع القانونيــة املقــررة إالّ 

فـــال بـــد أن يكـــون . ممـــن شـــرعت هـــذه األوضـــاع حلمـــايتهم
ويف هــذا . صــاحب الشــأن هــو الــذي أثــار الــدفع بــالبطالن

ــــال، فــــإن صــــاحب الشــــأن بالنســــبة لتفتــــيش املنــــزل هــــو  ا
أو حــــائزه علــــى النحــــو املتقــــدم، وصــــاحب الشــــأن مالكــــه 

بالنسبة لتفتيش الشخص هو من وقـع عليـه التفتـيش، ألنـه 
وللزوجــة وهــي . ال شــأن لغريمهــا يف التحــدث عنهمــا أصــالً 

تســاكن زوجهـــا وحتــوز املنـــزل يف غيبتـــه مــن الصـــفة بوصـــف  
الـدفع بـبطالن التفتـيش الـذي اكون املنـزل منزهلـا، مـا خيوهلـ

ه بغـــري رضـــاها وتضـــار بنتيجتـــه مــــا دام تتـــأذى مـــن حصـــول
.)87(الزوج مل يكن قد رضي به قبل حصوله

ــــالبطالن ألول مــــرة أمــــام -ثانيــــاً  ال يجــــوز االحتجــــاج ب
) الواقعلكونه يخالط (وذلك ) التمييز(قض محكمة الن

كانت إذا لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو
مدونات الحكم تحمل مقوماته

ملقـــرر واملعلـــوم أن الـــدفع بـــبطالن القـــبض ملـّــا كـــان مـــن ا
والتفتيش إمنا هو من الدفوع القانونية املختلطة بالواقع الـيت 

ــا ألول مــرة أمــام حمكمــة الــنقض  مــا ) التمييــز(ال جيــوز إثار
ـــــا أمـــــام حمكمـــــة املوضـــــوع أو كانـــــت  مل يكـــــن قـــــد دفـــــع 
مـــدونات احلكـــم حتمـــل مقوماتـــه نظـــراً ألنـــه يقتضـــي حتقيقـــاً 

وإذ كـان مـن الثابـت مـن . وظيفـة حمكمـة الـنقضتنأى عنه 
حمضر جلسة احملاكمة أن الطاعن مل يدفع مبا يثري يف طعنـه 
مــن بطــالن تفتيشــه وكانــت مــدونات احلكــم قــد خلــت ممــا 
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يرشــح لقيــام ذلــك الــبطالن، فإنــه ال يقبــل منــه إثارتــه ألول 
.)88()التمييز(مرة أمام حمكمة النقض 

عيب الحكم الصادر باإلدانة بطالن التفتيش ال ي-ثالثاً 
قضائه على دليل مستمد من التفتيشإذا لم يعول في 

يالحــظ أنــه علــى الـــرغم مــن بطــالن التفتــيش، فإنـــه ال 
يعيـب احلكــم الصــادر باإلدانـة إذا مل يعــول يف قضــائه علــى 
دليــل مســتمد مــن التفتــيش بــل اســتمده مــن أدلــة أخــرى يف 

ذلــــك قالــــت ويف . الــــدعوى مســــتقلة عــــن التفتــــيش الباطــــل
ملــا كــان احلكــم مل يســتند إىل ((حمكمــة الــنقض املصــرية أنــه 

دليـــل مســـتمد مـــن تفتـــيش الطـــاعن، فـــإن مـــا يثـــريه يف هـــذا 
.)89())الشأن ال يكون له حمل

ــالبطالن إذا كــان للمــتهم محــام -رابعــاً  ــدفع ب ســقوط ال
ل اإلجراء بحضوره دون اعتراض منهوحص

ت اخلاصـــــة يســـــقط احلـــــق يف الـــــدفع بـــــبطالن اإلجـــــراءا
جبمـــــع االســـــتدالالت أو التحقيـــــق االبتـــــدائي أو التحقيـــــق  
جبلســة احملاكمــة يف اجلــنح واجلنايــات إذا كــان للمــتهم حمــام 
وحصـــل اإلجـــراء حبضـــوره دون اعـــرتاض منـــه، وفقـــاً للمـــادة 

أمـــا يف مـــواد املخالفـــات فيعتـــرب . إجـــراءات مصـــري) 333(
مل حيضـر اإلجراء صحيحاً، إذا مل يعرتض عليه املتهم، ولو

وكذلك يسـقط حـق الـدفاع بـالبطالن . معه حمام يف اجللسة
واألحوال . بالنسبة للنيابة العامة إذا مل تتمسك به يف حينه

املشــار إليهــا يف املــادة املــذكورة هــي أحــوال الــبطالن الراجــع 
إىل عدم مراعاة أحكام القانون اخلاص بتشكيل احملكمة أو 

ختصاصها من حيث نوع بواليتها باحلكم يف الدعوى أو با
اجلرميــة املعروضــة عليهــا، أو أحــوال الــبطالن املتعلــق بالنظــام 

وقضـــت حمكمـــة الـــنقض املصـــرية تطبيقـــاً لـــذلك أنـــه . العـــام
إذا حصـل ) بطالن التفتيش(يسقط احلق يف هذا الطعن ((

.)90())التفتيش يف حضور حمامي املتهم ومل يعرتض عليه

الخـاتـمــة

حبثنـا بفضـل اهللا تعـاىل، جنمـل أفكـار بعد أن فرغنا مـن 
ــــائج واالســــتنتاجات، وصــــفوة  البحــــث ونعــــرض مــــوجزاً للنت

.املقرتحات واحللول

موجز البحث وخالصة النتائج–أوًال 
ــــة اجــــراء التفتــــيش تكــــون متزامنــــة مــــع عمليــــة ان عملي

ضــــبط األشــــياء ذات الصــــلة باجلرميــــة واملفضــــية إىل كشــــف 
اســـتعملت يف ارتكـــاب احلقيقـــة، وهـــي عـــادة األشـــياء الـــيت

ــا، أو وقعــت عليهــا، أو كــل  اجلرميــة، أو نتجــت عــن ارتكا
مــا يفيــد التحقيــق، أو كــل مــا وجــد عرضــاً ولــه صــلة جبرميــة 
ـــة  ا تشـــكل جرميـــة، كمـــا يف حال أخـــرى أو إن حيازتـــه لـــذا
حيـــــــازة املخـــــــدرات أو األســـــــلحة غـــــــري املرخصـــــــة أو آالت 

أوراق أو وعليـــــه، ميكـــــن أن يكـــــون حمـــــل الضـــــبط . التزويـــــر
رســائل أو وثــائق أو مســتندات أو خطابــات أو مطبوعــات 
أو طــرود أو حمادثــات ســلكية والســلكية وأحاديــث مباشــرة 
خاصـــة، بـــل ميكـــن أن يـــرد الضـــبط علـــى األشـــياء العقاريـــة 

ولــو إن ضـبط الرســائل واملخاطبــات . بوضـع األختــام عليهـا
ـــــــة  ـــــــد وكـــــــذلك ضـــــــبط املكاملـــــــات اهلاتفي ـــــــرة الربي ـــــــدى دائ ل

يــــــث املباشــــــرة أثــــــار خالفــــــاً واســــــعاً يف التشــــــريعات واألحاد
أمــا األشــياء . والفقــه، فمــنهم مــن أجــازه ومــنهم مــن حظــره

الــــيت ال جيــــوز أن تكــــون حمــــًال للضــــبط فتتمثــــل يف األشــــياء 
املتعلقة بسر املهنة وحقوق الـدفاع، كمـا هـو احلـال بالنسـبة 
لــــألوراق والوثــــائق الســــرية الــــيت حيوزهــــا بعــــض املــــؤمتنني مــــن 

ـــــاء أو اخلـــــرباء أو املستشـــــارين أو أصـــــح اب املهـــــن، كاألطب
الصـــــحفيني أو احملـــــامني الـــــذين يعملـــــون لصـــــاحل اآلخـــــرين، 
حيث أن كشفها ميثل فضيحة أو إساءة لصاحبها أو تأثرياً 
ســــلبياً علــــى موقفــــه القــــانوين أو االجتمــــاعي أو الصــــحي، 
لذلك حظرت معظم القوانني على عضو الضبط القضـائي 

ماكن وأناطت هذه املهمة بقاضي التحقيق تفتيش هذه األ
وحبضــور النقابــات واجلهــات العليــا الــيت يتبــع هلــا أصــحاب 
هــذه املهــن، وال ميكــن إجــراء ذلــك التفتــيش املــذكور إال إذا 
ـــــــم ذلـــــــك احملـــــــامي أو الطبيـــــــب أو الصـــــــحفي وحنـــــــوهم  ا
بارتكاب جرمية أو كانت تلك الوثائق السرية تكشـف عـن 

.تكبها الزبائنحقيقة اجلرمية اليت ار 
وذهبـــــــت غالبيـــــــة القـــــــوانني إىل وضـــــــع قواعـــــــد خاصـــــــة 
لإلطــالع علــى األشــياء املضــبوطة، حيــث أناطــت بقاضــي 
التحقيـــق وحــــده ســـلطة اإلطــــالع علـــى األشــــياء املضــــبوطة 
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وفــــــض الرســــــائل واألختــــــام واخلطابــــــات املغلفــــــة واملغلقــــــة، 
ـــذه املهمـــة  وأناطـــت قـــوانني أخـــرى باإلدعـــاء العـــام القيـــام 

ة الــــيت تنطــــوي عــــادة علــــى املســــاس بأســــرار النــــاس اخلطــــري 
ــــــي لقاضــــــي  م، بينمــــــا أعطــــــى القــــــانون العراق وخصوصــــــيا
التحقيـــــق أو احملقـــــق هـــــذه الســـــلطة وحبضـــــور املـــــتهم وذوي 

. العالقة
ذه األشـياء املضـبوطة فيكـون عـادة، إمـا  أما التصرف 
ا إذا مل يكــــن هلــــا صــــلة باجلرميــــة، وإمــــا  بردهــــا إىل أصــــحا

ا إذا كان هلا صلة باجلرمية أو أية جرميـة أخـرى، أو مبصادر
ـــا حلـــني عرضـــها علـــى احملكمـــة واالنتهـــاء منهـــا  االحتفـــاظ 
ا  ائية، وعندئـذ إمـا أن جيـري تسـليمها إىل أصـحا بصورة 

ا وفقاً للقانون .أو مصادر
ولعل النتيجة املثالية والقانونية املرتتبة على خمالفة واحد 

التفتيش أو الضبط أو املساس باحلق أو أكثر من إجراءات 
، بوصـــفه اجلـــزاء الـــذي )الـــبطالن(يف حرمـــة املســـكن، هـــي 

يلحق باإلجراء املخالف للقانون وينسحب على كل اآلثار 
ــــة علــــى أو املســــتمدة مــــن اإلجــــراء املخــــالف  ــــة املرتتب واألدل

وعــــادة مــــا يقــــرر الــــبطالن مــــن احملكمــــة أو مــــن ). الباطــــل(
وال يقبــل الــدفع بــالبطالن إالّ قاضــي التحقيــق علــى األقــل،
ويتقــرر الــبطالن إمــا بــنص يف . ممــن شــرع الــبطالن ملصــلحته

القانون وإما طبقاً لتقدير القاضـي، فيكـون الـبطالن قانونيـاً 
يف احلالة األوىل وذاتياً يف احلالة الثانية، وقد يتقـرر الـبطالن 
بنـــاء علـــى خمالفـــة قاعـــدة أو نـــص يتعلـــق باملصـــلحة العامـــة 

م العــــام أو يتقــــرر بنــــاًء علــــى خمالفــــة قاعــــدة أو نــــص والنظـــا
يتعلــق مبصــلحة األفــراد اخلاصــة، فيســمى بطالنــاً مطلقــاً يف 

وال جيــــوز . احلالــــة األوىل، وبطالنــــاً نســــبياً يف احلالــــة الثانيــــة
االحتجــاج بــالبطالن ألول مــرة أمــام حمكمــة التمييــز، إذا مل 

نات يكــن قــد دفــع بــه أمــام حمكمــة املوضــوع أو كانــت مــدو 
احلكـــم حتمـــل مقوماتـــه، كونـــه يقتضـــي حتقيقـــاً موضـــوعياً ال 

بيـــد أن بطـــالن . يتســىن لغـــري حمكمـــة املوضـــوع اخلـــوض فيـــه
التفتــيش ال يعيــب احلكــم الصــادر باإلدانــة إذا مل يعــول يف 

.ضائه على دليل مستمد من التفتيشق

صـفـوة المقـترحات-ثانياً 
وضـــع نـــص مـــن املستحســـن أن يفطـــن املشـــرع العراقـــي ل-1

واضـــــح ومعيـــــار جـــــامع للحـــــاالت الـــــيت جيـــــوز فيهـــــا ضـــــبط 
الرسائل واخلطابات والطرود واملكاملات اهلاتفية واألحاديث 
الشخصية، لغرض احلد من املعيار الواسع جداً الذي أجاز 
ـــــه الدســـــتور العراقـــــي احلـــــايل اإلطـــــالع وضـــــبط األشـــــياء  في

قرتح عليـه ون). الضرورة القانونية واألمنية(املذكورة يف حالة 
لقاضــــــــي التحقيـــــــق أن يـــــــأمر بضــــــــبط ((-:الـــــــنص التـــــــايل

اخلطابــــــــات والرســـــــــائل والربقيـــــــــات واملطبوعـــــــــات والطـــــــــرود 
واألوراق واألشـياء الشخصــية األخــرى لــدى مكاتــب الربيــد 
والـــــــربق، وأن يـــــــأمر مبراقبـــــــة وتســـــــجيل املكاملـــــــات اهلاتفيـــــــة 
واألحاديـــث املباشـــرة مــــىت اقتضـــت ضــــرورة التحقيـــق ذلــــك 

فائــــدة يف كشــــف احلقيقــــة يف جنايــــة أو جنحــــة وكانــــت لــــه
علـى أن يكـون . معاقب عليها باحلبس مدة تزيد على سـنة

أمــر الضــبط واإلطـــالع واملراقبــة والتســـجيل مســبباً وملـــدة ال 
)).تزيد على ثالثني يوماً قابلة للتجديد ملدة مماثلة أو أكثر

ـــــق باألشـــــياء الـــــيت ال جيـــــوز -2 ونقـــــرتح الـــــنص التـــــايل املتعل
ال جيـوز ((ها املتعلقة بسر املهنة وحقوق الدفاع، وهو ضبط

لقاضـــي التحقيـــق أن يضـــبط لـــدى احملـــامي وكيـــل املـــتهم أو 
خبــريه االستشــاري األوراق واملســتندات الــيت ســلمها املــتهم 
ا وال املراسالت  ألي منهما ألداء املهمة اليت عهد إليهما 

)).واألحاديث املتبادلة بينهما يف القضية
األجــــدر باملشــــرع العراقــــي يف أصــــول احملاكمــــات كــــان-3

اجلزائية اإلشارة املباشرة إىل حاالت البطالن واآلثـار املرتتبـة 
عليــــه، أســــوة مبــــا ورد يف القــــانون املــــدين العراقــــي خبصــــوص 

وعليــــه نقــــرتح االســــتفادة مــــن املــــواد . بطــــالن العقــــد وآثــــاره
إجــراءات جنائيــة مصــري لصــياغة نصــوص )336–331(

.النقص الوارد يف قانونناتعاجل 
وختامــاً ال نــدعي الكمــال أو العصــمة للبحــث، حيــث أىب 

بيـد أين . سبحانه وتعاىل أن يكـون الكمـال والعصـمة لغـريه
أفضت بكل جهدي وبـوافر معـرفيت وقصـارى إمكانيـايت يف 

فأرجو العذر لكل مـا قـد جيـده . هذا البحث وذلك حسيب
ه، فـذلك مـن لـوازم أولوا العلم من نقص فيه أو عيـب يعرتيـ
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إين : ((وحيضــــرين يف هــــذا قــــول العمــــاد األصــــفهاين. البشــــر
: رأيت أنه ال يكتب إنساٌن كتابـاً يف يومـه إالّ قـال يف َغـِدهِ 

لو َغيـََّر هذا لكان أحسن، ولـو زيـَد كـذا لكـان يستحسـن، 
َم هـــذا لكـــان أفضـــل، ولـــو تُـــرَِك هـــذا لكـــان أمجـــل،  ولـــو قُـــدَّ

دليٌل على استيالء النقص على وهذا من أعظم الِعَرب، وهو
)).ُمجلِة البشر

 واحلمد هللا والشكر
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أمحد فتحي سرور، نظرية البطالن يف قانون االجراءات . د)15(
.489، ص1959اجلنائية ،

.492حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)16(
ملادة املذكورة تعاقب كل من أطلع على رسالة أو برقية أو ا)17(

مكاملة تلفونية فأفشاها لغري من وجهت إليه إذا كان من شأن ذلك 
.احلاق الضرر بأحد

سليم حربة، شرح قانون اصول . األستاذ عبد االمريالعكيلي ود)18(
سعيد . ود. 135احملاكمات اجلزائية ، شركة اياد للطباعة الفنية ، ص

.208حسب اهللا، املصدر السابق، ص
.493حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)19(
سامي حسين احلسيين، النظرية العامة للتفتيش ، دار اهلنا . د)20(

مأمون سالمة، . ود. 331، ص1972للطباعة ، االسكندرية ،
، 1قانون االجراءات اجلنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض ، ط

.327، ص1980ر الفكر العريب ،دا
.672املصدر السابق، ص/ حممود جنيب حسين. د)21(
. د: وينظر للمزيد. وما بعدها627املصدر السابق نفسه، ص )22(

احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، رسالة ماجستري / أمحد كامل سالمة
.وما بعدها410، ص1980مقدمة إىل جامعة القاهرة، 

.222احلسيين، املصدر السابق، صسامي . د)23(
.447أمحد فتحي سرور، املصدر السابق، ص. د)24(
.414أمحد كامل سالمة، املصدر السابق، ص. د)25(
.447أمحد فتحي سرور، املصدر السابق، ص. د)26(
.وما بعدها475حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)27(
.بعدهاوما376املصدر السابق نفسه، ص)28(
.وما بعدها378املصدر السابق نفسه، ص)29(
توفيق حممد الشاوي، حرمة اسراراحلياة اخلاصة والنظرية . د)30(

، 2006،منشأة املعارف ،االسكندرية ،1العامة للتفتيش ، ط
.68ص

.وما بعدها674حممود جنيب حسين، املصدر السابق، ص. د)31(
.472ق، صكامل السعيد، املصدر الساب. د)32(
رؤوف عبيد، مبادئ االجراءات اجلنائية يف القانون املصري . د)33(

.268، ص1985، دار اجليل للطباعة،16، ط
نظرية املصادرة، الناشر عامل الكتب، / علي فاضل حسن. د)34(

.82، ص1973
حيث ميكن لذلك الشخص أن حيبس الشيء املسروق مثالً )35(

لكونه قد اشرتاه من سوق شعيب عام وال إذا كان حائزاً له حبسن نية
حممود جنيب حسين، املصدر . د: أنظر يف ذلك. يعلم أنه مسروق

.675السابق، ص
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.502حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)36(
.وما بعدها503املصدر السابق نفسه، ص )37(
إجراءات مصري، املتعلقتان ) 107(و) 106(تنظر املادتان )38(

ري األشياء املضبوطة عند انتهاء التحقيق، وتصرف حمكمة مبص
املوضوع أو حمكمة اجلنح املستأنفة باألشياء املضبوطة عند وقوع 

حممود جنيب حسين، املصدر السابق، . د: يف مصدر. الطلب بردها
.وفيه أيضاً مزيد من التفصيالت حول املوضوع677ص

.وما بعدها473كامل السعيد، املصدر السابق، ص . د)39(
سلطان الشاوي، املبادئ العامة يف . علي حسني اخللف ود. د)40(

.438، ص1982قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 
رم واجلزاء، الناشر منشأة املعارف، . د)41( نام، اجلرمية وا رمسيس 

.108، ص1986اإلسكندرية، 
اشر عامل الكتب علي فاضل حسن، نظرية املصادرة ،الن. د)42(
.227، ص1973،
شرح قانون العقوبات، القسم / حممود حممود مصطفى. د)43(

.571، ص1984، مطبعة جامعة القاهرة، 8اخلاص، ج
.1971من الدستور املصري النافذ لعام )36(أنظر املادة )44(
.وما بعدها151أمحد فتحي سرور، املصدر السابق، ص . د)45(
.8أمحد حسني، املصدر السابق، صعلي كامل . د)46(
.543، ص1أمحد فتحي سرور، املصدر السابق، ج. د)47(
.441سامي النصراوي، املصدر السابق، ص. د)48(
صاحل عبد الزهرة احلسون، أحكام التفتيش وأثاره يف القانون . د)49(

.352، ص1979،مطبعة االديب البغدادية ،1العراقي ، ط
وما 397، ص1/ور، املصدر السابق، جأمحد فتحي سر . د)50(

.بعدها
.وما بعدها553حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)51(
.572، ص1أمحد فتحي سرور، املصدر السابق، ح. د)52(
حممود حممود مصطفى، اإلثبات، املصدر السابق، . د)53(

.105ص
.اوما بعده599حممود جنيب حسين، املصدر السابق، ص. د)54(
.400سامي حسين احلسيين، املصدر السابق، ص. د)55(
عبد املهيمن بكر، إجراءات االدلة اجلنائية ، التفتيش ، . د)56(

.وما بعدها345، ص1993، 1ط
حامد راشد، احلماية اجلنائية للحق يف حرمة املسكن ، . د)57(

.227، ص1987رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق جامعة القاهرة ،
ضوابط التفتيش يف التشريع / قدري عبد الفتاح الشهاوي. د)58(

.193، ص2005املصري واملقارن، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

املدخل لدراسة القانون، / عبد الباقي البكري وزهري البشري)59(
.وما بعدها213مطابع بيت احلكمة، بغداد، ص

.193املصدر السابق، ص / قدري عبد الفتاح. د)60(
.وما بعدها449عبد املهيمن بكر، املصدر السابق، ص. د)61(
وما 403سامي حسين احلسيين، املصدر السابق، ص. د)62(

.بعدها
. 341صاحل عبد الزهرة احلسون، املصدر السابق، ص. د)63(

.454عبد املهيمن بكر، املصدر السابق، ص. د: وكذلك ينظر
.404لسابق، صسامي حسين احلسيين، املصدر ا. د)64(
.407املصدر السابق نفسه، ص)65(
.وما بعدها456عبد املهيمن بكر، املصدر السابق، ص. د)66(
علي كامل أمحد حسني، النظرية العامة للبطالن يف القبض . د)67(

وما 454، ص 2007والتفتيش ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
.بعدها

.417ر السابق، ص سامي حسين احلسيين، املصد. د)68(
أنظر تفاصيل التضارب يف قرارات النقض املصرية قبل عام )69(

علي كامل أمحد، املصدر السابق، . د: وبعده يف مصدر1939
.وما بعدها447ص

.422سامي حسين احلسيين، املصدر السابق، ص. د)70(
.470عبد املهيمن بكر، املصدر السابق، ص. د)71(
براهيم، سلطة التفتيش اجلنائي يف القانون أكرم نشأت إ. د)72(

.26، ص1960العراقي، بغداد، 
سامي النصراوي، دراسة يف آصول احملاكمات اجلزائية ، . د)73(

.وما بعدها441، ص1976، مطبعة دار السالم ، بغداد،1ج
أمحد فتحي سرور، نظرية البطالن، املصدر السابق، . د)74(

.398ص
.113مصطفى، املصدر السابق، صحممود حممود . د)75(
.113املصدر السابق نفسه، ص)76(
.وما بعدها556حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)77(
.348أمحد فتحي سرور، الوسيط، ص. د)78(
.وما بعدها559حممد عودة اجلبور، املصدر السابق، ص. د)79(
.560املصدر السابق نفسه، ص)80(
.560سابق نفسه، صاملصدر ال)81(
.وما بعدها461كامل السعيد، املصدر السابق، ص. د)82(
.وما بعدها462املصدر السابق نفسه، ص)83(
.443سامي النصراوي، املصدر السابق، ص. د)84(
.443املصدر السابق نفسه، ص)85(
.464كامل السعيد، املصدر السابق، ص. د)86(
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بض والتفتيش يف قانون االجراءات سعيد حممود الديب، الق. د)87(
. 223، ص2006اجلنائية ، دار الكتب القانونية ، احمللة الكربى ،

.463كامل السعيد، املصدر السابق، ص. د: وينظر
.223سعيد حممود الديب، املصدر السابق، ص. د)88(
.223املصدر السابق نفسه، ص )89(
.وما بعدها223املصدر السابق نفسه، ص )90(

المصــــادر 
لكتب والرسائل والبحوث القانونيةا-أوالً 

الوســـيط يف قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، -أمحـــد فتحـــي ســـرور. د-1
.1981، 4، ط1ج

نظرية البطالن يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة،-أمحد فتحي سرور-2
1959.

احلمايـــة اجلنائيـــة ألســـرار املهنـــة، رســـالة -أمحـــد كامـــل ســـالمة. د-3
.1980اجستري مقدمة إىل جامعة القاهرة، م

أكـــــرم نشـــــأت إبـــــراهيم، ســـــلطة التفتـــــيش اجلنـــــائي يف القـــــانون . د-4
.1960العراقي، بغداد، 

حرمـــة أســـرار احليـــاة اخلاصـــة والنظريـــة -توفيـــق حممـــد الشـــاوي. د-5
، منشـــــــأة املعـــــــارف، اإلســـــــكندرية، 1العامـــــــة للتفتـــــــيش، ط

2006.
نائية للحـق يف حرمـة املسـكن، رسـالة احلماية اجل/ حامد راشد. د-6

.1987دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة، 
مبادئ اإلجراءات اجلنائيـة يف القـانون املصـري، -رؤوف عبيد. د-7

.1985، دار اجليل للطباعة، 16ط
نام. د-8 رم واجلزاء، الناشـر منشـأة املعـارف، -رمسيس  اجلرمية وا

.1986اإلسكندرية، 
، 1دراسة يف أصول احملاكمـات اجلزائيـة، ج-سامي النصراوي.د-9

.1976مطبعة دار السالم، بغداد، 
النظريــة العامــة للتفتــيش، دار اهلنــا -ســامي حســين احلســيين. د-10

.1972للطباعة، اإلسكندرية، 
شــــرح قــــانون أصــــول احملاكمــــات -ســــعيد حســــب اهللا عبــــد اهللا-11

طباعـــــة والنشـــــر، جامعــــــة ، دار أبـــــن األثـــــري لل2اجلزائيـــــة، ط
.1990املوصل، 

القـــبض والتفتــيش يف قـــانون اإلجـــراءات -ســعيد حممـــود الــديب-12
.2006اجلنائية، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، 

ـــــــق اجلنـــــــائي، ط-ســـــــليم الزعنـــــــون-13 ، مطبعـــــــة اجلامعـــــــة 4التحقي
.2001األردنية، عمان، 

يش وآثــاره يف القــانون أحكــام التفتــ-صــاحل عبــد الزهــرة احلســون-14
.1979، مطبعة األديب البغدادية، بغداد، 1العراقي، ط

شــرح قــانون أصــول –ســليم حربــة . عبــد األمــري العكيلــي ود. د-15
.1987–شركة أياد للطباعة الفنية –احملاكمات اجلزائية 

–املـدخل لدراسـة القـانون –عبد الباقي البكـري وزهـري البشـري -16
.بغداد–كمة مطابع بيت احل

–إجـــراءات األدلـــة اجلنائيـــة، التفتـــيش -عبـــد املهـــيمن بكـــر. د-17
.1993، 1ط

سلطان الشاوي، املبـادئ العامـة يف . علي حسني اخللف ود. د-18
.1982قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 

نظريــــة املصــــادرة، الناشــــر عــــامل الكتــــب، -علــــي فاضــــل حســــن-19
1973.

النظرية العامة للبطالن يف القـبض -امل أمحد حسنيعلي ك. د-20
.2007والتفتيش، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ضــوابط التفتــيش يف التشــريع -قــدري عبــد الفتــاح الشــهاوي. د-21
.2005املصري واملقارن، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

ر شـرح قـانون أصـول احملاكمـات اجلزائيـة، دا-كامل السعيد. د-22
.2005األردن، –الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

قانون اإلجراءات اجلنائية معلقاً عليه بالفقـه -مأمون سالمة. د-23
.1980، دار الفكر العريب 1وأحكام النقض، ط

االختصــاص القضــائي ملــأمور الضــبط، -حممــد عــودة اجلبــور. د-24
.1986، الدار العربية للموسوعات، 1ط

، 2اإلثبـــات يف املـــواد اجلنائيـــة، ج-حممـــود مصـــطفىحممـــود . د-25
.1977القاهرة، 

شــــرح قـــــانون اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة، -حممــــود جنيـــــب جســـــين. د-26
.1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط

والمقارنةالقوانين العراقية-ثانياً 
.النافذ2005الدستور العراقي لعام -1
.مللغيا1970الدستور العراقي لعام -2
).املعدل(1969لسنة ) 111(رقم العراقيقانون العقوبات-3
1971لسـنة ) 23(رقم العراقي قانون أصول احملاكمات اجلزائية -4

).املعدل(
.املعدل1950لسنة) 150( قانون االجراءات املصري رقم -5
.1937لسنة)58(قانون العقوبات املصري رقم-6
.1943لسنة ) 340(رقم قانون العقوبات اللبناين-7
.1949لسنة ) 148(قانون العقوبات السوري رقم -8
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متر حرة للناشئين50وأثره في مستوى االنجاز في سباحة " الفتري " أسلوب تزايد السرعة 

**ماهر حممود أمني املزوري*ذنون الطائييونسمعتز

العراق-جامعة املوصل،كلية الرتبية األساسية*
العراق-جامعة املوصل،كلية الرتبية األساسية**

)2015شباط، 26:تاريخ القبول بالنشر،2014كانون االول،21:تاريخ استالم البحث(
الخالصة

كبير تأثيرالتدريب الفتري لهإنالحظ تدريب الرياضي والسباحةعلى المصادر والدراسات العلمية في مجال علم الانمن خالل اطالع الباحث
. هذه التمارين من حيث استخدامها من قبل المدربينرات البدنية، وذلك بسبب تنوع شددمن حيث القدعلى مستوى السباحين

علم التدريب الرياضي لبيان مدى أسسمبنية على )الفتري(تزايد السرعة ألسلوبدراسة علمية تجريبية إجراءومن هنا برزت فكرة البحث في 
.متر حرة للناشئين50تأثيره على مستوى االنجاز لسباحة 

:يأتيعن ما تعرفويهدف البحث في ال
 م حرة للناشئين50الكشف عن فاعلية أسلوب تزايد السرعة في تحسين قيم مستوى االنجاز في سباحة.
م حرة للناشئين50مستوى االنجاز في سباحة قيمالتعرف على الفروق في

-:اآلتيةالفروض انحث وضع الباحثبوللتحقق من أهداف ال
 م حرة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح 50هناك فروق ذات داللة معنوية في قيم مستوى االنجاز في سباحة

.االختبار البعدي
 متر حرة في االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصاح التجريبية50هناك فرق دال معنويا بين قيم مستوى االنجاز في سباحة.

أعمارهم تتراوحالناشئينفئةلطبيعة البحث ، وتم تنفيذ المنهج التدريبي على عينة من لمالئمتهالمنهج التجريبي انوقد استخدم الباحث
بطريقة عشوائية عن وقسموابالطريقة العمدية اختيرواسباح)16(والبالغ عددهم الذين يمثلون منتخب محافظة نينوى للناشئين سنة ) 14_11(

.لكل مجموعة سباحين)8(قع وبواوضابطةمجموعتين تجريبية إلىطريق القرعة 
وقد استخدم )العمر التدريبي ، االنجازالعمر ،الطول ،الوزن ، (اآلتيةوتم تحقيق التجانس والتكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات 

.الباحث التصميم التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين 
وبعد ذلك تم البدء بتنفيذ صادف الباحث في تجربته النهائية البحث التي تإجراءاتللتعرف غلى تجربتين استطالعيتين انالباحثأجراوقد 

.للمجموعة التجريبيةرين أسلوب تزايد السرعةتم
أسابيعأربعةمن والثانيةبحيث تكونت الدورة األولىمتوسطتينرتينلدو أسابيع) 8()الفتري(تمرين أسلوب تزايد السرعة واستغرق تنفيذ 

)الفتري(أسلوب تزايد السرعة رين تموبعد االنتهاء من تنفيذ األسبوعوحدات تدريبية في )3(في كل دورة متوسطة وبواقع )1- 3(بتموج حمل 
.نفسها التي تم االعتماد عليها في االختبارات القبلية اإلجراءاتبإتباعمتر حرة 50ــار االنجاز الاختبعينة البحثتأجر 

-:األتياالستنتاج إلىانالباحثد توصل وق
 بينما لم حرة ،ترم50لسباحةنجازاالفي مستوى التي نفذتها المجموعة التجريبية تطوراَ )الفتري(تزايد السرعةأسلوباحدث تمرين

.في مستوى االنجاز لدى المجموعة الضابطةيحدث تطور
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:بالبحثبالبحثالتعريفالتعريف_1
::مقدمة وأهمية البحث مقدمة وأهمية البحث 1_1

لقد شهدت فعالية السباحة تطورا هائال وملحوظا يف 
السنوات األخرية سواء على الصعيد العاملي أو القاري أو العريب 
أو الوطين ، إذ إن النتائج واألرقام املسجلة ما هي إال دليل 
واضح على مدى التطور والزيادة يف األمحال التدريبية وما يرتبط 

تؤدي إىل حتقيق اإلجناز ا من تطوير للصفات البدنية اليت
الرقمي املنشود، وحماولة الوصول إىل حالة تكيف األجهزة 
احليوية لدى السباحني اليت تتناسب مع نوع السباحة من جانب 
ومع طريقة التدريب املستخدمة من جانب آخر، ومن املؤشرات 
اليت تدل على تطور مستوى األداء البدين واملهاري هو مقدار 

حيث تعددت حيققه السباحون يف هذه الفعالية ، االجناز الذي
دف إىل تطوير  طرائق التدريب الرياضي يف هذه الفعالية واليت 
مستوى األداء البدين واملهاري وصوًال لتحقيق مراكز متقدمة 
ويسعى املدربون إىل اختيار أفضل أنواع الطرق وتطبيق أنسبها 

نوع النشاط واستخدام أحدث األساليب اليت تتناسب مع 
.التخصصي 

وان طريقة التدريب الفرتي من أفضل الطرق اليت تعمل على 
تطوير مطاولة السرعة ومطاولة القوة لالعبني بصورة عامة 

طريقة إىل) الالمي( والسباحني بصورة خاصة ، حيث يشري
التدريب الفرتي تستخدم لتنمية الصفات البدنية األساسية 

.)2010،126،الالمي(صر املطاولة عنواملركبة وخاصة ما يرتبط ب
أسلوب تزايد السرعة هو واحد من أساليب التدريب إن

الفرتي الذي يعمل على تطوير العدائيني والسباحني معتمدا على 
املسافة يف إعطاء التمارين ، وهذا ينسجم مع فعالية السباحة 

يف دراسة هذه الفعالية نضرا إلمكانية اناليت سوف يقوم الباحث
هذا األسلوب على تطوير مطاولة السرعة ومطاولة القوة اليت هلا 

ذنون (ويشري .م حرة 50دور كبري يف االجناز الرياضي لسباحة 
إىل أن أسلوب تزايد السرعة بعمل على تطوير مطاولة ) واحلسو

ها مع كن استخدامالسرعة ومطاولة القوة واملطاولة العامة واليت مي
، من هنا جاءت أمهية )2013،126ذنون واحلسو،.(السباحني

هذه الدراسة من خالل استخدام أسلوب تزايد السرعة بطريقة 

الفرتي يف تطوير عدد من الصفات البدنية للسباحني الناشئني 
.مرت حرة 50مع مستوى االجناز 

:مشكلة البحث 2_1
الطرق واألساليب لقد تطرق الباحثون إىل العديد من

التدريبية ووضع املناهج التدريبية لفعالية السباحة ومت استخدام 
اغلبها من قبل املدربني القائمني على هذه الفعالية ، ومن خالل 
خربة وممارسة الباحث هلذه الفعالية وتواجده مع اغلب الفرق يف 
املسابح ، الحظ أن معظم املدربني مل يتطرق إىل أسلوب تزايد 

سرعة بطريقة التدريب الفرتي يف مناهجهم التدريبية لذا ارتئ ال
إىل استخدام هذا األسلوب الذي يتميز بتطوير السرعة انالباحث

والقوة واملطاولة العامة واخلاصة واليت حيتاجها السباح أثناء 
.املنافسة والتدريب 

:أهداف البحث 3_1
لكشف عن فاعلية أسلوب تزايد السرعة يف حتسني قيم ا

.م حرة للناشئني50مستوى االجناز يف سباحة 
 م 50التعرف على الفروق يف مستوى االجناز يف سباحة

.حرة للناشئني
:فروض البحث 4_1
 هناك فروق ذات داللة معنوية يف قيم مستوى االجناز يف

ي والبعدي للمجموعة م حرة بني االختبارين القبل50سباحة 
.التجريبية ولصاحل االختبار البعدي

 هناك فروق ذات داللة معنوية يف قيم مستوى االجناز يف
موعتني الضابطة والتجريبيةرةم ح50سباحة  يف بني ا

موعة التجريبيةاالختبار البعدي .ولصاحل ا
:مجاالت البحث 5_1
سباحي منتخب حمافظة نينوى فئة :المجال البشري 1_5_1

.(1)الناشئني 
ولــــــــــغــــــايــــــــــة 4/2/2014مـــــــــــن :المجال ألزماني 2_5_1
6/5/2014.
مسبح كلية الرتبية الرياضية يف :المجال المكاني 3_5_1

.(2)جامعة املوصل
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::الدراسات النظرية الدراسات النظرية _2
التدريب الفتري1- 2

األرقام القياسية للسباحة بشكل سريع وواضح يفتطورت 
كثري من الدول املتقدمة منذ أن طبقت النظريات العلمية للعلوم 

التدريب املختلفة كما طورت طرق،  التدريب املختلفة يف جمال
، لتتعامل مع أجهزة اجلسم املختلفة يف اجتاه متطلبات األداء

به ، وان لكل تعددت طرائق التدريب الرياضي وأساليحيث 
طريقة عدة أساليب خيتلف كل أسلوب عن األخر حبيث أن كل 

واهلدف أسلوب يستخدم يف تطوير صفات أو أنظمة حمددة ، 
أفضل من التدريب األساسي هو إعداد السباحني ليحققوا

إن التدريب الفرتي من طرائق ، اإلجنازات ألعلى مستوى
ت البدنية واملهارية التدريب األساسية اليت حتسن مستوى القدرا

واخلططية لدى الرياضي ،الذي يعتمد على حتقيق التكيف بني 
ويتميز هذا النوع من التدريب . فرتات العمل والراحة البينية

. بالتباين املتبادل بني العمل والراحة
ليتريب الفرتي من الطرائق املهمة واحيث تعد طريقة التد

يكثر استخدامها من قبل املدربني يف كثري من الفعاليات 
الرياضية ، إذ تؤثر هذه الطريقة يف القدرة الالهوائية واهلوائية 

ينبثق عنها من وتعمل على تطوير السرعة واملطاولة العامة  وما 
مثل القوة املميزة بالسرعة ، والرشاقة ، صفات بدنية حركية 

القوة وتعد هذه الصفات من العمود ومطاولة السرعة ،ومطاولة 
.)2013،142ذنون واحلسو،(لعاب الرياضية الفقري جلميع األ

وتنسب كلمة فرتي إىل فرتة الراحة البينية بني كل تدريب 
الالهوائية و والتدريب الذي يليه،إذ يؤثر هذا على  القدرة اهلوائية 

ل مما يؤدي إىل إحداث عملية التكيف من خالل تأثريه الفعا
ماحل .(عن طريق التحكم يف متغرياته يف مجيع األنشطة الرياضية

).2011،158وآخرون،
إن املناورة بواحدة أو أكثر من املتغريات حىت ) القط(ويذكر 

هود يزيد بينما املتغريات األخرى تضل بدون تغري مثال  إن ا
ذلك عدد التكرارات يف جمموعات التدريب الفرتي اخلاص ميكن 

ا  وهذه الطريقة جنعل املناورة بعدد .تدرجييا لعدة أسابيع زياد

التكرارات تبدو ذات تأثري خاص لتنمية قدرة السباح على 
)2002،130،القط .(فظة على سرعته ألطول مسافةاحملا

:أنواع التدريب الفتري 2- 2
التدريب الفرتي مرتفع الشدة
التدريب الفرتي منخفض الشدة

:التدريب الفتري وهي وهناك عدة أساليب في 
أسلوب اللعب
أسلوب اهليبوكسيك
األسلوب الدائري بطريقة التدريب الفرتي
األسلوب البليومرتك
 وهو األسلوب الذي استخدمه  : أسلوب تزايد السرعة

الباحث يف حبثه
)7، 2013،6،ذنون واحلسو(

:أسلوب تزايد السرعة 3- 2
املدربني تنوعت أساليب التدريب املستخدمة من قبل 

ال الرياضي من اجل رفع مستوى اللياقة  واالختصاصيني يف ا
البدنية والوصول إىل أفضل اجناز سواء يف األلعاب اجلماعية أو 

إن أسلوب تزايد السرعة هو واحد من أساليب األلعاب الفردية ،
التدريب الفرتي الذي يعمل على تطوير الرياضي يف فعالية 

حة معتمدا على املسافة يف إعطاء الساحة واملضمار والسبا
هذه الطريقة تتميز بان " بان)الدلوي(التمارين، حيث يشري 

سرعة العدو تكون ملسافات حمددة ويتخلل ذلك فرتات راحة 
نفسها لطول العدو علما إن الوصول إىل السرعة ) مشي(

القصوى يكون متدرج هرولة مث فتح خطوة مث سرعة عالية مث 
، وان طبيعة األداء  تسمح تقريبا باستعادة مشي ويكرر األداء

ح بعدم اإلصابة االستشفاء، مما يسم
)183، 2011،182الدلوي،".(للعضالت

إىل أن أسلوب تزايد السرعة ) ذنون واحلسو(كما ويشري 
يعمل على تطوير كل من مطاولة السرعة والسرعة االنتقالية 
واملطاولة العامة ،حيث يستخدم يف فعاليات الساحة واملضمار 
والسباحة ،وتكون الراحة يف هذا األسلوب اجيابية تعطى بني 

ستعادة الشفاء التكرارات الن الشدة عالية وهذا يؤدي إىل ا
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بصورة أسرع ،وتكون الشدة خمتلفة ومتفاوتة حبيث تقسم مسافة 
السباق إىل أربعة أقسام كل قسم منها شدة ختتلف عن 

تقسم إىل أربع م100فمثال إذا كانت املسافة سباحة . األخرى
-:وتؤدى كما يأيتم25مسافات كل مسافة 

%40األوىل سباحة بشدة منخفضة رتم25

%70- 60نية سباحة بشدة متوسطة الثارتم25

%90- 80الثالثة سباحة سرعة شبه قصوى بشدة رتم25

فما دون%30بشدة ) راحة اجيابية(الرابعة تكون خفيفةرتم25
وهكذا يعيد السباح هذه الشدة يف كل تكرار يؤديه علما أن 

ذنون واحلسو، . (هذه املسافات األربعة تعترب مبثابة تكرار واحد
2013،148 ،149(.

البحثإجراءات- 3
:منهــــج البحــــث1- 3

.مته طبيعة البحثملالئاملنهج التجرييب اناستخدم الباحث
:عينة  البحث 2- 3

عينة حبثه بالطريقة العمدية واليت تتألف من انحدد الباحث
الذين يبلغ عددهم سباحي منتخب حمافظة نينوى للناشئني

سباح مت )16(سباح أما عينة البحث فتكونت من ) 22(
بطريقة عشوائية ) ضابطة و جتريبية ( توزيعهم إىل جمموعتني 

موعة التجريبية من  سباحني ) 8(باستخدام القرعة إذ تكونت ا
عند اختياره انوقد راعى الباحث. سباحني)8(والضابطة من 
:لعينة البحث 

14- 11(عمارهم بني السباحني مجيعهم ناشئني ترتاوح أ(

.سنة
6(ة االستطالعية وكان عددهم اد عينة التجربمت استبع(.

.يوضح ذلك)1(واجلدول 

يبني جمتمع البحث وعينته والسباحني املستبعدين ونسبهم املئوية:-)1(جدول رقم 
النسبة املئويةالعددالعينة

%22100عينة البحث الكلية

%1672عينة البحث الرئيسية

%627عينة التجربة االستطالعيةالالعبين المستبعدين

التجانس والتكافؤ في القياسات الجسمية 3- 3
:لمجموعتي البحث 

:التجانس في القياسات الجسمية3-1- 3

موعة انأجرى الباحث عملية التجانس بني سباحي ا
موعتني كلتيهما يف متغريات العمر الطول الوزن  الواحدة وا

.) 4(و)3(و)2(والعمر التدرييب اآلتية كما يتضح يف اجلدولني 

االختالف لعينة البحثاألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة معامل يبني:-)2(جدول 
معاملعينة البحثوحدة القياساملتغريات

االختالف ع±سَ 
12.8750.8066.26سنةالعمر

152.7510.727.02سمالطول

44.0811.4926.06كغمالوزن

2.5630.51219.99سنةالعمر التدريبي
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املعيارية وقيمة معامل االختالف للمجموعة الضابطةيبني األوساط احلسابية واالحنرافات :-)3(جدول 
موعة الضابطةوحدة القياساملتغريات االختالفمعاملا

ع±سَ 
13.1250.8536.36سنةالعمر

153.6310.466.81سمالطول

48.9912.2224.94كغمالوزن

2.50.53521.38سنةالعمر التدريبي

األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة معامل االختالف للمجموعة التجريبيةيبني :-)4(جدول 
موعة التجريبيةوحدة القياساملتغريات معامل االختالفا

ع±سَ 
12.6250.7445.89سنةالعمر

151.8811.627.65سمالطول

39.188.8622.62كغمالوزن

2.60.51819.72سنةالعمر التدريبي

أن قيم )4(و) 3(و )2(يتضح بعد مالحظتنا للجدول 
الواحدة  ) التجريبية والضابطة(لعينة البحث ) معامل االختالف(

، )%26.06(، % )7.02(، % )6.26(ككل كانت 
أما للمجموعة التجريبية كانت على التوايل %)19.99(
)5.89( % ،)7.65( % ،)22.62(%،)19.72%  (

،% )6.81(، % ) 6.36(وللمجموعة الضابطة كانت 
العمر، الطول، الكتلة، (ملتغريات %)21.38(،%)24.94(

مما يدل %) 30(هذه القيم مجيعها أصغر من ) والعمر التدرييب
موعة الواحدة يف ما بينها إذ يشرعلى جتانس  التكرييت (ا

موعة الواحدة يف ما بينها إذ يشرإىل انه) والعبيدي  التكرييت (ا
%)1(إىل انه كلما اقرتب معامل االختالف من) والعبيدي 

%)30(يدل على التجانس العايل للمجموعة وكلما زاد عن 

موعة 1996التكرييت و العبيدي ،(. يدل على عدم جتانس ا

،161.(
:التكافؤ في القياسات الجسمية3-2- 3

العمر، (مت إجراء التكافؤ بني جمموعيت البحث يف متغريات 
.     يبني ذلك) 5(واجلدول ) الطول، الكتلة،العمر التدرييب
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احملسوبة للتكافؤ بني جمموعيت البحث) ت(األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم -:)5(جدول 

أن قيم املعنوية كانت )5(يتضح بعد مالحظتنا للجدول
)0.642(و)0.087(و)0.756(و)0.227(على التوايل 

وهذه القيم ) العمر، الطول، الكتلة، العمر التدرييب(ملتغريات 
مما ) 0,05(≤عند نسبة خطأ ) 0.05(مجيعها أكرب من قيمة 

يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني جمموعيت 
.البحث ويدل على تكافؤ جمموعيت البحث يف هذه املتغريات

:وسائل جمع المعلومات والبيانات 4- 3
-املقاييس -استمارة االستبيان  -حتليل احملتوى  ( 

)املقابالت الشخصية–االختبارات 

المقابلة الشخصية 4-1- 3
لتحديد ء عدد من املقابالت الشخصيةبإجراانقام الباحث

.لتدرييب والتكرارات والراحة بني التكراراتصالحية املنهاج ا
م حرة لمجموعتي 50التكافؤ والتجانس في انجاز 5–3

:البحث
:م حرة 50التجانس في انجاز 5-1- 3

م حرة للمجموعة التجريبية 50مت إجراء التجانس يف اجناز 
) 6(والضابطة اليت مت اعتمادها يف البحث وكما مبني يف اجلدول 

)7.(

م حرة للمجموعة التجريبية50األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامال االختالف وااللتواء الجناز -:)6(جدول 
موعة التجريبيةوحدة القياساملتغريات معامل االختالفا

ع± سَ 
متر50انجاز 

حرة
44.2733.6523.65ثانیة

م حرة للمجموعة الضابطة50المعيارية ومعامال االختالف وااللتواء النجاز األوساط الحسابية واالنحرافات -: )7(جدول 
موعة الضابطةوحدة القياساملتغريات معامل االختالفا

ع± سَ 
متر50انجاز 

حرة
48.024.108.53ثانية

إن قيم معامل ) 7(و)6(ويتضح بعد مالحظتنا للجدولني 
موعة التجريبية والضابطة كانت أقل من  )30(االختالف يف ا

موعة التجريبية والضابطة يف اجناز  50مما يدل على جتانس ا

.مرت حرة  يف البحث

:م حرة50التكافؤ في انجاز 5-2- 3
مت إجراء التكافؤ بني جمموعيت البحث التجريبية والضابطة 

م حرة اليت مت اعتمادها يف البحث وكما مبني يف 50يف اجناز 
.)8(اجلدول 

موعة التجريبيةوحدة القياساملتغريات موعة الضابطةا تقيمةا
احملسوبة

املعنوية
ع± سَ ع± سَ 

12.6250.74413.1250.8531.260.227سنةالعمر

151.8811.62153.6310.460.320.756مسالطول

39.188.8648.9912.221.840.087مكغالكتلة

2.60.5182.50.5350.480.642سنةالتدريبيالعمر 
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حرة بني جمموعيت البحثم 50احملسوبة للتكافؤ يف اجناز ) ت(األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم -:)8(جدول 

إن قيمة املعنوية الجناز ) 8(تتضح بعد مالحظتنا للجدول  
، )0.05(≤عند نسبة خطأ ) 0.05(م حرة كان أكرب من 50

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني جمموعيت 
.البحث مما يدل على تكافؤ جمموعيت البحث 

:األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 6- 3
) .Detecto( جهـــاز الكرتونـــــي لقياس الوزن والطــــول نـــوع

لقياس الزمن ألقرب واحد )8(عددتوقيت الكرتونيةساعات
).kenko(من الثانية من نوعباملائة

 8(صافرة عدد(

 16(طوافة الشد عدد(

مواصفات المقاييس واالختبارات المستخدمة في 7- 3
:البحث

:القياســـــات الجسميــــة7-1- 3
قيـاس طـول اجلسم  :(مشلت القياسات اجلسمية قياسني ومها

وقد مت قياس الطول والوزن باستخدام ،)،وقياس وزن اجلسـم
إذ يتم القياس ) (Detectoجهاز قياس الطول والوزن نوع 

بوقوف املخترب على قاعدة اجلهاز حايف القدمني، يقوم الشخص 
القائم بعملية القياس بإنزال مسطرة معدنية صغرية على رأـس 
املخترب من القائم املعدين والرقم الذي يقف عنده املؤشر ميثل 
طول املخترب بالسنتيمرت وبالطريقة نفسها يتم قياس وزن الالعب 

اجلهاز، يقف املخترب على قاعدة اجلهاز حايف بعد تصفري 

القدمني أيضاً، وهو يرتدي الزى الرياضي وتتم القراءة بعد أن 
.يثبت العداد اإللكرتوين على رقم ميثل وزن املخترب بالكيلوغرام 

:قياس النبض 7-2- 3
بقياس النبض لالعبني بوضع السبابة على انقام الباحث

ثانية مث ضرب 20د النبضات يف وحساب عد) السبايت(شريان  
ثانية فان 20نبضة يف 40مثال إذا كان النبض 3هذا العدد يف 

بقياس النبض اندقيقة إذ قام الباحث/نبضة120الناتج هو 
وكان معدل قبل بدء التمرين وبعد اإلمحاء مباشرهسباحنيلل

د /ض) 110- 100(قبل بدء التمرين األول  نبض السباحني
)170- 150(وبعد أداء التمرين كان معدل نبضهم يرتاوح بني 

حبساب النبض يف فرتة الراحة بعد انتهاء اند وقام الباحث/ض
ثانية لعودة )40- 25(تكرارات التمرين وكانت الفرتة هي من 

دقيقة إلرجاع النبض إىل )5(د و/ض)130- 120(النبض إىل 
.خرد بني مترين وآ/ض)100–90(
:التصميم التجريبي المستخدم8- 3

تعد عملية اختيار التصميم التجرييب امرأ ضرورياً يف كل حبث 
جترييب وهو إجراء يهيئ للباحث السبل الكفيلة للوصول 

لذا مت استخدام التصميم التجرييب الذي إىل النتائج املطلوبة 
موعات املتكافئة العشوائية االختي اريطلق عليه بتصميم ا

الزوبعي (ذات االختبارين القبلي و البعـــــــــــدي
)112، 1981،102والغنام،

موعة التجريبيةوحدة القياساملتغريات موعة الضابطةا ) ت(قيمة ا
احملسوبة

املعنوية

ع± سَ ع± سَ 
44.2733.65248.024.101.930.076ثانيةمتر حرة50انجاز 

موعة  ا
منهاجالضابــطة

المدرب

موعة  ا
التجريبية

االختبار 
القبلــي

املتغري
المستقل

االختبار 
البعدي

املقارنة 
بني 

جمو امل
عات
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التصميم التجرييب املستخدم يف جتربة البحث-:)1(يوضح شكل 

:              تصميم  المنهاج التدريبي9- 3
بعد حتليل حمتوى املصادر العلمية اخلاصة بالتدريب الرياضي 

اختيار أسلوب تزايد السرعة وهو انو السباحة، ارتأى الباحث
احد أساليب التدريب الفرتي وجعله يف منهاج تدرييب ومت عرضه 
على جمموعة من املختصني لبيان رأيهم يف صالحية املنهاج من 
حيث مدة دوام التمرين املستخدم وفرتات الراحة بني التكرارات 

صني وزمن احلجوم التدريبية،وبعد األخذ مبالحظات السادة املخت
.استقر املنهاج 

:خطوات البحث الميدانية النهائية10- 3
:التجارب االستطالعية 10-1- 3

بإجراء عدد من التجارب االستطالعية مع فريق انقام الباحث
يف مسبح كلية الرتبية الرياضية جبامعة املوصل العمل املساعد

سباحني و الذين مت استبعادهم من التجربة الرئيسة )6(على 
:على وفق ما يأيت 

:التجربة االستطالعية األولى10-1-1- 3
التعرف و كان اهلدف منها )11/2/2014(أجريت بتاريخ

على مستوى العينة ومدى إمكانية تطبيق مترين أسلوب تزايد 
و الزمن الذي سيستغرقه التمرين السرعة على العينة املختارة

الوحدات التدريبيةستؤدى يف داخل بتكراراته احملددة اليت 
.والكشف عن األخطاء واملعوقات اليت حتدث

:التجربة االستطالعية الثانية10-1-2- 3
و كان اهلدف منها التعرف )13/2/2014(أجريت بتاريخ

على زمن فرتات الراحة البينية بني التكرارات و بني مترين وآخر 
اميع  لتمرين أسلوب تزايد السرعة املستخدم يف املنهاج ،  ومتوا

قياس معدل النبض، وكذلك حتديد واجبات املدرب اليت سيقوم 
بتنفيذها طوال فرتة املنهاج اخلاص بأسلوب تزايد السرعة 
والتعرف على الزمن الكلي للوحدات التدريبية املنفذة واألخطاء 
الصعوبات اليت قد تواجه املدربني يف الوحدات التدريبية ، وعلى 

.حرةمرت 50ضوء ذلك مت قياس اجناز 
:االختبارات القبلية11- 3

الضابطة ( أجريت االختبارات القبلية للمجموعتني 
.مرت حرة50جناز ال)18/2/2014() والتجريبية 

:تنفيذ المنهاج التدريبي12- 3
بعد االنتهاء من تطبيق االختبارات البدنية كافة مت تنفيذ 

موعة التجريبية بتاريخ  )23/2/2014(املنهاج التدرييب على ا

عند تنفيذ املنهاج انوقد راعى الباحث)24/4/2014(ولغاية 
-:التدرييب النقاط اآلتية 

 موعة التجريبية بتنفيذ املنهاج املقرتح  بعد اإلمحاء تقوم ا
موعة الضابطة بتنفيذ منهاج املدرب .مباشرة وتقوم ا

موعة التجريبية مترين أسلوب تزايد السرعة يف نفذت ا
.بداية اجلزء الرئيس من الوحدة التدريبية

 دقيقة )15- 9(ترتاوح مدة هذا التمرين بني.
 مت استخدام طريقة التدريب الفرتي يف تنفيذ املنهاج التدرييب

.)% 80–40(اليت متتاز بالشدة من  
 أسابيع بواقع ثالث وحدات تدريبية يف ) 8(مدة املنهاج

أي جمموع الوحدات ) خلميس، الثالثاء ، ااألحد(األسبوع 
.وحدة  تدريبية ) 24(التدريبية

 دقيقة مت حتديدها من خالل ) 5(فرتة الراحة بني مترين وأخر
.دقيقة /نبضة) 100- 90(التجربة االستطالعية أي إرجاع النبض

 مت التحكم حبمل التدريب اعتمادا على احلجم أي التغري يف
.الشدة والراحة عدد التكرارات للتمرين وتثبيت كل من

 يقوم املدرب بإعطاء إشارات للسباحني يف أثناء أداء
األسلوب مثال من خالل الصافرة إذا كانت صافرة واحدة على 
السباح أن يبطئ سرعته أما إذا كانت صافرتني على السباح يزيد 

.من سرعته  وذلك لضبط زمن كل شدة مطلوبة 
أسلوب تزايد السرعة على سباحي منتخب حمافظة طُبق

. اإلعداد العامنينوى للناشئني يف فرتة 
 متوج حركات احلمل يف الدورتني املتوسطتني كما موضح يف

)2(الشكل رقم 
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يوضح حركة متوج احلمل للمجموعة التجريبية بطريقة التدريب التكراري:-)2(شكل 

:م حرة 50االختبارات البعدية النجاز 33-13
بعد االنتهاء من تنفيذ منهاج التدرييب مت إجراء اختبار 

مرت حرة البعديـة على سباحي عينة البحث 50مستوى االجناز 
وقد مت األخذ بنظر االعتبار أن جترى ) 27/4/2014(يف يوم 

االختبارات البعدية بالظروف املتبعة نفسها مبساعدة فريق العمل 
.املساعد ذاته يف االختبار القبلي

:الوسائل اإلحصائية المستخدمة 14- 3
:باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية انقام الباحث

الوسط احلسايب.
االحنراف املعياري.
 معامل االختالف.
 بريسون(معامل االرتباط البسيط.(
 اختبار)(T- testللعينات املستقلة.

اختبارT- test) ( للعينات املرتبطة.
,2010(البيانات بوساطة برنامج وقد تم إدخال 

Microsoft Office Excel(
و تمت معالجتها إحصائيا باستخدام الحزمة اإلحصائية في 

MINITAB(برنامج 14 Student(.
عرض النتائج ومناقشتها_4

قام الباحثان باستخالص النتائج اليت مت احلصول عليها من 
جبداول إحصائية للتحقق االختبارات القبلية والبعدية ومعاجلتها 

:من أهداف البحث واختبار الفروض على النحو اآليت 
.عرض النتائج ومناقشتها 1- 4
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين 1-1- 4

متر حرة للمجموعة التجريبية50القبلي والبعدي النجاز 

مرت حرة للمجموعة التجريبية50احملسوبة لالختبارين القبلي و البعدي الجناز ) ت ( املعامل اإلحصائية وقيم  -:)9(جدول 

)0,05( <معنوي عند نسبة خطأ 

نوع
الحمـــل

الدورة المتوسطة الثانيةالدورة المتوسطة األولى

األسبوع 
األول

األسبوع 
الثاني

األسبوع 
الثالث

األسبوع 
الرابع

األسبوع 
الخامس

األسبوع 
السادس

األسبوع 
السابع

األسبوع
الثامن

حمل أقصى

حمل عالــي

حمل متوسط

م600م700م700م600م500م600م500م500الحملحجم

وحدةاملعامل اإلحصائية
القياس

قيمة تاالختبار البعدياالختبار القبلي
احملسوبة

املعنوية

ع+سَ ع+سَ 
44.2733.65241.9123.95612.560.000ثانيةمتر حرة50انجاز 
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يتبني أن هناك فروقًا ذات داللة ) 9( من خالل اجلدول 
بني االختبارات القبلية ومرت حرة50يف سباحة إحصائية 

أسلوب (املنهاج التدرييب البعدية للمجموعة التجريبية اليت نفذت 
ولصاحل االختبار البعدي وهو ما " ) الفرتي " تزايد السرعة 

حيقق صحة الفرض حيث كانت قيمة املعنوية اصغر من
موعة ،)0.05(  .وهذا يدل على تطور سباحي هذه ا

حرة بني رتم50إن التطور احلاصل يف اجناز سباحة 
االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار 

اليت ) الفرتي(البعدي يرجع إىل تدريب أسلوب تزايد السرعة 
موعة التجريبية حيث إن التطور احلاصل يف اجناز  استخدمتها ا

مرت حرة  يعود إىل املنهاج التدرييب لألسلوب الذي 50
حيث أن أسلوب ةموعة التجريبيمع ااناستخدمه الباحث

مطاولة (التدريب الفرتي له تأثري كبري على املطاولة اخلاصة 
اليت هلا تأثري كبري لدى السباحني خصوصا يف احملافظة ) السرعة 

م حيث يشري 50العلى سرعتهم يف األمتار األخرية من سباق 

املطاولة اخلاصة تعمل على االحتفاظ مبستوىإن) عبد الفتاح(
سرعة األداء وإمكانية االحتفاظ مبستوى األداء خالل املنافسة 

) .1997،179عبد الفتاح ،(ة ممكنة لدا السباح وألطول فرت 
كما أن التدريب الفرتي يؤثر بشكل كبري على الصفات 

) القوة والسرعة والرشاقة واملرونة (البدنية اخلاصة للسباحني منها 
لسباحني الناشئني حيث االجناز لاليت هلا تأثري كبري على مستوى 

إن طريقة التدريب الفرتي تؤثر يف القدرة ) واحلسو ذنون( يشري
الالهوائية واهلوائية وتعمل على تطوير السرعة واملطاولة العامة وما 
ينبثق عنها من صفات بدنية حركية مثل القوة املميزة بالسرعة ، 

، ون واحلسوذن.(رعة، ومطاولة القوةوالرشاقة، ومطاولة الس
2013،142(

عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين 1-2- 4
متر حرة للمجموعة الضابطة50القبلي والبعدي النجاز 

للمجموعة الضابطةمرت حرة 50احملسوبة لالختبارين القبلي و البعدي الجناز ) ت ( املعامل اإلحصائية وقيم  -:)10(جدول 
وحدةاملعامل اإلحصائية

القياس
قيمة تاالختبار البعدياالختبار القبلي

احملسوبة
املعنوية

ع+سَ ع+سَ 

48.024.09647.1763.7162.510.040ثانيةمتر حرة50انجاز 

)0,05( <معنوي عند نسبة خطأ 

يتبني أن هناك فروقًا ذات داللة )10( من خالل اجلدول 
بني االختبار القبلي ) قيد الدراسة(مرت حرة 50إحصائية الجناز 

مرت حرة ولصاحل 50والبعدي للمجموعة الضابطة  وهي اجناز 
)0.05( االختبار البعدي حيث كانت قيمة املعنوية اصغر من

هنالك فروق بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
( حيث كانت قيمة املعنوية اصغر من ) مرت حرة50اجناز (

موعة ولكن )0.05 ، وهذا يدل على  تطور سباحي هذه ا
.بدرجة قليلة 

إن التطور الذي حدث يف االختبار القبلي والبعدي 
إىل مستوى املعنوية للمجموعة الضابطة بنسبة قليلة ال يصل 

يرجع إىل سبب استخدام املدرب الطريقة التقليدية يف التدريب 
والذي يعتمد فقط على التكرار وعدم مراعاة فرتات الراحة 
املنظمة بني مترين وأخر وتكرار وأخر واستخدام الشدة املناسبة 

.مع الفعالية املتخصصة للسباحني 
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين 1-3- 4

متر حرة للمجموعة التجريبية 50البعدي والبعدي النجاز 
والضابطة
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احملسوبة لالختبارين البعدي والبعدي لعدد من القدرات العقلية للمجموعتني التجريبية والضابطة) ت ( املعامل اإلحصائية وقيم  -:)11(جدول 
وحدةاإلحصائيةالمعالم

القياس
قيمة تالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية

المحسوبة
المعنوية

ع+س-ع+س-

41.9123.95647.1763.7162.390.048ثانيةمتر حرة50انجاز 

)0,05( <معنوي عند نسبة خطأ 
يتبني أن هناك فروقًا ذات داللة )11( من خالل اجلدول 

إحصائية يف مستوى االجناز بني االختبارات البعدي والبعدي 
للمجموعة التجريبية والضابطة ولصاحل االختبار البعدي 
للمجموعة التجريبية وهو ما حيقق صحة الفرض الثاين حيث  

وهذا يدل على تطور ،)0.05( كانت قيمة املعنوية اصغر من
.موعة يف مستوى االجناز العيب هذه ا

إن التطور احلاصل يف مستوى االجناز للمجموعة التجريبية
موعة الضابطة وقد وصل إىل مستوى املعنوية ويرجع  اكرب من ا
موعة التجريبية استخدمت املنهاج  السبب يف ذلك إىل أن ا

) أسلوب تزايد السرعة(التدرييب املتعلق بطريقة التدريب الفرتي 
أدى إىل تطوير الصفات البدنية وذلك بسبب استخدام الذي 

شدد خمتلفة يف أداء التمرين منها الشدة شبه القصوى واملتوسطة 
واملنخفضة والراحة االجيابية واليت عملت على تطوير اجلهاز 
الدوري والتنفسي الذي له تأثري على تزويد السباح بإنتاج طاقة 

األوكسجني إىل أثناء االجناز الرياضي عن طريق إيصال
العضالت العاملة بصورة اكرب وأسرع وبذلك ميكنه من حتقيق 
اجناز أفضل من جهة ،ومن جهة أخرى فان التدريب الفرتي له 

القوة والسرعة والرشاقة واملرونة (تأثري على الصفات البدنية 
اليت حيتاجها السباح ") مطاولة السرعة"ومطاولة اجلهاز العضلي 

أن سباحي ) عبد الفتاح(الجناز، ويشري يف تطوير مستوى ا
م يعتمدون على 50االجناز لدى سباحي السرعة يف سباق 

القوة االنفجارية ، القوة (الصفات البدنية املسببة لالجناز ومنها 
، حتمل " حتمل السرعة"املميزة بالسرعة ، التحمل الالهوائية 

)217، 1994عبد الفتاح ،) (ن التحمل اهلوائيالقوة فضال ع

مرت 50إىل أن املتخصصون يف سباقات ال) القط(وكما يشري 
حيتاجون بعض اخلصائص الفسيولوجية اهلامة  كزيادة معدل 

التمثيل الالهوائية للطاقة وزيادة قدرة املنظمات داخل العضلة 
على معدل التأثري الالهوائية سوف PHلدرجة أن تأثري نقص الـ 

يقل ،زيادة حتمل ثاين أكسيد الكاربون املتكون يف األنسجة 
م يأخذو  مالعضلية لدرجة أ القط .(ن تنفس اقل خالل سباقا

،2005،150(.
::االستنتاجات والتوصيات - 5
االستنتاجات1- 5
ا ) الفرتي(احدث مترين أسلوب تزايد السرعة 1-1- 5 اليت نفذ

موعة التجريبية تطورا يف مستوى اجناز  .م حرة 50ا
التوصيات 2- 5
أسلوب تزايد (ضرورة االهتمام بطريقة التدريب الفرتي 1- 2- 5

.يف تطوير مستوى االجناز للسباحني الناشئني ) السرعة
% ) 20، % 80،% 60، % 40(استخدام شدد خمتلفة 2_2_5

وحسب التكرارات لكل أسبوع. مرت حرة25لكل 
%20استخدام فرتات الراحة االجيابية اليت متثل شدة 3- 2- 5

)د/ض130- 120(إلرجاع النبض إىل 
الهوامش

سنة حسب تصنيف االحتاد العراقي املركزي ) 14-11(فئة الناشئني ترتاوح أعمارهم من)1(
.للسباحة 

مرت) 25(املسبح تبلغ مسافة )2(

ادرـــصـــالم
الـقــران الـكـريم

 التطبيقات ":)1996(وديع ياسني، والعبيدي، حسن حممد عبد
دار الكتب للطباعة والنشر، "اإلحصائية في بحوث التربية الرياضية

جامعة 
املوصل،
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 دار "مبادئ التدريب الرياضي وتدريبات القوة"): 2011(حسن تركي،
.للطباعة والتصميم،النجف،العراقالضياء 

،دار ،"أساسيات التدريب الرياضي:"2013يونس،واحلسو، ريان عبد الرزاق
.ابن األثري للطباعة والنشر،العراق

 1ج"مناهج البحث في التربية" ): 1981( اجلليل والغنام، حممد أمحد ،
.مطبعة التعليم العايل، جامعة بغداد، العراق

، دار 1، ط"التدريب الرياضي واألسس الفسيولوجية:"1997أبو العال ،
الفكر العريب، القاهرة

 ،دار الفكر 1،ط" تدريب السباحة للمستويات العليا:"1994أبو العال،
.العريب،القاهرة

 املركز 2ج،"فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة ") : 2002(علي امحد،
.العريب للنشر، جامعة الزقازيق، القاهرة

 املركز ،2ج،"فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة ") : 2002(امحد علي
.العريب للنشر، جامعة الزقازيق، القاهرة

،1،ط،"التدريب الرياضي لطلبة كليات التربية الراضية:"2010ه حسني ،
.دار الضياء للطباعة والتصميم،النجف األشراف

 الرياضي التدريب"): 2011(عبد،جاسم،نوال مهدي،كمبش،أمساء محيد
تمع 1،ط"لطلبة المرحلة الثانية في كليات التربية الرياضية ،مكتبة ا

.العريب للنشر والتوزيع،عمان،األردن

)الفرتي(لوحدة تدريبية بأسلوب تزايد السرعة منوذج -:)2(ملحق 

الراحة بين تكرار وأخرالتكراراتالشدةزمن أداء التمرينالزمن الكلي للتمرينالتمرين

مرت األوىل 25بالسباحة من بداية احلوض  ويقطع الـ التمرين سباحيبتدئ ال
25إيابا مث الـ %) 60(مرت الثانية بشده 25و ذهاباً %) 40(بشده 

أي %) 20(مرت الرابعة بشده 25ذهابًا و %) 80(مرت الثالثة بشده 
.راحة اجيابيه إيابا 

أخر بالراحة اجيابية وتتمثل5خمتلفةد) 2-1.40(د) 8.30-10(
من األداء) م25(حوض

الدورة الصغرى األوىل/ الدورة املتوسطة األوىل 
د10-8.50:زمن الوحدة/ الوحدة األوىل
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METHOD OF  INCREASING THE  PERIODIC SPEED AND ITS EFFECT ON A LEVEL OF
ACCOMPLISHMENT IN THE SWIMMING OF 50 M FREE FOR THE  BEGINNERS

ABSTRACT
Throughout  the familiarity of  the researcher with the resources and scientific  studies in the field of

science of the physical training and swimming it was observed that  the periodic training  has a big impact on
the level of swimmers  in terms of the physical abilities  because of  the diversity of the intensity of these
exercises when used by the trainers .

From here the research idea emerged  and came into view in conducting an experimental  scientific study
regarding the  method of the periodic speed increasing based on the foundations of the science of the physical
training  to show how much effect it is on the  level of accomplishment for the free 50 m. swimming for the
beginners .

The research aims  at the following :
 Detecting  the effectiveness of  the method of increasing the speed in improving  the values of a level
of accomplishment in the free 50 m. swimming for the beginners
 Realizing the differences  in the values of a accomplishment in the free 50 m. swimming for the
beginners .

For the verification  of the research aims the researcher set the following hypotheses   :
 There are differences  of a moral significance in the values of accomplishment level in the free 50 m.
swimming  between  both tests (before  and after ) for the experimental  group and in favor of  the after test
 There are differences of a moral significance  in the values of  accomplishment level in the free 50 m.
swimming  between  both tests (after and after between both  controlling and experimental groups and in
favor of the experimental  group

The researcher  used the experimental method  for its  feasibility to the research nature and  the method
of  the style exercise of  the periodic speed increasing on a sample of  the beginners category  whose ages
range (11-14) years for the selected   beginners of Nineveh governorate  totaling (16) players , who were
chosen deliberately  and were divided at random by lottery  into  experimental and controlling  groups as (8)
swimmers of the experimental group and (8) swimmers of the controlling group.
Both homogeneity and parity was achieved between the two groups of research in the following variations (
age , tallness , weight , training age).

The researcher has used the experimental design of both valent groups where  the research sample was
divided into two groups

The implementation of  the exercise style increasing speed took (8) weeks for two intermediate  cycles or
terms where the first and second terms  ( courses ) would  be made of (4)weeks , with load roll (3-1) and (3)
training units in a week . After the completion of the exercise style of the increasing speed Conducted
research sample test achievement (50) M. free were performed by following the procedures that were taken
into consideration  in the before tests.

The  researcher  reached the following conclusions :
 the most modern style exercise for the periodic speed increasing implemented by the experimental
group was a development in the  swimming of 50 M. free, While it did not happen The evolution of the level
of achievement With the control group.
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لطفلة المجنى عليها في جريمة االغتصابالحماية الجنائية ل
دراسة حتليلية مقارنة

سليمان كرمي حممودو عائدة عبد الكرمي صاحل 
العراق-اقليم كوردستان،جامعة السليمانية،كلية القانون والسياسة،قسم القانون

)2015آذار، 31:نشر،  تاريخ القبول بال2014كانون االول، 22:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
أولت القوانين صغار السن رعايتها واهتماها وفرضت حمايتها عليهم للحفاظ على حقوقهم ومنع انتهاكها من قبل االخرين، ومن هذه الحقوق 

، فالطفلة غالبًا ما تكون حق الطفلة في صيانة عرضها ومنع المساس به وخاصة في الجرائم الجنسية ذات اآلثار الخطرة جدًا كجريمة االغتصاب
ون عرضة لوقوع جريمة االغتصاب عليها خاصة وهي غير مكتملة النضج وسهلة االنقاد وضعيفة المقاومة وقليلة الخبرة والتجربة بالحياة وقد تك

رضاها او بغير برضاها، لذلك ذات طيش ورعونة وسهلة الخداع ال تقدر نتائج افعالها وخطورتها مما يسِّهل كل ذلك على الجاني مواقعتها سواء ب
بنظر حاولت غالبية القوانين العقابية فرض حماية جنائية على المجنى عليها في هذه الجريمة بتشديد العقاب على مرتكبيها تارة، وبعدم األخذ 

ا وصلت الطفلة مرحلة عمرية معينة االعتبار رضائها في نفي جريمة االغتصاب تارة اخرى، واعتدادها فقط برضائها في تقديرالعقوبة في حال ما إذ
. وذلك حسب النصوص العقابية لقوانين الدول المختلفة

المقدمــة

، وحمــل ع اهتمــام خــاص يف القــواننيتعــد محايــة العــرض موضــ
احلمايـــة فيـــه هـــو حـــق الشـــخص يف صـــون عرضـــه ومنـــع االعتـــداء 
عليــه، وتعــد جرميــة االغتصــاب مــن ابشــع جــرائم العــرض واكثرهــا 

ــا وتســتفحل حينمــا ترتكــب علــى الطفلــة خطــورة، وتــزداد خطور
الصغرية السن اليت هي دون السن القانونية لالعتداد برضائها، إذ 
متس اجلرمية عرضها وتعتدي اعتداًء صارخاً على حريتها اجلنسية، 
وتتســــبب هلــــا باحــــداث اضــــرار ماديــــة ومعنويــــة فادحــــة ال حتمــــد 

ىن عليها تكون صغرية مل  تصل بعد اىل مسـتوى مـن عقباها، فا
وماهية الفعل الواقع عليهـا النضج العقلي والنفسي لتقدر خطورة

ـا ضـعيفة جسـدياً رتتـب عنـه مـن آثـار بلوما ت يغـة، اضـافة اىل كو
ال تســـتطيع ان تبـــدي مقاومـــة تـــذكر بوجـــه اجلـــاين، لـــذلك تلجـــأ 
ــــــىن عليهــــــا يف جرميــــــة  ــــــة ا القــــــوانني الوضــــــعية اىل احاطــــــة الطفل

بســياج مــن احلمايــة اجلنائيــة حماولــة منهــا لــردع اجلنــاة االغتصــاب 
وزجر اآلخرين عن االعتداء على عرضـها او التفكـري يف االقـرتاب 

ــا لــذا حتــدد غالبيــة القــوانني العقابيــة ســناً . مــن عرضــها واملســاس 
معينــة ببلوغهــا او اكتماهلــا تنتفــي جرميــة االغتصــاب شــرط صــدور 

ـ ـا تلجـأ . اىن عليهـرضاء صحيح ومعترب قانوناً مـن ا وخبالفـه فا
علــى كــل مــن يريــد التطــاول علــى عــرض مشــددعقــاباىل فــرض 

مــن مل تبلــغ او تكمــل الســن القانونيــة لالعتــداد برضــاها، وتلجــأ 
ـــىن  العديـــد مـــن هـــذه القـــوانني العقابيـــة اىل  جعـــل صـــغر ســـن ا

وحــىت يف حالــة مــا إذا صــدر رضــاء . عليهــا ظرفــاً مشــدداً للعقــاب
بفعل الوقاع فان غالبية القوانني ال تعتد بذلك الرضاءمن الطفلة

للقول بانتفاء جرمية االغتصاب وان كانت منها ما جتعل لذلك
.لذلك الرضاء دوراً وأثراً يف تقدير مقدار العقاب

أهداف البحث
قــانون العقوبــات العراقــي والقــوانني الوضــعية موقــفإســتظهار .1

ىن عمناألخرى  ليها يف جرمية االغتصاب وبيان رضاء الطفلة ا
.العقابيف تقدير ذلكاثر 

بيان مدى احلماية اجلنائية اليت يوفرها قانون العقوبات العراقي.2
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ــــالقوانني  ــــىن عليهــــا يف جرميــــة االغتصــــاب ومقارنتهــــا ب للطفلــــة ا
ملثــل هــذا التشــريعيةاألخــرى لبيــان مــدى فاعليــة املعاجلــةالعقابيــة

الضـــعف فيـــه إن وجـــدت مـــن بـــراز مكـــامن والالنـــوع مـــن اجلـــرائم
.تفاديهااجل 

تقدمي املقرتحات والتوصيات اليت نراها ضرورية ألجل الوصول .3
لـه أهدافـه او االرتقاء بالقانون اجلنائي اىل مستوى حيقـق مـن خال

.يف الردع العام واخلاص
منهجية البحث

ســـنعتمد يف اســـلوب حبثنـــا املـــنهج التحليلـــي لعـــرض مشـــكلة 
ـــااملوضـــو  عـــن طريـــق حتليـــل ع وبيـــان األحكـــام القانونيـــة املتعلقـــة 

كمــا ســنعتمد املــنهج .النصــوص القانونيــة ذات العالقــة باملوضــوع
ـــــات العراقـــــي  ـــــانون العقوب ـــــني ق ـــــة ب ـــــك الجـــــراء املقارن املقـــــارن وذل

.والقوانني العقابية األخرى
هيكلية البحث

اىل مبحثـــــــني،البحـــــــث سنقســـــــمه لغـــــــرض دراســـــــة موضـــــــوع 
املبحـــث األول للتعريـــف بالطفلـــة وحقهـــا يف صـــيانة نتطرق يفســـ

امـا املبحـث الثـاين فسـنتطرق فيـه اىل سياسـة التشـريعات . عرضها
ىن عليها .العقابية املقارنة بصدد مواقعة الطفلة ا

ــــــــي ختـــــــام دراســـــــة هـــــــذا البحـــــــث سنــــــــحاول إدراج أبـــــــرز  وف
.االستنتاجات والتوصيات التـي سنتوصـل اليها 

المبحث االول
التعريف بالطفلة وحقها في صيانة عرضها

خنصص املطلب االول لبيان ،نقسم هذا املبحث اىل مطلبني
ار نبني يف املطلب الثاين مربرات إقر ، بينما مدلول الطفلة والعرض

ىن عليهةئية خاصة بعرض الطفلمحاية جنا ـ:وكما يأيتاا
المطلب األول

الطفلة وحقها في صيانة عرضها
، خنصص الفرع االول لبيان ا املطلب اىل فرعنينقسم هذ

يف القوانني الوضعية  العرض مدلوللطفلة والثاين لبيان اتعريف 
ـــ:كما يأيتو 

الفرع األول
تعريف الطفلة

خلق اهللا االنسان كي يستخلفه يف االرض، وجعل كيانه 
قي، فهو يسعى ويداه بطموحه ليقوده حنو النظام والر ممزوجاً 

ن يف الواقع وبصره يرنو اىل املستقبل واذا كان املستقبل مغروستا
طفاًال، فهم صانعو كون آفاقًا فهو يف حياة االنسان أقي ال

انسانيًا يف املستقبل الذي ميكن ان يراه، فالطفولة تلمس وتراً 
تمعات، فهي اهم امهتها الكبريةهلاو )1(،قلب الناس يف حياة ا

بوصفها مرحلة تكوين الناشئني املراحل احلياتية لالنسان 
واعدادهم، فاالنسان مير يف حياته بعدة مراحل ويتحول من 

إذ )2(حال اىل حال وهذا ما يسميه علماء النفس بظاهرة النمو،
فهم رمز متثل مرحلة الطفولة اهم واخطر مراحل احلياة االنسانية

داة صنعه وعلى عاتقهم تتقدم مسرية احلضارة املستقبل وأ
عايتها ليست وليدة اليوم بل ر انية وان االهتمام بالطفولة و االنس

ا، ومما ال شك فيه ان اهتمام الدولة هو قدمي قدم االنسانية ذا
ا ورقيها وانه بقدر ما تعطي باطفاهلا هو مظهر من مظاهر تقدمه

الدولة من احلماية والرقابة هلم يف صورة برامج وخدمات الشباع 
م بقدر ما تضمن  هلم تنشئة جيل سليم قادر الدولة حاجيا

معه ل مسؤولية رسالته يف احلياة وعلى النهوض مبجتعلى مح
والرقي ببالده متفاعًال بذلك مع التوجيهات االنسانية حنو 

غالياً لدى الدول املتحضرة يف هدفاً الطفل، فتنمية الطفل باتت 
)3(.عصرنا احلديث

يشمل الصغري من كل شيء وهو" ويقصد بالطفل لغة 
للقانون الدويل فانه ووفقاً اما اصطالحاً )4(".الذكر واألنثى

كل انسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن " يقصد به 
ويقتضي هذا )5(".القانون املنطبق عليهالرشد قبل ذلك مبوجب 

أال االول : توفر شرطني لكي يسمى الشخص طفالً نصال
أال يكون القانون والثانيالعمر يكون قد بلغ الثامنة عشرة من 

كل " او هو )6(.للرشد اقل من ذلكالوطين قد حدد سناً 
مجيع " هواو)7(".انسان اقل من الثامنة عشرة من العمر
)8(.االشخاص دون الثامنة عشرة من العمر
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فاننا نالحظ بان اما بالنسبة للقوانني والتشريعات الداخلية
دد ضمن نصوصها القانونية مصطلح هذه القوانني مل حتمعظم 

وهي احلدث وحدد له سناً الطفل بل اوردت له مفردة اخرى 
وهو كل شخص مل يكمل الثامنة عشرة من"معينة
ويذهب رأي اىل ان احلدث وفقا للقانون بوجه عام )9(".عمره

معينة يصطلح عليها ما مل يبلغ سناً ــ اي حدثًا ــيعترب كذلك 
بري سن الرشد اجلنائي وهلذا يكون الشخص حدثاً منذ والدته بتع

)10(.حىت بلوغه تلك السن احملددة قانوناً للرشد اجلنائي

وبدورنا ال نؤيد ما ذهب اليه هذا الرأي يف ان الشخص يعد 
من حدثًا منذ والدته، بل نرى ان احلداثة كما هلا حد اقصى 

فاذا كان دون احلد فيجب كذلك ان تكون هلا حد ادىن، العمر 
األدىن املقرر له ال ميكن وصفه باحلدث وال ميكن اطالق لفظ 

)11(.احلدث عليه

أمشل وأعم من لفظ"  الطفل"ونرى بان لفظ او مصطلح 
ىن منه سنًا فهو احلدث، فالطفل يشمل احلدث ومن هو أد

ذا يشمل املولود اىل ان يصل اىل مرحلة سن الرشد اجلنائي، و
فان الطفل وفقًا للقانون العراقي يشمل الصغري الذي مل املعىن 

يتم التاسعة من عمره وكما يشمل احلدث الذي أمت التاسعة ومل 
يتم الثامنة عشرة من العمر، اي ان الطفل يشمل الصغري 

)12(.والصيب والفىت

والن تعريف الطفل حيتاج اىل القاء نظرة شاملة اىل الزوايا 
اصة الزوايا املكملة واليت تلقي الضوء املتعلقة باملوضوع وخ

ساطعًا على خمتلف جوانب املوضوع حمل البحث فانه ينبغي 
فالصغري .االشارة اىل ان الطفل يشمل الصغري املميز وغري املميز

خص الذي العراقي هو ذلك الشاجلنائي املميز وفقاً للقانون غري 
لشخص يف إذ يفرتض القانون بان ا.مل يكمل التاسعة من عمره

هذه املرحلة من العمر ال ميتلك ملكة االدراك او التمييز، فال 
يكون قادراً على فهم قيمة ما يأتيه من افعال وما ينطوي سلوكه 
من ضرر او خطر، مبعىن عدم قدرته على فهم ماهية الفعل 
الذي يأتيه وطبيعته وما يرتتب عنه من آثار فيكون الشخص يف 

.لعدم توفر مقومات الفهم لديهز فاقد التمييهذه املرحلة 

اما الصغري املميز فهو الشخص الذي أكمل التاسعة ومل 
فال يكون عندئٍذ عدمي االدراك يكمل الثامنة عشرة من العمر،

االدراك او التمييز، فالقانون اليعتد بل يكون ناقصكاملهالو 
ما  بصفة مطلقة بارادته وادراكه وامنا يعتد بصفة نسبية 

بارالصغري املميز متمتعًا بقدر من التمييز واالرادة وليس باعت
إذن فالطفل . التمييز يف هذه املرحلة العمريةو ة  رادبكامل اال

منذ الوالدة  واىل ان يصل اىل سن التمييز يكون يف مرحلة 
الصغري غري املميز فاذا بلغ سن التمييز ولكنه مل يصل اىل سن 

مميزًا فاذا بلغ سن الرشد اجلنائي الرشد اجلنائي فانه يعد صغريًا 
اطالق لفظ عندئٍذ عامله القانون معاملة البالغني حبيث ال جيوز 

)13(.عليهالطفل 

الثانيالفرع
مدلول العرض في القوانين الوضعية

تعـــد احلقـــوق واحلريـــات الشخصـــية مـــن االمـــور الـــيت تكفلـــت 
.اساسالدساتري والقوانني الوضعية حبمايتها واليت جيب عدم امل

مصـــلحة يقرهـــا القـــانون ويفـــرض "فـــاحلق بصـــفة عامـــة هـــي )14(
وتتعدد املصاحل بتعدد حاالت تدخل املشرع )15(،"عليها محايته

بنصوص قانونية جترميية، فقد حيمي نص جترميـي مصـلحة او اكثـر 
وقــد تكـــون تلــك املصـــاحل متســـاوية يف درجــة احلمايـــة او متباينـــة، 

ىل مصـــــلحة بعينهـــــا ويف املرتبـــــة الثانيـــــة فقـــــد حيمـــــي يف املرتبـــــة االو 
فغايــــة املشــــرع لــــيس تقنــــني قــــانون )16(.مصــــلحة اخــــرى وهكــــذا

ـرمني فحسـب، بـل ضـمان سـالمة االفــراد  العقوبـات او معاقبـة ا
مـــن خـــالل فـــرض احلمايـــة علـــى مصـــلحة معتـــربة قانونـــا، فعنـــدما 

جتـرمي ســلوك معـني فهـذا يعــين ان هـذا الســلوك يـنص املشـرع علــى 
ل مبصـلحة قانونيـة اسـبغ عليهـا محايتـه حبيـث تعـد مصـلحة قد اخ

تمع وتطورهتاساسية من املصاحل اليت تر  )17(.بط حبياة ا

لقد اهتمت القوانني العقابية حبقوق وحريات االفراد واولتها 
ن هذه احلقوق حق الفرد يف احلفاظ على وماهتماما بالغا، 

.)عرضه(اجلنسية طهارته
ضع اهتمام خاص يف القانون الوضعي، ان محاية العرض مو 

وحمل احلماية هو حق االنسان يف صون عرضه وعدم االعتداء 
كل محاية اجلسد من" ويقصد بالعرض . على حريته اجلنسية
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ذه احلرية املساسممارسة جنسية غري ارادية واي فعل يتضمن 
)18(".او احلدود املوضوعة هلا يعد اعتداء على العرض

مي االفعال املاسة بالعرض باختالف االفكار وخيتلف جتر 
واملعتقدات االجتماعية والدينية والقانونية السائدة يف جمتمع 

معني، كما خيتلف العقاب عليها على ضوء تلك معني ويف زمن 
ا الطويلة قد تصدت  االفكار واملعتقدات، فالبشرية عرب مسري

والعقاب، إال اسة بالعرض بالتجرمي ملاالفعال اللعديد من صور 
ان النظر اىل تلك اجلرائم وغريها مما يعد خمال بالعرض اخذ يتغري 
ويسلك مسلكا مغايرا يتسم بالتسامح احيانا وعدم شدة 
العقاب احيانا اخرى، فقد اخذ ينظر اىل االفعال املخلة بالعرض 
من قبل بعض املشرعني عند تقدير العقاب عنها ال باعتبارها 

وانتهاكا لالسس االخالقية او الدينية من اعتداء على الفضيلة
ا متثل اعتداء على احلرية اجلنسية )19(.حيث االساس، وامنا ال

العرض باختالف السياسة التشريعية يف كل مفهوموخيتلف 
مدلول واحد مفهوم أو نظام قانوين، ويعين ذلك انه ال يوجد 

اها للعرض، بل تتعدد مدلوالته باختالف الوجهة اليت تتبن
السياسة التشريعية، ويرجع هذا التعدد اىل اخلالف حول معيار 

ومن هذا )20(.وحدود تدخل القانون يف احلياة اجلنسية لالفراد
مفهوم اخالقي ويقوم هذا : االول. املنطلق فان للعرض مفهومان

صاحبه فقط يف لاملفهوم على ان نقاء العرض ليس حكرا 
ه جتاه نفسه ايضا، ومن هنا مواجهة غريه، وامنا هو واجب علي

يقصد باملفهوم االخالقي للعرض صيانة اجلسد من كل ممارسة 
غري مشروعة للجنس، ويستمد هذا املفهوم مقوماته من القواعد 
الدينية واملعتقدات االخالقية النابعة من التعلق باملثل العليا واليت 

ل الفضيلة واالبتعاد عن كو حتث الفرد على التخلي باالخالق 
ذا فان  فعل او تصرف يتعارض مع مقتضيات احلفاظ عليها، و
املفهوم االخالقي للعرض يرتبط بفكرة املمارسة املشروعة 

ه يبتعد الشخص عن كل نشاط جنسي ومبوجب)21(.للجنس
ه لوم اجتماعي واخالقي فاستنادا للعادات والتقاليد فان يتبع

اطار الشخص يلحقه هذا اللوم اذا مارس اجلنس خارج 
فالزواج وفقا هلذا املفهوم هو الشكل الوحيد الذي )22(.الزواج

من خالله يستطيع الفرد ممارسة الصالت اجلنسية يف نطاقه على 

وبذا  . حمال للتجرميصار كل صلة جنسية تقع خارج نطاقهحنو 
يف املدلول االخالقي للعرض، إذ كان للزواج دوره اهلام والبالغ

الوسيلة الوحيدة املشروعة للقاء بني ااالمهية من اهذهستمد ت
اجلنسني ومن كونه ميثل رابطة وثيقة بني الزوجني ووسيلة 
تمع واساسه، ومن مث   لالجناب واساسا للعائلة اليت هي نواة ا
كانت صيانة العرض متثل يف الوقت ذاته صيانة للزواج وما يرتبط 

ض فهوم االخالقي للعر به من مصاحل، اضافة اىل ذلك فان امل
تمع ع ن الفوضى اجلنسية اليت هي يهدف ايضا اىل البعد با

)23(.سبيل اىل الفساد االخالقي

اما املدلول الثاين للعرض فهو املفهوم االجتماعي والذي 
مبوجبه يعترب العرض حقا جيوز لصاحبه ان يتصرف بالرضاء 

.الصحيح الصادر عمن ميلكه
انه ال يعىن بتجرمي كل عالقة جنسية تتم فوفقا هلذا املفهوم ف

حمال للتجرمي ما ق الزواج وامنا ينتقى بعضها لتكونخارج نطا
ا تنطوي على اعتداء جسيم بالنظام االجتماعيتدام )24(.ا

وقد اخذت العديد من القوانني الوضعية باملفهوم االجتماعي 
العرض ان تجرمي االفعال املاسة بما يالحظ بالنسبة لمللعرض، ف

ا وال جترم   القوانني الوضعية ال تعاقب على الرذيلة اجلنسية يف ذا
خالقي الكل وطء يف غري حالل كما يقتضي بذلك املفهوم ا

تأثرت هذه القوانني واىل حد كبري بافكار الثورة للعرض، وامنا 
وبذلك انفصلت ". احلرية الشخصية"الفرنسية اليت نادت بتأكيد 

عية للقيم عن املفاهيم االخالقية وحرص واضعوا املفاهيم االجتما
القوانني الوضعية احلديثة على عدم العقاب على اجلرائم املاسة 
باحلرية اجلنسية إال اذا كان التعدي على العرض قد مت بغري رضاء 

لقواعد الدين واالخالق توتربير ذلك انه اذا كان)25(.صاحبه
م اخل اصة وتنصب من نفسها ان تتدخل يف شؤون االفراد وسري

ا تتوجه  حارسا على اآلداب العامة واخللق الفردي حيث ا
باخلطاب اىل ضمري االنسان وحماسبته على كل ما يكنه او 

يتدخل بعقابه إال يف احلدود اليت نخيفيه، فانه ال جيوز للقانون ا
ميكن فيها اقامة الدليل على خمالفة قواعده، وهكذا اصبح 

واضحت محاية " احلرية اجلنسية" هو للعرضاملفهوم القانوين
هذه احلرية مصلحة اجتماعية جوهرية من خالل جترمي االعتداء 
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عليها، فالفعل يعد اعتداء على العرض ومن مث جرمية اذا انطوى 
على مساس بتلك احلرية اجلنسية او خروج على احلدود 

)26(.املوضوعة هلا

خذ به ال يكمن يف فوظيفة القانون وفقا للمفهوم الذي ا
كن ان يكون الفعل ماسا باالخالق ليكون محاية االخالق وال مي

مستوجبا للتجرمي، وليس من وظيفته التدخل يف احلياة اخلاصة 
لالفراد او ان يسعى اىل فرض اية قواعد للسلوك البشري إال 
حتقيقا الهداف معينة يرى القانون حتقيقها، او ان جيرم خمتلف 

فبعض هذه . نسي لالفراد على حنو مطلقصور السلوك اجل
االفعال إن مت النظر اليها بوصفها خطيئة اخالقية او حمال 
ا  لالستهجان االخالقي او الديين، فان القانون اجلنائي ال يعبأ 

)27(.يف الوقت احلاضر

ومما سبق يتضح بان لظهور املفهوم االجتماعي للعرض 
را بالغا يف تراجع املفهوم والذي اخذت به القوانني الوضعية اث

االخالقي للعرض وتالشي االرتباط الذي كان قائما بني 
املشروعية والعرض، واصبح االعتداء على العرض مقصورا على 
االعتداء على احلرية اجلنسية، اي محاية اجلسد من كل ممارسة 
غري ارادية للجنس، مبعىن ان للفرد حرية التصرف يف عرضه اذا 

وإال )28(. ة صحيحة معتربة قانونارف عن ارادصدر ذلك التص
خيضع لطائلة العقاب عتد حتقق عد الفعل املرتكب جرماً 

إذ اصبح الرضاء الصحيح املعترب قانونا هو مناط احلرية . شروطه
اجلنسية حبيث اصبحت الفكرة الرئيسة يف التجرمي هي محاية 

.احلرية اجلنسية للمجىن عليها
المطلب الثاني

ار حماية جنائية خاصة بعرض الطفل المجنى إقر مبررات
عليه

ميثل القانون األداة اليت تنظم حقوق وحريات االفراد، فهو 
الذي يكفل الضمانات الالزمة حلماية حقوق االنسان وحرياته، 
فاذا كانت هذه احلقوق واحلريات تتصل بكافة فروع القانون فانه 

ب هذه الفروع اليها، من الطبيعي ان يكون القانون اجلنائي اقر 
فاحرتام احلقوق )29(.فما وجد هذا القانون إال حلمايتها

واحلريات الفردية ليست هدفا فرديا حبتاً وال ميكن ان يتناقض مع 

تمع تقوم على  محاية افراده، إذ املصلحة العامة، الن مصلحة ا
هي ان القانون اجلنائي يسعى اىل محاية املصلحة القاعدة الثابتة

ا ا لعامة دون ان يتخلى عن املصلحة الفردية او التضحية 
لذلك جيسد قانون )30(.الجل املصلحة العامة بشكل مطلق

العقوبات االفعال اليت تشكل عدوانا على املصاحل اجلوهرية اليت 
تمع الن هذه املصاحل يف اساسها تسعى ليس اىل بقاء  يتبناها ا

تمع فحسب بل اىل استمراره وت طوره، وعلى هذا االساس يتم ا
االعتداد واالخذ بنظر االعتبار املصلحة عند سن التشريعات 

او العرض هي ..... فحق احلياة او السالمة اجلسدية وتقنينها،
ا مدعاة  مصاحل يسبغ القانون عليها محايتها إذ يشكل املساس 

ذا املعىن فان)31(.للتجرمي سة املصلحة هلا دور هام يف السياو
بلغت احلماية القانونية للمصاحلاجلنائية يف مرحلة التقنني، فاذا

مكانة يف نظر املشرع اسدل عليها ستار احلماية اجلنائية، حيث 
ا فعًال غري مشروع حيتاج االمر اىل تشريع  يصبح املساس 

)32(السباغ احلماية اجلنائية عليها

عل كان، ان املشرع اجلنائي اليعطي الوصف اجلرمي ألي ف
الن نظرية من نظريات قانون العقوبات تقتضي ذلك، بل الن 
مصلحة جديرة باحلماية تقتضي هذا التدخل وتتطلب توفري 
العقوبة، وبعبارة اخرى يسعى املشرع حنو توفري احلد األقصى من 
احلماية القانونية لطائفة من املصاحل اجلوهرية واالساسية يف 

تمع، فكل قاعدة جنائية هل ا غايتها اليت تستهدفها ومصلحة ا
ا تعد ضرورة من ضرورات امن هتسبغ عليها محايتها مباشرة ال

وقيمة من القيم اليت يعدها املشرع جديرة باحلماية مبا يؤدي اىل 
)33(.عليها االمن واالستقرار القانوينضبط سلوك مبا يضفي

ا القو  انني تعد محاية العرض من ابرز احلقوق اليت اعرتفت 
الوضعية، فاالعتداء عليه يشكل جرمية خطرية يستوجب 
التصدي هلا بكل حزم وقوة وذلك باضفاء محاية فعالة للحق 
املعتدى عليه حبيث يتحقق التجرمي املناسب هلذا النوع من 

تكون و اغلى ما ميلكه االنسان وبدونه الاالعتداء، فالعرض ه
كرامة وشرف االنسان عزيزة، فاالعتداء عليه اعتداء علىاحلياة 

تمع )34(.يف ا
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لقد أولت القوانني الوضعية إهتمامًا بالطفل يف كافة نواحيه، 
س بسوء وقررت له ان متمنها حقه يف صيانة عرضه من 

احكامًا ونصوصاً عقابية خاصة به ملنع التعدي على عرضه دون 
.وجه حق

الداخلية او حيرص االجتاه احلديث سواء يف التشريعات
ا وزيادة  الدولية اليت تدعم احلماية اجلنائية للطفل بتوسيع دائر

هو ان الطفل ضعيف ذهنيًا وبدنيًا بصورة فعاليتها، وتربير ذلك 
ال ميكنه من الدفاع عن نفسه او احلفاظ على حقوقه مما جيعله 
اكثر عرضة من غريه ليكون ضحية العديد من اجلرائم باعتبار ان 

ا انعدام او ضعف ادراك الطفل تبعًا للمرحلة العمرية اليت مير 
وقلة خربته اىل جانب ضعف قدراته البدنية من شأنه تسهيل 
ارتكاب اجلرمية ضده، وبالتايل يكون من الطبيعي ان تلتزم الدولة 
بتوفري محاية خاصة له لتحقيق التوازن بني حالة الضعف اليت 

ا اجلاين، وهذا ما يعاين منها الطفل وحالة القوة ال يت يتمتع 
حدى يف السنوات االخرية وجود اهتمام متزايد لدى السلطات 
العامة ورجال القانون على حد سواء حنو التوسع يف نطاق 
تدخل القانون اجلنائي حلماية الطفل، وبدأ الفقه يتحدث عن 
ذاتية القانون اجلنائي للطفل، وهو ال يعد خروجاً او استثناًء على 

انون اجلنائي املقرر للبالغني وامنا هو قانون جنائي خاص يأخذ الق
تمع والنصوص االقليمية  يف االعتبار التغريات احلاصلة داخل ا

اليت تقضي بوجوب ان تكفل الدولة للطفل محاية والدولية 
فالطفل هو مبثابة الثروة البشرية االنسانية )35(.قانونية خاصة

ة اعداده ومحايته من اجل دميومبغيلالجيال القادمة مما ين
.العنصر البشري

حبكم سنه وضعفه وعدم فالطفل يف اي مكان حيتاج 
مو شخصيته بصورة طبيعية اىل حد ادىن من نضجه ولكي تن

الرعاية واالهتمام، لذا تذهب العديد من التشريعات العقابية اىل 
ئم العمل حنو اجياد محاية جنائية فعالة للطفل وخاصة يف اجلرا

املاسة بالعرض ملنع االعتداء على عرضه وصيانته من العبث به، 
إذ ان الطيش وقلة االدراك واملعرفة بامور احلياة قد تؤدي اىل 

روعة اليت تتم معه الجل القبول باملمارسات اجلنسية غري املش

دى حممومة لة جنسية واليت غالبًا ما تكون قوية و اشباع رغب
)36(.صغار السن

تكون قواهم البدنية والعقلية بصورة عامة اضعف فالصغار 
م  من قوى الشخص البالغ، فال يستطيعون التعبري عن اراد
تعبريًا صحيحاً، فهم ال يقدرون على املقاومة يف حالة تعرضهم 

رون ماهية الفعل الواقع عليهم فهماً لالعتداء اجلنسي وال يقدِّ 
اىل كل  ذلك اضافة)37(.صحيحًا وما يرتتب عليه من آثار

ثر على آثارًا مادية ومعنوية بالغة األفان لوقوع جرائم العرض 
االطفال، فمن خالل هذه اجلرائم يتم االعتداء الصارخ على 
احلرية اجلنسية لالطفال وما يستتبع ذلك من آثار وخيمة، حيث 
قد يظطر اجلاين احيانًا اىل استخدام وسائل القهر والعنف 

ىن الذي قد يصل اىل حد عليه لرغبته اجلنسية و الرغام الطفل ا
مما يشكل )38(،قتله للتخلص من العقاب وملنع افتضاح امره

.ذلك اعتداء على حقه يف احلياة ايضاً 
عنف والقوة اىل املساس بسالمة الطفل لاكما قد يؤدي 

ما تسببه جرائم اهيك عاجلسدية واصابته بعاهات بدنية، ن
ىن سية سيئة عالعرض من احداث آثار نف لى حياة الطفل ا

من الشخصيات غري السوية العرضة لالصابة عليه فيجعله
يار العصيب .بامراض عصبية ونفسية كاالكتئاب واال

تب عن حدوث بعض صور جرائم العرضوقد يرت 
ىن عليها فتخلف بذلك هلا ) كاالغتصاب( محل الطفلة ا

تمع واني اىل انطوائها ولذويها آثارًا فظيعة او يؤد عزاهلا عن ا
ية اليت قد املنزل خشية النظرة الدونية املزر وعزوفها عن اخلروج من 
تمع فتف د بذلك ثقتها بنفسها وفيمن حوهلا قتتلقاها من ا

وتشعر باالحباط والعار وتولد يف ذهنها كابوساً مرعباً ال يفارقها 
اجلاين يراودها عن فتعيش حياة ملؤها الفزع واهللع كأن شبح 

وقد تنجم عنها والدات غري )39(.نفسها يف كل مكان وزمان
شرعية قد تكون سبباً يف ارتكاب جرائم االجهاض للتخلص من 
ىن عليها او من قبل ذويها مما قد  اجلنني سواء من قبل الطفلة ا
ىن عليها نفسها، كما قد تتسبب يف حرمان  يودي ذلك حبياة ا

ىن عليه ا ان ا ا او تقليل فرصها يف  الزواج فتمس بذلك حيا
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تم كما قد )40(عات املتحفظة،مل تكن متزوجة وخاصة يف ا
ا اىل االحنراف وسلوك بيت الدعارة والبغاء .يؤدي 

هذه  اجلرمية يف املساس بالصحة اجلسدية كما قد تتسبب 
للمجىن عليها فقد ينتج عنها اصابتها بامراض جنسية خطرة  
كالسفلس والسيالن او فتاكة كااليدز، اضافة اىل احداث 

تمع .الرعب وزعزعة امن واستقرار ا
ىن  وقد يزداد االمر سوًء يف حال ادت اجلرمية اىل وفاة ا
ىن  ا أمر غري مستبعد خاصة اذا كانت ا عليها، إذ ان وفا
عليها صغرية جدًا ومل تكمل اعضاؤها اجلنسية تكوينها لتالئم 

لفعل اجلنسي الواقع عليها، إذ غالبًا ما يصاحب االيالج ا
الكامل للعضو الذكري للرجل وبقوة اىل احداث اصابات بالغة 

تك يف جدران املهبل والرحم وغالبًا ما )41(،تتمثل يف متزق و
ا دون ان يعبأ اجلاين الذي جترد من نوازع  يؤدي ذلك اىل وفا

ذا الرمحة وليس له هم سوى اشباع غر  يزته اجلنسية احملمومة 
)42(.االسلوب الال انساين

ىن عليه  ومن كل ذلك يتضح بان املساس بعرض الطفل ا
يتسم بالبشاعة واخلروج عن املألوف لكونه يقع على شخص يف 

، وقد يكون يف مقتبل العمر غري مكتمل النضج العقلي والبدين
ع غريزته سهل االنقياد الشبا حيث يكونفرتة طيش ورعونة

اجلنسية وغري قادر على التحكم بارادته ويظهر رضاءه بافعال ال 
يقدر عواقبها الوخيمة، وكما ينم عن اخلطورة االجرامية الكامنة 

العقلي (لذي يستغل الضعف االنساين يف نفسية اجلاين ا
املتوافر لدى الطفل فريتكب جرميته بسهولة ) والنفسي والبدين

ىن دون خوف او وجل إذ هو  يدرك بانه باستطاعته خداع ا
عليه او القضاء على ما قد يبديه من مقاومة واعرتاض، وكل 
ذلك يستوجب ضرورة إقرار محاية جنائية خاصة بالطفل لزجر 
اجلاين وردع غريه ممن تسول له نفسه الدنيئة من املساس بعرض 

لذلك كله .الدنو من عرضهيفالطفل او حىت جمرد التفكري
لتشريعات اجلزائية محاية جزائية خاصة هلذا الطفل تتسم افردت ا

.بالشدة مقارنة بتلك املقررة للبالغني يف مثل هذه احلاالت

المبحث الثاني
سياسة التشريعات العقابية المقارنة بصدد مواقعة الطفلة 

المجنى عليها

مواقعةإلستجالء سياسة التشريعات العقابية املقارنة بصدد 
ىن عليها سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني، إذ سنبني الطفلة ا

ملقارنة بصدد لعقابية ايف املطلب األول موقف التشريعات ا
سنخصص املطلب الثاين بينما،رضاهاغري طفلة بالمواقعة 

رضاها طفلة بالريعات العقابية املقارنة بصدد مواقعة ملوقف التش
ـ:وكما يأيت

المطلب االول
بغير طفلة العقابية المقارنة بصدد مواقعة موقف التشريعات ال

برضاها
تمع، فهي اخلطريةاجلرائم تعد جرمية االغتصاب من  على ا

متثل ابشع جرائم االعتداء على العرض، إذ يتخذ اجلاين سلوكاً 
ىن عليها ويتناقض مع الطبيعة البشرية يف اشباع  ضد ارادة ا

)43(.الرغبة اجلنسية املشروعة

)44(ت العديد من التشريعات العقابية هذه اجلرمية،لقد تناول

ومن دراسة النصوص العقابية هلذه التشريعات يتضح لنا بان 
جرمية االغتصاب تعين مواقعة اجلاين انثى ال حتل له شرعًا دون 
رضاها، وتتكون هذه اجلرمية من ركنني احدمها مادي يتمثل يف 

دون اية اعتداد بصفة ايالج اجلاين لعضوه الذكري يف فرج انثى 
ا بكرًا او ارملة او مطل ىن عليها من حيث كو قة او سيئة ا

وسواء كان االيالج كليًا ام جزئياً، وسواء مت ام مل )45(،السمعة
وال تتحقق اجلرمية إال اذا كانت )46(.يتم انزال السائل املنوي

ىن عليها حية و  )47(.ال عد الفعل جرمية انتهاك حرمة املوتىإا

ء جمىن عليها الحتل شرعاً ويشرتط ان يتم االيالج دون رضا
وفر عنصري ويتمثل الركن املعنوي هلذه اجلرمية يف تللجاين،

دون تطلب قصد جنائي ) العلم واالرادة(القصد اجلنائي العام 
لذا ال نؤيد ما ذهب اليه الفقه من ضرورة توفر )48(.خاص

يتطلبه القصد اجلنائي هو إذ كل ما )49(قصد جنائي خاص،
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ان يعلم اجلاين بانه يواقع انثى ال حتل له شرعًا مع علمه بعدم 
رضاها وقت قيام االتصال اجلنسي وان تتجه ارادته وحبرية اىل 
ذلك الفعل، اضافة اىل كل ذلك فان نية االتصال اجلنسي 

احد عنصري القصد وهي هي نفسها ارادة القيام بالفعل 
.جلنائي العاما

نرى ان بعضاً ذات العالقةومن دراسة النصوص العقابية 
منها قد حددت حاالت انعدام الرضاء يف جرمية االغتصاب 

ها بـ كقانون العقوبات االردين إذ حددوعلى سبيل احلصر،
ا ، و )االكراه، التهديد، احليلة، اخلداع( عقوبات 503م( حدد

لى سبيل احلصر ايضاً، كما وع) العنف والتهديد(بـ) لبناين
ا  فقط، وكذلك ) االكراه(بـ ) ارايتعقوبات ام354/1م( حدد
تلك احلاالت يف  إذ حصر) 222/23م ( شرع الفرنسي فعل امل

خبالف املشرعني )50(فقط،) القوة، االكراه، املباغتة، التهديد(
العراقي واملصري اللذين مل حيددا حاالت انعدام الرضاء على

إذ ان وحسنًا فعال ) بغري رضاها(احلصر، بل ذكرا عبارة بـ سبيل
تشمل حاالت انعدام الرضاء من اكراه ) بغري رضاها(عبارة 

ديد وقوة وعنف وحيلة وغريها من احلاالت االخرى املعدمة  و
للرضاء، فعبارة بغري رضاها اوسع داللة من مجيع تلك املفردات 

ذكر حاالت انعدام فهي تشملها وتشمل غريها ايضاً، وان
الرضاء على سبيل احلصر قد يؤدي اىل افالت بعض االفعال من 

.طائلة العقاب
ىن عليها، فاننا  وبصدد املوضوع املتعلق مبواقعة الطفلة ا
نالحظ بان العديد من القوانني العقابية قد جعلت من مواقعة 
الطفلة دون رضاها ظرفًا مشددًا للعقاب، كقانون العقوبات 

عقوبة االشغال الشاقة منه ) 2921م (فرضتردين حيث اال
ري املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات على كل من واقع انثى غ

منه على فرض ) 292/2م(زوجه بغري رضاها يف حني نصت 
اغتصاب فتاة مل تتم على عقوبة االعدام على كل شخص اقدم 

.اخلامسة عشرة من العمر
عقوبات 292/2م(من نص الفقه من يرى بانه يتضح ومن

بان املشرع قد فرض عقوبة االعدام سواء متت املواقعة ) اردين
عشرة من عمرها ام متت بدون برضاء من مل تكمل اخلامسة 

الن املشرع استخدم عبارة –حسب هذا الرأي –وذلك رضاها
يف حني ) 292/2م(يف نص ..." من اقدم على اغتصاب" 

الواردة يف " باالكراه او التهديدمن واقع انثى" استخدم عبارة 
واليت تفرض عقوبة ) 292/2م(، مبعىن ان نص ) 292/1م(نص 

االعدام يطبق على حالة من يواقع انثى مل تكمل اخلامسة من 
)51(.عمرها برضاها ايضاً 

..." من اقدم على اغتصاب"يرى البعض اآلخر بان عبارة و 
حدوث املواقعة تعين) عقوبات اردين292/2م(الواردة يف نص  

ىن عليها اليت مل تكمل اخلامسة عشرة فقط وال  دون رضاء ا
حيث )52(تعين باي حال من االحوال حدوث املواقعة بالرضاء،

ألستخدم املشرع ان لفظ االغتصاب يعين دون الرضاء وإال
لرضاء كما هو احلال عليه للداللة على ا" واقع انثى"االردين لفظ 

292/2م( مبعىن ان نص). وبات اردينعق294م(يف نص 

ىن وال ) عقوبات اردين يطبق فقط على حالة انعدام رضاء ا
ميكن تطبيقها يف حالة رضاها بفعل الوقاع إذ ليس يف هذه املادة 

من اقدم على "ما يشري اىل الرضاء بل خبالفه فان فيه عبارة 
.وهي تدل على انعدام الرضاء وليس على وجوده" اغتصاب

الذي يرى بان عقوبة االعدام املقررة بدورنا ال نؤيد االجتاهو 
ضد اجلاين الذي يغتصب انثى مل تكمل اخلامسة عشرة من 

ــ هي عقوبة قاسية وبالغة اجلسامة إذ يرى ) 292/2م( العمر 
هذا الفقه ــ يف ان فرض عقوبة االعدام على من يرتكب 

عقوبة تتالئم االغتصاب ضد من مل تبلغ السابعة من عمرها هي
مع جسامة الفعل املرتكب إال ان هذه العقوبة تعد يف الوقت 
ذاته قاسية وشديدة عندما تفرض على من يغتصب انثى 
اكملت السابعة من عمرها ومل تكمل اخلامسة عشرة من العمر 

بل نؤيد ــ )53(.إذ كان على املشرع ان يفرق بني هاتني احلالتني
العدام على من ان فرض عقوبة ا)54(هوحبق ــ ما ذهب اليه الفق
من العمرهي عقوبة تتالئم مع ةعشر من مل تكمل اخلامسة 

خطورة اجلرم املرتكب الن الفرتة اليت بني السابعة واخلامسة 
ىن عليها سهلة  عشرة هي فرتة طيش ورعونة حبيث تكون ا
االنقياد وليست هلا القدرة الكافية على املقاومة وميكن ارضاخها 

او قوة ليست بالكبريتني، فلقد احسن املشرع للفعل بتهديد 
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اجلنائي االردين حني نص على فرض عقوبة االعدام على من 
.يواقع انثى يف هذه السن دون رضاها

وفيما يتعلق بقانون العقوبات اللبناين فانه قد نص على 
وفرض على من اكره غري ) 503/1م ( جرمية االغتصاب يف 

ع بطريق العنف او التهديد عقوبة االشغال زوجه على اجلما 
الشاقة مدة ال تقل عن مخس سنوات، وشدد العقاب فيما اذا  
ىن عليها قاصرة مل تكمل اخلامسة عشرة من عمرها  كانت ا
وفرض على اجلاين عقوبة ال تنقص عن سبع سنوات وفقًا لنص 

ا حيث راعى ) 503/2(  ىن عليها وقلة خرب املشرع حداثة ا
ضعف جسمها كما راعى خطورة اجلاين الذي يقدم على فعله و 

ا على املقاومة )55(.بطريق العنف او التهديد مستغالً عدم قدر

ورغم تأييدنا ملوقف املشرع اجلنائي اللبناين يف تشديد 
العقاب فيما اذا وقع االغتصاب على من مل تتم اخلامسة عشرة 

بة هي عقوبة ضئيلة من عمرها، إال اننا نرى بان هذه العقو 
ا دون  وخفيفة وال تتالئم مع املرحلة العمرية للمجىن عليها كو
اخلامسة عشرة من العمر، إذ ان حداثة عمرها وصغر سنها 

متها يستوجب ان تكون العقوبة أشد من ذلك، و وضعف مقا
حذو املشرع اجلنائي االردين  ويفرض عقوبة حيذو ونرى بان 

.سوة بهاالعدام على هذه احلالة أ
ومما يؤخذ على املشرع اجلنائي اللبناين ايضًا حصره حلاالت 
ارتكاب جرمية اغتصاب طفلة مل تكمل اخلامسة عشرة من 

فقط، مما يعين انه اذا ارتكبت ) العنف او التهديد(عمرها يف 
للرضاء اجلرمية على طفلة يف هذه السن بوسائل اخرى معدمة

إذ ال ) قوبات لبناينع503/2م (فانه ال ميكن تطبيق نص 
.عقوبة وال جرمية إال بنص

يرى الفقه بان العقوبة املشددة املنصوص عليها يف نص و 
ال ميكن تطبيقه فيما اذا حصلت ) عقوبات لبناين503/2م(

املواقعة بالعنف او التهديد على من اكملت اخلامسة عشرة من 
عقوبات 503/1م (العمر، بل تطبق على هذه احلالة نص 

)56(.وهي عقوبة االغتصاب دون تشديد) لبناين

اللبناين ان نه كان االجدر باملشرع اجلنائيومن جانبنا نرى ا
مل اخلامسة عشرة ومل تكاكملتجيعل من حالة مواقعة من 

الثامنة عشرة من العمر ظرفًا مشددًا للعقاب ال ان يطبق عليها 
يها يف  عقوبة االغتصاب العادية غري املشددة املنصوص عل

حيث ان من يستخدم القوة والعنف ) عقوبات لبناين503/1م(
يف مواقعة من هي يف هذه السن يدل على اخلطورة االجرامية 

ىنالكامنة يف ن عليها جسدياً فسيته اضافة اىل ضعف مقاومة ا
ذه وهل.للدفاع عن نفسها للحيلولة دون وقاع الفعل ضدها

) عقوبات لبناين503/2م(االسباب نرى ضرورة تعديل نص
حبيث يشمل التشديد حالة من يواقع من اكملت اخلامسة عشرة 
من العمر ومل تكمل الثامنة عشرة وذلك لتاليف النقص التشريعي 
فيه، والن االبقاء عليه يعد هدرًا كبريًا وانتقاصًا شديدًا للحماية 

.اجلنائية لعرض الطفل
تقد نصاما فيما يتعلق بقانون العقوبات السوري ف

على فرض عقوبة االشغال الشاقة مدة ال تقل عن ) 489/1م (
مخس عشرة سنة على كل من يكره انثى غري زوجه بالعنف او 
التهديد على اجلماع، يف حني شدد العقاب حبيث تصل العقوبة 
ىن عليها مل تتم اخلامسة  اىل احدى وعشرين سنة اذا كانت ا

).489/2م(فقاً لنص و ذلكعشرة من العمر و 
ويظهر من خالل دراسة املادة اعاله ان املشرع السوري قد 
ىن عليها اليت مل تكمل اخلامسة عشرة من  عدَّ اغتصاب ا
عمرها ظرفًا مشددًا للعقاب، ويعد فعله هذا حممودًا وموفقاً، إال 
انه يؤخذ عليه يف الوقت نفسه ذات املأخذ الذي أخذ عليه 

ىن املشرع اللبنا ين كونه ايضًا قد حصر حاالت انعدام رضاء ا
العنف او " عليها اليت مل تتم اخلامسة عشرة من العمر يف 

فقط، إذ من املمكن ان تقع اجلرمية بأفعال اخرى " التهديد
معدمة للرضاء مما تكون تلك االفعال مبنأى من العقاب، 
ة وكذلك كونه مل يعد حالة من واقع من اكملت اخلامسة عشر 

من العمر ومل تكمل الثامنة عشرة دون رضاها ظرفاً 
.مشدداً للعقاب

وخبصوص قانون العقوبات املصري فانه مل جيعل من صغر 
لتشريعات السن ظرفًا مشددًا للعقاب خمالفًا بذلك العديد من ا

سن احملىن عليها ظرفاً مستوجباً لتشديد العقابية اليت عدت صغر 
عد مسلك املشرع املصري هذا منتقداً، إذ كيف العقاب، وي
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يساوى يف العقاب بني من ارتكب جرمية االغتصاب ضد جمىن 
عليها بالغة وبني من يرتكبها ضد الصغار الذين هم دون السن 

ةري القانونية لالعتداد برضائهم وخاصة اذا ارتكبت ضد الصغ
يعمد اىل دون سن التمييز، لذا نناشد املشرع اجلنائي املصري ان 

ايراد نص يتضمن حالة االغتصاب الواقعة على االطفال الصغار 
من التشريعات اوان جيعل العقوبة فيها مشددة اسوة مبثيال

العقابية االخرى كقانون العقوبات االردين واللبناين والسوري 
اليت عدت مجيعها مواقعة )58(والفرنسي)57(والتونسي واملغريب

فًا مشددًا للعقاب وذلك لتدارك النقص الطفلة دون رضاها ظر 
نون املصري مما ينجم عنه اخالل كبري وانتقاص ايف القالتشريعي 

ىن عليها يف جرمية االغتصاب .شديد لعرض الطفلة ا
اما فيما يتعلق بقانون العقوبات العراقي فانه قد نص على 

وحدد ملرتكبها عقوبة ) 393/1م(جرمية االغتصاب يف نص 
ؤقت او املؤبد، يف حني شدد العقاب فيما اذا كانت السجن امل

ىن عليها مل تكمل الثامنة عشرة من العمر ووقع الفعل عليها  ا
).ـ أـ393/2م(بغري رضاها وفقاً لنص 

حمموداً، إذ احسن هذا ويعد مسلك املشرع اجلنائي العراقي 
فعًال عندما جعل من مواقعة انثى دون الثامنة عشرة من عمرها 

ري رضاها ظرفًا مشدداً للعقاب، فموقفه هذا وحسب رأينا هو بغ
املوقف األصوب واألوفق مقارنة بالقوانني العقابية االردنية 

حيث ان هذه القوانني قد جعلت ظرف . والسورية واللبنانية
عمرها عن التشديد فقط يف حالة مت اغتصاب طفلة تقل

حالة من اخلامسة عشرة سنة كاملة دون ان يشمل التشديد 
اغتصب طفلة اكملت اخلامسة عشرة من العمر ومل تكمل 

وبذا يكون قانون العقوبات العراقي قد . الثامنة عشرة من عمرها
ىن عليها الطفلة  فرض محاية جنائية اكثر فعالية حلماية عرض ا

.يف جرمية االغتصاب مقارنة بالقوانني العقابية السالفة الذكر
املنحل ىل قرار جملس قيادة الثورة جدير بالذكر االشارة او 

الذي تطرق اىل مسألة مواقعة انثى مل تكمل الثامنة عشرة من 
ا اىل الدرجة الثالثة إذ نص القرار )59(.عمرها من قبل احد اقار

ـــ:فرض عقوبة االعدام علىعلى
كل من واقع انثى من اقاربه اىل الدرجة الثالثة بدون رضاها.1

خلامسة عشرة من العمر وافضى الفعل اىل وكانت قد امتت ا
ا ا او محلها او ازالة بكار .مو

كل من واقع انثى من اقاربه اىل الدرجة الثالثة بدون رضاها .2
.ان كانت مل تتم اخلامسة عشرة من العمر

الثانية من القرار املذكور اعاله نرى بان فقرةومن مالحظة ال
امة الفعل املرتكب من جهة  فرض عقوبة االعدام تتالئم مع جس

ىن عليها مل تكمل اخلامسة عشرة من العمر إذ ما زالت  كون ا
صغرية وضعيفة البدن سهلة االنقياد وال تستطيع ابداء مقاومة  
كبرية جتاه اجلاين، ومن جهة اخرى اخالل اجلاين الذي هو احد 

ا اىل الدرجة الثالثة بواجبه املتمثل يف  عليها ضرورة احملافظةاقار
ذيبها و  مبا محايتها من الوقوع يف احضان الرذيلة، فاذا ما قام و

فة اليت لواجب ومل حيرتم الثقة واالطمئنان واألليتناقض مع هذا ا
رامية كبرية كامنة يف نفسه بينه وبينها مما ينم عن خطورة اج

فيكون جديراً بفرض عقوبة االعدام عليه، كأن يكون من يواقعها 
.خوها او خاهلاوالدها او ا

االوىل من القرار ذاته فانه يظهر لنا بانه وخبصوص الفقرة
ينبغي لفرض عقوبة االعدام على من يواقع احدى اقاربه اىل 
ىن عليها قد اكملت اخلامسة عشرة  الدرجة الثالثة ان تكون ا
ومل تكمل الثامنة عشرة من العمر، وان يقع الفعل دون رضاها 

اوان يالدال الفعل ا ا او محلها او ازالة بكار ونرى بانه  . ىل مو
كان االجدر ان تفرض عقوبة االعدام يف هذه احلالة حىت وان 
ا،  ىن عليها او محلها او ازالة بكار مل يؤد الفعل اىل موت ا
ا ما زالت صغرية  الن الفعل وقع عنوة عليها دون رضاها ولكو

ا اىل الدرجة الثالثة ضئيلة املقاومة، ولكون اجلاين هو احد ا قار
مما ينم عن احنراف غرائزه ودناءة نفسيته ووضاعة فعله اليت تأباها  

.كافة الشرائع وتتقزز منها النفوس البشرية
ناشد املشرع اجلنائي العراقي ان نومن اجل كل ما سبق 

يعمد اىل فرض عقوبة االعدام على كل من يواقع انثى من اقاربه 
بغري رضاها سواء مل تكمل اخلامسة عشرة من اىل الدرجة الثالثة

العمر او اكملتها وبغض النظر عن كون الفعل ادى اىل موت 
ىن عليها او مح ا ام مل يؤدا اىل ذلك وخاصة لها او ازالة بكار

قد اوجب عقوبة السجن )60(اذا علمنا بان القرار املذكور ذاته
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ة الثالثة اذا كانا قد امتا املؤبد على من يواقع احد اقاربه اىل الدرج
عشرة العمر وبرضامها ولو مل يؤد الفعل الوقاع اىل وفاة الثامنة

ا، فكيف اذن اذا وقع الفعل  ىن عليها او محلها او ازالة بكار ا
دون رضائها وكانت اقل من هذه السن ؟ لذا نرى ضرورة تعديل 
تلك الفقرة حبيث تكون عقوبة االعدام واجبة التطبيق دون 

ىن عليها او محلها او ازالة موت اكشرط ط   و شر بايةتقييدها
ابكا .ر

المطلب الثاني
طفلة الموقف التشريعات العقابية المقارنة بصدد مواقعة 

برضاها
هو جوهر جرمية االغتصاب وعنصر مفرتض ان عدم الرضاء

الرضاء هو الذي يضفي مفيها، فهي ال تقوم دون توافره، فعد
رضاء، يف ان على الفعل وصف االغتصاب، وتظهر علة عنصر ال

حمل احلماية اجلنائية يف هذه اجلرمية هو احلرية اجلنسية لألنثى، 
وال يتصور االعتداء على هذه احلرية إال اذا مت فعل الوقاع بغري 
رضاها، فالرضاء املانع من قيام جرمية االغتصاب يقصد به قبول 
ا اجتاها صحيحًا حنو قبول  ا واجتاه اراد ىن عليها لالتصال  ا

ويشرتط يف صحة الرضاء ان يكون صادراً )61(.هذا االتصال
من انثى متمتعة بارادة معتربة قانوناً، اي ان تكون تامة التمييز 
واالختيار، وان ال يشوب رضاها عيب يؤثر فيه، وان يصدر 

يف وقت معاصر او سابق للفعل املادي، فاذا استمر اىل الرضاء 
ال أثر للرضاء الالحق على فعل االيالج مل يتحقق االغتصاب و 

)62(.نشوء اجلرمية وحتققها

ىن عليها الطفلة فاننا  وبصدد املوضوع املتعلق باغتصاب ا
نالحظ بان العديد من القوانني العقابية قد جعلت من مواقعة 
انثى اكملت سنًا معينة لالعتداد برضاها نافية جلرمية 

م الثامنة االغتصاب، فمنها من من حددت ذلك السن بامتا
ومنها من حددت ببلوغ اخلامسة عشرة من )63(عشرة من العمر

ىن عليها   العمر نافيًا جلرمية االغتصاب اذا وقع الفعل برضاء ا
ومنها ما حددته )65(.والفرنسي)64(كقانون العقوبات العماين

)66(.ببلوغ الواحدة والعشرين من العمر

عراقي هو األصوبونرى بان موقف املشرع اجلنائي ال

جبعله السن النافية لالغتصاب هو اكمال الثامنة واألكثر توفيقاً 
عشرة من العمر وليس أقل او اكثر من ذلك، ففي هذه املرحلة 
من السن تصبح ملكات وقدرات الشخص كاملة فيعي ماهية 

.وآثارهاتصرفاته ونتائج افعاله
لالعتداد ةلعقابية اليت مل حتدد سنًا معينومن القوانني ا

قانون العقوبات املصري، االغتصاب بالرضاء النايف جلرمية
عقوبات 267م( ومسلكه هذا يعد منتقداً، إذ ان نص 

توحي بان جرمية االغتصاب تنتفي مىت رضيت االنثى ) مصري
بفعل الوقاع وأيًا ما كانت سنها، وهذا يعد نقصاً تشريعيًا ينبغي 

اىل ظهور اجتاهات فقهية ى تداركه، واملسلك هذا هو الذي اد
فمن الفقه من يذهب اىل ان . خمتلفة حول وقاع االنثى الصغرية

تصاباً، اما اذا كانت املميزة برضاها يعد اغغري وقاع الصغرية 
مميزة فان رضائها يشكل هتكًا للعرض دون قوة او الصغرية
ة سواء كانت ومنهم من يذهب اىل عد وقاع الصغري )67(.ديد
وبدورنا )68(.برضاها مكونًا جلرمية االغتصابام غري مميزة مميزة 

نؤيد الرأي االخري إذ انه ال ميكن االعتداد برضاء الصغرية املميزة 
ا الذهنية والعقلية مل  للقول بانتفاء جرمية االغتصاب إذ ان ملكا
تصل اىل القدر الذي ميكنها من فهم طبيعة الفعل الواقع عليها 

وما يرتتب عليها من آثار، اضافة اىل ذلك فان وتقدير نتائجها
جسيمًا باحلياء هتك العرض يكون بكل فعل خيل اخالًالً◌ 

العرضي للمجىن عليها دون ان يصل الفعل اىل حد ايالج 
العضو الذكري يف فرج االنثى، وهذا ما نتلمسه يف حالة وقاع 

ل الصغرية برضاها لذا ال ميكن عدها هتكًا للعرض بل يعد الفع
.مكوناً جلرمية االغتصاب

وفيما يتعلق بقانون العقوبات االردين فانه قد نص يف 
على فرض عقوبة االشغال الشاقة مدة ال تقل عن ) 294م(

مخس سنوات على من يواقع انثى اكملت اخلامسة عشرة ومل 
ويرى الفقه بانه بالرغم من ان . تكمل الثامنة عشرة من عمرها

ص على حالة من يواقع انثى اكملت اخلامسة هذا القانون قد ن
وبرضاها وفقاً عشرة من عمرها ومل تكمل الثامنة عشرة من العمر 

الذكر، إال انه مل يتطرق حلالة من يواقع السابقة) 294م(لنص 
انثى مل تكمل اخلامسة عشرة من العمر برضاها، فان العقوبة 



لد 667،2015- 648ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

659

احلالة االخرية حسب هذا الرأي ــ على هذه و الواجبة التطبيق ــ 
تكون من باب اوىل بفرض عقوبة االشغال الشاقة حبيث ال 
تنقص عن مخس سنوات وال تزيد عن مخسة عشرة سنة، مبعىن 

على حالة من يواقع انثى مل تكمل اخلامسة ) 294م(تطبيق نص 
)69(.عشرة من العمر برضاها

وبدورنا ال نؤيد ما ذهب اليه هذا الرأي من ضرورة تطبيق 
على حالة مواقعة انثى مل تكمل ) عقوبات اردين294م(نص 

العمر برضاها، إذ نص هذه املادة تطبق فقط اخلامسة عشرة من 
على انثى متت مواقعتها برضاها يف حالة اكملت اخلامسة عشر 
ومل تكمل الثامنة عشر من العمر فقط، إذ ال جيوز استخدام 

ا اىل خلق جرائم ع يف حالة ما اذا أديالقياس او التفسري الواس
.عقوباتو 

مل تكمل اخلامسة ومن الفقه من يذهب اىل ان مواقعة انثى
برضاها ال تشكل جرمية االغتصاب، بل يعد عشرة من عمرها 

فعل الوقاع هذا مشكًال جلرمية هتك العرض، مبعىن تطبيق نص 
وذلك من منطلق ان كل مواقعة النثى ) عقوبات اردين298م(

)70(.امنا هو هتك عرض هلارضاها قاصر برضاها او بغري

نؤيد هذا الرأي وذلك الن هتك العرض ايضًا الومن جانبنا 
يتحقق بأفعال ختل اخالًال جسيماً باحلياء العرضي دون ان يرقى 
الفعل اىل حد الوقاع، واحلالة اليت حنن بصددها يرقى فيها الفعل 

ىن عليها اليت مل تكمل اىل حد ايالج الرجل لقضيبه يف فرج ا
اخلامسة عشرة من عمرها، وال ميكن ابدًا عد فعل الوقاع هتكاً 

ىن عليها .للعرض وان حدث ذلك برضاء ا
ونظرًا لالختالفات الفقهية حول هذا األمر ولتفاديها ولسد 
النقص التشريعي نرى ضرورة ايراد املشرع اجلنائي االردين لنص 

مل اخلامسة عشرة من عقايب يطبق على حالة مواقعة انثى مل تك
.برضاهاالعمر

اما خبصوص مواقعة الطفلة برضاها يف قانون العقوبات 
قد ميَّز بني بني ثالث حاالت وهي  اللبناين، فان هذا القانون 

ــ:كاآليت
واليت) 505/2م(وهي احلالة اليت نصت عليها /الحالة االولى

حدد هلا تتمثل يف مواقعة من مل تتم الثانية عشرة من العمر، و 
.عقوبة ال تقل عن مخس سنوات

ىن عليها قد اكملت /الحالة الثانية حالة اليت تكون فيها ا
) 505/1م( الثانية عشرة ومل تكمل اخلامسة عشرة من العمر 

.سنة15اىل 3وحدد هلا عقوبة ترتاوح بني 
حالة من اكملت اخلامسة عشرة ومل تكمل /الحالة الثالثة

لعمر وحدد هلا عقوبة ترتاوح بني شهرين اىل الثامنة عشرة من ا
).505/3م(سنتني  

واالردين يعتربان ان من ويرى الفقه بان املشرع اللبنانني
اكملت اخلامسة عشرة ومل تكمل الثامنة عشرة من العمر قاصرة 
وما تزال حتت احلماية القانونية، إال ان احلماية اليت فرضها 

املشرع االردين حيث قررت  املشرع اللبناين اقل مما وفره 
احلبس من شهرين اىل سنتني، يف حني ) 505/3م(

هلا عقوبة ال تقل عن مخس ) عقوبات اردين294م( قررت
)71(.سنوات

ا  وبدورنا نرى بان عقوبة شهرين اىل سنتني اليت قرر
املقررة حلالة من واقع انثى اكملت اخلامسة عشرة و ) 505/3م( 

ومل تكمل الثامنة عشرة برضاها هي عقوبة ضئيلة جداً وال تتالئم 
ىن عليها غري  مع جسامة اجلرم املرتكب، ناهيك عن ان ا
مكتملة االدراك وال تعي بشكل كامل خطورة وعواقب الفعل 

) 505/3م( الواقع عليها، مما يستدعي ذلك ضرورة تعديل نص 
ائم مع خطورة اجلرمية حبث تكون العقوبة املفروضة تتالئم وتتو 

املرتكبة وإال عدَّ ذلك اهدارًا سافرًا للحماية اجلنائية لعرض 
الطفل وانتقاصًا منها حبيث ال يكون رادعًا للجاين وال زاجراً 

.لغريه عن اقرتاف مثل هذه اجلرائم حبق الطفل
ومن جانبنا نرى ايضًا بان العقوبة املفروضة يف نص 

واليت ال تقل عن مخس سنوات قليلة ) بناينعقوبات ل505/2م(
عشرة من العمر جداً، إذ كما هو معلوم ان من هي دون الثانية

مميزة وكما ميكن ان تكون غري مميزة، واملعلوم ان قد تكون صغرية
دراك رضاء الصغرية غري املميزة تكون يف حكم املنعدم لفقدها اال

ردة من القيمة عن ارادة متجوان رضائها صادر) التمييز( 
، لذلك نرى ر العقوبةالقانونية، حبيث ال ميكن التعويل عليه لتقدي
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بان ال يكون لرضاء الصغرية غري املميزة دورًا يف تقدير مقدار 
العقوبة، بل نرى عد هذه احلالة وكأمنا متت بغري رضاها

ن عقوبة املالئمة لردعه وزجر غريه عوتفرض على اجلاين ال
.غارس بعرض الصاملسا

وفيما يتعلق بقانون العقوبات العراقي فانه مل جيعل من رضاء 
ومل تكمل الثامنة عشرة من الصغرية اليت اكملت اخلامسة عشرة 

بفعل الوقاع نافيًا جلرمية االغتصاب، بل عدَّ الفعل مكوناً العمر 
املسلك ، ويعد هذا )عقوبات عراقي394م(جلرمية االغتصاب 

فعًال حني احسن ملشرع اجلنائي العراقي حمموداً، إذالذي سلكه ا
اكملت اخلامسة عشرة من (اخذ بنظر االعتبار رضاء انثى 
يف تقدير مقدار عقوبة ) عمرها ومل تكمل الثامنة عشر

االغتصاب، إذ فرض هلا عقوبة اقل من العقوبة املفروضة ملواقعة 
بني انثى دون رضاها، حيث ال ميكن ان يساوى يف العقوبة 

فالعدل ان . مواقعة متت بدون الرضاء واخرى متت بالرضاء
عقوبة اجلاين خمتلفة يف احلالتني، ومع ذلك فانه مما يؤخذ تكون 

على املشرع اجلنائي العراقي اخذه بنظر االعتبار رضاء الصغرية 
) عقوبات عراقي394م ( عند تقديره للعقوبة )72(غري املميزة

الصغرية غري املميزة يكون يف حكم معلوم ان رضاءكما هو إذ  
جلنائي ، لذلك نناشد املشرع ا)االدراك(املنعدم لفقدها التمييز 

العراقي ان يعيد النظر يف هذه املادة حبيث ال يعتد برضاء 
الصغرية غري املميزة وان ال جيعل له دورًا وأثرًا يف تقدير العقاب، 

النثى متت بل نرى ان يكون هلذه احلالة ذات احلكم املقرر
مما مواقعتها دون رضاها حبيث جيعل منها ظرفًا مشددًا للعقاب 

.العقوبة فيها اىل حد االعدامقد تصل
وبصدد املوضوع وبالعودة اىل قرار جملس قيادة الثورة املشار 

الثالثة منه واليت تنص على فرض فقرةاليه سابقاً، ومن مالحظة ال
اىل الدرجة من اقاربهعقوبة االعدام على كل من واقع انثى

كانت مل تتم اخلامسة عشرة من العمر وافضى الثالثة برضاها ان
ا، فاننا نرى بان من مل  ا او محلها او فض بكار الفعل اىل مو
تكمل اخلامسة عشرة من العمر تشمل الصغرية املميزة كما 

ايضاً، ففرض عقوبة االعدام على تشمل الصغرية غري املميزة
تلك الفقرةملميزة عند حتقق احدى الشروط الواردة يفالصغرية ا

ا قد يكون له  ىن عليها او محلها او ازالة بكار واملتمثلة بوفاة ا
ما يربره، إال اننا ال نرى األمر كذلك يف حالة مواقعة الصغرية 
غري املميزة، بل نرى ان يصار اىل فرض عقوبة االعدام على 

ل اىل وفاة او محل او فض بكارة اجلاين حىت وان مل يؤد الفع
ىن عليها، إذ ال ميكن االعتداد برضاء الصغرية غري املميزة  ا
فرضائها ال قيمة قانونية له، وهذا السبب ــ برأينا ــ كاف لوحده 
لفرض عقوبة االعدام على اجلاين الذي يواقع الصغرية غري املميزة 

ثة، ناهيك عن واليت تصل درجة قرابته منها اىل الدرجة الثال
اخلطورة االجرامية الكامنة يف شخصية اجلاين والدال على مدى 

.خلقه ودنائتهاحنطاط 
وفيما يتعلق بالفقرة االوىل من القرار املذكور ذاته، فانه ينبغي 
لفرض عقوبة االعدام على من يواقع انثى من اقاربه اىل الدرجة 

ىن عليها قد اكملت اخلامسة عشرة من العمر الثالثة ان تكون ا
ومل تكمل الثامنة عشرة وان يقع الفعل دون رضاها وان يؤدي 

ا ا او محلها اوازالة بكار ولكن يثور هنا سؤال مفاده . اىل وفا
ما احلل فيما اذا متت املواقعة برضائها ومل يؤد الفعل اىل : وهو

ا كأن تكون مزالة  ىن عليها او محلها او فض بكار وفاة ا
نرى ــ ووفقاً لقانون العقوبات . سلفًاً◌ وألي سبب كان؟البكارة

394م( العراقي ــ انه  يتم يف هذه احلالة اللجوء اىل تطبيق نص 

فهو النص الذي سينطبق على هذه احلالة ) عقوبات عراقي
وتكون العقوبة عندئٍذ هي السجن مدة ال تزيد على سبع 

خفيفة وال تتالئم سنوات او احلبس، وهذه العقوبات املقررة تعد 
، وخاصة اذا علمنا بانه قد مع جسامة وخطورة اجلرم املرتكب

مت وقوعه على انثى ما زالت صغرية وسهلة االنقياد وقليلة 
ا اىل  التجربة باحلياة، ناهيك عن كون اجلاين هو احد اقار
الدرجة الثالثة مما يدل عن وضاعة واحنراف يف توجيه غرائزه تلك 

شمئز منها النفوس وترفضها االخالق والقيم الوضاعة اليت ت
الفاضلة مما ينم عما يف نفسية اجلاين من خسة وغدر ودناءة يف 
اخللق وخمالفة للطبيعة البشرية وتنكر ألقدس وشائج القرىب 

.واواصر الدم
يب باملشرع اجلنائي العراقي ان يلجأ اىل من اجل كل ذلك 
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بالفقرات املذكورة يف القرار اجراء التعديالت الضرورية واملتعلقة 
السابق وان يفرض العقوبة اليت تتالئم مع جسامة هذه االفعال 
املقرتفة ومع خطورة اجلاين االجرامية لسد النقص التشريعي 

اية جنائية فعالة لعرض الطفلة ليكون رادعاً تعزيز محقرار و وال
د للجاين وزاجرًا لغريه ملن تسوَّل له نفسه املساس او حىت جمر 

التفكري يف االقرتاب من اعراض من هم يف هذا السن والذين هم 
.اىل محاية جنائية خاصةملحة حباجة 

وخبصوص قانون العقوبات اللييب فانه قد جعل عقوبة من 
يواقع انثى بالقوة او التهديد  السجن مدة ال تزيد عن عشر 

ا فيما إذا ). عقوبات لييب407/1م(سنوات  وفرض العقوبة ذا
عت هذه اجلرمية على من هي دون الرابعة عشرة من العمر وق

سواء وقع الفعل برضاها ام بغري رضاها وذلك وفقًا لنص  
).عقوبات لييب407/2م(

ومن مالحظة هذه املادة وبفقرتيها فاننا نرى بانه يؤخذ على 
القوة او ( املشرع اجلنائي اللييب حتديده حلاالت انعدام الرضاء بـ 

املسلك وكما وعلى سبيل احلصر، وهذا ) اخلداعالتهديد او 
اسلفنا آنفًا يعد منتقداً، وكما يؤخذ عليه ايضًا انه قد فرض 
عقوبة واحدة حلالتني خمتلفتني، ففرض عقوبة السجن مدة ال 
ىن  تزيد على عشر سنوات اذا حدثت املواقعة بدون رضاء ا

ا عليها واياً كانت سنها، وفرض العقوبة  على من يواقع ايضاً ذا
بغري حىت وان وقع الفعلطفلة دون الرابعة عشرة من العمر 

وهذا األمر يعد يف غاية الغرابة، فكيف ). 407/2م( هارضا
يساوى يف العقوبة بني من يواقع انثى بالغة بغري رضاها وبني من 

. يواقع طفلة مل تتجاوز بعد سن الرابعة عشرة بغري رضاها ايضاً ؟
املشرع اجلنائي اللييب ان باالجدرألمرين، فكان فشتان ما بني ا

يقرر على من يواقع طفلة دون الرابعة عشرة من العمر بغري 
رضاها عقوبة مغلظة وان يعد صغر السن يف هذه احلالة ظرفاً 

حالة البالغة بينها  وبني يف العقوبة مشدداً للعقاب ال ان يساوي 
ناشد املشرع اجلنائي اللييب لذا ن. اليت اكملت السن املعتربة قانوناً 

حبيث يعد مواقعة طفلة ) 407/2م( ان يعمد اىل تعديل نص 
دون الرابعة عشرة بغري رضاها ظرفًا مشددًا للعقاب ليتدارك 

هدار سافر )407/2م(االبقاء على يف النقص التشريعي إذ ان 

ىن وانتقاص شديد وفاضح للحماية اجلنائية لعرض الطفلة ا
.مية االغتصابعليها يف جر 

ومنها )73(،وبصدد املوضوع فان العديد من القوانني العقابية
وقف العراقي قد علق وقف مالحقة اجلاين اوقانون العقوبات

فيذ العقاب على اجلاين الذي يرتكب جرمية االغتصاب ضد تن
ام )البالغة(هائلت السن القانونية لالعتداد برضاانثى سواء اكم

مواقعة االخرية وسواء متت ) الطفلة(مل تكمل ذلك السن
فيما اذا عقد اجلاين زواجه عليها، ها وذلك برضاها ام بغري رضا

واشرتط ان يستمر الزواج ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وان ال 
ينتهي هذا الزواج بطالق صادر من الزوج بسبب غري مشروع او 

ا احملكمة ألسباب تتعلق خبطأ الزوج او س وء بطالق حكمت 
تصرفه قبل انقضاء ثالث سنوات على احلكم يف الدعوى، 
وخبالفه فانه سيتم استئناف السري يف الدعوى من جديد او 

.سينفذ احلكم الصادر حبقه ان كان قد اوقف تنفيذه
وكان اهلدف من وراء هذه النصوص هو ان املشرع اراد محاية 

اصالح ما االسرة اجلديدة وتشجيع اجلاين على حمو آثار جرميته و 
ىن ، وللافسده بزواجه منها والتسرت عليها حفاظ على مسعة ا

الفتاة لعذريتها دعليها ومنع افتضاح امرها، وادراكًا منه بان فق
قد يثمر عن هذا انه ، و قد تفقدها فرصة الزواج يف املستقبل

ىن عليها بوالدة اطفال  الزواج ما يقوي االواصر بني اجلاين وا
ا الزوجيةيكونون سبباً  .يف استمرار حيا

ورغم الغاية من وراء سن تلك النصوص فانه مما الشك فيه 
ان تطبيق تلك النصوص تعرتيها معوقات واشكاليات عديدة، إذ 
انه ال ميكن باي حال من االحوال تطبيقها فيما اذا واقع اجلاين 

رضاها، بغريالصغرية غري املميزة سواء حصل الوقاع برضاها ام 
ان الصغرية غري املميزة ال تصلح ألن تكون حمًال البرام عقد إذ

.الزواج عليها
اما فيما يتعلق بالصغرية املميزة فاننا نرى بان تلك النصوص 

برضاء الطفلة تعرتي سبيل تطبيقها مشاكل مجة منها ما تتعلق 
املميزة بعقد الزواج، إذ ان رضائها بالزواج ال يكون صحيحاً، 

ا املستقبلية تكون فهي يف سبيل ا حلفاظ على مسعتها وحيا
مرغمة وجمربة على قبول مثل هذا النوع من الزواج، اضافة اىل انه 
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قد ترتكب هذه اجلرمية على جمىن عليها حمرمة سواًء كانت احلرمة 
مؤقتة ام مؤبدة، كما ميكن ان تقع بني اشخاص خمتلفي 

ىن عليها الطفلة مسلمة و  اجلاين يهودي الديانات كأن تكون ا
.او مسيحي إذ ال جيوز هلا ان تتزوج باجلاين وان رضيت به

ىن يعد  وجود نصوص قانونية تسمح للجاين بالزواج من ا
يواقعها برضاها او بدون رضاها اهداراً ذيالالطفلة عليها 

ىن عليها وانتقاصاً  للحماية اجلنائية املقررة لعرض الطفلة ا
لى اعراضهن وشرفهن، إذ بتلك النصوص وتعديًا عمنها شديدًا 

ال امام اجلناة الرتكاب ما يشاؤون من جرائم  يفسح القانون ا
وعلى أمل االفالت من العقاب او االعفاء منه . االغتصاب
ىن عليهاحتت مظلة يستغل اجلاين هذه اجراء عقد الزواج با

ا ىن عليها، واذن العقاب بعقد زواجه من االنصوص فيفلت م
ما انتهت املدة احملددة قانونًا لتحريك الدعوى اجلزائية او لوقف 
تنفيذ العقوبة حبق اجلاين، يقوم اجلاين وبعد ان يتيقن بان يد 
العالة لن تطاله وانه سيكون مبأمن من العقاب بتطليقها وبذلك 
ىن عليها حقها يف حياة زوجية آمنة مستقرة، وكما يفقد  تفقد ا

تمع حقه يف  ولألسباب السالفة الذكر نرى ضرورة . العقابا
انتهاك يهاإذ ان يف االبقاء عل، الغاء تلك النصوص العقابية

ىن عليها يف وصارخ جسيم خطري وتعدٍ  على عرض الطفلة ا
. ابـــجرمية االغتص

توصلنا يف ختام هذا البحث اىل العديد من :اتـــمةــالخــ
ـــ:هااالستنتاجات والتوصيات من ابرز 

االستنتاجات: أوالً 
العديد من القوانني العقابية باملدلول االجتماعي اخذ.1

للعرض، إذ مبوجبه اصبحت الفكرة الرئيسة يف التجرمي هي محاية 
ا يشكل اعتداء  احلرية اجلنسية للمجىن عليها واي مساس 

.مستوجباً العقاب
ىن العديد من القوانني العقابية حاالت انعدام رضاء اذكر.2

عليها يف جرمية االغتصاب على سبيل احلصر، يف حني مل حيدد 
بل ترك امر ذلك على سبيل احلصر البعض اآلخر هذه احلاالت 

. للمستجدات  وللفقه

ىن عليها ظرفاً .3 جعل العديد من القوانني العقابية صغر سن ا
فيما إذا وقع الفعل عليها يف جرمية االغتصاب مشددًا للعقاب 

.ضاهابغري ر 
العديد من القوانني العقابية بنظر االعتبار رضاء الطفلة اخذ.4

يف تقدير العقوبة يف جرمية االغتصاب وذلك حسب املرحلة 
.ا وحسب النصوص العقابية لكل من هذه القواننيالعمرية هل

جعل العديد من القوانني العقابية بلوغ او اكمال سن معينة .5
ىن ا إذا وقع الفعل برضانافيًا لتحقق جرمية االغتصاب فيم ء ا

.املعترب قانوناً عليها
اعترب العديد من القوانني العقابية ابرام اجلاين لعقد زواجه .6

ىن عليها يف جرمية االغتصاب سببًا لوقف حتريك  على ا
الدعوى اجلزائية ضده او لوقف تنفيذ احلكم الصادر حبقه وذلك 

.انني لذلكعند حتقق الشروط اليت تطلبتها تلك القو 
التوصيات: ثانياً 

294م( صياغة نص نائي العراقي ان يعيد نناشد املشرع اجل.1

حبيث ال يعتد برضاء الصغرية غري املميزة وان ال ) عقوبات عراقي
جيعل لرضائها اثراً يف تقدير مقدار العقاب، بل نناشده بان جيعل 

ري حلكم هذه احلالة ذات احلكم املقرر النثى متت مواقعتها بغ
رضاها وان يعدها ظرفًا مشددًا للعاقب مستوجبًا لفرض

.عقوبة االعدام
ىن .2 يعد وجود نصوص عقابية تسمح للجاين بالزواج من ا

عليها  الطفلة الذي يواقعها برضاها او بدون رضاها اهداراً 
ىن  وانتقاصًا شديدًا للحماية اجلنائية املقررة لعرض الطفلة ا

على اعراضهن وشرفهن، لذا نطالب املشرع سافرًا وتعديًا عليها 
اجلنائي بضرورة الغاء تلك النصوص العقابية، إذ ان يف االبقاء 
عليها انتهاك خطري وتعٍد جسيم وصارخ على عرض الطفلة 

ىن عليها يف جرمية االغتصاب .  ا
قرار جملس قيادة ملشرع اجلنائي العراقي فيما خيص نناشد ا.3

ـــ:ما يأيت البحث ان جيري هذا املشار اليه يف املنحلالثورة
فرض نرى ان تاملذكورفقرة األوىل من القرارالفيما يتعلق /أ

عقوبة االعدام على كل من يواقع انثى من اقاربه اىل الدرجة 
ومل تكمل رضاها وكانت قد أكملت اخلامسة عشرة بغريالثالثة 
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ان يفضي فعل الوقاع اىل دون إشرتاطالثامنة عشرة من العمر و 
ا ا او محلها او ازالة بكار األخذ بنظر االعتبار  اي دون .مو

ىن عليها او محلها او  كون الفعل أدى أم مل يؤد اىل موت ا
ا .ازالة بكار

تضمن لفقرة األوىل من القرار املذكور ياىل اشق آخراضافة /ب
ثالثة برضاها وكانت حالة من يواقع انثى من اقاربه اىل الدرجة ال

ومل تكمل الثامنة عشرة من العمرقد أكملت اخلامسة عشرة 
ا ا او محلها او ازالة بكار دون اشرتاط ان يفضي الفعل اىل مو

فاالبقاء على الفقرة ، تفرض على اجلاين العقوبة املالئمةوان
ان نضيف اليها هذه احلالة اليت االوىل من القرار املذكور دون

عقوبات 294م( اىل تطبيق نص اللجوء ا حيتم علينا ذكرناه
وستكون العقوبة املفروضة عندئِذ السجن مدة ال تزيد ) عراقي

ال جدًا على عشر سنوات او احلبس، وهي عقوبة خفيفة
.  تتالئم ابداً مع جسامة اجلرم املرتكب وخطورته

قوبة تفرض عنرى انلفقرة الثالثة من القرار املذكور لبالنسبة/ج
االعدام على كل من يواقع انثى من اقاربه اىل الدرجة الثالثة 

دون و برضاها ان كانت مل تكمل اخلامسة عشرة من العمر
ىن عليها او محلها او ازالة  اشرتاط ان يؤدي الفعل اىل موت ا

ا اي عدم األخذ بنظر االعتبار كون فعل الوقاع ادى ام . بكار
ا او محلها امل يؤد اىل مو ، إذ ان من مل تكمل او ازالة بكار

خرية اخلامسة عشرة من العمر قد تكون غري مميزة ورضاء اال
. من كل قيمة قانونيةكون يف حكم املنعدم وجمرداً ي

نرى ضرورة إقرار محاية جنائية خاصة بعرض صغار السن .4
الذين هم دون السن القانونية لالعتداد برضائهم، كون قواهم 

فسية غري مكتملة وال يستطيعون تقدير خطورة الفعل العقلية والن
الواقع عليهم او تقدير نتائجها وآثارها، اضافة اىل ضعف 

.ابدائهم املقاومة جتاه اجلناة لضعف قواهم اجلسدية

الهوامش
نبيلة امساعيل رسالن، حقوق الطفل يف القانون املصري مقارناً .د)1(

.10ن وتاريخ النشر، صمكا. ت.بالشريعة االسالمية، ب
فاطمة شحاتة امحد زيدان، مركز الطفل يف القانون الدويل العام، . د)2(

.13، ص2004ت مكان النشر ، .ب
عبداهللا مفتاح، قراءات يف حقوق الطفل، منشأة املعارف، االسكندرية، )3(

.217-216، ص2006
.35نبيلة امساعيل رسالن، مصدر سابق، ص.د)4(
ا منظمة األمم املتحدة عام من 1م )5( اتفاقية حقوق الطفل اليت اقر

1989.
حممود سليمان موسى، قانون الطفولة اجلاحنة واملعاملة اجلنائية .د)6(

.134ص،2006لألحداث،منشأة املعارف، اسكندرية، 
.1990من امليثاق االفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لعام 2م)7(
لسنة 182سوء أشكال عمل األطفال رقم من اتفاقية حظر أ2م)8(

1999.
من 2م،1983لسنة 76من قانون رعاية االحداث العراقي رقم 3م)9(

من قانون رعاية 1، م1968لسنة 24قانون رعاية االحداث االردين رقم 
من قانون االحداث 2، م1983لسنة 119االحداث اجلاحنني اللبناين رقم 

من قانون رعاية االحداث 1، م1974لسنة 30اجلاحنني السوري رقم 
. 1974لسنة 31املصري رقم 

. 122حممود سليمان موسى، مصدر سابق، ص.د)10(
.الفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون رعاية االحداث العراقي)11(
الصغري هو من مل يتم التاسعة من عمره والصيب من أمتها ومل يتم )12(

بينما الفىت هو من امت اخلامسة عشرة من العمر ومل يتم اخلامسة عشر 
من قانون رعاية االحداث 3من املادة 1،2،3الثامنة عشر وفقًا للفقرات 

وسن السؤولية اجلزائية يف اقليم كوردستان العراق هو احدى عشرة .العراقي
2001لسنة 14سنة كاملة وفقًا لقانون حتديد سن املسؤولية اجلزائية رقم 

).2001/ 31/1يف 31الوقائع الكوردستانية العدد (
القواعد اخلاصة باألهلية  يف القانون املدين ال تنطبق بالضروة يف نطاق )13(

. القانون اجلنائي
من الدستور االردين 7، م2005من الدستور العراقي لعام 37/1م)14(

.1998من الدستور السوداين لعام 20، م1952لعام 
ين عليه وآثاره القانونية، دراسة حسين)15( حممد السيد اجلدع، رضاء ا

.6، ص 1983مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار الفكر .د)16(

.512، ص1983العريب، القاهرة، 
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حة املعتربة يف التجرمي، اطروحة حممد مردان علي حممد البيايت، املصل)17(
.199، ص2002دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، 

حممود جنيب حسين، احلق يف صيانة العرض يف الشريعة االسالمية . د)18(
: نقًال عن. 9، ص1984مكان النشر، . ت.وقانون العقوبات املصري، ب

ون الوضعي والشريعة علي ابو حجيلة، احلماية اجلزائية للعرض يف القان. د
.16، ص2003، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1االسالمية، ط

مزهر جعفر عبيد، شرح قانون اجلزاء العماين، القسم اخلاص، . د)19(
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1اجلرائم الواقعة على االشخاص، ط

.257، ص2007
جلنائية للحق يف صيانة العرض اشرف توفيق مشس الدين، احلماية ا.د)20(

يف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
.13، ص2004القاهرة، 

.16علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص. د)21(
ممدوح خليل البحر، اجلرائم الواقعة على االشخاص يف قانون . د)22(

، دار اثراء للنشر والتوزيع، 1ديالت، طالعقوبات االمارايت وفقًا آلخر التع
.139ص، 2009عمان، 

. وما بعدها14اشرف توفيق مشس الدين، مصدر سابق، ص. د)23(
، دار 2ابراهيم حامد طنطاوي جرائم العرض واحلياء العام، ط. د)24(

.3ص، 2004النهضة العربية، القاهرة، 
دار غريب للطباعة والنشر ادوارد غايل الدهيب، اجلرائم اجلنسية، . د)25(

.11، ص2005والتوزيع، القاهرة، 
علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، جرائم .د)26(

، مشورات احلليب 2االعتداء على املصلحة العامة وعلى االنسان واملال، ط
.464، ص2002احلقوقية، بريوت، 

.96صاشرف توفيق مشس الدين، مصدر سابق،. د)27(
.18- 17علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص. د)28(

اشرف رمضان عبد احلميد، حنو بناء نظرية عامة حلماية األسرة . د)29(
جنائياً، دراسة حتليلية مقارنة يف القانون الوضعي والنظام اجلنائي االسالمي، 

.141ص، 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط
راين، الشرعية اجلزائية، دراسة مقارنة، اطروحة طالل عبد حسني البد)30(

.76- 75، ص2002دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، 
.2ـــ 1حممد مردان علي حممد البيايت، مصدر سابق، ص)31(
نبيل حممود حسني، احلماية اجلنائية لضحايا اجلرمية يف القانون .د)32(

، 2009لنشر، االسكندرية، الدويل االنساين، دار اجلامعة اجلديدة ل
.31ص

عبد احلكيم ذنون يوسف الغزال، احلماية اجلنائية للحريات . د)33(
-98، ص2005، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1الفردية، دراسة مقارنة، ط

99.
.6علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص. د)34(

النهضة ، دار 1شريف سيد كامل، احلماية اجلنائية لألطفال، ط. د)35(
.10- 7، ص2001العربية، القاهرة، 

.117علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص. د)36(
حممد سليمان مليجي، جرمية االغتصاب يف القوانني الوضعية، . د)37(

.484ص، 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط
ا مع مباديء )38( ابو بكر عبد اللطيف عزمي، اجلرائم اجلنسية واثبا

ا، دار املريخ للنشر، الرياض، اصول  ، 1995علم االدلة اجلنائية واثبا
. 182ص

.59ــ 57حممد سليمان مليجي، مصدر سابق، ص. د)39(
مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا االجرام يف النظام اجلنائي، )40(

دراسة نقدية للنظام اجلنائي يف ضوء معطيات علم الضحية، اطروحة 
.470، ص1996قوق، جامعة االسكندرية، دكتوراه، كلية احل

امحد ابو الروس، التحقيق اجلنائي والتصرف فيه واالدلة اجلنائية، )41(
، و ابو بكر عبد 522، ص1998املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، 

.91اللطيف عزمي، مصدر سابق، ص
م حممود سعيد منور، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، اجلرائ. د)42(

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط1الواقعة على االشخاص، ج
.218، ص2008

خالد محيدي الزعيب، شرح قانون . فخري عبد الرزاق ود. د)43(
، دار 1العقوبات، القسم اخلاص، اجلرائم الواقعة على االشخاص، ط

.214ص، 2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
عقوبات 292عقوبات مصري، م267راقي،  م عقوبات ع393م )44(

.عقوبات امارايت354، م/عقوبات لبناين503اردين،  م 
فتوح عبداهللا الشاذيل، جرائم االعتداء على االشخاص واالموال، . د)45(

.188- 187، ص2002دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، 
قوبات، حبث عملي عبد احلكم فودة، جرائم العرض يف قانون الع. د)46(

، 2001يف ضوء الفقه والقضاء، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، 
. 53-52ص

عقوبات 485عقوبات اردين، م277عقوبات عراقي، م374م)47(
.عقوبات امارايت316عقوبات سوداين، م245لبناين، م

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على . د)48(
، دار الثقافة 1خالق واآلداب العامة واالسرة، دراسة حتليلية مقارنة، طاال

.20، ص1995للنشر والتوزيع، عمان، 
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عبد املهيمن بكر، القسم العام يف قانون العقوبات، دار النهضة . د)49(
مزهر جعفر عبيد، . د: ، نقًال عن682، ص1973العربية، القاهرة، 
.277مصدر سابق، ص

.336توفيق مشس الدين، مصدر سابق، صاشرف. د)50(
.118علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص. د)51(
.216حممود سعيد منور، مصدر سابق، ص. د)52(
.218حممود سعيد منور، املصدر السابق، ص. د)53(
.118علي ابو حجيلة، مصدر سابق، ص . د)54(
.490علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص. د)55(

.491علي عبد القادر القهوجي، املصدر السابق، ص. د)56(
489/2عقوبات لبناين، م2/ 503عقوبات اردين، م292/2م)57(

.عقوبات مغريب486/2عقوبات تونسي، م277عقوبات سوري، م
اشرف توفيق مشس الدين، . د: عقوبات فرنسي نقًال عن222/24م )58(

.365مصدر سابق، ص
املنشور يف الوقائع 488قيادة الثورة العراقي املنحل رقم قرار جملس )59(

ضاري . د: ، نقًال عن 1987/ 24/4بتاريخ 2650العراقية العدد رقم 
ىن عليه يف املسؤولية اجلزائية، ط ، دار القادسية 1خليل حممود، اثر رضاء ا

.106، ص1982للطباعة، بغداد، 
. ذكور سابقاً قرار جملس قيادة الثورة املنحل امل)60(

.134- 133حممد سليمان مليجي، مصدر سابق، ص. د)61(
ىن عليه واثره يف املسؤولية اجلنائية، . د)62( حممد صبحي جنم، رضاء ا

، ص 1975دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
.531- 528حسين حممد السيد اجلدع، مصدر سابق، ص. ود،75- 71

عقوبات 503/3عقوبات اردين، 294عقوبات عراقي، م394م)63(
.عقوبات سوداين316عقوبات لييب، 407/2لبناين، م

.280مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص. نقالً عن د)64(
.107اشرف توفيق مشس الدين، مصدر سابق، ص. د)65(
.عقوبات كوييت188/1م )66(
ابراهيم . ، د.129-128سابق، صادوار غايل الدهيب، مصدر. د)67(

حممود حممود مصطفى، . د،40- 38حامد طنطاوي، مصدر سابق، ص
، مطبعة جامعة القاهرة، 8شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، ط

.307، ص1984القاهرة، 
حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار . د)68(

.537-536، ص1992النهضة العربية، القاهرة، 
.35- 32كامل السعيد، مصدر سابق، ص. د)69(
. 217- 216حممود سعيد منور، مصدر سابق، ص. د)70(

.127علي ابوحجيلة، مصدر سابق، ص.د)71(|
سن املسؤولية اجلزائية يف العراق هو تسع سنوات كاملة وفقاً لنص )72(
يف حني ، 1983لسنة 76من قانون رعاية االحداث العراقي رقم 3/2م

ان سن السؤولية اجلزائية يف اقليم كوردستان العراق هو احدى عشرة سنة  
2001لسنة 14كاملة وفقاً لقانون حتديد سن املسؤولية اجلزائية رقم 

).2001/ 31/1يف 31الوقائع الكوردستانية العدد (
398عقوبات اردين، م308عقوبات لبناين، م522م)73(

.عراقيعقوبات 

قائمـة المصـادر
الكتب القانونية: أوالً 

، دار 2ابراهيم حامد طنطاوي جرائم العرض واحلياء العام، ط. د.1
.2004النهضة العربية، القاهرة، 

ا مع مباديء اصول .2 ابو بكر عبد اللطيف عزمي، اجلرائم اجلنسية واثبا
ا، دار املريخ للنشر، الرياض، .1995علم االدلة اجلنائية واثبا

امحد ابو الروس، التحقيق اجلنائي والتصرف فيه واالدلة اجلنائية، املكتب .3
.1998اجلامعي احلديث، االسكندرية، 

غايل الدهيب، اجلرائم اجلنسية، دار غريب للطباعة والنشر دادوار . د.4
.2005والتوزيع، القاهرة، 

العرض اشرف توفيق مشس الدين، احلماية اجلنائية للحق يف صيانة . د.5
يف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

.2004القاهرة، 

اشرف رمضان عبد احلميد، حنو بناء نظرية عامة حلماية األسرة . د.6
جنائياً، دراسة حتليلية مقارنة يف القانون الوضعي والنظام اجلنائي االسالمي، 

.2006هرة، ، دار النهضة العربية، القا1ط

، دار النهضة 1شريف سيد كامل، احلماية اجلنائية لألطفال، ط. د.7
.2001العربية، القاهرة، 

ىن عليه يف املسؤولية اجلزائية، . د.8 ضاري خليل حممود، اثر رضاء ا
.1982ر القادسية للطباعة، بغداد، ، دا1ط

يف عبد احلكم فودة، جرائم العرض يف قانون العقوبات، حبث عملي . د.9
.2001ضوء الفقه والقضاء، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، 

عبد احلكيم ذنون يوسف الغزال، احلماية اجلنائية للحريات . د.10
.2005، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1الفردية، دراسة مقارنة، ط

علي ابو حجيلة، احلماية اجلزائية للعرض يف القانون الوضعي . د.11
.2003،  دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1مية، طوالشريعة االسال

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، . د.12
، مشورات 2جرائم االعتداء على املصلحة العامة وعلى االنسان واملال، ط

.2002احلليب احلقوقية، بريوت، 
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العام، فاطمة شحاتة امحد زيدان، مركز الطفل يف القانون الدويل . د.13
.2004ت مكان ، .ب

فتوح عبداهللا الشاذيل، جرائم االعتداء على االشخاص واالموال، . د.14
.2002دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، 

خالد محيدي الزعيب، شرح قانون . فخري عبد الرزاق ود. د.15
، دار 1العقوبات، القسم اخلاص، اجلرائم الواقعة على االشخاص، ط

.2009لتوزيع، عمان، الثقافة للنشر وا

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على . د.16
، دار الثقافة 1االخالق واآلداب العامة واالسرة، دراسة حتليلية مقارنة، ط

.1995للنشر والتوزيع، عمان، 

حممد سليمان مليجي، جرمية االغتصاب يف القوانني الوضعية، . د.17
.2002القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1ط

حممود سليمان موسى، قانون الطفولة اجلاحنة واملعاملة اجلنائية .د.18
.2006لألحداث، منشأة   املعارف، اسكندرية، 

ص، اجلرائم حممود سعيد منور، شرح قانون العقوبات، القسم اخلا. د.19
الثقافة للنشر والتوزيع،دار،1، ط1جالواقعة على االشخاص،

.2008عمان، 

حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، . د.20
.1984، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 8ط

حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار . د.21
.1992النهضة العربية، القاهرة، 

مزهر جعفر عبيد، شرح قانون اجلزاء العماين، القسم اخلاص، . د.22
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1عة على االشخاص، طاجلرائم الواق

2007.
ممدوح خليل البحر، اجلرائم الواقعة على االشخاص يف قانون . د.23

، دار اثراء للنشر والتوزيع، 1العقوبات االمارايت وفقًا آلخر التعديالت، ط
2009.

ن نبيل حممود حسني، احلماية اجلنائية لضحايا اجلرمية يف القانو . د.24
.2009الدويل االنساين، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، 

نبيلة امساعيل رسالن، حقوق الطفل يف القانون املصري مقارناً .د.25
.مكان وتاريخ النشر. ت.بالشريعة االسالمية، ب

الرسائل الجامعية: ثانياً 
ين عليه وآثاره القانونية،.1 ة دراسحسين حممد السيد اجلدع، رضاء ا

.1983مقارنة، أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق،جامعة القاهرة، 

طالل عبد حسني البدراين، الشرعية اجلزائية، دراسة مقارنة، اطروحة .2
.2002دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، 

ىن عليه واثره يف املسؤولية اجلنائية، دراسة .3 حممد صبحي جنم، رضاء ا
.1975لية احلقوق، جامعة القاهرة، مقارنة، اطروحة دكتوراه، ك

حممد مردان علي حممد البيايت، املصلحة املعتربة يف التجرمي، اطروحة .4
.2002دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، 

مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا االجرام يف النظام اجلنائي، دراسة .5
دكتوراه، كلية نقدية للنظام اجلنائي يف ضوء معطيات علم الضحية، اطروحة

.1996احلقوق، جامعة االسكندرية، 

واالتفاقيات الدوليةالدساتير: ثالثاً 
الدساتير: أ

.1952الدستور االردين الصادر عام .1

.1998الدستور السوداين الصادر عام .2

.2005الدستور العراقي الصادر عام .3

االتفاقيات الدولية: ب
ا منظ.1 .1989مة األمم املتحدة عام اتفاقية حقوق الطفل اليت اقر

.1999لسنة 182اتفاقية حظر أسوء أشكال عمل األطفال رقم .2

.1990امليثاق االفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لعام .3

القوانين: رابعاً 
: أ

.1968لسنة 24قانون رعاية االحداث االردين رقم .1

.1974لسنة 30قانون رعاية االحداث السوري رقم .2

.1974لسنة 31رعاية االحداث املصري رقم قانون.3

.1983لسنة 76قانون رعاية االحداث العراقي رقم .4
.1983لسنة 119قانون رعاية االحداث اللبناين رقم .5

:ب
.1937لسنة 58قانون العقوبات املصري رقم .1

.1939لسنة 57قانون العقوبات املغريب رقم .2

.1943نة لس340قانون العقوبات اللبناين رقم .3

.1949لسنة 148قانون العقوبات السوري رقم .4

.1960لسنة 16قانون العقوبات االردين رقم .5

.1960لسنة 16قانون اجلزاء الكوييت رقم .6

.1969لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم .7

.1987لسنة 3قانون العقوبات االمارايت رقم .8

.1956لسنة 48قانون العقوبات اللييب رقم .9
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Abstract
The laws have taken into consideration the Childs protections, and put great efforts to secure

them from criminal committment. One of the rights of child is to protect her from Sexuall Assualts.
That leaves irremovable dangerous consequences such as rape. A child usually is subject to rape
because she has not reached the age to assess her actions and behaviours. In addition, she might not
be able to adequately defend herself or resist circumstances along with little experce in dealing with
these situations in her life. Subsquenty, these circumstances eases the commitment of the rape with
her consent or not, that is why almost all criminal laws try to protect the victum of crime. This
protection can be reached either aggravating the punishment on criminals or not taken her consent
into account with regard to the existence of the crime, rather her incomplete consent might be
considered as amitigating circumstance that reduses the punishment depending on different
criminal laws in diffirent countries.
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جودة التدقيق الخارجيدور العوامل المؤثرة في 
دراسة تطبيقية يف عينة من مكاتب التدقيق اخلاصة العراقية

**حممد حويش عالوي الشجرييو *شلري عبدالرمحن رشيد

العراق-، إقليم كوردستانجامعة دهوك،فاكليت االدارة واالقتصاد *
العراق-إقليم كوردستان، جامعة دهوك،االدارة واالقتصادفاكليت**

)2015آذار، 1:،  تاريخ القبول بالنشر2015شباط، 1:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
العوامل المؤثرة وجودة ، فضال عن اختبار وتحليل العالقة والتاثير بين العوامل المؤثرة وجودة التدقيقواقع تقييم وتحليل بحثتناول الي

تحديد وقياس وتحليل جودة التدقيق لمكاتب وشركات التدقيق من أهمية بحثتنبع أهمية الو . الخاصة العراقيةالتدقيق في مكاتب التدقيق
بحثفقد استهدف اللذا .للمتطلبات الدولية المتزايدة بضرورة توافر متطلبات الجودة وإقرار وااللتزام بمعايير جودة التدقيق الخاصة العراقية نظراً 

من تلك المتغيرات وطبيعة العالقة بينهما في ظل الممارسات السائدة في البيئة العراقية لتحديد مواطن القوة والضعف لوقوف على واقع كلا
فرضيات رئيسة موجهة الختبار واقع متغيرات ثالثفقد تم تبني بحثوبغرض تحقيق اهداف ال. يد للبحث في وضع الحلول المناسبةللتمه

المنهج التجريبي تم اعتماد جانب التطبيقي الفي ف.الخارجيالتدقيقعوامل المؤثرة وجودةثير المفترض بين الة والتأعن إختبار العالقفضالً بحثال
للحصول على البيانات الخاصة بالعوامل المؤثرة من تم استعمال استمارة االستبانة ، فيما الكمي الرياضيالتطبيقي القائم على التقييم والتحليل 

لفترة تتراوح بينالعراقية، فيما تم اعتماد البيانات المالية السنويةة ئالعاملة في البيتدقيق للةمكتب وشرك) 41(راء اصحاب استطالع اخالل 
المنشورة من خالل سوق العراق لألوراق و مؤشرات السوق الخاصة بتقييم واختبار جودة التدقيق الخارجي و عمال الاتمنشآل) 2008-2012(

الى مجموعة من االستنتاجات كان من أبرزها ان نوع ومستوى وواقع العوامل الموثرة في جودة بحثالفقد توصلًا على ذلك،وتأسيس. المالية
عوامل في تلك الثير عن ضعف تأفضالً . التدقيق لمكاتب وشركات التدقيق الخاصة العراقية بمستوى اليؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة عالية

. وشركات التدقيق المحليةجودة التدقيق لمكاتب 

.العوامل املؤثرة ، جودة التدقيق ، مكاتب التدقيق اخلاصة ، العراق:الكلمات الدالة

المقدمة

متزايدة وانتقادات مستمرة يف واجهت مهنة التدقيق ضغوطاً 
بعد سلسلة من الفضائح احملاسبية يف عامالسنوات االخرية 

االت غش وحتريف جوهرية يف القوائم بسبب وجود ح)1970(
املالية، وتزايد الدعاوي القضائية املرفوعة ضد املدققني، 
وخصوصا بعد تعرض العديد من الشركات االمريكية الكبرية 

اكرب قبل للفشل بالرغم من خضوع قوائمها املالية للتدقيق من 

لذا فقد سامهت فضائح الشركات مثل. مكاتب التدقيق
Enron)(يار شركة وا(Anderson) للتدقيق يف رفع االهتمام

واهتمامًا كبريًا بالعوامل املختلفة اليت قد ودة التدقيق العاليةجب
وكان االهتمام منصبا على . يكون هلا تأثريًا يف جودة التدقيق

حتقيق جودة التدقيق العالية من خالل التاكيد على خلو 
أو حتيز من وجهة نظرية املعلومات املالية من اية أخطاء أو سهو 

تدقيق الجودةتعدلذا .chadegani)2011:312 ,(الوكالة
التدقيق ملا تساهم به من عمليةأطرافلكافةضروريًامطلًبا
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وعدالةدقةلتحقيقالتقارير املاليةعلىوالثقةاملصداقيةإضفاء
ف اطرايعتمد عليهابتلك التقارير اليتالواردةاملاليةاملعلومات

م االقتصاديةعديدة يف اختاذ تسعى املنظماتكما. قرارا
علىللمحافظةالتدقيقجبودةاالرتقاءمن جانبها إىلاملهنية

املستفيدة األطرافمكانة املهنة ومسعتها من خالل تلبية مصاحل
والتأكدواالرشادات املنظمةاملعايريإصدارخاللمناملختلفة

ارتتطبيقها للحفاظ واألمن .قاء مبستوى الطلب على خدما
طبيعة ونوع و اىل تناول مفهوم لبحثاسعىويف هذا السياق ي

تساهم يف رفع مستوى جودة التدقيقالعوامل اليت تؤثر و 
. )2008:93،االهدل(

تمع ان ما: مشكلة البحث على املستوى املايل أصاب ا
أداءيفقنياملدقإمهال وتقصريعنناجتةماديةأضرارمنالدويل

م وحصول فضائحاملطلوبة،والدرجةالوجهعلىاملهنيةواجبا
يقود اىل التساؤل . يف العاملالشركاتكربياتلدىاإلفالس

حول مستوى جودة التدقيق اخلارجي ملهنة التدقيق يف العراق، 
ونوع ومستوى وواقع العوامل املؤثرة يف جودة ودرجة مسامهتها يف 

بحثلذا تتمحور مشكلة ال.اخلارجيرفع جودة التدقيق
: امهينور حمليت مت تصنيفها يف مبجموعة من التساؤالت البحثية ا

:جودة التدقيقالمؤثرة في عوامل ال:االوللمحورا
اليت تؤثر يف جودة التدقيق ؟برز األماهي طبيعة ونوع العوامل .1
التدقيق ماهو واقع العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق يف مكاتب .2

اخلاصة ؟
كيف ميكن تقييم العوامل على مستوى مكاتب التدقيق .3
؟اصةاخل
كيف ميكن تقييم تأثري تلك العوامل يف مستوى جودة.4

التدقيق ؟
:التدقيق الخارجيجودة: المحور الثاني

كيف ميكن تقييم جودة التدقيق اخلارجي ملكاتب التدقيق .1
اخلاصة؟

التدقيق اخلارجي يف مكاتب التدقيق ما هو مستوى جودة .2
العراقية ؟

كيف تؤثر عوامل اجلودة يف مستوى جودة مكاتب التدقيق .3
احمللية ؟
:البحثأهمية

:من خالل كونهُ أمهية البحث تنبع
االوىل يف البيئة احمللية اليت تتناول حتديد وقياس وحتليل احملاولة.1

ملكاتب وشركات التدقيقواقع العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق 
.العراقية على املستوى التطبيقي اخلاصة

االوىل يف حتديد وقياس وحتليل جودة التدقيق ملكاتب احملاولة.2
.قيق اخلاصة العراقية بشكل تطبيقيوشركات التد

تناولت تعد الدراسة من اوىل الدراسات يف البيئة احمللية اليت .3
وامل اجلودة الفعلية يف جودة ثر عبشكل تطبيقي قياس عالقة وأ
.التدقيق ملكاتب التدقيق احمللية

يستهدف البحث على املستوى النظري بيان : أهداف البحث
املربرات النظرية للعالقة والتأثري بني العوامل املؤثرة وجودة 

وعلى املستوى التجرييب فإن أهداف البحث ميكن . التدقيق
:ةالتعبري عنها من خالل احملاور االتي

تدقيق يف جودة اليف برز األحتديد طبيعة ونوع العوامل املؤثرة .1
.البيئة احمللية

ثري عوامل اجلودة جمتمعة وبشكل فردي يف تقييم درجة تأ.2
.جودة التدقيق ملكاتب التدقيق احمللية العراقية

بغرض إختبار مشكلة البحث مت وضع :فرضيات البحث
:األتيةوالفرعيةالرئيسةالفرضيات

ضعف واقع العوامل املؤثرة يف جودة :الفرضية الرئيسة االولى
.التدقيق ملكاتب وشركات التدقيق احمللية 

ضعف مستوى جودة التدقيق لدى :الفرضية الرئيسة الثانية
.مكاتب وشركات التدقيق احمللية 

ذو داللة إحصائية ثريعالقة وتأهناك:الفرضية الرئيسة الثالثة
ملكاتب وشركات التدقيقوامل املؤثرة وجودةالعبنيمعنوية

الفرضياتعنهاويتفرعالتدقيق اخلاصة العاملة يف البيئة العراقية،
:االتيةالفرعية
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ذو داللة احصائية معنوية بني حجم هناك عالقة وتأثري.1
.مكتب التدقيق وجودة التدقيق

ص ذو داللة احصائية معنوية بني التخصهناك عالقة وتأثري.2
.املهين ملكتب التدقيق وجودة التدقيق

ذو داللة احصائية معنوية بني وجود نظم هناك عالقة وتأثري.3
.رقابة اجلودة ملكتب التدقيق وجودة التدقيق

ذو داللة احصائية معنوية بني خربة وتاهيل هناك عالقة وتأثري.4
.العاملني يف مكتب التدقيق وجودة التدقيق

ذو داللة احصائية معنوية بني أتعاب هناك عالقة وتأثري.5
.التدقيق ملكتب التدقيق وجودة التدقيق

ولتحقيق أهداف البحث مت تقسيمه إىل اربعة حماور تناول األول 
أبرز الدراسات السابقة ذات العالقة فيما تناول الثاين متهيد 
نظري ملتغريات البحث أما الثالث فتناول الدراسة التطبيقية، فيما 

.الرابع عرضاً ألبرز استنتاجات وتوصيات البحثتناول 

الدراسات السابقة
:الدراسات السابقة العربية-أوالً 

هذه الدراسة تناولت):2003أسماعيل وقطب، ( دراسة . 1
تدقيق عمليةأداءجبودةاملرتبطةاملختلفةالعواملفحص وحتليل

ودوراالصلةذاتاجلهاتأو، واألطرافيف مصراحلسابات
لقياساقرتحتاليتوالنماذجالشأن،هذايفاملهنيةاملنظمات

هذهعلىمعنيعنصرأوعاملأثرقياسالتدقيق أوجودة
التوصلوحماولةسابقاً املبذولةاجلهودإستكمالبغرضاجلودة

إطاراقرتاحمتالتدقيق  وقدجودةعلىللحكمشاملإطارإىل
التدقيق وهىعمليةجودةيفتؤثراليتاملختلفةالعوامليتضمن
التدقيق،وبعمليةوبالعميل،التدقيق،مبكتبمرتبطةعوامل

متكذلكاملالية،القوائمومبستخدمياملهنية،وباملنظمات
قياسهاوكيفيةالعواملذهاملرتبطةواملتغرياتالعناصرتوضيح
.تدقيق احلساباتجودةعلىتأثريهاواجتاه

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة ): 2005بو هين ، أ( دراسة .2
وحتديد العوامل املؤثرة يف جودة تدقيق احلسابات من وجهة نظر 
مدققي احلسابات يف فلسطني، وحتديد االمهية النسبية لكل 

عنصر، واخلروج بنتائج وتوصيات تساهم يف رفع وتطوير أداء 
مكاتب التدقيق يف فلسطني، مع تقدمي بعض االرشادات 

ولتحقيق أهداف . للجمعيات واملؤسسات املنظمة للمهنة
والذيالدراسةجمتمعالدراسة مت تصميم استبانة وتوزيعها على 

قطاعيفالعاملةالتدقيقوشركاتمكاتبأصحابيفيتمثل
احملاسبنيجلمعيةالتابعةاملكاتبجلنةلدىواملعتمدةغزة

منجمموعةإىلالدراسةتوصلتوقد.الفلسطينيةواملراجعني
العملية،واخلربةالعلمي،التأهيلمنكالً اعتبارأمههامنالنتائج
منعليهااملتعارفالتدقيق مبعايرياحلساباتمدققإملامومدى
وإن.احلساباتتدقيقجودةيفإجيابياً واملؤثرةاهلامةالعوامل

علىاجلودةرقابةوإجراءاتلسياساتالتدقيقمكاتبتبين
اخلدماتجودةحتسنييؤدي إىلأنشأنهالتدقيق منالأعم

.املكاتبهذهقبلمناملقدمة
مفاهيم تناولت هذه الدراسة ) : 2008االهدل ، ( دراسة . 3

جودة التدقيق والعوامل املؤثرة عليها وذلك من وجهة نظر 
واعتمدت . األطراف املهتمة بعملية التدقيق يف البيئة اليمنية

ملنهج الوصفي التحليلي على جمتمع الدراسة الدراسة على ا
). املدققني، املدراء املاليني، موظفي االئتمان يف البنوك( واملتمثل 

وتوصلت اىل جمموعة من النتائج أبرزها أن مجيع األطراف 
املهتمة بعملية التدقيق توافق على أن العوامل حمل الدراسة تؤثر 

التدقيق من أهم على جودة التدقيق، وكانت خربة فريق عمل
العوامل املؤثرة على جودة التدقيق بشكل عام، وااللتزام مبعايري 
التدقيق، وااللتزام مبعايري الرقابة على جودة التدقيق، والسمعة 
املهنية ملكتب التدقيق، مث هيكل الرقابة الداخلية، وأخرياً 

.االتصاالت اجليدة بني فريق التدقيق والعميل
العواملموضوعالدراسةهذهتُعاجل):2013العيد ، (دراسة . 4

يفودورهااحلساباتحملافظياملهيناألداءجودةعلىاملؤثرة
عملياتحدوثمنالتقليلبالتايلوالتدقيق ،خماطرضبط
دراسةيفالبحثخاللمنذلكواجلوهرية،واألخطاءالغش
مهنةسةممار علىتأثريرأى الباحث أن هلااليتالعواملوحتليل

علىتؤثراليتالعواملاجلزائر، وتصنيفيفتدقيق احلسابات
بعمليةالتدقيق وأخرىمبكتبترتبطعواملإىلاحملافظنيأداء
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مهنةلتطورتأرخيياستعراضوبعد.خارجيةالتدقيق وعوامل
اليتاألخريةلإلصالحاتوالتطرقاجلزائريفواحملاسبةالتدقيق 

التدقيق يفبيئةدراسةإىلإضافةنة،املهمستوىعلىّمتت
خاللمنللموضوعمكملةاإلحصائّيةالّدراسةجاءتاجلزائر،

احلساباتمدققيمنلعينةواستقصاءشخصّيةمقابالت
موآرائهمعلىللوقوف حولنظرهموجهاتوتوجها
.الّدراسةمشكلة

:الدراسات السابقة االجنبية - ثانياً 
تناولت هذه الدراسة :)Wong, 1993)&Teohدراسة.1

مدى ارتباط حجم مكتب املدقق مع جودة التدقيق، حيث يتم 
تعريف املدقق عايل اجلودة باملدقق الذي يقدم تقارير األرباح 

وتعتمد مصداقية تقرير االرباح املدركة على . أالكثر مصداقية
واستجابة املستثمرين ،)Verrecchi&holthausen(منوذج 

كما تناولت الدراسة أيضًا فيما إذا كان معامل . ألرباحملفاجأة ا
وغري ريةخيتلف بني شركات التدقيق الكب)Erc(استجابة األرباح 

وهذا يوفر اختبار الفرضيات املشرتكة بأن حجم املدقق . الكبرية 
وتوصلت .املعدل)(h-vهو دالة ملصداقية املدقق حسب منوذج 

ك بأستخدام منوذج االحندار الدراسة بعد اختبار الفرضيات تل
معامل استجابة االرباحأن املتعدد واملربعات الصغرى العادية اىل

Erc)(إحصائيا أعلى بشكل لعمالء شركات التدقيق الكربى
وهذه . ملحوظ باملقارنة مع عمالء شركات التدقيق غري الكبرية

النتيجة بنيت يف ظل عينة متطابقة من الشركات وفقا للقطاع ، 
ينة تبادلية من شركات وفقا للتحول من وإىل املدققني يف وع

.الشركات الكبرية اىل شركات غري الكبرية
تقوم هذه الدراسة على ):et al.,2008Behn(دراسة .2

هناك عالقة اجيابية بني جودة التدقيق وجودة القوائم أنافرتاض
ا تسعى اىل املالية جودةما إذا كانتالتحقق يف، وبالتايل فا

من خالل باألرباح احملاسبيةالقدرة على التنبؤالتدقيق ترتبط مع
. مسات تنبؤات االرباح من قبل احملللني املالينيالرتكيز على

حتليالت احلساسيةوأعتمدت الدراسة يف منهجيتها على  
النتائج من خالل تكرار االختبارات متانةللتحقق مناملختلفة

ت اليت مل حيدث فيها تغيريًا ملدققيها، باستخدام عينة من الشركا

ميكن أن يكون عامًال مهمًا يف تغيري جودة املدققألن تغيري
، ومالحظة وإختبار عينة فرعية من الشركات خدمات التدقيق

اليت كان فيها رأي التدقيق نظيف يف سنة الدراسة على وجه 
اخلصوص على افرتاض أن احتمال اخنفاض جودة التدقيق 

ملة هو أعلى بني هذه الشركات من الشركات اليت حتصل احملت
ومن مث اختبار وبشكل منفصل حاالت . على رأي غري نظيف

االبالغ عن اخلسارة  للعمالء اهلادفني للربح، والعمالء الذين 
لديهم ثالثة على األقل من احملللني مقابل أولئك الذين لديهم 

. بل العمالء الصغارأقل من ثالثة حمللني، والعمالء الكبار مقا
أمهها اىل ان منالنتائجمنجمموعةإىلتوصلت الدراسةوقد

هناك عالقة إجيابية بني جودة التدقيق ودقة التوقعات وعالقة 
.سلبية بني جودة التدقيق وتشتت التوقعات

هدفت هذه الدراسة اىل توثيق : ajm, 2009)-(Alدراسة  .3
الئتمان حول ما يتعلق بالعالقة تصورات احملللني املاليني ومدراء ا

بني فاعلية جلنة التدقيق وحجم مكتب التدقيق وجودة التدقيق 
م وتقليل دوران ، حيث يتميز السوق املايل بالتقديف البحرين

مدراء جملس الشركات املدرجة يف السوق املايل، واخنفاض 
أعتمدت الدراسة يف و . عمليات االندماج والشراء يف السوق

على توزيع استبيان الكرتوين على مدراء االئتمان منهجيتها 
واحمللليني املاليني حول قضايا متعلقة حبجم شركة التدقيق ومسات 

سلسلة من املقابالت مع املدققني كذلك إجراء جودة التدقيق، و 
الكبار ومكاتب التدقيق والبنوك وشركات االستثمار حول 

وقد.لتدقيقالقضايا اخلاصة حبجم شركات التدقيق وجودة ا
بأن مصداقية أبرزهاالنتائجمنجمموعةإىلتوصلت الدراسة

القوائم املالية هي دالة حلجم شركة التدقيق، وأن خصائص 
الشركات االربعة الكبرية تسمح هلم بإصدار تقارير ذات جودة 

.أعلى من الشركات غري الكبرية
إىلهدفت هذه الدراسة: Alsoraiem, 2011)(دراسة  .4
ييم القضايا واملسائل اليت تؤثر على جودة التدقيق اخلارجي تق

وأثرها على شركات االعمال بالرجوع إىل االطار النظري حملاولة 
االجابة على األسئلة البحثية وحتليل البيانات، واستخدمت 

يف التقارير السنوية العامة لفرتة ترتاوح يتحليلالنهج املالدراسة 
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وحدة فحص برنامج نشرها من ِقبلاليت مت) 2011- 2007(بني 
للعينة املختارة من شركات التدقيق االربعة الكبرية )Aiu(التدقيق

).٪90(اليت متثل نسبتهم من سوق التدقيق يف أوروبا حوايل 

أنه ال يوفر حتليل احملتوى صورة شاملة اىل وخلصت الدراسة، 
ت جلودة التدقيق، ومع ذلك فإن استخدام البحوث واملالحظا

وعالوة . األولية قد يفسر األسباب الكامنة وراء هذه القضايا
على ذلك، مل يتم تصميم التقارير السنوية العامة من ِقبل وحدة 

متاما لتوفري حتليل شامل وتقييم مقارن بني )Aiu(فحص التدقيق
حجم (شركات التدقيق بسبب جمموعة واسعة من املعايري مثل 

ق الفردية، والعمالء، وعينة من الشركة، وعدد عمليات التدقي
تقارير التدقيق  اليت مت مراجعتها من ِقبل وحدة فحص التدقيق 

)aiu.(
هدفت هذه الدراسة :)(Sundgren et al., 2013دراسة  . 5

التحقق يف كيفية االختالف بني جودة التدقيق وتسعري اىل بيان 
اسة وأعتمدت الدر . التدقيق مع حجم املكتب أو شركة التدقيق

يف منهجيتها على استخدام العقوبات التأديبية الصادرة حبق 
ومنوذج تلبية متطلبات اجلودة كمقياس جلودة التدقيق، املدققني ل

االحندارات املتعددة ألختبار ما اذا كان احجام مكاتب التدقيق 
وبينت . والشركات هلا عالقة مع إحتمال العقوبات التأديبية

ة عكسية قوية بني احتمال فرض وجود عالقنتائج الدراسة 
الكبار، )6(العقوبات وحجم مكتب التدقيق لغري املدققني
. الكبرية)6(وهذه العالقة ليس هلا أمهية لدى شركات التدقيق

ًا حيث أن  كما وجدت بان اتعاب التدقيق تتبع منطًا مشا
مكاتب وشركات التدقيق الكبرية تبذل املزيد من اجلهد كما 

وأخريًا تشري . الكها خربة أكرب من الشركات الصغريةوتتسم بإمت
النتائج إىل أن جودة التدقيق تتمايز بني مكاتب التدقيق يف 

.سوق القطاع اخلاص
حاولت الدراسة اجياد : Clinch, 2012)&(Zhuدراسة . 6

من عدم التدقيقكيفية تقليل جودةالتفسريات واملربرات الالزمة ل
بالرتكيز املستثمرين اخلارجيني و لشركاتبني امتاثل املعلومات

األسهم(سوقيفاملستثمرينبنيعلى عدم متاثل املعلومات
ترتبط التدقيقجودةما إذا كانت، والتحقق يف)اخلياراتو 

املبلغني وغري املبلغنيبني املستثمرينعدم متاثل املعلوماتخبفض
ى منوذج وأعتمدت الدراسة يف منهجيتها عل.يف هذه األسواق

االحندار ألختبار العالقة بني أطراف الوكالة إلختبار عدم متاثل 
) 4062(باستخدام عينة مكونة مناملعلومات وجودة التدقيق 

يف سوق الواليات )2005–2002(شركة ولفرتة ترتاوح بني
التدقيق العالية تساهم جودة إىل أنوتوصلت الدراسة. املتحدة

.ات املقدمة للسوق املايلاملعلوميف زيادة حجم ودقة 
تتناول : )Standing advisory group , 2013(دراسة . 7

هذه الدراسة مناقشة مؤشرات جودة التدقيق، اليت توفر نظرة 
ثاقبة حول جودة التدقيق للقوائم املالية ، مع الرتكيز على 
املقاييس اليت قد تكون مفيدة للغاية للجان التدقيق واملستثمرين 

خدمات التدقيق يف فريق التدقيق أو على مستوى عند تقييم
مؤشرات جودة جمموعة منوقد مت مجع وحتديد . الشركات

التدقيق واخلربة ودةجلالدراسات السابقةالتدقيق باالستناد على
من خالل النقاشنطاق طبيعة و ، صف الدراسة وأخرياً . السابقة 

فيها ةاألسئلترتبطعرض تلك املؤشرات من خالل استبانة 
.مبؤشرات جودة التدقيق 

ويف إطار التمييز بني البحث احلايل والدراسات السابقة فقد 
تناولت العديد من الدراسات العربية العوامل املؤثرة يف جودة 

اليت سعت اىل معرفة وحتديد )أبو هني(التدقيق ومنها دراسة 
ما العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق من وجهة نظر املدققني ، ا

ا حاولت عرض العوامل املؤثرة اىل )االهدل(دراسة  ثالث فا
املرتبطة مبكتب التدقيق، واملرتبطة بفريق (جمموعات منها 

امساعيل (دراسة اما ،)التدقيق، واملرتبطة باملنشأة حمل التدقيق
فقد تناولت حتديد وحتليل العوامل املؤثرة وتصنيفها )وقطب

دف ا لتوصل اىل اطار شامل حسب جمموعة من الفئات 
، بعض النماذج الرياضيةللحكم على جودة التدقيق من خالل 

حتديد وحتليل العوامل املؤثرة ودورها ) العيد(فيما تناولت دراسة 
اما الدراسات السابقة . يف ضبط خماطر التدقيق بشكل وصفي

االجنبية فتناولت العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق ومنها دراسة 
(Alsoraiem) اليت تعرضت لبعض العوامل املؤثرة يف جودة

Sundgrenet)(دراسة فيما تناولت . وحتليلها نظرياً التدقيق
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al. قياس جودة التدقيق بطريقة مباشرة من خالل استخدام
ا القت فwong)&(Teohاما دراسةالعقوبات التأديبية،  أ

Behn)سةاما درا. معامل استجابة االرباح الضوء على متغري 

et al.) ا فتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية من حيث أ
تركز على بيان جودة التدقيق ولكنها تلقي الضوء على متغري 

العالقة بني جودة التدقيق واليت مت قياسها من خالل حجم 
املدقق والتخصص الصناعي بشكل جترييب مع مسات تنبؤات 

)standing، فيما تناولت دراسة االرباح من خالل احمللل املايل 

advisory group) وما مييزها عن مؤشرات جودة التدقيق
ا تركز على مناقشة ووضع اطار فكري  الدراسة احلالية يف ا
جلودة التدقيق ومؤشرات القياس ، فيما تطرقت دراسة 

)Zhu&Clinch ( ملوضوع جودة التدقيق من خالل بيان دور
متاثل املعلومات ودور جودة التدقيق املدقق يف حل مشكلة عدم

فتتشابه هذه Al-ajm)(دراسة ،  اما يف إستقرار السوق املايل
ا تلقي الضوء على  الدراسة مع الدراسة احلالية من حيث أ

من حيث نطاق تطبيق الدراسة على متغري جودة التدقيق و 
مكاتب وشركات التدقيق والشركات املوجودة يف قطاع املصارف 

تثمار، إال أن الدراسة احلالية قد ركزت على عينة يشمل واالس
.مجيع القطاعات يف سوق العراق لألوراق املالية

لذا فان ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة املذكورة 
ا الدراسة االوىل يف العراق اليت تناولت بالتقييم  أعاله بأ

. ة يف جودة التدقيق والتحليل واقع مخسة من أهم العوامل املؤثر 
ا احملاولة األوىل اليت ربطت بني العوامل املؤثرة  فضًال عن كو
اليت ركزت عليها كثري من الدراسات السابقة ومنها حجم 

وجود نظم تدقيق، والتخصص املهين القطاعي، مكتب أوشركة ال
رقابة اجلودة، اخلربة والتأهيل، أتعاب التدقيق، بشكل تطبيقي ، 

ا الدراسة االوىل يف العراق اليت تتعرض لقياس فضًال عن ك و
وحتليل جودة التدقيق بشكل تطبيقي من خالل معامل استجابة 

. االرباح كأحد عوامل القياس غري املباشر جلودة التدقيق
التمهيد النظري للبحث

تتمثل تلك العوامل : العوامل المؤثرة في جودة التدقيق-أوأل
دية واملعنوية والفكرية واملهنية اليت مبجموعة من املقومات املا

متتلكها مكاتب التدقيق مبستويات خمتلفة واليت تؤثر بشكل 
تلك دتعو . غري مباشر يف مستوى جودة التدقيقمباشر او 

عندااالهتمامجيباليتاألساسيةاملقوماتمنالعوامل
العواملحتديدإىلحاجةهناكوأنالتدقيق،جلودةطرق الت

ااملؤث مكاتببنياجلودةمستوياتختالفإإىلتؤديرة أل
التعبري يتمأناملنطقيغريمنأنهالباحثنيبعضيرىو . التدقيق

دراسةجيبوإمناواحد،عاملخاللمنالتدقيقجودةعن
دفوذلكالعواملمنالتدقيق والعديدجودةبنيالعالقة
تسهلالوقتسنفويفالتدقيقجودةتوافرمدىعلىالتعرف
اليتالعواملمنجمموعةإىلالتوصلمتوقد . عليهاالرقابةعملية
املهنيةاخلرباتخاللمنالتدقيق وذلكعمليةجودةيفتؤثر

والذينللمهنةاملمارسنياملدققنيمنجمموعةلدىاملرتاكمة
علىنشاطهامتارساليتمكاتب التدقيق الكبريةيفيعملون
واالكادميية واجلهات املهنيةاملنظماتعملتاذ. دويلمستوى

التدقيقجودةيفاملؤثرةالعواملحتديدعلىالتدقيقاملنظمة ملهنة
et(الدرجاتأعلىاىلالتدقيقمبهنةاألرتقاءأجلمن

al.,2011:253-254Kilgore( .ساتراالدمنالعديدوهناك
يع أحناء على مدى العقود املاضية من مجوالتجريبية املسحية

يفتؤثراليتالعواملأهمعنالبحثأجلمنأجريتاليتالعامل
إىل سبع جمموعات هي هذه الدراساتوتصنفالتدقيق، جودة

Chadegani, 2011 : 313)() :1( قياسالإستخدامدراسات
) 2(التدقيق، للعوامل املؤثرة يف جودةاملباشر أو غري املباشر

دراسات)3(،)اإلختالف(مايز التمصدرعلى أساسدراسات
دراسات )4(املخرجات،املدخالت والعمليات و تعتمد على

السلوكيةوجهات النظر)5(التنظيمية،ركزت على اجلوانب 
حول عوامل جودة التدقيق تصورات) 6(وجودة التدقيق، 

.دراسات أخرى) 7(املختلفة،
حد بعض الدراسات على عامل واركزتويف هذا السياق فقد 

يف عالقته جبودة التدقيق، وهناك دراسات اخرى ركزت على 
ابرز تلك جمموعة من العوامل يف عالقتها جبودة التدقيق ومن 
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، عة املدقق، املسؤولية القانونية، مسمكتب التدقيقحجم : العوامل
، اخلربة لتخصص القطاعي، نظم رقابة اجلودةاتعاب التدقيق ، ا

:De Angelo ,1981(والتأهيل  183-199(،Choi et al. ,
2010 : 73- 97)(،2012 : 1737–1765)

Skinner&Srinivasan( ،et al. , 2005 : 36-113)(
Francis،, 2003 :48-429)Fergusonet al.( ،

Venkataraman, 2008 : 45-1315)(،Alsoraiem,
2011:12-28)( ،2010: 71–82) et al.,Casterella(.

التدقيقجودةخيتلف مفهوم:جودة التدقيق الخارجي- ثانياً 
،املدققني(ذات العالقة باجلودة الفئاتنظروجهاتختالفأب

وفقاً املفهوم، اذ يتحدد)ومستخدميهااملالية القوائممعدي
):2006:107والعنقري،الشاطري(مها لذلك مبستويني

القوائمدميمستخنظروجهةخاللمنيتحددعام،مفهوم.1
حيققوالذيللمدقق،املهينالرأيخصائصعنويعرباملالية،
مإلإشباعاً  لبيئةواالقتصاديةالعمليةالقيودحدوديفحتياجا
.التدقيق

فيمااملدققنينظروجهةخاللمنيتحددتشغيلي،مفهوم.2
باملعايريااللتزامدرجةحيثمنالتدقيقمهمةبأداءيتعلق

املوضوعة،واملوازناتوالربامجباخلططااللتزامومدىاملهنية،
يفتوجداليتواملخالفاتاألخطاءاكتشافودرجةواجتاه

.واالبالغ عنهااملاليةالقوائم
بان مفهوم جودة التدقيق يعد مفهوماً اكثر مشولية انرى الباحثيو 

ا،  لذا ليعرب عن كافة مراحل عملية التدقيق ومواردها ومكونا
ن خالل مكونات فهوم جودة التدقيق ممن التعبري عن ميك

:يتعملية التدقيق باأل
تتمثل : جودة التدقيق من ناحية مدخالت عملية التدقيق.1

هيل ق باملدققني أنفسهم ومتطلبات التأمدخالت عملية التدقي
، تطلبات الكفاءة والتعليم املستمراملهين العلمي والعملي وم

الرفيع والصفات الشخصية السلوك املهين عن االستقاللية و فضالً 
ا . املطلوبة ال تعرف اجلودة على ا لتزام املدقق إ" ويف هذا ا

باملعايري املهنية للتدقيق وقواعد وآداب السلوك املهين وإرشادات 
التدقيق والقواعد واإلجراءات اليت تصدرها املنظمات املعنية مبهنة 

ة واستقالل املدقق ومبا حيقق التدقيق واحملافظة على حياد ونزاه

" لألطراف ذات الصلة األهداف املتوقعة من عملية التدقيق 
)20087 :املربوك ،( 

ال :جودة التدقيق من ناحية العملية او االداء.2 ويف هذا ا
، (Krishnan & Schauer, 2000 : 14)( كل من  ار ـأش

 )Copley&Doucet, 1993: 88(تعنى تدقيق الى أن جودة ال
بالمعايير المهنية التى تصدرها دققني لتزام المإمدى " 

ويعين ذلك درجة فهم وتطبيق وااللتزام، " املهنية المنظمات 
خاللمنوذلكالتدقيقعمليةتنفيذعنداملهنيةباملعايري

تنفيذهاعلىواإلشرافواملوازناتالربامجووضعاجليدالتخطيط
عدمخماطرتقليلإىليؤدىوهذا،ابالتقيدالعملفريقوإلزام

بالقوائمتوجداليتاجلوهريةواملخالفاتاألخطاءعنالكشف
,DeAngelo)أما.)6: 2003وقطب، إمساعيل( املالية 

التدقيق جودةبنيربطوامناوائلمنفتعد (186 :1981
املالية والتقرير قوائماليفلألخطاءأكتشاف املدققوإحتمال
ا " تدقيق ودة الـجحيث عرفت عنها،  دقق زيادة قدرة المبأ
" .ة استقالله ـادة درجـبية وزيـالمحاساكتشاف االخطاء على 

ويف هذا السياق :جودة التدقيق من ناحية المخرجات.3
بأنها " تدقيق جودة الاىل ) 65Palmrose , 1988 :(أشار 

". القوائم المالية مي لمستخددقق دمها المة التى يقـدرجة الثق
Lee )(وعرفها  et al. ,1999: 228 "ال أن ال ـبأنها احتم

خطاء تقريراً نظيفاً فى قوائم مالية بها أدقق يصدر الم
" .ة ـجوهري
، من األمور الصعبةتدقيق عملية تحديد جودة الد تعلذلك 

تعد اإال أ، ا وتعدد المستفيدين منهاـوذلك الختالف طبيعته
وذلك لألسباب طراف عملية التدقيق ، أطلباً أساسياً لكافة 

Scott(اآلتية  & Pitman, 2005: 802:(

ة ـودة ممكنـبأعلى جتدقيق تنفيذ عملية المدقق العي يرا.  1
.مصداقية ممكنة على تقريرهء أكرب فاـإلض

الثقة على فاء فى إضتدقيق محل الالشركة ترغب إدارة .2
بأعلى جودة تدقيق  عملية الاء مما يتطلب أد، يةقوائمها المال

.ممكنة
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ترى المنظمات المهنية أن تحقيق الجودة عند تنفيذ مهام . 3
كافة بمسئولياتها تجاه تدقيق مهنة الفاء من وـيضتدقيق، ال

.األطراف المعنية
فقد اتجهت أنظار تدقيق نظرا لحدة المنافسة بين مكاتب ال. 4

تدقيق كعامل الى جودة عملية الء دققني والعمالمن المكل 
.تدقيقمن خالله يتم التمييز بين  مكاتب الجيحي تر

يف جماالت مهمة ورئيسة تعكس التدقيقجودةأمهيةتنبعاذ 
االهداف املتوخاة من السعي لتحقيق اجلودة واليت ميكن حتديدها 

:)5: 2008،االهدل(باٍأليت 
مبثابةاملهنيةاملعايريتعد:المهنيةبالمعاييرااللتزامتأكيد.1

املعايريهذهوحتتويالتدقيق،إجراءاتوتطبيقلتحديدإرشادات
وإجراءاتسياساتعلىاجلودةعلىالرقابةمعايريخصوًصا

وبالتايل.املدققومكاتبأفرادمنكلأداءحتسنيإىلدف
هنية،املباملعايريوااللتزامالتدقيقجودةبنيمتبادلةعالقةهناكف

جبودةالتدقيقعمليةأداءإىلاملهنيةباملعايريااللتزاميؤديحيث
متسكيؤكدمالئممبستوىالتدقيقعمليةأداءأنكماعالية،

.املهنيةباملعايرياملدققني
عرفت:التدقيقفيالتوقعاتفجوةتضييقفيالمساهمة.2

Porterاالتدقيقيفالتوقعاتفجوة توقعاتبنيالفجوةبأ
تمع تمعيدركهكمااملدققنيأداءوبنياملدققنيمنا ومتثل. ا
التدقيقيفالتوقعاتلفجوةالفرعيةاملكوناتأحداجلودةفجوة
ا واملدققنياملستخدمنيمنكلتوقعاتبنياالختالفات"بأ
تلكوتشكيلتكوينوعواملاملؤداةالتدقيقخدماتجودةجتاه

اخنفاضهولوجودهاالرئيسالسببأنعلىكدوأ،"اجلودة
املتعارفاجلودةومعايريالتدقيقمعايريعنللمدققالفعلياألداء
يعتربالتدقيقعمليةأداءجودةاخنفاضأنأكدكماعليها،

.التدقيقيفالتوقعاتفجوةوجودأسبابأهمأحد
الموجودةواألخطاءالمخالفاتاكتشافإمكانيةتعزيز.3

منكبريًااهتماًماالعنصرهذهلقد نال:الماليةالقوائمفي
الثمانينياتفرتةيفالباحثنيمنوالعديداملهنيةاملنظمات

منالعديدفشلبعدخصوًصااملاضي،القرنمنوالتسعينيات
اجلودةذواملدققنيأناعتبارعلىوذلكاملنشأت الكبرية،

يفاملوجودةواملخالفاتاألخطاءباكتشافيقومونالعالية
.املنخفضةاجلودةذواملدققنيمنأفضلبشكلاملاليةالقوائم

يفالتعارضزادكلماأنهيفرتض:الوكالةصراعاتتخفيض.4
زادتكلما)املسامهني(واألصيل)اإلدارة(الوكيلبنياملصاحل
إىلاحلاجةزادتالوكالةتكلفةزادتوكلماالوكالة،تكلفة
بعكسعالية،جودةذاتخدماتتقدمتدقيقتبمكا

وبالتايلضئيلةااملصاحليفالتعارضدرجةتكوناليتاملنشأت
بنيطرديةعالقةهناكأنأيالوكالة،تكاليففيهاتنخفض
.التدقيقجلودةالعليااملستوياتعلىوالطلبالوكالةصراعات

يتضمن:الشركاتحوكمةمفهومتدعيمفيالمساهمة.5
توفريتستهدفاملبادئمنجمموعةالشركاتحوكمةمفهوم

خارجيةوتشريعضبطوأدواتفعالة،داخليةرقابةإجراءات
علىالسيطرةعمليةيفمهمدورالتدقيقجلودةو . صارمة
والرقابةاحملاسبةنظمتقييمخاللمنوذلكوتوجيهها،املنشأة

اليتاملخاطرعنفصاحاإلعمليةيفالرأيوإبداءالداخلية،
املخاطر،هذهملواجهةتتخذهااليتواإلجراءاتاملنشأةتواجهها

بينهااالتصالسبلوحيسناملنشأةأهدافالنهايةيفحيققمبا
.املسامهنيوبني

أحداألتعابعلىاملنافسةتعترب:جيدةتنافسيةأداة.6
سليبتأثريمنهلاملاوذلكالتدقيق،مهنةدداليتاملخاطر

جودةمثومنالتدقيق،إجراءاتونطاقاملدققني،استقاللعلى
ميزةلتحقيقجيدةاسرتاتيجيةأداةاجلودةوتعترب.التدقيق
وحتسنيالسوقية،احلصةلتنميةووسيلةاخلدمة،سوقيفتنافسية

.العمالءووالءرضاءوحتقيقالرحبيةمعدالت
:الماليةالقوائمومصداقيةقيقتقرير التدفيالثقةزيادة.7

التدقيق،بتقاريرالثقةلتدعيممهمالتدقيقجبودةاالهتماميعترب
املصداقيةإضفاءيفالتقاريرهذهتلعبهالذياملهمللدوروذلك
اختاذيفتستخدمواليتااجلمهورثقةوزيادةاملاليةالقوائمعلى

. التدقيقبعمليةهتمةاملاألطرافمنالعديدجانبمنالقرارات
,.et al(ويشري  2011: 253Kilgore( اىل أمهية التدقيق يف

وبالتايل تؤثر جودة  التدقيق التشغيل الفعال ألسواق رأس املال، 
على موثوقية املعلومات املالية املدققة، واليت بدورها تلعب دورا 
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هاما يف أسواق رأس املال وخصوصا يف التخصيص الفعال 
. االقتصاديةللموارد 

وجودة المؤثرة طبيعة العالقة واالثر بين العوامل - ثالثاً 
التدقيق منجودةيف املؤثرةالعواملدتع:التدقيق الخارجي

جلودةالتعرضعندااالهتمامجيباليتاألساسيةاملقومات
االتدقيق، مكاتببنياجلودةمستوياتاختالفإىلتؤديأل
أبرز العوامل امهيًة يف جودة التدقيق من بحث لناول اويت. التدقيق

جودة وأثر كل عامل من هذه العوامل يفوجهة نظر املدققني 
(Yi Chi ,2011: 201-229) 72، 2008االهدل، ( ،التدقيق

&Lung Chin( ،)Francis& Michael D.,2009: 1521–
1552 ( ،)Hoitash et al., 2007: 761-786(

:ومن اهم هذه العوامل
ا :حجم مكتب التدقيق. 1 أكدت الدراسة اليت قامت 

DeAngelo)( يف عام)(وهي من أوىل الدراسات يف 1981
ال، بأن حجم مكتب التدقيق هو مؤشر على جودة  هذا ا
التدقيق وذلك ألن الشركات الكبرية لديها املزيد من اإلمكانيات 

.اجلودةاليت جتعلها قادرة على احلفاظ على مستوى عاِل من 
اخذت العديد من الدراسات )(DeAngeloبعد دراسةو 

األخرى جتريبيًا دراسة العالقة بني حجم مكتب التدقيق وجودة 
، )(Krishnan&Schauer, 2000: 9-26التدقيق أمثال 

)Ghosh&Mood, 2005: 585- 612( ،Choi et al.,
2010: 73- وفرتاملكاتب الكبرية، واليت تؤكد مجيعها بأن)(97

اذ ان شركات . الصغريةاملكاتبمعمقارنةً جودة تدقيق عالية
التدقيق الكبرية متيل إىل وضع مزيد من الرتكيز على تدريب 
املوظفني ومراجعة النظري داخل الشركة وأكثر احتماًال إلستخدام 
إجراءات تدقيق وتقنيات مثل إجراءات التدقيق االلكرتونية 

لصغرية، وهذا يسهل نقل وتبادل مقارنًة مع مكاتب التدقيق ا
املعارف عرب مكاتبها املختلفة واحلفاظ على  جودة  اخلدمة يف  

كما . كل فروعها، ويسمى هذا التنبؤ مبنظور اجلودة املوحدة
Ferguson( يؤكد كل من  et al., 2003: 429-448(،

)Francis et al., 2005: 113-136( أن املدققني الكبار
ن خدمات التدقيق للعمالء تعاب أعلى عقادرين على فرض أ

متالكهم خاصية جودة التدقيق العالية اليت جتعلهم نتيجة إل

قادرين على رفع مستوى أتعاب التدقيق على الرغم من 
امتالكهم ميزة التكلفة يف إنتاج خدمات التدقيق ذات جودة 
مماثلة بسبب وفورات احلجم اليت متكنهم حىت من ختفيض 

إىل ) DeAngelo(ودعت . مع املكاتب الصغريةاألسعار مقارنةً 
جلودة التدقيق، حيث جتادل بأن مؤشرإستخدام احلجم ك

ا  شركات التدقيق الكبرية لديها قدرة أكرب على أداء واجبا
هم حوافز حلماية ، بسبب ان املدققني الكبار لديبإستقاللية

م يف األ ,Bugejaسم والعالمة التجارية والسمعةإستثمارا

2011: 278–293)(.
االوىل : ويتم قياس حجم مكاتب التدقيق بطريقتني خمتلفتني

بناءًا علىواآلخرالتدقيقيف مكتبالعمالءإىل عددإستناداً 
من الشركات املكتباليت حيصل عليهاإمجايل أتعاب التدقيق

املسجلة يف سوق االوراق املالية ، وترتبط أتعاب التدقيق مباشرًة 
زيادة و الرتباط ، وستقوم املكاتب مع إرتفاع األتعاب بساعات ا

.ساعات العمل اىل اخلربة يف تدقيق الشركات الكبرية

(Choi&et al., 2010: 73-97)

يعرف التخصص املهين على :التخصص المهني القطاعي. 2
أنه قيام املدقق بأداء خدمات التدقيق املستقلة اىل عمالء ينتمون 

، مبا يتضمن ذلك متاثل طبيعة العمليات اىل قطاع اعمال معني
ا الشركات يف نفس القطاع، وإمكانية احلصول على  اليت تقوم 

اجلالل،(املعارف واخلربات املتعلقة بطبيعة تلك العمليات 
فهناك عدد من الطرق اليت تستطيع شركات . )127: 2010

التدقيق من خالهلا حتسني جودة التدقيق عن طريق التخصص 
جمال تدريب املوظفني، وانشاء قواعد االستثمار يف(مثل املهين

البيانات، واإلشرتاك يف دراسة جمال التخصص القطاعي ، وبناء 
خزين معريف بصناعة حمددة واليت تساعدهم يف تدقيق عمالئهم، 
والعمل ضمن فرق التدقيق وتقاسم املعرفة املتجمعة وتزويدها اىل 

، فالتخصص يساهم يف بناء يةالعمالء مع جودة التدقيق العال
خربة املعرفة واالدراك بطبيعة النشاط اخلاضع للتدقيق من خالل 

ية املدقق ومعرفته اليت حصل عليها أثناء املمارسة العملوقدرة
، وهي معرفة مكتسبة بشكل ألداء جودة جيدة يف جمال معني

مباشر ضمن سياق معني مثل بيئة الصناعة من خالل اخلربات 
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.alلة وبشكل غري مباشر من خالل التعليم والتدريب ذات الص

, 2005 : 36-113)etFrancis( .
وقد وجدت العديد من الدراسات أن املدقق املتخصص يكون 
أكثر دقة وأكثر فاعلية عند تقييم مستويات املخاطر املالزمة 

-693 :2000 ,حلسابات حمددة هلذه الصناعة اليت ختصص فيها

712)Taylor( والكشف عن األخطاء للعمالء )Owhoso,

وتطوير املعرفة املهمة بشكل خمتلف تبعاً ) 883-900 : 2002
والقدرة على تقييم ) ,682003Thibodeau:(ال ختصصهم 

),582004Dunn&Mayhew:(خماطر التدقيق بشكل أكثر دقة

وإستخدام أمناط جديدة لتقييم وحتديد األخطاء املوجودة يف 
لذا فان ).,2006Hammersley: 309(م املالية القوائ

ال هم أكثر دراية بصناعتهم وهذا  املتخصصني يف هذا ا
يسمح هلم بأداء أفضل عند العمل مع عمالء الصناعة يف 
التخصص من العمل مع عمالء خارج صناعتهم خالل مرحلة 
التخطيط لعملية التدقيق وإصدار األحكام والقرارات من قبل 

بإستخدام معلومات غري كاملة، اذ ان املدقق يستفيد املدققني
من معرفته بالتخصص مما يساعد على تطوير متثيل املشكلة 

وهناك ).,2006Hammersley: 309(التدقيقية بأكتمال أكثر
:عدة مقاييس للتخصص املهين يف جمال التدقيق من ابرزها

دقق املحصة سوق صناعةحتسب: مقياس حصة السوق.أ
أتعاب من إمجايلكنسبةيف الصناعةأتعاب التدقيق لكسب 

: 34(معينة صناعةيفمدققكلاليت حصل عليهاالتدقيق
2001(Gratnling & Stone,،Yi Chi ,2011: 201-229)

&Lung Chin(.
على )Jones(منوذج يقوم :مقياس الحصة في المحفظة. ب

يكسبها تقييم التخصص من خالل نسبة أتعاب التدقيق اليت
ويقوم هذا . املدقق من قطاع معني ولكل اخلدمات املقدمة

النموذج على إفرتاض املبيعات أو املوجودات أو اجلذر الرتبيعي 
للموجودات كأساس لتقدير نسبة أتعاب التدقيق احملصلة من 

.)Jones(228-193: 1991,صناعة معينة 
كن بواسطتها وتعين الوسيلة اليت مي:نظم رقابة الجودةوجود.3

للمكتب التأكد إىل حد معقول بأن اآلراء اليت يبديها يف 

ا تعكس دائمًا مراعاته ملعايري  عمليات التدقيق اليت يقوم 
التدقيق املتعارف عليها، أو أية شروط قانونية أو تعاقدية، أو أية 

).3: 2008املربوك، ( معايري مهنية يضعها املكتب بنفسه 

دف نظم رقابة الضوابطمنمعقولمستوىتوفريإىلجلودةاو
التدقيقمهمةاجنازيفوتساعدالتدقيقعمليةتضبطاليت

اخلدمةتقدميعلىويساعدمنهااملتوخاةالفوائدحيققبشكل
علىالرقابةمعايريوتتمثل.املاليةالقوائمملستخدمياملناسبة
تتبناها ليتاوالسياساتاإلجراءاتمنجمموعةالتدقيق يفجودة

وفًقاالتدقيقمهامإلجنازاملعقولةالقناعةلتوفريالتدقيقمكاتب
علىللرقابةمعايريوجودويؤدي.للتدقيقاألساسيةللمبادئ

حتسني مستوىحيثمناملهنةأهدافحتقيقالتدقيق إىلجودة
ا وذلك،ادائهايفالثقةزيادةوبالتايلواستمرارها،ادائها لكو

): 65: 2008األهدل، (على تساعد
االتدقيقمكاتبسياساتتوثيق.أ .وإجراءا

مكتبأعمال(املنتج جبودةاملعقولالتأكيدحتقيق.ب
.)التدقيق

مكاتبوخدماتأعماللتسويقجيدةوسيلةتوفري.ج
.التدقيق

.حدوثهااملتوقعواألخطاءباملشكالتمبكرإنذارإعطاء.ح
.للمهنةللممارسنياملهنيةالكفاءةزيادة.خ
.املعنويةروحهمورفعاملساعدينحتفيز.د
.واملصداقيةاملوضوعيةزيادة.هـ
املكاتبأعماللفحصالتدقيقملكاتبالفرصةإعطاء.و

.األخرى
.التدقيق مهنةعلىالرقابةجلهاتالنظاميةاملتطلباتحتقيق.ي

مكاتب التدقيق وأكدت املنظمات املهنية على أنه جيب على 
ابالغ سياسات وإجراءات الرقابة على جودة التدقيق العامة 
ا بطريقة مالئمة، ملا لذلك من دور مهم وفعال  جلميع العاملني 

، 2008االهدل،(يف حتقيق جودة التدقيق باملستوى املطلوب 

أما عن عالقة معايري رقابة اجلودة جبودة التدقيق فقد .)72
لدراسات اىل أن وجود معايري الرقابة على توصلت العديد من ا
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جودة التدقيق يعترب أحد العوامل املؤثرة بشكل اجيايب على جودة 
.)140: 2005أبو هني، ( التدقيق 

امتالكه قدر معني من املدققيتطلب من :الخبرة والتأهيل. 4
الكفاءة املهنية، وان يتوافر لديه مواصفات فنية خاصة ُتظهر 

ولكي تعطي هذه املواصفات أثرها البد من أن تلك الكفاءة، 
يتمتع صاحبها بالتدريب والتأهيل املناسب حىت يكون هناك ثقة 

, Sutton&lampe)(لدى االطراف املعنية بكفاءة املدقق

1991 أطرافهناكانمناملدققتأهيلأمهيةوتنبع. 1-35:
اخلارجياملدققوحكمرأيعلىكبريبشكلتعتمدعديدة

معايريتنوعإىلباإلضافةملنشأة العميل،املاليةالقوائمعلى
مماحمددة،ألنشطةخاصةمعايريوصدوروتعددهااحملاسبة
جانبنيمنالشروطمجيعلديهتتوافرأناملدققمنيتطلب

أوالعمليالتخصص واجلانبيفالعلميمها اجلانبأساسيني
.املهنيةاخلربة

أن االتعاب بلعديد من الدراسات ترى ا:اتعاب التدقيق. 5
&Larcker)(تزداد مع حجم شركة التدقيق ومسعتها

Richardson,2004:58)Gonthier, 2007: 139-160)
,&Schatt(،،منشأةوخصائصواخلربة والتخصص املهين

، اذ متيل أتعاب التدقيق إىل الزيادة مع زيادة حجم العميل
Hay(والرحبية العميل واخلطر والتعقيد et al., 2006: 91-

املدفوعة للمدققني على جودة التدقيق تؤثر األتعاب و .)141
من خالل فرض أتعاب كبرية للمدققني نتيجة زيادة : بطريقتني

أو يتم . اجلهد املبذول من قبلهم، وبالتايل زيادة جودة التدقيق
دفع أتعاب كبرية للمدققني ترتبط باخلدمات األخرى غري 

ملدققني يعتمدون اقتصاديًا بشكل اكرب على التدقيق، وجعل ا
حفز على نشوء العالقة األعتماد املايل اليت قد عمالئهم مثل

ا يصبح املدقق مرتدد يف إجراء حتقيقات  بني املدقق والعميل، و
,.Hoitash&et alمن فقدان أتعاب مرحبة للغاية مناسبة خوفاً 

األخرى غرياألتعاب للخدماتأما تأثري. )(761-786 :2007
بالتخصص الصناعي مشروطالتدقيقجودةعلىالتدقيق

للشعور بالقلق غري املتخصصنيمنهم أكثر رغبةً و للمدققني
اآلثار واالستفادة منوالتعرض للتقاضيسمعةالخسائرحول

. التدقيقدمات األخرى غرياخلعند تقدميللمعرفةغري املباشرة
إرتفاعطريق ور عن حسب هذا احملالتدقيقجودةوتقاس

اخلدمات األخرى مع زيادة مستوىاألرباح إستجابةمعامالت
,Francis(املتخصص صناعياً التدقيق الذي يقدمه املدققغري

2012: 1281–1307&Ke(،(CHung&Kallapur, 2003:
931–955))Ashbauch et al., 2003: 611–639).

الدراسة التطبيقية
:المدروسةوالعالقات للمتغيراتجرائيةاإلالتعريفات: اوالً 

المؤثرة في جودة التدقيق في عوامل ال: المتغير الرئيس االول
بالتقييم بحثتناول الي: البيئة الداخلية لمكاتب التدقيق

، ملكاتب التدقيق العراقية عواملالمن مخسةواإلختبار والتحليل 
التحليل اد اىلستنتعد العوامل املختارة العوامل األبرز باإلاذ 

:كل منوتتمثل تلك العوامل ب. النظري يف هذا املوضوع
ختتلف مكاتب التدقيق حبسب :التدقيقحجم مكتب -1

وعدد املالكني وعدد اىل نوع امللكية حجم املكتب استناداً 
عدد الشركاء ويف هذا السياق يتبىن البحث. عمالء املكتب

حتساب اساسًا إل2012املكتب للسنة املالية يف) املالكني(
.بحثحجم مكاتب التدقيق العراقية عينة ال

يعد قيام مكتب التدقيق بأداء :التخصص المهني القطاعي- 2
خدمات التدقيق املستقلة اىل عمالء ينتمون اىل قطاع معني، 

لذا مت . يسمح للمكتب بأداء أكثر جودة مع عمالء القطاع
كتب أم من هذا العامل من خالل ختصص املأحتساب قيمة 

.كثرعدمه يف قطاع معني أو أ
جراءات تعرب عن جمموعة من اإل:وجود نظم لرقابة الجودة- 3

ا لسالمة إاليت ينبغي على مكا دارة تب التدقيق االلتزام 
الثقةالعمليات الداخلية والرقابة على جودة االداء وتعزيز

ا على اساس مدومت إ. التدقيقنتائجيفواملصداقية ى حتسا
من خالل االلتزام وجود نظام ملراقبة جودة اعمال التدقيق

داء مكاتب التدقيق مبجموعة من اإلجراءات املعينة لرقابة جودة أ
.العراقية
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أهداف مكاتب تتوقف مسؤولية حتقيق :الخبرة والتاهيل- 4
من داء العاملني وما يتطلب ذلك وشركات التدقيق على أ

ينبغي أن تتغري وتتطور ، واليت املؤهالت الواجب توافرها فيهم
داء الدور حسب تطور إحتياجات وقدرات العاملني على أ

ا على . لكفاءة والفاعلية املطلوبةاملطلوب منهم با ومت إحتسا
متالك العاملني بني عدم إثالث مستويات ترتاوح ساسأ

للمؤهالت العلمية والعملية او جزء منهم او كل العاملني يف 
.العراقيةمكاتب التدقيق

ب تعد أتعاب التدقيق مصدر التمويل ملكات:اتعاب التدقيق- 5
ومت . ستمرار يف نشاطهاالتدقيق حىت تستطيع البقاء واإل

ا من خالل مستوى حجم اتعاب خدمات التدقيق أحتسا
مقارنة باملكاتب االخرى واليت )2012(للمكتب للسنة املالية 

ة او وضعت يف ثالث مستويات تتمثل يف كو ا واطئة او مشا
.عالية مقارنة باملكاتب االخرى

يعرب عن :جـودة التـدقيــق الخارجي: الرئيس الثانيالمتغير 
جودة التدقيق اجرائيًا من خالل الوسائل واالجراءات واخلطط 

ا أاليت تتسم ب داء عملية التدقيق الكفاءة والفاعلية اليت يتم 
ايري املوضوعة وتلبية لمعوحتقيق خمرجات تتسم مبطابقتها ل

يف تقييمه من بحثالعتمدوقد أ. طراف املستفيدةمتطلبات األ
رباح اليت حققتها القياس غري املباشر بعالقته باألخالل

رباح لتدقيق من خالل معامل استجابة األالشركات اخلاضعة ل
وهو ميثل مقياسًا مهمًا للتعبري عن جودة التدقيق

)346(Teoh&Wong , 1993 :.
ما يف سياق العالقات املدروسة بني املتغريات املوصوفة أعاله أ

تجه اىل اإلختبارات التجريبية لتلك العالقات يبحثفان ال
عالقة وتاثري عوامل البيئة الداخلية ملكاتب التدقيق بواملتمثلة 

واملتمثل مبستوى الثاينباملتغري احمللية املؤثرة يف جودة التدقيق 
.جودة التدقيق ملكاتب التدقيق العراقية

بحثتبىن الي:وأدوات جمع البياناتبحثمنهج ال- ثانياً 
بحثاملنهج التجرييب التطبيقي يف تقييم وحتليل متغريات ال

ا :اذ مت توظيف املقاييس االتية. وعالقا

ستخدام املقاييس الوصفية يف مامت إ: المقاييس الوصفية.1
يتعلق بقياس وعرض متغريات عوامل البيئة الداخلية ملكاتب 

مجعها ستخدام املقاييس الرتتيبية للبيانات اليت متاذ مت إ.التدقيق
وكما موضحة ستبانةملكاتب التدقيق احمللية بإستخدام إستمارة إ

.)1(بامللحق 
ستخدام املقاييس اليت تعتمد البيانات مت إ:المقاييس المالية.2
معامل ستخدام اذ مت إ. يف قياس متغري جودة التدقيقالية امل

Coefficientاستجابة االرباح  - ERC)(Earnings

Response لقياس جودة التدقيق من خالل عوامل الشركة
من خالل رياضياً ويعرب عن هذا املعامل. اخلاضعة للتدقيق

:)62: 2001الدبعي وابو نصار، (تية املعادلة األ

Rmit, t = Boit + B1it

itP
EPS it + eit

:حيث أن
Rmit : العائد السوقي الشهري للشركةi  للفرتة املاليةt.

EPSit: حصة السهم من االرباح للشركةi عن الفرتة املاليةt.

Pit: سعر اغالق سهم الشركةiاية الشهريفt.
B0it :ابت املعادلةقيمة تقديرية لث.
B1it:معامل استجابة االرباح.
eit:خطأ منوذج احندار املربعات الصغرى.

للحصول على البيانات من ميدان بحثما يف جمال أدوات الأ
واملتمثل بكل من مكاتب التدقيق العراقية والشركات بحثال

اذ مت إستخدام . العراق لالوراق املاليةاملسامهة املدرجة يف سوق
:يانات من ميدان البحثتية جلمع البوات األاألد

ستبانة لتحديد نوع مت اعداد استمارة إ: رة االستبانةاستما- 1
وطبيعة ودرجة قوة العوامل البيئية املؤثرة يف جودة التدقيق ملكاتب 

.التدقيق العراقية
مت احلصول على : بحثالبيانات املالية للشركات عينة ال-2

لفرتة ترتاوح بني بحثطلوبة للشركات عينة الرخيية املالبيانات التأ
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لسنوية الصادرة عن سوق دلة امن خالل األ)2012- 2008(
.وراق املاليةالعراق لأل

احلصول على املؤشرات السوقية مت: لسوق املايلمؤشرات ا- 3
سهم الشهرية والسنوية من خالل النشرات الشهرية ألسعار األ

الية للشركات عينة والسنوية لسوق العراق لالوراق امل
:بحثمجتمع وعينة ال- ثالثاً .بحثال
:مبجتمعني رئيسني ومهابحثيتمثل جمتمع ال: بحثجمتمع ال.1
جمتمع مكاتب وشركات التدقيق العراقية املسجلة يف النشرة .أ

مكتب وشركة )170(الرمسية ملكاتب التدقيق العراقية واليت بلغت
).2012عام نشرة مراقيب احلسابات ل(تدقيق خاص 

جمتمع الشركات املسامهة املدرجة يف سوق العراق لالوراق .ب
شركة حبسب النشرة الرمسية لسوق العراق ) 84(املالية واليت بلغت

).2012(لالوراق املالية لعام 

مت حتديد حجم العينة املختارة من جمتمعي : بحثعينة ال.ج
:كااليتبحثال
مت حتديد حجم عينة : ةعينة مكاتب وشركات التدقيق اخلاص.أ

)1(املكاتب كما موضح باجلدول 

جمتمع وعينة مكاتب التدقيق اخلاصة: )1(جدول 
نسبة االسترداداالستمارات المستردةعدد االستمارات الموزعةحجم المجتمعالمجتمع

%159483573مكاتب تدقيق

%117686شركات تدقيق

%170554175المجموع

ستبانة املوزعة قد بان عدد استمارات األ) 1(جلدولويظهر ا
.%)32(استبانة موزعة ، أي بنسبة معاينة بلغت) 55(بلغت

واليت اعتربت صاحلة للتحليل ة فيما بلغت االستمارات املسرتد
وهي تعد نسبة مالئمة %)75(استبانة وبنسبة اسرتداد ) 41(

.بحثالغراض ال
جة في سوق العراق عينة الشركات المساهمة المدر .ب

مت حتديد حجم عينة الشركات املمثلة لكل : لالوراق المالية
من %) 49(شركة وبنسبة)41(بلغتقطاعات السوق واليت 

اذ مت . )2012(مجايل الشركات املدرجة يف السوق للسنة املالية إ
:اختيار تلك الشركات اليت تليب الشروط االتية

وعدم توقف تداول الدراسةفرتةخاللالشركةأسهمتداول)1
.شهور)(6عتزيدمن الفرتة ملدةجزءسهمها لكل أوأ

.)2002(قبل عام النظاميالسوقيفأدرجتاليتالشركات)2
.الدراسةفرتةخاللعدم اندماج الشركة )3
مبتغرياتيتعلقفيماعنهاكافيةمعلوماتيتوفراليتالشركات)4

.الدراسة
.الدراسةفرتةخاللأسهمهابتجزئةاتعدم قيام الشرك)5

يوضح توزيع الشركات عينة الدراسة حبسب )2(واجلدول 
.قطاعات السوق املايل 

الشركات عينة الدراسة حبسب قطاعات السوق املايل العراقي): 2(جدول 
اسم الشركةتاسم الشركةتاسم الشركةت

روبات الغازية بغداد للمش29قطاع االستثمارقطاع المصارف
الفلوجة النتاج املواد االنشائية30الوئام لالستثمار املايل 15املصرف التجاري العراقي1
)مسامهة خمتلطة(إنتاج األلبسة اجلاهزة 31بني النهرين لالستثمارات املالية 16مسامهة خاصة/  مصرف بغداد 2
الوطنية لصناعات األثاث املنزيل32ارت املالية  الزوراء لالستثم17املصرف العراقي األسالمي 3
العراقية لصناعة الكارتون33االيام لالستثمار املايل18املصرف األهلي العراقي4



لد 2015، 696- 668ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد18: جملة جامعة دهوك، ا

681

صناعة املواد االنشائية احلديثة34مدينة ألعاب كرخ السياحية19مصرف االئتمان العراقي5
قطاع الفنادقدن األلعاب السياحيةاملوصل مل20مصرف دار السالم لألستثمار 6
)مسامهة خمتلطة(فندق بابل 35املعمورة لالستثمارات العقارية21مصرف سومر التجاري7
الوطنية لالستثمارات السياحية36االمني لالستثمارات العقارية22)مسامهة خاصة( مصرف بابل 8
)مسامهة خمتلطة(فندق أشور37قطاع الصناعةمصرف اخلليج التجاري9

املدينة السياحية يف سد املوصل38املنصور للمستلزمات الطبية 23مصرف موصل للتنمية واالستثمار10
قطاع الزرعي)مسامهة خاصة(اخلياطة احلديثة 24املصرف املتحد لالستثمار11

ين والزراعياحلديثة لالنتاج احليوا39العراقية للسجاد واملفروشات 25قطاع التامين
األهلية لالنتاج الزراعي 40املشروبات الغازية للمنطقة الشمالية26شركة األمني للتأمني 12
الشرق األوسط لألنتاج وتسويق األمساك41بغداد لصناعة مواد التغليف27دار السالم للتأمني13
الصنائع الكيمياوية العصرية28الشركة األهلية للتأمني14

لبحثتقييم وتحليل متغيرات ا-رابعاً 
حتساب وتقييم  مت إ:جودة التدقيقعوامل المؤثرة في التقييم 

كل عامل من العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق ملكاتب وشركات 
ستخدام يف البيئة العراقية من خالل إالتدقيق اخلاصة العاملة 

متهيد النتائج وبغرض .لبيانات اليت مت مجعهااملقاييس الرتتيبية ل
ا حتمل مقاييس خمتلفة نظراً األ ختالف طبيعة ألولية وذلك لكو

ياس تلك النتائج عادة قملدروسة اليت مت قياسها، لذا مت إالعوامل ا
لضمان التعبري دناه ومتهيدها اىل نسب مئوية وفقًا للمقاييس أ

: يتكاألمجايل العوامل و الرقمي املوحد عن إ
يم نتائج البيانات اليت مت احلصول مت تقي:حجم المكتب.1

: عليها وفقا للمقياس االيت
)2(شركة تدقيق - % 25) شريك واحد(مكتب فردي 

)3(كثر من شركة أ- % 75شركاء )3(شركة - % 50شركاء 

.% 100شركاء  
مت تقييم نتائج البيانات حول :التخصص المهني القطاعي. 2

: يتتغري وفقا للمقياس األهذا امل

%.0، غري متخصص % 100كثر خصص بقطاع معني أو أمت

ت هذا العامل من خالل مت التعبري عن بيانا:رقابة الجودة. 3
:يتاملقياس األ

اليوجد نظام أو ،  % 100رقابة جودة جراءات ليوجد نظام أو إ
%.0جراءات لرقابة اجلودة  إ

:ري عن بيانات هذا العامل كاأليتمت التعب:الخبرة والتاهيل. 4
فرادليس كل األ،% 0فرد عامل متخصص ليس هناك أي 

فراد العاملني متخصصني ، كل األ%50العاملني متخصصني 
100 %.

كاتب التدقيق حول هذا العامل  مت متثيل بيانات م:االتعاب. 5
:يتكاأل

ة %33.3واطئة  .%100،  عالية % 66.6،  مشا
تب عينة قيم العوامل املؤثرة للمكا)3(ويوضح اجلدول 

:يتبعد إجراء عملية التمهيد كاألبحثال

جودة التدقيقيف قيم العوامل املؤثرة : )3(جدول 
االتعابالخبرة والتاهيلرقابة الجودةالتخصصحجم المكتبالمكتب

10.2501.000.50.666

20.25001.00.666

30.5001.000.50.666

40.7501.001.00.666

50.50000.50.666

60.25000.50.666

70.2501.001.00.666
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80.2501.001.00.666

90.251.001.000.50.666

100.251.001.001.00.666

110.5001.000.50.666

120.5001.001.00.666

130.2501.000.50.666

140.501.001.001.00.666

150.251.001.000.50.333

160.2501.0000.666

170.251.0001.00.666

180.251.001.000.50.666

190.251.001.0000.333

200.25001.00.666

210.2501.001.00.666

220.251.0001.00.666

230.2501.0000.333

240.251.001.0000.666

250.2501.001.01.000

260.2501.001.00.666

270.2501.001.00.666

280.2501.000.50.666

290.2501.001.00.666

300.25001.00.666

310.251.00000.666

320.251.00000.666

330.251.001.0000.333

340.250000.666

350.2501.0000.666

360.25000.50.666

370.25000.50.333

380.25000.50.666

390.2501.001.01.000

400.50000.50.666

410.751.001.000.51.000

.في ضوء اراء المستجیبینین الباحثمن اعداد: المصدر

ن عامل حجم املكتب بأ) 3(ويتضح من خالل اجلدول 
شكال ة املكاتب الفردية واليت تعد من أبسط أيشري اىل سياد

مكاتب التدقيق واليت تتسم بضعف اخلدمات املقدمة نظراً 
ا الفردية البسيطةإل )33(اذ بلغ عدد هذه املكاتب . مكانيا

وهو %) 80(أي بنسبة بحثمتثل عينة المكتباً )41(من مكتباً 
.ما يؤشر ضعف مستوى هذا العامل يف مكاتب التدقيق احمللية

) 13(ن صص املهين، اذ تشري النتائج اىل أما يف جمال التخأ

واليت تتخصص %)32(نسبة، أي ببحثا فقط من عينة المكتبً 
كثر معني وهو ما يؤشر ضعف فاعلية ذلك العامل يف قطاع أو أ

ميدان مكاتب التدقيق واالستفادة من عامل التخصص يف
.   العراقية لرفع جودة التدقيق

أما يف جمال امتالك وممارسة اجراءات الرقابة على جودة 
التدقيق، فقد بلغت نسبة املكاتب اليت متتلك نظم او اجراءات 

فيما المتتلك بقية املكاتب أي %) 66(للرقابة على اجلودة 
ع حجم متطلبات اجراءات او نظم من هذا النوع، وباملقارنة م

املعايري الدولية لرقابة اجلودة فان تلك النسبة تشري اىل اخنفاض 
.مستوى االلتزام مبتطلبات الرقابة على جودة التدقيق
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فراد العاملني يف مكاتب أما يف جمال خربة وتأهيل األ
فراد العاملني اتب اليت لديها كل األالتدقيق، فقد بلغ عدد املك

ن فيما كا%) 41(وبنسبة )17(هيل الالزم ميتلكون اخلربة والتا
ما املكاتب أ) 15(عدد املكاتب اليت متتلك بعض األفراد املؤهلني 

على %)22(و %) 37(وبنسبة )9(اليت المتتلك افراد مؤهلني 
التوايل، وهو ما يؤشر ضعف هذا العامل تبينها النسب املذكورة 

.يف اطار مكاتب مهنية متخصصة
ى اتعاب التدقيق باملقارنة بني اتعاب ما يف جمال مستو أ

ن املكاتب ق احمللية، اذ تؤشر النتائج اىل أالتدقيق ملكاتب التدقي
باملكاتب اليت كانت مستويات االتعاب فيها منخفضة قياساً 

، فيما كان عدد %)12(وبنسبةمكتباً )5(االخرى بلغت 
ة للم كاتب املكاتب اليت تتمثل فيها نسبة اتعاب التدقيق مشا

املكاتب اليت ما، أ%)80(مكتباً، أي بنسبة)33(ى االخر 
) 3(على من املكاتب االخرى فكانت تستحوذ على اتعاب أ

وهو مايؤشر عدم متيز مكاتب التدقيق %) 7(مكتباً، أي بنسبة 
ا من خالل ميزة اجلودة وتقدمي  يف جمال رفع مستوى اتعا

.ديةاخلدمات االخرى غري خدمات التدقيق التقلي
نتائج التحليل االحصائي الوصفي )4(كما يبني اجلدول 

.بحثعينة الللنتائج قياس العوامل املؤثرة 

نتائج التحليل االحصائي الوصفي للعوامل المؤثرة في جودة التدقيق: )4(جدول 
االنحراف المعياري النسبة المئوية للوسط الوسط 

الحسابي
الحد االعلى الحد االدنى ةحجم العين العوامل

.13440 31% .3110 .75 .25 41 حجم مكتب التدقيق

.47112 32% .3171 1.00 .00 41 التخصص املهين 

.48009 66% .6585 1.00 .00 41 نظم رقابة اجلودةوجود 

.39082 60% .5976 1.00 .00 41 اخلربة والتأهيل

.14819 65% .6498 1.00 .33 41 أتعاب التدقيق

.يف ضوء  نتائج التحليل االحصائي ني ول من اعداد الباحثاجلد: املصدر

اىل )4(وتشري نتائج التحليل االحصائي الظاهرة باجلدول 
حصل على أعلى جراءات لرقابة اجلودة وإوجود نظم ن عامل أ

حنراف وبإ%)66(وبنسبة مئوية ) .65850(وسط حسايب اذ بلغ 
تزام مكاتب لوهذا يبني توجه متنامي ال).4800(معياري 

جراءات الالزمة لرقابة جودة التدقيق، تالها عامل التدقيق باإل
وبنسبة مئوية بلغت ) .64980(االتعاب بوسط حسايب بلغ 

مما يشري اىل ان حجم ) .1480(وبأحنراف معياري %) 65(
ة بني أاتعاب مكاتب التدقيق كان غلب مكاتب العينة ت متشا

تدقيق على خدمات وهو ما يؤشر تركز قدرات مكاتب ال
خرى وهو ما أالتدقيق التقليدية دون االهتمام بتقدمي خدمات 

يؤشر التشابه يف مستوى االتعاب بني مكاتب التدقيق، أما 
عامل اخلربة والتأهيل فقد حصل على وسط حسايب بلغ 

وباحنراف معياري %) 60(وبنسبة مئوية بلغت ) .59760(
دقيق ذات مستوى وهو ما يدل على أن مكاتب الت) .3900(

شري اىل احلاجة اىل تطوير تلك من اخلربة والتاهيل متوسط ي
مكانيات للمسامهة يف رفع مستوى جودة التدقيق، فيما تاله اإل

وبنسبة ) .31710(عامل التخصص املهين بوسط حسايب بلغ 
مما يشري ضعف ) .4710(وبأحنراف معياري %) 32(مئوية بلغت

هين القطاعي من قبل مكاتب مستوى االهتمام بالتخصص امل
تب املتخصصة مما التدقيق احمللية وهو ما يؤكده متوسط املكا

ستفادة من التخصص املهين يف رفع مستوى يشري اىل ضعف اإل
فيما بلغ الوسط احلسايب لعامل حجم املكتب جودة التدقيق، 

ة للوسط بلغت وبنسبة مئوي) 0.311(بأدىن وسط حسايب مبقدار
لعراقية حجام مكاتب التدقيق ايؤشر إخنفاض أوهو ما %)31(

خنفاض قيمة االحنراف املعياري اليت بشكل عام ومما يؤكد ذلك إ
ا يف تطبيق )0.134(بلغت  ، والذي ينعكس يف ضعف قدرا

ا املادية والبشرية مكانإلوااللتزام مبتطلبات جودة التدقيق نظراً  يا
وىل اليت تنص األفرضية الرئيسةالثبات ، وبالتايل إاملنخفضة
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تب ضعف واقع العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق ملكا: على
.وشركات التدقيق احمللية

مت :قييم جودة التدقيق لمكاتب التدقيق الخاصة العراقيةت
حد مقاييس جودة عن هذا املتغري الرئيس من خالل أالتعبري

ات التدقيق اليت تعتمد العالقة غري املباشرة من خالل البيان
الدفرتية لعينة من الشركات اخلاضعة للتدقيق واملدرجة يف سوق 

) 41(واليت بلغت )2012(العراق لالوراق املالية للسنة املالية 

ستخدام مقياس ، من خالل إبحثشركة واليت متثل عينة ال
، وذلك لتحقيق الرتابط بني )ERC(معامل استجابة االرباح 

ئد وخماطر الشركات اخلاضعة جودة التدقيق ملكاتب التدقيق وعوا
اليت تربط بني بحثختبارات عالقات الإلجراء إللتدقيق متهيداً 

اذ . بيانات جودة التدقيق وبيانات الشركات اخلاضعة للتدقيق
يوضح معامل االستجابة درجة متانة جودة التدقيق من خالل 

ق عن تقرير املدقدقة املعلومات املقدمة يف التقارير املالية فضالً 
اخلاضعة للتدقيق رباح اليت حتققها الشركات املستقل حول األ

سهم تلك الشركات يف السوق وإنعكاسات ذلك يف قيمة أ
ن ت عالقة العوائد باالرباح تفرتض أن معظم دراساإلذا ف. املايل

العالقة خطية، وبالتايل فان منوذج احندار املربعات الصغرى هو 
:حيسب باملعادلة االتية الذي ، و موذج غالب االستخدامالن

R mit = B0it + B1it

itP
EPSit + eit

:حيث أن
Rmit : العائد السوقي الشهري للشركةi  للفرتة املاليةt.
EPSit : حصة السهم من االرباح للشركةi عن الفرتة املاليةt.

Pit : سعر اغالق سهم الشركةiاية الشهر يفt.
B0it :ديرية لثابت املعادلةقيمة تق.

B1it : استجابة االرباحمعامل.
eit :خطأ منوذج احندار املربعات الصغرى.

ا وبغرض التمهيد لتطبيق املعادلة أعاله مت إ حتساب متغريا
:خبطوتني مها

وميثل العائد السوقي للسهم :العائد السوقي الشهري.1
وسعرالبيعسعربنياملتحققالفرقميثلوالذيالرأمسايلبالعائد
اذ مت حساب العوائد السوقية . (Gitman, 2003:31)الشراء 

- 2008(شهرا وللفرتة ) 60(لكل شركة ملدة) MRij(الشهرية 

:وحسب املعادلة االتية) 2012
MRij =

1

1





ijP
ijPijP

:حيث ان
:MRij العائد الشهري لسهم الشركةi خالل الشهرj.

:Pij سهم الشركة سعر اغالقi يف الشهرj.
Pij-1:  : سعر اغالق سهم الشركةi يف الشهرj-1.

توزيعات وتتميز هذه الطريقة يف احتساب العائد باستبعادها ل
ذا ما مت ادخاهلا يف عملية احتساب العائد االرباح النقدية، واليت إ
عادة اض املعدل الذي على اساسه سيتم إستؤدي اىل ضرورة افرت 

مار تلك التوزيعات يف الشركة، االمر الذي سييتطلب استث
ثر التحيز الناتج عن طريقه احتساب تعديل املعامالت احملتسبة أل

.العائد
متوسطات العوائد السوقية الشهرية احملسوبة )5(ويوضح اجلدول 

.بحثعلى املستوى السنوي ولكل شركة من شركات عينة ال
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ائد السوقية الشهريةمتوسطات العو )5(جدول 
الوسط 20082009201020112012اسماء الشركاتت

الحسابي
0.018-0.082-0.0910.060-0.0110.034-املصرف التجاري العراقي1

0.066-0.043-0.035-0.160-0.002-0.089-مسامهة خاصة/  مصرف بغداد 2

0.056-0.0720.010-0.072-0.079-0.070-املصرف العراقي األسالمي 3

0.036-0.0880.001-0.005-0.0910-املصرف األهلي العراقي4

0.072-0.023-0.057-0.049-0.085-0.145-مصرف االئتمان العراقي5

0.067-0.104-0.173-0.088-0.016-0.048مصرف دار السالم لألستثمار 6

0.112-0.050-0.173-0.174-0.074-0.091-مصرف سومر التجاري7

0.083-0.2480.002-0.110-0.056-0.003-)مسامهة خاصة( مصرف بابل 8

0.057-0.0710.030-0.097-0.077-0.070-مصرف اخلليج التجاري9

0.063-0.085-0.039-0.015-0.097-0.082-مصرف موصل للتنمية واالستثمار10

0.059-0.125-0.016-0.065-0.090-0لالستثماراملصرف املتحد11

0.097-0.019-0.016-0.1480.027-0.329-شركة األمني للتأمني 12

0.047-0.0768.333-0.038-0.043-0.081-دار السالم للتأمني13

0.070-0.0620.094-0.080-0.049-0.254-الشركة األهلية للتأمني14

0.116-0.064-0.102-0.255-0.2460.085-لالستثمار املايل الوئام15

0.178-0.25-0.158-0.25-0.083-0.151-بني النهرين لالستثمارات املالية 16

0.135-0.101-0.084-0.250-0.158-0.083-) خاصة(الزوراء لالستثمارت املالية 17

0.178-0.256-0.083-0.137-0.166-0.25-االيام لالستثمار املايل18

0.127-0.103-0.1130.017-0.175-0.259-مدينة ألعاب كرخ السياحية19

0.107-0.023-0.055-0.072-0.146-0.238-املوصل ملدن األلعاب السياحية20

0.008-0.0480.0370.018-0.050-0.0006-املعمورة لالستثمارات العقارية21

0.137-0.410-0.053-0.1420.025-0.107-المني لالستثمارات العقاريةا22

0.074-0.062-0.0680.020-0.107-0.153-املنصور للمستلزمات الطبية 23

0.024-0.11200.154-0.067-0.095-)مسامهة خاصة(اخلياطة احلديثة 24

0.005-0.006-0.0440.0050.004-0.011العراقية للسجاد واملفروشات 25

0.0830.140-0.0190.960-0.083-0.074-املشروبات الغازية للمنطقة الشمالية26

0.060-0.031-0.0400.0110.003-0.245-بغداد لصناعة مواد التغليف27

0.445-0.333-1.217-0.25-0.250-0.176-الصنائع الكيمياوية العصرية28

0.015-0.0850.0640.0009-0.0650.007-للمشروبات الغازية بغداد 29

0.057-0.1680.056-0.084-0.1130.024-الفلوجة النتاج املواد االنشائية30

0.0900.0630.0330.018-0.009-0.096)مسامهة خمتلطة(إنتاج األلبسة اجلاهزة 31

0.102-0.193-0.012-0.1210.021-0.208-الوطنية لصناعات األثاث املنزيل32

0.039-0.024-0.008-0.0790.005-0.091-العراقية لصناعة الكارتون33

0.094-0.1160.021-0.037-0.083-0.255-صناعة املواد االنشائية احلديثة34

0.0160.0223.4240.0080.659-0.140-)مسامهة خمتلطة(فندق بابل 35

0.002-0.0870.008-0.0490.0100.004طنية لالستثمارات السياحيةالو 36

0.043-0.097-0.0890.007-0.039-0)مسامهة خمتلطة(فندق أشور 37

0.054-0.180-0.1100.083-0.0700.004-املدينة السياحية يف سد املوصل38

0.0690.7320.084-0.059-0.095-0.083-احلديثة لالنتاج احليواين والزراعي39

0.149-0.251-0.019-0.172-0.147-0.154-األهلية لالنتاج الزراعي 40

0.018-0.131-0.0310.0680.023-0.020-الشرق األوسط لألنتاج وتسويق األمساك41

.في ضوء بیانات الشركات عینة الدراسةین من اعداد الباحث: المصدر
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عوائدمتوسطأناىل )5(الظاهرة باجلدول وتشري النتائج 
يفلهقيمةأعلىبنيمايرتاوحبحثللشركات عينة الاألسهم

شركة يفلهقيمةأدىنوبني،(0.659)بلغاذفندق بابل
املقارنةوعند،(0.445-)الصنائع الكيمياوية العصرية والذي بلغ

متوسطشركة معكلمستوىعلىاملتحققةالعوائدبني متوسط
كلأنيتضح) - 0.0529(والبالغبحثالللشركات عينةالعوائد

ومصرف دار االهليواملصرفالتجاري العراقي املصرفمن
السالم وشركة املعمورة العقارية واخلياطة احلديثة والعراقية للسجاد 
والشروبات الغازية الشمالية وبغداد للمشروبات الغازية وشركة 

هزة والعراقية لصناعة الكارتون وفندق بابل انتاج االلبسة اجلا
والوطنية لالستثمارات السياحية وفندق اشور واحلديثة لالنتاج 

حققتاحليواين والشرق االوسط النتاج وتسوي االمساك قد
ا فيم. بحثمعدل عائد يفوق متوسط العوائد للشركات عينة ال

عوائد دىن من متوسطحققت بقية الشركات عوائد كانت أ
بحثخنفاض عوائد الشركات عينة الوهو ما يشري اىل إ. عينةال

.بشكل عام
سوم رحبية السهم حتساب مقمت إ:ربحية السهم الى السعر.2

(غالق السهم الشهري الواحد اىل سعر إ
itP

EPS it ( ولفرتة

)6(واجلدول. )2012- 2008(شهرًا واليت متثل املدة ) 60(

السهم اىل اسعار االغالق الشهرية على يعرض متوسطات رحبية 
:املستوى السنوي وكااليت

سعار االغالق الشهرية على املستوى السنويامتوسطات رحبية السهم اىل :)6(جدول 
الوسط 20082009201020112012اسماء الشركاتت

الحسابي
0.0220.1570.2540.0320.0700.107املصرف التجاري العراقي1

0.1090.2740.1820.0500.0690.137مسامهة خاصة/  مصرف بغداد 2

0.0100.0890.0730.0060.1550.063-املصرف العراقي األسالمي 3

0.0980.0010.0930.0120.1880.079املصرف األهلي العراقي4

0.0580.2920.0260.0430.0920.102مصرف االئتمان العراقي5

0.0550.5740.0020.0140.0520.140ف دار السالم لألستثمار مصر 6

0.0070.1140.0040.0010.0060.027مصرف سومر التجاري7

0.1600.1660.1600.0370.0640.117)مسامهة خاصة( مصرف بابل 8

0.1750.2240.0880.0433.0440.715مصرف اخلليج التجاري9

0.2090.1790.2630.0430.0220.143تنمية واالستثمارمصرف موصل لل10

0.0000.2200.2110.0630.0920.117املصرف املتحد لالستثمار11

0.1940.0710.1280.0290.1110.107شركة األمني للتأمني 12

0.0290.0450.2660.0020.0430.077دار السالم للتأمني13

0.1110.0840.1400.0130.0880.087للتأمنيالشركة األهلية 14

0.0160.1570.2260.0270.0150.082-الوئام لالستثمار املايل 15

0.0340.0060.0930.014-0.0030.001بني النهرين لالستثمارات املالية 16

0.0230.0080.0290.0790.0040.029) خاصة(الزوراء لالستثمارت املالية 17

0.0050.0330.0040.0050.0050.010االيام لالستثمار املايل18

0.0010.0060.0690.0400.0660.036مدينة ألعاب كرخ السياحية19

0.0840.1340.0510.0550.0770.080املوصل ملدن األلعاب السياحية20

0.0990.0530.0240.0110.0140.040املعمورة لالستثمارات العقارية21

0.001-0.0010.000-0.001-0.002-0.000االمني لالستثمارات العقارية22

0.0760.0790.0070.0050.0600.045املنصور للمستلزمات الطبية 23

0.106-0.3430.0000.001-0.064-0.123-)مسامهة خاصة(اخلياطة احلديثة 24

0.2030.0970.0600.0720.0750.102ات العراقية للسجاد واملفروش25
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0.024-0.0400.000-0.072-0.007-0.001املشروبات الغازية للمنطقة الشمالية26

0.0030.0550.0030.011-0.007-0.010بغداد لصناعة مواد التغليف27

0.0040.0110.0080.0000.0100.006الصنائع الكيمياوية العصرية28

0.0000.0350.0250.0600.1070.045بغداد للمشروبات الغازية 29

0.027-0.1900.0260.0010.0000.029-الفلوجة النتاج املواد االنشائية30

0.0640.2120.0570.0090.118-0.377)مسامهة خمتلطة(إنتاج األلبسة اجلاهزة 31

0.013-0.0060.0210.034-0.1340.017-الوطنية لصناعات األثاث املنزيل32

0.114-0.199-0.125-0.035-0.064-0.148-العراقية لصناعة الكارتون33

0.012-0.0160.038-0.026-0.020-0.034-صناعة املواد االنشائية احلديثة34

0.0070.0010.0000.002-0.002-0.017)مسامهة خمتلطة(فندق بابل 35

0.6090.0080.0060.0080.0180.130طنية لالستثمارات السياحيةالو 36

0.002-0.0040.010-0.015-0.001-0.000)مسامهة خمتلطة(فندق أشور 37

0.2350.0770.063-0.190-0.033-0.695املدينة السياحية يف سد املوصل38

0.0050.0310.0380.0130.1510.047احلديثة لالنتاج احليواين والزراعي39

0.087-0.0170.0200.015-0.343-0.110-األهلية لالنتاج الزراعي 40

0.1170.0370.0290.0170.0230.045الشرق األوسط لألنتاج وتسويق األمساك41

.بحثفي ضوء بیانات الشركات عینة الینمن اعداد الباحث: المصدر

اخلطوتني السابقتني مت تطبيق وبعد احتساب املتغريات يف 
معادلة معامل استجابة االرباح من خالل البيانات الشهرية لكل 
من العائد السوقي ومقسوم رحبية السهم اىل سعره لكل شركة 

وللمدة شهراً )60(ولفرتة امدها البحثمن الشركات عينة 

اليت متثل معامل استجابة و 1βالستخراج قيم )2012- 2008(
قيم معامل ) 7(يوضح اجلدول و . بحثشركات عينة الاالرباح لل

للشركات ومستويات الداللة احملسوبة tاستجابة االرباح وقيم 
:بحثعينة ال

بحثمعامل أستجابة االرباح للشركات عينة ال:)7(جدول 
Β1الشركات

معامل االستجابة
t, sig.

0.059t:0.515, sig:0.608املصرف التجاري العراقي

0.100t:0.874, sig:0.386مصرف بغداد 

0.100t:0.525, sig:0.602املصرف العراقي األسالمي الدويل

0.192t:0.953, sig:0.344املصرف األهلي العراقي

0.075t:0.804 , sig: 0.425مصرف االئتمان العراقي

0.021t:0.564, sig:0.575مصرف دار السالم لألستثمار

0.184t:0.502, sig:0.618التجاريمصرف سومر

0.213t:1.093 , sig:0.279مصرف بابل 

0.008t:0.889, sig:0.378مصرف اخلليج التجاري

0.146t:1.054, sig:0.296مصرف موصل للتنمية واالستثمار

0.046t:0.414 , sig:0.680املصرف املتحد لالستثمار

0.427t:1.603, sig:0.114شركة األمني للتأمني

0.043t:0.416, sig:0.679دار السالم للتأمني
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.بحثيف ضوء بيانات الشركات عينة النيمن اعداد الباحث:املصدر

قيمة معامالت ) 7(وتبني النتائج الظاهرة باجلدول 
استجابة االرباح اليت تعكس القيمة التقديرية للعالقة بني عوائد 
االسهم السوقية واالرباح الدفرتية املتحققة للسهم واليت تعكسها 

ن معامل استجابة االرباح اسبية املدققة، وبالتايل فإت احملاملعلوما
ميثل درجة التغري يف االرباح احملاسبية للسهم واليت تعكسها 

حداث التغيري نفسه يف لومات احملاسبية واليت تؤدي اىل أاملع
السياق تشري نتائج التحليل اىل ويف هذا. عوائد االسهم السوقية

شركة : بة معنوي هين الشركات اليت حققت معامل استجاأ
مقارنة )0.017(الزوراء لالستثمارات املالية ومبستوى معنوية 

t، فيما كانت قيمة )0.05(مبستوى املعنوية املعتمد والبالغ 

)2.469(املوجهة الختبار معنوية معامل النموذج فقد بلغت

، اما شركة مدينة )2.000(اجلدولية واليت بلغت tمقارنة بقيمة 
tوان قيمة )0.021(كرخ فقد بلغ مستوى املعنوية العاب ال

، كما كانت شركة االمني ) 2.363(احملسوبة فقد بلغت 
فيما بلغت قيمة ) 0.001(لالستثمارات العقارية مبستوى معنوية 

t وكذلك الشركة احلديثة لالنتاج احليواين ، )3.503- (احملسوبة
احملسوبة tيمة وق)0.016(والزراعي فكان فيها مستوى املعنوية 

ر ثأركات العينة فكانت فيها درجة تاما بقية ش. )2.473(
املعلومات احملاسبية اخلاصة برحبية السهم يف العوائد السوق غري 

احملسوبة والظاهرة باجلدول tذات داللة معنوية تعكسها اقيام 

0.441t:1.444, sig:0.154الشركة األهلية للتأمني

0.070t:0.478, sig:0.634الوئام لالستثمار املايل

0.526t:0.887, sig:0.379بني النهرين لالستثمارات املالية

3.527t:2.469 , sig:0.017الزوراء لالستثمارت املالية 

1.982t:1.124, sig:0.266االيام لالستثمار املايل

3.183t:2.363, sig:0.021مدينة ألعاب الكرخ السياحية

0.470t:0.910 , sig:0.367املوصل ملدن األلعاب السياحية

0.848t:1.045, sig:0.301املعمورة لالستثمارات العقارية

t:-3.503, sig:0.001-152.759اريةاالمني لالستثمارات العق

0.134t:0.166, sig:0.869املنصور للمستلزمات الطبية

0.006t:0.021, sig:0.983اخلياطة احلديثة 

0.569t:1.822, sig:0.074العراقية للسجاد واملفروشات 

3.251t:0.483, sig:0.631املشروبات الغازية الشمالية

1.171t:1.094, sig:0.278لتغليفبغداد لصناعة مواد ا

47.403t:1.744, sig:0.086الصنائع الكيمياوية العصرية

0.887t:0.970, sig:0.336بغداد للمشروبات الغازية 

t:-0.706, sig:0.483-0.347الفلوجة النتاج املواد االنشائية

0.040t:0.211, sig:0.834إنتاج األلبسة اجلاهزة 

t:-1.087, sig:0.281-0.621صناعات األثاث املنزيلالوطنية ل

t:-1.285, sig:0.204-0.520العراقية لصناعة الكارتون

t:-0.662, sig:0.510-0.606صناعة املواد االنشائية احلديثة

t:-0.077, sig:0.939-5.461فندق بابل 

0.001t:0.027, sig:0.979الوطنية لالستثمارات السياحية

t:-0.086, sig:0.931-0.325فندق أشور 

t:-0.635, sig:0.528-0.034املدينة السياحية يف سد املوصل

6.445t:2.473, sig:0.016احلديثة لالنتاج احليواين والزراعي

t:-1.793, sig:0.078-0.476األهلية لالنتاج الزراعي

1.640t:1.736, sig:0.088الشرق األوسط لألمساك
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، كما يتضح من )2.00(اجلدولية والبالغة tمقارنة بقيمة)6(
اعاله بان هناك عدد من شركات العينة متمثلة خالل اجلدول 

شركة االمني لالستثمارات العقارية والفلوجة للمواد (يف كل من 
االنشائية والوطنية لصناعة االثاث والعراقية للكارتون وصناعة 
املواد االنشائية وفندق بابل واشور واملدينة السياحية يف سد 

ذات معامالت كانت ) املوصل واالهلية لالنتاج الزراعي
استجابة سالبة مما يعين بان االسعار السوقية السهمها تستجيب 
عكسيا للتغري يف االرباح احملاسبية املعلنة مما يعين عدم تاثرها 

وتشري . اسبية وبالتايل ضعف جودة التدقيقباملعلومات احمل

النتائج االمجالية اىل اخنفاض مستوى جودة التدقيق يف املكاتب 
كل عام والذي ينعكس من خالل ضعف تاثري العراقية بش

املعلومات احملاسبية للشركات اخلاضعة للتدقيق يف عوائد االسهم 
الرئيسة الثانية اليت يف السوق املايل ، وهو ما يؤكد قبول فرضية 

ضعف مستوى جودة التدقيق لدى مكاتب : تنص على
.وشركات التدقيق احمللية 
ت استجابة االرباح نتائج معامال)1(ويلخص الشكل 

.2012للسنة املالية بحثللشركات عينة ال

لبحثمعامالت استجابة ارباح الشركات عينة ا:)1(شكل 
من اعداد الباحثني: املصدر 

:متوسطات معامالت استجابة االرباح موزعة حسب قطاعات السوق املايل)8(كما يوضح اجلدول 

بة حبسب قطاعات السوقمتوسط معامالت االستجا:)8(جدول 
الوسط الحسابي لمعامل االستجابةالقطاع

0.104قطاع املصارف

0.304قطاع التأمني

1.486قطاع االستثمار

-37.063قطاع اخلدمات

4.281قطاع الصناعة

-1.455قطاع الفنادق

2.536قطاع الزراعة

.بحثضوء بيانات الشركات عينة اليفنيمن اعداد الباحث: املصدر

يالحظ أن ترتيب القطاعات من )8(ومن خالل اجلدول 
قطاع حيث جودة التدقيق حبسب معامل استجابة االرباح هي 

عاملمبقطاع الزراعةتاله ، )4.281(بلغ عامل مبالصناعة
فيما تاله ، )1.486(مبعامل بلغقطاع االستثمار ، تاله ) (2.536

عامل مبقطاع املصارفتاله ، )0.304(بلغ عامل مبقطاع التأمني
قطاع واخريا ، )1.455-(مبعاملقطاع الفنادقتاله ، )0.104(

.)37.063-(عاملمباخلدمات
اختبار وتحليل فرضيات البحث- خامساً 
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يبني اجلدول:عالقة واثر العوامل المؤثرة في جودة التدقيق 
بني كل عامل من العوامل نتائج االختبار للعالقة والتأثري) 9(

:بحثاملؤثرة وجودة التدقيق يف مكاتب التدقيق العراقية عينة ال

نتائج معادلة االحندار للعوامل املؤثرة وجودة التدقيق:)9(جدول 
nαβFRR2Tالعاملت

0.2070.5850.1220.0150.765-410.019حجم مكتب التدقيق1

-1.9970.2210.0491.413-410.0790.107املهين القطاعيالتخصص3

-0.5320.1160.0130.729-410.0810.055وجود نظم لرقابة اجلودة7

0.1231.8070.2100.0441.344-410.028اخلربة والتأهيل8

0.3892.6620.2530.0641.632-410.208أتعاب التدقيق9

1.3030.5500.3030.151-410.8350.284امجايل العوامل

).0.05(مستوى املعنوية املعتمد *
.باالعتماد على نتائج التحليل االحصائينيمن اعداد الباحث: املصدر

ويف هذا االطار ميكن حتليل وتفسري النتائج الظاهرة باجلدول 
:يف اطار احملاور االتية) 9(
عالقة وتأثير حجم مكتب التدقيق في جودة .1

االحندارتشري نتائج تلك التحليل اىل متثيل معادلة:التدقيق
:كااليتالبسيطاخلطي

Xβy = α +
y = -0.019 + 0.207 x

املتغرياىل قيمة)- 0.019(واليت بلغتαتشري قيمة اذ 
حجم (املستقل املتغريقيمةتكونعندما)جودة التدقيق(التابع 

يمة السالبة ملعامل اذ تشري الق. للصفرمساوية)مكتب التدقيق α اىل وجود ارتباط ضعيف جلودة مكاتب التدقيق العراقية
بعامل حجم املكتب وهو ما يؤكد بان غالبية مكاتب التدقيق 

أما قيمة معامل .ة هي من املكاتب الفردية البسيطةالعراقي
الذيالتغريفتشري اىل مقدار(0.207)فقد بلغت βاالحندار 

املتغريقيمةتتغريعندما) جودة التدقيق(تابع الاملتغرييفحيصل
، وهو ما واحدةوحدةمبقدار)حجم مكتب التدقيق(املستقل 

يدل على ان التغري بوحدة واحدة يف عامل حجم املكتب يؤدي 
دة التدقيق للمكاتب عينة تقريبا يف جو %) 21(اىل التغري بنسبة 

ليت بلغت ا) R(وهو ما تؤكده قيمة معامل االرتباط . البحث
بنيضعيفة موجبةعالقةوجودإىلذلك، اذ يشري(0.122)

وتشري الداللة االحصائية ،حجم مكتب التدقيق وجودة التدقيق
اىل ان العالقة ليست ضمن ) t(قيمة خاللمنالعالقةلتلك

ا والبالغة  tقيمة بلغت، حيث)0.05(حدود الثقة املسموح 

فتمثل نسبة ما يفسره )R2(تحديد اما قيمة معامل ال).0.765(
من التغريات احلاصلة يف املتغري ) حجم املكتب(املتغري املستقل 

1.5(أنيعينوهذا،)0.015(، اذ بلغ )جودة التدقيق(التابع 

من جودة التدقيق يفسرها عامل حجم مكتب التدقيق اما %)
تشري إىلأن النتائجإال،متبقي النسبة فيفسرها عوامل اخرى

احملسوبة Fقيمة بلغتحيثاملذكوراملعاملعدم معنوية
)0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد والبالغ )0.585(

وبالتايل رفض فرضية مما يدل على عدم معنوية منوذج االحندار 
البديلة وقبول فرضية العدم اليت تؤكد عدم وجود ) أ-3(بحثال

مل حجم مكتب التدقيق يف تأثري ذو داللة احصائية معنوية لعا
.بحثجودة التدقيق ملكاتب التدقيق العراقية عينة ال

في جودة التخصص المهني القطاعيعالقة وتأثير .2
اخلطياالحندارتشري نتائج تلك العالقة اىل معادلة: التدقيق
:البسيط
Xβy = α +

y = 0.079 + - 0.107 x
املتغريقيمةاىل( 0.079)واليت بلغت αتشري قيمة اذ 
املستقل املتغريقيمةتكونعندما) جودة التدقيق( التابع 

قيمة معامل االحندار أما .للصفرمساوية)التخصص القطاعي(
β فقد بلغت)- حيصلالذيالتغريمقدارفتشري إىل)0.107
املستقل املتغريقيمةتتغريعندما) جودة التدقيق(التابع املتغرييف
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، وهو ما )دينار(واحدة  وحدةمبقدار)ص القطاعيالتخص(
يدل على ان التغري بوحدة واحدة يف عامل التخصص املهين 

دة تقريبا يف جو %)11(يؤدي اىل التغري بشكل معاكس بنسبة 
فيما بلغت قيمة معامل . التدقيق للمكاتب عينة البحث

ضعيفة عالقةوجودإىلذلكويشري. )R ()0.221(االرتباط 
وجودة التدقيق، وتشري الداللة التخصص القطاعي بني جبةمو 

اىل ان العالقة ) t(قيمة خاللمنالعالقةاالحصائية لتلك
ا والبالغة  ، حيث) 0.05(ليست ضمن حدود الثقة املسموح 

فتبلغ) R2(اما قيمة معامل التحديد . )t) -1.413قيمة بلغت
يفسرها عامل تدقيقمن جودة ال%) 5(أن يعينوهذا،)0.049(

عدم معنويةإىلتشريأعالهأن  النتائجإالالتخصص القطاعي،
وهي )1.997(احملسوبة Fقيمة بلغتحيثاملذكوراملعامل

مما يدل على عدم معنوية )0.05(أكرب من مستوى الداللة 
) ب-3(بحثمما يدل على عدم قبول فرضية ال. منوذج االحندار

وتأثري ذو داللة احصائية معنوية بني اليت تؤكد وجود عالقة
القطاعي جتاه جودة التدقيق ملكتب التدقيق املهين التخصص 

.بحثالعراقية عينة ال
في جودة وجود نظم لرقابة الجودةعالقة وتأثير .3

اخلطياالحندارتشري نتائج تلك العالقة اىل معادلة:التدقيق
:هيالبسيط
Xβy = α +

y = 0.081 + -0.055 x
املتغريقيمةاىل)( 0.081واليت بلغت αتشري قيمة اذ 

مدى (املستقل املتغريقيمةتكونعندما) جودة التدقيق( التابع
أما قيمة معامل .للصفرمساوية)وجود نظم لرقابة اجلودة

الذيالتغريمقدارفتشري إىل)0.055-(فقد بلغتβاالحندار 
املتغريقيمةتتغريعندما) ة التدقيقجود(التابع املتغرييفحيصل

واحدة  وحدةمبقدار)وجود نظم لرقابة اجلودة(املستقل 
، وهو ما يدل على ان التغري بوحدة واحدة يف عامل ) دينار(

وجود نظم لرقابة اجلودة يؤدي اىل التغري بشكل عكسي بنسبة 
فيما . دة التدقيق للمكاتب عينة البحثتقريبا يف جو %)6(

إىلذلكويشري)R()0.116(قيمة معامل االرتباط بلغت

وجودة وجود نظم لرقابة اجلودةبنيضعيفة موجبةعالقةوجود
قيمة خاللمنالعالقةوتشري الداللة االحصائية لتلك. التدقيق

)t( ا والبالغة اىل ان العالقة ليست ضمن حدود الثقة املسموح 
اما قيمة معامل . )-0.729(tقيمة بلغت، حيث)0.05(

من %)(1.3أن يعينوهذا،)0.013(فتبلغ)R2(التحديد 
أن إال،وجود نظم لرقابة اجلودة فسرها عامل جودة التدقيق ي

بلغتحيثاملذكوراملعاملعدم معنويةإىلتشريأعالهالنتائج
من مستوى الداللة أكربوهي )0.532(احملسوبة Fقيمة 

مما يدل على . م معنوية منوذج االحندارمما يدل على عد)0.05(
وقبول فرضية العدم اليت تؤكد على ) ت- 3(بحثرفض فرضية ال

عدم وجود عالقة وتأثري ذو داللة احصائية معنوية بني وجود 
نظم لرقابة اجلودة جتاه جودة التدقيق ملكتب التدقيق العراقية عينة 

.بحثال
تشري : التدقيقفي جودةالخبرة والتأهيلعالقة وتأثير.4

:هيالبسيطاخلطياالحندارنتائج تلك العالقة اىل معادلة
X βy = α +
y = -0.028 +  0.123 x

املتغريقيمةاىل)(0.028-واليت بلغتαتشري قيمة اذ 
اخلربة (املستقل املتغريقيمةتكونعندما) جودة التدقيق(التابع 

فقد بلغت βامل االحندار أما قيمة مع.للصفرمساوية)والتأهيل
التابع املتغرييفحيصلالذيالتغريمقدارإىلفتشري )0.123(
اخلربة (املستقل املتغريقيمةتتغريعندما) جودة التدقيق(

وهو ما يدل على ان ) دينار(واحدة  وحدةمبقدار)والتأهيل
التغري بوحدة واحدة يف عامل اخلربة والتاهيل يؤدي اىل التغري 

.دة التدقيق للمكاتب عينة البحثتقريبا يف جو %)12(بة بنس
إىلذلكويشري)R ()0.210(فيما بلغت قيمة معامل االرتباط 

.وجودة التدقيقاخلربة والتأهيلبنيضعيفة موجبةعالقةوجود
اىل )t(قيمة خاللمنالعالقةوتشري الداللة االحصائية لتلك

ا والبالغة ان العالقة ليست ضمن حدود الثقة  املسموح 
اما قيمة معامل ).1.344(tقيمة بلغت، حيث)0.05(

من جوة %)4(أنيعينوهذا،)0.044(فتبلغ)R2(التحديد 
أعالهأن  النتائجإال،التدقيق يفسرها عامل اخلربة والتأهيل
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Fقيمة بلغتحيثاملذكوراملعاملعدم معنويةإىلتشري

مما )0.05(من مستوى الداللة أكربوهي)1.807(احملسوبة 
مما يدل على رفض . يدل على عدم معنوية منوذج االحندار

اليت تؤكد على وجود عالقة وتأثري ذو ) ث- 3(بحثفرضية ال
داللة احصائية معنوية بني اخلربة والتأهيل جتاه جودة التدقيق 

.بحثملكتب التدقيق العراقية عينة ال
تشري :في جودة التدقيقلتدقيقأتعاب اعالقة وتأثير.5

:هيالبسيطاخلطياالحندارنتائج تلك العالقة اىل معادلة
X βy = α +
y = -0.208 +  0.389 x

املتغريقيمةاىل)(0.208-واليت بلغتαتشري قيمة اذ 
املستقل املتغريقيمةتكونعندما) جودة التدقيق( التابع 

βأما قيمة معامل االحندار . رللصفمساوية)أتعاب التدقيق(

يفحيصلالذيالتغريمقدارفتشري إىل)0.389(فقد بلغت 
املستقل املتغريقيمةتتغريعندما) جودة التدقيق(التابع املتغري

، وهو ما يدل )دينار(واحدة وحدةمبقدار)أتعاب التدقيق(
على ان التغري بوحدة واحدة يف عامل اتعاب التدقيق يؤدي اىل 

دة التدقيق للمكاتب عينة تقريبا يف جو %)39(التغري بنسبة 
يشريو )R()0.253(فيما بلغت قيمة معامل االرتباط.البحث

وجودة أتعاب التدقيق بنيضعيفة موجبةعالقةوجودإىلذلك
قيمة خاللمنالعالقةوتشري الداللة االحصائية لتلك.التدقيق

)t( ا والبالغة اىل ان العالقة ليست ضمن حدو د الثقة املسموح 
اما قيمة معامل . )1.632(tقيمة بلغت، حيث)0.05(

من جودة %)6(أنيعينوهذا،)0.064(فتبلغ)R2(التحديد 
أعالهأن  النتائجإالعامل أتعاب التدقيق،التدقيق يفسرها

Fقيمة بلغتحيثاملذكوراملعاملعدم معنويةإىلتشري

مما )0.05(من مستوى الداللة أكربوهي )2.662(احملسوبة
مما يدل على رفض . يدل على عدم معنوية منوذج االحندار

اليت تؤكد وجود عالقة وتأثري ذو داللة ) ج- 3(بحثفرضية ال
احصائية معنوية بني اتعاب التدقيق جتاه جودة التدقيق ملكتب 

.بحثالتدقيق العراقية عينة ال

: مالي العوامل وجودة التدقيقين اجالعالقة والتاثير ب.6
:هياملتعدداالحندارتشري نتائج تلك العالقة اىل معادلة

y = α + β X
y = 0.085 + -0.284 X

املتغريقيمةاىل)(0.085واليت بلغتαتشري قيمة اذ 
املستقلاملتغريقيمةتكونعندما) جودة التدقيق( التابع

βأما قيمة معامل االحندار .فرللصمساوية)العوامل جمتمعة(

يفحيصلالذيالتغريمقدارإىلفتشري)- 0.284(فقد بلغت 
املستقل املتغريقيمةتتغريعندما) جودة التدقيق(التابع املتغري

، وهو ما يدل )دينار(واحدة  وحدةمبقدار)العوامل جمتمعة(
ؤدي اىل على ان التغري بوحدة واحدة يف امجايل العوامل املؤثرة ي

تقريبا يف جودة التدقيق للمكاتب %)28(التغري العكسي بنسبة 
) R ()0.550(فيما بلغت قيمة معامل االرتباط .عينة البحث

العوامل جمتمعة بنيمتوسطة موجبةعالقةوجودإىلذلكويشري
منالعالقةوتشري الداللة االحصائية لتلكوجودة التدقيق،

القة ليست ضمن حدود الثقة اىل ان الع) t(قيمةخالل
ا والبالغة  . )0.151(tقيمة بلغت، حيث)0.05(املسموح 

يعينوهذا،)0.303(فتبلغ) R2(اما قيمة معامل التحديد 
أن  إالمن جودة التدقيق يفسرها العوامل جمتمعة،%) 33(أن

بلغتالعوامل جمتمعة حيثمعنويةإىل عدمتشريأعالهالنتائج
من مستوى الداللة أكربوهي ) 1.303(سوبةاحملFقيمة 

مما يدل على رفض .معنوية النموذج، مما يدل على عدم )0.05(
فرضية البحث الرئيسة الثالثة اليت تؤكد وجود عالقة وتأثري ذو 
داللة احصائية معنوية بني العوامل جمتمعة جتاه جودة التدقيق 

.لبحثاملكتب التدقيق العراقية عينة 
اجاتاالستنت

تعد عوامل البيئة الداخلية ملكاتب وشركات التدقيق ابرز .1
اليت تؤثر يف مستوى جودة التدقيق واليت تعكس املصادر الرئيسة

اإلمكانيات املادية والبشرية وأسلوب أداء مهام التدقيق واليت 
تنعكس يف جمموعها يف إجياد البيئة احلاضنة والسليمة لتطبيق 

اء املهين وتقدمي خدمات ذات جودة وتساير وااللتزام جبودة االد
.املتطلبات املتغرية لألطراف املستفيدة
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بني جودة التدقيق حيقق معامل استجابة االرباح الرتابط .2
ملكاتب التدقيق وعوائد وخماطر الشركات اخلاضعة للتدقيق من 
خالل توضيح درجة متانة جودة التدقيق من حيث دقة 

لتقارير املالية فضال عن تقرير املدقق املعلومات املقدمة يف ا
املستقل حول االرباح اليت حتققها الشركات اخلاضعة للتدقيق 
وانعكاسات ذلك يف قيمة اسهم تلك الشركات يف السوق 

.املايل
تشري النتائج العامة لتقييم واقع العوامل املؤثرة يف جودة .3

املكاتب ملثل التدقيق ملكاتب التدقيق احمللية اىل ضعف تبين تلك 
هذه العوامل اليت تكسبها القدرة على رفع جودة التدقيق لديها ، 
وما يؤكد ذلك ان متوسط املتوسطات المجايل العوامل املدروسة 

.)0.510(قد بلغ 
ضعف مستوى جودة التدقيق ملكاتب وشركات التدقيق .4

حتقق فيها معامل احمللية بشكل عام ، اذ بلغ عدد الشركات اليت
شركة متثل عينة )41(بني ربع شركات فقط من تجابة معنوي أاس

ثري املعلومات احملاسبية عف تأ، وهو ما يدل على ضالدراسة
املدققة ألغلب الشركات اخلاضعة للتدقيق عينة الدراسة يف عوائد 
االسهم يف السوق املايل وجعلها بأن تستجيب عكسياً للتغري يف 

.االرباح احملاسبية املعلنة
ان سيادة منط مكاتب تدقيق صغرية يف البيئة احمللية ، يعد .5

أمرًا ال يؤدي اىل إنشاء قدرات مهنية عالية هلذه املكاتب 
ا املادية والبشرية والتكنولوجية  والشركات نظرًا لضألة إمكانيا

ا يف التأثري يف عامل االعمال ا يف . وقدر فضًال عن عدم قدر
ا املقدمة وامل .سامهة يف تطوير املهنة يف العراق تطوير خدما

ثر العوامل املؤثرة يف نتائج الضعف الكبري يف عالقة وأتظهر .6
عامل جودة التدقيق ملكاتب التدقيق احمللية على مستوى كل

يتوافق ونتائج التحليل ، وهو ما الوعلى مستوى العوامل جمتمعة
العوامل املؤثرة اذ بلغ معامل االرتباط بني . النظري لتلك العالقة 

وجودة التدقيق ملكاتب التدقيق عينة الدراسة على املستوى 
، وان %)30.3(، فيما بلغ معامل التحديد )0.55(اإلمجايل 

وهي اكرب من مستوى املعنوية املعتمد )1.303(بلغت Fقيمة 
برز العوامل املؤثرة وإن أ،مما يدل على معنوية منوذج االحندار 

، أتعاب التدقيق( كاأليت Tأختبار على الرتتيب حسب 
حجم مكتب وشركة ،اخلربة والتأهيل،التخصص القطاعي

).وجود نظم لرقابة اجلودة،التدقيق

التوصيات
اصدار املهنة او احلكومة او كليهما القوانني والتعليمات - 1

ا  والنشرات اليت تضع متطلبات ومعايري جودة التدقيق وااللزام 
ا اليت متكن من االلتزام الفعال من قبل مكاتب وتفسريا

ا للمسامهة اجلادة يف رفع جودة التدقيق نظراً  وشركات التدقيق 
.خنفاض الكبري جلودة التدقيقللنتائج اليت تفصح عن اإل

والزام ضرورة ان تأخذ املهنة على عاتقها دعم وتشجيع- 2
ة يف خذ بالعوامل املؤثر مكاتب وشركات التدقيق لإلهتمام واأل

جودة التدقيق ووضعها موضع التطبيق ، اذ تشري النتائج اىل 
.متالك مثل هذه العواملإلضعف مكاتب التدقيق احمللية 

ضرورة إلزام مكاتب التدقيق بالسعي املستمر والدائم بتطوير - 3
أداء املدققني من خالل املشاركة يف الدورات التدريبية والندوات 

ديد حىت يتالءم مع التطورات يف العلمية ملواكبة كل ما هو ج
.عامل االعمال

إعادة النظر يف التنظيم الداخلي هلذه املكاتب الصغرية احلجم - 4
ئات ومستويات معينة تأخذ بعني أو احمللية وتصنيفها اىل ف

.عتبار مستوى اجلودة املطلوباأل
جياد تتوىل مراقبة اجلودة، أو إجياد جهة مهنية او حكومية إ- 5

ض أو ما يعرف عمال بعفيه مراقبة املدقيني بعضهم أليتمنظام 
ساربنيز (صدار قانون مياثل القانون االمريكي مبراجعة النظري أو إ

يلزم بالتفتيش املستمر على مكاتب وشركات التدقيق ) أوكسلي
املسجلة للتحقق من مدى التزامها بالقوانني، قواعد اللجان، 

.عايري املهنيةقواعد هيئة سوق االوراق املالية وامل
المصادر

العوامل املؤثرة يف جودة تدقيق " ،)2005(هني، اياد حسن حسني ،أبو -
احلسابات من وجهة نظر مدققي احلسابات القانونيني يف 
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"دراسة حالة مكاتب تدقيق احلسابات يف قطاع غزة / فلسطني 
.تري ، اجلامعة االسالمية ، غزة رسالة ماجس،

العوامل املؤثرة على " ، )2008(سليمان قاسم ، االهدل، عبدالسالم-
–دراسة نظرية / جودة املراجعة اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية 

.، رسالة ماجستري ، جامعة احلديده" ميدانية 
تأثري متغريات بيئة املراجعة " ،)2010(اجلالل ، امحد حممد صاحل ،-

ابات يف اجلمهورية اخلارجية على جودة االداء املهين ملراجعي احلس
.، جامعة اجلزائر ، اطروحة دكتوراه" اليمنية

مدى مسامهة عوامل جودة االداء املهين " ، )2013(العيد، خري اين، -
" دراسة حالة اجلزائر/ حملافظي احلسابات يف ضبط خماطر املراجعة

ورقلة، كلية العلوم -، رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح
.رية وعلوم التسيري والتجااالقتصادية

دراسة حتليلية "،)2003(إمساعيل، طارق حسنني، قطب، أمحد سباعي،-
، " لعوامل ومناذج قياس جودة الرقابة اخلارجية على احلسابات

.)60(حبث منشور، جملة احملاسبة واالدارة والتأمني، العدد
هل تسبق أسعار "، )2001(الدبعي، مأمون، ابو نصار، حممد حسني، -

سهم االرباح احملاسبية يف عكس املعلومات املالئمة لتحديد اال
لد " قيمة املنشأة؟  جملة دراسات، العلوم , 1)(العدد , 28)(،ا

.اجلامعة االردنية, االدارية
" ،)2006( الشاطري والعنقري ، اميان حسني ، حسام عبداحملسن ،-

: ء املهين اخنفاض مستوى أتعاب املراجعة وأثاره على جودة األدا
"  دراسة ميدانية على مكاتب املراجعة يف اململكة العربية السعودية 

لدامللكجامعة، جملة .)1(، العدد)20(عبدالعزيز ،ا
واملراجعةيفاملعاصرةاالجتاهات"،)2008(م ، السالعبداملربوك-

،"اإلسالميةدرمانأمجامعةقطر،دولةيفاملهنةتطورعلىأثرها
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استمارة استبانة )1(ملحق 
احملرتم...............................    حضرة االستاذ احملاسب القانوين   

....حتية طيبة 
، راجني تعاونكم معنا "العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الخارجي دراسة تطبيقية دور" متثل هذه االستمارة جزءا من مشروع البحث املوسوم  

ا ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط يف االجابة .املوضوعية على الفقرات املؤشرة يف االستمارة علماً أ
شاكرين لكم تعاونكم معنا

الباحثين
:االسئلة 

يف مكتبكم ) املالكني(ماهو عدد الشركاء .1
................ .) 2012( يف سنة 

هل مكتبكم متخصص يف اداء التدقيق .2
.......  .كال ......  نعم :  لقطاع معني او اكثر

نظام ملراقبة جودة اعمال هل لديكم .3
.......  كال ....نعم : او تلتزمون باجراءات معينة لرقابة جودة االداء يف مكتبكم التدقيق

هل كل العاملني يف جمال التدقيق يف .4
ا   : مكتبكم هم مؤهلني ومتخصصني وذوي خربة تناسب االعمال اليت يقومون 

.......  .نعم.........    ليس كلهم .......   كال 
هل تعتقد ان اتعاب خدمات التدقيق .5

: مقارنة باملكاتب االخرى ) 2012( ملكتبكم خالل سنة 
..........  .عالية ..........  مشابهة .......   واطئة 

ABSTRACT
This research investigates the evaluation and analysis of the reality of effective factors, and auditing

quality; as well as testing and analyzing the relationship and effect between the effective factors and the
auditing quality in the private Iraqi firms. Moreover, the study highlights the importance of identifying,
measuring and analyzing the quality of auditing practiced in the private Iraqi auditing firms considering the
international requirements that increase according to the availability of quality requirements, and recognize
and follow the auditing quality standards. Thus, the aim of the study is to explore the reality of each variable
and the nature of their relationship in light of the prevailing practices in the Iraqi environment to determine
the strong and weak points and then discuss the appropriate solutions. For the fulfillment of the study’s goals,
three main hypotheses were built to examine the reality of variants as well as testing the relationship and the
supposed effect between the effective factors and the external auditing quality. Practically, the study focused
on practical experimental approach that relies on the evaluation of mathematical quantitative analysis. A
questionnaire was used to obtain certain data about the effective factors through the owners’ opinions of (41)
auditing firms work in the Iraqi environment. While the annual financial data of business establishments and
the private market indices of the Iraqi financial securities were used to test and evaluate the external auditing
quality.The study arrived at some important results, most importantly,  the type, level and reality of the
effective factors of the auditing quality of  the Iraqi private auditing firms are not qualified enough to provide
services with high quality as well as the weak effect of these factors on auditing quality of local auditing firms.
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المنظميفي التكيف المنظميةالقيم اإلنعكاسات التأثيرية لعدد من 
مدينة دهوك لفي المصارف التجارية المديرين ومعاونيهمآلراء عينة من ة دراسة تحليلي

**دلشاد طه مريو عليو * سعد فاضل عباس احملمود

.العراق- أقليم كوردستان،جامعة دهوك ، اإلدارة واالقتصادفاكولتي*
.العراق-، أقليم كوردستانجامعة دهوكئاسة جامعة دهوك، ر **

)2015نيسان، 2:تاريخ القبول بالنشر،2015آذار،1:تاريخ استالم البحث(
لخالصةا

تلبيــــة والعمــــل علــــى الزبــــائن اكتســــاب المزيــــد مــــن المصــــارف التجاريــــة بــــذل جهودًامضــــنية مــــن أجــــل منظمــــات األعمــــال ومنهــــا تحــــاول 
تلـك األهـداف دوراً ذي أهميـة بالغـة فـي تحقيـق للمصـارفالمنظميةتـؤدي فيهـا القـيم بيئة شديدة االضطراب دة والمتطورة في همالمتجدحاجات

الزبائن ومن خالل مـا يحملـه التطورات في حاجات تلك لمواجهة يتطلب من المصارف اعتماد إستراتيجية التكيف ، وهذا بدوره هاالجوهرية ل
تقـديم مـن المصـارف المبحوثـةتمكنإبداعيـة ة يـبنوتسهم فيتكوينتنعكس تأثيراتها في عملية التكيف تلك تنظيميةقيم ن من و لالعامو المديرون

.ومبتكرةةخدمات متجدد
بيئـة العمـل المصـرفيتجاه المنظميتأثيراتها في التكيف في المصارف التجاريةوبيانالمنظميةالقيم عدد من التعريف بإلى البحثدفهيو 

إذ اسـتنتج البحـث وجـود  .فـي مدينـة دهـوكالمصـارف التجاريـةفي ومعاونيهم المديرينن خالل استطالع وتحليل وجهات نظر عينة من وذلك م
، وكـذلك خـرآو مصـرف بين المنظميـةالقـيم جـاءت نتيجـة االخـتالف فـي مسـتويات والتـي فروقات معنوية في آراء العينة تجاه متغيرات البحث 

قدم البحث عدد مـن كما . المنظميةتبعاً لتباين مستويات تركيزها على القيم التي تعتمدها المصارف المبحوثةالمنظميالتكيف وسائل اختالف 
بالتركيز على القيم الوسيلية أوالً ومن ثم التركيز على القيم النهائية كون اآلولى تمثل الوسائل المبحوثةصارفأن تقوم المهمها أالمقترحات من 
.ريقها تحقيق القيم النهائيةالتي يتم عن ط

املنظميالتكيف قيم البقاء       قيم الرحبية        قيم االبتكار       قيم التميز       املنظميةلقيما:  الدالة الكلمات

المقدمة

حتتــاج منظمــات األعمــال ويف مقــدمتها املصــارف التجاريــة 
ن حوهلـا مـن أن تكون على درجة عالية من الوعي مبا حيدث م

ـــا، إذ أن أغلـــب  مســـتجدات ومتغـــريات يف البيئـــة الـــيت تعمـــل 
مسـخرة جتـاه حتقيـق املنظميـةقيمهااملنظمات تسعى ألن تكـون

ا يف تلبيـة حاجـات  ـة املتغـريات زبائنهـاأهدافها وطموحا وجما
.الداخلية واخلارجية

تلـــــك قـــــدرة املنظمـــــة علـــــى التكيـــــف يف مواجهـــــة أن كمـــــا 
يتطلـب وما يستجد من فرص ا حاجات الزبائن املتغريات ومنه

أمناط جديدة والبحث عنمنها تغيري أساليب عملها التقليدية 
وحتقيـــق الـــيت تلـــوح يف بيئــة العمـــل فــرص الاقتنـــاص تســمح هلـــا ب

التعرف على إىلن البحث احلايل يهدف إ، لذلك فمنهالرحبية ا

جتــاه ياملنظمــالتكيــف يف املنظميــةلقــيم االنعكاســات التأثرييــة ل
.املتغريات الداخلية واخلارجية

للبحثالمنهجيالجانب:1
مشكلة البحث:1- 1

ةاجلوهريــالتفي اإلجابــة علــى التســاؤ مشــكلةالبحثتكمــن 
: ةاآلتي

هل ميكن أن تتفق آراء عينة البحث جتاه وصف القيم .أ
املنظمية والتكيف املنظمي؟

كيف هل أن للقيم املنظمية انعكاسات تأثريية يف الت.ب
املنظمي؟ 

ا على التكيف .ت هل أن املصارف املبحوثة تتباين يف قدرا
املنظمي؟ وهل تعد القيم املنظمية مصدراً لذلك؟  
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القيم 
:النهائية

قيم البقاء-
قيم -

القيم الربحية
:ةوسيليلا

قيم -
اإلبتكار

التميزقيم -

القيم 

التنظيمية

لتكيفا

التنظيمي

أهداف البحث:2- 1
يف التعــــرف علــــى الــــدور  لبحــــث يتمثــــل اهلــــدف اجلــــوهري ل

ــــأثري  ــــةللقــــيم يالت ــــة علــــىاملنظمي التكيــــف يف املصــــارف التجاري
:حتقيق اآليتإىلكما يهدف البحث.املنظمي

.املنظميوالتكيف املنظميةالقيم لكل من نظريوضع إطار.أ
املنظميةالقيم لعالقاتاالرتباط والتأثريبني يداين التشخيصامل.ب

.املنظميوالتكيف 

للمصارف املنظميالتكيف حتديد مديات التباين في.ت
.املنظميةتركيزها على القيم لتباين املبحوثة تبعاً 

حثأنموذج الب: 3- 1
منوذج االفرتاضي للبحث والذي األ) 1(يوضح الشكل 

واملتمثل بالقيم املنظمية ) املستقل(املتغري التفسريي يتضمن 
متثل) التابع(للمنظمة، يف حني أن املتغري املستجيب 

.بالتكيف املنظمي

.عالقة ارتباط
.  رعالقة تأثي

فرتاضيالبحث االأمنوذج:-)1(الشكل

البحث تفرضيا:4- 1
صياغة لإلجابة على تساؤالت البحث متت 

:ةاتاآلتيالفرضي
توجد فروقامتعنوية ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني .أ

:ويتفرع منها . جتاه وصف متغريات البحث
توجد فروقامتعنوية ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني-

.جتاه وصف متغري القيم املنظمية
توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف آراء -

.املبحوثني جتاه وصف متغري التكيف املنظمي
ترتبط القيم املنظمية إحصائيًا ومبستويات معنوية .ب

.بالتكيف املنظمي

ا إحصائيًا ومبستويات معنوية .ت تعكس القيم املنظمية تأثريا
.ف املنظمييف التكي

تتباين مستويات املصارف املبحوثة يف تركيزها على .ث
.تأثري القيم املنظميةلديهاتبعاً لتباين التكيف املنظمي

الجانب النظري:2
القيم المنظمية:1- 2

متتلك كافة املنظمات جمموعة من القيم واليت رمبا تكون 
موثقة أو غري موثقة، إذ تعمل هذه القيم على قيادة توجهات 
املنظمة مثلما تعمل على قيادة أنشطتها، كما أن توثيق القيم 
ا، وحيث  املنظمية يسهم يف التعريف بثقافة املنظمة ومعتقدا
أن التزام أفراد املنظمة بقيمها فإن املنظمة تبدو متماسكة 

.عندما تتعامل مع خمتلف القضايا
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وقد كانت هناك العديد من اإلسهامات للباحثني واألكادمييني
غري أن احملطة املهمة كانت ما أضافه املنظميةيف موضوع القيم 

عندما سلط الضوء على (Schwartz, 1992, 45)الباحث 
عن طريق تقدمي أمنوذج نظري متميز ذو املنظميةمفهوم القيم 

تند على بعدين أساسيني مها بُعد سعشرة توجهات قيمية وي
املتضادة، إذ متثلت هذه القيم املتوافقة أو املنسجمة وبُعد القيم 

القيم بكل من قيم القوة، اإلجناز، الرفاه، التحفيز، التوجيه 
الذايت، الشمولية، اخلري واإلحسان، التقاليد، االمتثال، 

حيث مت وضع ) 2(واليت يوضحها الشكل . واألمان
ضع القيم املتضادةالقيم املتوافقة بصورة متجاورة بينما و 

.بصورة متقابلة

)Schwartz, 1992(لــاملنظميةأمنوذج القيم :-)2(الشكل 

- Source:Schwartz,      S.  H., 1992,    Universals    in  the  Content   and   Structure   of  Values:   Theoretical   Advances
and   Empirical   Tests   in   20 Countries, Advances in Experimental Social Psychology, 25, P. 45.

لتضع دميوغرافية (Tracy,2007,16)وجاءت دراسة 
، إذ حاولت ضمن أمنوذجها توضيح املنظميةجديدة للقيم 

الظاهرةباعتبارها ممن املفاهيم غري املنظميةالعالقة بني القيم 
، ويتضمن املفاهيم الظاهرةباعتباره من املنظميوبني السلوك 

هذا األمنوذج مخسة حلقات متثل بدءاً من حلقة املركز كل من 
عتقدات األفراد يف املنظمة، ومن مبواليت تؤثر  املنظميةالقيم 

مث تعمل املعتقدات على حتديد توقعات األفراد، وتقوم 
التوقعات بالتأثري يف مواقف األفراد جتاه خمتلف املمارسات 

يف أثناء وأخرياً تعمل املواقف على حتديد سلوك الفرد،املنظمية
.هذا النموذج)3(الشكل ويوضح ، أدائه لعمله باملنظمة
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السلوك

القيم
معتقداال

ت

مواقفال
التوقعات

ا

,Tracyلــ املنظميةأمنوذج القيم :-)3(كل ش 2007)(

- Source:Brčić, Malbašić, R., 2012, Organizational Values in Managerial Communication, Management, Vol. 17,
No. 2, P. 103.

ا تستند  وعلى الرغم من أن أغلب املنظمات تدعي بأ
ا تعتمد   على قيم تنظيمية مت انتقاؤها وتبنيها بعناية فائقة وأ
ا اليومية إال أنه وبالرغم من  عليها بشكل معمق يف ممارسا

ك املنظمات ال يستطيع هذا اإلدعاء ال يزال عدد من تل
التواصل مع ما تبنته من قيم أو حىت حماولة تطويرها من اجل 

,Devero)مواكبة ما يستجد يف البيئة اليت تعمل فيها 

2003,22) .
المنظميةمفهوم القيم :2- 2

إىل أن القيم تقوم )McMurry,1998:133( يشري 
قيم  بتحديد ما يعتقده الفرد صحيحًا واخالقيًا وتعمل ال

كمعايري يستخدمها األفراد من اجل ارشادهم يف سلوكهم 
اليومي ، وهذه املعايري أو املبادئ اليت توفرها لنا القيم ميكن 
االحتكام إليها يف تقومي سلوكيات الفرد املختلفة وكذلك 
تلعب القيم دورًا هامًا يف حتديد نوعية األفراد الذين ميكن أن 

. يتوافق الفرد معهم
أن مفهوم (Rampersad, 2001; 215)احث ويرى الب

القيم التنظيمة يتضح عن طريق الدور اجلوهري الذي تلعبه يف 

بناء اخلطط املنظمية والقرارات اليت تتخذها املنظمة، وذلك 
ألن القيم املنظمية ورؤية املنظمة ورسالتها تسهم يف تكوين ما 

هم يسمى بالقصد االسرتاتيجي للمنظمات الرؤيوية باعتبار 
جزءاً من آيديولوجية املنظمة أو فكرها املنظمي، كما أن القيم 
املنظمية هي اليت تقود رسالة املنظمة وحتدد بدورها املدخل 

. الذي تستخدمه املنظمة يف فهم تلك الرؤية
ا إطار عمل  وتعرف إحدى الدراسات القيم املنظمية بكو

ا تعمل كموجه ا األعمال كو للعمليات للطريقة اليت نؤدي 
ا مكونات  املنظمية، يف حني أن باحثني آخرين يرون أ
ا واليت ترتبط بكيفية  الفلسفة اليت تعتنقها املنظمة يف عمليا
ا ذات العالقة بالعاملني والزبائن  تعامل املنظمة مع معتقدا

.(Johnson,2009,35)والعمل
ا املعتقدات واألفكار املتصلة بنوع كما تعرف بكو

اف املطلوب إجنازها من قبل أفراد املنظمة واليت حتدد األهد
Sikavica et)منط السلوك املطلوب إلجناز تلك األهداف 

al.,2008,426).
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ا قواعد  ويرى الباحثان أنه ميكن تعريف القيم املنظميةبأ
ومعايري تستخدمها املنظمة للتمييز بني حاالت الصواب 

صحاب املصاحل يف واخلطأ واليت تكون مقبولة من كافة أ
ا التبادلية مع  ا وعالقا دف لتنظيم عمليا املنظمة واليت 
اآلخرين مما يسهم يف تزويد املنظمة باملرونه الالزمة والتكيف 

.مع حاالت عدم التأكد واالضطراب البيئي
المنظميةأهمية القيم : 3- 2

حددت إحدى الدراسات أمهية القيم املنظمية يف 
,Woodcock)اآليت 2007,81):

تعمل كموجهات للسلوك يف األوقات اليت تزداد فيها .أ
.ضغوط العمل

تظهر للزبائن جوانب اختالف املنظمة اليت يتعاملون .ب
.معها عن املنظمات املنافسة مثلما تظهر ذلك للعاملني لديها

إزدياد وعي األفراد جتاه القيم املنظمية إذ عن طريقها .ت
.أخرىيقوم األفراد بتفضيل منظمة على 

.تعترب األساس يف إحداث التغيري الثقايف يف املنظمة.ث
.تساعد على متكني املنظمات من حتقيق النجاح.ج
.هلا تأثري كبري على املمارسات املهنية يف املنظمة.ح
ميكن استخدامها من قبل املنظمة كمقياس لنجاح .خ

العاملني لديها حيث تلجأ املنظمات إىل تضمني مؤشرات اداء 
. لقيم املنظميةالعاملني با

إىل أن أمهية (Brčić, 2012, 104-105)وتشري دراسة 
القيم املنظمية تظهر عن طريق دورها الالحمدود يف حياة 
املنظمة وجناحها، ومبعىن آخر أن السر وراء جناح املنظمة على 
املدى البعيد ال يعتمد على تبين جمموعة من القيم املنظمية 

ا متثل امل ا فقط بل أل نبع املغذي والذي ال ينضب لفكر لذا
.املنظمة وآيدولوجيتها

المنظميةدور المديرون في بناء القيم : 4- 2
يظهر دور املديرين يف بناء القيم املنظمية عن طريق 
عمليات اإلتصال اليت جتري يف املنظمة سواء الداخلية أو 
اخلارجية منها وعلى نطاق منظمات األعمال كافة، وذلك 

ا جزء  ا، أل ال يتجزء من أساطري املنظمة، قصصها، شعارا
ا، وكل ما ينفذ عن  رؤيتها، رسالتها، تقاريرها السنوية، قرارا

طريق اإلتصاالت اليت تؤديها املنظمة، وخصوصًا اإلتصاالت 
ا املدرين يف تلك املنظمات، وذلك ألن هذه  اليت يقوم 

املني يف االتصاالت تستخدم للتأثري على اآلخرين سواء الع
داخل املنظمة أو املتعاملني معها من أصحاب املصاحل 
خارجها، إذ أن إيصال الرسائل اجليدة هلؤالء من قبل املديرين 
يعمل على تعزيز القيم املنظميةوجعل كافة أنشطة املنظمة 
ا، وهذا بدوره يتطلب إمتالك املديرين  ا تصطبغ  وعمليا

ون واإلنفتاح على اآلخرين، ملهارات اإلتصال اجليد وتقبل التعا
ال  وميكن تلخيص املنافع املتحققة من دور املديرين يف هذا ا

:(Brčić, 2012, 106)باآليت

.إجناز األعمال بطريقة متميزة وعلى نطاق واسع.أ
رفع مستويات االحرتام والتفاهم املتبادل مع اآلخرين من .ب

.أصحاب املصاحل
.زيادة التأثري على العاملني.ت
.شاكل وإدارة الصراع بصورة أفضلحل امل.ث
.توثيق العالقات وجعلها أكثر قرباً مع اآلخرين.ج
.بناء حياة صحية للمنظمة وأصحاب املصاحل لديها.ح
المنظميةتصنيف القيم : 5- 2

أن املنظميتشري األدبيات الفكرية لعلم املنظمة والسلوك 
ف القيم هو أول من صن)Rokeach,1973(الباحث 

& Fitzgerald)يصنفني وهاملنظمية إىل

Desjardins,2004, 127):
ا .أ القيم اليت القيم النهائية أو الطرفية واليت تعرف بكو

النهائية املرغوبة واملمثلة باألهداف اليت يسعى تمتثل احلاال
، ومنها قيم البقاءوالنمو ، وحتقيق الفرد أو املنظمة لتحقيقها

ذلك من القيم اليت تشكل الرحبية، واالستمرارية والتوسع، وغري 
.أهدافاً تسعى املنظمة لتحقيقها

ا الوسائل اليت .ب القيم الوسيلية وهي القيم اليت تعرف بكو
، ومن هذه تستخدم لتحقيق أو الوصول لألهداف النهائية

القيم اإلبداع، االبتكار، التعاون والتحالف، املخاطرة، الريادة، 
تخدم كوسائل لتحقيق االستباقية، وغريها من القيم اليت تس

.أهداف املنظمة
دةــــية إىل عــــرى القيم املنظمــــة أخـــــــفت دراســـا صنـــــكم
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جمموعات وذلك حبسب نوعها إىل قيم اإلتصال، قيم التعاون 
أو قيم فرق العمل، قيم التنسيق، والقيم املعيارية 

(BMC,2010,1).
قيم : يم املنظميةإىلبينما ذهبت دراسة أخرى إىل تصنيف الق

االستحواذ على الزبون، قيم التحالف وتكوين الشبكات، قيم 
االنفتاح والتعلم، قيم اإلبتكار واإلبداع، قيم املرونة، وقيم 

.(Khandelwal & Mohendra, 2010,28)التميز 
ولتحقيق أهداف البحث احلايل فإن الباحث جلأ إىل اعتماد 

:ا ميدانياً وبالشكل اآليتأربعة أنواع من القيم الختباره
.القيم النهائية واليت تتمثل بكل من قيم البقاء والرحبية.أ

.القيم الوسيلية واليت تتمثل بقيم اإلبتكار ، وقيم التميز.ب
التكيف المنظمي:2- 2
:مفهوم التكيف المنظمي:2-1- 2

يعد التكيف املنظمي من املفاهيم اإلدارية اليت تندرج حتت 
والذي يتعامل مع ممارسات األعمال علم نظرية املنظمة

الداخلية واخلارجية وخمتلف اهلياكل يف املنظمة ، وتعود جذور 
ا  التكيف املنظمي إىل صناعة السيارات األمريكية عند حماوال
يف القرن املاضي مواجهة حتديات االخنفاض املستمر يف 
ا جتاه الصناعات املنافسة وهو ما اطلق عليه بالتكيف  مبيعا
الصناعي آنذاك ، وتناولت الدراسات مفهوم التكيف املنظمي 
بوجهات نظر متعددة حيث أن املفهوم التقليدي للتكيف 
املنظمي يشري إىل حالة التغيري يف الوضع احلايل للمنظمة 

,George& Jones)واالنتقال إىل وضع مستقبليأفضل 

، غري أن التطور األحدث ملفهوم التكيف (26 :1995
تم من خالل عدد من البحوث والدراسات اليت تناولت املنظمي

بالتحليل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التكيف 
,.Sambamurthy et al)املنظمي ومنها دراسات الباحثون 

2003; Desouza, 2006) وذلك بسبب الدور التأثرييالكبري
والواسع لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على أنشطة 

ا فضًال عن زيادة التعقيد والغموض يف بيئة امل نظمات وعمليا
إىل أن (Heugens, 2001:329)ويذهب الباحث .ألعمالا

مفهوم التكيف املنظمي يشري إىل مرونة املنظمة يف إعادة توزيع 
مواردها الثمينة والنادرة على وفق املستجدات واملتغريات البيئية 

دف حتقيق أفضل استخدام هل ويرى . اوذلك 
(Sull,2009:1) أن التكيف املنظمي ميثل قدرة املنظمة على

حتديد واقتناص الفرص اليت يتوقع ظهورها يف بيئة األعمال 
.وبسرعة أكرب من املنافسني

إىل مفهوم التكيف (Tikka, 2010 : 19)وينظر
املنظميبكونه عملية إعادة التجديد على املستوى املنظمي 

ا  وذلك من خالل تطوير امل ا وسلوكيا نظمة ألمناط مسا
كوسيلة لالستجابة ملا حيدث من تغريات يف البيئة اليت تعمل 

أن مفهوم (Oosterhout, 2010 :2)وجيد الباحث.فيها
التكيف املنظمي يتمثل مبواجهة التحديات يف البيئةوسرعة 
املنظمة يف االستجابة هلا ، إذ من املمكن هندسة تلك 

ا االستجابة من قبل امل نظمة من خالل املرونة يف عمليا
بينما . ونظمها وقيمها وهذا ما يطلق عليه بالتكيف املنظمي

جيد أن مفهوم التكيف املنظمي يشري إىل أنه مفهوم إداري 
يتعامل مع كل من املنافسة ، واملمارسات اإلدارية ، واهليكل 
املنظمي ملنظمات القرن الواحد والعشرين والذي يبىن بدوره 

ى مفاهيم ذات عالقة بنجاح املنظمة يف البيئة املضطربة عل
(Waard, 2010:263).

أما قاموس األعمال االلكرتوين فينظر إىل التكيف املنظمي 
بأنه قدرة املنظمة على التغيري السريع أو االستجابة للتغريات 
اليت حتدث يف السوق، إذ أن املستوى العايل للتكيف املنظمي 

نظمة على االستجابة الناجحة لظهور ميكن أن يساعد امل
منافسني جدد، وظهور تكنولوجيا جديدة، أوظهور أزمات 

.(Businessdictionary.com, 2014 :1)جديدة
ويرى الباحثان أنه ميكن تعريف التكيف املنظمي بكونه 
االستعداد املنظمي ملواجهة التحديات الببيئية ومن خالل 

ات واهلياكل واملوارد املنظمية من املرونه يف إعادة هندسة العملي
أجل التعامل مع الفرص باستباق املنافسني يف اقتناصها 

.واسغالهلا بأفضل الوسائل املمكنة
أهمية التكيف المنظمي:2-2- 2

متيزت بيئة املنظمة الداخلية واخلارجية بالثبات النسيب يف 
بداية الثورة الصناعية وما تالها من تغريات احتلت موقعها يف
املنظمة تدرجييًا مما أتاح للمنظمة امكانية التكيف املنظمي مع 
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تلك التغريات ، غري أن تسارع التغريات يف البيئة الداخلية 
واخلارجية بدءًا من التغري التكنولوجي والثقايف والنظمي وغريها 
أسهم يف إضعاف قدرات املنظمة على مواكبة تلك التغريات 

ا واليت جنمت عن االضطراب ال شديد يف البيئة اليت تعمل 
منظمات األعمال، مما تطلب من هذه املنظمات التعامل مع 
هذا التغري الدراماتيكي والديناميكي وسرعة االستجابة هلا 
واختاذ االجراءات االستباقية للتعامل معها من خالل التكيف 

املنظمي ، إذ حتاول املنظمات التنبؤ بالتغريات يف بيئة األعمال 
صوصًا بعد الطفرة الكبرية يف تقانة املعلومات واالتصاالت وخ

واليت أدت إىل زيادة التعقيد واالضطراب البيئي مما دفع 
باملنظمات إىل اعتماد أعلى مستويات التكيفاملنظمي كما 
فعلت املصارف التجارية من خالل انشاء مصارف الكرتونية 

لتكيف مع يتعامل معها الزبائن من خالل االنرتنيت وذلك ل
,Christopher)التطور التكنولوجي يف عامل االتصاالت 

2000: 119).
املنظميإذا علمنا أن مديري كما تظهر أمهية التكيف 

منظمات األعمال يتطلعون دائمًا إىل إزاحة الغموض الذي 
يكتنف البيئة اليت يعملون فيها وذلك من اجل اقتناص الفرص 

ة وبدون تعقيدات تقف وتوظيفها يف حتقيق أهداف املنظم
م تلك أضف إىل ذلك أن معظم .حاجزًا أمام تطلعا

املنظمات يتم تصميمها على افرتاض التأكد البيئي والقدرة 
ا علىالتعامل مع حاالت  العالية على التنبؤ وبالتاليفإن قدرا
االضطراب البيئي وعدم التأكد الشديد تتطلب التكيف 

, Kidd)التصميم املنظمياملنظمي ملعاجلة ذلك القصور يف 

2000 : 27).
أن أمهية التكيف (Marks,2004:39)ويرى الباحث 

املنظمي تتجلى يف انعكاساته على فاعلية اهلياكل والعمليات 
يف املنظمة، إذ أن التكيف املنظمي الناجح يزيد من فاعلية 
ا الداخلية واخلارجية يف مواجهة خمتلف  هياكل املنظمة وعمليا

.  التغيري وبالعكسمستويات
التكيف المنظميتصنيف :2-3- 2

-Sull, 2009: 1)يصنف  التكيف املنظمي حبسب (6
:معيار النطاق الذي يشمله التكيف إىل

وهو عبارة عن التكيف املنظمي : التكيف االسرتاتيجي .أ
الذي يتعامل مع البعد االسرتاتيجي للمنظمة حيث يتمثل 

لفرص يف املدى البعيد واليت بقدرة املنظمة على االستجابة ل
يطلق عليها بالفرص الذهبية حيث تبقى املنظمة هادئة يف أداء 
ا االعتيادية حلني بروز الفرص الكبرية أمامها كما عمليا

ا جتاه األعمال (Apple)فعلت شركة  عندما كيفت عمليا
.املوسيقية الرقمية

وهو التكيف املنظمي الذي حيدث : التكيف احملفظي .ب
عندما متارس املنظمة جمموعة من األعمال أو املشايع وذلك 
من خالل قيامها بعمليات التنويع يف مشاريعها، حيث حتاول 
املنظمة نقل وحتويل مواردها من األعمال أو املشاريع األقل 

.رحبية إىل تلك اليت تتميز بالرحبية العالية
ر ويتمثل بقدرة املنظمة على استثما: التكيف التشغيلي .ت

ا اجلوهرية  فرص تعزيز العوائد وخفض التكاليف يف عمليا
دف  والتشغيلية بسرعة وبفاعلية أكرب من املنافسني وذلك 

ا .التكيف مع املتغريات البيئية اليت ال ميكن التنبؤ 
التكيف )Grobler et al., 2006: 256-259(صنفكما 

:املنظميإىل اآليت
نظمة باالستجابة تقوم امل: التكيف املنظميالظاهر .أ

للتغريات يف بيئتها من خالل التكيف املنظميالظاهر وذلك 
ا وأهدافها االسرتاتيجية لالستجابة  بإعادة ضبط عمليا
للتهديدات والفرص اليت تظهر يف بيئة املنظمة وذلك من 
خالل املسح البيئي الداخلي واخلارجي ومن مث حتويل 

طريق للتعامل مع املعلومات اليت تنتج عن ذلك إىل خارطة
املتغريات اليت تظهر يف بيئة األعمال ومن مث االنتقال إىل احلالة 

.املرغوبة من قبل املنظمة
يبىن التكيف املنظميالضمين على : التكيف املنظميالضمين.ب

مرونة أنظمة املنظمة الداخلية واليت تستجيب بشكل تلقائي 
رية الرئيسة يف للمتغريات البيئية ومن خالل أداء الوظائف اإلدا

املنظمة وباستخدام املوارد املتاحة لديها من أفراد 
وعمليات وأموال وموجودات اخرى وتوظيفها يف االستجابة 

.لتلك املتغريات
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يتم اعتماد هذا النوع من : التكيف املنظمياملختلط.ت
التكيف املنظميعندما يكون التغري البيئي شديد التعقيد وال 

من األنواع السابقة منفردًا على االستجابة ميكن ألي نوع 
لذلك التغري مما يستلزم األمر الدمج بني التكيف املنظمي 

دة ـالظاهري والضمين المتصاص والتخفيف من ح
. التعقيد البيئي 

-Carley & Lee, 1998: 274)وقد صنف الباحثان 

:التكيف املنظمي على وفق اآليت(277
تتعامل : مي على املستوى االسرتاتيجي التكيف املنظ.أ

ا مع القضايا  اإلدارة العليا يف املنظمة أو جملس إدار
ا وبالتايل البد من أن تكون لديها  االسرتاتيجية اخلاصة 
القدرة على حتمل املخاطر النامجة عن القرارات االسرتاتيجية 
ذات العالقة بتلك املواضيع وذلك من خالل التكيف

.االسرتاتيجياملنظمي 
ويتمثل : التكيف املنظمي على املستوى العمليايت .ب

بالتكيف املنظمي الذي يعاجل العمليات اليومية والروتينية يف 
.املنظمة واليت تتغري باستمرار بسبب متغريات داخلية وخارجية

الجانب الميداني: 3
مجتمع البحث وعينته: 1- 3
مجتمع البحث:1-1- 3

افة املصارف التجاريةاألهلية بكمتثل جمتمع البحث 
)16(والبالغ عددها دهوك واحلكومية واملتواجدة يف مدينة

ما وقد جاء اختيارها كمجتمع للبحث كون مصرفاً، 
ساسية من اخلدمات األتقدمههذه املصارف للجمهوريعترب 

واليت حتسنت بشكل كبري يف والضرورية يف الوقت احلاضر 
ولوجيا املعلومات واالتصاالت بسبب دخول تكنونة االخرية اآل

احلديثة يف جماالت عملها مما يتطلب منها ضرورة التكيف مع 
نالك احتمالية  التغريات اليت حتدث يف بيئة عملها، كما أ
لربوز اختالف يف القيم املنظميةووسائل التكيف املنظميفيما 

.بني تلك املصارف
عينة البحث:1-2- 3

يف ومعاونيهم ديرين متثلت عينة البحث بعدد من امل
وكانت مربرات فردًا )32(والبالغ عددهم املبحوثة املصارف

:   االختيار للعينة هي
املديرين ومعاونيهم ومن مشول العينة ألكرب عدد ممكن من .أ

.العاملني يف املصارف التجارية ملدينة دهوك
االختالف الثقايف لألفراد املبحوثني والذي ينعكس بدوره .ب

. البحثرائهم جتاه متغريات آيف تباين 
املصارف التجارية األهلية واحلكوميةالتنافس املوجود بني .ت

.دف االستحواذ على أكرب عدد من الزبائندهوكيف مدينة 
أي أن استمارة استبيان أعيدت مجيعها، )32(، وقد مت توزيع 

توزيع )1(ويوضح اجلدول ، %)100(ت بلغنسبة االستجابة 
م الفرديةهخلصائصفراد وفقاً األ

مالشخصيةتوزيع :-)1(الجدول  عينة البحثبحسب مسا
%النسبة المئويةالعددالفئةسماتال

املوقع الوظيفي
1650مدير

1650معاون املدير

اجلنس
2475ذكر

825أنثى

العمر

351134.4أقل من –25

451443.8اقل من –35

55515.6أقل من –45
7026.2أقل من -55

املؤهل العلمي
39.4اعدادية

928.1دبلوم معهد
1856.3بكالوريوس

26.2دراسات عليا
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سنوات اخلدمة
10618.8أقل من –1

201237.5أقل من–10
301340.6أقل من–20
4013.1أقل من –30

.Spssفادة من نتائج حتليل اعداد الباحثان باالست:المصدر

وصف متغيرات البحث: 2- 3
مت استخدام جمموعة من املقاييس اإلحصائية لوصف 

القيم ـواملتمثلة بهواملعتمدة يف أمنوذجمتغريات البحث
متغري وصف ، فضًال عن)القيم النهائية والقيم الوسيلية(املنظمية

:وعلى وفق الفقرات اآلتيةاملنظميالتكيف 
:المنظميةالقيم صف و : 2-1- 3

) 2(تشري نتائج التحليل اإلحصائي واملوضحة يف اجلدول 

إىل آراء عينة البحث جتاه العبارات اليت استخدمت لوصف 
، إذ كانت النتائج اعن طريق أبعادهاملنظميةمتغري القيم 

:كما يلي
عينة اتفاق آراءفروقات يف تبني وجود :وصف القيم النهائية.أ

القيم النهائية وعن وصفث جتاه العبارات املستخدمة يف البح
X3)العبارات إذ مت استخدام ،طريق قيم البقاء وقيم الرحبية –

X1)جتاه الكلي اآلراء وتبني أن متوسط اتفاق قيم البقاءوصفل
مقابل نسب عدم اتفاق بلغت ،%)81.7(كان هذه القيم  

معياري وباحنراف،)4.05(بلغوبوسط حسايب ،%)18.3(
) %16.38(بلغ معامل االختالف نسبة ، يف حني)0.663(

ا تؤكد %)50(وهي نسبة تقل كثريًا عن  وجودوبالتايل فإ
قيم واليت الراد العينة جتاه مضمون عبارات هذهاتفاق بني أف
ن املصارف املبحوثة تتبىن اسرتاتيجيات بعيدة إتشري إىل 

ينة اكتساب اكرب حصة وحتاول مبا متتلكه من موارد مث،املدى
فضالً عن تبين املصارف املبحوثة ألهداف تعمل ،سوقية ممكنة

مت استخدام كما .والسوقعلى إدامة بقاء املصرف يف البيئة
X6)العبارات  – X4)وتبني أن متوسط اتفاق قيم الرحبيةوصفل

، وبوسط حسايب %)82.1(كان جتاه هذه القيم  الكلي اآلراء 
، يف حني بلغ معامل )0.635(راف معياري، وباحن)4.07(بلغ 

وهي نسبة تقل كثريًا عن %)15.86(االختالف نسبة
ا تؤكد وجود اتفاق بني أفراد العينة جتاه %)50( وبالتايل فإ

مضمون عبارات هذه القيم واليت تشري إىل ان املصارف 

تتبىن األفكار املالية اليت تسهم يف تطوير عوائد املبحوثة
وحتاول دائماً البحث عن فرص حتقيق الرحبية العالية، املصرف، 

ا للزبائن ا تعمل على ختفيض تكلفة خدما .وأ
اتفاق آراءفروقات يف تبني وجود :وصف القيم الوسيلية.ب

ة وصفالقيم الوسيليعينة البحث جتاه العبارات املستخدمة يف 
ات العبار قيم اإلبتكار وقيم التميز،إذ مت استخدام وعن طريق

(X9 – X7)اآلراء وتبني أن متوسط اتفاق وصفقيم اإلبتكارل
مقابل نسبة عدم ،%)40.8(كان جتاه هذه القيم  الكلي 

،)2.26(وبوسط حسايب بلغ ،%)59.2(اتفاق بلغت 

، يف حني بلغ معامل االختالف )0.838(وباحنراف معياري
%)50(وهي نسبة تنخفض قليًال عن %)37.26(نسبة 

ا تؤكد وجود اتفاق ضعيف بني أفراد العينة جتاه وبالتايل  فإ
مضمون عبارات هذه القيم واليت تشري إىل إن املصارف 

أحدث أمناط التكنولوجيا تبىن لديها ضعف يف املبحوثة 
كذلك لديها مستويات ضعيفة ، و املستخدمة يف العمل املصريف

، فضًال عن يف تقدمي خدمات للزبائن وبسمات ابتكارية
ضعف مستويات تعاملها بأحدث األدوات املالية واليت 

العبارات كما مت استخدام .تتناسب مع احتياجات الزبائن
(X12 – X10) اآلراء وتبني أن متوسط اتفاق التميزقيم لقياس

، وبوسط حسايب بلغ )%76.2(كان جتاه هذه القيم  الكلي 
، يف حني بلغ معامل )0.807(وباحنراف معياري ،)3.75(

وهي نسبة تقل كثريًا عن %)21.01(االختالف نسبة 
ا تؤكد وجود اتفاق بني أفراد العينة جتاه %)50( وبالتايل فإ

ن املصارف أمضمون عبارات هذه القيم واليت تشري إىل 
ا عن املنافسني، وتتبىن املبحوثة  تعمل على أن تتميز خدما

ا ــــــرؤية تستند على أن التميز يف خدم ذيــعار الــــــــالشهوا
ا حتاول البحــث عن جمـــــالت  العمل، فضــــًال عنتعتمده أ

.املصرفية املتميزة
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وعليه فإن هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية الفرعية األوىل 
واملتفرعة من فرضية البحث األوىل واليت تشري إىل أن هنالك 

القيم متغري ف وصفروقًا يف اجابات أفراد عينة البحث جتاه 
ويدعم صحة الفرضية أن نسبة االتفاق وحبسب ،املنظمية

مقابل نسبة %)70.2(بلغت املنظميةاملؤشر الكلي للقيم 
) 3.53(وبوسط حسايب بلغ %)29.8(عدم اتفاق بلغت 

، إذ أن هذه املؤشرات توضح )0.736(وباحنراف معياري
.تغريوصف هذااملجتاهآراء عينة البحث يف الفروقات 

املنظميةلقيم اوصفمقاييس:-)2(الجدول 

العبارةالمتغيرات
نسبة 

%االتفاق
نسبة عدم 

%االتفاق
الوسط

الحسابي
االنحراف 
المعياري

معامل نسبة 
% االختالف

قیم البقاء

X184.415.44.110.72217.57

X282.717.34.090.60114.69

X377.922.13.940.66516.88

81.718.34.050.66316.38املعدل

قیم الربحیة

X474.325.73.890.72518.64

X585.714.34.140.60414.59

X686.213.84.170.57613.81

82.117.94.070.63515.68املعدل

قیم اإلبتكار

X740.859.22.120.89842.36

X833.566.52.100.73234.86

X948.151.92.560.88534.57

40.859.22.260.83837.26املعدل

التمیزقیم 

X1079.420.63.970.79219.85

X1170.929.13.620.85223.54

X1278.321.73.950.77619.65

76.223.83.750.80721.01املعدل

70.229.83.530.73622.58املؤشر الكلي

.Spssاعداد الباحثان باالستفادة من نتائج حتليل :المصدر

المنظميالتكيف وصف: 2-2- 3
عينة البحث جتاه اتفاق آراءنتائج ) 3(يوضح اجلدول

حيث املنظميالتكيف متغري وصفالعبارات املستخدمة يف 
Y7)استخدمت العبارات – Y1)وتبني ،هذا املتغريوصفل

بلغتغري عبارات هذا املعلى ةكلياالتفاق المتوسط نسبةأن 
واحنراف معياري ) 3.89(، وبوسط حسايب بلغ %)76.9(
وهي %)17.34(كما بلغ معامل االختالف نسبة ،)0.671(

كما تؤشر نسب االتفاق . )%50(نسبة تقل كثريًا عن نسبة 
وعدم االتفاق لعبارات هذا املتغري على وجود فروقات يف آراء 

صف هذا املتغري، إذ بلغت أعلى مؤشرات عينة البحث جتاه و 
واليت %)85.2(وبنسبة بلغت (Y4)االتفاق حول العبارة 

ا  تشري إىل أن املصارف املبحوثة تعمل على تنويع عمليا
املصرفية من أجل االنتقال من العمليات ذات الرحبية الضعيفة 

)4.12(إىل العمليات األكثر رحبية وبوسط حسايب بلغ 

يف حني أن اقل نسبة اتفاق يف . )0.666(ياري واحنراف مع
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64.6(واليت بلغت (Y3)آراء عينة البحث سجلت يف العبارة

واليت تنص على أن املصارف املبحوثة تعتمد املسح البيئي %)
الداخلي واخلارجي لرسم خارطة طريق للتعامل مع املتغريات 

واحنراف )3.44(وبوسط حسايب بلغ واملستجدات البيئية
صحة الفرضية وبذلك فإن هذه النتائج تؤكد).0.780(معياري 

واليت تشري إىل الفرعية الثانية واملتفرعة من فرضية البحث األوىل 
أن هنالك فروقًا يف اجابات أفراد عينة البحث جتاه وصف 

، ويدعم صحة الفرضية أن نسبة املنظميمتغري التكيف 
76.9(بلغت مياملنظاالتفاق وحبسب املؤشر الكلي للتكيف 

وبوسط %) 23.1(مقابل نسبة عدم اتفاق بلغت %)
، إذ أن هذه )0.671(وباحنراف معياري ) 3.89(حسايب بلغ 

املؤشرات توضح الفروقات يف آراء عينة البحث جتاه وصف 
.هذا املتغري

املنظميلتكيف وصف امقاييس:-)3(الجدول 

نسبة العبارة
%االتفاق

نسبة عدم 
%االتفاق

الوسط
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

معامل 
االختالف

Y174.415.63.890.72218.56

Y280.419.64.060.58314.36

Y364.635.43.440.78022.67

Y485.214.84.120.66616.16

Y580.119.94.050.69917.26

Y670.829.23.620.54415.28

Y783.316.74.100.70017.07

76.923.13.890.67117.34املؤشر الكلي

.Spssاعداد الباحثان باالستفادة من نتائج حتليل :المصدر

فإنه يتم )3(و)2(وبناءًا على نتائج التحليل يف اجلداول 
يوجد فروقات (قبول فرضية البحث األوىل واليت تنص على أنه 

).البحثة البحث جتاه وصف متغريات نيف آراء عي
االرتباطةاختبار فرضي:3- 3

طبيعة عالقات االرتباط بني )4(اجلدول توضح معطيات
متغري وجود عالقة ارتباط معنوية بني إىلمتغريات البحث 

املؤشر حيثكانت قيمةاملنظميوبني التكيف املنظميةالقيم 
، )0.01(ستوى معنوية ومب)0.689(بينهما الكلي لالرتباط 

إىل أن هنالك تالزمًا بني متغري القيم وهذه النتيجة تشري
، وهذا يدل على أنه كلما املنظميومتغري التكيف املنظمية

كلما امتلكت املنظميةاعتمدت املصارف املبحوثة على القيم 
جتاه املتغريات اليت حتدث يف بيئة املنظميالقدرة على التكيف 

حت فقد أفصاملستوى اجلزئيولقياس هذه العالقة على .عملها

كل من وجود عالقة ارتباط بني  نتائج حتليل االرتباط املتعدد 
، اذ املنظميالتكيف وبني التميز، وقيم البقاء وقيم الرحبية،قيم 

، و )0.701(و ،)0.745(بينها االرتباط ةبلغت قيم
، وتؤكد هذه )0.01(ستوى معنوية ومبعلى التواليو )0.605(

.املنظميالقيم والتكيف النتائج قوة عالقة االرتباط بني تلك 
يف حني تبني ضعف عالقة االرتباط بني قيم االبتكار 

إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما املنظميةوالتكيف 
وهي قيمة غري معنوية مما يؤشر ضعف مستويات )0.119(

يف املصارف املنظميالتالزم بني قيم االبتكار والتكيف 
ميكن ) 4(االرتباط يف اجلدول وبناءاً على نتائج حتليل.املبحوثة

ترتبط القيم (القول بصحة فرضية االرتباط واليت تشري إىل 
ومن املنظميإحصائيًا ومبستويات معنوية بالتكيف املنظمية

).خالل بيانات عينة البحث
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تغرياتاملعالقات االرتباط بني :-)4(الجدول 

متغيرات ال
المنظميةقيم ال

المؤشر الكلي
التميزقيم اإلبتكارقيم قيم الربحيةلبقاءقيم ا

**0.689**0.1190.701**0.745**0.605المنظميالتكيف 
0.01= مستوى معنویة ** ، 32= حجم العینة 

.Spssاعداد الباحثان باالستفادة من نتائج حتليل :المصدر

التأثيرةاختبار فرضي: 4- 3
ل اإلحندار البسيط بني متغري نتائج حتلي)5(يوضح اجلدول

وحبسب املعطيات املنظميومتغري التكيف املنظميةالقيم 
احملسوبة واليت بلغت (P-Value)قيمة التحليلية وباعتماد 

االفرتاضي للبحث عنوية املوهي أقل بكثري من مستوى)0.000(
والبالغة احملسوبة )F(أن قيمة ويدعم ذلك،)0.05(والبالغة 

،)4.171(اكرب من قيمتها اجلدولية انتك) 44.907(

للقيم وجود تأثري معنوي ،مما يؤشر )30، 1(وبدرجات حرية
وعلى لدى املصارف املبحوثة املنظميالتكيف يف املنظمية

قيمة R2)(كما بلغ معامل التحديد.املستوى الكلي للمتغريات
على املنظميةالقيم قدرة متغري إىلوالذي يشري )0.475(

بالتكيف واملتمثل التابعاملتغري فيصلحيلتغري الذي تفسري ا

فضًال عن أنه ويف ضوء معادلة . %)47.5(بلغتبنسبةو املنظمي
تدل على أن هنالك ظهوراً (B0)االحندار فإن قيمة الثابت 

وذلك عندما تكون قيمة ) 0.678(بقيمة املنظميللتكيف 
ة، وهو القيم الثقافية مساوية للصفر ومن خالل القيم األربع

أما قيمة امليل احلدي . معامل جيد يف الدراسات اإلنسانية
(B1) فتدل على أن تغرياً مقداره واحد صحيح يف متغري القيم

وهذه النتيجة ميكن )0.503(سيؤدي إىل تغري مقداره املنظمية
املنظميةاالستناد عليها يف تفسري العالقة التأثريية ملتغري القيم 

دلل على وبذلك فإن هذه النتائج ت.نظميامليف متغري التكيف 
املنظميةالقيم أن فرضية البحث الثالثة واليت تنص على صحة

ا إحصائيًا ومبستويات معنوية يف التكيف  تعكس تأثريا
.ومن خالل بيانات عينة البحثاملنظمي

املنظمييف التكيف املنظميةالقيم تأثري :-) 5(الجدول 

األنموذج
يةالمنظمالقيم 

B0B1R2FالمحسوبةFالجدولية*P. Value

0.6780.5030.47544.9074.1710.000المنظميالتكيف 

) 30، 1= (اجلدولية بدرجات حرية Fقيمة *  ،         32= حجم العينة 

.Spssان باالستفادة من نتائج حتليل اعداد الباحث:المصدر

ر فرضية التباين اختبا:5- 3
مت اعتماد حتليل التباين األحادي إلثبات فرضية التباين 

التحليل نتائج )6(اجلدول للبحث احلايل حيث يعرض
-P)املذكور واليت تشري إىل أن قيمة مستوى املعنوية احملسوب 

Value) وهي تقل كثريًا عن قيمتها االفرتاضية ) 0.000(بلغت
أن قيمة معامل التباين األحادي ، كما )0.05(للبحث والبالغة 

(F) وهي تقل كثريًا عن قيمتها اجلدولية )26.008(بلغت قد

ختتلفاملصارف املبحوثة أنتدلل علىواليت )4.171(لبالغة او 
تباين لتبعاً وذلكاملنظميمستويات تركيزها على التكيف يف 

اليت تعتمدها تلك املصارف يف املنظميةالقيم تركيزها على 
ا املصرفيةأنش وبالتايل فإن هذه النتيجة تدلل . طتها وعمليا

تباين على ما جاء يف فرضية البحث الرابعة واليت تنص على 
املنظميمستويات املصارف املبحوثة يف تركيزها على التكيف 

.لديهااملنظميةالقيم تبعاً لتباين 
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ملتغريات البحثالتباين األحادي :-)6(الجدول 

األنموذج
المنظميةلقيم ا

P-Value*الجدوليةFFمعامل التباين األحادي 

26.0084.1710.000المنظميالتكيف 

) 30، 1= (اجلدولية بدرجات حرية Fقيمة *  ،         32= حجم العينة 
.Spssاعداد الباحثان باالستفادة من نتائج حتليل :المصدر

االستنتاجات والمقترحات: 4
االستنتاجات: 1- 4
ا املصرفية .أ تبني أن املصارف املبحوثة تركز يف عمليا

الداخلية واخلارجية على القيم النهائية أكثر من تركيزها على 
دف التكيف املنظمي مع املتغريات البيئية  القيم الوسيلية 
وذلك باعتمادها قيم الرحبية أوًال ومن مث قيم البقاء 

.ومبستويات عالية
ويات تركيز املصارف املبحوثة على القيم ضعف مست.ب

الوسيلية يف حماولتها للتكيف املنظمييؤشر ضعف مستويات 
االساليب اإلدارية املعتمدة يف تلك املصارف وذلك ألن هذه 
القيم متثل الوسائل اليت جيب أن تستخدمها املنظمات من 

.أجل حتقيق القيم النهائية وليس العكس
ارف املبحوثة على قيم ضعف مستويات تركيز املص.ت

االبتكار وذلك من اجل التكيف املنظمي مع التطورات يف 
بيئة عمل املصارف، حيث سجلت هذه القيم أقل املؤشرات 
اإلحصائية مما يعكس حالة ختلف املصارف يف مدينة دهوك 
عن مسايرة التطورات واالبتكارات يف املصارف األجنبية ويف 

ة واخلدمات املصرفية واليت جماالت ابتكار األدوات املالي
.تتماشى مع االحتياجات املتطورة واملتجددة للزبائن

ميكن أن نعزو ضعف مستويات قيم االبتكار لدى .ث
املصارف املبحوثة إىل ضعف اعتماد تلك املصارف على 
إدخال التكنولوجيا احلديثة يف العمل املصريف، أو ضعف 

للتعامل مع مهارات العاملني يف تلك املصارف والالزمة 
.التكنولوجيا املصرفية احلديثة

تبني ضعف اعتماد املصارف امليحوثة على أساليب املسح .ج
البيئي الداخلية واخلارجي لرسم خارطة الطريق للتعامل مع 
املستجدات يف بيئة عمل املصارف املذكورة، مما يصعب من 

مهمات املصارف يف التقليل أو احلد من حاالت 
.وض البيئيالغم
ميكن االستنتاج بأن القيم املنظمية واملتمثلة بكل من قيم .ح

الرحبية، وقيم البقاء، وقيم التميز يف املصارف املبحوثة يتالزم 
ظهورها مع التكيف املنظمي وهذا يدلل على أنه كلما زاد 
اعتماد املصارف املبحوثة على تلك القيم أدى ذلك إىل زيادة 

ا على التكيف امل نظمي مع املتغريات البيئية قدر
.الداخلية واخلارجية

ميكن أن نضع االستنتاجات اآلتية لإلجابة على .خ
:التساؤالت املثارة يف مشكلة البحث

تبني اختالف نسب اتفاق آراء عينة البحث جتاه وصف كل -
من متغري القيم املنظمية ومتغري التكيف املنظمي ومبستويات 

حالة االختالف هذه مسألة حتمية وهي خمتلفة، إذ تؤشر 
.عدم تطابق اآلراء بشكل تام

تركت القيم املنظمية بضالهلا التأثريية على التكيف املنظمي -
لدى املصارف املبحوثة مما يعين أن أي تغيري يف تركيبة 
ومكونات القيم املنظمية البد أن يقابله تغيريًا مقابًال يف 

.ت تأثريية خمتلفةالتكيف املنظمي ولكن مبستويا
تبني أن املصارف املبحوثة تتباين يف مسنويات تركيزها على -

التكيف املنظمي إذ ميكن أن نعزو مصدر هذا التباين إىل 
.تباين اعتماد املصارف املبحوثة على القيم املنظمية

المقترحات: 2- 4
اعتماد نقرتح قيام إدارت املصارف املبحوثة بالرتكيز على .أ

واملتصلة بالتكيف ا املصرفية ملياسيلية يف عالقيم الو 
ا هي اليت تقوداملنظمي إىل حتقيق القيم النهائية وباعتبارها كو

الوسائل اليت ترسم مسارات العمل حنو القيم النهائية واليت 
.تشكل أهدافاً تسعى املصارف املبحوثة لتحقيقها
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طريق نقرتح تعزيز قيم االبتكار لدى املصارف املبحوثة عن .ب
إدخال أحدث التكنولوجيا يف جمال العمل املصريف وذلك لكي 
تستطيع تلك املصارف من حتقيق حالة التكيف املنظمي مع 

.املستجدات التكنولوجية يف جمال أنشتطتها
ضرورة تطوير مهارات العاملني يف املصارف املبحوثة .ت

للتعامل مع ما يستجد من وسائل تكنولوجية حديثة، وذلك 
مشاركتهم بدورات وورش التدريب وبالتعاون مع من خالل

دف تسهيل إدخال  مؤسسات التعليم العايل يف احملافظة 
التكنولوجيا احلديثة يف العمل املصريف واالستفادة من املزايا 

.واملنافع املتحققة عن ذلك
ضرورة قيام املصارف املبحوثة بإجراء عمليات املسح .ث

ل التكيف املنظمي وعن البيئي الداخلي واخلارجي من أج
طريق إعداد الدراسات املسحية ذات العالقة بالعمل املصريف، 
ال من اخلربات األكادميية والدراسات  واالستفادة يف هذا ا

.اليت تتيحها املؤسسات األكادميية يف حمافظة دهوك
ضرورة قيام املصارف املبحوثة بإجراء مراجعة دورية للقيم .ج

ا وذلك ملواكبة املستجدات البيئية فضالً املنظمية اليت تتعامل
عن حتقيق حالة املرونة يف التكيف املنظمي كبديل عن 

.االنتظار حلني ظهور ما يستجد من تغريات يف بيئة العمل
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ABSTRACT:
Business organizations including commercial banks trying to make extensive efforts in order

to acquire more customers and work to meet their renewable and advanced needs in turbulence
environment in which organizational values lead to a significant role in achieving the key goals
for that organizations, and this in return need to adapt banks to face that developments in
customers’ needs through managers and their assistants holds of organizational values reflected
it’s influences in that adaptation operation and contribute to the information of creative
structure enables the surveyed banks to provision of renewable and innovative services.

The research aim to profile a number of organizational values in commercial banks and
statement its influences on organizational adaptation towards the banking business environment
through using a survey and analysis of the views of a sample of banks managers and their
assistants in commercial banks at Dohuk City. The research concluded that there is a significant
difference in the sample views towards research variables due to the differences in
organizational values levels between bank and other. Also the research find there is a significant
difference in organizational adaptation levels which surveyed banks adopted according to that
variance of their focus on organizational values. The research forwarded a number of
suggestions of the most important is that the surveyed banks must concentrate on the
instrumental values firstly and then focus on terminal values because the first value represent
means to achieve the terminal values.

Keywords: organizational values, survival values, profitability values, creativity values,
excellence values, organizational Adaptation.
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)1(الملحق 
جامعة دهوك

كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم إدارة األعمال

..........السادة احملرتمني/ إىل 
استمارة إستبانة/ م 

:حتية طيبة
يف املنظميةلقيم التأثريية لنعكاسات اال(تتضمن االستمارة املرفقة عددًا من املؤشرات اليت تستخدم لقياس متغريات البحث املوسوم 

راجني منكم االجابة عن االسئلة ). يف املصارف التجارية ملدينة دهوك ومعاونيهم دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين : املنظميالتكيف 
ا مناسبة) (الواردة فيها بوضع عالمة  ومبا ان الدراسة لن تستخدم  إال ألغراض البحث العلمي فقط ، لذا ال . أمام الفقرات اليت ترو

..االسم ضرورة لذكر
آملني تفضلكم باإلجابة على فقرات االستمارة من أجل حتقيق أهداف البحث ، علماً أن اإلجابات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

.مع التقدير............ شاكرين تعاونكم .  
:بيانات عامة: أوالً 
رمدير املصرف              معاون املدي:          املوقع الوظيفي.1
ذكر                  أنثى:          اجلنس . 2
أقل –55سنة55أقل من –45سنة           45أقل من-35سنة          35أقل من ى–25:        العمر. 3
سنة70من 
يوس          دراسات عليا          اعدادية          دبلوم معهد              بكالور :   الشهادة . 4
سنة30أقل من –20سنة         20أقل من -10سنوات            10أقل من  –1:            مدة اخلدمة. 5
سنة40أقل من –30

:متغريات البحث:ثانياً 
لتمييز بني حاالت الصواب واخلطأ واليت تكون مقبولة من كافة قواعد ومعايري تستخدمها املنظمة لوهي عبارة عن : املنظميةالقيم.1

ا التبادلية مع اآلخرين مما يسهم يف تزويد املنظمة باملرونه الالزمة ا وعالقا دف لتنظيم عمليا والتكيف أصحاب املصاحل يف املنظمة واليت 
.مع حاالت عدم التأكد واالضطراب البيئي



لد 2015، 713- 697ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1:، العدد18:جملة جامعة دهوك، ا

713

ال اتفق ال اتفقمحايداتفقاتفق بشدةالعبارةت
بشدة

:قيم البقاء.أ

.نعمل في المصرف على تبني استراتيجيات بعيدة المدى1

.نحاول بما نمتلكه من موارد اكتساب أكبر حصة سوقية2
.تعمل على إدامة بقائنا في السوقنتبنى في المصرف أهدافاً 3

:قيم الربحية .ب

.لى تخفيض تكلفة تقديم الخدمات للزبائنار عنعمل باستمر 4

.نحاول دائماً البحث عن فرص تحقيق الربحية العالية للمصرف5

.التي تسهم في تطوير عوائد المصرفالمالية نتبنى األفكار 6

:قيم اإلبتكار . ت

.وبسمات ابتكاريةنعمل على تقديم خدمات مالية للزبائن7

الية التي تتناسب مع احتياجات نحاول التعامل بأحدث األدوات الم8
.الزبائن

.في عملنا المصرفيأنماط التكنولوجيا نتبنى أحدث 9

:قيم التميز. ث

.أن تتميز خدماتنا عن المنافسيننعمل على 10

.نحاول البحث عن مجاالت العمل المصرفية المتميزة11

.بنى رؤية تستند على أن التميز في تقديم الخدمات هو شعارنانت12

ث من المفاهيم اإلدارية التي تندرج تحت علم نظرية المنظمة والذي يتعامل مع ممارسات األعمال الداخلية والخارجية والتي تستجيب لما يحدالمنظمييعد التكيف : المنظميالتكيف .2
.ف الداخلية والخارجيةمن تغيرات في بيئة عمل المصر 

ال أتفق بشدةال أاتفقمحايداتفقاتفق بشدةالعبارةت
ا الثمينة على وفق نعادة توزيع مواردالالزمةإلمرونة نمتلك في المصرف ال1

.المستجدات والمتغيرات البيئية وذلك بهدف تحقيق أفضل استخدام لها
ستراتيجية لالستجابة للتهديدات ا االنوأهدافنا إعادة ضبط عملياتنعمل على 2

.والفرص التي تظهر في بيئة األعمال
خارطة طريق للتعامل مع لرسمالمسح البيئي الداخلي والخارجي نعتمد 3

.والمستجدات البيئيةالمتغيرات
نعمل على تنويع عملياتنا المصرفية وذلك لالتقال من العمليات ذات الربحية 4

.العمليات األكثر ربحيةالضعيفة إلى
من اجل إعادة  واجهة التحديات في البيئة وسرعة االستجابة لها نعمل على م5

.هندسة عملياتنا المصرفية بما يتوافق مع حاجات الجمهور
فيها وذلك من نعملنتطلع دائمًا إلى إزاحة الغموض الذي يكتنف البيئة التي 6

المصرفها في تحقيق أهداف اجل اقتناص الفرص وتوظيف
ا الجوهرية ناستثمار فرص تعزيز العوائد وخفض التكاليف في عملياتنعمل على 7

والتشغيلية بسرعة وبفاعلية أكبر من المنافسين وذلك بهدف التكيف مع 
.المتغيرات البيئية التي ال يمكن التنبؤ بها
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