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Abstract—This paper explores the current trends in audio-visual
translation, in particular, movie subtitling from English into
Sorani Kurdish in the Kurdistan Region of Iraq. It is hypothesized
that subtitling English movies into Sorani Kurdish is performed
using various methods, i.e. there is no one standard method that is
adopted. This is based on the second hypothesis that the majority
of subtitled movies into Sorani Kurdish are carried out by
unprofessional subtitlers. The results of the study show that the
majority of the subtitlers replace the English captions of
previously subtitled movies by Kurdish translations, using
different devices and word processors. Thus, the study exhibits
that there is no one standard established method for subtitling
English movies into Sorani Kurdish. It further shows that Kurdish
subtitlers lack professionalism in terms of English-Kurdish
subtitling.
Index Terms—Subtitling, Audio-visual Translation, EnglishKurdish Translation, Movie Translation.

I. INTRODUCTION
Audiovisual translation, undoubtedly, enjoys a large body of
research within the field of Translation Studies. Yet its
existence, practice as well as the current trend from English into
Sorani Kurdish is understudied. Audio-visual translation and
more specifically subtitling, in the Kurdistan region of Iraq, has
recently become a widely practiced activity. This ranges from
subtitling all types of movies, documentaries, plays, children’s
cartoons, and various TV programs (see Muhammad, 2016).
Based on anecdotal evidence, English movies are subtitled into
Sorani Kurdish unprofessionally, and they do not undergo any
editing or quality assessment processes. This paper is not an
endeavor to qualitatively investigate such subtitled movies, it
rather aims to investigate the current practices as well as trends
in movie subtitling among Kurdish subtitlers. To do so, it aims
to see what methods subtitlers use in their subtitling activities
and whether there is an established trend or established norms
that are followed in Sorani Kurdish.

II. METHODOLOGY
To attest the previously mentioned hypotheses, fifteen subtitlers
in the Kurdistan region of Iraq were asked to fill in a
questionnaire form (Appendix 1). Subtitling and publishing
movies were the criteria for selecting the participants. After
selecting the subtitlers, they were either e-mailed the
questionnaire forms or met in person. The questions in the form
were exclusively devised to answer the questions raised in this
study. Before discussing the methods of subtitling, questions
were asked about the educational and professional background
of the subtitlers to find out who are the performers of the
subtitling process. The participants were asked about their
motives for subtitling; and finally, the steps followed to subtitle
a movie were discussed with the participants.
III. AUDIOVISUAL TRANSLATION IN THE FRAMEWORK OF
TRANSLATION STUDIES
Upon exploring the literature of Translation Studies, it is
apparent that research into audio-visual translation did not exist
until Katharina Reiss felt the need for the fourth text-type to be
included and as such she termed it ‘audio-medial’ (Reiss, 1971).
However, she scarcely developed it, and indeed her definition
seemed to refer more to fields such as advertising rather than
movie and documentary translation. Holmes’s map (1968)
provides a category of ‘medium-restricted’ theories but does
not mention audio-visual at all. Snell-Hornby (1988) links
‘film’ to ‘literary translation in her integrated theory. ‘The term
‘constrained translation', specifically focusing on the nonverbal elements that marked out the audio-visual translation.
Dirk Delabastita (1989), described AVT as a field that was ‘still
a virgin area of research’ (quoted in Munday, 2012, p. 268-9).
The field further developed in the 1990s and the 2000s.
However, this is a very new topic in Kurdish, therefore this
paper makes the initiative to explore it.
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1) DEFINITION OF SUBTITLING
Dictionary of Translation Studies defines subtitling “as the
process of providing synchronized captions for movie and
television dialogue” (Shuttleworth & Cowie, 2014, p. 161). The
captions consist of what the characters utter, either in the
original language which the characters speak (intralingual
subtitling) or in a language different from the one of the
characters (interlingual subtitling) or in both (bilingual
subtitling). The captions are normally shown on the lower part
of the screen. As González explains, subtitling is a ‘production
of snippets of written text … to be superimposed on visual
footage” and is usually placed ‘near the bottom of the frame”
(1998, p.14).
2) TYPES OF SUBTITLING
There are three main categories of subtitling from a linguistic
point of view, which are: intralingual, interlingual, and
bilingual subtitling. This mainstream categorization is
supported by Baker (1998), Gottlieb (1997), and Dries (1995).
Intralingual or closed caption subtitling can be done for
several purposes. It can be done for the benefit of the deaf and
hard of hearing. It can also be beneficial for language learning
purposes, especially when the audience wants to know how a
spoken word or phrase is spelled, how some syllables are
dropped out in speaking and how pronunciation can be
improved. When there is a dialect diversity in a language,
intralingual subtitling can step in to make sure that the speakers
of different dialects fully understand what is being said.
Finally, intralingual subtitling can be used in notices and
announcements when the announcer wants to avoid the risk of
missing details from the part of the audience such as numbers,
dates, times, etc.
Interlingual (open caption) subtitling involves moving from
the oral dialogue to one or two written lines and from one
language to another. This kind of subtitling can be used for most
of the purposes for which intralingual subtitling is used.
Intralingual subtitling is generally used when the audience may
not understand the source language (the original language of the
audio-visual material).
Bilingual subtitling is used when captions in two languages
are shown on the screen one of which can be the language which
the characters utter.
3) SUBTITLING IN SORANI KURDISH
The scope of this study covers Sorani Kurdish which is
understood by the majority of Kurds in Iraqi Kurdistan. This
dialect has is an official language in Iraq. The political situation
has provided the right of freedom of publication in Kurdish both
in paper-based publications and televised programs.
Movie subtitling is an increasingly growing professional
and social demand. According to SatExpat (2019), there are 118
TV channels in the Kurdistan region of Iraq six of which
broadcast movies alone, whereas some others broadcast movies
along with other programs. There are also several websites for
movies, three of which exclusively feature Kurdish subtitled
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movies. This leads us to the next section which investigates who
the subtitlers are.
4) EDUCATIONAL BACKGROUND OF SUBTITLERS
One of the essential constituents of the translation process is
the translator. The translator’s educational and professional
background shapes the way the translation process is carried
out. In the Kurdistan region, it is difficult to come across many
translators who have studied Translation Studies because the
majority of translation departments have been recently opened.
Out of 15 public universities and 12 private universities, six
universities offer undergraduate courses in translation, and
three institutes offer a two-year diploma in translation.
However, there are not many subtitlers who have studied
Translation Studies. Only one participant of the questionnaire
happened to have studied translation in an academic setting.
Other translators range from secondary school students, high
school students to university and institute students with no
students at the graduate or postgraduate level.

Figure 1: Education level of the subtitlers

5) PROFESSIONAL BACKGROUND
The terms "professional translator" is used in this section to
refer to translators who pursue translation as a career. There is
little chance for translators to work professionally in Iraqi
Kurdistan because it is not a well-paid profession. Upon
personal communication with many students, it becomes
evident that the majority of translators and more specifically
movie subtitlers are students. While the majority of the
participants of the questionnaire have been translating and
subtitling for more than two years, few of them could get a paid
job as a translator, despite the fact that most of them have
subtitled more than 50 movies so far.
There are only a few translation service providers in
Kurdistan, the majority of which do legal translation. Those
agencies do not offer audiovisual translation services, including
subtitling, and as such, they do not hire subtitlers. Therefore,
subtitlers have to look for other venues to work. One of the main
opportunities for them is to work for a TV channel. As stated
above, there are six TV channels which broadcast movies in
addition to some other channels that broadcast movies along
with other programs. According to interviews carried out with
editors from TV channels, “thirty to fifty translators would be
enough for those channels”. The other opportunity is to work
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for movie websites as volunteers and very rarely for movie
festivals. Thus, there are very few professional subtitlers in
Kurdistan who do translation as a paid occupation. One can
argue that if they are not paid for the subtitling they perform,
why do they do it? This is a significant question which will be
discussed and answered in the next section.
6) MOTIVES FOR SUBTITLING
The previous section referred to the market need in Kurdistan
in relation to subtitling, as well as the conditions for which
subtitlers work. However, it pointed to the fact that the majority
of subtitlers work for free and thus are not paid for the services
they provide. It is worthwhile here to find out why subtitlers
choose to do an unpaid job. The majority (75%) of the
participants admitted that they do not earn any money for
subtitling movies, the remaining (25%) claimed that sometimes
they get paid and other times do it for free. They also claim that
the amount they get is not worth the effort they exert to subtitle
a movie. The following is the list of the main motives for
subtitling.
A. SUBTITLING AS A HOBBY
While millions of people enjoy watching movies, there
seems to be others who enjoy subtitling movies. The majority
of volunteer translators choose the movies that they like.
Subtitling those movies provides a chance to watch the movie
more than once and get a more in-depth understanding. Today,
it is not uncommon that people not only watch movies, but they
also like to share them with others. This might be rewarding
enough for some translators regardless of whether they get paid
or not.
B. LANGUAGE LEARNING
It cannot be denied that translation was traditionally a branch
of linguistics which was practiced for language learning
purposes (Pym et al., 2005). The same is true of subtitling.
Several participants of the questionnaire admitted that they
subtitle movies to improve their English language proficiency.
Translating, in general, requires a comprehensive
understanding of the source text, which, in effect, implies that
translators should check-up for any unfamiliar word or
expression. While this paper is not intended to assess the quality
of translators and their subtitled movies, this phenomenon can
be one reason that many people complain about the quality of
the subtitles. It is interesting to know that, although the movies
are subtitled for language learning purposes, they are actually
published on different platforms such as TV channels (both
local and satellite) and websites. This phenomenon can be
further investigated in future studies.
It can be argued that subtitling movies can be a better
practice for language learning than translating texts and books
(or parts of books) because movies and audio-visual materials
help translators to have a better understanding and knowledge
about the source language culture. If language courses are to
use translation as a language learning technique, they might as
well consider subtitling as an effective strategy. This method is
an already common trend among language learners and it seems
to be more enjoyable; otherwise, no one is willing to subtitle
large numbers of movies without being paid a penny.

3
C. INTERNSHIP
Several translators do subtitling as a kind of internship. They
try to subtitle and publish as many movies as they can so that
they get known and recognized in the hope that they will get
hired when there is a vacancy such as in TV stations, private
media companies/agencies, or movie festivals.
D. PAYING BACK TO THE COMMUNITY
This motive can be included in point number one since the
motive here is the same idea of sharing, but it is discussed in a
separate point because the translators feel that it is more than
sharing or recommending, they feel that they ought to help
those who love watching movies but cannot understand the
original language of the movie. The translators categorize this
motive as serving the community or paying back to it.
7) STEPS OF THE TRANSLATION PROCESS
There are several ways to analyze the steps taken in the
translation process, but Christiane Nord’s (1988) intercultural
text transfer is one of the most comprehensive approaches.
Nord’s definition for “translation” covers all kinds of
translation/interpreting including, all genres and text types.
Before the birth of a translated text, there are several steps
that have already taken place and several people might have
been involved. First, there is the source text producer who
might be the one who has initiated the process, or s/he has been
asked by someone else to initiate the production of the source
text.
There is an optional “X” constituent after the source text
producer and the sender. This X constituent is the one who
adapts the source text to a certain format before it has been
published. While it is optional in Nord's diagram, it is the main
constituent in the process of movie script production. The X
constituent is the agency who adapts the source text to a movie
script.
When the movie is produced in the source language it comes
with the source language subtitles (intralingual subtitling) in the
majority of the cases. The production of the intralingual
subtitles can be due to the legal obligation of the country in
which the movie is produced, or any other purpose.
In the case when the movie production company does not
provide the script or the intralingual subtitling, it is done by
other companies and agencies for their own purposes
In essence, the production of intralingual subtitles is half the
way to the production of the subtitles in the target language(s)
since the translator needs not to bother to translate from the
voice of the movie characters which requires a great amount of
time and effort. Movie subtitles are generally available in
public domains. Afterward, the following agents carry out
different tasks for the production of the translated subtitles:
A. INITIATOR
The translation process usually starts with an initiator who is
the one who chooses a text, a movie to be translated in a certain
way according to some specific instructions which s/he sets up.
In other words, there are two main elements: choosing the
movie, and providing instructions according to which the movie
is to be translated (i.e. translation brief).
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There are two main scenarios for initiating a translation
process. In the first one, an initiator is a different person from
the translator, in the case of subtitling, the initiator can be a TV
channel, a movie festival organizer or a website. These parties
choose a movie that suits their purposes and ideologies. For
example, a religious channel chooses a movie that does not go
against the religious standards of that channel. In the second
scenario, however, the initiator and the translator are the same
person. For example, a translator decides to subtitle a movie, a
particular series, or any other audio-visual material after
watching it simply because s/he likes it, and s/he thinks it might
be a good idea to let others watch it in the target language.
In both scenarios, there are some instructions, either written
or spoken, which shape the way the source text is translated and
how the target text should be. TV channels have some specific
instructions such as toning down swear words and culturally
inappropriate expressions, while websites have little or no
instructions for two reasons. First, some websites are not
official (at least in the context of Kurdish society) and have
fewer responsibilities than TV channels. Second, the websites
do not pay translators so they give translators more freedom to
translate the way they want. In this case, the instructions (the
translation brief) are more subjective and thus are set according
to the translator's own ideology.
B. TRANSLATOR/SUBTITLER
Although there is not only one way to carry out a subtitling
task, the patterns or regularities which the majority of the
translators follow are described in this section as according to
the analysis of the questionnaires. The majority of the
participants claim that they watch the movie before starting the
translation process, in some cases, they watch the movie more
than once. Then, they download the script (source language
subtitles) in SRT format which is available online for free. The
SRT document contains all the dialogues which are spoken by
the actors accompanied by the time in which they are spoken
and the period that captions stay on the screen.
SRT documents can be handled by any word processing
applications such as Notepad, Microsoft Word, etc., and they
contain the source language subtitles. The whole translation
process can be carried out only by replacing the source language
subtitles with the target language subtitles. Unlike what is
commonly thought, many translators do not use computers for
replacing the source text with the target text, they simply do so
using mobile phone applications such as Subscene and
Subeditor. After the translation and the replacement tasks, the
process is finished from the side of the translator and they send
the new copy of the SRT document to the editor of the website
or the TV channel.
One of the most important aspects of the translation process
is time. Spending too much time on a translation task, on the
one hand, negatively affects the translator's productivity and the
amount of money s/he can earn. On the other hand, not spending
enough time on the task can also negatively affect the quality of
the translation product. Therefore, a translator needs to make a
balance between productivity and quality keeping in mind that
translation is a mentally exhausting mission that requires the
translator to think about the selection of every single word. As
a result, translators in general cannot work for long periods of
time without taking breaks. The working periods and the
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translator's performance change according to the extent they are
interested in what they do. The participants of the questionnaire
claim that it usually takes more than two days to translate a
movie subtitle and can take up to a month in some cases
(especially when the translation task is unpaid). With that being
said, there are two exceptions due to which the movie is
translated in one day. First, when the movie is a part of a series
that is presented daily or weekly and there are other competitive
websites or channels. The second case is that when the
translator really likes the movie and enjoys translating it.
Translators tend to take breaks within the translation
sessions (i.e. on the same working day) the duration and
frequency of which are also determined by the abovementioned factors.
C. EDITOR
The editor’s part starts when the translator finishes the
translation process and replaces the source text with the target
text and sends the SRT file to the editor.
Editors check to see whether the video file resolution that
ranges from 480p, 720p, 1080p and recently 2000p matches the
translated SRT file. If the movie resolution is 480p, the
translated SRT file should be one that is designed for the 480p
format version of the video, otherwise, there will be delays
(lags) or advance in the presentation of the captions in a way
that the captions do not match the video timing. This is similarly
true for all other video resolutions and formats such as BrRip,
DVDrip, Blue-ray, etc. If the versions match, the editor can
proceed to the next step. If not, s/he sends back the translation
to the translator accompanied by the right version of the SRT
document so that the translator can copy and paste the texts
from the previous version he produced to the right version of
the SRT file.
D. REVISER
What is a regularly repeated pattern for checking the quality of
the translation is that the editor chooses a sample of 100 to 200
sentences from the translation, s/he compares them to the
source text and checks the quality of the translation. The quality
assessment is not done in a scientific way, i.e. there is not any
fixed criteria, rubrics or model for assessment. It is enough for
the target text to be understandable in the target culture and
close to the source text. If the translator passes in the assessment
of his/her first couple of movies, his/her movies are not
proofread any more in future translations. On the other hand, if
the translation is not understandable, it will be sent back to the
translator for further improvements to be carried out.
An important question that is raised here is that “who is the
proof-reader?” If the translation is done for a TV channel, the
proof-reader is the chief translator from the TV channel who
has passed in the assessment of his/her first couple of movies.
If the translator is the editor of the website, they are usually
experienced translators in the domain of subtitling with
translation knowledge and expertise. If the proof-reader is not
the editor him/herself, the assessment is assigned to another
translator who has passed in the assessment of his/her first
couple of movies.
One of the problems editors face is the Kurdish font. Older
versions of Microsoft Windows and other operating systems did
not support Kurdish font (alphabet). One had to use regular
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Arabic (101) or (102) keyboard with some amendments for the
alphabetic letters that are in Kurdish but not in Arabic. Later,
Kurdish Unicode fonts were introduced which are supported by
Microsoft Windows and different applications and platforms.
There are two variations of Kurdish Unicode Keyboards, one of
them follows the Arabic alphabet on the keyboard of computers
and the other one follows the English alphabet on computer
keyboards. However, with Windows 8 versions, Microsoft
windows started supporting Kurdish Unicode keyboard known
as Sorani Kurdish.
All the Unicode Kurdish Keyboards including the one that
follows the Arabic alphabet, the one that follows English
Alphabet, and the Sorani Kurdish from Microsoft Windows are
supported in the SRT file type and they do not cause any
problem.
However, the use of standard Arabic (101) or (102)
keyboard with the amendments is still common. The most
common Kurdish fonts to write Kurdish using Arabic Keyboard
are Ali-K fonts family. However, these fonts are not supported
in SRT documents and cannot be decoded.
An editor has to make sure that the translator has used the
right Unicode font, otherwise, s/he has to convert the fonts
using online or offline applications designed for that purpose so
that the text can be processed in SRT files.
The aforementioned steps are taken if the subtitling is done
using a computer, but if the subtitling was done using a
smartphone, will there be any inconvenience? The answer is
surprisingly "No!" if the translators know how to use the
smartphone application efficiently. Smartphones make use of
Kurdish Unicode fonts for writing in Kurdish. A Unicode
keyboard can write anywhere no matter for which language the
spot is designed. As mentioned earlier, the source text SRT files
are in English and the text direction is left to right, while the
direction of Kurdish is right to left. Thus, translating using
smartphones can cause difficulty for the editors when they want
to decode the SRT file and merge it with the video especially
with the punctuation marks. The applications get confused
when they come across a punctuation mark written in a Kurdish
sentence. Punctuation mark comes at the left end of the
sentence, while the whole document was in English and the
punctuation marks came at the right end of the sentence. To
avoid this problem, the editor informs the smartphone users to
put the punctuation marks at the beginning of the Kurdish
sentence (instead of the end) so that they would appear at the
end of the sentences when decoded.
After checking all the above-mentioned conditions and
when everything is all right, the editor is ready to merge the
SRT and the video files using applications designed for that
purpose, such as MKVToolNix. Finally, the subtitled movie is
ready to be published online or broadcast on TV. However,
many international websites and companies do not merge the
captions with the video. They make different target language
SRT files available with the video file so that the audience can
choose the language(s) they prefer. On the contrary, almost all
Kurdish agencies, TV channels, and websites merge the
captions from the SRT file with the video file so that they
cannot be separated later.

5
CONCLUSIONS
This study has focused on investigating current trends in
English-Kurdish subtitling in the Kurdistan region of Iraq,
considering how movie subtitling is performed and what
methods are used. For this purpose, fifteen translators
(subtitlers) were asked to fill in a questionnaire form to discuss
the way they carry out the subtitling process. The study
revealed that there is not one fixed pattern for subtitling
movies in Kurdistan region. The majority of translators are
self-taught and unprofessional (not subtitling as a paid
occupation). They obtain the ready English subtitles online,
and they replace the English subtitles with their Kurdish
translations, either using computers or smartphones. It also
revealed that the majority of translations are published
unrevised; instead, plenty of time is spent fixing punctuation
marks and font problems. The former caused by using
smartphones and the latter by not using Unicode fonts. The
findings identified that subtitlers have four main motives for
subtitling, which are: enjoying the subtitling activity, learning
English, improving professional skills, and paying back to the
community.
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APPENDIX 1 – QUESTIONNAIRE

Please note
 The process takes 15 to 20 minutes depending on
your answers.
 You can skip answering any question.
 You can withdraw at any time.
 Your personal information will remain confidential.
 Your answers will be used for the above-mentioned
purpose alone.
 By signing below, you show your consent to
participate in the questionnaire.
 Your name and personal information will remain
confidential.

7. Do you get paid for subtitling movies?
Mark only one oval.
Yes
No
Sometimes

Full name:
Signature:
Phone no: Date:
1. Where do you live?
Mark only one oval.
Sulaimani
Erbil
Halabja
Others

10. Do you have any other job?
Check all that apply.
Yes, translation-related
Yes, non-translation-related
Student
No

3. Have you studied Translation Studies?
Mark only one oval.
Yes
No
4. If "yes", how relevant your study in Translation Studies
is to subtitling?
Mark only one oval.
2

3

4

5

Little
Much
5. How long have you been translating?
6. How long have you been in audio-visual
translating/subtitling?
7. Can you give an approximate number of movies you have
subtitled?
8. What is your aim behind subtitling?
Check all that apply.
Improving English language proficiency
Amateur
Business
Internship
Other:

9.

If no, why do you do it?

11. How interested are you in subtitling?
Mark only one oval.
1
2
3
4 5

2. What is your educational level?
Mark only one oval.
Secondary School
High School
Institute
University
MA or PhD

1

8. If yes, do you think the amount you get is suitable for the
effort you exert?
Mark only one oval.
Yes
No

Little
Much
12. Where do the movies you subtitle get published?
Check all that apply.
Nowhere
Websites
TV channels, local
TV channels, satellite
Film Festivals
13. What are the steps you take to subtitle a movie?
14. How do you choose the movies?
15. Is there any filter on certain movie types or contents?
Mark only one oval.
Yes
No
Sometimes
16. How do you get the script? in which format?
17. Do you only translate the text or you do the technical
aspects as well?
Mark only one oval.
Only translating
Translating and editing

18. How do you put the script on the video?
19. How long does it take to translate a movie subtitle? Days,
hours, how do you split the time?
20. Does anyone revise your translation, for what purposes?
21. Do you use any software? Why do you use it?
22. Which font do you use? Does it cause any difficulty?
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اثر التدقيق ادلاخيل يف تفعيل ادارة اخملاطر يف ظل حومكة
املصارف
دراسة اس تطالعية يف عينة من املصارف يف احملافظة السلامينية
افرس عيل مرادي ،جيا كرمي امحد
قسم احملاس بة ،لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق.

املس تخلص -اس هتدفت ادلراسة اىل تفعيل اثر التدقيق ادلاخيل عىل كفاءة ادارة
اخملاطر يف ظل مبادئ حومكة املصارف يف عينة من املصارف ،حيث تعترب التدقيق
ادلاخيل من الوظائف الهامة لضـبط الداء املـايل والإداري ولها مـن أثـر لتفعيل كفاءة
اس تخدام املوارد املتاحة وتـدعمي مـا يسمى ابحلومكة وكذكل املسامهة يف تقيمي وإادارة
اخملاطر ،مما يعزز فرص الوحدات الاقتصادية واملصارف يف الاس تغالل المثل للموارد
 .كام يساعد التدقيق ادلاخيل الإدارة العليا وجملس الإدارة يف معلية حتديد وتقيمي اخملاطر
والاس تجابة لها  ،خالل تقدمي خدمات تأكيدية واستشارية خمتلفة أثناء تنفيذ معلية اإدارة
اخملاطر.
ع
ولتحقيق أهداف ادلارسة واختبار فرضياهتا إا متدت ادلراسة عىل البياانت الاولية
والثانوية وتـم تصـممي اسـتبانه واسـتخدمت الباحـثتان الربنـامج الإحصايئ )(SPSS
لتحليل البياانت .
وقد مت الوصول خالل ادلراسة اإىل أن هناك تأثري واحض ملهنة التدقيق ادلاخيل عىل
ادارة اخملاطر من خالل حتسني فعاليهتا و كفاءهتا يف ظل مبادئ حومكة املصارف و
يظهر هذا من خالل تبوأ التدقيق ادلاخيل ماكنة ابرزة يف املصارف ولنه مرتبط بأعىل
مس توايت الادارية كداة رقابية واستشارية مس تقةل .
وقد قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات أمهها رضورة توفري املـوارد املاليـة
والبشـرية الاكفية لتدقيق ادلاخيل يف املصارف  ،وادلورات التدريبية رضورية للمدققني
ادلاخليني هبدف اإكساهبم املعرفة الاكفية بلك املس تجدات وتواكب مع مبادئ الاساس ية
حلومكة املصارف.
مكـا أوصـت ادلراسـة ابلعمـل علـى تـدعمي مقومـات اسـتقاللية املـدقق الـداخيل
ليمتكن من القيام بأداء همامه عىل أمكل وجه لن الاس تقاللية التدقيق ادلاخيل واملدقق
ادلاخيل يعترب اكلحدى اليات حومكة املصارف.
مفاتيح اللكامت-التدقيق ادلاخيل -اإدارة اخملاطر – احلومكة املصارف – املدقق ادلاخيل.

املقدمة
لقد ظهر التدقيق ادلاخيل منذ حوايل ثالثة عقود وابلتايل يعد حديثا ابملقارنة مع
التدقيق اخلاريج ،وقد لىق قبول كبريا يف ادلول املتقدمة ،واقترص التدقيق ادلاخيل يف
ابدئ المر عىل التدقيق احملاس يب للتأكد من حصة تسجيل العمليات املالية وتسجيل
الخطاء اإن وجدت ،ولكن مع تطور املصارف أصبح من الرضوري تطوير التدقيق
ادلاخيل وتوس يع نطاق معهل حبيث يس تخدم كداة لفحص وتقومي مدى فعالية أساليب
الرقابة وإامداد الإدارة ابملعلومات ،وهبذا أصبح التدقيق ادلاخيل أداة تبادل معلومات
واتصال بني املس توايت الإدارية اخملتلفة والإدارة العليا ،ومبوجب هذا التطور أصبح
برانمج التدقيق اادلاخيل يتضمن تقومي نوايح النشاط الخرى.
وميكن القول أن معرفة اخملاطر وتقوميها وادارهتا يه من العوامل الرئيسة يف جناح
املصارف وازدهارها وحتقيقها لهدافها ،فاإذا اكن ادلخول يف اخملاطرة املقصود به احلصول
عىل أرابح أعىل اإل أن عدم اإدارة هذه اخملاطر بطريقة علمية حصيحة قد يؤدي اإىل فقدان
العائدات والفشل يف حتقيق الهداف الاسرتتيجية للمرصف ،ذلا فاإن الفهم الصحيح
لإدارة اخملاطر املرصفية ،والتقومي اذلايت لها ووضع الإجراءات الرقابية لها مما يسامه يف
جتنب وتقليل أثر تكل اخملاطر.
مهنجية البحث
أمهية البحث  :ان الفهم التام والواحض لبناء التحمك ادلاخيل يكون رشطا مس بقا للوضع
املس تقل واملؤثر لوظيفة التدقيق ادلاخيل.
تنبع أمهية ادلراسة احلالية " اإدارة اخملاطر" يف املصارف حالي ًا ،ابلإضافة ايل ضعف
الترشيعات املتعلقة به ،عدم اهامتم مببادي احلومكة املصارف.
و نركز عيل امهية السس والضوابط اليت حتمك أداء املدقق يف متابعة ومراجعة مرتكزات
اإدارة اخملاطر .وما س يرتتب عليه من فائدة ل إالدارة املرصف ،وابلتايل انعاكسها الاجيايب
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عىل تطوير أداء املرصف ومنوه وزايدة قدرته عىل املنافسة ،مما يدمع اس تقراره ودوره
الاجيايب يف اجملمتع.
أهداف البحث  :هتدف هذا البحث اإيل حتقيق الهداف التالية:
 الوقوف عىل مدى تطبيق نظام حممك لعامل التدقيق يف تفعيل اإدارة اخملاطر. -الوقوف عىل دور املدقق ادلاخيل بتقيمي ومتابعة اخملاطر ومراقبة إاجراءاتالاس تجابة لها ودورها يف تفعيل اإدارة اخملاطر.
 الوقوف عىل مفهوم اإدارة اخملاطر وأنواعها وأسس اإدارهتا وأليات تقيميهاوالإجراءات املتبعة للحد مهنا.
 الوقوف عىل مفهوم حومكه املصارف ومايه مبادهئا وكيفية سامههتا وظيفةالتدقيق ادلاخيل يف املرصف لالداره اخملاطر؟
مشلكة البحث  :نتناول مشلكة البحث بتسأولت التية :
 .1ما املقصود ابلتدقيق ادلاخيل و اإدارة اخملاطر وما يه اإجراءات تطبيقها يف
املصارف؟
 .2مدى تطبيق مبادي والقواعد حومكة املصارف ؟
 .3مدى مسامهة معايري التدقق ادلاخيل لتفعيل ادارة اخملاطر ومراقبة إاجراءات
يف ظل مبادئ حومكة املصارف ؟
فرضيات البحث:
بقصد الإجابة عىل أس ئةل البحث املطروحة يف مشلكهتا ،تقوم هذه ادلراسة عىل
الفرضيات التية:
 توجدعالقة ذات دلةل اإحصائية بني تبين معايري التدقيق ادلاخيل وتقيمي اإدارةاخملاطر.
 مدي اإنعاكس تطبيق مبادي احلومكة املصارف عىل التدقيق ادلاخيل و اإدارةاخملاطر.
حدود البحث :
• حدود ماكنية  :مت اختيار املصارفني التجاريني ( دجةل و الفرات فرع السلامينية،
و كوردس تان ادلويل الاستامثر و التمنية ).
• حدود زمانية  :حددت مدة البحث بـ  5أشهر من بداية شهر ش باط اىل هنايه
شهر حوزيران لس نة . 2019

املبحث الول
الإطار املفاهميي للتدقيق ادلاخيل
أول  :مفهوم وتعريف التدقيق ادلاخيل
أن التدقيق ادلاخيل هو  :نشاط تأميين واستشاري مس تقل وموضوعي همم لإضافة
القمية وحتسني معليات الوحدة القتصادية عرب مساعدهتا يف حتقيق اهدافها بواسطة
اكساب الية منظمة ومهنج انضباطي لتقدمي وحتسني فعالية ادارة اخملاطر والرقابة ومعليات
حكومة االوحدات (العمري،عبداملغين. )346 :2006،
يُعد التدقيق ادلاخيل من أمه الوظائف اليت ترتكز علهيا املؤسسات ،فقد عُرف بأنه
مجموعة من النظمة أو أوجه نشاط مس تقل داخل املؤسسة تنش ئه الإدارة بشلك مس متر
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v5n4y2019.pp7-17

لضامن دقة البياانت احملاسبية والإحصائية ،والتأكد من كفاية الاحتياطيات املس تخدمة
محلاية أصول وممتلاكت املرشوع ،والتحقق من اإتباع املوظفني للس ياسات واخلطط
والإجراءات الإدارية املرسومة هلم ،وقياس صالحية تكل اخلطط والس ياسات ومجيع
وسائل الرقابة الخرى يف أداء هماهما واقرتاح التحسينات الالزم اإدخالها علهيا وذكل حىت
تصل املؤسسة اإىل درجة الكفاءة الإنتاجية القصوى يف ضوء القدرات احلالية" (اخلطيب،
.)130 : 2010
اثنيا  :همام التدقيق ادلاخيل يف املصارف
يعترب التدقيق ادلاخيل اإدار ًة مس تقةل عن الإدارة التنفيذية ،ومسؤولياته تمتثل يف:
مراجعة وحتليل طبيعة وفعالية الضوابط الرقابية داخل املرصف ،والتأكد من مدى
كفاءهتا يف ضبط وإادارة
اخملاطر وحامية أصول املرصف ومن همامه ( :(Simpson, 2005, p15
 تقدمي نصاحئ وتوصيات ل إالدارة عن المور اليت تتطلب اهامتم داخل املرصف. اإعداد خطة معل س نوية للسري علهيا مع الرتكزي عىل البنود ذات اخملاطرة العالية. تصممي جداول زمنية وبرامج معلية للك هممة تدقيق. اإعداد تقرير التدقيق ورفعه ل إالدارة العليا يف املرصف. القيام مبهامت خمصصة بناء عىل طلب الإدارة العليا خبصوص مشألك وخمالفاتتتطلب مزيدا من التحقيق.
 املساعدة يف تطوير النظم  ،وحل املشالكت يف بداايهتا قبل أن تتفامق.اثلثا  :أساليب التدقيق ادلاخيل
ليك حيقق التدقيق ادلاخيل أهدافه يتعني عىل املدقق ادلاخيل القيام مبا ييل (
مدهون: )17 :2011،
 .1حرص ودراسة وحتليل أنظمة الرقابة والضبط ادلاخيل وتقيمي مدى كفايهتا
وفعاليهتا؛
 .2حتقق من وجود أصول املصارف وحصة قيدها ابدلفاتر وكفاية وسائل حاميهتا
من اخلسائر باكفة أنواعها.
 .3مراجعة ادلفاتر والسجالت وحفص املستندات لكتشاف الخطاء والتالعب
ومنع تكرار حدوهثا مس تقبال.
 .4التحقق من حصة الرقام واملعلومات الظاهرة ابلقوامئ املالية أو التقارير اليت
تعدها الإدارات اخملتلفة والإدارة العليا.
 .5تقيمي نوعية الداء يف تنفيذ الس ياسات املقررة.
 .6اإبداء التوصيات لتحسني أساليب العمل.
 .7التحقق من مدى مراعاة الس ياسات املوضوعة للخطط املرسومة والالزتام هبا.
 .8حتقيق أكرب كفاية اإدارية وإانتاجية ممكنة بتقدمي اخلدمات لعضاء الإدارة .
رابعا  :أنواع التدقيق ادلاخيل
أصبح املفهوم املعارص للتدقيق ادلاخيل أكرث مشو ًل واتساع ًا نتيجة التطور الزمين
وتوسع وتنوع النشطة الاقتصادية .فأصبح يضم اإىل جانب التدقيق املايل جوانب
النشطة اخملتلفة ابلوحدة الاقتصادية لكها ،ويف مقدمهتا تدقيق العمليات التشغيلية ،يف
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ضوء الربامج والنظم والس ياسات والإجراءات املوضوعية اليت أصبحت بدورها جزءا
أساس يا من مسؤوليات املدقق ادلاخيل ،للتحقق من قابليهتا للتطبيق والتقيمي ادلوري
لنتاجئ تنفيذها وقياس الاعرتافات وتقدمي الاقرتاحات البناءة لتمنية جوانب القوة ومعاجلة
جوانب الضعف .ميكن عرض أنواع التدقيق ادلاخيل  ( :جناة )171-169 :2016 ،
أ  -التدقيق املايل :
يعرف التدقيق املايل بأنه التدقيق اذلي هيمت بتتبع القيود احملاسبية للعمليات التبادلية
اليت تكون الوحدة الاقتصادية طرف ًا فهيا والتحقق مهنا حسابي ًا و مستنداي ،وما يتعلق
من قوامئ وتقارير.
ب  -تدقيق العمليات :
اس تخدم تدقيق العمليات يف السابق ملعرفة التنوع يف النشطة واليت تتضمن تقيمي
أداء الإدارة ،خطط الإدارة ،ونظم رقابة اجلودة ،وأنشطة معليات معينة فض ًال عن تقيمي
القسام ،اإن هذا النوع من التدقيق يتعلق ابلعمليات غري املالية للوحدة الاقتصادية ،أو
بشلك عام فان تدقيق العمليات يمت من قبل املدققني ادلاخليني ،لكن يف بعض احلالت
يشارك املدققني اخلارجيني يف أداء هذا النوع من التدقيق.
يعرف تدقيق العمليات "بأنه أداة الإدارة اليت ختدم أنشطة الإدارة من خالل تقيمي
النشطة منه للوحدة الاقتصادية والتوصيات ابلتحسينات الرضورية" .
خامسا :معايري التدقيق ادلاخيل
معايري التدقيق يه مس توايت الداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة
هتـدف اإىل توفري مس توى معقول من الضوابط اليت تضبط معلية التدقيق وحتدد الإطار
الـذي يعمـل املدقق مضنة ،ويعمتد عليه ا يف احلمك عىل أداء مدقق احلساابت ونوعية
العمل املنجز ،وابلتايل فهيي توفر مس توي معني من الثقة بعمل املدقق (اذلنيبات2006 ،
.(75:
وهتدف معايري التدقيق بشلك عام اإىل حتديد الكيفية اليت يمت هبا ممارسة وظيفة
التـدقيق ،وتعترب مبثابة مقياس ملس توي الداء املهين املطلوب من مراجع احلساابت،
وميكن القول بـأن املعايري تعترب المنوذج اذلي يس تخدم يف احلمك عىل نوعية العمـل الـذي
يقـوم بـه مراجـع احلساابت ،وحتد د معـايري املراجعـة املـسؤولية التـي يتحملهـا املراجـع
نتيجـة قيامـة ابلفحص(جربوع.(102: 2002 ،
حيث أصدر معهد املدققني ادلاخليني يف الولايت املتحدة المريكية معايري التدقيق
ادلاخيل عـام 1978حيث تضمنت مقدمة تكل املعايري قامئة مبسؤوليات املـدقق الـداخيل
ابلإضـافة اإلـى التعريف مبهنة التدقيق ادلاخيل والتعريف بأمهية هذه املعايري
وقد قام املعهد املرصي للمحاس بني واملراجعني ابإصدار أول ترمجه عربية لهذ ه املعايري
عـام. 1996
وقد اكن أخر اإصدار معهد املدققني ادلاخليني)  (IIAملعايري التدقيق ادلاخيل فـي
نـرشة اكنون أول 2003م ،وبدأ العمل هبا اعتبار ًا من بداية عام 2004م ،حيث قسم
املعهد املعـايري اإىل مجموعتني كام ييل(الساليم.)78 :2005 ،
اجملموعة الويل املعايري اخلاصة
وحتتوي هذه اجملموعة عىل أربعة معايري:
 .1أهداف ومـسؤوليات وصـالحيات التـدقيق الـداخيل.
 .2الاس تقاللية واملوضوعية.
 .3الكفاءة والبذل العناية املهنية الواجبة.
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 .4برانمج ضبط اجلودة وتطوير معليـة التـدقيق الـداخيل.
اجملموعة الثانية معايري الداء
 .1اإدارة انشطةالتدقيق ادلاخيل
 .2طبيعية العمل.
 .3أداء وتنفيذ معلية التدقيق.
 .4توصيل نتاجئ التدقيق ادلاخيل.
 .5مراقبة تنفيذ التوصيات.
 .6مس توى اخملاطر املقبوةل بعد تنفيـذ التوصـيات.

املبحث الثاين
الإطار املفاهميي لإدارة اخملاطر
أول  :مفهوم اإدارة اخملاطر
متثل اإدارة اخملاطر خمتلف العامل اليت تقوم هبا الإدارة للحد من بعض الاثر السلبية
الناجتة عن هذه اخملاطر ،ابلرمغ من أن معظم الطرق املتبعة للحد من الاثر السلبية
للمخاطر تتعلق بوضع اإجراءات رقابة اإضافية اإل أنه من املمكن اس تخدام طرق متاحة
أخرى مهنا التنويع أو مشاركة أاثر هذه اخملاطر مع هجات أخرى بواسطة العقود،
الكفالت ،الضامانت والتأمني ومن احملمتل أن تقرر الإدارة قبول مس توى معني من
اخملاطر(ل تتخذ أية اإجراءات للحد من الاثر السلبية لهذه اخملاطر) ،ليك نمتكن من
اإدارة اخملاطر بفعالية عىل الإدارة التعرف عىل هذه اخملاطر وترتياها وفق ًا لولوية وذكل
ليك حتدد مس توى اخملاطر اذلي س تقبل به لتعظمي النتاجئ عند مس توى معني من
اخملاطر(حامد.)51 : 2007 ،
كام عرفها معهد ل إالدارة اخملاطر عىل أهنا :اجلزء السا ي يف الإدارة الإسرتاتيجية
لميؤسسة .فهيي الإجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشلك منظم ملواهجة الخطار
املصاحبة لنشطهتا ،هبدف حتقيق املزااي املس تدامة من لك نشاط ومن حمفظة لك
نشاط)). The Institute Of Risk Management, 2002, P02
اثنيا  :انواع اخملاطر يف املرصف
ت
يتعرض املرصف لعدة خماطر عند توظيف أمواهل ،و هذه اخملاطر متثل يف :
www.kenanaonline.com

 .1اخملاطر الئامتنية :تتعلق هذه اخملاطر دامئا ابلسلفيات (القروض) و الكشف عىل
احلساب أو أي تسهيالت ائامتنية تقدم للعمالء ،و تنجم هذه اخملاطر عادة عندما
مينح املرصف العمالء قروضا واجبة السداد يف وقت حمدد يف املس تقبل و يفشل
العميل يف الإيفاء ابإلزتاماته ابدلفع عند حلول وقت سداد القروض.
 .2خماطر السوق :تنشأ خماطر السوق للتغريات املفاجئة يف أحوال السوق حيث
تتأثر املصارف بذكل التغيري.
 .3خماطر سعر الفائدة :هذه اخملاطر انجتة عن تغري أسعار الفوائد صعودا أو هبوطا
حسب وضع لك مرصف عىل حدة نس بة اإىل الس يوةل املتوفرة دليه و مثال عىل
ذكل :هناك احامتل أن يتعرض املرصف اإىل خسارة عند توفر فائض الس يوةل
دليه يف حاةل هبوط سعر الفائدة و عندما تشح الس يوةل يضطر املرصف
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لالقرتاض من سوق املصارف مفن احملمتل أن يتعرض خلسارة يف حاةل ارتفاع
سعر الفائدة ،ذلكل يتوجب عىل املرصف أن يويل هذا املوضوع مراقبة و اإدارة
مس مترة جتنبا للمخاطر.
 .4خماطر الس يوةل :غالبا ما تنتج هذه اخملاطر بسبب عدم مقدرة املرصف عىل
جذب اإيداعات جديدة من العمالء أو بسبب ضعف املرصف يف اإدارة
املوجودات و املطلوابت ،هذا و يقوم املرصف ابللجوء اإىل أسواق املصارف لكام
أقرض معالءه و ذكل ليك يمتكن من الإيفاء تعهداته عىل الوفاء بطلبات القروض
من معالء املرصف .فلكام اقرتض املرصف من السواق املالية قلت مقدرته عىل
اإبقاء هامش رحبي جيد عىل القروض اليت يقدهما.
 .5اخملاطر التشغيلية :هذه اخملاطر تتعلق ابخملاطر املتصةل ابلعمل اليويم يف
املصارف و لن املصارف ليست اكملصانع فاإن اخملاطر التشغيلية فهيا ترتكز يف
معليات السطو و املباين غري المنة و تتضمن هذه اخملاطر أيضا أخطاء الرصافني
و القيود اخلاطئة.
 .6خماطر املعامالت :كثريا ما نسمع عن حترك أسعار ادلولر المرييك أو الني
الياابين صعودا أو هبوطا يف السواق املالية مقابل الورو أو اجلنيه الإسرتليين
مثال .ذلكل جيب أن يكون للمرصف القدرة عىل حامية أمواهل و أموال معالئه
ضد هذه التقلبات سواء اكنت صعودا أو هبوطا.
 .7اخملاطر القانونية :و يه اخملاطر اليت يتعرض لها املرصف من جراء نقص أو
قصور مستنداته مما جيعلها غري مقبوةل قانونيا .
و قد حيدث أكرث من واحدة من اخملاطر املذكورة يف أن واحد .ذلا فاإن املصارف
معوما ترمس س ياساهتا لإدارة و حتديد تكل اخملاطر ،و تقوم بعد حتليلها بضبطها مضن
حدود معقوةل كام تقوم مبراقبهتا بصفة مس مترة من خالل قسم ينشأ خصيصا لإدارة
اخملاطر.
اثلثا ً :أسس قياس اخملاطر املرصفية
ميكن حتديد العديد من املقاييس الإحصائية أو املالية للتعبري المكي عن املس توى
النس يب للخطر ،وميكن تصنيف تكل الدوات يف مجموعتني ،هام مجموعة املقاييس اليت
تعمتد عىل الدوات الإحصائية ،ومجموعة املقاييس املالية.
 .1الدوات الإحصائية لقياس اخملاطر املالية
وتعمتد هذه الدوات عىل قياس درجة التشتت يف قمي املتغري املايل حمل الاهامتم ،أو
قياس درجة حساسيته جتاه التغريات اليت حتدث يف متغري أخر ،ومن أمه هذه الدوات:
أ -املدى :واذلي يمتثل يف الفرق بني أعىل قمية وأدىن قمية للمتغري املايل موضع الاهامتم،
وميكن اس تخدام املدى مكؤرش للحمك عىل املس توي النس يب للخطر .ولكام ا زدت قمية
املدى اكن ذكل مؤرشا عىل ارتفاع مس توى اخلطر املصاحب للمتغري املايل موضع
الاهامتم.
ب -التوزيعات الاحامتلية :ويه تقدم أداة مكية أكرث تفصي ًال من مقياس املدى،
وذكل من خالل تتبع سلوك املتغري املايل وحتديد القمي املتوقعة احلدوث يف ظل الحداث
املمكنة .وحتديد التوزيع الاحامتيل لهذه القمي ،واس تخدامه يف املقارنة بني مس توايت
اخلطر املصاحبة لعدد من الصول املس تقةل ،ومبا ميكن من املفاضةل فامي بيهنا ،ولكام اكن
التوزيع الاحامتيل أكرث اتساعا حنو الطرفني اكن ذكل مؤرشا عىل ارتفاع مس توى اخلطر.
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ت -الاحنراف املعياري :يعترب أكرث املقاييس الإحصائية اس تخدام ًا مكؤرش للخطر
اللكي املصاحب للمتغري املايل وهو يقيس درجة تشتت قمي املتغري موضوع ادلراسة حول
القمية املتوقعة هل ،ولكام ازدت قمية الاحنراف املعياري دل ذكل عىل ارتفاع مس توى
اخلطر.
ث -معامل الاختالف :هو مقياس نس ىب (أو معياري) دلرجة التشتت ،حيث يربط
بني اخلطر (مقاس ًا ابلحنراف املعياري) وبني العائد (مقاس ًا ابلقمية املتوقعة) ،وذلكل
يصبح معامل الاختالف أكرث دقة وتفضي ًال عن الاحنراف املعياري عند املقارنة بني عدة
أصول مس تقةل وخمتلفة فامي بيهنا من حيث العائد واخلطر ،اإن معامل الاختالف يعرب
عن درجة اخلطر للك وحدة من العائد ،و لكام ارتفعت قميته دل ذكل عىل ارتفاع مس توى
اخلطر.
ج -معامل بيتا :وهو مقياس ملدى حساس ية قمي املتغري املايل موضع ادل ا رسة
للتغريات اليت حتدث يف متغري أخر( ،مفث ًال ميكن قياس درجة حساس ية عائد سهم معني
للتغريات يف عائد السوق ،أو للتغريات يف أسعار الفائدة ابلبنوك ،)...ويدل معامل بيتا
املرتفع عىل ارتفاع درجة احلساس ية وابلتايل ارتفاع مس توى اخلطر (الراوي:2011 ،
.)56
 .2أدوات التحليل املايل لقياس اخملاطر املالية
ويه تعمتد عىل قياس قدرة املرصف عىل الوفاء ابلزتاماهتا املالية جتاه الغري ،وخباصة
ادلائنني ،يف الجال احملددة لس تحقاقها ،وحتقيق تدفقات نقدية صافية للمسامهني.
ويعمتد قياس اخملاطر املالية ابلوحدات عىل مجموعة النسب واملؤرشات املالية اليت
ميكن الاس تدلل من خاللها مكؤرشات تقريبية عىل احلاةل املتوقعة للمرصف من حيث
التدفقات النقدية املتوقعة ملنشأة ،وابلتايل هوامش الرحب أو مؤرشات التغطية
للزتامات املرصف ،ومن أمه النسب أو املؤرشات املالية اليت ميكن اس تخداهما يف هذا
الصدد ،ما ييل)( Arens,2012 :230
أ -نس بة املديونية
ب -نس بة التداول
ت -درجة الرافعة اللكية (مؤرش حساس ية رحب السهم للتغري يف املبيعات).
ث -نس بة حق امللكية اإىل اإجاميل ادليون
ج -نس بة المتويل طويل الجل يف هيلك المتويل
ح -نس بة المتويل طويل الجل اإىل الصول طويةل الجل
د -نس بة صايف أ رس املال العامل اإىل الصول
يمت قياس اخملاطر وترتبهيا وفق ًا لدولوية كام ييل:
 .1حسب التعرض -هو عبا رة عن النتاجئ املالزمة لوقوع أحد اخملاطر
 .2نوع الصول اليت تتأثر ابخملاطر حسب درجة المهية  ( :الشهرة ،النقد،
املعلومات املعرفة ،وضع البنك قانوين ،الصول امللموسة).
 .3قمية تأثري اخملاطر
 .4احامتلية حدوث اخملاطر  :هناك ثالث احامتلت :
 قليةل :يف ظل عدم وجود اإجراءات رقابية فانه من غري احملمتل أن تقع هذهاخملاطر وأن يتعرض البنك لنتاجئها ،وبشلك عام ويف حال عدم وجود
اإجراءات رقابية للس يطرة عىل الاثر السلبية لهذه اخملاطر ،فان معدل وقوع
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هذه اخملاطر ل يزيد عن مرة واحدة يف لك مخس س نوات.
 متوسطة :يف حال عدم وجود اإجراءات رقابية فانه من احملمتل أن تقع هذهاخملاطر ولكن بشلك غري متكرر .وبشلك عام فاإنه من املمكن أن تقع هذه
اخملاطر لبعض املرات يف الس نة الواحدة فقط.
 عالية :يف حال عدم وجود اإجراءات رقابية فان هذه اخملاطر من املؤكدوقوعها(رضوان.)39-38 :2012،
رابعا  :خطوات اإدارة اخملاطر
تمتثل خطوات أو مراحل اإدارة اخملاطر يف  ( :سعودي) 18-17 :2015،
 -1حتديد اخملاطر  :من أجل اإدارة اخملاطر كول خطوة هو حتديدها فلك منتج أو
خدمة يقدهما املرصف ينطوي علهيا عدة خماطر ،ومعلية حتديد اخملاطر جيب
أن تكون معلية مس مترة وجيب أن تفهم اخملاطر عىل مس توى لك معلية وعىل
مس توى احملفظة كلك.
 -2قياس اخملاطر :بعد حتديد اخملاطر يمت قياس هذه اخملاطر وينظر اإلهيا من خالل
ثالثة أبعاد ويه جحمها ،مدهتا واحامتلية احلدوث لهذه اخملاطر .
 -3ضبط اخملاطر :يمت ضبط هذه اخملاطر بثالثة طرق أساس ية لضبط اخملاطر
املهمة ويه:
 وضع حدود عىل بعض النشاطات . حتليل اخملاطر . اإلغاء أثر هذه اخملاطر.وابلتايل عىل الادارة أن توازن بني العائد عىل اخملاطر والنفقات الالزمة لضبط هذه
اخملاطر ،هذا يعين أنه عىل البنوك وضع احلدود للمخاطر من خالل س ياسات ومعايري
وإاجراءات اليت تبني املسؤلية.
 -4مراقبة اخملاطر :عىل املرصف أن يعمل عىل توفري نظام معلومات قادر عىل
حتديد وقياس اخملاطر يف دقة وبنفس المهية يكون قادر عىل مراقبة التغريات
املهمة يف وضع اخملاطر دلى املرصف وابلتاىل عىل اإدارة اخملاطر القيام ابملراجعة
واملتابعة لهذه اخملاطر وإاجراءات التحمك فهيا ،وكذكل اإجراء تدقيق دوريي
للس ياسات وتوافقها مع القوانني واملعايري املتبعة يف املرصف.

املبحث الثالث
احلومكة املصارف و اداره اخملاطر
أول  :تعريف احلومكة املرصفية
تعىن احلومكة املرصفي ًة مراقبة الداء من قبل جملس الإدارة والإدارة العليا للمرصف
وحامية حقوق محةل السهم واملودعني ابلإضافة اإىل الاهامتم بعالقة هؤلء ابلفاعلني
اخلارجيني ،واليت تتحدد من خالل الإطار التنظميي وسلطات الهيئة الرقابية
(عيل،جبارة.)6 :2009،
و يعرف بنك التسوايت ادلولية احلومكة املصارف بأهنا الساليب اليت تدار هبا
املصارف من خالل جملس الإدارة و الإدارة العليا و اليت حتدد كيفية وضع أهداف
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املرصف و التشغيل و حامية مصاحل محةل السهم و أحصاب املصاحل مع الالزتام ابلعمل
وفقا للقوانني و النظم السائدة و مبا حيقق حامية مصاحل املودعني .
www.kenanaonline.com

حومكة املصارف ،مبا فهيا الخالق واملسؤولية الاجامتعية ،اسرتاتيجيات املرصف
مشاركة أحصاب احلصص يف اختاذ القرار والعمل عىل بناء اقتصاد مس تدام"(.بن
زواي)62 :2016،
ان الاهامتم مبفهوم حومكة املصارف عىل مس توی اكفة ادلول اكن بسبب الزمات
املالێة و الهزات القتصادية الىت تعرضت لها کثري من دول العامل مثل دول رشق أس يا
و أمرياك التينية وروس يا ،مففهوم حومكة املصارف مل يتبلور یف اللغة الجنلزيية الا منذ
حواىل ثالثة عقود فال يوجد تعريف و احد متفق عليه بني اكفة الاقتصاديني و القانونيني
و املاليني ،و حىت عىل مس توی احملللني فرمبا رجع ذكل اىل تداخل هذا املفهوم یف العديد
من المور التنظميية و الإقتصادية و املالية و الاجامتعية ،ذلكل طرحت الکثري من
التساؤلت يدورمعظمها حول هدف و غاية جملس الدارة ( .عمل ادلين)14 : 2015 ،
و تمتثل العنارص الساس ية يف معلية احلومكة يف مجموعتني: www.kenanaonline.com
 .1اجملموعة الوىل :تمتثل يف الفاعلني ادلاخليني ،ومه محةل السهم وجملس الإدارة
والإدارة التنفيذية واملراقبون واملدققون ادلاخليون.
 .2اجملموعة الثانية :تمتثل يف الفاعلني اخلارجيني ،املمتثلني يف املودعني ،وصندوق
تأمني الودائع ،ووسائل الإعالم ،ورشاكت التصنيف والتقيمي الئامتين،
ابلإضافة اإىل الإطار القانوين التنظميي والرقايب .
اثنيا  :مبادئ احلومكة يف املصارف
ميكن اإجامل أمه هذه املبادئ فامي ييل (عامر:)120 :2016،
 -1ضامن وجود أساس لإطار فعال للحومكة املرصفية  :مبا يشجع عىل شفافية و كفاءة
السواق و أن يكون متوافقا مع حمك القانون و أن حيدد بوضوح توزيع املسؤوليات
بني خمتلف اجلهات التنفيذية .هناك مجموعة من الإرشادات والعوامل جيب أخذها
بعني الاعتبار ويه:
أ -ينبغي وضع اإطار احلومكة املرصفية هبدف أن يكون ذا تأثري عىل الداء الإاقتصادي
الشامل ونزاهة السواق وعىل احلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق وتشجيع
قيام أسواق مالية تمتزي ابلشفافية والفعالية.
ب -ينبغي أن تكون املتطلبات القانونية والتنظميية اليت تؤثر يف ممارسة احلومكة املرصفية
يف نطاق اختصاص ترشيعي متوافقة مع أحاكم القانون وذات شفافية وقابةل للتنفيذ.
ت -ينبغي أن يكون توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق اختصاص
ترشيعي ما حمدد بشلك واحض مع ضامن خدمة املصلحة العامة.
ث -ينبغي أن يكون دلى اجلهات ا إلرشافية والتنظميية والتنفيذية السلطة والزناهة
واملوارد للقيام بواجباهتا بطريقة متخصصة وموضوعية ،فضال عن أن أحاكهما
وقراراهتا ينبغي أن تكون يف الوقت املناسب و تمتزي ابلشفافية مع الرشح الاكيف
لها.
 -2حامية حقوق املسامهني :يؤكد هذا املبدأ عىل اعامتد أليات تكفل احملافظة عىل
حقوق املسامهني وذكل أثناء نقل وتسجيل ملكية السهم واملشاركة والتصويت
يف اجامتعات امجلعية العمومية وانتخاب أعضاء جملس الإدارة واحلصول عىل الرابح
و مراجعة القوامئ املالية لضامن حسن اس تغالل أموال املرصف وتعظمي العوائد و
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قمية أسهم املرصف يف الجل الطويل .وكذكل املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة
ابلتغيريات اجلوهرية يف املرصف وخططها الإسرتاتيجية.
املعامةل املتاكفئة للمسامهني :يتضمن هذا املبدأ حتقيق العداةل و الشفافية يف معامةل
اكفة املسامهني مبن فهيم القلية و املسامهني الجانب ،وحقهم يف ادلفاع عن حقوقهم
القانونية ،و حق مسائةل اإدارة االوحدات واملشاركة والتصويت يف امجلعية العمومية
عىل القرارات الساس ية ،كام يتضمن الطلب من أعضاء جملس الإدارة الإفصاح
عن أية مصاحل مادية هلم يف املعامالت اخلاصة ابالوحدات الاقتصادية أو أي من
المور الخرى اليت متس االوحدات للحد من اس تغالل السلطة يف غري املصلحة
العامة مما يؤدي اإىل تشجيع جذب الاستامثرات و تدفق الموال احمللية وادلولية
وتمنية املدخرات .فضال عن ضامن وجود هيألك اإدارية متكن من حماس بة اإدارة
االوحدات أمام مسامههيا مع ضامن وجود الرقابة املس تقةل عىل املديرين واحملاس بني
مبا يؤدي اإىل اإعداد القوامئ املالية اخلتامية ونعين هبا املزيانيات العمومية (قامئة املركز
املايل ،كشف ال رابح واخلسائر).
مراعاة الخرين من أحصاب املصاحل مع املرصف :ويشمل هذا املبدأ احرتام حقوق
ومصاحل الخرين اذلين يتعاملون مع املرصف والتعويض يف حاةل انهتاك حقوقهم
وتشجيع التعاون الفاعل بيهنم و بني املرصف من أجل اإجناح املرصف وخلق فرص
استامثر وضامن اس مترار قوة املركز املايل للمرصف ،كام يضم هذا املبدأ أليات
مشاركهتم يف الرقابة و حتسني مس توايت الداء ،كام يسمح هلم ابلطالع عىل
املعلومات املطلوبة.
الإفصاح و الشفافية :ويشمل هذا املبدأ لك ما من شأنه حتقيق الإفصاح عن
املعلومات الهامة املتعلقة ابملرصف مبا فهيا الوضع املايل و ملكية النس بة العظمى
من السهم و أعضاء جملس الإدارة و املديرين و اخملاطر اليت ميكن التنبؤ هبا ،كام
يتضمن رضورة اإعداد و مراجعة املعلومات و الإفصاح عهنا بأسلوب يتفق مع
املعايري احملاسبية و املالية و ادلولية ،و توفري القنوات اليت عن طريقها ميكن احلصول
عىل معلومات يف الوقت املالمئ و ابللكفة املناس بة أي الإفصاح عىل املعلومة
بطريقة عادةل مجليع املسامهني و الطراف الخرى .وميكن أن يأيت هذا المر بشلك
واحض من خالل التقارير اخلتامية اليت يعلن عهنا املرصف وتتضمن حساابهتا
اخلتامية ورؤية جملس الإدارة مبسرية املرصف وتقرير الرقابة املالية وبياانت أخرى.
مسؤوليات جملس الإدارة  :و يتضمن وضع ختطيط اإسرتاتيجي للمرصف و املراقبة
الفاعةل لداء الإدارة ،والتأكيد عىل مسؤولية جملس الإدارة جتاه املرصف و
املسامهني حيث جيب عىل جملس الإدارة أن يعمل عىل:
أ -توفري اكفة املعلومات ،و الالزتام ابلقوانني السارية و ممارسة التقيمي املوضوعي
لشؤون املرصف و ابس تقاللية اتمة ،وعليه أن يقوم مبجموعة الوظائف
الساس ية مهنا :مراجعة و توجيه اإسرتاتيجية املرصف ،و خطط العمل ،و
س ياسة اإدارة اخملاطر ،و املوازانت الس نوية ،و وضع الهداف و متابعة
التنفيذ و أداء املرصف.
ب -ضامن سالمة التقارير احملاسبية و املالية للوحدات ،و ضامن اإعدادها وفق
املعايري احملاسبية واملالية و ادلولية.
ت -متابعة حدوث أي تعارض للمصاحل اخملتلفة ابلنس بة ل إالدارة التنفيذية وجملس
الإدارة واملسامهني.
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أما الراكئز الساس ية للحومكة اليت ل بد من توافرها حىت يكمتل اإحاكم الرقابة الفعاةل
عىل أداء املصارف ،تتلخص يف الشفافية ،وتوافر املعلومات ،وتطبيق املعايري احملاسبية
ادلولية ،والهنوض مبس توى الكفاءات البرشية من خالل التدريب ،ول يرتبط جناح
احلومكة يف اجلهاز املرصيف فقط بوضع القواعد الرقابية ،ولكن أيضا بأمهية تطبيقها بشلك
سلمي ،وهذا يعمتد عىل املرصف املركزي ورقابته من هجة ،وعىل املرصف املعين وإادارته
من اجلهة الخرى.
اثلثا  :جلنة ابزل و احلومكة املصارف
أصدرت جلنة ابزل عدة أوراق معل حول مواضيع حمددة ،حيث مت فهيا الرتكزي عىل
أمهية احلومكة اممصارف و تشمل عل ماييل: www.kenanaonline.com
 -1مبادئ اإدارة خماطر معدل الفائدة (سبمترب )1998
 -2حتسني شفافية املرصف (سبمترب )1998
 -3اإطار لنظم الرقابة ادلاخلية يف املنظامت املرصفية (سبمترب )1998
 -4مبادئ اإدارة خماطر الئامتن (ماي (1998
و قد بينت هذه الوراق حقيقة أن الاسرتاتيجيات و الساليب الفنية و اليت تعترب
أساس ية للحومكة السلمية داخل اجلهاز املرصيف تتكون من عدة عنارص ،نذكر مهنا:
توافر دليل معل و معايري للسلوك املالمئ ،و نظام لقياس مدى الالزتام هبذه
املعايري.
أ -توافر اإسرتاتيجية واحضة للمؤسسة ،يمت عىل ضوهئا قياس جناح املنشأة كلك،
و مدى مسامهة الفراد يف هذا النجاح.
ب -التوزيع السلمي للمساهامت و مراكز اختاذ القرار ،متضمنا نظام هريم
لسلطات الاعامتد املتدرجة بداية من الفراد و حىت جملس الإدارة.
وضع ألية للتعاون و التفاعل بني جملس الإدارة و الإدارة العليا و تدقيق
احلساابت.توافر نظم قوية للرقابة ادلاخلية ،تتضمن وظائف املراجعة ادلاخلية
و اخلارجية ،و وظائف اإدارة اخملاطر.
ت -رقابة خاصة ملراكز اخملاطر يف املواقع اليت يتصاعد فهيا احامتل تضارب
املصاحل ،مبا يف ذكل عالقات العمل مع املقرتضني املرتبطني ابملرصف و كبار
املسامهني و الإدارة العليا و متخذي القرارات الرئيس ية يف املصارف.
ث -احلوافز املالية و الإدارية ل إالدارة العليا و اليت حتقق العمل بطريقة مالمئة ،و
أيضا ابلنس بة للموظفني سواء اكنت يف شلك ماكفأت أو ترقيات أو أي
شلك أخر.
ج -تدفق مناسب للمعلومات سواء اإىل داخل املرصف أو خارجه.
رابعا  :همام التدقيق ادلاخيل ابلعامتد عىل اخملاطر
هناك دور همم يقوم به املدقق ادلاخيل يف تفعيل اإدارة اخملاطر اكحدي اليات احلومكه
 ،ويعد هذا ادلور مبثابة تقدمي ضامانت موضوعية اإىل جملس الإدارة بشان فاعلية أنشطة
اإدارة اخملاطر يف املرصف ،والتأكيد عىل أن خماطر العامل تدار بشلك مناسب ،وأن
نظام الرقابة ادلاخلية يعمل بشلك فعال (املدهون.)43 : 2011 ,
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أشار معهد املدققني ادلاخليني اإىل الدوار اليت ينبغي عىل املدقق ادلاخيل القيام
هبا ويه (مجعه: )101 : 2011 ,
 اإعداد وتقيمي الفحوصات الرقابية للوحدات القيام مبراجعة مس تقةل لنظمة يف الوحدات للتأكد من أن الإجراءات الرقابيةفعاةل وتعمل ابلشلك الصحيح .
 تزويد املرصف مبخاطر العمليات بنتاجئ حفوصاهتا وأي ضعف أو نقص يف هذهالإجراءات .
 تضمني تقرير التدقيق عن وحدات املرصف اخملتلفة ملخص اً للبيئة الرقابيةابلوحدة ابلعامتد عىل حفص النظام وكذكل معيار التقيمي.
 تتوىل اإعداد خطة التدقيق عىل خمتلف وحدات املرصف ابلعامتد عىل اخملاطروتصنيف الوحدات حسب معيار التقيمي.
 التأكد من أن اإدارة اخملاطر التشغيلية للمرصف تعمل بكفاءة عالية وتليباملتطلبات العاملية والسلطات الرقابية هبذا اخلصوص.
خامسا  :مراحل تدقيق لإدارة اخملاطر
يمت تقيمي وتدقيق برانمج اإدارة اخملاطر من طرف قسم التدقيق ادلاخيل أو بواسطة
مدقق خاريج ،وهذه العملية تشمل بوجه عام اخلطوات التالية (حامد:(1: 2007 ،
- 1تدقيق أهداف وس ياسات اإدارة اخملاطر:
تمتثل اخلطوة الوىل يف تدقيق س ياسات اإدارة اخملاطر اليت تنهتجها املرصف ومعرفة
أهداف الربانمج ،وحىت لو مل يكن دلى املرصف س ياسة اإدارة اخملاطر رمسية مكتوبة
فان حتليل الإجراءات ومنط امحلاية ميكن أن يشري اإىل وجود س ياسة قامئة فعال .وبعدها
يمت التعرف عىل أهداف الربانمج مث يمت تقيميه لتقرير مدى مناسبته للمرصف ويشمل
هذا التقيمي معوما تدقيق موارد املرصف املالية وقدرهتا عىل حتمل اخلسائر املعرضة لها،
وذكل هبدف تقرير ما اإذا اكنت أهداف الربانمج مامتش ية مع موارد املنظمة املالية وقدرهتا
عىل حتمل اخلسارة ،وعندما تكون أهداف إادارة اخملاطر قارصة يمت صياغة أهداف
جديدة وعرضها عىل الإدارة للموافقة علهيا ،ويف حاةل وجود تناقض أو تعارض بني
التطبيق والس ياسة ينبغي التوافق بني الثنني ،اإما بتغيري الهداف أو تغيري أسلوب
املرصف يف التعامل مع خماطرها ،ويف الحوال اليت تكون فهيا الهداف غري واحضة
ينبغي تقدمي توصية ابإعادة صياغة فلسفة املرصف فامي يتصل ابإدارة اخملاطر وتبين س ياسة
اإدارة خماطر أكرث مالءمة يف هذا اخلصوص.
- 2التعرف وتقيمي التعرض للخسارة:
بعد الانهتاء من حتديد وتقيمي الهداف تكون اخلطوة التالية يه التعرف عىل احامتلية
تعرض املرصف للمخاطر ،والتقنيات املس تخدمة يف ذكل ،وتكون تقنيات تدقيق اإدارة
اخملاطر يه يف جوهرها نفس التقنيات املس تخدمة يف مرحةل التعرف عىل اخملاطر ،ويف
حاةل اإغفال وجتاهل تعرضات رئيسة ينبغي عىل املدقق ادلاخيل أن يتعرف عىل الوسائل
واملقاييس املمكن اس تخداهما للتصدي لها بأنسب البدائل أما يف حاةل عدم كفاية الوسائل
املس تخدمة للتصدي لهذه التعرضات فينبغي عىل املدقق ادلاخيل التوصية ابختاذ التدابري
التصحيحية الالزمة.

13

- 3تقيمي قرارات للتعامل مع لك تعرض:
بعد أن يمت التعرف عىل اخملاطر اليت تواجه املرصف وقياسها يدرس املدقق ادلاخيل
املداخل اخملتلفة املمكن اس تخداهما للتعامل مع لك خماطرة ،وينبغي أن تشمل هذه اخلطوة
تدقيق كيفبة معامةل املرصف مع اخملاطر لتفادهيا أو التقليل مهنا.
- 4تقيمي تنفيذ تقنيات معاجلة اخملاطر اخملتار:
ويه تقيمي القرارات املاضية حول كيفية التصدي للك تعرض للمخاطر والتحقق من
أن القرار قد مت تنفيذه عىل أمكل وجه ،كام تشمل هذه اخلطوة أيضا تدقيق لك من
تدابري التحمك يف اخلسارة.
وقد نصت املعايري ادلولية للمامرسة املهنية للتدقيق ادلاخيل يف هذا الصدد يف املعيار
رمق 2120اخلاص ابإدارة اخملاطر عىل ما ييل:
((The Institute of Internal Auditors, 2009: 09

 جيب عىل وحدة التدقيق ادلاخيل تقيمي فعالية اإدارة اخملاطر وكذاكل املسامهةيف تطوي اإجراءات اإدارة اخملاطر.
 يقع عىل عاتق التدقيق ادلاخيل تقيمي التعرض للمخاطر املتعلقة حبومكة املصارف،وتشل اكفة العمليات اليت تقوم هبا املرصف ونظم املعلومات من خالل اليت:
 تقيمي موثوقية وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية تقيمي فعالية وكفاءة العمليات تقيمي مدى حامية الصول قيمي مدى الامتثال للقوانني ،النظمة والعقودكام ينبغي عىل التدقيق ادلاخيل يف الوحدات تقيمي احامتلت حدوث الاحتيال
والغش ،وكيفية اإدارة املرصف لهذه اخملاطر وتشمل:
 الإبالغ عن اخملاطر مبا يتفق مع أهداف املهمة ،كام جيب الانتباه إاىل اخملاطرالعالية.
 اإدراج املعارف اليت مت اكتساهبا حول اإدارة اخملاطر أثناء القيام ابلعملياتالاستشارية يف تقيمي اإجراءات اإدارة اخملاطر اخلاصة ابلوحدات.
 -مساعدة الإدارة يف اإدارهتا للمخاطر أو حتسني اإجراءاهتا.

املبحث الرابع
اجلانب العميل
أول :نبذة خمترصة عن عينة البحث :
 -1املرصف دجةل و الفرات فرع السلامينية  :وهو بنك كوييت .عرايق .كردي مشرتك
و مقرة الرئييس يف بغداد %49 ،من أسهمة مملوكة الوحدات ( العيان الكويتية) و
 %51مهنا موزعة عيل مستمثرين و رجال اعامل عرب و اكراد و يفوق رأس ماةل عن (
 50مليار دينار عرايق ) .و ينهتج هذا املرصف اذلي تأسس منذ س نوات ،نظام الصريفة
الاسالمية يف العمل أي أنة ل يعمتد مبدأ الفائدة ل يف قروضة ول يف حساابت التوفري
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دلية ،نظرا لرتفاع اسعار القائدة اليت بلغت  %20و قابةل للزايدة ايضا ،مشريا ايل ان
حساابت التوفري يف هذا املرصف و طبيعة التعامل معها ختتلف متاما عن املصارف
الاخري.
 -2مرصف كوردس تان ادلويل الإستامثر و التمنية  :يعد أن حصل املرصف عيل اإجازة
ممارسة الصريفة من بنك املركزي العرايق املرمقة  857يف  2005/5/29ابرشت الادارة
العامة و فرع الرئيس بأعاملها يف أربيل مث ذكل ابإفتتاح فرع يف السلاميين بتأرخي
 2008/4/21حيث ابرشمبزاوةل أعامهل املرصفية الشامةل مقدار رأس املال ابدلينار العرايق
هو ( )400.000.000.000أربعامئة مليار دينار و يف فرع السلامينية مفدارة
( )55000.000.000مخسة و مخسون مليار دينار العرايق.
اثنيا  :حتليل الفقرات والفرضيات البحث
اجلزء الاول  /حتليل املعلومات الشخصية :
وبلغ جحم عينة البحث  40مفردة وقد مت توزيع الاستبانة عىل مجيع افراد العينة مت
اسرتداد  37استبانة مهنا ،واجلدول الايت يبني عينة البحث :

 .3توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي
يتضح من جدول رمق ( )4أن معظم عينة البحث من املؤهل العلمي (باكلوريوس)
ونسبهتم  ، %64.9وأن  %29.7مه من املؤهل العلمي (دبلوم)  ،وأن  %5.4مه من
املؤهل العلمي (ماجس تري).

 .4توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي:
يبني جدول رمق ( )5أن ما نسبته  %35.1من عينة البحث من التخصصات أخرى\،
أن ما نسبته  %29.7من عينة البحث من التخصص ادارة الاعامل ،أن ما نسبته
 %27.0من عينة البحث من حماس بة  ،أن ما نسبته  %5.4من عينة البحث من
التخصص املالية و مرصفية  ،أن ما نسبته  %2.7من عينة البحث من التخصص
اقتصاد.

واجلداول التالية تبني خصائص وسامت عينة البحث:
 -1توزيع أفراد العينة حسب اجلنس
يتضح من جدول رمق ( )2أن معظم افراد العينة مه من اجلنس اذلكر ونسبهتم
 ، %51.4وأن  %48.6مه من اجلنس الانىث .

 -2توزيع أفراد العينة حسب العمر
يتضح من جدول رمق ( )3أن معظم عينة البحث مه من الاشخاص أعامرمهمن 31
  40س نة ونسبهتم  ، %37.8وأن  %32.4مه من الاشخاص أعامرمه أقل من 30س نة  ،وأن  %29.7مه من الاشخاص أعامرمه من  50 - 41س نة.
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 .5توزيع أفراد العينة حسب س نوات اخلربة:
يتبني من جدول رمق ( )6أن ما نسبته  %40.5من عينة البحث حسب س نوات
اخلربة من  10 - 6س نة ،وان  %35.1من عينة البحث حسب س نوات اخلربة أقل
من  5س نوات  ،و ان  %24.3من عينة البحث حسب س نوات اخلربة من 16 - 11
س نة.
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 .6توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي:
يبني جدول رمق ( )7أن ما نسبته  %29.7من عينة البحث من املركز الوظيفياملدقق
 ،أن ما نسبته  %27.0من عينة البحث مناملركز الوظيفي معاون احملاسب  ،أن ما
نسبته  %21.6من عينة البحث من املركز الوظيفميراقب مايل  ،أن ما نسبته %18.9
من عينة البحث من املركز الوظيفميحاسب  ،أن ما نسبته  %2.7من عينة البحث من
املركز الوظيفميدير مايل .

اجلزء الثاين  /حتليل الفرضيات و احملاور البحث
احملور الاول  :مدى تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف املصارف
يبني اجلدول رمق ( )8أن مدى فاعلية وكفاءة تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف
املصارف  ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)4.19 – 4.70ابملقارنة مع
املتوسط احلسايب العامالبالغ ( .)4.45يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني (0.84
–  ،)0.46ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ( )0.64واذلي يدل عىل أن
التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل
أغلب فقرات.يف املرتبة الوىل مبتوسط حسايب ( )4.70واحنراف معياري بلغ ()0.46
عىل املرتبة الخرية مبتوسط حسايب ( )4.19واحنراف معياري بلغ ( .)0.66وبشلك عام
يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش مدى فاعلية
وكفاءة تطبيق املعايري التدقيق ادلاخيل يف املصارف اكن مرتفعا.
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احملور الثاين  :مدي تقيمي و حتسنب اإدارة اخملاطر

يبني اجلدول رمق ( )9أن مدي تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر واجراءات الاس تجابة
لها يف املصارف  ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني (،)4.16 – 4.76
ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام البالغ ( .)4.39يف حني تراوح الاحنراف املعياري
لها بني ( ،)0.49 –0.81ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ( )0.66واذلي
يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا
متفقني عىل أغلب فقرات.وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات
الاستبانة واليت اكنت املؤرش تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر اكن مرتفعا.
يبني اجلدول رمق ( )10حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني (– 4.62
 ،)4.22ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام البالغ ( .)4.39يف حني تراوح الاحنراف
املعياري لها بني ( ،)0.49 –0.93ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ()0.69
واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد
العينة اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات.وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن
فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش اكن مرتفعا.
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جدول رمق ()10
يبني البياانت املتعلقه (ادلور التدقيق للحد اخلاطر املرصفيه یف ظل حکومە املصارف)

ان العالقة بني حماور عالقة ضعيفة وطردية وقميهتا تساوي  ، 0.344وقمية معامل
حتديد يساوي  0.119ويه قمية قليةل معىن هناك متغريات اخرى غري مدروسة و عند
نظر اىل قمية الاحامتلية ( )Sig.يساوي  0.117لالختبار  Fمقارنة مع قمية مس توى
املعنوي قميهتا ( )0.05تكون غري معنوية وهذا غري معنوي يرجع اىل قمية خطي ميل
الاحندار اخلطي ويه غري معنوي ايض َا مقارنة مع قمية الاحامتلية ))sigيساوي 0.706
لالختبار  tمع قمية مس توى املعنوي قميهتا ( )0.05للمتغري (التدقيق ادلاخيل) و قمية
الاحامتلية ))sigيساوي  0.71لالختبار  tمع قمية مس توى املعنوي قميهتا (.)0.05
يف ضوء مامت التوصل اليه يف التحليالت السابقة يمت التحقق من حصة فرضيات
البحث واكليت :
 -1الفرضية الاوىل  :هناك عالقة ارتباط معنوي ذات دلةل احصائية لتطبيق
معايري التدقيق ادلاخيل و تقيمي و حتسني اإدارة اخملاطر املرصفية و يمت قبول
الفرضية و جدول رمق ( )9يثبت تكل العالقة بصورة معنوية.
اجلدول التايل يبني المنوذج الاحندار اخلطي البس يط وعالقة بني املتغريات

 -2ابلنس بة للفرضية الثانية  :ان هناك ارتباط معنوي لثر التدقيق ادلاخيل يف
مبادي حومكة املصارف حسب اجاابت الفراد
اإدارة اخملاطر يف ظل تطبيق ْ
العينة ،ذلكل يمت قبول الفرضية.

اس تنتاجات و توصيات
أول  :الاس تنتاجات  :مت التوصل ايل
ان العالقة بني حمورين عالقة ضعيفة وطردية وقميهتا تساوي  ، 0.327وقمية معامل
حتديد يساوي  0.107ويه قمية قليةل معىن هناك متغريات اخرى غري مدروسة و عند
نظر اىل قمية الاحامتلية ( )Sig.يساوي  0.048لالختبار  Fمقارنة مع قمية مس توى
املعنوي قميهتا ( )0.05تكون معنوية وهذا معنوي يرجع اىل قمية خط ميل الاحندار
اخلطي ويه معنوي ايض َا مقارنة مع قمية الاحامتلية ))sigيساوي  0.048لالختبار  tمع
قمية مس توى املعنوي قميهتا (.)0.05

.1

.2
.3

.4
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هناك تأثري معنوي ملهنة التدقيق ادلاخيل عىل ادارة اخملاطر من خالل حتسني
فعاليهتا و كفاءهتا يف ظل مبادئ حومكة املصارف وللتدقيق ادلاخيل ماكن ابرز
يف املصارف ومرتبط بأعىل مس توايت الادارية كداة رقابية واستشارية
مس تقةل.
اكرث الافراد العينة متفقون مدركون بأمهية اخملاطر املرصفية و مدى احلاجة
لتحسني ادارهتا .
نرى ان الافراد العينة اليت مشلت قسم التدقيق ادلاخيل يف عينة من املصارف
اكن الاختصاص احملاس بة والتدقيق اقلهم نس بة مقارنة ابلختصاصات الاخري
 ،وهذا يعترب نقطة الضعف ابلنس بة للقسم التدقيق وهذا مانقصد برضورة
توفري املـوارد املاليـة والبشـرية الاكفية لضامن تطبيق الامثل للمبادئ احلومكة
يف قسم التدقيق ادلاخيل يف املصارف .
كام مت الاس تنتاج بأن تطبيق مبادئ حومكة املصارف يلعب دورا همام يف جتنب

جمةل جامعة التمنية البرشية
املرصف للمخاطر التعرث .
 .5وان تطبيق مبادئ حومكة املصارف لها عالقة وثيقة بتطور مؤرشات اداء
املرصف وتكوين الثقة املزتايدة بني املرصف واجلهات اخلارجية .
اثنيا  :التوصيات  :تويص الباحثتان بـ :
 .1ادلورات التدريبية رضورية للمدققني ادلاخليني هبدف اإكساهبم املعرفة الاكفية
بلك املس تجدات ليك تواكب مع مبادئ الاساس ية حلومكة املصارف .
 .2تـدعمي مقومـات اسـتقاللية املـدقق الـداخيل ليمتكن من القيام بأداء همامه عىل
أمكل وجه لن الاس تقاللية التدقيق ادلاخيل واملدقق ادلاخيل يعترب اكلحدى
اليات حومكة املصارف .
 .3اهامتم باكفة املعايري التدقيق واخذه بنظر الاعتبار حرفيا لنه يسامه مبارشة
بتحسني و تفعيل الادارة اخملاطر .
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Abstract— this research paper explores lexical lacunae at the
word level at the context of English-Kurdish scientific translation.
First, the paper briefly describes the development of scientific
translation through space and time, and then it demonstrates the
status of English and Kurdish as the language of natural sciences.
Despite its significance, scientific translation has received little
attention in the realm of Translation Studies, and none of the
mainstream theories of translation is associated with scientific
translation. Thus, this paper assumes that different translation
procedures were opted for in overcoming the lexical lacunae in the
context of English-Kurdish scientific translation. This paper
scrutinises the English-Kurdish translation in the field of
theoretical physics, an area which has hitherto left untouched. It
explores a set of five theoretical physics books and their translated
Kurdish versions, which altogether constitutes a corpus of circa
520,000 words. The study discloses that triplets, borrowing,
expansion and omission procedures are employed to deal with
lexical lacuna in the context of English-Kurdish scientific
translation. It further reveals that LSP specialists were moderately
prosperous in transmitting the full lexical contents of the ST.
Index Terms— Scientific Translation, Lacunicon, Lexical
Lacunae, Translation Procedures.

The area which deals with the classification and the analysis
of lacunae is called lacunicon or lacunology (cf. Anokhina,
2013, p. 171). Lexical lacunae at the word level are a common
type of lacuna which scientific translators face during the
process of scientific translation. Furthermore, the translators
usually employ various translation procedures in eliminating
this sort of lacunae. The study, therefore, aims to demonstrate
the multi-layered nature of lexical lacunae at the word level
alongside the translation procedures that were employed in
overcoming them.
The outcomes of the current study are based on the Kurdish
translation of English authentic textual data in a set of five
books in the field of theoretical physics. The data constitutes a
corpus of 520,000 words. It is worth mentioning that translation
difficulty is not a fixed notion, as it is bound to various factors
such as the aim, the target reader and the translator’s
competence. Based on the corpus analysis, however, one can
identify certain lexical phenomena that seem to have posed
translation difficulties and have required translators to employ
various translation procedures.

II. LITERATURE REVIEW
I. INTRODUCTION
A comparison between two languages, English and Kurdish in
the current case, allows determining both similarities and
differences, the latter is most discernible in the case of linguistic
lacunae. Lacunae might prohibit comprehension of the target
text if not properly treated. Vinay and Darbelnet (1995, p. 66)
state that “lacuna exists because one language has not gone as
far as the other in the exploration of reality”.
Hatim and Munday (2004, p. 149) further explain that
translators may notice lacunae or gaps in the target language
which must be filled in by corresponding elements.
Therefore, apart from the subject-matter difficulty, lexical
lacunae at the word level can be considered as one of the vivid
manifestations of various translation difficulties arise in the
process of scientific translation.

There is a consensus among scholars that scientific translation
has received inadequate attention thus far in the field of
Translation Studies (Olohan, 2007; Byrne, 2012; Aixela, 2004).
Moreover, the literature of Translation Studies is rich with
systematic analysis of literary, journalistic, and audio-visual
translation. It is quite difficult, nonetheless, to find a qualitative
analysis of the translation of theoretical physics books. Certain
academic endeavours focused on different aspects of scientific
translation. For instance, Argeg (2015) examined the translation
of medical terms from English into Arabic. Alshunnag (2016)
investigated translating conceptual metaphors in popular
biomedical texts from English into Arabic. Furthermore, none
of the existing works on lacuna focused on scientific
translation. For example, Szerszunowicz (2015) probed
linguistic and referential lacunae between English and Polish so
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as to develop learners’ dictionary skills. In addition, Rasul
(2016) explored linguistic and cultural lacunae in journalistic
translation between English and Kurdish.
A review of the existing literature can demonstrate that works
on the scientific translation focus on medicine, biology and
popular scientific articles. Moreover, works on lacunae mainly
focus on journalistic and lexicographic aspects. Within the
current literature, however, no single study exists which
accounts for lacunae in the translation of theoretical physics
books. Thus, probing lacunae in the translation of theoretical
physics books, in general, and within the context of Sorani
Kurdish, in particular, is an unmet gap which requires
systematic analysis.

III. DATA COLLECTION AND METHODOLOGY
This paper surveys the translation of five theoretical physics
books alongside their Kurdish translations. The data was
basically collected for the purpose of the researcher’s M.A.
thesis. This study aims to identify the translation procedures
employed by Sorani Kurdish physicists in overcoming lexical
lacunae at the word level in the context of English-Kurdish
scientific translation of theoretical physics books. The source
texts included in the present study comprises five theoretical
physics books, which include: What is life? The Physical
Aspect of the Living Cell, The Universe in a Nutshell, Nothing:
A Very Short Introduction, A Briefer History of Time, and
Brief Answers to the Big Questions. The source texts are from
various publication agencies including Cambridge University
Press, Oxford University Press, and Bantam Press. The target
texts, however, are from a single publication agency (i.e.,
Xazalnus).
A qualitative, translation-oriented analysis has been adopted.
The analysis involves a thorough examination of ST-TT pairs
at the word level in order to identify the translation procedures
which were opted for by the Sorani Kurdish physicists while
translating theoretical physics books.

IV. SCIENTIFIC TRANSLATION:
A BRIEF DIACHRONIC AND SYNCHRONIC OVERVIEW
Insights into the history of translation have demonstrated that
scientific translation has always played an instrumental role in
the process of the dissemination of knowledge (Montgomery
2000, Pinchuck 1977; Byrne 2012; Olohan and Salama-Carr
2011; Delisle and Woodsworth 1995). The scientific translation
emerged from the needs of humans to acquire science and
knowledge. Historically speaking, scientific translation played
a tremendous role in the development of science and shaping
human civilizations. Science penetrated some civilizations
through translation and initiated a scientific revolution.
Montgomery (2000, p. 272) explains that in a number of major
cultures, such as India, China, and Japan science, in fact, began
as translation. Regarding the significance of translation for the
transformation and proliferation of scientific knowledge, the
Italian Renaissance philosopher Giordano Bruno states that
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“[f]rom translation, all science has its offspring” (cited in
Salama-Carr et al., 2012, p. 95).
Diachronically speaking, around the period which is called
the Islamic Golden Age, the role of the Kurds in today’s
northern Iraq in translating scientific works from other
languages into their language has not been investigated before.
Anecdotal evidences, however, suggest that during the Islamic
Golden Age, Kurdish translators in Southern Kurdistan (i.e.,
today’s Iraqi Kurdistan) had not translated any scientific text
from other languages. While it is uncertain why Kurdish
translators in southern Kurdistan had such performance
regarding scientific translation, it is likely that the diachronic
dominance of Arabic language seems to have played a central
role. Kozad (2019), the head of the Archaeology department at
the University of Sulaimani, argued that it is futile to search for
a scientific translation in the records of the Kurdish ancient
history. He states that “historically, texts, including scientific
texts, were mainly translated into Arabic, and this was due to
the dominance of the Arabic language as the lingua franca of
general transactions and science”. This remark clearly implies
that the Sorani Kurdish language was seen as inferior to the
Arabic language in the southern Kurdistan.
Probably, one of the most vivid and cited instances of the
circulation of knowledge is the one that occurred through the
translation of scientific and philosophical works of ancient
Greece into the Muslim world. The Greco-Arabic translation
movement with all its social, political and historical
implications, can never be repeated in history (cf. Saliba, 1994).
This period was marked by rich activities and numerous crosscultural communications through translation occurred at that
time. The themes included rich philosophical and scientific
transactions. The Arabic science was built on earlier scientific
discoveries and achievements, especially those of Greek.
People have always wanted to acquire more knowledge about
the universe and how it interacts and operates. Therefore, the
Muslim scholars chose the top astronomical and physics
discourses to be translated, these include Ptolemy’s
Mathematica Syntaxis ‘which is known primarily by its Arabic
name, Almagist, meaning the greatest’, Aristotle’s Physics and
Euclid’s Elements (Gingerich, 1986, p. 76).
The translation of the aforementioned books had a
tremendous intellectual impact on the Islamic world, they seem
to have contributed to the Islamic Golden Age (cf. Al-Khalili,
2011; Saliba, 2011). Anecdotal evidence suggests that in the
past, none of the abovementioned books has been translated
into Kurdish. Lacking access to such Physical and astronomical
texts had a tremendous negative influence on the Kurdish
culture, as such translating such books could have initiated an
era of scientific translation and revolution in Kurdistan as they
did in the other parts of the Islamic world.
Synchronically speaking and the modern era, due to
globalization, constant flow of scientific theories and
discoveries, and rapid exchange of knowledge cross-culturally,
scientific translation has a pivotal role to play in enhancing
societies and even in the progression of science itself. Due to
its significance, scientific translation occupies the largest
volumes of the translations produced in the translation industry
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in the world. Krein-kühle (2003, p. 12) states that “today, the
domain of science and technology itself accounts for the lion’s
share of total translation work”. Scientific translation has
facilitated some of the most significant scientific advances. As
our scientific invention, theories and discoveries are increasing,
so too the potentials of that science to be translated. Every
scientific invention and advances are accompanied at almost
every step by translation (Byrne, 2012, p. 1). According to
Wilss (1998, p. 83) in a developed country like Germany, it has
been estimated that scientific translation accounts for 90% of
total volumes of translation (cited in Krein-kühle, 2003, p. 12).
Likewise, scientific translation is gaining increasing
importance in the Iraqi Kurdistan Region. Only in the course of
the five years, nearly 20 books on theoretical physics and
cosmology have been translated by Xazalnus, which is a wellknown publication agency in Sulaymaniyah city in the Iraqi
Kurdistan Region. This is a clear indication that the synchronic
significance of scientific translation is better perceived than its
diachronic counterpart within the context of Kurdish culture.

V. THE LANGUAGE OF NATURAL SCIENCES:
THE STATUS OF ENGLISH AND KURDISH LANGUAGES
It is an established fact that the English language, not for its
intrinsic virtue but for the evidence-backed data, is the language
of natural sciences. The domain of natural sciences includes
Physics, Biology, and Chemistry. English language is a
genuine tool which natural scientists use to establish their
viewpoints, formulate theories and share their ideas with other
scientists and the wider range of audience. Plenty of evidence
supports the concept that English is the most widely used
language in the field of natural sciences. Ammon (2001, p. 1)
asserts that English is the dominant language of natural science.
Moreover, Hamel (2007, p.53) maintain that over 90% of the
articles in natural science are written in English. For further
illustration, consider the figure below which elucidates the
share of languages used in natural scientific publications:

The ratio of the journal articles published in English by researchers in eight
different countries from 1996 to 2011 (Source: SCOPUS, adopted in
Weijen:2012)

The key scientist who is credited to the birth of scientific
English was English naturalist Sir Issac Newton when he wrote

his Treatise on Opticks (Halliday, 2004, p. 145). The language
used in scientific English texts is distinguished from literary
languages and other types of language. One of the eccentric
features of English scientific texts is the pervasiveness of
specialised lexicon. A prominent feature of the specialised
lexicon encompasses the absence of ambiguity (Béjoint, 1988,
p. 356). While fictitious and literary writings utilise lexical
ambiguity as a valuable rhetorical tool, scientific writings have
a low tolerance towards such ambiguity. This is to avoid
misunderstanding or misinterpretation.
In addition, another prominent feature of English scientific
lexicon is its heavy reliance on nominalization, namely, the
substitution of a verb or an adjective or other parts of speech
into a noun. Nominalization can be defined as an integral
feature of scientific discourse. This methodology of writing has
begun with Sir Issac Newton in the 17th century (Banks, 2005,
p. 347). Scientists still continue this practice today (Milne,
2011, p. 160). The first noticeable use of nominalization by
Issac Newton was in his early work Opticks (written 16571658) which was published in 1704. To illustrate
nominalization in Newton’s Opticks, an example will be
provided. Newton (1704, p. 4) states “[T]he Sines of Incidence,
Reflexion, and Refraction, are the Sines of the Angles of
Incidence, Reflexion, and Refraction”.
As can be observed, Newton’s quotation is heavily
nominalized. It is composed of a massive cluster of nominals.
According to Halliday (2004, p. 147) by nominalization in his
Opticks, Newton achieved a significant discoursal effect which
is packaging a range of complex phenomena and concepts and
expressing them in a single entity. Through nominalization,
Newton appears to have achieved what is currently called
concision, which is currently a prerequisite for any scientific
text. Concision implies the replacement of long expressions and
phrases by shorter ones or even a single word (Giba, 2014, p.
81). Lengthy and long sentences and expressions have the
potential to divert the readers and prevent them from
concentrating on the main point. In scientific discourse, shorter
alternatives help to give a clear message. It is worth mentioning
that in the corpus of the current study, all the aforementioned
traits can be easily detected, both in the English texts and their
translated Kurdish versions.
The hegemony of the English language in the field of natural
sciences is vivid. English has already reduced or eliminated the
status of other languages as the lingua franca of science, more
particularly the natural sciences. Unfortunately, the status and
systematic analysis of the Kurdish language in the fields of
natural sciences has hitherto left untouched. The language of
science has not been developed in the Kurdish context, and
several reasons seem to contribute to this. Shatawi and Awe
(2018, p. 7) state that “the division of Kurdistan, the lack of
academia and Kurdish dictionaries are parts of the obstacles of
the development of scientific Kurdish”. They further elaborate
that the Kurdish intellectuals and authorities pay more attention
to learning foreign languages rather than strengthening and
developing the scientific Kurdish language (ibid).
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VI. LACUNAE AT LEXICAL ITEM LEVEL
Translation is a way of bringing two cultures together, each
marked with divergence in its linguistic system. Hence, this
contact necessarily involves the integration of the source
language elements into the target language linguistic system.
Nevertheless, certain elements in the SL are absent in the TL,
and the linguistic expression for them are lacunae (Vinay and
Darbelnet, 1958), gaps (Rogers, 2015), lacunarity (Anokina
2013, Szerszunowics, 2015), or voids (Shuttleworth, 2014).
Lexical lacuna is a subtype of linguistic lacunicon (Anokhina,
2013, p. 171). The patterns of lexical lacunae at the word level
exhibited during the data analysis of this study encompasses (1)
lacuna in scientific eponyms, (2) lacuna in the scientific lexicon
and (3) lacuna in scientific reduced lexical forms.
1. Lacuna in Scientific Eponym
Eponym is a long-standing tradition in Physics which
involves honouring a prominent physicist who played a central
role in discovering a particular phenomenon in nature.
According to Jones, Eponyms are words derived from a
person’s name (2009, p. 67). The field of Physics reveals a
genuine wealth of eponym terms (Popescu, 2009, p. 117).
According to the corpus analysis of the current study, the use of
scientific eponyms is very common in the English for Specific
Purpose in the context of theoretical physics. As far as Sorani
Kurdish is concerned, however, scientific eponyms do not seem
to be prevalent and they appear to have been directly derived
from English. This indicates that Sorani Kurdish has not been
developed in terms of eponyms.
Furthermore, the systematic analysis of Kurdish Physics
eponyms is still lacking in the literature, therefore the current
insight on the translation of Physics eponyms is solely based on
the corpus analysis of the current study. Although it may seem
that translators employed a combination of borrowing and
transliteration to render a particular eponym. However, the
translation also involves a shift in the word order in the Sorani
Kurdish. This procedure is called triplets, to use Newmark’s
terminology. Triplets involve the combination of three
translation procedures to solve a single translation problem
(Newmark, 1988, p. 91). For example, Casimir effect is
translated as ( اکریگەری اکزمیەرBT: effect of Casimir). In other words,
the eponym is half translated (the word effect) and half
transliterated (the noun Casimir), and it also involved a shift in
the word order, which means the English and the Kurdish
eponyms have the same semantic value but their word order is
different. Likewise, the expressions Michelson-Morley
experiment and its Kurdish translation موریل-( اتقیکردنەوەی مایلکسنBT:
experiment of Michelson-Morley), Planck’s constant and its
Kurdish translation ( نەگۆڕی پالنکBT: constant of Planck),
Grassmann dimension and its Kurdish translation

ڕەهەندی گراسامن

(BT: dimension of Grassmann) can be examples of this type of
lacuna.
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2. Lacuna in Scientific Lexicon
Translators encounter lacunae in the scientific lexicon when
the target language lacks a word which exists in a lexicalised
form in the source language. Sternina and Makhonina (2009, p.
66) define the concept as “the absence of a word in one
language and its presence in another”. Translators must be
aware of the fact that there are particular words in the source
language which do not have a match in the target language
(Vinay and Darbelnet, 1995, p. 65). Since the English language
is the language of natural sciences (see section III), then it is
rich with the scientific lexicon. Sorani Kurdish, nevertheless, is
not as rich as English in terms of the scientific lexicon. As a
result, it presents a translation problem. As far as the data
analysis of the current study is concerned, the following
translation procedures were employed to eliminate lacuna in the
scientific lexicon:
A. Borrowing: it is a common translation procedure which
translators consciously employ to overcome lacuna. In
scientific translation, this procedure is widely used in
translating scientific lexicon between English and Sorani
Kurdish. Due to the rapid expansion of scientific theories in the
English language and the lack of Kurdish academic centres to
keep pace with these theories and concepts, scientific
translators commonly opt for borrowing procedure to fill in this
lacuna. Vinay and Darbelnet (1995, p. 31) assert that to
overcome a lacuna, borrowing is usually the easiest method.
Consider the following instance from What is Life? The
Physical Aspect of the Living Cell (Schrödinger, 1967, p. 5)
Example 1:
-In Physics we have dealt hitherto only with periodic
crystals.

. ات ئێس تا ەل فزیایدا تەنیا ەلگەڵ کریس تاڵی خویل مامەڵەمان کردووە[So far in Physics, we have dealt only with periodic crystals]
The words ‘physics’ and ‘crystal’ are scientific words. The
former is a branch of natural sciences which deals with the
universe, matter, and energy. The latter, however, is about the
shapes and patterns which have symmetry in the universe. In
the TL, the two words are borrowed and the reason probably
refers to their non-lexicalisation in Sorani Kurdish.
B. Omission: it can be defined as a translation procedure
whereby meaningful lexical elements of the ST are deleted or
dropped out. There is not an existing study which specifically
focuses on omission in scientific translation. Nonetheless, from
observation, one can conclude that deletion seems to be a risky
procedure in the majority of cases in the context of scientific
translation, as it can lead to information and translation loss.
Dickins et al. (2002, p. 23) disclose that “the most obvious form
of translation loss is when something which occurs in the ST is
simply omitted from the TT”. Consider the following example
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from Nothing: A Very Short Introduction (Close, 2009, p. 87):
Example 2:
-Detectors at laboratories thousands of kilometers apart
are being linked electronically to make a coherent largescale experiment code-named LIGO for ‘laser
interferometer gravity-wave observatory’.

ئامێرە اتیبەتەاکین چەند ئەزموونگەیەک ەل ڕێگەی پەیوەندیی ئەەلکرتۆنیەوە بەیەکەوە.بەسرتاونەتەوە بۆ ئەوەی بتوانرێت اتقیکردنەوەی گەورە ڕێك خبرێت بۆ ئەم مەبەس تە
.ئەو اتقیکردنەوە گش تیییە بە انوی کورتکراوەی (لیگۆ) انرساوە
[The special equipment of some laboratories is electronically
linked together so as to prepare big experimentation for this
purpose. This general experiment is abbreviated as LIGO]
It can be observed that each of laser, interferometry, gravitywave, and observatory have been omitted in the TT. Laser
Interferometry Gravity-Wave Observatory is the world’s
biggest gravity-wave detector. Laser Interferometry GravityWave Observatory detectors use laser interferometry to
measure distortions in the fabric of space-time occurring
between stationary, hanging masses caused by passing
gravitational waves, it was completed in 1999 (LIGO, 2018). It
can be noted that the history of the observatory and the words
are new. Perhaps, due to the neologism of the words and the
concept and their non-lexicalisation in Sorani Kurdish, the
translator resorted to omission in this context.
C. Expansion: this occurs when the target text uses more
words to re-express an idea or a source text word. Expansion is
an increase of the amount of text that is used in the target
language to express the same semantic content as compared to
the parallel segment in the source text (Delisle et al. as cited in
Kruger, 2015, p. 238). In Vinay and Darbelnet’s categorization,
the equivalence of expansion would be amplification, which is
“the translation technique whereby a target language unit
requires more words than the source language to express the
same idea (Vinay and Darbelnet, 1995, p. 339). Consider the
following example from Brief Answers to the Big Questions
(Hawking, 2018, p. 170):
Example 3:
during which life might have appeared, either
spontaneously or through panspermia.

ەلو ماوەدا ژاین ەلوانەیە بەش ێوەی خۆبەخۆ این بە ڕێگەی تومخەژاینییە گەردوونیەاکن
.دەرکەوتبێت
The word ‘panspermia’ is a scientific word. Panspermia is a
hypothesis on the origin of life on the planet earth, and it could
also be applied to anywhere else in the universe. According to
Grinin et. al., the basic idea is that the organic molecules are in
space, and primitive life forms such as bacteria and
microorganisms attached themselves to particles of matter and

eventually land on a planet which can sustain that life form
(2017, p. 33). The word has been rendered into Sorani Kurdish
using expansion and this may refer to the fact that it does not
have a direct one-to-one correspondence to the ST word.
3. Reduced Lexical Forms
According to the data analysis of the current study, the third
layer of lexical lacunarity which seems to have posed
translation problem is Reduced Lexical Forms (RLFs). While
the English language commonly favours the employment of
reduced lexical forms in scientific writing, the Sorani Kurdish
language does not seem to have an exact equivalence for those
forms. Hence, they present a translation problem. According to
the corpus analysis of the present study, reduced lexical forms
can be manifested in two categories, which are: (1) acronym,
and (2) clipped forms.
1) Acronym: is a word which is formed from the initial letters
of a set of words. According to Stageberg, acronym is the
process where a word is formed by the initials of a succession
of words (1981, p. 123). Acronyms are pervasively common in
scientific writing. Regarding Sorani Kurdish, it does not seem
to be as rich as English in terms of the scientific acronym,
therefore acronyms present translation problem. Depending on
the data analysis, to overcome the lacunarity associated with
acronyms, the following translation procedures have been
employed:
A. Borrowing: it is an effective translation procedure which
translators employed to overcome acronym lacunarity.
According to the data used in the current study, borrowing is
heavily used in the rendition of acronyms, consider the
following example from The Universe in a Nutshell (Hawking,
2001, p. 187):
Example 4:
-Before the 1980s it was usually assumed that this dark
matter was ordinary matter comprised of protons,
neutrons, and electrons in some not readily detectable
form: perhaps gas clouds, or MACHOs.

 ئەم ماددە اتریکە ماددەی ئاساییە و، بە گش یت گرمیانە دەکرا١٩٨٠ پێش سااڵین
بۆ-  بەاڵم بە ڕوخسارێکی نەش یاو، نیوترۆن و ئەلیکرتۆن،پێکهاتەکەی بریتیە ەل پرۆتۆن
)اکنMACHO( بیننی وەک هەوری گازی این
[Before the 1980s, it was generally hypothesised that this dark
matter was ordinary matter comprised of proton, neutron and
electron, but in an invisible form such as gas cloud or
MACHOs]
The acronym MACHO stands for ‘Massive Astrophysical
Compact Halo Object”. MACHO can be a candidate for the
galactic dark matter (Bergström & Goobar, 2006, p. 90). The
abovementioned acronym does not exist in Sorani Kurdish, and
the translator resorted for borrowing from English to fill this
type of lexical lacunae.
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B. Omission: this simply indicates dropping put the acronym
entirely from the TT. To overcome lacunarity in acronym,
translators sometimes opt for omission to eliminate the lacuna.
Consider the omission of CERN in the below example:
Example 5:
such as those at Fermilab or the European Centre for
Nuclear Research (CERN).

... این ەل انوەندی توێژینەوەی انویک ئەوروپیی
[or in the European Nuclear Research Centre]
The acronym ‘CERN’ is derived from the French acronym
which stands for ‘Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire’, CERN is one of the largest and most respected
centres for scientific research that operates the largest particle
physics laboratory in the world (cf. Evans, 2009). The acronym
above does not have a lexicalised, one-to-one correspondence
in the Kurdish language, to overcome this lacuna, the translator
simply omitted the acronym. Although the word ‘CERN’ has
been omitted in the TT, yet this omission in this context does
not seem to harm the meaning of the text. According to Baker
(2011, p. 42) in some contexts, omitting a word or expression
does not harm the meaning.
2) Clipping: clipping is common in scientific English
writing. For Yule, clipping occurs when a word of more than
one syllable is reduced to a shorter form (2010, p. 56). As far as
Sorani Kurdish is concerned, it does not seem to have an exact
counterpart for the scientific clipped forms, therefore they
present translation constraint. To overcome lacunarity in the
scientific clipped forms, borrowing seems to be an effective
procedure to be employed. Consider the following example
from Nothing: A Very Short Introduction (Close, 2009, p. 70):
Example 6:
- Common in cosmic rays is a particle called muon.

 یەک ەلو گەردیلۆاکنەی کە وەک (تیشکی گەردووین) ەلانو بەرگەهەوای زەویدا. بە (میۆن) انرساوە،پەیدا دەبێت
[one of the particles which emerge as a cosmic ray within the
atmosphere of the earth is known as (muon)]
In particle physics, muon refers to an unstable subatomic
particle. According to Caso, muon is a clipped form of mumeson (1980, p. 105). The word has been translated into Sorani
Kurdish using borrowing because Sorani Kurdish does not have
an exact equivalent for this scientific word, and this is due the
fact that this word is a newly coined word in English as it is
been discovered as a constituent of cosmic-ray particle shower
in 1936 by the American physicists Carl D. Anderson and Seth
H. Neddermeyer while studying cosmic radiation (cf.
Neddermeyer & Anderson, 1937).

23
CONCLUSION
This research paper investigated the translation of theoretical
physics books, the translation products were offered by Kurdish
physicists. For the purpose of the current research, a set of five
theoretical physics books, alongside their translation in Sorani
Kurdish, have been chosen to be examined so as to identify
patterns of lexical lacunae at the word level, along with the
translation procedures which were opted for to overcome this
type of lacunae. Lexical lacunae are translation constraint and
they hinder proper ST-TT communication. The results have
exhibited that translators face various types of lexical lacunae
at the word level such as: lacuna in scientific eponym, lacuna in
scientific lexicon and lacuna in scientific reduced lexical forms
(i.e., acronym and clipping). Depending on the nature of the
lacuna, manifold translation procedures were employed to
overcome lexical lacunae, the procedures include triplets,
borrowing, expansion, and omission. The Kurdish physicists
were partially successful in rendering the full lexical contents
of the ST. On one hand, they translated the ST lexical items by
triplets, borrowing, and expansion, which means the TT readers
were not at the risk of information loss and they received full
lexical content of the STs. On the other hand, they omitted some
scientific lexical elements. In some cases, this omission has led
to significant information loss, while in few cases it did not.
Ultimately, the task of a scientific translator is to provide the
TT audience with full and accurate contents of the ST. Thus,
omitting lexical items can leave the TT readers at the risk of not
receiving the full information of the STs.
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پەيوەندييەاکین نێوان يەکێیت سۆڤێت و تورکيا (١٩٣٠-١٩٢٠ز)
و اکريگەریی ەلسەر پریس کورد
ئارام عەیل مس تەفا
کۆلێژی زانس تە مرۆڤايەتیيەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێم کوردس تان ،عێراق.

پوختە -مێژووی پەيوەندييەاکین ڕوس يا و دەوڵەیت عوسامنیی بۆ پرت ەل  ٥سەدە
دەگەڕێتەوە ،کە هەندێک جار شەڕ و ملمالنێی سەخت و هەندێك جاری تریش،
بە ش ێوەی ئاش یت و دۆس تانەی بووە .ەلو اکتەوە دەوڵەیت عوسامنیی ەل سەرەاتی
سەدەی هەژدەيەمەوە چووە قۆانغ و لوازبوون و هەڵوەشاندنەوە ،ڕوس يا ڕۆڵێک
گرنگ ەل داپچڕاین انوچەاکین ەل قەفقاز و ئاس يای انوەڕاست و چبووککردنەوەيدا بیین.
ئەگەر سیس تەم "پارسەنگ هێزەاکن"یش ەلنێوان واڵتە گەورەاکین ئەوروپا ەل
سەدەی نۆزدەيەمدا نەبوايە ،ئەوا ڕوس يا بە تەواوی دەوڵەیت عوسامنیی ەلانو دەبرد .
بەاڵم ەل کۆاتييەاکین جەنگ جهياین يەکەم و دوای شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ
 ١٩١٧ەل ڕوس يا و دوای کشانەوەی ڕوس يای سۆڤيیت ەل جەنگەکە و ئاشکراکرادین
بەندەاکین پەمیاین سايکس پيکۆ و ڕێکەوتن ەلگەڵ واڵاتین هاوپەمیانیی چوارقۆڵیی،
بەاتيبەیت ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوسامنیی ،پەيوەندييەاکن بەرەو ڕێککەوتن ڕۆیشنت ،ئەوە
بوو پەمیاین برێست -ساڵ  ١٩١٨ەلنێوانياندا بەسرتا .دەوڵەیت عوسامنیی ،هەروەك
ئەڵامنيای هاوپەمیاین ،بە کشانەوەی هێزەاکین ڕوس يا ەل بەرەاکین جەنگ بوژايەوە و
ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە ڕێکەوتن ەلنێوانياندا هەبوو ،بەاڵم پەلماری انوچەاکین قەفقازی
ژێر دەس یت ڕوس يااین دا ،بەاڵم دوای دەرکەوتین بزووتنەوەی ڕزگارخیوازی نەتەوەیی
تورك و پەمیاین س ێڤر ،ئاڵوگۆڕێك ەل بەرەاکین جەنگدا ڕوويدا و ڕوس يا ،کە ەلو اکتەدا
ببوو بە ڕوس يای سۆڤێیت ،هاوپەمیانێک نوێی دۆزييەوە ،کە بەرژەوەندی هاوبەش يان
دژ بە دەوڵەیت عوسامنیی ەلليەك ،واڵاتین ڕۆژئاوا ەلليەیک ترەوە هەبوو .هەردوو هێزی
اتزە دروستبوو ،ڕوس يای سۆڤێیت و حکومەیت ئەنقەرە ،سودی زۆراین ەلم
هاوپەمیانێتييە وەرگرت .بەاڵم ەلم اکتەدا ،کە دەرفەت بۆ کورد ،بەاتيبەیت ەل کوردس تاین
عوسامنیيدا دروس تببوو ،ات بە ئاماجنەاکین بگات و هەر هيچ نەبێت ەل چوارچێوەی
پەمیاین س ێڤردا هەندێك دەسکەویت انوچەیی بەدەست بێنيت ،ڕوس يای سۆڤێیت ،وەك
يەکەم واڵت ،کە پەيوەندی ەلگەڵ حکومەیت ئەنقەرەدا بەست ،بە هەموو ش ێوەيەک
هاواکری بزووتنەوەی کەمایل دەکرد و جيا ەل کۆمەیک ئابووریی و پیشەسازیی و هتد،
ەل ئاس یت نێودەوڵەتيیشدا ،پاڵپشت و هاوپەمیاین تورکيا بوو .ئەمەش وای کرد ،ەلپاڵ
هەندێك فاکتەری تردا ،کۆماری تورکيا ەلسەر پێی خۆی
بوەس تێت و اکتێك ەل بیس تەاکن و سیيەاکین سەدەی بیس تەمیشدا ،چەند ڕاپەڕين و
بەرخودانێك ەل ابکوری کوردس تان دژ بە س تەم و زوڵموزۆری ڕژێم کەمایل سەری

هەڵدا ،ڕوس يای سۆڤێیت بە هەموو ش ێوەيەك ،بەاتيبەتیش ەل بواری سەرابزیی و
س ياسیيدا پشتيوانیی کۆماری تورکيا کرد ،کە هەموو ڕاپەڕين و جووڵەيەیک نەتەوەیی
کوردی بە هەموو ش ێوەيەیک دڕندانە سەرکوت دەکرد.
کيەلوشەاکن -ڕوس يای سۆڤێیت ،تورکيا ،لۆزان ،س ێڤر ،ڕاپەڕيین  ،١٩٢٥ڕاپەڕيین
 ،١٩٣٠کوردس تاین سور.

پێشەیک
ئەگەر پەيوەندييەاکین نێوان ڕوسییی يا و دەوڵەیت عوسیییامنیی ەل سیییااڵین جەنگ جهيانیی
يەکە مدا ،بەو پێيەی سیییییەر بە دوو بوۆیک دوژمن بەيەك بوون ،ەلوپەڕی خراپ يدا
بووبێت ،ئەوا دوای ڕاگەایندین دەسیییەاڵیت سیییۆڤێیت ەل بەشییی ێک روسییی يا ەل سیییاڵ
١٩١٧دا ،روسییییی يای سیییییۆڤێیت هەنگاوی بۆ ئاشییییی یت و ڕێکەوتن ەلگەڵ دەوڵەیت
عوسامنیی دەان .دەوڵەیت عوسامنیی ،کە ەل ئەجنام شکس یت ەل جەنگ جهيانیی يەکەم
و داگریکردین بەشیییی ێک فراواین ەل ليەن هاوپەمیااننەوە ،دەسییییەاڵیت ەل ئەسیییی تەمبوڵ
تێنەدەپەڕی ،بەپێچەوانەی پەمیاین برێسییت ەلگەڵ ڕوس ی يای سییۆڤێیت ،کە هێش ی تا ەل
ڕووی نێودەوڵەتیيەوە داین پێدا نەدرابوو ،اکری دوژمناكرانەی دژ بە ڕوسییییی يا دەکرد
هەندێك انوچەی ەل قەفقاز داگریکرد .ئا ەلم اکتەدا ەل بەشییییی ێک ئەاندۆڵ و ابکوری
کوردسییییی تییان بزووتنەوەيەیک ڕزگییارييكوازیی تورك دەرکەوت ،کە دوای بەسیییییتین
کۆنگرەی سییییی يواە و ئەرزەڕۆم و دامەزرانییدین ئەجنومەین ميلک اباڵ ،حکومەیت
تورکيای ەل ئەنقەرە ڕاگەای ند و ئەگەرچ هيچ دانپێدااننێک نێودەوڵەیت نەبوو ،بەاڵم
پەيوەندی ديپوۆماس یی ەلگەڵ ڕوس يای سۆڤێیت بەست و دوای ماوەيەیک کەم واڵاتین
ئەوروپیش ،بەاتيبەیت فەرەنسا و بەريتانيا ڕێکەوتنيان ەلگەڵ مۆرکرد و وەك دەوڵەتێک
ديفاکتۆش ەل گفتوگۆاکین کۆنفرانیسییییی لۆزاندا بەشیییییداریی کرد و تەاننەت مەرجەاکین
خۆیشی سییەپاند و ئەو چەند خاڵەی پەمیاین سی ێڤریشی هەڵوەشیاندەوە ،کە هەندێك
مایف بۆ کورد دەس تەبەر دەکرد.
ەلگەڵ ئەوە شدا ئاماجن سەرەکیی ئەم توێژينەوەيە ،تی شکك ستنە سەر پەيوەندی
نێوان دوو دەوڵەیت ديفاکتۆ ،ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت و تورکيا؛ واتە حکومەیت ئەنقەرە و
کۆماری تورکيا و ئەو پەرەسیەندنەی ەل پەيوەندی نێوانيان ،و اکريگەریی ەلسییەر کورد
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ەل ابکوری کوردس تان و پش تقەفقازدايە ،بەاڵم بۆ تەواوکردین وێنەکە ،پێویست دەاکت
وەاڵم هەندێك پرسییی ياری سیییەرەکیی بدرێتەوە ،وەك :بۆچ ڕوسییی يای سیییۆڤێیت
پەيوەندی بە حکومەتێکەوە کرد و پەمیاین ەلگەڵدا بەسییییییت ،کە هێشییییی تا ەلليەن
کۆمەڵگای نێودەوڵەتیيەوە داین پێدا نەنرابوو؟ ڕوسییی يای سیییۆڤێیت چ ەلو پەيوەندييە
دەس تدەکەوت؟ ئەو پەيوەندييە چۆن اکريگەریی ەلسەر ەلسەرپێوەس تان و پتەوبووین
حکومەیت تورکيییا ەل ئەنقەرە ەل انوخۆ و ئییاسییییی یت نێودەوڵەتیيییدا دەکرد؟ چۆن ئەو
پەيوەنییدييە اکريگەریی ەلسیییییەر خەابیت کورد ،بەاتيبەیت ەل ابکوردا دەکرد و بۆچ
ڕوسییی يای سیییۆڤێیت ئەو هەڵوێسییی تە اندۆسییی تانەيەی بەرامبەر بە ڕاپەڕينەاکین کورد ەل
بیسییی تەاکندا و هەروەها قەوارەی ئۆتۆنۆم کوردسییی تاین سیییور ەل کۆاتیی بیسییی تەاکندا
هەبوو؟
بۆ وەاڵم ئەم پرس يارانە ،توێژەر انچار دەبێت ،بۆ مێژووييەیک پێش دروستبووین
حکومەیت تورکيییا ەل ئەنقەرە و کۆمییاری تورکيییا بگەڕێتەوە ،ئەگەرچ اکريگەریی ەل
قەابرەی توێژينەوەکە دەاکت.
ئاماجن توێژينەوەکە :دەسیییییتنیشیییییانکردین قۆانەە سیییییەرەکييەاکین گەشیییییەسیییییەندین
پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس ی يای سییۆڤێیت و حکومەیت ئەنقەرە و دواتر کۆماری تورکيا؛
تیشیییکكسیییتنەسیییەر هەلومەراک و هۆاکرەاکین دروسیییتبوون و گەشیییەسیییەندین ئەو
پەيوەندييانە؛ هەروەها اکريگەرييان ەلسیییییەر ڕەویش کورد و خەابیت ەل بیسییییی تەاکین
سەدەی بیس تەمدا.
پێکهاتەی توێژينەوەکە :توێژينەوەکە ،سەرابری پوختە و پێشەیک ،ەل دوو تەوەر و
شەش ابە ،هەروەها دەرئەجنام بە زماین کوردی و دوو پوختە بە زماین ئینگلزیی و
عەرەیب ەلگەڵ لیس یت سەرچاوەاکن پێکهاتووە.

تەوەری يەکەم
پەيوەندييەاکین ڕوس يای سۆڤێیت و دەوڵەیت عوسامنیی ەل قۆانغ دوای
جەنگ جهياین يەکەم
 ١.١پەيوەندييەاکین ڕوس يای سۆڤێیت و دەوڵەیت عوسامنیی دوای جەنگ جهياین يەکەم
دوای سییەرکەوتین شییۆڕیش ئۆکتۆبەر ەل ڕوسیی يا ەل ترشییيین دووهم  ١٩١٧دا،
بەرهی قەفقازی جەنگ يەکەم جهياین هەڵوهشی ێرنايەوه و هەزاران سیەرابزی ڕویس
سەنگەرهاکین خۆاین چۆڵکرد .هەلێک زۆر بۆ بەده س تێناین ئاش یت ەلبەردهم دهوڵەیت
عوسییامین پەيدابوو ،بەاڵم ئەمان بەپێچەوانەوه ،داگریکردین قەفقازييان لابشییرت بوو ،کە
سیەرکێشییيەیک سیەرابزیی بوو .سیەرکردهاکین تورکە لوهاکن ،ەل اکتێكدا هەوڵيان دهدا
ئەم نەخشییییییە يە جێ بەجێبکەن کە  ٦٠٠هەزار سییییییەرابزاین ەل بەرهاکین جەنگدا
ەلدهس تدابوو( Дружба, № 05,2003: 41-42) .
سییوپای ڕوس ی يا ،کە ەل اکیت ئۆپەراس ی يۆنەاکین بەرەی قەفقاسییدا ،چووبووە قواڵیی
ئەاندۆڵ و ڕێگییای ترابزۆن  -ئەرزەڕوم ،ڕۆخەاکین ابشیییییوری دەرایچەی وانەوە.
انوچەی داگریاکریی ڕوسییییی يیییا هەموو ئەو انوچیییانەی گرتبووەوە ،کە بە انوچەی
ئەرمەننش ینی انرسابوون و ەل ڕابردوودا کەوتبوونە انو س ی نوری دەوڵەیت عوس یامنیيەوە.
دوای شیییییۆڕیش ئۆکتۆبەری سیییییاڵ  ،١٩١٧دۆیخ ئەو انوچانە زۆر بە سیییییەخیت
گۆڕدرا ،کە ڕوسییی يا ەل بەرەی ڕویس – توریک داگریی کردبوون ٢٩ .اکنوین يەکەم
١٩١٧ابنگەوازی کۆمیساریی نەتەوەیی سەابرەت بە "ئەرمينيای توریک" باڵوکرايەوە،
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کە س تالنی ئامادەی کردبوو .ەلو ابنگەوازەدا ئاماژە بە بردنەدەرەوەی سوپای ڕوس يا و
سییی پاردین بە ميلیشییی يای انوخۆیی ئەرمەین ەلو انوچانەدا کرابوو ،کە دانیشییی توانەکەی
ئەرمەن بوون ٣١ .اکنوین يەکەم  ١٩١٧ئاگربەسییییتێك ەلنێوان فەرماندەیی ڕویس و
تورکيدا مۆرکرا .يەکسییییەر دوای ئەمە ،بەرەکە هەڕەمەکيانە هەرەیس هێنا .سییییەرابزە
ڕوسیەاکن سیەنگەرەاکنيان چۆڵکرد و ێب پرە بەرەو ڕوسی يا گەڕانەوە .ئەو هەواڵەش
سیییەابرەت بە دەسییی تپێکردین دانوسییی تاندین ئاشیییتیی بەلشیییەڤيکەاکن ەلگەڵ ئەڵامنيا و
هاوپەمیاانین ەل برێسیییت ڕۆڵ گەورەی ەل هەڵوەشیییاندنەوەی بەرەی جەنگدا هەبوو.
بەاڵم سیییییوپای تورك ئەو هەەل ەلابرەی قۆسییییی تەوە و ەل  ١٢شیییییوابیت ١٩١٨دا
ئاگربەس ی تەکەی پێش ی ێل کرد و دەس ی یت بە پەلماردان کرد و ىواری بە دروس ی تکردین
ميلیشییییی يییای ئەرمەین نەدا ،هەروەك ەل ابنگەوازەکەی کۆمیسیییییییاریی نەتەوەييییدا
ڕەچاوکرابوو(http://www.abkhaziya.org/books/system_history/stanovlenie_1918 (.
 ١.١.١پەمیاین برێست  ١٩١٨و ڕێکەوتن ەلگەڵ دەوڵەیت عوسامین
دوای ئەوەی حکومەیت سۆڤێیت ەل  ٨ی ترشيین دووەم ساڵ  ١٩١٧ابنگەوازی
ئاش یت باڵوکردەوە و پێشنياری ئاگربەس یت دەمودەست و گفتوگۆی ئاش یت بۆ ابڵوێزی
واڵاتین هاوپەمیان کرد) Документы внещней политики1917,1959: 16-17(.
پەمیاین ئاش یت برێست دوای دەرچووین ڕوس يا ەل جەنگ جهيانیی يەکەم ،ەل ٣
ماریت ١٩١٨دا ەلنێوان ڕوس يای سۆڤێیت ەلليەك و واڵاتین هاوپەمیانیی چوارقۆڵیی
بوۆیک ئەڵامنيا ،بەێب بەشداربووین واڵاتین بەرەی ئەنتانت؛ واتە بەريتانيا و فەرەنسا و
واڵاتین تر ەل بەرەی دژ بە هاوپەمیاین چوارقۆڵیی ،هاوپەمیاانین پێشووی ڕوس يا ،مۆرکرا.
ئەم پەمیانە بە چەند وتووێژێک دووليەنەی نێوان نوێنەراین سۆڤێیت و ئەڵامنيا هەر ەل
 ٢٠ترشيین دووەم  ،١٩١٧بە ماوەيەیک زۆر کورت دوای سەرکەوتین بەلشەڤيکەاکن
ەل شۆڕیش ئۆکتۆبەر و دەرچووین ڕوس يا ەل جەنگ جهيانیی يەکەمدا دەس یت پێکرد.
ەل سەرەاتدا هەردوول ەلسەر ئاگربەس یت اکتیی ڕێککەوتن و ەلشکرەاکنيان ەل جێگای
خۆایندا وەس تان )Лазарев,1960:60-61(.دوای مش تومڕێک زۆر ،کە بە چەندان
کۆبوونەوە قۆانغ تەواو بوو ،ەل  ٣ماریت  ١٩١٨ليەنەاکن ڕێکەوتنێکيان مۆرکرد ،کە
ەل  ١٤بەند و  ٢پرۆتۆکۆڵ کۆاتیی و  ٤ڕێکەوتین تەواواکریی ەل نێوان ڕوس يا و
هاوپەمیانیيە چوار قۆڵييەکە پێکهاتبوو)Потёмкин,1941: 345-346(.
بەپێی مادەی چواری پەمیاین برێست ،دەبوو ڕوس يا بە هەموو تواانيەکيەوە هەوڵ
بۆ کشانەوەی دەمودەست ەلو هەرێامنەی ڕۆژهەاڵیت ئەاندۆڵ بدات و بە ش ێوەيەیک
قانونیی بۆ تورکيای بگێڕێتەوە ،هەروەها بەێب دواکەوتن هێزەاکین ەل ئەردەهان ،قارە
و ابتوم بکێشێتەوە ،کە کورد و ئەرمەننشنی بوون .بە هەمان ش ێوە دەستنەخاتە انو
ڕێکكستنەوەی پەيوەندييە نیشتامینیی و نێودەوڵەتیيەاکن و اکروابری دەوڵەتیی – ایسایی
و نێودەوڵەتیی – ایسایی ئەو انوچانە و بەڵکو پریس ڕێکكستنەوەی ئەو هەرێامنە بۆ
دانیش توانەکەی بە ڕێکەوتن ەلگەڵ واڵاتین دەوروبەردا ،بەاتيبەیت تورکيا بەج
دەهێوێت(.رسول)١٦٦ :٢٠٠٨،
ەل بەرامبەر ئەو مەرجانەیشدا ،کە ەل پێشنيارەکەی ئەڵامنيا بۆ ڕوس يا دانرابوون،
دەبوو ڕوس يا بێجگە ەل دەس تداین پۆڵۆنيا و واڵاتین بەڵتيك ەل ڕۆژئاوادا ،کوردس تان و
لوڕس تان بۆ دەوڵەیت عوسامین بەجێهبێوێت ،ڕوس يا بەش ێك ەل ئەرمينيای توریک ،بەو
انوچانەیشەوە کە کوردنشنی بوون ،کە زووتر داگریی کردبوون ،ەلگەڵ ابکوری ئێران،
بە بەش ێك ەل کوردس تانیشەوە بەردەکەوت(Лазарев,1989: 210-211(.
بەريتانيا و فەرەنسا زۆر ەلوە دەترسان ،کە ڕوس يا س نورەاکین ابشوری واڵتەکەی
ەلسەر حسایب داگریکردین ئەرمينيای توریک و کوردس تان و دەستبەسەرداگرتین تەنگە
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ئاوييەاکن و کۆنرتۆڵکردین ئەس تەمبوڵ فراوان باكت .ئەمەش هەڕەشەيەیک گەورە بوو
بۆ بەرژەوەندييەاکین ئەو واڵاتنە ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاس تدا(Уткин,2001: 124-125).
ەل تەموزی ساڵ  ١٩١٨گۆڕاناكرييەیک ترس ناك ەل ڕوس يا ڕوويدا ،ئەو تەڵەيەی
بۆ بەلشەڤيکەاکن دانرابوو ،دەس یت خستبووە بینە قاقااین ،ەل ئۆکراينيا و ەل ابشور
ئەڵامنەاکن هەڕەشەاین ل دەکردن و بووین ژمارەيەیک زۆریش ەل ديک چيکوسلۆڤایک ەل
ڕوس يا هاین هاوپەمیاانین دەدا پەلماری مۆسکۆ بدەن .هەردوول ەل هێزەاکین
هاوپەمیاانن و ئەڵامنەاکین دوژمنيان ەل ڕوس يا ،بۆ ئاماجنێک هاوبەش ،هاواکری
يەکرتاین دەکرد ،کە سەکوتکردین بەلشەڤيکەاکن بوو .ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە ئەم واڵاتنە
بە ڕەمس جەنگيان دژی ڕوس يا ڕانەگەایندبوو ،بەاڵم ڕێگااین بۆ اننەوەی ئاژاوە دژ بە
سۆڤێت دەدۆزيەوە و بەاتيبەتیش ەل ڕێگەی هاواکری سەرکردە نەایرەاکین شۆڕش و
کۆمەکيان بە چەك و پارەوە(.هنرو)٢٤٤ :١٩٨٣،
واڵاتین ئەنتانت ەل پش تقەفقازدا ،واتە ئەو بەشەی قەفقاز وەك ئەرمينيا و ئازەرابجیان
و گورجس تان ،کە هاوس نوری ئێران و دەوڵەیت عوسامنیی بوو ،چالاکنە دەس توەردانيان
ەل گەشەی ڕەوشەکەدا نەدەکرد ،چونکە هێزی پێویستيان ەل انوچەکەدا نەبوو .هەوڵ
ئەو ئینگلزیانەیش ەل مانگ ئایب ١٩١٨دا ابکۆاین گرتبوو ،بۆ ڕێگریی ەل داگریکردین
شارەکە ەلليەن تورکەاکنەوە ،ێب ئااکم بوو .ەل ئەيلویل ١٩١٨دا سوپای تورکيا چووە
انو ابکۆوە و ات کۆاتیی جەنگ ەلوێ مايەوە )Сидоров,2006: 49(.هەرچەندە
ڕێکەوتنامەی برێست ئاش یت ەل نێوان دەوڵەیت عوسامین و ڕوس يای سۆڤێتيدا
بەرقەرارکردبوو ،بەاڵم حکومەیت تورکە لوهاکن بە داگریکردین پش تقەفقاز ،ەل کۆاتیی
نیساین  ١٩١٨دا قارە و ابتومیش يان داگریکرد .س يكوڕهاکین ئەنۆر پاشا ،سەرکردهی
تورکە لوهاکن چالاکنە ەلانو دانیش تواین ئەلکساندرهپۆل ،بە کوردیشەوه دا دههاتن و
دهچوون .اکتێك ەل  ١٥ی ئەيلویل  ١٩١٨دا ،ەلشکری تورك ابکۆاین داگریکرد،
قەساخبانەيەیک خوێناوييان دروس تکرد(Дружба № 05,2003: 41-45).
ئاشکرايە ،کە سەرکەوتین شۆڕیش دمیوکرایت ڕوس يا ەل شوابیت ١٩١٧بەو ش ێوەيە
قازاجن بۆ کورد دەبوو ،بەپێچەوانەی شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ ١٩١٧ەوە ،کە بووە
هۆی هەرەسهێناین بەرەی قەفقاز و هەر بەو هۆيەشەوە ،کە تورکەاکن توانيان
پش تقەفقاز داگریبکەن و بشچنە انو ابکوری قەفقازەوە .تەنيا هێزێکیش کە ڕووبەڕوواین
بووەوە ،هێزی ئەرمەنە انس يوانلیس تەاکن بوو ،کە پێشرتیش هاوشاین ڕوسەاکن دژ بە
ەلشکری تورك دەجەنگنی ،ئەگينا ەلوە بوو تورکەاکن بتوانن بەرەو ابکور ،ات ڕۆخەاکین
ڕووابری ڤۆڵگا هەڵبکشێن) Павлович,1956: 28(.
بەم ش ێوەيە ،پش تقەفقاز ،دوای مۆرکردین پەمیاین برێست ،کەوتە بندەس یت واڵاتین
هاوپەمیانيە چوارقۆڵييەکەوە .هەرچەندە بە هۆی ئەوەی ڕێکەوتین نێوان کۆمارەاکین
پش تقەفقاز ەلگەڵ دەوڵەیت عوسامنيدا زۆری نەخاایند و بەپێی ئاگربەس یت مۆدرۆە ەل
 ٣٠ترشيین يەکەم  ،١٩١٨هێزەاکین خۆی ەل قەفقاز کێشايەوە .بەاڵم هێزێک
بەريتاین ەل ئێرانەوە هات و شوێین هێزەاکین توریک گرتەوە و ەل  ٢٥اکنوین يەکەم
١٩١٨دا چوونە انو تفلیسەوە ،نوێنەراین فەرەنسا و ئەمرياكش بە دواایندا گەیشنت.
)(http://www.abkhaziya.org/books/system/_history/stanovlenie_1918

بەريتانيا ەل تەموزی ١٩١٩دا بڕایری کشانەوەی ەل خایک ڕوس يا دا و ەل پايزیی
هەمان ساڵدا ،هێزەاکین بەريتانيا ،ئەمرياك و فەرەنسا انوچە ئەوروپیيەاکین ابکوری
ڕوس يااین چۆڵکرد و هێزەاکین بەريتانيا انوچەاکین کەانری دەرایی قەزوێن و
پش تقەفقازیش يان ەل ماریت ١٩٢١دا چۆڵکرد .بەاڵم بڕایری هاوپەمیاانن بۆ
دەس تەڵگرتن ەل داگریاکریی ،ئەوەی نەدەگەایند ،کە ئەوان ئامادەی دروس تکردین
پەيوەندی ەلگەڵ مۆسکۆدا بوون .ئەجنومەین سەرکردايەیت ئەنتانت بڕایری ئابووقەی
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ئابووریی دژ بە ڕوس يای سۆڤێیت ڕاگەایند و داوایش ەل هەموو واڵاتین تری جهيان
کرد ،هەمان هەنگاو بنێن)Сидоров,2006: 92-93( .
جەنگ انوخۆیی ەل ساڵەاکین  ١٩١٩و ١٩٢٠دا ەل ڕوس يای سۆڤێیت بەرپا بوو و
سۆڤێتەاکن بە تەنيا دژ بە شەپۆیل دوژمنان دەجەنگان و تەاننەت ەل  ١٧بەرەوە هێرش
دەکرايە سەر سوپای سور .سەير نیيە ،کە هەر يەکە ەل بەريتانيا ،فەرەنسا ،ئەمرياك،
ئیتاليا ،سێربيا ،چيکۆسلۆڤاکيا ،ڕۆمانيا ،واڵاتین ابڵتيك ،پۆڵۆنيا و ژمارەيەیک زۆر ەل
سەرکردە ڕوسە نەایرەاکین شۆڕش دژی سۆڤێت دەجەنگان .بەرەی جەنگیش هەر ەل
ڕۆژهەاڵیت س يبریایوە ات دەگەیش تە ابڵتيك و کڕمی دەکشا(.هنرو)٢٤٦ :١٩٨٣،
بەاڵم سەرکەوتین واڵاتین ئەنتانت بەسەر ئەڵامنيا و هاوپەمیانەاکین و مۆرکردین
ئاگربەس یت کۆمپيۆن ەل  ١١ترشيین دووەم  ،١٩١٨کە هەموو ڕێکەوتن و پەمیانەاکین
پێشووی ئەڵامنيای هەڵوەشاندەوە ،هەموو ئەمانە دەرفەیت بۆ ڕوس يای سۆڤێیت
ڕەخساند ات بتوانێت ەل  ١٣ترشيین دووەم هەمان ساڵدا ،واتە دوای  ٢ڕۆژ پەمیاین
برێست هەڵبوەش ێنێتەوە ،بەمەش تواین بەش ێک زۆر ەل انوچەاکین ئۆکراينيا ،بێوۆڕوس يا
و بەڵتيك داگریباكتەوە ،و ەل قەرەبووکردنەوەی ئەڵامنياش بە بڕی  ٦مليار ماریک ئەڵامین
بە شەش جار ڕزگاری ببێت .بەاڵم ەل سەندنەوەی انوچە کوردنشیيەاکین پش تقەفقاز و
قارە و ئەردەهاندا سەرکەوتوو نەبوو ،ایخود هيچ هەوڵێک بۆ نەدا(.
)Потёмкин,1941: 348-350

ڕێکەوتین برێست نەك تەنيا بواری بۆ دەوڵەیت عوسامنیی و هاوپەمیااننيان ڕەخساند
بۆ ماوەيەك ەل هەرەسهێنان و ژێرکەوتن ەل جەنگ جهيانیی يەکەمدا ڕزگاراین ببێت،
بەڵکو بە هەڵوەشاندنەوەی بەرەی قەفقاز دەس یت دەوڵەیت عوسامنیی ەل ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست بە کوردس تانیشەوە وااڵکرد ،بەمەش بێجگە ەل دووابرە دەس تپێکردنەوەی
زوڵم و زۆر و اتاڵناكریی ەل بەش ێک کوردس تاندا ،دووابرە دابەشکردنەوەی خایک کورد
و دانیش توانەکەی و دابڕاین بەش ێک گەورەی خایک کوردس تان ەل پش تقەفقاز ،کە
ئاشکرايە بە زاین داهاتووی کوردی پش تقەفقاز دەگەڕايەوە.
 ٢.١.١کۆنفرانیس ئاش یت پاریس ،هەڵوێس یت ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
پەمیاین ئاش یت ەل  ١٠ی ئایب  ١٩٢٠دا ،ەل شاری س ێڤری قەراغ پاریس ،وەك
بەش ێك ەل ئەجيندأاکین کۆنفرانیس ئاش یت ەل نێوان دەوڵەیت عوسامین ەلگەڵ بەريتانيا،
فەرهنسا و چەند واڵتێک تر مۆرکرا ،بەاڵم ڕێگە بە ڕوس يای سۆڤێیت نەدرا ،بەشداری
ەل مۆرکردین پەمیاین س ێڤری باكت.
پێش کردنەوەی کۆنفرانسەکە و دواتریش ەل اکیت بەس تنيدا ،گفتوگۆ ەلسەر ئەوە
دەکرا ،کە ڕوس يای سۆڤێیت ،این ئەو قەوارە دەوڵەتیيانە بەشداری بکەن ،کە دوای
هەرەسهێناین ئمیپراتۆریی ڕوس يا دەرکەوتبوون و ملمالنێی ئەوەش يان دەکرد ،کە ئەوان
مریاتگری قانووین ڕوس يان .تەاننەت ابە ەلوە دەکرا ،کە ابڵوێزی ڕوس يای تزاریی
پێشوو ەل پاریس مایف بەشداریی بۆ شاندی ڕویس ەل کۆنفرانسەکە دەس تەبەر کردبوو،
بۆ ئەو مەبەس تەش ،گفتوگۆی ەلگەڵ نوێنەری س حکومەتەکەی ئەرخانگل ،جەنەراڵ
دينيکنی و ئەدمریاڵ کۆڵچاكدا هەبوو ،کە دوای گرتنەدەسەاڵیت بەلشەڤيکەاکن ،چەند
حکومەتێكيان ەل زۆر انوچەی ڕوس يا ،بەاتيبەیت ەل ابشور و ەل س يبریایدا دژ بە
بەلشەڤيکەاکن دروس تکردبوو .بەاڵم وەك دوا سەرەکوەزيراین حکومەیت ڕوس يا ەل
بریەوەرييەاکنيدا دەڵێت":پرسەکە سەابرەت بە بەشداريامین ەل کۆنفرانسەکەدا نیيە ،بەڵکو
ئەوەی هەر کەس ێك نوێنەرايەیت ڕوس يا باكت ،انتوانێت پێگەی قانووین وای هەبێت،
کە ڕازيبووین این پرۆتێس یت هيچ نرخێک هەبێت")Коковцов,1933: 491(.
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واڵاتین ئەنتانت ،ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە نکوڵيان ەل ڕۆڵ سوپای ڕوس يادا ەل
سەرکەوتنيان بەسەر ئەڵامنيا و هاوپەمیااننيدا نەدەکرد ،بەاڵم ڕوس يااین نەهێنايەوە
کۆنفرانسەکە ەلبەر چەند هۆيەك:
 .١ڕوس يااین بە "انپاکيکردن ەل بەرژەوەندی هاوپەمیاانن" تۆمەتبار دەکرد ،ئەویش
بەوەی ڕوس يا ەل  ٣ماریت ساڵ ١٩١٨دا ڕێکەوتین ئاش یت ەلگەڵ ئەڵامنيادا
مۆرکردبوو و ەل جەنگەکە چووبووە دەرەوە .بەم ش ێوەيە ڕوس يا زۆر بە زەیق
پێش ێک ئەو بڕایرەی هاوپەمیاانین سەابرەت بە بەشداريینەکردین ەل دانوس تاین
اتالکينە ەلگەڵ دوژمناین هاوبەشدا کردبوو.
 .٢وااین دادەان ،کە ڕژێم بەلشەڤ دایردەيەیک اکتیيە و بە نياز نەبوون داین پێدا
بنێن ،ابنگکردین نوێنەرەاکنیش بۆ بەشدارييکردن ەل کۆنفرانسەکەدا ،دەبووە
دانپێداانین ڕاس تەقينە.
 .٣بڕایر بوو تەنيا واڵاتین سەرکەوتووی جەنگ بەشداریی بکەن ،گواای ڕوس ياش بە
ژێرکەوتووی جەنگەکە دانرابوو)Ульченко,2003:51( .
ڕوس يا ەلوە دەترسا ،کە ەل ئەجنام ئامادەنەبووین ەل کۆنفرانسەکەدا ،پریس تەنگە
ئاوييەاکین بسفۆر و دەردەنێڵ و کۆنرتۆڵ دەرایی ڕەش بەپێچەوانەی بەرژەوەندی
ئەوەوە يەالک بکرێتەوە .ئەمەش ەل کۆنفرانسەکەدا رووی دا و بە پێی بەندی ،٣٧
نەدهبوو ئابووقەی تەنگە دەرایييەاکن بدرێت و ئازادی هاتووچۆ ەل تەنگە دەرایييەاکن
و دهرایی ڕهشدا بە کەشتيە جەنگيەاکنیشەوه چ ەل اکیت ئاش یت و چ ەل شەڕدا س نوردار
بکرێت )Ульченко,2003:51(.ئەمەش مەترس يەك ئابووری و سرتاتژییی بۆ دهوڵەیت
سۆڤێیت هەبوو ،بەاتيبەتیش واڵاتین ڕۆژئاوا ڕاس تەوخۆ بەشداریی گەمارۆ و هێریش
سەر ڕوس يای سۆڤێیت دهكرد.
واڵاتین براوهی جەنگ ەل پەمیاین س ێڤردا دەوڵەیت عوسامنيان ەل چەك داماڵ بوو،
ڕێگەاین تەنيا دابوو هێزێك چەكداری چبوك  ٥٠هەزار كەە هەبێت ،سوپای
جەندرمە پرت ەل  ٣٠هەزار كەە نەبێت ،بەیش اتيبەیت بۆ پشتيوانيكردین سوپای
جەندرمە و چاودێریی س نورهاکن ،کە پرت ەل  ١٥هەزار كەە نەبێت ەلگەڵ هێزێك
اتيبەیت  ٧٠٠كەیس سوڵتان .دهبوو هەموو هێزه سەرابزييەاکین تر هەڵبوهشێندرێنەوه،
تۆپخانەی مەيدانیی و قورە ەل تورك قەدهەەكرابوو ،تەنيا ڕێگە بە يەك بەاتری تۆپی
چيایی ەل  ٥تۆپ بۆ هەزار سەرابز دەدرا ،ئەویش تەنيا ەل هێزی پشتيوانيدا .بەم
ش ێوهيە ،ەل سوپای توركيدا دهبوو تەنيا  ١٥بەاتری تۆپی چيایی بە ژمارەيەیک
س نورداری گوەلتۆپەوە هەبێت)Поцхверия,1992: 34(.
ئەو هيوا درۆيەی واڵاتین ئەوروپی  ،بەاتيبەیت بەريتانيا ەل ڕێگەی س بەندهكەی
پەمیاین س ێڤرهوه ەل لی كورد و سەركردهاکین دروستيان كردبوو ،هێش تا ماوهيەك زۆر
كورت بەسەر مۆركردنيدا تێنەپەڕی بوو ،زيندهبەچاڵكرا ،تەاننەت ،هەر وهكو لزەرێڤ
دهڵێت":س ێڤر بەڵگەانمەيەك بوو ،کە بە مردوویی ەلدايك ببوو ،تەاننەت پریس
پێداچوونەوەی خەريك بوو ەل ڕۆژی دوای مۆرکردنيەوە پەيدا بوو .ەل خۆڕا نیيە ،کە
هيچ يەکێك ەلو واڵاتنەی مۆراین کردبوو ،جگە ەل ئیتاليا ،هيچيان پەسەنداین نەکرد.
تەاننەت حکومەیت سوڵتانیش پەسەندی نەکرد ،کە بۆ خۆی قورابنیيەیک بێدەسەاڵیت
ديپوۆماتیی ئەنتانت بوو)Лазарев,1989: 192(.
 ٢.١بزووتنەوەی ڕزگارخیوازیی نەتەوەیی تورك
دەوڵەیت عوسامین ،كە ەلپاڵ بوۆك ئەڵامنيادا ەل جەنگ يەكەم جهياندا شەڕی دهكرد،
شكس یت هێنا و بەکردەوەش بەرەو هەڵوەشاندنەوە دەچوو .ەل سەرهاتی ساڵ ١٩١٩
دا پاریت"حوڕييەت و ئيئتيالف" ،كە ئاڕاس تەيەك سەر بە بەريتانيای هەبوو،
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جمةل جامعة التمنية البرشية
دهسەاڵیت گرتە دەست .واڵاتین ئەنتانت بە ئاشكرا دهستيان بە دابەشكردین دەوڵەیت
عوسامنیی كرد .ەلم هەلومەرجەدا ەل ئەاندۆڵ بزووتنەوەيەك ڕزگاریی بەڕێبەریی مس تەفا
كەمال ڕاببوو ،كە ئەو دهم ەل ليەن حكومەیت سوڵتانەوه بۆ ئەاندۆڵ نێردرابوو ،بەاڵم
دهس یت بە ڕێككستین انوهندێك سەركردايەیت بۆ خەابت دژ بە هێزه داگریكەره
ئەوروپيەاکن كرد ،کە نەك تەنيا تورك ،بەڵكو كوردیش چالاکنە بەشداریی تێدادەكرد.
بەاتيبەتیش ،کە مس تەفا كەمال ەلو سەردهمەدا ەل ئامەد فەرماندهیی سوپای دووی
دهكرد ،ەلوێ پەيوهندييەك ابیش ەلگەڵ انودار و سەرداری خێوە كوردهاکندا
پەيداكردبوو(.زانر سلويب)٥٨ :١٩٩٧،
جەنگ سەربەخۆیی ەل تورکيا ،کە ەل مێژووانس یی سۆڤێتيدا جەنگ ڕزگاریی
نیشتامیین گەیل تورکيا این شۆڕیش کەمالیس تەاکن انودەبرێت ،ەل نێوان  ١٩ئاایری
 ٢٩ – ١٩١٩ترشيین يەکەم ١٩٢٣دا بە ڕێبەریی مس تەفا کەمال دژ بە بەريتانيا،
ئیتاليا ،فەرەنسا ،يۆانن و ئەرمينيا بۆ دامەزراندین ڕژێم کۆماریی بوو.
بزووتنەوەی انس يوانلیس یت تورك ەل نيوهی دووم ساڵ  ١٩٢٢دا سەركەوتنێك
گەورهی ەل جەنگەدا بەدهس تێنا ،بۆ ئەمەش چەند فاكتەرێك هەبوو :ەل بەرهی
ڕۆژئاوادا ،توركەاکن توانيان ەل  ١٨ئەيلویل  ١٩١٩دا دوا سەرابزی يۆانین ەل توركيا
دهربكەن ،کە دوای ئەوەی ەل ئاایری  ١٩١٩دا هێزاین ەل ئزیمری دابەزاندبوو ،بەرەو
ئەاندۆڵ جوواڵبوون؛ ەل بەرهی ڕۆژهەاڵتدا :ەل ئەيلویل  ١٩١٩دا شەڕ ەلگەڵ ئەرمينيا
دهس یت پێكرد و بە سەركەوتین توركەاکن كۆاتيهيات؛ ەل بەرهی ابشوریشدا ،ەل اکنوین
دووم  ١٩٢٠دا شەڕ دهس تیپێكرد و ەل نيوهی يەكەم ماریت ١٩٢١دا ،دیسانەوه
بە سەركەوتین توركەاکن كۆاتيهيات .هەموو ئەم سەركەوتنانە ابرێك ديفاكتۆاین
دروس تكرد و ەل ئااکمدا پاڵ بە واڵاتین ڕۆژئاواييەوە ان دان بە توركيای نوێدا بنێن١٥ .
ترشيین يەكەم  ١٩٢٢ڕێكەوتین ئاگربەست بەگەڕكەوت ،كە ڕێگەی بە هێزی
ەلشكریی هاپەمیانەاکن دهدا تەنيا ات مۆركردین پەمیانەكە ەل ئەس تەمبووڵ و انوچەی
دهروازه ئاوييەاکندا مبێننەوه(Егоров,2015: 653).
ەلاکتێکدا تورکيا بە ش ێوەی سەرابزیی ڕووبەڕووی خاڵەاکین پەمیاین س ێڤر دەبووەوە،
ڕوس يای سۆڤێیت پشتيواین تورکيای دەکرد ات ئەو ئاماجنە بەدەست هبێنێت ،ەل ایداش یت
سۆڤێت بۆ حکومەیت بەريتاین ەل ئەيلویل ١٩٢٢دا هاتبوو ،کە"حکومەیت ڕوس يا ئەم
جەنگەی بە خەابیت گەیل تورك ەلپێناوی مانەوە و سەربەخۆیی دادەنێت و وەك
خەابتێك دژ بە پەمیاین س ێڤر دادەنێت ،کە سەروەریی دەوڵەیت توریک ،بە ئازادييە
س ياسیيەاکن و ئابوورييەاکنیشەوە دەخاتە ژێر دەسەاڵیت هێزە ئەوروپیيەاکنەوە ،تورکيا
ەلم خەابتەيدا هەموو سۆزێک گەیل ڕوس يای هەيە"(.رسول)١٧١-١٧٠ :٢٠٠٨،
پەمیاین س ێڤر و بەندەاکین ،کە يەکێك بوو ەل هۆاکرەاکین سەرهەڵداین بزووتنەوەی
ڕزگاریی تورك ،ەل ئەجنام ئەو سەرکەوتنەی تورکە انس يوانلیس تەاکندا بە تەواوەیت
پێش ێل کرا ،جيا ەلوەی پێش ێلکردین مایف گەیل کورد بوو ،کە بەپێی ئەو بەندانەی
پەمیانەکە دایرييکرابوون ،زایین تریش بۆ كورد هەبوو؛ چونكە جيا ەلوەی ەل کۆاتیی
اکنوین دووەم ١٩١٩دا واڵاتین ئەنتانت بڕایری يەالککردنەوەی چارەنوویس دەوڵەیت
عوسامنيان ەلسەر بناەەی دابەشکردین ەلنێوان واڵاتین سەرکەوتوودا دا ،بە ش ێوەيەك،
کە هەردوو بەشە توریک و انتورکييەاکین ،بە کردەوە و بە ڕەمسيیش بگرێتەوە .پریس
توریک وەك ئەوەی ەل ڕۆژەڤ کۆنفرانیس ئاش یت پاریسدا دەرکرابێت .ئاشکرايە ئەم
لوازکردنەی دەوڵەیت عوسامنیی دەرفەیت ابیش بۆ سەرکەوتین بزووتنەوەی ڕزگاریی
کوردی ،ەل اکیت سەرهەڵداین ڕاپەڕين و خەابیت چەکدارييدا دروست دەکرد.
نەخشەی واڵاتین ئەنتانت بە ئاشکرا دەرکەوتبوو .ئەوەش ،کە پەيوەندی بە پریس
کوردەوە بوو ،ئەوە بوو ،کە پێشنياری دابەشکردنەوەيەیک نوێی کوردس تان کرابوو.
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انوچەاکین ابشوری دەخرايە انو س نوری هەژمووین بەريتانيا ،ابشوری ڕۆژئاوای بۆ
فەرەنسا ،انوچەاکین ڕۆژئاوا و ابکوریش بۆ ئەمرياك .تەنيا کوردس تاین ڕۆژهەاڵیت ،وەك
هەرێمێک ئێراین شاهنشاه هێورايەوە ،هەرچەندە ئەو دەوڵەتە ،چ بە کردەوە و چ بە
ڕەمس  ،دوای مۆرکردین ڕێکەوتین نێوان بەريتانيا و ئێران ،ببووە انوچەی مەندایت
بەريتانيا ،بە وااتيەیک تر ،کۆڵۆین بەريتانيا .بەم ش ێوەيە ،هەموو انوچە کوردنشینەاکین
دەوڵەیت عوسامنیی و ئێران بەسەر دوو انوچەدا دابەشکرا ،ئەویش انوچەی بەريتانيا ەل
ابشور و ڕۆژهەاڵت ،هەروەها انوچەی ئەمرياك ەل ابکور و ڕۆژئاوا .فەرەنس يەاکن تەنيا
پارچەيەیک چبویک کوردس تاین ەل ابکوری سورای بەر دەکەوت)Лазарев,1989: 135(.
 ١.٢.١کۆنگرەی ئەرزەڕۆم
ەل  ٢٣تەموز ٧ -ئایب  ١٩١٩دا ەل ئەرزەڕۆم كۆنگرهی كۆمەڵەی پارێزگاريكردن ەل
مایف وياليەتەاکین ڕۆژهەاڵت توركيا بەڕێوەچوو ،کە بە کۆنگرەی ئەرزەڕۆم انرساوە.
بەشداربوواین كۆنگره ڕهخنەی زۆر تونداین ەل حكومەیت عوسامین و داگریكردین زۆر
انوچەی دەوڵەیت عوسامین ەل ليەن هێزهاکین هاوپەمیااننەوه گرت.
ەلو کۆنگرەيەدا  ٥٤نوێنەر ەل  ٥وياليەیت كوردنشیین(ئەرزەڕوم ،بەدلیس ،وان،
موش و ئەرزجنان)بەشدارييان کرد ،كە دژی لاكندین ئەم انوچانە بە ئەرمينياوه بوون.
وياليەتە كورديەاکین تر وهك -ئامەد ،خەرپوت ،ئەەلزيز ،س يریت و دێرس می ەلژێر
هەڕهشەی ڕاس تەوخۆی لاكندان بە ئەرمينياوه نەبوون ،ەلبەرئەوه ەل كۆنگرهكەدا
بەشدارييان نەكرد .ەل هەشت كەیس سەرۆاکيەیت كۆنگرهكەدا سێيان كورد بوون .بەاڵم
تورکە انس يوانلیس تەاکن ەل بەایننامەی کۆاتييدا بە هيچ جۆرێك ابس يان ەل مایف گەیل
کورد نەکرد و بە تەواوی خۆاین ەلم کێشەيە دزيەوە ،جگە ەلمەش تورکە
ڕەگەزپەرس تەاکن توانيان بڕایرێک وا دەربکەن ،کە گشت موسوامانن ،ەلوانە کوردیش،
انچار بکەن ،خەابت دژی جيابوونەوەی ڕۆژئاوای ئەرمينيا و ابکوری کوردس تان ەل
دەوڵەیت تورکيا بکەن(.حەرسەتيان)١٧ :٢٠٠٧،
هەرچ حكومەیت سوڵتانیشە ،ەل دهم كۆنگرهی س يواسدا هەویل دهدا انڕهزایی
كورد ەل مەاڵتيە بقۆزێتەوه و دژ بە بزوتنەوه نوێكە بەاکری بێنێت .دوای كۆنگرهكەی
ئەرزەڕۆمیش ئەفسەری تورك دهس تەی چەكداریی كورداین ئاماده و ڕێكدهخست.
ئەو دهس تە چكدارانە ەل سەرهاتدا بەشدارييان ەل ئۆپەراس يۆنەاکین دژ بە ئەرمەنە
داش ناكەاکن و گورجە مێنشڤيكەاکن دهكرد .بەاڵم دهسەاڵتداراین عوسامین ەل
بەاکرهێنانيان دژ بە بزووتنەوەی ڕزگاریی تورك سەرنەكەوتن.
 ٢.٢.١کۆنگرەی س يواە
ەل نێوان  ١٢ -٤ئەيلویل  ١٩١٩ەل س يواە كۆنگرهيەك سەراتسەری كۆمەڵەاکین
پاراستین ئەاندۆڵ و ڕومێليا بەسرتا .هەرچەنده ەل كۆنگرهکەدا ژمارهی بەشداربووان ەل
ه کۆنگرەی ئەرزەڕۆم كەمرت بوو ،بەاڵم بڕایرهاکین بۆ گەاڵڵەكردین بناەەاکین پرۆگرام
ڕزگارييكوازیی نیش امتین ابيەیخ زۆرتری هەبوو .كۆنگرهی س يواە بڕایرهاکین كۆنگرهی
ئەرزەڕۆم پەسەندكرد ،و پێشنياری باڵوكردنەوهی بە هەموو توركيادا كرد .مس تەفا
كەمال و ليەنگراین ،بۆ پیشانداین پش تگرییی ەل كورد ،بڕایرێكيان ەل كۆنگرهكەدا ەل
ابرهی كردنەوهی دوو لق "كۆمەڵەی پاراستین ماف" ەل ئەاندۆڵ و كوردس تان دهركرد.
مس تەفا كەمال ەل انمەاکنيدا بۆ كۆمەڵەی پاراستین ماف ەل ئامەد تێگەیشتین خۆی
بەرامبەر پریس كورد و هاوسۆزیی بۆ كورد دهردهبڕی ،و ئاماژهی بۆ ئەوه دهكرد ،كە
پریس كورد بۆ تورك ئێجگار گرنگە ،هەروهها نيازی خۆی ەل"پێداین مافە نەتەوهييەاکن
بە براایین كورد دوای پاككردنەوهی نیشتامین ەل داگریكەری بێگانە" پیشاندەدا( .
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) Гасратян и др,1987: 115مس تەفا كەمال بۆ بەدهس تێناین هاوسۆزیی كورد ەل اکیت
خەابیت ڕزگارييدا زۆرجار دوپاتيدهكردهوه ،كە تورك و كورد برای ڕاس تەقينەن ،كورد
مایف تەواوی ەل دایرييكردین چارهنووسدا هەيە ،بەاڵم پێویس تە سەرهات توركيا ەل دوژمنە
دهرهكيەاکن ڕزگاربكرێت .ئەاتتورك بەڵێین دهدا ،كە"دوای ڕاوانین يۆاننيەاکن ەل خاك
توركيدا كوردس تانێك وا دادهمەزرێننی،كە س میبوڵ برايەیت هەردوو گەل
بنەخش ينێت" .ئەو اکتە كورد نەيدهزاین سەركەوتین ئەاتتورك ەلانوچووین كورده.
بەپێچەوانەی ئەو بۆچوواننەی سۆڤێت سەابرەت بەوەی ،کە بزووتنەوەی کەمالیی،
بزووتنەوەيەیک پێشکەوتنكوازی دژ بە کۆنەپەرستیی و خەلفەتە و ەلهەمان اکتیشدا
بزووتنەوەيەیک جەماوەریی ميللييە ،زۆربەی نیشتامینپەروەرە کوردەاکن بەشداریی
بزووتنەوەی کەمالييان نەکرد ،هەر بۆيە مس تەفا کەمال پش یت بە ئاەا و دەرەبەگەاکین
کورد ،نەک جەماوەری ميلک دەبەست ،ئەمەش ەلو انمانەدا دەردەکەوێت ،کە مس تەفا
کەمال بە مەبەس یت ڕاکێشانيان بەلی خۆيدا ،بۆ دەرەبەگ و ش ێخەاکین کوردی
دەانرد(.مشو )٧٠ :٢٠٠٨،بەاڵم هيچ کوردێك بەشداری نەکرد .ئەوانەش بە انوی کوردەوە
بەشداربوون ،وەك ،مەزهەر موفيد بەگ ،کە وەك نوێنەری هەاکری بەشدار بوو ،نە
کورد بوو ،نە خەڵک هەاکری .مس تەفا کەمالیش خۆی ەل انمەيەکدا ئەوە ئاشکرا
دەاکت و دەڵێت":ەل کۆنگرەکەدا نە نوێنەراین وياليەتەاکین ڕۆملک نە ئەاندۆڵ
ڕۆژهەاڵت بەشدارييان نەکرد"(.مشو)٧٤ :٢٠٠٨،
دوای ئەوهی هێزه هاوبەشەاکین تورك و كورد بە ڕێبەری مس تەفا كەمال زۆر
انوچەاین كۆنرتۆڵكرد ،ەل كۆاتیی ساڵ ١٩١٩دا وهك ئەلتەرانتيڤێك بۆ ئەس تەمبووڵ
پايتەخیت دەوڵەیت عوسامین ئەنقەرهاین وهك انوهندی دهسەاڵیت نوێ هەڵژبارد .ئەجنومەین
ميلک مەزین توركيا ،ەل نیساین  ١٩٢٠حکومەتێک بە سەرۆاکيەیت مس تەفا کەمال ەل
ئەنقەره دامەزراند(.قامسلو)٤٦ :١٩٩٦،
حكومەیت توركيا ەل ئەنقەرە هەموو ش ێوازێك بۆ ڕاكێشاین كورد بە لی خۆيدا .ەل
يەكێك ەل ئاگادارينامەاکنيدا ،كە ەل ئارارات و جوەلمێرگ باڵوببووهوه و ات ڕهواندزیش
گەیشتبوو ،نورسابوو":حكومەیت كۆماری توركيا بە هەموو لێڕباوييەكەوه هەموو
شتێك پێویست بۆ گەشەسەندین شارس تاین ەل نیشتامینەكەمان -كوردس تاین توركيا-
دهاکت ،ڕێگاوابن قریاتودهكەين ،ەل شار و گوندهاکندا خوێندنگە و مامۆس تا دهبێت،
خێزانەاکن بەختيار دهبن ،ئاسایش و ایسا دابینکەری خۆشگوزهراین دهوڵەتەكەمان
دهبێت .ژاین ،موڵكوماڵ و ئابڕومەندیی هاوواڵتيامنان پارێزهری كۆمارهكەمان
دهبن"(.مەزهەر)٧٢ :١٩٨٥،
بە پيادهكردین ڕهفتاری دمیاگۆگانە ،بەش ێك ەل كورد ەل بزووتنەوەی ڕزگارييكوازیی
گەیل توركدا ەلبەر ئەم هۆاینە بەشدارييان كرد :يەكەم -ەل ڕۆژاین سەرهاتی دوای كۆاتیی
جەنگ يەكەم جهياین دهنگۆی ئەوه باڵوبووهوه ،كە شەش وياليەیت ڕۆژهەاڵیت
توركيا؛ واتە ئەو انوچانەی كورداین تێدا دهژای -ئەرزەڕۆم ،قارە ،بەدلیس ،ئەرزجنان،
موش و وان بە ئەرمينياوه دهلكێرنێن ،هەروهك ەل نەخشەی پەمیاین سايكس -پيكۆدا
هاتبوو .ئەمە ترس ێك زۆری لی گەیل كورد دروس تكردبوو و هەر بۆيە بۆ بەرهو
ڕووبەڕووبوونەوهی ئەمەش و بە هۆی هۆاکری تریشەوه خۆاین چەكدار دهكرد؛
دووەم ،زانياری سەابرهت بە دڕندهیی حكومەیت ئەرمينيا بەرامبەر بە كوردهاکین قارە،
بەشدارييكردین سوارهی حەميديە ەلپاڵ سوپای توركدا ەل ساڵەاکین جەنگ يەكەم
جهياندا ەل قڕكردین ئەرمەندا ،جۆرێك بۆچووین هەڵە ،دوژمنايەیت و هەس یت تۆڵەكردنەوه
ەل لی ئەرمەنەاکن بەرامبەر كورد دروس تكردبوو ،ئاشكرايە كورد بەهيچ ش ێوهيەك
ئامادهنەبوو ەلژێر كۆنرتۆڵ حكومەیت داش ناکە انس يوانلیس تەاکین ئەرمينيادا بێت؛
سێيەم ،دهوڵەمەند و دهسەاڵتداراین كورد ،کە دوای قڕكردین ئەرمەنەاکن ،زهوی و
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موڵكوماڵەاکنيان داگریکردبوو ،نەایندهویست ەل ئەجنام چوونەژێردهس یت ئەرمەنەاکن،
بيانگێڕنەوه؛ چوارهم ،ەلگەڵ هەموو زوڵموزۆر و خراپەاکرييەك توركدا ،جۆرێك
هەس یت نزيكبوونەوهی ئايیین هەبوو ،بەو پێيەی بەش ێك زۆر ەل كورد موسوامین سوین
بوون(Вартанян,.2007: 148).
هەرچەندە اببەیت سەرەیک ئەو اکتە داگریکردین ئزیمری ەلليەن يۆاننیيەاکنەوە بوو ،بەاڵم
ترە ەل جيابوونەوەی کورد و دامەزراندین دەوڵەتێک سەربەخۆ کەم نەبوو ،هەروەك
ەل بروسکەی مس تەفا کەمال ەل  ١٨حوزەيراین ١٩١٩دا بۆ جەعفەر تەایری
فەرماندەی سوپای يەکەم دەردەکەوێت ،کە دەڵێت":س نور بۆ پروپاگەندەی ئینگلزی
سەابرەت بە دامەزراندین کوردس تان ەلژێر سايەی خۆی و ليەنگرانيدا دانرا و کورد
ەلگەڵ تورك يەکيان گرت"(.مشو)٦٠ :٢٠٠٨،
 ٣.١پەيوەندييەاکین ڕوس يا و تورکيا ەل اکیت جەنگ ڕزگاریی توركدا
ەلگەڵ دروستبووین دوو دەوڵەیت نوێ – ڕوس يای سۆڤێیت(  ،)١٩١٨يەکێیت
سۆڤێت( ،)١٩٢٢کۆماری تورکيا()١٩٢٣دا ،سەرجن گەشەسەندین پەيوەندييەاکین
نێوانيان دەدرێت .ەل سەرەاتی بیس تەاکین سەدەی بیس تەمدا ،گواستنەوەيەیک زەق ەل
ملمالنێوە بۆ هاواکریی ەلسەر ئاس یت س ياس یی دایردەکرێت)Широкоград,2008:333( .
دەکرێت قۆانەەاکین پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەلو اکتەوە
دەس نیشان بکرێت ،کە مس تەفا کەمال ەل نیساین ساڵ  ١٩٢٠دا ابنگەوازێک
ئاڕاس تەی لێننی ،سەرکردەی ڕوس يای سۆڤێیت کرد.
يەکەم قۆانغ سەرەاتی پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەل سااڵین
١٩٣٩ – ١٩٢٠دا بوو ،ئەم قۆانەە قۆانغ گەشەسەندین بەردەوام پەيوەندی ابیش
دراوسێيانە و دۆس تانەی دووليەنە ەل بواری س يایس ،ئابووریی و کولتورييدا بوو.
()Ульченко,2003:120

مس تەفا کەمال ەل  ٢٦نیساندا بە انوی ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکياوە ،کە ەل
نیساین ١٩٢٠دا دامەزرابوو ،ابنگەوازێک بۆ بەستین پەيوەندی ديپوۆماتیی و
"بەشدارييکردن ەل جەنگ دژ بە ئمیپرایلزیم بێگانە ،مەترس يدار بۆ سەر هەردوو
واڵت" ئاڕاس تەی حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت کرد و داوای بەستین پەيوەندی
ديپوۆماتیی و هاوپەمیانیی سەرابزیی ەلنێوان هەردوو واڵتدا کرد((Березкин,1980:142
کۆمیساری اکروابری دەرەوەی سۆڤێتیش وەاڵم داواکەی مس تەفا کەمایل دايەوە و
ەل انمەيەکيدا نووسیبوی":حکومەیت سۆڤێیت ڕەچاوی خواس یت ئەجنومەین ميلک اباڵ بۆ
ڕێکكستین اکر و ئۆپەراس يۆنە سەرابزييەاکنتان دژ بە حکومەتە ئمیپرایليەاکن ەلگەڵ
نوێنەری اباڵی اکروابری ڕزگاریی گەلین چەوساوە دەاکت"(.النعمیي)٢٦ :٢٠١١،
ڕوس يای سۆڤێیت ،کە دوای شۆڕیش ئۆكتوبەری  ١٩١٧بە هەمان ش ێوه ەل گەمارۆ
و گۆشەگرییی نێونەتەوهييدا بوو ،پێویس یت بە دانپێداانین فەرم هەبوو .هەردوو دهوڵەیت
اتزهدروستبوو هەمان دوژمین هاوبەش يان هەبوو ،كە ەل پێشەوهایندا بەريتانيا بوو.
بێجگە ەلوهی دهوڵەیت سۆڤێیت ،هەروهك ڕوس يای تزاریی ،پێویس یت بە دهرويەك بۆ
انو دهرایاکن هەبوو .تەنگە ئاوييەاکن يەكێك ەل هۆاکین مۆركردین پەمیاین دۆس تايەیت
سۆڤێیت -تورك ساڵ  ١٩٢١بوو.
 ١.٣.١پەمیاین دۆس تايەتیی و برايەتیی نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
پەمیاین دۆس تايەتیی و برايەتیی نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەل سەردەم
دەس توەرداین چەکداریی هێزەاکین ئەنتانتدا بوو ،کە ەلو اکتەدا ئەس تەمبوڵ ،ئزیمری و
بەش ێک بەرچاوی ئەاندۆڵيان داگریکردبوو ،جەختکردنەوەيەیک کۆنکرێیت ابنگەوازەکەی
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حکومەیت سۆڤێت ەلسەر سەربەخۆیی تورکيا و هاوسۆزیی ەلگەڵ خەابیت گەیل تورك
دژ بە داگریاکریی بوو .ئەم پەمیانە يەکەمنی پەمیاین هاومایف دەوڵەیت توریک نوێ ەلگەڵ
واڵتێک زلهێزدا بوو .ڕوس يای سۆڤێیت ەل ڕيزی ئەو واڵاتنەدا بوو ،کە يەکەمنی جار بە
ش ێوەيەیک قانووین دانيان بە حکومەیت کۆماریی مس تەفا کەمادلا ان ،بەاڵم وەك ەل انمەی
چيچێرين ،کۆمیساری ميلک اکروابری دەرەوەی ڕوس يای سۆڤێیت بۆ ابڵويزی
حکومەیت ئەنقەرە ەل مۆسکۆ ەل  ٢٩ئاایری ١٩٢١دا ابیس ئەوە کراوە ،کە"روس يای
سۆڤێیت ،تەاننەت پێش مۆرکردین پەمیاین مۆسکۆ ،هاواکریی دارایی و سەرابزیی
ئەنقەرەی کردووە و زۆریش ەلوە زۆرتر بووە ،کە دەستنیشانکراوە"Документы ( .
)внещней политики1921 – и, I960: 146

هاواکت ەلگەڵ ئەم دانپێدااننەدا ،ئەنقەرە کۆمەڵێك دەس تکەویت تری ەل مۆسکۆ
بەدەس تێنا ،وەکو :پشتيوانیيەیک زۆر گەورەی س يایس و مەترایڵیی ەل سااڵین ئەو
جەنگە ڕزگارييە نەتەوەييەی ،حکومەیت تورکيای کۆماریی دژ بە سوپای يۆانین دەيکرد،
کە واڵاتین ئەنتانت پشتيوانیيان دەکرد .ەلگەڵ ئەوەشدا واڵاتین ئەوروپا ،بەاتيبەیت
بەريتانيا هەوڵێک زۆراین دەدا بۆ تەگەرەخستنە بەردەم نزيکبوونەوە و مۆرکردین پەمیان
ەلنێوان ڕوس يای سۆڤێیت و کۆماری تورکيادا ،بەاڵم دوای زجنریەيەك کۆبوونەوە و
کۆنفرانس ەلنێوان شاندی ديپوۆماتیی و شارەزاایین هەردوو واڵتدا ،ەل  ١٦ماریت
 ١٩٢١ەل مۆسکۆ پەمیاین دۆس تايەیت و برايەیت ەلنێوان ڕوس يای سۆڤيیت و تورکيادا
مۆرکرا(Березкин,1980: 145(.
ەل بەندی يەکەم پەمیانەکەدا هاتبوو ،کە "هەريەکە ەلو دووليەنەی پەمیانەکەاین
مۆرکردووە ڕێکەوتن ەلسەر ئەوەی دان بە هيچ ڕێکەوتنێک ئاش یت این هەر ڕێاكرێک
تری نێودەوڵەتیيدا نەنێن ،کە بە هێز بەسەر ليەنەاکین ئەم پەمیانەدا بسەپێرنێت.
حکومەیت کۆماری ڕوس يای سۆڤێیت سۆس يالس یت فيدراڵ ڕازی دەبێت بەوەی دان
بە هيچ ڕێاكرێک نێودەوڵەتيدا نەنێت ،کە پەيوەندی بە تورکياوە هەبێت و دان بە
حکومەیت نیشتامینیی تورکيادا نەنێت ،کە ئێس تا ئەجنومەین ميلک اباڵ نوێنەرايەیت
دەاکت".
ەل بەندی شەشەمیشدا هاتبوو ،کە"هەردوو ليەین پەمیانەکە ،هەموو ئەو پەمیان و
ڕێکەوتنانە بە هەڵوەشاوە و سڕاوە دادەنێن ،کە ات ئەو اکتە ەلنێوان هەردوو لدا ،بە ێب
ڕەچاوکردین بەرژەوەندی هاوبەش يان مۆرکراون .سەرابری ئەمانەش ،حکومەیت
کۆماری ڕوس يای سۆڤێیت سۆس يالس یت فيدراڵیی بەاتيبەتیی ڕايدەگەيەنێت ،ئەس تۆی
تورکيا ەل هەموو ئەو پابەندييە دارایی و هاوش ێوانەی بەرامبەری ئازادە ،کە بەپێی
ڕێاكرە نێودەوڵەتیيەاکن پێشرت ەلنێوان تورکيا و حکومەیت تزارييدا
مۆرکراون"(Сборник действующих договоров,1935: 157 – 163).
هەموو ئەم بەندانە پشتيوانیيەیک گەورەی ڕوس يای سۆڤێیت ەل ليەین ديپوۆماتیی و
بەهزیکردین پێگەی تورکيای کەمایل ەل ئاس یت نێودەڵەتیيدا بوو .ەل ليەیک ترەوە ،ەلگەڵ
ئەوەشدا ،کە حکومەیت سۆڤێیت ،سەرابری ئابووقەی ئابووری و گریۆدەبووین بە
جەنگ انوخۆ و دەس تدرێژی ڕاس تەوخۆی واڵاتین ڕۆژئاواوە ،کە ببووە هۆی ئەوەی
نەتوانن هەموو خواس تەاکین تورکيا بە ديبێنن ،وەك زێڕ دابنی بکەن،
( )Документы внещней политики1921 – и, I960: 146بەاڵم حکومەیت سۆڤێیت
توانيويەیت ەل زۆر بواری پێویس تدا کۆمەیک حکومەیت ئەجنومەین ميلک تورك باكت،
هەروەك ەل بروسکەی ابڵوێزی ئەنقەرە ەل  ٦تەموزی١٩٢١دا دەردەکەوێت،
کە"سەرابری تۆپخانە و گوەلتۆپ و ئەسپ و گالیسکە بۆ ڕاکێشان ،کەرەسەی تری
سەرابزیی و تەقەمەین بەیش يەکەم هاواکرييەاکین حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت بۆ
حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکيا گەیش توون ،کە ەل تفەنگ ،مەترەلۆز و
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تەقەمەنیيەاکین پێكهاتوون" .هەر بۆيە ەل کۆاتیی بروسکەکەیشدا دەڵێت":بە انوی
حکومەتەکەمانەوە سوپایس ڕەفتاری دڵسۆزانەی حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت دەکەم،
کە ەلگەڵ سەختیی گواستنەوە ەل ڕوس ياوە ،ئاوڕی ەل دابینکردین پێویستيە
هەنووکەييەاکین سوپااکمنان داوەتەوە ،وەك کەلوپەل و تفایق سەرابزیی و تەقەمەین و
چ ەل تواانیش يدا بێت ،کردوويەیت بۆ ئەوەی بەخێراترين ش ێوە بگەيەنرێتە تورکيا".
()Документы внещней политики1921 – и, 1960: 146

تەاننەت مس تەفا کەمالیش دان بە ڕۆڵ پەيوەندييەاکنيان ەلگەڵ ڕوس يای سۆڤێیت
ەل سەرکەوتنياندا دەنێت و دەڵێت":سەرکەوتین تورکيا بەسەر داگریکەراندا بە قورابنیيەیک
زۆر گەورەتر و تەاننەت مەحاڵیش دەبوو ،ئەگەر پشتيوانیی ڕوس يا نەبوايە .ڕوس يا ەل
ڕووی مادی و دەروونیيەوە ایرمەیت تورکيای دا .اتوانێک گەورە دەبێت ،گەر بێتوو
گەەلکەمان ئەو ایرمەتیيەی ەلبری چبێتەوە"(Егоров,2015: 653-654).
پەيوەندييەاکن هەر ەلو ئاس تەدا نەمانەوە و ڕۆژبەڕۆژ ەل پەرەسەندندا بوو و چەندين
پەمیان و ڕێکەوتننامەی تریش بەدوادا هات .ئەوە بوو ،ەل  ٢٨ترشيین يەکەم ساڵ
 ١٩٢٢دانوس تان ەلسەر مۆرکردین ڕێکەوتین ابزرگاین دەس یت پێکردДокументы ( .
 )внещней политики1921 – и, 1960: 603و تەاننەت ەلبواری دابینکردین وزەی
سووتەمەین و انردین نەوتیشدا ،ڕوس يای سۆڤێیت کەمرتخەمیی نەکرد و ەل ساڵ
 ١٩٢٣-١٩٢٢مانگ ەل دوای مانگ زایدی کردووە ات گەیش تۆتە  %١٠بەرهەم
نەویت ڕەوانەکراو بۆ دەرەوە بۆ تورکيا بووە .وەك ەل ایداش یت شاندی سۆڤێیت ەل
کۆنفرانیس بەريتانيا -سۆڤێتدا ەل ەلندەن ەل  ٢٠ئاایری ساڵ ١٩٢٤دا
دەردەکەوێت)Документы внещней политики1924, 1963: 297-208(.
بەاڵم وەك توێژەری ئازەری سۆڤێیت بوکش پان دەڵێت ،پەمیاین  ١٩٢١پەيوهندييەك
ڕاس تەوخۆی بە كوردهوه هەبوو ،بەو پێيەی ەلدهس تداین كوردهاکین عێراق و خاكەكەاین
بە پێدان و گەڕانەوهی كوردی انوچەاکین قارە ،ابتوم و قەزای سورمالنی و خاكەكەاین
بۆ كۆماری توركيا بە پێی ئەو ڕێكەوتنەی نێوان كۆماری ڕوس يای سۆس يالس یت
سۆڤێیت فيدراڵ و كۆماری توركيا)Букшпан,1932: 54(.
 ٢.٣.١دامەزراندین کۆماری ئازەرابجیان و ئەرمينيا ( ،)١٩٢٠ – ١٩١٨مەتریس
بۆ سەر ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
هەرچەندە بە شکس یت دەوڵەیت عوسامنیی ساڵ  ،١٩١٨خەوین تورکە لوەاکن بە
دروسییی تکردین يەکێیت تۆراین کۆاتیی هات ،کە پێشیییرتیش ڕوسییی يای زۆرسیییەەوەت
کردببوو ،چونکە هەندێك ەل نووسەراین تورك ابس يان ەلوە دەکرد ،کە يەکێیت تۆرانیی
بە بووین ڕوسیییی يای تزاریی بەدی انيەت ،ئەمە سییییەرابری بریکردنەوەی تورکەاکن ەل
ڕووکردنە انوەڕاس ی یت ئاس ی يای ژێردەس ی یت ڕوس ی يا ،بەاتيبەتیش کە بڕوااین بە يەکێیت
بنەچە و زمان و ڕەگەز و ئاينی هەبوو .هەموو ئەوانە ببوونە مايەی دڵەڕاوک و ترە
لی ڕوس ی يای تزاریی ،بەاڵم سییەداکەی بە دروس ی تکردین ئازەرابجیان هەر مابووەوە.
هەرچەندە بە کوشییییتین ئەنۆر پاشییییا ،يەکێك ەل سیییی سییییەرکردەکەی پاریت ئیتحاد و
تەرەیق ،کە ڕێبەریی ایخيبووین هۆزەاکین ابمسەچ ەل ئاسیییی يای انوەڕاسییییت دەکرد،
کۆاتیی بە يەکێیت تۆراین هات( .النعمیي )٢٢-٢١ :٢٠١١،ئەنۆر پاشییییییا ،کە پێشیییییرت
وەزيری بەرگری حکومەیت سوڵتان بوو و ەل ساڵ ١٩١٨ەوە ەل ئەڵامنيا پەانبەر بوو،
زۆر بە بەرفراواین پروپاگەندەی بۆ پانئیسییالمزیم دەکرد و ەل هەمان اکتدا چالیک دژ بە
بزووتنەوەی دژەئمیپرایلیس یت واڵاتین ڕۆژهەاڵت دەکرد .ساڵ  ١٩٢١سەرداین ابتوم
کرد و ن يازی بوو دواتر ەلوێوە چبێتە تورک يا .بەاڵم حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی
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ەل ئەجنام داگریکردین پشییی تقەفقاز ەلليەن هزیەاکین دەوڵەیت عوسیییامنیيەوە ،تورکە
انسییینوانلیسیی تەاکن توانيان بە ڕێبەریی پاریت موسییاوات کۆمارێک سییەر بە خۆاین
دامبەزرێنن .ئەو کۆمارە ەل سیییەرەاتدا ،زۆرتر ڕوخسیییارێک ئايیین هەبوو و هێشییی تا
چەمک نەتەوەیی ئیازەرابجییانیی(ئیازەری) ەل چوارچێوەی پرۆژەکەاینیدا دروسییییییت
نەببوو .دەوڵەیت عوسامنیی ،وەك گەرانتێک س ياس یی دەرەکیی بۆ کۆماری ئازەرابجیان
ەل ساڵ ١٩١٨دا ،بە هەمان ش ێوە پرۆ سەی بەئەتنيککردین پرۆژە نەتەوەيەکەیش
چالك دەکرد .بەاڵم شییکس ی یت واڵاتین تەوەر و دەرچووین سییوپای تورك ەل ترشی یيین
دووەم ١٩١٨دا ەل انوچەکە ،کۆماری ئازەرابجیاین ەل هاوپەمیانێک گرنگ بێبەش
کرد)Цуциев,2006: 52(.
بەاڵم دەسەاڵیت موساواتيەاکن زۆری نەخاایند و ەل ئازەرابجیان پێچرايەوە و ٢٣
ی نیساین  ١٩٢٠دەسەاڵیت سۆڤێیت ەلوێ ڕاگەيەنرا .سەرکردەاکین سۆڤێت هەوڵيان
دا ،سەرەات دەسەاڵیت سۆڤێیت ەل ئازەرابجیان سەقامگری بکەن .بۆ ئەم بڕایرەی ،جگە
ەل فاکتەرە مێژووييەاکن و ڕێژەی دانیشییییی توان ،فاکتەری نەوت و دەوڵەمە ندی و
شوێین سرتاتژیی ئازەرابجیاین ڕەچاو کردووە ،بەاتيبەت هاوس نووری ەلگەڵ دەرایی
قەزوێن و ئێران و تورکيییادا ،کە دەکرێ ەلوێوە پەل هبییاوێژێتە واڵاتین ڕۆژهەاڵت،
بەاتيبەیت ئێران .ئەو سییییەرکردايەتیيە ەلو دەمەدا سییییەرقاڵ انردنەدەرەوەی شییییۆڕیش
بەلشەڤيک بوو بۆ ئێران و ابکوری ئێران ،بە مەبەس یت دەرکردین ئینگلزی ەل ئێران ،کە
کێشیییەاین ەل ڕێگەی ئێرانەوە بۆ بەلشیییەڤيکەاکن انبووەوە ،سیییوپای سییی پی سیییەر بە
ڕژێم پێشیووی ڕوسی يایش ەل انوچەکە و ئێراندا هەبوو( .ئەفراسی ياو هەورام :٢٠٠٦ ،
)١٣

دامەزراندین ئازەرابجیاین سییۆڤێیت و هەروەها مۆرکردین پەمیاین دۆس ی تايەتیی نێوان
سییۆڤێت و تورکيا ،کۆماری ئەرمينيای خسیی تە انو ئابووقەيەیک راسیی تەقينەوە .جەنگ
ئەرمەن  -ئازەرابجیان سییییییاڵ  ١٩٢٠بە مۆرکردین ڕێکەوتننامە ەلنێوان ئەرمينيا و
ڕوس ی يای سییۆڤێیت کۆاتیی هات .هەر ەلو اکتەدا سییوپای ئازەرابجیاین سییۆڤيیت انوچە
کێشییییەەلسییییەرەاکین شییییوش ،نەخچەوان و زەنگەزوراین داگریکرد .دوای هەوڵداین
اتالکيەنەی حکومەیت داشی ناك ەل ئەرمينيا بۆ جێبەجێکردین بەندەاکین پەمیاین سی ێڤر و
جوواڵندین سوپای ئەرمەین ەل انوچەی ئۆلتنی ەل ت رشيین يەکەم ١٩٢٠دا ،بيانووی
بۆ هەڵگریسییاین جەنگ توریک  -ئەرمەین ڕەخس یاند .پەلماری کەمالييەاکن ەل ڕۆژئاوا
و ڕاپەڕيین پرۆسۆڤێیت و ەلشکرکێش سۆڤێیت ەل ڕۆژهەاڵتەوە بوونە هۆی ئەوەی ،ەل
سیییەرەاتی اکنوین يەکەم ١٩٢٠دا کۆماری ئەرمينيا نەمێنیت و ەلنێوان سیییۆڤيت و
تورکيادا دابەشییییی بکرێت )Цуциев,2006: 56(،بە ماوەيەیک کەم ،ەل  ٢٩ترشیییییيین
دووەم  ،١٩٢٠دە سەاڵتدارێیت سۆڤێت ەل ئەرمينيا ەلو انوچەيەدا دامەزرا ،کە بەر
سیییۆڤێت کەوت( .ئەفراسییی ياو هەورام  )١٣ :٢٠٠٦ ،شیییايەین ابسیییە ،کە شیییارەزايەیک
سیییییۆڤێیت بە انوی ڤيلمتان ،دواتر ،ەل ترشیییییيین دووەم ١٩٢٩دا ەلابرەی گرنگیی
دامەزراندین کۆماری ئەرمينيای سییییۆڤێیت و پریس کوردەوە دەنوسییییێت":شییییۆڕیش
سیییییۆڤێیت ەل ئەرمينيا هەموو ئەو نەخشیییییانەی بەريتانيا تێکدەشیییییکێنێت ،کە ئاماجن
دامەزراندین دەوڵەتێک کوردی ليەنگری بەريتانيا و دژ بە ئێمەيە"(.رسیییییول:٢٠٠٨،
)١٥٧
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 ٣.٣.١ڕێکەوتننامەی قارە ەلنێوان تورکيا و کۆمارە سۆڤێتیيەاکین پش تقەفقاز
ڕوسییی يای سیییۆڤێیت جيا ەلو پەمیانەی ەلگەڵ تورکيادا بەسیییتبووی ،نێوەندگرییشییی
ەلنێوان تورکيییا و واڵاتین تریشییییییدا کرد ،بەاتيبەتیش ئەو کۆمییارە سیییییۆڤێتيیانەی ەل
پشییی تقەفقاز دامەزرابوون .ئەوە بوو ڕێکەوتننامەی دۆسییی تايەیت قارە ،کە ەل ەل ٢٠
بەند پێکهاتبوو ١٣ ،ترشیییيین يەکەم سیییاڵ  ١٩٢١ەلنێوان تورکيا ەلليەك و سییی
کۆماری سیییۆڤێیت ئەرمينيا ،ئازەرابجیان و گورجسییی تان و بە بەشیییداریی ڕوسییی يای
سۆڤێیت مۆرکرا ،کە گرنگرتين بەندەاکین:
بەندی  :٢ليەنە ڕێکەوتووەاکن دان بە هيچ ڕێکەوتنێک ئاشییی یت این پرۆسیییەيەیک
نێودەوڵەتیيدا اننێن ،ئەگەر بە زۆر بەسەر هەر اکمێك ەلم ليەاننەدا سەپێرنا بێت .بەم
هۆيەوە ،کۆمارە سیییۆڤێتەاکین ئەرمينيا ،ئازەرابجیان و گورجسییی تان بەوە ڕازی دەبن،
کە دان بە هيچ پرۆسیییییەيەیک نێودەوڵەتیی اتيبەت بە تورکيادا نەنێن ،ئەگەر حکومەیت
تورکيا ،بە نوێنەرايەیت ئەجنومەین ميلک اباڵ داین پێدا نەانبێت.
بەندی  :١٠ليەنە ڕێکەوتووەاکن پابەند دەبن بە ڕێگەنەدان بە دروسییییی تکردن این
مانەوە هيچ ڕێکكراو و گروپێك ەلسییییەر خایک خۆاین ،کە ڕاکبەری ەلسییییەر پێگەی
حکومەیت واڵتەکەی تر این ەل سەر بە ش ێك ەل خاکەکەی باكت ،بە هەمان ش ێوەش
مییانەوەی ئەو دەسییییی تییانەی ،ئییامییاجنيییان خەابتکردن دژی واڵتەکەی تر بێییت.
() Документы внещней политики1921 – и, I960: 421-422, 424

ئاشییکرايە لێرەدا سییەرابری ئەو هێز و ليەنە ئۆپۆزیس ی يۆاننەی دژ بە دەسییەاڵیت
سۆڤێیت و پاشاموەاکین ڕوس يای تزاریی و دەوڵەیت عوسامنیی ،بە پەلی يەکەم مەبەست
ەلو ڕێکكراو و گروپە کورد و ئەرمەاننەيە ،کە ەل ئەگەری خەابتکردن و ڕاپەڕين دژ
بە حکومەیت ئەنقەرە و هەروەهییا ئەرمينيییای سیییییۆڤێتیيییدا دەردەکەون ،هەروەکو ەل
ڕاپەڕينەاکین سااڵین دواتردا دەردەکەوێت ،کە چۆن دە سەاڵتداراین سۆڤێت و تورکيا
ەلو بوارەدا هاواکریی يەکرت دەکەن.
 ٤.٣.١پەمیاین لۆزان و هەڵوێس یت ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
دوای پ تەوبووین دهسییییییەاڵیت کە مال يەاکن ەل تورک يا ەل ڕێ گەی هاو پە میانێیت و
پشیییتيوانیی ڕوسییی يای سیییۆڤێیت و سیییەرکەوتین هێزهاکین تورکيا ەل جەنگ ڕزگاریی ەل
 ١٩٢٢-١٩١٨دا ،بەاتي بەیت دوای ئەوهی ەل ئەيلویل ١٩٢٢دا ،هێزهاکین تورك يا
توانيان بەسییییەر هێزه بەريتاین و يۆاننيەاکندا سییییەربكەون ،بەمەش دهرگااین ەلسییییەر
چارهسیییییەری سیییییەرابزیی ەلبەردهم واڵاتین ڕۆژئاوا داخسیییییت و پریس بەسیییییتین
كۆنفرانس ی ێكيان بۆ چارەکردین كێشییەاکین ڕۆژهەاڵیت انوهڕاسییت سییەپاند .ەلو دهمەوه
بەريتانيا هەڵوێسییییی یت خۆی بەرامبەر حکومەیت ئەنقەره گۆڕی .وردهورده اکت و
هەلومەریج مۆرکردین پەمیاین نوێ ،بەڕهچاوکردین هەلومەریج نوێ و خواس یت تورکيا
ڕهخسا .ەل كۆبوونەوهاکین ٢٤-٢٠ی ئەيلویل ساڵ  ١٩٢٢ەل پاریسبڕایری بە ستین
كۆنفرانسیییی ێك ەلو جۆره درا و بە کۆنفرانیسیییی ئاشیییی یت لۆزان کۆاتیی هات ،دوای
ئامادهكردین وردهاکرييەاکن ٢٠،ترشیییییيین دووهم  ١٩٢٢ەل لۆزان ،بە ئامادهبووین
نوێنەری بەريتانيا ،فەرهنسا و چەند واڵتێک تر كۆنفرانسەكە بەسرتا.
ەل پەمیاین لۆزان ،کە ەل تەموزی  ١٩٢٣مۆرکرا ،بناەەی قانوونێک نێودەوڵەتیی
داڕێژرا ،کە دەرکەوتەی ئە جنامەاکین سیییییەرکەوتین ئەن تا نت ەل انوچەکە و ڕووداوە
شیییییۆڕشیییییگێرييەاکین ڕوسییییی يا و انوچە دراوسییییی ێاكین ەل ڕۆژهەاڵت بوو .ەل ئااکمدا
گۆڕاناكرييەیک ڕیشەیی ەل نەخشەی س يایس و جوگرافیی ابشوری ڕۆژئاوای ئاس يادا
ڕوويدا)Лазарев,2005: 5(.
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اکتێك ڕوسییی يای سیییۆڤێیت بە كردنەوهی كۆنفرانسیییەكەی زاین ،مشییی تومڕێك زۆر
ەلگەڵ ڕێكخەراین كۆنفرانس سییییەابرهت بە بەشییییداريكردین ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ەل
كۆنفرانسەكەدا کرا و ەل  ٢٤ئەيلویل  ١٩٢٢ایداشتێك ئاڕاس تەی واڵاتین ڕێكخەری
كۆنفرانسییییییەكییە كرد ،كییە تێيییدا نيگییەراین خۆاین بییەرامبییەر ڕووداوهاکین ڕۆژهییەاڵیت
انوهڕاسییییییت و مافپێدان بە واڵاتین دوور ەل دهرایی ڕهش بە كۆنرتۆڵكردین تەنگە
ئاوييەاکن دهربڕيبوو .حكومەیت سۆڤێیت ،هۆشداریی ئەوەیش دابوو ،كە دان بە هيچ
بڕایرێكدا اننێت ،ئەگەر بەشیییداریی تێدا نەكردبێت ،داوایشییی كردبوو دهمودهسیییت
واڵتەاکین دهوری دهرایی ڕهش ابنگبكرێن.
دوای مشیی تومڕێك زۆر حكومەیت سییۆڤێیت ،ەل كۆاتیی ترشی یيین يەكەم ١٩٢٢
ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ،بۆ گفتوگۆ ەلسییییەر تەنگە ئاوييەاکین توركيا ،بۆ کۆنفرانسییییەکە
ابنگکرا .ڕوس يای سۆڤێیت ەلوێ پێشنياری کرد ،کە تەنگە ئاوييەاکن ەل ڕووی کەش یت
جییەنگیی هییەموو واڵاتنییدا ،جگییە ەل تورکيییا داخبرێییت .ەل ابرودۆیخ ئییەو دهمییەدا،
حکومەیت سییۆڤێیت ەل ديدهنيگای بەرژهوهندی خۆی و تورکيا تەماشییای ئەو پرسییەی
دهکرد ،چون کە ئازادکردین هاتوچۆ ەل تەنگە ئاوي يەاکن زۆر ەل بەرژهوه ندی واڵاتین
ئیییەوروپيیییدا دهبوو .ەل اکتێکیییدا پێشییییینيیییارەکە ەل بیییەرژهوهنیییدی تورکيیییا دابوو(.
 )Ульченко,2003: 79-80چونکە پە میاین لۆزان کۆماری تورک يای ەلو انوچانەی ەل
دەوڵەیت عوسیییییامنیيەوە مییابووە ،بۆ گۆڕەپییاین مێژوو گواسییییی تەوە .ئەو ڕێکەوتنەش
شیوانیس دەرەوەی دەوڵەیت دەردەخسیت ،کە ەل شیوانیس انوخۆیی جيا بوو؛ چونکە
بەهۆيەوە دەستبەرداری شوانیس ئیسالم و س ياسەتەکەی دەبوو ،کە ببووە هۆی
هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەتەکە (.أأوەلو)٩٢ :٢٠١٠،
هەڵوێس یت توندی حكومەیت سۆڤێیت بەهۆی ئەوهوه بوو ،كە هەواڵ سەابرهت بە
خواسییی یت كێرسیییۆن ەل ڕێگەنەدان بە ڕوسییی يا بە بەشیییداريكردن ەل كۆنفرانسیییەكەدا
پێگەیشیییییتبوو ،وهزيری دهرهوهی بەريتانيا ،دهيویسیییییت بەم هەنگاوهی ،يە كەم -
پەيوهندی نێوان سۆڤێت و توركيا تێكبدات ،دووهم  -لبەل ەلگەڵ توركەاکندا ەل سەر
تەنگە ئاوييەاکن ڕێكبكەون ،بۆ ئەوهی کەشتيگەلیی بەريتاین هەراکتێك ویس یت بۆ انو
دهرایی ڕەشییییدا هاتوچۆ باكت ،ئەمەش دهيتواین ببێت بە گوشییییاری هەمیشییییەیی
بەريتانيا ەلسەر توركيا و ڕوس يای سۆڤێیت.
بەريتانيا ،کە پێشییییرتیش ەل اکنوین يەکەم سییییاڵ ١٩٢١دا ەل ئينێبوڵو ەل ابکوری
تورکيا دانوسییییی تاین هنێین ەلگەڵ تورکيا کرد ،کە تيايدا شیییییاندی ئینگلزی پێشییییینياری
هێشیییتنەوەی تەنگە ئاوييەاکن ەلژێر دەسیییەاڵیت هاوپەمیاانن و بەجێهێشیییتین ئزیمری و
فراکيا بۆ يۆانن ،ەل بەرامبەردا قەرەبووی تورکيا بە انوچەاکین کۆمارە سیییییۆڤێتيەاکین
پش ی تقەفقاز کردبوو .بەاڵم حکومەیت تورکيا پێشیینيارەکەی ڕەتکردەوەДокументы ( .
)внещней политики1921 – и, I960: 594

ەل اکیت کۆنفرانیس ی لۆزانیشییدا هەوڵ دهدا تورکيا بۆ لی خۆی ڕابکێشییێت و ڕژێم
کەمایل ەل ڕو س يای سۆڤێیت دوورخباتەوه .لێرهدا ڕووی ڕا س تەقينەی ڕژێم توریک ەل
ەل گەڵ ڕوسییییی يای سیییییۆڤێتيدا دهرده کەوێت ،چونکە هەوڵداین وهزيری دهرهوهی
حکومەیت ئەنقەره بەکر سیییییام بەگ ئاشیییییکرابوو ،کە ەل اکیت اکرهاکین کۆنفرانیسییییی
لۆزاندا ،دهيویسییییییت ەل پشیییییتپەردهوه ،ەل گەڵ نوێنەراین ئینگلزیدا ڕێکبکەوێت و
پێشنياری ئەوهی بۆ کردن کە بەرهيەیک هاوبەش دژ بە بەلشەڤيکەاکن دروستبکەن(.
)Ульченко,2003:123

هەرچەندە پەمیاین لۆزان بەش ی ێک ئەو انوچانەی بۆ تورکيا گێڕايەوە ،کە بەپێی س ی ێڤر
ەل تورکيا دادەبڕان ،بەاڵم کێشیییەی وياليەیت موسیییڵ بە چارەسیییەرنەکراوی مايەوە و،
دواتر بە بەشییداریی کۆمەڵەی گەلن چارەسییەرەکرا .بەاڵم بەگش ی یت لۆزان پاراسییتین

جمةل جامعة التمنية البرشية
سەروەریی و يەکپارچەیی خایک تورکيای نوێ و ڕێگەگرتن ەل پارچەکردین دەس تەبەرکرد
و هەروەها ەل ڕووی پرسییە ئابوورييەاکنیشییەوە ،تورکيا بە پشییتيوانیی يەکێیت سییۆڤێت
چەنید دەسیییییکەوتێک بەدەسییییی تێنیا و بەپێی بەنیدی  ٢٨ڕژێم کەپيالسییییی يۆن
هەڵوەشییییی ێرنايەوە و هەرەهییا جگە ەل هێشیییییتنەوەی کۆنرتۆڵ دەوڵەتیی بەسیییییەر
کۆن سێس يۆمە بيانیيەاکین انو تورکياوە بەدەست حکومەتەوە ،قەرزەاکین سەر دەوڵەیت
عوس یامنیی بە ش ی ێوەی سییازان چارەسییەر کران ،بە ش ی ێوەيەك ،کە ەل قازاجن تورکيادا
بوو(http://www.ataa.org/news/ .
)spotlight-peace-treaty-of-lausanne-and-the-end-to-armenian-aspirations/

بەاڵم ئەم گۆڕاناكرييانە بۆ گەیل کوردی چەند مليۆنیی ئااکم بەردەواميان هەبوو.
ئيرت ەلو سیییییاتەوە چارەنوویس کورد بە چەند هەلومەرجێک واقيع سییییی يایس نوێوە
بەسیییییرتا ،کە جيییاوازی ەلو هەلومەرج یانە زۆرتر بوو ،کە ەل قۆانغ پێش لۆزانییدا
هەبوون .ئەگەر يەکسیییییەر دوای کۆاتيهياتین جەنگ جهيانیيدا ،کورد توانيبێیت ئاوات
بەوە خبوازێت ،کە ەل ئاڵوگۆڕەاکین دوای جەنگ ،تەاننەت ەل بەرەی ديپوۆماتیی و ئەو
بێسیییییەرەبەرەييەدا دەتوانن هەر هيچ نەبێیییت ات ئەنیییدازەيەك خیییایک پەرتکراوی
نیشیییتامینەکەاین يەکبخەن و سیییەربەخۆیی بەدەسیییت بێنن و ای بەلی کەمەوە ئۆتۆنۆم
بەدەسییییت بێنن ،ئەوا ەل دوای لۆزان ابرەکە تەواو پێچەوانە بووەوە .پریس کورد ئيرت
وەك پرس ێک نێودەوڵەتیی ،بە هەموو وااتيەکەوە بۆ ماوەيەیک دوورودرێژ ەل اکرانمەی
ڕۆژ دەرکرا و تەنيا وەك پرسییییی ێک انوچەیی ەل چوارچێوەی ڕۆژهەاڵیت انوەڕاسییییی تدا
مايەوە)Лазарев,2005: 3-4(.
 ٤.١پەيوەندييەاکین سۆڤێت و تورکيا دوای ڕاگەایندین کۆماری تورکيا
حكومەیت سۆڤێیت بە تەنيا پش تگرییی مۆراڵ  -س ياس یی حكومەیت توكيای نەدهكرد،
بەڵكو ەل سییەخترتين ڕۆژگارهاکین مێژووی كۆماری توركيا و ەلاکیت جەنگ ڕزگاریی و
کۆنفرانیسی لۆزاندا ،پشیتيواین و ایرمەیت تەكنيك و جەنگیی دهكرد و پەيوەندييەاکنيان
پێی انيە قۆانغێک ترەوە .ئەوە بوو ەل  ٨ئەيلویل ١٩٢٤دا نوێنەری يەکێیت سیییۆڤێت
ەل تورکيا ەل سەر فەرماین حکومەیت سۆڤێیت پەيوەندی بە عیسمەت ئینونوی سەرۆیک
ئەجنومەین وەزيراین تورکياوە کرد و بە مەبە س یت بەهێزکردین هاواکریی س يا س یی دواتر
ەلنێوان هەردوو واڵتدا ،پێشییییینياری فراوانکردین پەمیاین سیییییۆڤێیت توریک  ١٦ماریت
 ١٩٢١پێشکەش کرد .عیسمەت پاشا بە انوی حکومەیت تورکياوە پێی ڕاگەایند ،کە
ەلسیییییەر فراوانکردین پەمیانەکە ئامادەی دەسییییی تپێکردین دانوسییییی تاندنن و داوای کرد
پێشنيارەاکین سۆڤێت گەاڵڵە بکرێن .ەل  ٢٤ماریت ساڵ ١٩٢٥دا ،تۆفيق ڕوشدی،
وەزيری دەرەوەی تورکيا پرۆژەی ڕێکەوتنێک بە سییوريتس ،نوێنەری ڕێگەپێدراوی
يەکێیت سیییییۆڤێت ەل تورکيا دابوو(Документы внещней политики 1925,1963: .
)193, 212

ەل  ١٩ئەيلویل ١٩٢٥دا چيچێرين بە تێليگرافێك نوێنەرەکەی خۆایین ،کە ئەوان
پێشیینيار دەکەن ،ئەو پەمیانەی پێشییوو هەموار بکرێتەوە و پەمیانێک تر س یەابرەت بە
بێاليەنیی دۆسییییی تانە بۆ اکیت ڕووداین جەنگ ەلليەن يەکێك ەلم دوو ليەنە ەلگەڵ
واڵیت سیییییێيەمدا ،هەروەها پابەندبوون بە بەشییییییداريینەکردن ەل هيچ کۆڕبەندێک
دوژمناكرانە دژ بە هەر اکمێك ەلم دوو ليەنە .بەاڵم بەهۆی نەخۆشکەوتین عیسمەت
پاشییا و دروسییتبووین قەيراین حکوم ەل تورکيا ،بۆ ماوەيەك گفتوگۆاکن وەسیی تێرنان.
دواتر ،کە فەحت بەگ شوێین عیسمەت پاشای گرتەوە ،دەست بە ئاڵوگۆڕی بریوڕا
کرايەوە و ەل مانگ اکنوین دووەم ١٩٢٥دا دانوسییییی تاندن دەسییییی یت پێکرد و بە
ڕێیییکەوتییین ەلسیییییەر پەمییییاین دۆسییییی یییتیییايەیت و بیییێیییاليەین کیییۆاتيیییيیییان هیییات.
)(Документы внещней политики 1925,1963: 766, п9
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 ١.٤.١پەمیاین دۆس تايەیت و بێاليەین نێوان يەکێیت سۆڤێت و کۆماری تورکيا
پەمیاننامەی دۆس تايەیت و بێاليەین ەل نێوان روس يای سۆڤێیت و کۆماری تورکيا ەل
 ١٧اکنوین يەکەم  ١٩٢٥دا ەل پاریس ،ڕاس ی تەوخۆ دوای چارەسییەرکردین کێشییەی
موسییڵ مۆرکرا و سییاڵ  ١٩٣٥بۆ ماوەی  ١٠سییاڵ نوێکرايەوە ،ەلليەن چيچێرين،
کۆمیسیییییاری اکروابری دەرەوەی يەکێیت سیییییۆڤێت و تۆفيق ڕوشیییییدی ،وەزيری
اکروابری دەرەوەی کۆماری تورکيا مۆرکرا ،ەلم بەندانە پێکهاتبوو:
بەندی :١ەل اکیت ڕووداین هەر پەلمارێك سییەرابزیی دژ بە هەر يەکێك ەلم دوو
ليەنەی ڕێکەوتنەکە ،ەل ليەن واڵیت سیییییێيەم این چەند واڵتێکەوە ،ليەنەکەی تری
پەمیانەکە ،پابەند دەبێت بە ڕەچاوکردین بێاليەنیی بەرامبەر بە ليەین يەکەم.
بەندی :٢هەر يەکە ەلم ليەاننەی ڕێکەوتنەکە ،پابەندی بەشیییییدارينەکردن ەل هيچ
جۆرە پەلمییارێییك بۆ سیییییەر ليەنەیک تر دەبێییت ،بە هەمییان شییییی ێوەش ەل هيچ
هاوپەمیانێتيەیک تر این ڕێکەوتنێک دوژمناكرانە بەرامبەر ليەنەکەی تری ڕێکەوتنەکە
ەلگەڵ واڵیت سێيەم این چەند واڵتێک تردا انبێت ،هاواکت ەل هيچ هاوپەمیانێتيەیک تر
این ڕێکەوتنێک دوژمناكرانە بەرامبەر ئاسایش سەرابزیی و دەراییی ليەنەکەی تری
ڕێکەوتنەکە ەلگەڵ واڵیت سیییییێيەم این چەند واڵتێک تردا انبێت .جگە ەلوەی ،هەر
يەکە ەلم دوو ليەنەی ڕێیکەوتینەکە ،بەڵیێیین ئەوە دەدەن ،کە ەل هیيیچ اکر ێ ک
دوژمناكرانەی واڵیت سێيەم این چەند واڵتێک تردا دژ بە ليەنەکەی تری ڕێکەوتنەکە
نەاکت.
بەندی  -٣ئەم ڕێکەوتنە ەل سییایت پەس یەندکردنيەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە
و بۆ ماوەی س ساڵ اکرا دەبێت .دوای ئەمە ،ڕێکەوتنەکە خۆبەخۆ بە درێژکراوە بۆ
سیییییاڵێك دادەنرێت ،ئەگەر هيچ اکم ەل ليەنەاکین ڕێکەوتنەکە خواسییییی یت خۆی بۆ
هەڵوەشاندنەوەی ەل ماوەی شەش مانگ پێش تەواوبووین اکتەکە ڕانەگەنێت.
دوای ئەوەی ەل  ٨اکنوین دووەم  ١٩٢٦ەلليەن حکومەیت سیییییۆڤێیت و ەل ١١
شوابیت  ١٩٢٦ەلليەن ئەجنومەین ميلک اباڵوە پەسەندکرا ،بەڵگەانمەی پەسەندکراوی
ڕێکەوتنەکە ەل  ٢٩حوزەيراین  ١٩٢٦ەل ئەسییییی تەمبوڵ ئاڵوگۆڕکراو(Документы .
)внещней политики 1925,1963: 739-740

ئەم پەمیانە ڕەهەندێک نوێی بۆ پەيوەندييەاکین تورکيا و يەکێیت سیییییۆڤێیت هێنايە
ئاراوە ،ئەویش بەوەی دەقێک تێدا بوو ،کە ابە ەل پەلمارنەدان دەاکت ،بەاتيبەتیش
ئەگەر بزاننی ەلو اکتەدا تورکيا بەهۆی کێشییەی موسییوەوە ەلگەڵ بەريتانيا ەل ملمالنێدا
بوو .ەل گەرمەی ئەم پەرەسیییەندنەدا ،تورکيا هەوڵ دەدا پشیییتيوانیی يەکێیت سیییۆڤێت
بەدەست بێنێت و ەلم بوارەدا چيچێرين وەزيری دەرەوەی يەکێیت سۆڤێت ەلو اکتەدا
ەل انمەيەکدا ئەوەی ئاشیییییکرا کرد ،کە ەلاکیت قەوماین جەنگدا اکر بە پەمیاین سیییییاڵ
 ١٩٢١دەکرێت .هەروەها يەکێك ەل ئااکمەاکین تری ئەم پەمیانە ،ڕێکەوتین ابزرگانیی
نێوان يەکێیت سییۆڤێت و تورکيا بوو ،کە ەل سییاڵ ١٩٢٧دا مۆرکرا  ،کە ەل چەش ی ین
خۆی يەکەم بوو ەلنێوان هەردوو واڵتدا(.النعمیي)٣٢-٣١ :٢٠١١،
بەاڵم ئەم پەمیانە ،کە تەنيا ات پێش کۆاتیی جەنگ جهياین دووەم اکرا بوو ،يەکێیت
سۆڤێت ەل  ١٩ماریت ١٩٤٥دا هەڵ وەشاندەوە و بۆ بەستین پەمیانێك نوێ ەلگەڵ
تورکيادا مەریج گێڕانەوەی هەرێمەاکین قارە و ئەردەهان داان ،کە پێشیییییرت بەپێی
پەمیاین ١٩٢١دا دەسیییتبەرداری ببوو و داوایشییی دەکرد ،کە بنکەی سیییەرابزیی ەل
انوچەی تەنگە ئییاوييەاکنییدا دابنێییت و هەمواری پەمیییاین مۆنرتيۆی سیییییییاڵ ١٩٣٦
بکرێتەوە ،کە بە مەبەس یت ڕێکكستین هاتوچۆ بەانو تەنگە ئاوييەاکین دەرایی ڕەشدا
مۆرکرابوو ،هەروەهیا داوای ئەوەیشییییی دەکرد ،پەمییانێك نێودەوڵەیت بۆ بەرگری ەل
دەرایی ڕەش ببەسرتێت( .خويل)٨ :٢٠١٤،
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تەوەری دووەم
خەابیت ڕزگارييكوازیی کورد ەل سااڵین ١٩٣٠ – ١٩٢٠
و هەڵویس یت سۆڤێت
 ١.٢خەابیت ڕزگارخیوازیی کورد ەل سەرەاتی بیس تەاکندا
پریس کورد ەلنێوان  ١٩٢٢-١٩١٩دا ببووە جێگییای ابيەیخ واڵاتین ڕۆژئییاوا،
وەک ديفاکتۆيەك خۆی بە سیییییەرایندا سیییییەپاندبوو ،بەو پێيەش کە يەکێك بوو ەلو
پرسییییییانەی ەل دەرئەجنام جەنگەکەدا دەرکەوتبوو .ئەمە جگە ەلوەی پریس کورد ەل
دەمەدەم جەنگەکەدا چووبووە "قۆانغ نێودەوڵەتيیبوون"ەوە و بۆ يەکەمنی جاریش
بەپێی بەڵگەانمە نێودەوڵەتیيەاکن ،انوی کوردسیییی تان ەل بەشیییی ێک ەل خایک پێشییییووی
عوسیییامنیی نرا .بەاڵم سیییەرهەڵداین بزووتنەوەی نیشیییتامیین توریک و ئەو سیییەرکەوتنە
سییەرابزیی ،ديپوۆماتیی و س ی ياسیییيە خێرااینەی بەدەس ی یت هێنا و بەاتيبەتیش بەسییەر
يۆاننەاکنییدا ،پییاڵ بە واڵتە گەورەاکنەوە ان ات وردەوردە ەل پشیییییتيوانیی پریس کورد
دووربییکەونەوە اتکییتیییاك دەسییییییییت بە ڕێییکەوتیین ەلگەڵ حییکییومەیت ئەنییقەرەدا
بکەن(.مشو)١١ :٢٠٠٨،
بزووتنەوەی ڕزگارييكوازیی كورد هەر ەل سییەرەاتی سییااڵین بیس ی تەاکین سییەدهی
بیس تەم ەل ڕەوش ێک چالكدا بوو .هاويین ساڵ ١٩٢٠خاليد بەگ جربانک پەيوهندی
بە سیییییەيد عەبدولقادر و عەبدولڕهحامین هەاکری ،ئەنداماین كۆمەڵەی سیییییەربەخۆیی
كوردسییی تان ەل ئەسییی تەمبووڵ كرد .هەر ەل ڕێگای ئەوانیشیییەوه ەلگەڵ يوسیییف زایی
ئییەنییدام ئییەجنومییەین ميلک مییەزین توركيییا و ليییەنگراین ەلسییییییەر خییەابتكردن بۆ
بەدهس تێناین سەربەخۆیی بۆ كوردس تان ەل ڕێگەی كۆمەڵەی گەلنەوه ڕێككەوتن .ەلو
دهمییەدا ،ەل انوچییەی دێرسییییی می ەل كۆبوونییەوهيییەك فراواین نوێنییەراین زۆر ەل خێوییە
كوردهاکین جانبەگيان ،كورمەشیییییان و هيرت ەل تەكيەی حسیییییێن عەبدواڵ سیییییوێندی
هاواکرييان بۆ خەابتكردن ەل پێناوی دامەزراندین كوردسییییی تانێك سیییییەربەخۆ ،كە
وياليەتەاکین دایربەكر ،وان ،بەدلیس ،ئەەلزيگ ،دێرس می ەلخۆبگرێت .ەل  ١٥ترشيین
دووم  ،١٩٢٠سیییییەيد ڕهزا ،دوای كۆبوونەوهيەك سیییییەراین كورد ەل دێرسییییی می و
چەمشیییییكەزهك ،ەل گەڵ هێزێك گەوره دێرسییییی میيان گرت و ئینلا تێليگرامێك بۆ
حكومەیت ئەنقەره انرد ،كە تيايدا سیییییەابرهت بە داوأاکرييەاکن ەلابرهی جێبەجێكردین
قەوارهيەك ئۆتۆنۆم فيدراڵ بۆ كوردسییییی تان و بەرداین هەموو زيندانیيە كوردهاکن ەل
زيندانەاکین ئەەلزيگ ،مەاڵتيە ،س يواە و ئەرزجنان؛ كێشانەوهی اکربەده س تاین تورك
ەلو انوچانەی زۆرينەی دانیشییی توانەاکنيان كوردن و دهمودهسیییت هەڵگرتین گەمارۆی
سەر انوچەی كۆچگریی نوسیبووی .ەل وهاڵم ئەمەدا حكومەیت ئەنقەره شاندێك بۆ
انوچەی ئەەلزيگ و دێرسییییی می انرد ،كە ڕهوایی داوأاکرييەاکنيان ڕااینگەایند ،بەاڵم ەل
هەماناكتدا ئامۆژگارييان كردبوون كە واز ەل ڕاپەڕين بێنن(.شەرەفکەندی)١٤٦ :١٩٩٥،
بەاڵم بەهۆی نەبووین انوه ندێك سییییییەركردايەیت و بەهێزیی دەوڵەتیش ەل ڕووی
چەك و جبەخانە و ژمارهوه ،ڕاپەڕينەكە شك س یت هێنا .بەاڵم ڕاپەڕين ەل انوچەيەیک تر
سیییییەی هە ڵدا و ئەوە بوو ەل انوچەی ماردين ڕا پەڕين بە ڕێ بەری پریزاد بەكر
هەڵگریسییییییا ،كە فەرماندهی يەكێك ەل بەاتليۆنەاکین حەميدييە بوو .ەل سییییییەرهاتدا
ڕاپەڕينەكە سەركەوتین بەدهست هێنا ،كەمالیس تەاکن ەل حوزهيراین  ١٩٢١گفتوگۆاین
ەلگەڵ ڕاپەڕيوهاکندا دهس ی تپێكرد ،و پریزاد بەكر داوأاکرييەاکین خۆایین پێشییكەشییكرد،
كییە ەل پێشیییییییەوهاین ئۆتۆنۆم بۆ انوچییە كوردييییەاکن ،بردنییەدهرهوهی ەلشیییییكر و
اکربەدهسی تاین بەڕێوهبەرێیت تورك ەل كوردسی تان .كەمالیسی تەاکن يەكسیەر بەرپەرچيان
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نەدانەوه ،و چاوهڕواین دهرفەیت گوجناواین دهكرد ،هەربۆيە درێژهاین بە وتووێژه كە
دهدا ،و تەنيا اکتێك ڕاپەڕينەكە پەرهیسیییەند و انوچەی دێرسییی می گرتەوه ،ەل شیییوابیت
 ١٩٢٢دا هێرشیییی يان بۆ سییییەر بردن و شییییكسییییتيان بە ڕاپەڕينەكە هێنا .توركەاکن
بڕایرایندا زۆر بێبەزهييانە هێریش سیییییەرابزی بكەن و بە ئاگر و ئاسییییین كۆاتیی بە
ڕاپەڕينەكە بێنن .بۆ ئەم مەبەسییییی تە هێزێك گەورهاین كۆكردهوه ،تەاننەت بەشییییی ێك
هێزهاکنيان ەل بەرهی جە نگ ەل گەڵ يۆاننەاکندا كێشییییییايەوه .دوای سییییییەركوتكردین
ڕاپەڕينەكە دادگايەك سییەرابزیی كتوپڕاین ەل سیی يواە بۆ دادگاييكردین  ٤٠٠کەە
دروس ی تكرد ژمارەيەك ەلمانە ەلس ی ێداره دران و بڕایری ەلس ی ێدارهدانیش بۆ نزيكەی
سەد كەس ێك تریش دەرکرا ،ەلوانە عەیل شێری پاڵەواین ڕاپەڕيین دێرس می بە ڕێبەری
سەيد ڕهزا ەل كۆاتیی سیيەاکندا ،بە بێئامادهبووین خۆی)Гасратян,1987: 138(.
 ٢.٢گۆڕيین س ياسەت بەرامبەر بە کورد ،دوای ڕاگەایندین کۆماری تورکيا
دوای ئەوهی كەماليەاکن ،كە ژمارهيەك زۆر ەل ئەندامە كۆنەاکین پاریت"ئيتيحاد و
تەرهیق" تێدابوو ،جێگەپێی خۆاین توندكرد ١ ،ترشیییییيین دووم  ١٩٢٢ئەجنومەین
ميلک اباڵی توركيا بڕایری لبردین سوڵتاین دا .حمەمەدی شە شەم ،دوايەمنی سوڵتاین
عوسییامین ١٧ ،ترشی یيین دووم  ١٩٢٢ەل ئەسیی تەمبووڵەوه بە سییواری كەشییتيەك
جەنگیی بەريتاین بەرهو ماڵتا هەڵهات ٢٩ .ترشیییییيین دووم  ١٩٢٣ئەجنومەین ميلک
مەزین توركيا ایسای ڕاگەایندین كۆماری دهركرد.
نەخشییە و سیی ياسییەیت نەتەوهپەرسییتیی كەماليەاکن ،كە بۆ شییۆڤێنزیمێك توندڕەو
گۆڕدرابوو ،ەل ابكوری كوردس تان انڕهزاييەك زۆری دروس تكرد .بزووتنەوەی كەمایل
بەشیییی ێوهيەك گشیییی یت هەر ەل ڕۆژاین يەكەم سییییەرهەڵدانيەوه دووڕوویی و ليەین
دژبەيەك هەبوو .ەل ليەكەوه ،ئاڕاسییییی تەيەك دژه ئمیپرایلیسییییی یت ،ڕزگاریی نەتەوهیی
هەبوو ،ەل ليەك ترهوه -نەخشیییییە و نيازی ژێراوژێری داگریكەرانەی بەرامبەر گەیل
كورد و گەلین پش تقەفقاز بەگش یت هەبوو.
ئەو دابەشاكرييە بریۆکراتيانەی دەسەاڵت بووە هۆی هەژانێک ميلک جدیی .ساڵ
 ١٩٢٤انسی يوانلیسی تە سی يکولرەاکین کۆماری تورکيا دامەزراوەی سیەرەکیی يەکێیت
پیییانییئیییسیییییییالمیی و خەلفەتییيیییان ،گییۆڕی و دەوڵەتییێییکیی سییییی ییيییکییولراین
ڕاگەایند(Киссинджер,2015: 151).
هەرچەندە ەل هەندێك بڕگەی يە كەم دهسییییی توری توركيادا ،كە سییییییاڵ ١٩٢٤
ئەجنومەین ميلک توركيا بڕایری ەلسیییەر دابوو ،چەند ليەنێک سیییەابرەت بە ئازادی
کەس ی یی و يەکس یانیی تێدا بوو ،وەك ەل (بڕگەی )٦٨دا ،کە دەڵێت":هەموو توركێك
بە ئازادی ەلدايك دهبێت و بە ئازادیش دهژی "..ایخود ەل (بڕگەی )٧٠دا":هەموو
تورك ەلبەردهم ایسادا يەكسانن ،"...و حکومەیت نوێ دابینکەری"دهس تدرێژيینەكردنە
سییییییییەر كیییەسیییییێیت اتك ،ئیییازادی ويژدان و میییافە رسوشیییییتيیییەاکین هیییە موو
تیییییوركیییییێیییییكە"( ،)https://legalns.com/download/books/cons/turkey.pdfەلگەڵ
ئەوەشییییدا کە هەسییییت بە دەمارگرییی نەتەوەیی و سییییەرەاتاکین پرۆسییییەی تواندنەوە
دەکرێت ،بەاڵم ەل  ٣ماریت  ،١٩٢٤ەل ڕۆژی هەڵوهشاندنەوهی خەلفەتدا ،حكومەیت
كەمایل بەپێچەوانەوە ،نەك تەنيا بڕایری نەهێشتین هەموو ئەو مافە گشتیی و ئازادييانە
دەدات ،وەك داخسیییییتین تییەكيییە ،حوجره و خوێنییدنگییە ئییايينيییەاکنيییەاکن ،بییەڵكو
قەدهەەكردین هەموو خوێندنگە ،اینە ،و ئۆرگاین چاپەمەین كوردی دهركرد .نەخشییەی
بەتورككردین دانی ش تواین ابكوری ڕۆژئاوای كورد س تان بە پڕاوپڕی ەل (بڕگەاکین ،٦٩
 ٨٧و  )٨٨يەكەم دهسییییی توری توركيادا دهركەوتبوو .هەر بۆ منوونە ەل مادەی ٨٨دا

جمةل جامعة التمنية البرشية
دەڵێییت" :هەموو دانیشییییی تواین تورکيییا بەێب جيییاوازیی ئییايينیی و نەژاد گشیییییتيییان
تورکن"(.حەرسەتيان)٢٣-٢٢ :٢٠٠٧،
 ٣.٢ڕاپەڕيین ساڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەریی ش ێخ سەعيدی پریان
ەلگەڵ ئەوەشدا چەند ڕاپەڕينێك ەل انوچە جياوازهاکین ابکوری کوردس تان دهس یت
پێکردبوو ،بەاڵم ەل توااندا نەبوو ڕاپەڕێنێک گشیییی تگری ڕابگەيەنرێت ،بەهۆی نەبووین
ڕێکكراوێك سیی يایس سییەراتسییەری .ەل كۆاتیی سییاڵ  -١٩٢٢سییەرهاتی ١٩٢٣
چەند دەسیییی تەيەك هنێین بە ڕێبەریی يوسییییف زای و خاليد بەگ جوبران ،ئەنداماین
ئەجنومەین ميلک مەزین توركيا "كۆميتەی ئازادی كوردسییییی تان" این دروسییییی تكرد.
كۆميتەكە زۆر بەخێرایی لق ەل شارهاکین كوردس تان -ئامەد ،بەدلیس ،ئورفە ،س يریت
و خەرپوت دروس تكرد .سەرکردەاکین كۆميتەكە هەوڵيان بۆ بەده س تێناین پش تگرییی
ڕۆشیی نبری ،ابزرگان و ئەفسییەران ،منوونەی جەنەراڵ ئيحسییان نوری پاشییا ،شیی ێخە
كورده انودارهاکین وەك ش ێخ سەعيد ،ش ێخ شەريف پاڵو ،ش ێخ عەبدواڵی ميلاكین
دهكێشا .كۆميتەكە تواین ش ێخ سەعيد بەلی خۆيدا ڕابكێشێت و ەلسەر ڕێككستین
ڕاپەڕيین داهاتووش گفتوگۆ بکەن .خاليد بەگ و هاوڕێاكین دهسیییتيان بە چالككردین
پروپاگەنده بۆ بریی سیییییەربەخۆیی كوردسییییی تان كرد .ەل شیییییارهاکین ڤارتۆ ،اکرڵيۆڤا،
مەەلزگەرت ،بوواڵنيخ و خينس بە مەبەسیییی یت ڕێككسییییتین خەابت دژ بە بڕایرهاکین
هەردوو كۆنگرهی ئەرزەڕۆم و س يواە .هەر زۆر زوو كورد ەل نەخ شە و س يا س یی
دهسیییەاڵتداراین نوێ گەیشییینت ،ەلبەر ئەوه ڕازی نەبوون هاواکراین بكەن و تەاننەت
دان بەو كوردانەشییییییدا بنێن ،كە ەل ئەجنومەین ميلک اباڵی توركيا ەل ئەنقەره ئە ندام
بوون( Гасратян и др,1987: 119).
بەهاری سییاڵ  ١٩٢٤يوسییف زای سییەرداین خادل بەگ جربانک ەل ئەرزەڕۆم كرد.
ەلو چاوپێكەوتنەدا بڕایراین دا خێوەاکن بە ایرمەیت شیی ێخ مەمحودی حەفيد و سییاميل
خاین مسكۆ چەكداربكەن ،هەروهها پەایم خۆاین ەل ڕێگەی سییییورایوه بۆ كۆمەڵەی
گەلن بنێرن .دواتر يوسف زای بە انمەيەك خاليد بەگەوه سەرداین ش ێخ سەعيد ەل
شییارۆچكەی كۆليحەسییار و زۆر انوچەی تری كرد و بڕایری سییەركردايەیت كۆميتەی
بۆ خێ وە كوردهاکن ڕوونكردهوه .بێج گە ەلوه ،چە ند مانگێك پێش دهسییییی تپێكردین
ڕاپەڕين عەیل ڕهزای كوڕی ش ی ێخ سییەعيد ەل ڕێگەی ئامەدهوه سییەرداین حەڵەیب کرد،
بۆ ئییەوهی ڕهزامییەنییدیی كۆاتیی ڕێككسیییییتین ڕاپییەڕين ەلگییەڵ ڕێبییەراین تری كورد
وهربگرێت .ەل حەڵەب كۆنگرهيەك ،بە ئامادهبووین كوردی توركيا ،سیییییورای و عێراق
ڕێككرا و گفتوگۆ ەلسییییەر ابرودۆیخ ابكوری كوردسیییی تان كرا و بڕایردرا ،كە تەنيا ەل
ڕێگەی خەابیت چە كداريەوه دهتوانرێت مایف نە تەوهیی بۆ كورد دهسییییی تە بەربكرێت.
كۆنگرهكە بڕایری دا ەل ٢١ماریت داهاتوودا ڕاپەڕينێك سییەراتسییەری ەل كوردس ی تاین
توركيا دهس تپێبكرێت( Гасратян и др,1987: 120).
ەل كۆاتیی ئایب  ١٩٢٤دا بڕایرایندا پەيوهندی بەتوركە نەایرەاکین ڕژێم كەمالييەوە
بكرێت .بۆ ئەم مە بەسییییی تە يوسیییییف زای سیییییەرداین ئەسییییی تەمبووڵ كرد ،اکتێك
دهسیییەاڵتداراین تورك بەمەاین زاین ،يوسیییف زای و خاليد بەگ جربانک ،ڕێكخەری
سییییییەرابزیی ڕاپەڕينە كە و چە نداین تراین گرت .بەم شییییی ێوه يە ،هەر ەل قۆانغ
خۆئامادهكردن بۆ ڕاپەڕينەكە ەل ڕێبەره سییییەرهكيەاکن ،سییییەرابزیی و سیییی ياسیییییيەاکین
بێبەشییكرا .هەر ەلو اکتەدا ش ی ێخ سییەعيد دهس ی یت بە كۆكردنەوهی هێز كرد ،بەاڵم بەو
پێيەی دهسیییەاڵتداراین تورك ئاگااین ەل پاڵنەكەی شییی ێخ سیییەعيد و كۆميتەكە بوو،
چاوهڕواین دهرفەتێك گوجناواین بۆ دهس توهشاندن و گرتنيان دهكرد.
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ش ێخ سەعيد ،بەهۆی ەلده س تداین سەرکردايەیت انوهندیی ڕاپەڕينەكەوه ،انچاربوو
ەل  ١٤شییییوابیت سییییاڵ  ١٩٢٥دا ڕاپەڕين ڕابگەيەنێت و دهرهخنی بە پايتەخیت اکیت
كوردسییییی تان ڕاگە يە ندرا .بزوتنەوه كە فراوان بوو ،ڕاپەڕيوان خەرپوت و هە ندێك
انوچەی تری ڕۆژهەاڵیت توركيااین ڕزگاركرد .ەل ماوهی سی مانگدا هێزه چەكدارهاکین
كورد سییێيەك خاك كوردس ی تاین بندهس ی یت توركيان ڕزگاركرد ،و گەمارۆی ئامەداین
دا ،هێزاین بۆ سییەروو دهرایچەی وان و چيااکین ئارارات ،هەروهها بەرهو ابش یور بۆ
بەدلیس ڕهوانەكرد .ده سەاڵتداراین تورك ەلگەڵ ده س تپێك ڕاپەڕينەكەدا خێرا بەخۆاین
كەوتن و بڕایرایندا بە هەموو هێزێك تێك بشكێنن ،ەلبەرئەوه ەلشكرێك  ٨٠هەزار
كەسیيان بۆ لێداین ڕاپەڕينەكە انرد(.شەرەفکەندی)١٤٦ :١٩٩٥،
بۆ کۆاتیی مانگ مارت هێزەاکین حکومەت ئامادەیی تەواواین هەبوو پەلماری
ئەو انوچانە بدەن ،کە شۆڕیش تيا هەڵگریسابوو .ەلو اکتەدا جەنەراڵ کەماەلدين سام
پا شا سەرکردەی سوپای تورك ،ڕايگەایندبوو ،کە بۆ چارە سەرکردین کێ شەی کورد،
س ئەرك ەل بەردەم حکومەتدايە -١ :جەنگێک خوێناویی بێبەزەييانە بۆ سەرکوتکردین
شییییۆڕش ،بۆ گەیشیییینت بەم ئاماجنەش ،سییییەرەاتی نیسییییاین ١٩٢٥ی بۆ پەلمار
دەسیییییتنیشییییییان کردبوو؛  -٢چەککردین هەموو کوردەاکن ،ێب ڕەچیاوکردین ئەوەی
بەشییداریی ەل شییۆڕشییدا کردووە این ان؛  - ٣کۆچپێکردین کورد بۆ انوچە جياجيااکین
واڵت ،بۆ ئەوەی ئەوان ەل هيچ شیییییوێن ێك زۆرينە نەبن و انردین خەڵک تورك بۆ
انوچە کوردييەاکن(.حەرسەتيان)٢٦-٢٥ :٢٠٠٧،
ئەمە بێجگە ەلوەی پاش ماوه يەك كەم ،بۆ دهرابزبوون ەلو دۆخە ،دهرگايەك
تریش ەل ڕووی توركيا كرايەوه .ئەویش بەپێی پە میاین ئەنقەره (فرانلكنی -بويۆن) ،کە
ەل  ٢٠ترشییيین يەكەم سییاڵ  ١٩٢١ەل نێوان توركيا و فەرهنسییا مۆركرابوو و ەلگەڵ
ئەوەشیییدا ،کە فەرهنسیییا ەل كيليكيا دهرچووبوو ،سییی نورهاکین ابشیییوری توركيایش ،ەل
ابكوری عەين ڕواب ،ئورفە و ماردين تەسككردبووهوه ،بەاڵم توركيا مایف ئەوهی هەبوو
هێو شییەمەندۆفەری حەڵەب  -بەەدا بۆ گواسییتنەوهی ەلشییكرهكەی بەاکربێنێت .بەو
پێيەش كە بۆ ەلشیییكری تورك ئاسیییان نەبوو بۆ انوچەاکین ڕاپەڕين بگات ،ەل ڕێگەی
سییییورایوه  ٣٥هەزار سییییەرابز بۆ ئامەد و خەرپوت ڕهوانەكران ،كە توانيان ەل نزيك
ئامەد گە مارۆی هێزهاکین ڕاپەڕين بدهن و ڕێگای ڕۆژهەاڵیت دهرایچەاین ل بگرن.
هێزهاکین سیییییوپییای توركيییا ،كییە ژمییارهاین  ٨٠هییەزارێییك دهبوو ،توانيییان هێزهاکین
ڕاپەڕينەكە تێكبشكێنن و ش ێخ سەعيد و هاوڕێاكنیش بگرن و بياندەن بە دادگا ،كە
بۆ ئەم مەبەسیییی تە بەانوی دادگای سییییەربەخۆیی"ئیسییییتيقالل" وه دروسیییی تكرابوو.
كەمالیسییی تەاکن هەر بە تێكشیییاكندین ڕاپەڕينەڕكە نەوهسییی تان ،بەڵكو ڕاپەڕينەكەاین بۆ
ئەوه بەاکرهێنا ،كە بۆ ات هەاتهەاتيە كۆاتیی بە بزووتنەوە ڕزگاریی كوردی بێنن .هەر
بۆيە تەاننەت ئەو كوردانەیشییییی يان دەگرت ،كە هيچ پەيوه نديەكيان بە ڕاپەڕينە كەوه
نەبوو ،وهك سیییەيد عەبدولقادر و كوڕهكەی و زۆری تر .بەم شییی ێوهيە ٢٩ ،تەموزی
 ١٩٢٥دادگای "سییەربەخۆیی" ەل ئامەد بڕایری ەلسییەر  ٤٧كەە ەل بەشییداربوواین
ڕاپەڕين دهركرد و زسای ەلس ێدارهداین بەسەردا دان ،يەكسەر ڕۆژی دوای دەرچووین
فەرمانەكە ٥٢ ،كەە بە خودی شییییی ێخ سیییییەعيدەوە ەل سییییی ێدارهدران ،کە پێش ەل
سییییی ێدارهداین ویت":من هيچ بەداخەوه نمی ،كە خۆم بە قورابین گەەلكەم دهكەم .ئێمە
بەوه دڵامن خۆشیییە ،كە وهچەاکمنان ەل بەرامبەر دوژمندا بە هۆی ئێمەوه شیییەرم اناین
گرێت"( Гасратян и др,1987: 128).
جەواهر لل نەهرۆ ەل ابیس ڕاپەڕيین ساڵ  ١٩٢٥و ڕەفتاری ڕژێمەکەی مس تەفا
کەمادلا دەڵێت ":اکتێك مسییییی تەفا کەمال ڕايگەایند ،کە بەريتانيا پاڵنەری ڕاپەڕيین
کوردە ،وای ەل ئەجنومەین ميلک کرد ،قانونێك دەرباكت و تۆمەیت انپایک اباڵ خباتە پاڵ
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هەر کەسیییی ێكەوە ،کە ئاينی وەك ئامڕاز بۆ بزواندین هەسیییی یت نەتەوەیی بەاکربێنێت،
ئینلییا بە قسیییییە بێییت ،این باڵوکردنەوە ،بەو پێيەش ئەوپەڕی زسای بەسیییییەردا
دەسەپێرنێت و ەل هەمان اکتیشدا فێرکردین ئەو ابوەڕە ئايينيانە ەل مزگەوت قەدەەەکرا،
کە گوايە دژايەیت بۆ کۆمار تێدا بێت .دوای ئەمە مسییییی تەفا کەمال بێبەزەييانە کوردی
سییەرکوت کرد ،دادگای"ئیسییتيقالل" اتيبەت بە دادگاييکردین هەزاران دروس ی تکرد و
هەردوو سەرکردە ش ێخ سەعيد و دکتۆر فوئاد و زۆری تری ش يان ەل س ێدارە دا ،ێب
ئەوەی دەستبەرداری ئاوایت سەربەخۆیی کوردس تان بنب .ئا بەم ش ێوەيە دەبيننی ،کە
ئەو توراکنەی ەلم دواييیییانەدا خەابتيیییان بۆ ئیییازادی خۆاین دەکرد ،چۆن کورداین
دادەپوۆیس ،ەلبەرئەوەی داوای مایف خۆاین دەکرد .چەند سییییەيرە خەابیت نەتەوەیی ەل
داکۆکيکردن ەل نیشیییییتامینەوە بۆ زەوتکردین ئازادی خەڵک تر بگۆڕێت"(.هنرو:١٩٨٣،
)٢٦٠ -٢٤٩

ڕژێم كەمالیسییییی تەاکن ەل پروپاگەندهی بۆ اتوانباركردن و انشیییییریينکردین ڕووی
بەشیییییداربوواین ڕاپەڕينەكەدا كەمتەرخەم نەكرد .ەل ڕاگەایندنەاکندا واڵاتین دهرهوه بە
ڕێككسیییییتین ڕاپەڕينە كە ،بە دژايەتيكردین پانتوركزیم گوانهباردهكران ،انووانتۆرهی
بەكرێگریاو و دهسكەلی بێگانە ،بەاتيبەیت بەريتانيا و تەاننەت يەكێیت سۆڤێیت دۆست
و هاوپەمیانی ش يان ،دەخ س تە پاڵ بە شداربوواین ڕاپەڕينەكە؛ گوايە ئەو واڵاتنە بەنيازن
تورکيا پارچەپارچە بكەن و ڕێگە ەل چەس ی پاندین دهسییەاڵت و ایسییا دهگرن .ەل هەمان
اکتیشییدا ،ەل دهرهوه تێرمينۆڵۆجيەك تراین بەاکردههێنا :ش ی ێخ سییەعيد و هاوڕێاكنيان
بە كۆنەپەرست ،دهمارگریی ئايیین انودهبرد .ەلليەیک تریشەوە ،پروپاگەندەی ئەوەاین
دەکرد ،کە ئاماجن ڕاپەڕينەکە گێڕانەوهی سیییییوڵتانە .تەاننەت سییییییەرۆك دادگای
سیییەربەخۆیی ەل ئەنقەره ڕاگەایندنێك سیییەابرهت بەوه باڵوكردهوه ،كە گوايە سیییوڵتان
هەڵگریسیییێنەری سیییەرهك ڕاپەڕينەكەيە ،و دهيەوێت ەلم ڕێگەيەوه بۆ سیییەر تەخت
بگەڕێتەوه و خەلفەیت عوسامین زيندووباكتەوه ،ئۆتۆنۆم بۆ كوردس تان دابنی باكت و
پايتەخت ەل ئەنقەرهوه بۆ ئەس تەمبووڵ بگێڕێتەوه(.زانر سلويب)١٠٤-١٠٣ :١٩٩٧،
بەاڵم سییەرکوتکردین ڕاپەڕيین  ١٩٢٥و سیی ياسییەیت شییۆڤێنيانەی ڕژێم کۆماریی
هيچ کوردی چاوترسیییێن نەکرد و ئاسییی تەنگ ەلبەردەم ڕاپەڕين و سیییەرهەڵداین نوێدا
درو ستنەکرد و کورداین خێو جەلیل بە ڕێبەری بەرخۆ ساڵ ١٩٢٦دا ده ستيان بە
ڕاپەڕين كرد .بەدوای ئەواندا ،ەل ئاایری  ١٩٢٧دا كورداین انوچەی چيااکین ساسون،
ابشییوری ڕۆژئاوای شییاری موش ،بە ڕێبەری مەمحود عەیل يونس ڕاپەڕين .توانرا ئەم
ڕاپەڕينە ەل انوهڕاسییی یت حوزهيراندا سیییەركوتبكرێت ،ئەویش زۆر بە ئاسیییاین نەكرا .ەل
كۆاتیی ئابدا خێوەاکین مۆتاكن و ڕۆژاکن ەل انوچەی بەدلیس ،هێرشییییی يان بۆ سیییییەر
بەدلیس برد و هێو تێليگرایف ڕێ گای بەدلیس و ئا مەداین بڕی .ەل هە مان اک تدا
پشییییی ێوی ەلانو كوردی انوچەی ئەرجیش ،ەل ابكوری دهرایچەی وان دروسیییییتبوو.
هێزهاکین سییوپای تورك  ،بە مەبەسیی یت ترسییاندن دوو كەەلسییەراین بە ێب لشییە ەل
گۆڕهپاین شاری ئەرجیشدا هەڵوایس(.ئەفراس ياو هەورام )١٤٤ :٢٠٠٣،
ەل ئەيلول -ترشیییيین يەكەم ١٩٢٧دا ڕاپەڕيوان سیییەرابزه هەواڵگرييەاکین سیییەر
ڕێگای ئمیەجە -ئەرزەڕۆميان چەككرد و هێرش ی يان بۆ سییەر شییارۆچكەی سییۆگيوتک
برد .زانياری ەلسییەر جووڵەی كوردی انوچەاکین ابشییوری ئەرزەڕۆم ،دێرس ی می ،پاڵو،
هەروهها مەڵەزگرت هەبوو .ڕووداوی گەوره ەل انوچەی ئيگدير -ابيەزيد ،سییییی نوری
ئێران ڕوويدا .ەلم انوچەيە چەند دهسیییی تەيەك ڕێككرا ،کە  ٨هەزار دهبوو .ئەم هێزه
ەل سییەرهاتدا خەابتێك زۆر سییەركەوتوو و ش ی ێلگریانەی دژ بە هێزه نزیاميە توركەاکن
دهكرد .ش ێخ قادر و حەسۆ برۆ تێلک ،ئيحسان نوری پاشا ،ئەيوب ئاەا ،عەیل مریزا
شیییەمشیییەدينسیییك  ،ەل كورداین پشییی تقەفقاز و هيرت ڕێبەرايەیت ڕاپەڕينەكەاین دهكرد.
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جمةل جامعة التمنية البرشية
پەيوهندی خزمايەیت ەل نێوان بەشیییداربوواین ڕاپەڕينەكە و هەموو خێوەاکین انوچەكە و
انڕاس تەوخۆش خانەاکین ماكۆدا هەبوو)Заря Востока,1929.4.19(.
 ٤.٢ڕاپەڕيین ئارارت(ئاگری) سااڵین ١٩٣٠ - ١٩٢٧
دوای شییكس ی تێناین ڕاپەڕينەكەی سییاڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەری ش ی ێخ سییەعيد ،ئەو
كوردانەی ەل دهسییییییت زوڵموزۆری دهسییییییەاڵتداراین تورك ،كە پەاناین بۆ واڵاتین
ئەوروپی و ڕۆژهەاڵیت انوهڕاست ،وهك سورای و میرس بردبوو ،ەلگەڵ ئەو كەسانەی
تردا ،كە هێشیی تا ەل سیی نورهاکین ابكوری كوردسیی تاندا بوون ،ەل سییاڵ  ١٩٢٦دا بە
مەبەس یت ڕێككستین چالك گروپە كورديە س ياسیيە جياوازهاکن ،سەراین خێوەاکن،
كەسییییییاین انوداری انو كۆمەڵگەی كوردی و ئامادهكردین ڕاپەڕيین نوێ ،خۆاین بۆ
بەسییتین كۆنگرهی گەیل كورد ئامادهكرد .دوای وتووێژێك دوورودرێژ ،ەل ئایب سیاڵ
١٩٢٧دا ەل انوچییەيییەك دوور ەل دەسییییی یت دەوڵەیت تورکيییا ،نوێنییەراین"كۆمییەڵیەی
سیییییەربەخۆیی كوردسییییی تان"" ،كۆمە ڵەی كۆمەاڵيەیت كوردی"" ،كۆميتەی ئازادی
كوردس تان" و كە ساین انوداری كوردی بە شداری كۆنگرهكەاین كرد ،كە  ٤٥ڕۆژی
خییااینیید .يییەكییەم كۆنگرهی دامییەزرانییدین کۆمەڵەی"خۆيبوون" ەل ئییایب  ١٩٢٧دا ەل
هاوينەهەواری بەمحدوین لوبنان بەسیییییرتا(.بەلاک شیییییێركۆ )١٩٠ :١٩٩٠،ەلو كۆنگرهيەدا
ڕێبەری پاریت"داشییییی ناك"ی ئەرمەین وه هات پاپازاین ئامادهبوو .ەل كۆنگره كەدا
كۆمەڵێك بڕایری گرنگ درا ،وهك -١ :هەڵوهشیییییاندنەوهی هەموو پارت و ڕێككراوه
كوردييەاکن و دامەزراندین پارتێك گەوره بە انوی "خۆيبوون"؛ درێژهدان بە خەابت
دژ بە دهوڵەیت توركيا ات دهركردین دوايەمنی سەرابزی تورك ەل خاك كورد س تان؛ -٣
دهسییییی تپێكردن بە ڕاپەڕينێك سیییییەراتسیییییەری ،بەو مەرجەی :ئا -دروسییییی تكردین
فەرماندهييەك سییەرهك بۆ هەموو هێزه نیشییتامینپەروهره كورديەاکن؛ ێب -ڕێككسییتین
هەموو هێزه چەكدارييەاکن ەلسیییەر شییی ێوهی سیییەرابزی و چەكداركردنيان بە نوێرتين
چەك؛ اک -دروس تكردین انوهندێك گش یت و سەركردايەتيەك اباڵ ەل يەكێك ەل انوچە
چياييەاکین كوردسییی تاندا؛  -٤دروسییی تكردین پەيوهندی دۆسییی تانە و درێژخايەن ەلگەڵ
حكومەتەاکین ئێران و سورای ،ڕێزگرتین ئەو مافانەی كە گەیل كورد ەل سايەی ڕژێم
مە نداتدا ایخود ڕێكەوتنە نێونە تەوهييەاکندا بەدهسییییی یت هێناوه و داوانەكردین مایف
س يایس تر ەل حكومەیت ئەو دوو واڵتە.
بۆ چارهسیییییەركردین ئەو كێشیییییانەی ەل نێوان گەیل كورد و ئەرمەندا ،بە ابش زانرا
گفتوگۆ ەلگەڵ پاریت داش ناك بكرێت .ئەگەرچ دەسەاڵتداراین يەكێیت سۆڤێت ،ئەم
نزيکبوونەوەاین ،وهك هاوپەمیانيەك دژ بە خۆاین دادهان ،تەنيا ەلبەر ئەو هۆيەی ،كە
پاریت داشییییی ناك دژ بە ڕژێم سیییییۆڤێیت بوو .هەرچەنده هاواکریی نێوان بزووتنەوەی
ڕزگارييكوازيیی كوردسییی تان و پاریت داشییی ناك شیییتێك نوێ نەبوو ،ڕهگ بۆ كۆاتیی
سیییەدهی نۆزدەيەم دهگەڕايەوه .ەل انوهڕاسییی یت نەوهدهاکین سیییەدهی نۆزدەيەم ڕێبەراین
داشییییی ناك ەل جنێڤ چاواین بە عەبدولڕهحامن بەدرخان كەوتووە و ەلسیییییەر ئەگەری
يەككسیییییتین خەابیت كورد و ئەرمەن گفتوگۆاین ەلگەڵدا كردووە .تەاننەت هەر بۆ ئەو
مەبەسییی تە ،عەبدولڕهحامن بەدرخان واترێك بە كوردی و بە گرافيك عەرهیب ەلسیییەر
نزيكبوونەوهی كورد و ئەرمەن ەل "تروشلو -ئااڵ"دا نوس يووە (.أأمری ،ب .ە)١٨ :،
ئيحسان نوری پاشا ساڵ  ١٩٢٧دا وهك نوێنەری شۆڕشگێڕاین ئاگری(ئارارات)
ەل كۆنگره كەی "خۆيبوون"دا بەشییییییداريكرد ،و هەر ەلوێش ئەرك دا مەزرا ندین
انوهندێك خەابیت چەكداری پی س پێردرا .بەو پێيەی زۆر شارهزای انوچەی ئارارات
بوو ،ەل ڕووی جوگرایف و تۆپۆگرافيەوه بە شوێنێك سرتاتژیی دادهان ،چيااکین ئاگری
بۆ جێگەی دامەزراندین انوه ند هەڵژبارد .ئە گەرچ ەل هەڵژباردین چيااکین ئاراراتدا
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ڕهچاوی پشییییتيوانيكردین ئەرمەنە داشیییی ناكەاکنیش كرابوو ،چونكە بە بۆچووین ئەوان
چيااکین ئارارات ،کە ەلسیییییەر سییییی نوری ئەرمين يا بوو ،هەر ەلوێشیییییەوه سیییییاڵ
١٩٢٠داش ناكەاکن ڕاونرابوون ،کە دهاینویست خەابت بۆ ڕزگاریی بكەن .ەل ليەك
ترهوه ،ئارارات ەلسییییەر سیییی نوری ئێران بوو ،هەر خودی ئارارایت چبوك ەلانو ئێراندا
بوو .ئێران ەلو ڕۆژگارهدا و بەاتيبەیت تەورێز انوهندی سییەرهك خەابیت داش ی ناك بوو،
هیییەر ەلوێشییییییییەوه ایرمیییەیت سییییییییەرابزی بییۆ شیییییییۆڕشیییییییگییێ یڕاین ئیییارارات
دهچوو(.شەرەفکەندی)١٥٢-١٥١ :١٩٩٥،
هەر بەم ش ی ێوهيە ،پاریت داش ی ناك سییاڵ  ،١٩٢٨بە مەبەس ی یت انردین ایرمەیت و
هاواکری ڕاپەڕيین ئاگری ،نوێنەری خۆاین ئارداش ئەەلشیییییگریاین ەل تەورێزهوه بۆ
چيااکین ئارارات ڕهوانەكرد .بەاڵم ەلوێ کەوتە بەرده س یت سەرابزه ڕوسەاکن ،ڕهوانەی
ئییێییريییڤیییانییيیییان كییرد و دواتییر بییۆ تییفییلیییییس و ەلوێ بییێسییییییییەروشیییییییوێیین
مايەوه(.شەرەفکەندی)١٩٩٥:١٥٢،
ئینگلزیهاکنیش بەرامبەر بەم ڕاپەڕينە دهس ی تەوسییان نەوهس ی تان و هەوڵياندهدا ،وهك
كێ شەی موسڵ ،بۆ مەبە س یت خۆاین ەل چاره سەركردین كێ شەاکنيان ەلگەڵ توركيادا،
کۆمەڵەی خۆيبوونیش بەاکربێنن .ەل بەر ئە مە هيچ جۆره ایرمەتيەك گەیل كورداین
نەدا ،بەڵكو اکتێك كێشیییییەاکنيان ەلگەڵ حكومەیت توركيدا چارهسیییییەركرد ،بە تەواوی
کۆمەڵەی خۆيبوونيان قەدهەەكرد .بە سوودوهرگرتن ەلو هاواکرييەی نێوان خۆيبوون و
داشییییی ناك ،هەر شیییییتێك ەل كوردسییییی تان ڕووی بدايە ،دهاینوت كە ئینگلزیهاکن ەل
پشیییییتيەوهن .يەكێیت سیییییۆڤێتیش نەك هەر ابوهڕی بەو پروپاگە ندانە دهكرد ،بەڵكو
چاویش ی ەل ئاسییت ئەو اتوااننەدا دهنوقاند ،كە ڕژێم تورك ەل كوردس ی تاندا ئەجنام
دهدا( .گەوراین)٢٩٤ :٢٠٠٠،
وردهورده ،ەل گەڵ بەهێزكردین پێگە و پتەوكردین ڕێككسیییییتین انوچەاکین چالك
ڕاپەڕيواین ئارارات ،ڕاپەڕيواین كورد سیی نوری دهسییەاڵتيان فراوانكرد .پەرهسییەندنێك
ەلو جۆره ،نيگەراین دهسییەاڵتداراین تورك گەورهتر كرد و پاڵ پێوهانن بری ەل گفتوگۆ
بكەنەوە ،بەاڵم هيچ ئااکمێكيان دهسییییتنەكەوت .ڕاپەڕيواین كورد بە شیییی ێوهيەك نوێ
درێژهاین بە خەابتە كەاین دا .ەل  ١٣حوزهيراین  ١٩٣٠بۆ ماوهی چە ند هەفتە يەك
شیییەڕی زۆر قورە كرا و هێزهاکین حكومەت شیییكسیییتيان پێهات .هێزهاکین ڕاپەڕين
توانيان  ٢٠٠٠ەل دوژمن بە ديل بگرن ٦٠ ،مەترهلۆز و  ٢٤تۆپيان دهس ی تكەوت و
 ١٢فڕۆكەیشیی يان بەردايەوه .بەاڵم ،ەلگەڵ ئەوهشییدا هێزهاکین حكومەت ،بە ایرمەیت
فڕۆكەی جەنگیی ،توانيان ەل هە مان مانگدا تە نگ بە هێزهاکین ڕاپەڕين هەڵبچنن و
انچاراین بكەن بەرهو انوچە چياييەاکین سییییی نوری توركيا -ئێران هەڵبێن .ەلم اک تە
انسیییییكەدا ئێران ایرمەتيەك زۆری هێزهاکین توركيای دا؛ ئێران ڕێگەی بە سیییییوپای
تورك دا بەانو س ی نوری ئێران بڕوات و ەل پش ی تەوه سییوپای هەردوول هێرش ی يان بۆ
سەر هێزه چەكدارييەاکین كورد برد.
حكومەیت ئێران ەل سەرهاتدا هەڵوێستێك تری هەبوو .بەهۆی ئەوهی ئینگلزیهاکن
ەل هاتنەسیییییەرتەخیت دهسیییییەاڵت ەل سیییییاڵ ١٩٢١ایرمەیت ڕهزای شیییییای دابوو،
پەيوه ندي يەك بەتنی ەل نێوان يا ندا هەبوو .هەر ەل بەر ئەوه دهسییییییەاڵ تداراین ئێران
چاوپۆش يان ەل بووین ئەرمەنە داش ناكەاکین دۆس یت بەريتانيا و كوردی دۆس یت ئەرمەن
دهكرد ،ئەمەش بۆ توركيا مايەی نيگەراین بوو .بەاڵم ەلگەڵ ئەوەشیییدا حکومەیت ئێران
و توركيا دەسیییییتيان بە وتووێژ کرد و وهك چاوهڕوانیش دهكرا بە سییییییەركەوتوویی
كۆاتيهيیات .ەل ئیااکم ئەم ڕێکەوتنەدا ەل ەل كۆاتیی ئیەيلودلا هێزهاکین تورکيیا بۆ انو
ئێران چوون و ەل لی پشیی تەوه گەمارۆی هێزهاکین ڕاپەڕينيان دا .ڕهزا شییا ،نەك هەر
ئەو هارياكرييە كەمەی ەل كوردهاکن بڕی ،بەڵكو هێزیشییی بۆ گرتین ڕێگاوابنەاکن انرد
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بۆ ئەوهی ڕێگە ەل ئەگەری پەڕينەوهی سییییی نور بۆ انو خاك ئێران ەل ڕاپەڕيواین كورد
بگرن ،يییەكێیت سیییییۆڤێتیش سییییی نورهاکین خۆی زۆر بییە تونییدی ەل ڕووی كورددا
داخسیییییتبوو .ەل كۆاتييدا ،ەل  ٢٣حوزهيراین سیییییاڵ  ١٩٣٠دا ئێران بەيەكلارهك
دهسیییییت بەرداری ئارارایت چبوك بۆ تورك يا بوو ،ەل بەرام بەردا انوچەی خوارووتری
دهس تكەوت(.شەرەفکەندی)١٥٦ :١٩٩٥،
حكومەیت توركياش ەل بەرامبەردا ،ەلسیییەر گفتوگۆ ەلسیییەر پریس سییی نور ،ەلگەڵ
دهسییییییەاڵتداراین ئێراین ڕێكەوت :توركيا ەل بەرامبەر انوچەاکین ابكور و ڕۆژهەاڵیت
چيااکین ئاگری ،كە ڕێگای ەل بەردهم هێرشیییییكردن بۆ سییییییەر بنكەاکین ڕاپەڕينە كە
دهركردهوه ،دهسیییییت بەرداری انوچە سییییی نورييەاکن بۆ ئێران دهبێت .ەل ئااکم ئەم
سییییازشییییكردنەدا ،هێزهاکین سییییوپای توركيا توانيان گەمارۆی هێزهاکین ڕاپەڕيین كورد
بدهن .دهسەاڵتداراین تورك ،ەلگەڵ ئەوهشدا ،كە نزيكەی  ١٠٠هەزار سەرابز و پرت
ەل  ١٠٠فڕۆكەی جەنگیی بۆ تێكشییییاكندین ڕاپەڕينەكە انردبوو ،بەاڵم نەاینتواین بە ێب
هیییاريییاكریی واڵاتین دراوسیییییی  ،بیییەو ئیییااکمیییە بییگیییەن كیییە پییێییی گیییەیشیییییینت.
(زانر سلویب)١٥١ :١٩٩٧،

دوايەمنی هێریش هێزهاکین توركيا ەل  ١٦تەموزدا ەل ابكورهوه بوو .دوای  ٣ڕۆژ
بەرزاييەاکین سییییییەردار -بوواڵغ  ،نێوان ئارارایت چبوك و مەزنيان گرت ،ئە مە بووه
هۆی داخسیییتین اتکە ڕێگەی پاشیییەكشیییەی ڕاپەڕيواین كورد ،هەربۆيە انچاربوون ەل
انوچەی جياوازدا باڵوە بکەن .بەم جۆره ،ڕاپەڕيین ئارارات(ئاگری) سیییەركوتكرا و ەل
خوێندا گەوزێرنا .سوپای تورك پرت ەل  ٢٠٠گوند و ئاوایی كوردی وێرانكرد و ،چەند
هەزارێك ڕاپەڕيوی كوردی ەلانوبرد .ژمارهی كوژراوان ،بە خێزان و مناڵەوه ١٥-١٠
هەزارێك بوو .بێجگە ەلوهی ەل دادگای ئەده نەش ،كە ئاایری  ١٩٣٢دا دامەزرا،
اتيبەت بەوانەی ەل انوچەی ئاراراتدا بەديل گریابوون ،فەرماین ەلسییییی ێدارهدان بۆ ٣٠
كەە ،و زيندانیی  ٥٨دهركرد( Гасратян,1990: 168) .
ەلگەڵ ئەوهشییدا ڕاپەڕيین ئارارات سییەرنەكەوت ،بەاڵم بۆ خۆی بەڵگەيەك دایر و
ئاشیییییكرای هەراشییییی بوون و پێگەیشیییییتین هوشییییی ياریی نەتەوهیی كورد بوو ،ەلگەڵ
پەيدابووین هێزی س ياس یی ڕێكخەر و پاڵندانەری ڕاپەڕيندا ،رۆڵ کەسايەتیی ئايیین
و شی ێخەاکن بۆ يەكەجمار ەل مێژووی شییۆڕش و ڕاپەڕينەاکین كورددا ،زۆر سی نوردار
بوو.
 ٥.٢هەڵویس یت سۆڤێت بەرامبەر بە خەابیت کورد ەل بیس تەاکندا
حکومەیت سییۆڤێیت ەلوانەيە ەل سییەرەاتدا کەمێك هەڵوێس ی یت دۆس ی تانەی بەرامبەر
دۆزی کورد ەل تورکيادا هەبووبێت ،بەاتيبەتیش اکتێك لێننی هێشییییی تا شیییییتێک هەر
بەدەسییییی تەوە مابوو .ئەمەش دەتواننی بەپێی ئەو هەڵوێسییییی تە هەڵيبسیییییەنگێننی ،کە
وەزيری دەرەوەی ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ەل حوزەيراین ١٩٢٠دا بە انمە بۆ سییییەرۆیک
ئەجنومەین تورکيا مسی تەفا کەمایل نووسیییبوو":حکومەیت سییۆڤێیت ليەین پرينسیییپەاکین
سییی ياسیییەیت دەرەوەی حکومەیت توریک اتزەپێگەیشییی توو دەگرێت ،بەاتيبەتیش داین
مییاف بە کەمییايەتيە نەتەوەييەاکن و ەلانواینییدا نەتەوەی کورد ەل ڕێگەی ڕيفرانییدۆم
گشییییی یت سیییییەربەخۆوە ،کە میییایف چیییارەی خۆنووسییییینی بەدەسیییییتهبێنێیییت".
(فٶاد ساکو)١٩٨٧:٤٥،

بەاڵم يەكێیت سییییۆڤێت ەل دوای مۆركردین ڕێكەوتن ەلگەڵ توركيا و ئێران سییییاڵ
 ،١٩٢١بەهيچ شییییی ێوه يەك ئا مادهی پشیییییتيوانيكردن و هاواکريكردین بزووتنەوە
ڕزگارييكوازیی كورد نەبوو .هەڵوێس یت حكومەیت سۆڤێیت سەابرهت بە پریس كوردی
پرۆتورك و دژهكوردانە بوو ،ئەمەش بە ئاشكرا ەل دوو توێی چاپەمەنيەاکین بیس تەاکن
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و سیییییيەاکین سییییەدهی بیسیییی تەمدا بەدی دەكرێت .هەر بۆ منوونە ،ەل ابرهی هۆاکین
سەرهەڵداین ڕاپەريین ساڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەریی ش ێخ سەعيد ،ەل ڕۆژانمەی"پراڤدا"
ەل  ٢٦شوابیت  ١٩٢٥دا ،جەخت ەل سەر ئەوه كرابوو ،كە "ڕاپەڕينەكە ئاڕاس تەيەك
كۆنەپەرسیی تانەی هەيە و ئاماجن دژايەیت و تێكشییاكندین بزووتنەوە انسیی يوانلیسیی یت-
شیۆڕشیگێڕی توركيا بەپشیتيوانیی واڵاتین ڕۆژئاوايە .ابە ەل پەيوهندی نێوان فاكتەری
ئايیین و انوچەاکین سیییییەرهەڵداین ڕاپەڕينەكە كرابوو :انوچەاکین ڕۆژهەاڵیت توركيا -كە
گردبوونەوهی توێژی كۆنپارێزی گروپە دهرهبەگ و فيوداڵەاکن ڕۆڵ گەورهی هەبوو.
هەر بۆ ئە مانیش زۆر ئاسیییییان بوو ،مێشیییییك توێژه نەخوێنەوارهاکین كۆمەڵگە ،ەل
جوتياران و كۆچەرييەاکن قۆرخ بكەن .هەروه ها ابە ەل ڕۆڵ بەريتانيا ،ەل ڕێگەی
موسیییییوەوه كرابوو ،بەو پێيەی ڕاپەڕينە كە ەل انوچەاکین سییییییەر سییییی نوری عێراق
دهسییییی تیپێكردووە و گوايە دهوڵییەیت نوێی توركيییا" ،بییەرهییەم " بزووتنەوەيییەك
ڕزگییارييكوازيیی بووه و ،ئینگلزیهاکنیش بییە نيییازی سییییییەركوتكردین ئییەو بزووتنییەوه
"پێشییییكەوتنكوازه" ڕاپەڕيین ەل انوچە ڕۆژهەاڵتيەاکین توركيا ڕێككسیییی تووه .هەروهها
واڵاتین ڕۆژئاوا ،ەل سی ياسییەیت پرۆتورك يەكێیت سییۆڤێتدا ئەوه دهبينن ،کە ڕوسی يای
سیییییۆڤێیت هەوڵ بۆ بەهێزكردین پێگەی خۆی ەل قەفقاز و سیییییڕينەوهی تەواوی ڕۆڵ
توركيییا دهدات ،و بییەمییەش دهاینییەوێییت درز ەل نێوان يییەكێیت سیییییۆڤێییت و توركيیا
دروسییتبكەن .وهكو گروپی چەتە و ڕێگریش تەماشییای بەشییداربوواین ڕاپەڕينەكە ،دژ
بە ڕژێم نوێ و س يا س یی م س تەفا كەماليان دهكرد ،هەر بۆيە پێ شنياری ئەوه ش يان
دهكرد ،كە دهب ێت بێ بەزهي يا نە وهك دوژم ناین شیییییۆڕش سییییییەراین پانبكرێ تەوه(.
هەورام  ١٢٣-١٢٢ :٢٠٠٣،و )١٢٨-١٢٧

توێژەراین مێژووانیس سیییییۆڤێیت ،کە ابیس ئەو قۆانەە دەکەن ،زۆرتر ەلژێر
اکريگەریی ئايديۆلۆژایی پاریت کۆمۆنیس ی یت سییۆڤێت و پابەندی ئەو س ی نوورانە بوون،
کە بۆاین دانرابوو ،هەر بۆيە ،اکتێییك ابیس ڕاپەڕين و جوواڵنەوەاکین کورداین ەلو
ماوەيەدا دەکرد ،مۆرکێک کۆنەپەرسییییی تانە و بەکرێگریاوانەاین پی دەدان .ئەمە جيا
ەلوەی سییەرچاوەی زانيارييەاکنیشیی يان ،ئەو هەواڵ و باڵوکراوانە بوون ،کە حکومەیت
کەمالیی باڵواین دەکردنەوە.
ەل ڕۆژانمەی"زارای ڤۆس ی تۆاک" ەل  ٤نیسییاین  ١٩٢٥یشییدا ،جەخت ەلسییەر ئەوه
كرابووەوه ،كە ئايديۆلۆجيای ئايیین -ئەرگومێنیت سییییی ياسییییی یی ڕاپەڕيواین كورد بوو،
هەروهها هاتنەسیییەرتەخیت عیسیییمەت پاشیییا كۆاتیی بە "ایريەاکین" سیییەرمايەی بێگانە
دههێنێت .بێجگە ەلوهی ،حكومەیت سۆڤێیت نەيدهتواین چاو ەل ئا ست هاواکرييكردین
نێوان ڕاپەڕيین ئارارات و داش ناكە ئەرمەنيەاکن بنوقێنێت .ەل گەرمەی ڕاپەڕيین ئارارات
سییاڵ  ١٩٣٠دهسییەاڵتداراین سییۆڤێیت سییەرقاڵ ڕاوانن و سییەركوتكردین چالكەاکین
بزووتنەوە انس يوانلیس یت ەل ئەرمينيای سۆڤێیت بوون ،س نورهاکنيان ەلگەڵ توركيادا،
ەل انوچەی ڕوابری ئاراە ،داخسییتبوو و بەهيچ ش ی ێوهيەك بواری پێگەیش یتین هيچ
جۆره ایرمییەتيییەك ەل كورد و ئییەرمییەنییەاکین سیییییۆڤێییت بۆ ڕاپییەڕيواین ئییارارات
نەدهدا(.شەرەفکەندی)١٥٣ :١٩٩٥،
بێجگە ەل پەيوهندی دۆس تانەی يەكێیت سۆڤێت ەلگەل ئێران و توركيا ،هاواکریی و
هاوپەمیاین نێوان ڕێككراوه كوردييەاکن و پاریت داش ی ناك ئەرمەین ،يەكێیت س یۆڤێت
هۆيەك تریشییییی بۆ دژايەتيكردین ڕاپەڕيین كوردی هەبوو ،كە ەل نزيك سییییی نورهاکین
ابشییوری سییەرهیەڵدابوو .ئەویش ئەو ابيەخە بوو ،كە ئينتەرانس ی يوانڵ دووەم ،كە ەل
ڕێگەی ئەرمەنە داشیییی ناكەاکنەوه بە ڕاپەڕيین كوردی دابوو .سییییەابرهت بەمە توێژهری
ئازهرابجیاین ئا .بوكشییی پان ەل كتێبەكەيدا"كوردهاکین ئازهرابجیان" دهنوسیییێت":تەاننەت
دوژمنە چينايەتيەاکنیشیییامن ەل ئينتەرانسییی يوانڵ دووم انتوانن دان بەمەدا نەنێن .ئەمە
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زۆر بییە ڕووین ،ەل اکیت گفتوگۆكردنییدا ەلسییییییەر پریس كوردی بییە پێی واتری ئییا.
جییەمییاليییان ،نوێنییەری پییاریت داشییییی نییاك دهردهكییەوت ،کە ەل پلێنوم كۆميتییەی
جێ بەجێكردین ئين تەرانسییییی يوانڵ دوو مدا ،كە ەل  ٢٥-٢٠ئایب  ١٩٣٠ەل زيورخی
بە سرتا .ئاشكرايە ،كە پاریت داش ناك وا چەند ساڵێكە ،بە پێی ئەو سەرپشكيەی ەل
کۆمەڵەی خۆيبوونەوە ەل ليییەن شییییی ێخ و فيۆداڵییە كوردهاکنییەوه پێی درابوو ،ڕۆڵ
انوبژيوان و "پارێزهری كورد" دهبیین"( Букщпан,1932: 89).
هەڵوێسییی یت يەكێیت سیییۆڤێت بەرامبەر بزووتنەوەی ڕزگارخیوازیی كوردی ەلسیییەر
ڕادهی دژايەتيكردین نێوان يەكێیت سییۆڤێت و ڕۆژئاوا دهس یتنیش یاندهكرا .ەلو دهمەدا ەل
مۆسكۆ ،وهك هەوڵدان بۆ ش ێواندین ابرودۆیخ انوچە س نورييەاکین ابشوری يەكێیت
سییییۆڤێت و هەروهها زاینگەایندن بە هەردوو حكومەیت"دژه ئمیپرایلیسیییی یت" ئێران و
توركيا ،تە ماشیییییای خەابیت گەیل كورد ەل پێناوی بەدهیێناین مافە نەتەوهاکنيان دهكرد.
ئەوهش ،كە ەل مۆسیییكۆ وهك بەشییی ێك ەل نەخشیییە و پاڵین ڕۆژئاوا تەماشیییای پریس
كوردييان دهكرد ،دواتر ،ئا .بوكش پان ڕووین دهاکتەوه":ئمیپرایلزیم ئینگلزیی سەرقاڵ
ئامادهكردین پەلمارێك بۆ سیییییەر واڵیت سیییییۆڤێتە ،ەل اکتێكدا يەكێك ەل بنكەاکین ئەم
پییەلمییاره بۆ داگریكردین پشییییی تقییەفقییاز و داپچڕيین ەل يییەكێیت سیییییۆڤێییت ،دهبێییت
ئەو"كوردس تانە سەربەخۆيە" بێت ،كە دهمێكە نەخش ێرناوه ،و ەل ڕۆژگاری ئێ س تاش
بە اتيبەمتەندييەك زۆرهوه س تافێك ئینگلزیی دهيزبوێنێت"(Букщпан,1932: 89).
شیییییوکری اکای ،وەزيری دەرەوەی تورک يا ەل گفتوگۆيەک يدا ەل  ١٣اکنوین دووەم
سیییاڵ  ١٩٢٥ەلگەڵ سیییوريتس ،نوێنەری بڕواپێکراوی يەکێیت سیییۆڤێت ەل تورکيا
دەڵێت":هەفتەيەك ەلمەوپێش مسکۆ ەل سییی نوری ئێران پەڕيوەتەوە .ئەم اکرە دەسییی یت
ئینگلزیی تێدايە ،ئینگلزیەاکن ،بە مەبەس یت ئابووقەدان و گۆشەگریکردین ش ێخ مەمحود
سییەرقاڵ ئامادەکردین اکرێکن ەل کوردسی تان .من ەلو ابوەڕەدام ،کە ئەمە هەڕەشییە بۆ
ئێمەش و بۆ ئێوەش دروست دەاکت" .نوێنەرەکەی سۆڤێتیش ەل وەاڵمدا ئاماژە بەوە
دەدات ،کە ەل ديداری پێشییووایندا وتوويەیت":بۆچووین خۆماەل ەلسییەر پریس کورد،
هەروەها مەتریس دەسییی توەرداین ئینگلزیەاکن ەل کوردسییی تان پەيوەسیییت بەو اکرەوە
خس تۆتە ڕوو .بەاڵم ئەو مەترس يانە ،نەك تەنيا بۆ ئێمە ،بەڵکو بۆ ئێرانیش هەڕەشەن.
ەل گفتوگۆاک مندا ەلگەڵ ابڵوێزی ئێرا ندا گەیشییییی وە ئەو بڕوايەی ،کە ئەویش ئەمە بە
ڕووین دەبينێت"(Документы внещней политики 1925,1963: 53-61).
ەل انمەی کۆمیسیییییاری اکروابری دەرەوەی يەکێیت سیییییۆڤێت بۆ نوێنەری يەکێیت
سیییییۆڤيت ەل تورکيا ەل  ٢٥ماریت سیییییاڵ  ١٩٢٥بە ئاشیییییکرا ئەوە دەردەکەوێت،
حکومەیت سۆڤێیت خەابت و ڕاپەڕيین کورد ەلو اکتەدا بە هانداین بەريتانيا و گوشارکردن
بۆ سیییییەر حکومەیت تورکيايە ەل پریس وياليەیت موسیییییڵ و نزيکبوونەوەی ەل يەکێیت
سیییۆڤێت دادەنێت .چيچێرين ەلو انمەيەدا دەڵێت":دایرترين سیییات ەل پەيوەندييەاکمنان
ەلگەڵ تورکيادا ەل ئێس ی تادا ئەو بەرەوپێشییچوونە بەرچاوەيە بە ئاڕاس ی تەی نزيکبوونەوە
لێامن .ئەمەش بەو گوشیییارەی بەريتانيادا دەردەکەوێت ،کە بەردەوام ەل بەهێزبووندايە،
هەر ەلو هۆشدارييەی ت رشيین يەکەمەوە سەابرەت بە س نوورەاکین موسڵ دەست
پێدەاکت و بە ڕاپەڕيین کوردیش دەگاتە لوتکەکەی ،کە هيچ گوماین تێدا نیيە ،ئەو
ڕاپەڕينە بە هاندان و پشییییتيواین هەمەليەنەی بەريتانيا دروسییییتبووە"(Документы .
)внещней политики 1925,1963: 102

وەك دەردەکەوێت هەڵوێس یت سۆڤێت بەرامبەر بە کێشەی موسڵ بەلی تورکيادا
شاكوەتەوە و داکۆیک ەل س ياسەیت حکومەتەکەی مس تەفا کەمال بەرامبەر بە بەريتانيا
سییەابرەت بەو پرسییە دەاکت ،ئەمەش بە ئاشییکرا ەلسییەر زاری چيچێرين ەل خویل
دووەم کۆميتەی انوەندی جێبەجێکردین يەکێیت سییییۆڤێت ەل  ١٨ترشییییيین يەکەم

جمةل جامعة التمنية البرشية
سییاڵ ١٩٢٤دا دەربڕاوە ،کە دەڵێت":انکۆیک نێوان تورکيا و بەريتانيا ەلسییەر موسییڵ
شیییی ێوەی چالیک جەنگیی کراوەی بەخۆوە گرتووە .ەلوە انچێت ،گفتوگۆکردن ەلابرەی
پریس موسڵ ەلليەن کۆمەڵ گەلنەوە ئااکمێک پتەوی هەبێت .زۆر بە ڕووین دایرە،
کە تورکيا ،ەلبەر خواسییییی یت ئینگلزیەاکن و سیییییەرمايەداراین تر بۆ زەوتکردین نەویت
موسڵ ،دەستبەرداری بەش ێک گرنگ گەەلکەی انبێت"Документы внещней (.

39

) 41بەاڵم دواتر ئەم بڕایرە جێبەج نەکرا و بە تەواوەیت کوردسییییی تاین سیییییوراین
هەڵوەشاندەوە  .يەکێك ەل هۆاکرە سەرەکييەاکین ئەم هەڵوەشاندنەوەيە ،ئەوە بوو ،کە
يەکێیت سیییۆڤێت ،وەك جاراین تر ،دەيویسیییت درێژە بە پەيوەندييە ابشیییەاکین خۆی
ەلگەڵ تورکيا بدات،ەلاکتێکدا تورکيا تویش کێشەی ڕاپەڕيین کورد ببوو.

)политики1924,1963: 503

هەرچەندە ەل ئااکم دانوسیی تاندین نێوان بەريتانيا و تورکيا ەل  ٥تەموزی ١٩٢٦دا،
تورکيا ڕێکەوتنێك ەلگەڵ بەريتانيا و عێراق مۆرکرد و بەپێی ئەم ڕێکەوتنە سییییی نوری
وياليەیت موسییڵ ،کە بە کردەوە ەل ڕۆژی مۆرکردین پەمیاین لۆزانەوە دایری کرابوو ،بە
هەنیییدێیییك گییۆڕانییاكريییيەوە دەسیییییییتیینیییشییییییییانییکییراДокументы внещней (.
)политики1925,1963: 763, п. 11

هەر ەلم ڕوانگەيەوە و ەلژێر اکريگەریی پەيوەندييەاکین سییۆڤێت ەلگەڵ تورکيا و ەل
هەمان اکتدا بووین ئازەری موسیییاوایت توندڕەو ەلانو دەسیییەاڵیت کۆماری ئازەرابجیاین
سۆڤێتيدا ،بڕایر ەل سەر هەڵوە شاندنەوەی کورد س تاین سۆڤێیت "کورد س تاین سور"
درا.
شیییاایین ابسیییە ،کوردی پشییی تقەفقاز،کە زۆر بە گەرمیی پێشیییوازييان ەل شیییۆڕیش
ئوکتۆبەر کردبوو ،چاوەڕواین ئەوەاین دەکرد ،کە اکنگايەیک نەتەوەیی سیییییەربەخۆاین بۆ
دروست بکرێت .ئەوە بوو ەل اکنوین دووەم ساڵ ١٩٢٣دا سەرۆاکيەیت ئەجنومەین
انوەندیی ئازەرابجیاین سۆڤێیت بڕایرێک سەابرەت بە ئوێزد(قەزا) ێک کوردی دەرکرد
و ەل  ٧حوزەيراین هەمان ساڵدا ،فەرماین"دامەزراندین کوردس تاین ئۆتۆنۆم " دەرکرد،
کە "انوەند و س نوورەکەی ،دوای دەستنیشانکردین س نووەرەاکین انگۆرین قەرەابیخ
ئوتۆنۆم دایریی دەکرێت".
هەرچەندە ەل ڕاسیییتيدا انوچەی کوردی ەلنێوان سیییااڵین ١٩٣٠ – ١٩٢٣دا هيچ
سییی تاتویس قەوارەيەیک خاوەن ئۆتۆنۆم نەبوو .هەرچ تێرميین "کوردسییی تان"یشیییە،
وااتيەیک ئەتنۆگرافیی هەبوو ،بەڵکو بۆ دایرييکردین انوچەيەیک ئییازەرابجیییان بوو ،کە
کورد بە چڕیی و پێکەوەیی تێيییدا دەژاین ،کە  %٣٠هەرێمەکەاین پێییك دەهێنییا.
)(Бугай,1993: 40

بەاڵم انسییی يوانلیسییی تەاکین ئازەرابجیان ،هەرچەندە اکریت کۆمۆنیسیییتيان ەل گریفاندا
بوو ،بریاین دەکردەوە ،کە چۆن دەبێت ەل تورکيا بگوترێ ،کورد و زماین کوردی نیيە،
ەل هەمان اکتیشییییییدا ەل ئازەرابجیان انوچەی کوردان و زماین کوردی و قواتخبانەی
کوردی هەبێت ،هەر بۆيە بە ش ێوەيەیک انئاشکرا و بەهنێین هەموو شتێکيان ەلانوبرد
و هاتنەسەر ئەو بڕایرەی ،کە کورد ەل ئازەرابجیانیش نیيە(.دێرك کينان)٥١ :٢٠٠٠،
بەهۆی ئەم سییییی ياسیییییەتە شیییییۆڤێن يانەوە ،گرژیی و ئاڵۆزييەاکین نێوان کورد و
دەسیییییەاڵ تداراین ئازەراب جیان ڕۆژبەڕۆژ توندتر دەبوو .زۆر ەلو کوردانە ەل ئە جنام
تواندنەوەی س ياسیيەوە کران بە ئازەریی و ڕەوشەکە گەیش تە ئەوەی ەل زۆر گوند و
انوچەی ئییازەرابجی یانییدا بەاکرهێنییاین زمییاین کوردی قەدەەە کرابوو ،هەر بۆ منوونە ەل
شارۆچکەی کەمالیی انوچەی لچيندا ،ەلژێر گوشاری موساواتیيەاکندا زماین کوردی
قەدەەە کرا و پرۆسەی تواندنەوە تەاننەت اکیت ڕاگەایندین کوردس تاین سۆڤێتیش هەر
بەردەوام بوو (Бугай,1993: 40).ەل ئاایری ساڵ ١٩٣٠شدا بڕایری هەڵوەشاندنەوەی
هەموو انوچە بەڕێوەبەرايەتیيەاکین ئازەرابجیان درا و ەلو ڕاگەای ندنەی ەل  ٢٥ئاایردا
ەلليەن سەرۆاکيەیت ئەجنومەین انوەندیی ئازەرابجیاین سۆڤێتيەوە دەرچووبوو ،هاتبوو،
کە "دەبێت ەلانو سییی نوری هەرێم قەرەابخدا هەرێمێک سیییەربەخۆی کوردسییی تان
دروست بکرێت ،کە ەلانو س نوری قەزای کوردی پێشوو ەلگەڵ انوچەی زەنگياڵن
و بەش ی ێك ەل انوچەی جوبرايلیی و انوەندەکەی شییاری لچنی بێت"(Бугай,1993: .

دەرئەجنام
ڕوس يای سۆڤێیت ،کە ەل ئەجنام شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ ١٩١٧دا ەلسەر بەیش
زۆری خایک ئمیپراتۆریی ڕوسیییی يا دروسییییتبوو ،ەلگەڵ ئاشییییکراکردین بەندە هنێنیيەاکین
پەمیاین سیییايکو – پيکۆی سیییاڵ ١٩١٦دا ،پەمیاین برێسییی یت سیییاڵ  ١٩١٨ەلگەڵ
ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوسامنیيدا ،بەپێچەوانەی خواس یت واڵاتین ئەنتانت بەست؛
ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوس یامنیی پابەندی ئەو ڕێکەوتنە نەبوون ،هاواکت ەلگەڵ هێرش
و پەلماری واڵاتین ئەنتانت و هاواکرييکردین نەایراین انوخۆیی حکومەیت سۆڤێیت ،بۆ
ماوەيەك داگریاین انوچەاکین ڕۆژئاوا و ابشوری ڕوس يااین داگریکرد؛
ەل ئااکم ئەو پەلمار و داگریاکرييەنەدا ،ەل ابشوری ڕوس يا چەند کۆمارێک دژی
بەلشەڤيکەاکن ەل ئازەرابجیان ،ئەرمينيا و گورجس تان دروستبوون؛
دوای کۆاتیی جەنگ جهيانیی يەکەم و سەپاندین کۆمەڵێك مەریج سەخت بەسەر
دەوڵەیت عوسامنیی و داگریکردین بەش ێک زۆری خاکەکەی ەل تورکيای هاوچەرخدا ،ەل
ڕۆژهەاڵیت تورکيادا بزووتنەوەيەیک ڕزگارييكوازیی نەتەوەیی بە ڕێبەری مس تەفا کەمال
و بە هیاواکریی کورد سیییییەری هەڵیدا ،کە يەکێیك ەل هەنگیاوەاکین ،نزيکبوونەوە ەل
ڕوس يای سۆڤێیت و مۆرکردین پەمیاین دۆس تايەیت بوو؛
حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکيا تواین بە هاواکریی هەمەليەنەی سییییۆڤێیت
بەسەر هێزەاکین بەريتانيا و يۆانندا سەربکەوێت و واڵاتین ڕۆژئاوا انچار باكت ،پەمیاین
س ێڤر پێ ش ێل بکەن و ەل جێگەی ئەو پەمیاین لۆزان ببە سنت ،کە بە زاینێک زۆر بۆ
کورد دەگەڕايەوە؛
ەل دوای جەنگ ج هيانیی يەکەم دەرفەتێك ابش بۆ کورد بۆ بەدهیێ ناین مافەاکین
دروسیییتبوو ،بەاڵم جگە ەل نەبووین ڕێکكراوی سییی يایس سیییەرانسیییەری و يەکێیت،
س ی ياسییەیت دمیاگۆگيانەی ڕژێم کەمایل و پشییتيوانیی فرەليەین سییۆڤێت ،بە چەك و
کەرەسەی جەنگيیشەوە بوونە هۆی شکس تێنان و دامراکندنەوەی ڕاپەڕينەاکین کورد
بە درێژایی سااڵین ١٩٣٠-١٩٢٠؛
اکريگەریی پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس ی يای سییۆڤێیت و تورکيا نەك تەنيا ەلسییەر کوردی
ابکور ،بەڵکو کوردی پ ش تقەفقازیش هەبوو ،بەوەی بووە يەکێك ەل هۆ سەرەکييەاکین
هەڵوەشاندنەوەی قەوارەی کوردی انرساو بە کوردس تاین سور این سۆڤێیت؛
بەم ش ی ێوهيە ،مێژووی پەيوهندييەاکین نێوان ڕوس ی يا و دەوڵەیت عوسییامین ،يەكێیت
سیییۆڤێت و كۆماری توركيا ،ەل اکیت شیییەڕ و ئاشییی تیشیییدا ەل خولگەی بەرژهوهندی
دهوڵییەیت جيۆپۆليتيك و ئییابووری ،ئییازادی هییاتوچۆ بییەرهو دهرایاکین ابشیییییور و
كۆنرتۆڵكردین دهروازه ئاوييەاکندا دهسیییوڕايەوه .تەاننەت پریس كوردیش ،كە جارجاره
ەلانو نەخشییییەی سیییی ياسیییی یی ڕوسیییی يا و يەكێیت سییییۆڤێتدا دهردهكەوت ،يەكێك ەل
ئامڕازهاکین بەدهس ی تێنان و پتەوكردین بەرژهوهندييە نەتەوهييەاکندا بوو .بەپێی ش ی ێوهی
پەيوهندیش ەلگەڵ توركيا ،هەڵوێس یت سۆڤێت بەرامبەر كورد دهگۆڕدرا.
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الثر القانوين للفحص الطيب قبل الزواج
دراسة حتليلية
بۆاكن أبوبكر كرمي
لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -تنصب هذه ادلراسة عىل بيان الثر القانوين اذلي يرتتب عىل القيام
ابلفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج يف احملمكة ،فوفق ًا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من
املادة العارشة من قانون الحوال الشخصية العرايق املعدل يلزم العاقدين عند تسجيلهام
لعقد الزواج بتقدمي تقرير طيب يؤيد سالمهتام من المراض واملوانع الصحية دون النص
عىل ما اإذا قد ظهر من نتيجة الفحص اإصابة أحد الطرفني ابملرض أو مدى سلطة
القايض يف إابرام عقد الزواج من دونه يف هذه احلاةل ،فعىل الرمغ من مسامهة هذه
الفحوصات يف حامية حصة الفراد وبناء الرسة عىل أسس حصية سلمية اإل أنه قد
يرتتب عليه حل العالقة الزوجية سواء يف مرحةل اخلطوبة أو بعد اإبرام العقد وهذا ما
حناول تسليط الضوء عليه يف دراستنا هذه.
اللكامت ادلاةل :الفحص الطيب قبل الزواج ،الفحص الطيب ،عقد الزواج  ،الثر
القانوين ،سلطة القايض.

املقدمة

حيتل عقد الزواج ماكنة هممة من بني العقود؛ لنه عقد يتعلق بذات الإنسان واجملمتع
وهذا ما جعل املرشع يضفي عليه الرشوط املوضوعية والشلكية ومن هذه الرشوط
الفحص الطيب للمقبلني عىل الزواج ،فالهدف من الزواج هو تكوين الرسة و اإنشاء
رابطة للحياة املشرتكة عىل أسس حصية سلمية ولكن مع اإنتشار المراض املعدية و
وجود أمراض وراثية هتدد حصة الرسة و الطفل يف املس تقبل برزت مسأةل الفحص
الطيب قبل الزواج كرضورة وكوس يةل وقائية لتاليف المراض املعدية و حىت الوراثية
مهنا اليت تنتقل اإىل اذلرية عند تشخيص اإصابة أحد الزوجني أو الكهام محلهل اجلني
املسؤول عن هذا املرض.وإاجراء هذا الفحص واذلي يمت من قبل هجة خمتصة قانو ًان
بذكل هو رشط اإجرايئ ل يرتتب عىل ختلفه بطالن عقد الزواج ،كام وأن املرشع
العرايق مل حيدد تكل الفحوصات عىل سبيل احلرص حيث نصت الفقرة الثانية من املادة
العارشة من قانون الحوال الشخصية رمق  188لس نة  1959املعدل عىل أنه يرفق
ابلبيان املقدم اىل حممكة الحوال الشخصية تقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من
الامراض السارية واملوانع الصحية دون حتديد ملفهوم و نوع المراض السارية أو املوانع
الصحية ،كام ومت اإضافة حفص الزوجني من مرض نقص املناعة املكتسب(الإيدز) يف

اإقلمي كوردس تان بعد تعديل هذه الفقرة وفقا لقانون رمق  15لس نة .2008اإضافة اإىل
ذكل جند بأنه من انحية أخرى قد اعترب املرشع اصابة الزوج ابلمراض املعدية سواء
اكنت قبل ادلخول أم بعده ،واليت متنع املعارشة الزوجية سببا من أس باب التفريق
القضايئ إاكصابة الزوج ابجلذام والربص والعقم والمراض اليت حيول دون الاس متتاع
ابحلياة الزوجية دون الفرق بني موافقة الزوجة ابلزواج مع علمها ابملرض أو دونه ،أو
مدى سلطة القايض ابلإذن ابلزواج اإذا اكن أحد الطرفني أو الكهام مريض ًا وفق ًا للتقرير
املذكور يف الفقرة الثانية من املادة العارشة من القانون.
اإشاكلية البحث:
يعترب الفحص الطيب قبل الزواج من املواضيع املهمة اليت اإس تحوذت عىل اإهامتم العديد
من ادلول يف الآونة احلديثة حيث؛ تعد سبب ًا من أس باب اإس تقرار الرسة و حامية
حصة أفرادها خاصة مع ظهور العديد من المراض اخلطرية واليت بسبب التطور العلمي
احلديث نس تطيع التنبؤ بوجود هذه المراض ،وهذا ما جعل العديد من الترشيعات و
من مضهنا قانون الحوال الشخصية العرايق تفرض القيام هبذه الفحوصات قبل الزواج
لكنه ومع فكرة اإلزامية اإجراء الفحوصات الطبية اإل أنه يصاحهبا العديد من الإشاكلت
مهنا ما يتعلق بعدم معرفة املقبلني عىل الزواج بأمهية اإجراءها ومضموهنا وأنواع
الفحوصات اليت يتوجب علهيم القيام هبا ،لنقص الوعي القانوين والصحي دلهيم ،اإىل
جانب هتميش املوضوع من قبل الباحثني واخملتصني من جانب ,ابلإضافة اإىل وجود
الثغرات يف التعلاميت والقوانني اليت تنظم هذه املسأةل من هجة أخرى.
أمهية وأس باب اختيار موضوع البحث :
ان هناك فوائد كثرية للفحص الطيب قبل الزواج ومن أمهها معرفة قدرة اخلاطب
واخملطوبة بدنيا عىل امتام الزواج والتأكد من سالمهتام من المراض اجلنس ية والعيوب
العضوية اليت حتول دون ممارسة العالقة الزوجية بصورة عادية وقد اكن عدم الاهامتم
هبذه الناحية سبب ًا يف إاصابة العديد من الزواج وذريهتام ابمراض خطرية ،وعىل الرمغ
من أن املرشع العرايق أقر ابإلزامية الفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج يف قانون
الحوال الشخصية اإل أنه مل يفصل يف حيثيات هذه املسأةل ،ول يوجد حلد الن قانون
خاص به ،و نظر ًا ملا قد يرتتب عىل نتيجة الفحص ما يؤثر عىل العالقة الزوجية
ابتداء ًا من مرحةل اخلطوبة واليت قد تؤدي اىل العدول عهنا أو إاىل ما بعد إابرام عقد
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الزواج وإاعتباره سبب ًا من أس باب التفريق القضايئ فاإن البحث يف هذا املوضوع يعد
ذات أمهية كام وإانه حسب علمنا املتواضع لتوجد دراسات تناولت بشلك خاص
الفحص الطيب قبل الزواج والثر املرتتب عليه من الناحية القانونية.
أهداف البحث:
هيدف البحث اإىل بيان مفهوم الفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج وأمهية هذه
الفحوصات اإىل جانب عرض الفحوصات اليت جتري عىل املقبلني عىل الزواج يف
العراق وإاقلمي كوردس تان وفقا للترشيعات املتعلقة هبذه املسأةل.
كام ونركز عىل بيان تأثري نتاجئ هذه الفحوصات عىل العالقة الزوجية و مدى اعتباره
سبب ًا من أس باب التفريق القضايئ بسبب العلل واملرض؟ وتوضيح مدى سلطة
القايض يف اإبرام عقد الزواج أو الامتناع عن ذكل وفق ًا لنتيجة هذه الفحوصات يف
ضوء قانون الحوال الشخصية العرايق املعدل.
مهنجية البحث:
نعمتد يف اإجناز هذا البحث عىل املهنج التحلييل اذلي يرتكز عىل عرض موضوع
الفحص الطيب قبل الزواج من حيث بيان أمهيته وأنواعه مع الاستناد عىل النصوص
القانونية الواردة يف الترشيعات العراقية املتعلقة ابإجراء الفحص الطيب ،ابلإضافة اإىل
املقرتح اخلاص هبذه املسأةل واملقدمة اإىل برملان العراق ،و حتليلها و تسليط الضوء عىل
ما يرتتب عليه من أثر.
هيلكية البحث:
يتكون البحث من مبحثني خصصنا املبحث الول لبيان ماهية الفحص الطيب قبل
الزواج من خالل تقس ميه اإىل مطلبني املطلب الول تناولنا فيه مفهوم هذا الفحص
واملطلب الثاين تعرضنا لبيان أمهية و أنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج .أما
املبحث الثاين فقد تناولنا فهيا ابدلراسة الثر القانوين اذلي يرتتب عىل نتيجة الفحص
الطيب قبل الزواج وذكل من خالل تأثريه عىل اإهناء العالقة الزوجية يف فرتة اخلطوبة
وبعد اإبرام عقد الزواج يف املطلب الول ،ويف املطلب الثاين تطرقنا اإىل بيان سلطة
القايض من اإبرام العقد من دونه اإذا تبني من نتيجة الفحص مرض أحد الطرفني.

املبحث الول
ماهية الفحص الطيب قبل الزواج
نتناول يف هذا املبحث مفهوم الفحص الطيب قبل الزواج من خالل تعريفه ،مع بيان
أمهية اإجراء هذا الفحص و الفحوصات اليت جتري للعاقدين قبل تسجيل عقد الزواج
يف احملمكة اخملتصة و من أجل ذكل نقسم هذا املبحث اإىل مطلبني عىل النحو الآيت:
املطلب الول
مفهوم الفحص الطيب قبل الزواج

أولً :تعريفه:
اختلفت أ آراء الباحثني يف حتديد املقصود من مصطلح الفحص الطيب من جانب
وربطه ابإبرام عقد الزواج يف احملامك من جانب أ آخر ،فالفحص الطيب –بشلك عام-هو"
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الكشف اذلي جيريه الطبيب للمريض بقصد معرفة العةل ،والوصول اإىل تشخيص
املرض ،معاين ًا عالمات املرض وأعراضه ،وسؤال املريض عن املعلومات الرضورية اليت
يساعده يف التشخيص ،وغالب ًا ما يس تمكل الفحص الطيب ببعض الفحوصات اخملربية أو
الصور الشعاعية وغريها من الوسائل الطبية املتاحة"(أمحد ،كنعان،2000 ،
ص.)763
والبحث ادلقيق ملعرفة حاةل الإنسان الصحية واذلي يساعد بدوره عىل الكشف
املبكر للمراض و تشخيصها ملعرفة العالج املناسب يف الطب ليس مع ًال خاصا
ابلطبيب ،بل معل يشرتك فيه لك حسب اإختصاصه يف هذا اجملال.
أما مصطلح الفحص الطيب قبل الزواج –بصفة خاصة-ميكن تعريفه بأنه":عبارة عن
مجموعة من الفحوصات اخملربية والرسيرية اليت يقرتح معلها للرشيكني قبل ارتباطهام بعقد
الزواج ،وذكل لتقدمي النصح هلام هبدف الوصول اىل حياة زوجية سعيدة وأطفال
أحصاء وابلتايل أرسة سلمية وجممتع سلمي"(قضاة ،عبدامحليد ,2003 ,ص.)9
ويف تعريف أخر هو ":حفص املقبلني عىل الزواج قبل عقد القران يف مراكز حمددة
لهذه الغاية للكشف عن احامتلية محلهام لمراض وراثية أو معدية أو مرضة يرتتب
علهيا-المراض -عدم اإس تقرار احلياة الزوجية ،وتقدمي املشورة املناس بة حلالتهيام"(محمد,
صفوان ,2011 ,ص.)57
كام و ميكن تعريفه بأنه :مجموعة من الإرشادات النفس ية و الثقافية والاجامتعية،
والفحوصات الطبية ا إللكينيكية(التأرخي املريض والعائيل ،والفحص الرسيري) و حفوص
اخملترب للك من الرجل واملرأة قبل عقد الزواج(أمحد ،عبدالفتاح ،2012 ،ص.)131
مفن خالل التعاريف السابقة للفحص الطيب قبل الزواج نس تطيع أن نلخص اإىل ما
يأيت:
ً
أول :أن حمل الفحص الطيب هام الرجل و املرأة العازمان عىل الزواج.
اثني ًا :لبد من اإجراء هذا الفحص قبل إابرام عقد الزواج يف احملمكة.
اثلث ًا :ختتلف نوعية الفحوصات املطلوبة من اخلاطبني وفقا للقوانني و التعلاميت
املتعلقة ابلبدل اليت يمت فيه الفحص فقد يكون الفحص رسير ًاي وإاما خمربية للكشف
عن المراض املعدية اكلإيدز ،والمراض الوراثية مكرض الثالس مييا ،والمراض
املزمنة اكلسكري..
رابع ًا :تقدمي الإرشادات النفس ية والثقافية والعلمية والإجامتعية عىل يد اخملتصني يف
هذه اجملالت يف دورات خمصصة للمقبلني عىل الزواج اكإجراء تمكييل لهذه
الفحوصات وذكل من أجل تزويدمه مببادئ حصية وأرسية مبنية عىل أسس علمية
سلمية.
خامس ًا :الهدف من اإجراء الفحص الطيب قبل الزواج يتواءم مع الهدف الرئييس
من الزواج و هو احلصول عىل السكن و املودة والإس تقرار النفيس وبناء احلياة
الزوجية بعيدا عن املشألك الصحية اليت ميكن الوقاية مهنا هبذه الفحوصات اإىل
جانب النسل السلمي املعايف من المراض و ابلتايل جممتع حصيح سلمي.
سادس ًا :يسامه الفحص يف حماوةل للحد أو التخفيف من املشالكت الناجتة عن
زواج املصابني ابلمراض واليت تؤدي غالب ًا اإىل التفريق بيهنام.
اثني ًا :تعريف الفحص الطيب قبل الزواج يف القانون العرايق:
ابلنس بة للمرشع العرايق جند بأنه مل يعط تعريف ًا للفحص الطيب قبل الزواج و اإمنا
اكتفى ببيان اإلزامية القيام به عند البدء إابجراءات عقد الزواج وذكل يف الفقرة ( )2من
املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق رمق  188لس نة 1959املعدل حيث
جاءت فهيا( :يرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من المراض السارية و
املوانع الصحية و ابلواثئق الخرى اليت يشرتطها القانون).ومت تعديل هذه الفقرة يف
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إاقلمي كوردس تان مبوجب القانون رمق 15لس نة  2008و أصبح اكلتايل(:يرفق البيان
بتقرير من جلنة طبية خمتصة يؤيد سالمة الزوجني من مرض نقص املناعة املكتس بة
واملوانع الصحية و الواثئق الخرى اليت يشرتطها القانون).
كام أن املرشع العرايق نص عىل أراكن ورشوط عقد الزواج اليت من الواجب
توافرها عند اإبرامه وذكل يف املادة( )4و()6من القانون( .نصت املادة( )4من القانون
عىل أنه  (:ينعقد الزواج ابإجياب –يفيده لغة أو عرف ًا -من أحد العاقدين وقبول من
الآخر ويقوم الوكيل مقامه) .حيث مجع املرشع يف هذه املادة أراكن عقد الزواج.
ونصت املادة( )6عىل أنه):ل ينعقد عقد الزواج اإذا فقد رشط ًا من رشوط الإنعقاد أو
الصحة املبينة فامي يأيت:احتاد جملس الإجياب والقبول.ب -سامع لك من العاقدين الكم
الآخر وإاستيعاهبام بأن املقصود منه عقد الزواج.ج-موافقة القبول ل إالجياب.د-شهادة
شاهدين ممتتعني ابلهلية القانونية(.مت تعديل هذه الفقرة يف إاقلمي كوردس تان ليس توي
بني الرجل واملرأة يف الشهادة وفق ًا للقانون رمق15لس نة.)2008ه-أن يكون العقد غري
معلق عىل رشط أو حادثة غري حمققة).
واذلي يرتتب عىل ختلف ركن من أراكن العقد أو يف رشط من رشوطه بطالن
العقد ومن الإنتقادات املوهجة اإىل املادة الإخرية أهنا ساوت بني رشوط الإنعقاد
ورشوط الصحة فاعتربت العقد ابط ًال اإذا ختلف رشط من رشوط مهنام ،لن املرشع
العرايق مل يأخذ بفكرة وجود عقد زواج فاسد اإذا ختلف رشط من رشوط
الصحة(أبوبكر ،بؤاكن ,2012, ،ص ، )83جفعلت املرشع هذه الرشوط مضن
الرشوط الرشعية(املوضوعية).
تنظ
اإىل جانب هذه الرشوط هناك رشوط أخرى قانونية أو( ميية ) نصت علهيا
املادة( )10واليت ل يؤثر عىل رشعية الزواج وإامنا رتب املرشع عىل خمالفهتا عقوابت
تمتثل ابلغرامة و احلبس و من مضهنا ما يتعلق ابلقيام ابلفحص الطيب قبل الزواج.
املطلب الثاين
أمهية وأنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج
أولً :أمهية الفحص الطيب قبل الزواج
الفحص الطيب قبل الزواج حيمل يف طياته أمهية ابلغة لنه قد يؤدي اإىل اكتشاف
المراض اخلطرية يف بداية الإصابة هبا ،وهذا يعود عىل املريض ابلفائدة العالجية من
حيث بدء العالج املبكر قبل تفامق املرض و متكنه من جسده(صالح ،حسن،
 ،2007ص.)21
كام وحيقق الفحص الطيب قبل الزواج الاطمئنان والسكىن يف نفس اخلاطبني و
ذكل من خالل معرفة الطرفني خبلوهام من المراض املعدية والمراض الوراثية،
وحيافظ بذكل عىل دميومة الزواج واس متراره اإذ أنه فاإذا تبني لحد الزوجني بعد الزواج
أن الزوج الخر مصاب مبرض ورايث أو حيمل يف جيناته مرض ًا قد ينتقل اإىل نسهل،
فال شك أن هذا يشلك دافع ًا لإهناء العالقة الزوجية ،أو حىت اإذا مل يهنهيا اكن سبب ًا
يف اإضطراهبا نتيجة اإجناب طفل مشوه أو معاق أو مريض وراثي ًا(سعيد ،رية،2016 ،
ص ،)7وان املقدمني عىل الزواج س يكونون عىل عمل ابلمراض-الوراثية أو املعدية_
احملمتةل هلم أو لذلرية -اإن وجدت ،فتتسع اخليارات هلم يف عدم الإجناب أو عدم اإمتام
الزواج ،لن الزواج والإجناب يؤدي اإىل اإنتقال املرض ابلوراثة اإىل البناء وتكون
النتيجة جي ًال مريض ًا يشلك عبئ ًا عىل عاتق الرسة و اجملمتع ،فبالفحص الطيب قبل
الزواج ميكن تاليف لك هذه اخملاطر الوراثية(أمحد ،عبدالفتاح  ،2012 ،ص.) 287
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ومن أمه مقاصد الزواج حتصيل السكينة و نرش املودة والرمحة لقوهل تعاىل (:و ِم ْن
أآاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُُك ِم ْن أَن ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُُك َّمو َّد ًة ور ْمح ًة ) (سورة
ِ
الروم ،الآية( .)21وبرأيي هذا الفحص يسامه يف بناء احلياة الزوجية السعيدة و
املطمئنة بعيد ًا عن القلق الناجت عن هذه المراض.
ابلإضافة اإىل ما لهذا الفحص من دور ابلغ المهية يف الوقاية من أمراض ادلم
الوراثية وابلخص مرض(الثالس مييا) ،واذلي يعد من أكرث المراض الوراثية املنترشة
يف الرشق الوسط عامة وإاقلمي كوردس تان خاصة ،وحبسب إاحصائية مركز السلامينية
لعالج مرىض الثالس مييا جسلت  70حاةل مرضية يف العام  ،2004وبعد تزايد الكشف
الطيب قبل الزواج تقلصت نس بة املرض حىت وصل عددمه اىل تسجيل( )7مرىض
حبلول العام  ،2013ومهنم ( )5حالت انمجة من الزواج خارج احملامك ،كام وكشف
رئيس مجعية مرىض الثالس مييا كوجر أمحد عن إاصابة ما يقارب 3000خشص مبرض
الثالس مييا يف كوردس تان حبلول عام .2019
ويسامه هذا الفحص يف ضامن عدم ترضر للكل من اخلاطبني نتيجة معارشة الآخر
جنس ي ًا بعد الزواج ،والتأكد من سالمهتام من المراض اجلنس ية واملعدية و غريها من
الوابئيات ،ويضمن ذكل عدم ترضر حصة املرأة أثناء امحلل و بعد الولدة نتيجة اإقرتاهنا
ابلزوج املأمول ،وميكن تفادي ذكل ابإجراء الفحوصات املناعية لليدز والزهري
والس يالن وغريه(بلوخ ،مسري ،ص .)80ويمكل أمهية الإلزام ابلفحص الطيب قبل
الزواج التوعية العامة بأمهية الفحص دلى الناس قبل فرض القانون ،لإماكنية الهترب
منه وإابرام الزواج خارج احملمكة ،اإىل جانب ذكل قد يومه الناس بأن اإجراء هذا
الفحص قبل الزواج يقهيم من مجيع المراض الوراثية وهذا غري حصيح لن الفحص ل
يبحث عن مجيع المراض الوراثية وإامنا يكون عن عدد حمدد من المراض املعروفة
املنترشة يف املنطقة اليت يفحص هبا ،وهذا ما ميكن تفاديه أيض ًا عن طريق معلية
التثقيف الصحي و نرش الوعي بني املقدمني عىل الزواج و الناس عامة.
كام و أنه من املهم اإيضاح أن هذا الفحص ليس هل عالقة ابلإجناب بعد الزواج ول
يضمن الوقاية من احامتلت ختلفات غري طبيعية مس تقب ًال(همدي ،جامل،2008 ،
ص.)92
و لبد من وضع ضوابط اكفية ل إالبقاء عىل خصوصية الفحص الطيب و اإضفاء صفة
الرسية الاكمةل عىل الفحوصات ،وذكل ابإجرائه وفق التعلاميت والصول املرعية ،و
تسلمي النتاجئ اإىل للزوجني نفسهام أو من ولك بذكل من قبلهام.
اثني ًا  :أنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج وفق ًا للقوانني والتعلاميت يف العراق
عند اإلزام الناس عىل اإجراء الفحص الطيب قبل الزواج لبد أن يكون مضن قامئة
حمددة من الفحوصات و حتديد أنواع معينة من المراض املنترشة أو المراض املعدية
والوراثية حرص ًا عىل الصحة العامة ،و حد ًا من اإنتشار بعض المراض اليت تؤثر عىل
حصة الفرد واجملمتع ،بيامن جند بأن املرشع ويف الفقرة( )2من املادة( )10نص عىل
أنه(:يرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من المراض السارية واملوانع
الصحية )...حيث جاءت عبارات(المراض السارية واملوانع الصحية) بصورة مطلقة
دون حتديد لحد المراض واملوانع لن هذا من المور اليت حيصل فهيا التبدل والتغيري
مفن احملمتل ظهور أمراض جديدة مل تكن معروفة من قبل(عبدهللا ،فاروق،2004،
ص .)79وذلكل تولت جلنة من وزارة الصحة حتديد بعض المراض اخلطرية وفق
للتعلاميت رمق  10/537لس نة 1960واذلي جاء فهيا :أ-يقصد ابملوانع الصحية الواردة يف
الفقرة ( )2من املادة( )10من قانون الحوال الشخصية رمق 188لس نة 1959ما يأيت:
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 -1المراض التناسلية السارية- 2.اجلذام-3 .التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل.ب-
العقلية :وتشمل المراض والعاهات العقلية.
ويف اإقلمي كوردس تان مت تعديل هذه الفقرة مبوجب قانون رمق  15لس نة 2008
ليصبح النص يشمل حفص مرض نقص املناعة املكتس بة(الإيدز) واملوانع الصحية
الخرى ،دون حتديد ملعىن املوانع الصحية أيض ًا.
كام وقد متت اإضافة حفص أخر وهو حفص(التالس مييا) مبوجب املادة ( )1من قانون
رمق ( )30لس نة 2007اخلاص بقانون حفوصات ادلم الوراثية الصادر يف إاقلمي
كوردس تان واذلي نص عىل أنه( :جيري حفص صورة ادلم الاكمل قبل اإجراء عقد
الزواج ويف حاةل الاشــــــتباه بوجود مرض فقر دم حبر البيض املتوسط (التالس مييا)
املتنقل عن طريق الوراثة جيرى حفص ادلم اخلاص هبذا املرض).
مفن خالل ما بينا نس تطيع القول بأن الفحوصات الطبية اليت جتري قبل الزواج يف
العراق وإاقلمي كوردس تان يه اكليت:
 .1المراض التناسلية السارية :ويه المراض اليت يلعب فهيا الإتصال اجلنيس ادلور
السايس يف نقل العدوى ،وإان اكن من املمكن أن ينتقل بعضها بطرق أخرى غري
العالقة اجلنس ية مثل اإنتقال فريوس الإيدز وامليكروب الزهري عن طريق ادلم ،أو
من الم املصابة اإىل اجلنني عرب املش مية ولكن تبقى العملية اجلنس ية الوس يةل
الرئيس ية لنقل العدوى ،وقد مسيت ابلمراض التناسلية تأكيد ًا لوس يةل الانتقال اإل
أنه أطلق الطب علهيا(المراض املنقوةل جنس ي ًا) ول يزال هو المس املتعارف عليه
الان(عبدهللا ،عبدالرحمي ،2009 ،ص ،)16-15وهناك العديد من المراض
اجلنس ية اخلطرية والشائعة و من أمهها :الهربس ،الس يالن ،الزهري (السفلس)،
الرتايكومونس ،والإيدز(محمد ،صفوان ،2011 ،ص76و بدهللا ،عبدالرحمي،
 ،2009ص67و معاجلة حالت المراض املنقوةل جنس ي ًا ،منظمة الصحة العاملية،
 ،1998ص.)2-1
ِ
 .2اجلذام :مرض معد مزمن تسببه املتفطرة اجلذامية ،ويصيب اجلدل بشلك رئييس،
اإىل جانب أماكن أخرى من اجلسم ،ويستند تشخيصه اإىل البحث عن العالمات
والعراض الرسيرية ،ويه تالحظ وتكشف بسهوةل وليس هناك أي حاجة اإىل
اللجوء اإىل حترايت خمتربية أو ما اإىل ذكل لتوكيد تشخيص هذا ادلاء ،وقد اكن
للقرار اذلي اعمتدته مجعية الصحة العاملية بشأن هذا املرض عام ًال حافزاً يف ماكحفته
حىت أدت مبرور العوام اإىل تقليص عدد املصابني به ،والتخلص منه بوصفه
اإحدى املشالكت الصحة العمومية(تقرير عن اجلذام(داء هانسن) من اجمللس
التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية)2010 ،
 .3التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل:مرض التدرن(السل) من المراض املعدية ،اليت
تسببه نوع من اجلراثمي تدعى عصية كوخ ،ويعترب أمه مصدر للعدوى هو ا إلنسان
املريض النافث لعصيات الكوخ ،ويتطور املرض من مرحةل التدرن الإبتدايئ واليت
خاللها يتعرض الشخص السلمي اإىل الهواء احململ بعصيات الكوخ املمرضة حيث
حتدث العدوى عند وجود فرتة متاس طويل مع مصدر العدوى ،أما مرحةل التدرن
التايل واليت يكون فهيا املرض فعال تكون عصيات الكوخ ساكنة يف جسم الإنسان
وعند وجود ضعف مناعي تتحول العدوى اإىل حاةل مرضية تعرف ابلسل(فاضل،
رعد و نعمي ،نبأ ،2011 ،ص.)227
 .4مرض فقر دم حبر البيض املتوسط(التالس مييا) :يه مجموعة من أمراض ادلم
املوروثة اليت تؤثر عىل قدرة الشخص عىل اإنتاج الهميوغلوبني ،مما يؤدي اإىل فقر
ادلم فالهميوغلوبني هو بروتني يف خالاي ادلم امحلراء حيمل الكسجني واملواد املغذية
للخالاي يف اجلسم ،يسمى النوعان الرئيس يان من مرض الثالس مييا (ألفا) و (بيتا)،
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الك النوعني من الثالس مييا موروثني بنفس الطريقة حيث ينتقل املرض اإىل الطفال
من قبل الآابء اذلين حيملون جينات الثالس ميية املتحورة.
متحورا هو انقل ،معظم الناقلني يعيشون حياة
الطفل اذلي يرث جينًا واحدً ا
ً
س
طبيعية أما الطفل اذلي يرث جينني من سامت الثال مييا  -واحد من لك وادل -
سوف يصاب ابملرض.
س
والشلك الكرث حدة للمرض هو الثال مييا الكربى ،اإنه مرض خطري يتطلب
معليات نقل دم منتظمة ورعاية طبية مكثفة ،املصابون ابلثالس مييا الكربى عادة ما
تظهر علهيم العراض خالل العامني الولني من العمر وقد يؤدي اس تخدام معليات
نقل ادلم املتكررة واملضادات احليوية اإىل حتسني النظرة املس تقبلية للطفال
املصابني ابلثالس مييا الكربى حيث معليات النقل املتكررة تبقي مس توايت
الهميوغلوبني ابلقرب من املعدل الطبيعي ومتنع العديد من مضاعفات املرض .وعىل
الرمغ من أنه مت عالج الثالس مييا ابس تخدام زرع اخاع العظم ومع ذكل فاإن هذا
العالج ممكن فقط لقلية صغرية من املرىض اذلين دلهيم متربع بنخاع العظام
املناسب ،ووجود مركز متخصص بذكل(محمد ،زكراي.)2015 ,
ذلكل ممكن أن تظهر اختبارات ادلم قبل إارام عقد الزواج وادلراسات الوراثية
مصااب ابلثالس مييا أو أنه حامل لهذا املرض ،وبذكل قد يمت
العائلية ما اإذا اكن الفرد ً
العدول عن اخلطبة ،أو بعد اإبرام الزواج اإذا اكن الك الوادلين حاملني للمرض ،فقد
يرغبان يف التشاور مع طبيب خمتص للحصول عىل املساعدة يف تقرير ما اإذا اكن
جيب امحلل أو اختبار اجلنني للكشف عن الإصابة ابلثالس مييا.
 .5مرض نقص املناعة املكتس بة(الإيدز) :يصيب فريوس العوز املناعي البرشي خالاي
اجلهاز املناعي ويتسبب يف تدمري وظائفها أو تعطيلها .وينجم عن الإصابة هبذا
الفريوس تدهور اجلهاز املناعي تدرجيي ًا ،مما يؤدي اإىل الإصابة "ابلعوز املناعي".
وميكن اعتبار اجلهاز املناعي معوز ًا عندما يعجز عن أداء دوره يف ماكحفة العدوى
واملرض .وتُعرف أنواع العدوى املرتبطة ابلعوز املناعي الوخمي "بأنواع العدوى
الانهتازية" لهنا تس تغل ضعف اجلهاز املناعي.متالزمة العوز املناعي املكتسب
(الإيدز) تعبري يشري اإىل أشد مراحل العدوى تقدم ًا( حبث عن الإيدز ،ملنظمة
الصحة العاملية )2016 ،
و يعترب الإيدز من المراض املعدية حيث ينتقل عدواه من خشص مصاب به اإىل
خشص سلمي بطرق عدة ومن مضنه التصال اجلنيس ،وهو أكرثها خطر ًا
وش يوعا(مصطفى ،فاروق ،1987 ,ص ،)39ومن هذا املنطلق فاإنه أصبح الإيدز
من مضن الفحوصات امللزمة ابإجراهئا قبل الزواج لن املعارشة اجلنس ية بني
الزوجني لبد أن يكون أآمن ًا من المراض املعدية واخلطرية.
 .6المراض والعاهات العقلية :يعرف املرض العقيل ابذلهان ،وهو اضطراب أو
احنراف يصيب الشخصية بأمكلها حبيث يشل هذا الاضطراب العمليات اكلتفكري
وا إلدراك واذلاكرة  ،ويمتثل يف حالت فقد ا إلدراك وا إلرادة( نشأت ،أكرم،1998 ،
ص ،)111وميكن تقس مي الامراض العقلية أو اذلهانية إاىل قسمني:
الاوىل:المراض العقلية العضوية الناش ئة عن أآفة عضوية تصيب احد اجزاء اجلهاز
العصيب اكملخ فتؤثر فيه ويه عديدة ،لكن من امه المراض العضوية العقلية اليت
تتشابه مع التخلف العقيل اجلنون والرصع.
الثانية:المراض العقلية الوظيفية ويه المراض اليت مل يثبت حىت الن اعامتدها عىل
سبب مادي عضوي ،ومن المراض العقلية الوظيفية مبفهوهما احلايل
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الفصام(شزيوفرينيا) ،وذهان الهوس ،والاكتئاب ،وذهان الهذاء(البارانواي)( نشأت،
أكرم ،1998 ،ص.)111
لتط
ولكن ومن الناحية ا بيقية الفحوصات اليت يمت اجراهئا يف اخملترب املركزي التابع
ملديرية الصحة العامة يف السلامينية ،العيادة اخملتصة ابلفحوصات قبل الزواج يه" :
حفص مرض الإيدز( (HIVو حفص( )VDRLوهو اخملترص لـِ ( venereal
)disease research laboratoryهو اختبار الكشف عن مرض الزهري
)(syphilisأو ما يعرف ابختبار أو حفص الجسام املضادة للزهري ،ابلإضافة اإىل
حفص ( )HBsAgويه التحليالت الطبية املتخصصة يف اكتشاف الإصابة ابلهتاب
الكبد الفريويس ب .وحفص  BLOOD GROUPفئة أو نوع ادلم اإىل جانب حفص
ملرض الثالس مييا (.B THALASSIMIA MINORهذه معلومات أخذهتا من
مقابةل خشصية مع د.رِؤذطار عبدهللا سلمي مدير((العيادة اخملتصة ابلزواج)) يف اخملترب
املركزي يف السلامينية بتأرخي .)2019/7/15
كام وقد إاعمتد املرشع العرايق عىل التقرير الطيب املصدق ل إالذن بزواج أحد
الزوجني املريض عقلي ًا من قبل القايض ،حيث نصت الفقرة( )2من املادة( )7من
قانون الحوال الشخصية عىل أنه(:للقايض أن يأذن بزواج أحد الزوجني املريض عقلي ًا
اإذا ثبت بتقرير طيب أن زواجه ل يرض ابجملمتع وأنه يف مصلحته الشخصية اإذا قبل
الزوج الآخر ابلزواج قبو ًل رصحي ًا) ،ومتت اإضافة رشط الكتابة للقبول يف عقد الزواج
يف اإقلمي كوردس تان وفق ًا لقانون رمق( )15لس نة.2008
ابلإضافة اإىل ما بيناها من هذه الفحوصات فقد أجاز القانون للقايض أن يأذن
بزواج من بلغ اخلامسة عرشة من العمر اإذا وجد رضورة قصوى تدعو اإىل ذكل،
ولكن بعد التأكد من حتقق البلوغ الرشعي والقابلية البدنية( الفقرة ( )2من املادة()8
من قانون الحوال الشخصية العرايق) عن طريق تقرير طيب صادر من هجة طبية
خمتصة بذكل ،أي لبد من أن يكون التقرير من مضن الفحوصات الطبية اليت جتري
للخاطبني ومرفق ًا ابلبيان أو الاس امترة اخلاصة ابلزواج يف احملمكة ،ونفس الإجراء
مطلوب ملن أمكل السادسة عرشة(الفقرة( )1من املادة( )8من قانون الحوال
الشخصية واليت مت تعديل سن الزواج ملن أمكل اخلامسة عرش من العمر اإىل من أمكل
السادسة عرشة يف اإقلمي كوردس تان و مبوجب القانون رمق  15لس نة  )2008من العمر
وطلب الزواج فللقايض أن يأذن به اإذا ثبت هل أهليته وقابليته البدنية.

املبحث الثاين
الثر القانوين للفحص الطيب قبل الزواج
قد يرتتب عىل هذا الفحص أآاثر عند ظهور نتيجة الفحص اإجيابية بوجود املرض سواء
ابلعدول يف فرتة اخلطبة أو اإهناء العالقة الزوجية بعد اإبرام عقد الزواج وهذا ما نتناوهل
يف املطلب الول من هذا املبحث ونتطرق اإىل مدى سلطة القايض ابإبرام عقد الزواج
للمتعاقدين من عدمه اإذا أسفرت نتاحئ الفحص مبرض أحد الطرفني أو الكهام يف
املطلب الثاين واكلآيت:
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املطلب الول
الفحص الطيب قبل الزواج و اثره عىل اإهناء العالقة الزوجية
س نتناول يف هذا املطلب ما يرتتب عىل نتيجة الفحص الطيب قبل الزواج من أثر عىل
حل الرابطة الزوجية سواء يف مرحةل اخلطوبة وقبل اإبرام العقد يف احملمكة ،أو مدى
اإماكنية اإعتباره سبب ًا للتفريق بني الزوجني يف احملمكة وعىل النحو ال آيت:
أولً :العدول عن اخلطبة بسبب نتاجئ الفحص الطيب قبل الزواج
مبا أن اخلطبة ل تعد عقد ًا ،فللك من اخلاطبني العدول عن اخلطبة ،وعن الزواج
من أصهل ،لن المر ل يعدو أن يكون وعد ًا ابلزواج ،وليس للوعد قوة اإلزام العقد ذلا
ل يرتتب عىل هذا الرجوع أي أثر قانوين(حسن ،محمد ،والسعدي ،عباس،ص،)30
وهذا ما نصت علهيا الفقرة( )3من املادة( )3من قانون الحوال الشخصية و جاءت
فهيا(:الوعد ابلزواج وقراءة الفاحتة واخلطبة ل تعترب عقداً).
وإاذا اكن المر جائز ًا وللك من اخلاطب واخملطوبة الرجوع عن اخلطبة اإل أنه اإذا
قدم اخلاطب خلطيبته جز ًءا من املهر أو لكه مث فسخت اخلطبة فالبد من اسرتداد
املهر وهذا مانصت علهيا الفقرة( )2من املادة( )19وجاءت فهيا اإنه(:اإذا سمل اخلاطب
اإىل خمطوبته قبل العقد ما ًل حمسو ًاب عىل املهر مث عدل أحد الطرفني مع اإجرا العقد أو
مات أحدهام فميكن اإسرتداد ما سمل عين ًا وإان اإس هتكل فبد ًل) .فال فرق هنا بني أن
يكون العدول قد حصل من جانب اخلاطب أو من جانب اخملطوبة أو أن يكون
الفسخ هل ما يربره أو بدون سبب مربر .
وقد تقدم اإىل جانب املهر هدااي أخرى خالل هذه الفرتة لغرض اإمتام الزواج
وملعاجلة هذه املسأةل نص القانون يف الفقرة( )3من املادة( )19عىل أنه(:ترسي عىل
الهدااي أحاكم الهبة) و ابلرجوع اإىل القانون املدين العرايق رمق40لس نة  1951جند بأنه
عاجل موضوع الهدااي وأجاز اإسرتداد الهدااي ولكن بطلب من الواهب نفسه و ببقاء
العني املوهوبة ابذلات وذكل يف املادة( )612منه فنص عىل أن(:الهبات والهدااي اليت
تقدم يف اخلطبة من أحد اخلطيبني للآخر أو من أجنيب عهنام لآحدهام اوهلام مع ًا ،جيب
أن يردها املوهوب هل للواهب اإذا فسخت اخلطبة وطلب الواهب الرد ما دام
املوهوب قامئ ًا و ممكن ًا رده ابذلات).
نس تنتج من ذكل لكه أنه يف حاةل اكتشاف مرض معني بعد اإجراء الفحص الطيب
قبل الزواج ،اكن للك من الطرفني العدول عن اخلطبة ،سواء أاكن الطرف السلمي أو
املريض مهنام.
ولكن ما احلل اإذا ترضر أحد الطرفني من العدول عن اخلطب ماد ًاي أو معنوايً
فبالرمغ من أن الرجوع عن اخلطبة ل يرتتب عليه أي أثر قانوين اإل أن املرشع العرايق
مل ينظم حالت التعويض عن فسخ اخلطبة سواء أاكن الرضر ماد ًاي يف ما يتحمل
أحدهام من مصاريف ،وخاصة يف الوقت احلارض حيث الإهامتم ابخلطبة قد زاد معا
اكن يف املايض ،أم اكن الرضر أدبي ًا ملا يصيب الآخر من أثر نفيس أو اجامتعي ،حىت
وإاذا اكن العدول بسبب النتاجئ السلبية للفحص الطيب قبل الزواج حيث لول هذه
النتاجئ لمت اإبرام عقد الزواج ،وابلتايل الرضر املعنوي هنا أشد وأكرب ،وقد يلحق
الرضر مبس تقبل الطرفني يف الزواج اإذا انترش بني الناس بأن سبب العدول عن
اخلطبة يرجع اإىل احلاةل الصحية لحدهام ،وخاصة اإذا اكن العدول بسبب مرض املرأة
فيعزف اخلطاب عهنا وتتعرض للتشهري بني الناس يف هذه احلاةل ،مفن ابب أوىل مراعاة
الرضر املعنوي هنا ،ذلكل من الفضل عىل املرشع العرايق تنظمي هذه املسأةل يف
القانون ،فاإن ترتب عىل العدول عن اخلطبة رضر مادي أو معنوي مفن حق الطرف
املترضر املطالبة ابلتعويض.
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اثني ًا :التفريق بني الزوجني بسبب المراض بعد اإبرام العقد
قد يكون نتيجة الفحص الطيب قبل الزواج اإجيابية بوجود نوع من أنواع المراض
اليت جتري الفحوصات بسبهبا ،ولكن يقوم الطرفان ابإبرام عقد الزواج رمغ معرفهتام
ابملرض فهل يكون من حقهام طلب التفريق بعد اإبرام العقد بسبب هذا املراض أو
ل؟
فبالنس بة للمرأة فقد أعطاها املرشع حق طلب التفريق ،يف حاةل اإصابة الزوج بعةل
من العلل اليت متنع املعارشة الزوجية وذكل يف الفقرات( )4،6من املادة( )43من قانون
الحوال الشخصية العرايق ونصت عىل أنه :للزوجة طلب التفريق عند توافر أحد
الس باب الآتية -4( :إاذا وجدت زوهجا عنينا أو مبتىل مبا ل يس تطيع معه القيام
ابلواجبات الزوجية سواء اكن ذكل لس باب عضوية أو نفس ية أو إاذا أصيب بذكل
بعد ادلخول هبا وثبت عدم إاماكن شفائه مهنا بتقرير صادر عن جلنة طبية رمسية
خمتصة عىل انه اذا وجدت احملمكة ان سبب ذكل نفيس فتؤجل التفريق ملدة س نة
نفسها خاللها.
واحدة رشيطة أن متكن زوهجا من
 -6اذا وجدت بعد العقد ان زوهجا مبتىل بعةل ل ميكن معها معارشته بال رضر اكجلذام
أو الربص أو السل أو الزهري أو اجلنون أو انه قد أصيب بعد ذكل بعةل من هذه
العلل أو ما مياثلها عىل أنه اإذا وجدت احملمكة بعد الكشف الطيب أن العةل يُؤملُ زوالها
فتؤجل التفريق حىت زوال تكل العةل وللزوجة أن متتنع عن امجلاع ابلزوج طيةل مدة
التأجيل أما اإذا وجدت احملمكة ان العةل ل يُؤم ُل زوالها خالل مدة مناس بة وامتنع
الزوج عن الطالق وأرصت الزوجة عىل طلهبا فيحُك القايض ابلتفريق(.
فتشمل الفقرة( )4مرض عنة الزوج أو أي مرض أآخر يؤدي اإىل عدم اإماكنية
القيام ابلواجبات الزوجية سواء قبل اإبرام العقد أو بعده ولبد من وجود تقرير طيب
صادر من جلنة طبية رمسية خمتصة لإثبات عدم اإماكن شفاء الزوج من املرض وإاذا
نفسها).
اكن سبب املرض نفيس فتؤجل التفريق ملدة س نة وعىل الزوجة متكينه من a
أما الفقرة( )6نصت عىل أنه اإذا وجدت املرأة بعد عقد الزواج أن زوهجا مبتىل بعةل
ل ميكن معها معارشته بال رضر ،والعلل قد ذكرت عىل سبيل املثال ل احلرص اكجلذام
أو اكلربص أو السل أو الزهري أو اجلنون وذكل لنه بتطور العمل والتكنولوجيا مت
اكتشاف كثري من المراض والعلل اليت مل تكن معروفة سابق ًا ،واكلفقرة السابقة
املرشع العرايق مل يتقيد يف وقت حدوث العةل أاكن قبل ادلخول أم بعده ،فيحُك
القايض ابلتفريق اإذا ثبت املرض بتقرير طيب ول يؤمل شفاهئا خالل مدة مناس بة.
و فامي خيص الرجل جند بأن املرشع وعىل الرمغ من كون الكثري من المراض
مشرتكة بني الزوجني اكجلذام والربص والزهري واجلنون اإل أنه مل جيعل التفريق حق
للك من الزوجني ،اإل أن هذا احلق لبد من أن يكون مشرتاكً لن أس بابه مشرتكة و
هو وجود عيب يترضر منه الزوج الآخر ابلعرشة ،حىت وإان اكن للزوج حق الطالق
و يس تطيع عن طريق اإيقاعه دفع هذا الرضر ،وذلكل جند يف بعض من قرارات احملامك
بأنه قام بفسخ عقد الزواج بطلب من الزوج وذكل لعدم وجود نص يف قانون الحوال
الشخصية العرايق رمق 188لس نة1959املعدل يقيض مبنع فسخ عقد الزواج ،بل يقرره
يف حالت وذكل يف الفقرة( )4من املادة( )6منه(نصت الفقرة 4من املادة( )6عىل أنه:
(للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم اإيفاء الزوج مبا أشرتط مضن عقد الزواج) .كام
ولن عقد الزواج وهو من العقود املللزمة للجانبني بشمولها ابلصل العام وقابالً
للفسخ عند حتقق موجبه الرشعي والقول خبالف ذكل ل س ند هل من القانون(محمد،
ربيع ،2016،ص.)59
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و يشرتط جلواز التفريق ابلعلل أن ل تصدر من الزوجة ما تدل عىل رضاهئا
ابلعيب رصاحة أو مضن ًا عند زواهجا منه ويه عاملة حباهل أو مل تكن تعمل ولكهنا علمت
بعد ذكل محمد ،ربيع ،2016،ص.)16
ومعىن ذكل أنه اإذا ثبت للمحمكة بأن املرأة اكنت عاملة مبرض الزوج من نتيجة
الفحص الطيب هل قبل الزواج فليس لها احلق يف طلب التفريق ،كام وجيب أن ل
يكون هبا عيب مينع من معارشهتا ،لن اإمساكها حينئذ ل يتحقق منه رضر
لها(الكبييس ،أمحد ،2007 ،ص.)259
كام وابلنس بة لعقد الزواج املربم خارج احملمكة جند بأن القانون قد حدد هل عقوبة
مفادها الغرامة ل تقل عن مليون دينار ول تزيد عىل ثالثة ماليني دينار للك من
أجرى عقد الزواج خارج احملمكة ،وتكون العقوبة احلبس مدة ل تقل عن ثالث
س نوات ول تزيد عىل مخس س نوات اإذا عقد خارج احملمكة زواج ًا أآخر مع قيام
الزوجية(الفقرة( )5من املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق رمق188
لس نة 159املعدل) .فالواحض من هذه املادة أن تسجيل عقد الزواج رشط قانوين ول
يؤثر عىل رشعية عقد الزواج ويمت تصديق عقد الزواج اخلاريج دون اإلزام الزوجني
ابلقيام ابإجراء الفحص الطيب ،اإل أنه من الفضل وقبل تصديق الزواج اخلاريج يف
احملمكة مطالبة الزوجني ابإجراء الفحص الطيب أيض ًا لن لهذا الفحص دور فعال يف
معرفة المراض اليت س بق وأرشان الهيا و يبني شدة املرض ونس بة الطفال املتوقع
محلهم لعوامل املرض من جراء هذا الزواج مع تقدمي التوعية والإرشاد هلام هبذا الصدد
إاذا اإحتاجوا ذلكل يف هذه املرحةل.
املطلب الثاين
سلطة القايض يف الزواج
هناك مس تجدات حتدث يف قضااي الحوال الشخصية وعىل القايض أن جيهتد يف اإجياد
احللول املناس بة ملثل هذه القضااي و مهنا ما يتعلق ابإبرام عقد زواج بني رجل وامرأة
أحدهام أو الكهام مريض ،ومت اإثبات املرض مبوجب التقرير الطيب(الفحص الطيب)
املرفق ابلبياانت املطلوبة لإبرام العقد أمام القايض يف حممكة الحوال الشخصية ،وذكل
لنه عند النظر اإىل املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق جند بأهنا نص عىل
رشوط تسجيل عقد الزواج يف احملمكة اخملتصة ويف الفقرة ( )2من املادة املذكورة
نصت عىل وجوب أن يرفق البيان بتقرير من جلنة طبية خمتصة يؤيد سالمة الزوجني
من املرض ،دون النص عىل سلطة القايض ابإبرام العقد أو دونه يف حاةل اإصابة أحد
الطرفني أو الكهام ابملرض ،وقد يأيت ذكل من منطق اإعتبار الزواج حق من حقوق
الفرد ول حيق للجهات املعنية مىت ما ريض الطرفان بذكل الإمتناع عن تسجيل العقد
يف احملمكة ،كام جند ذكل يف املادة( )18من قانون الرسة القطري رمق22لس نة2006
وجاءت فهيا (:يقدم لك من طريف العقد للموثق شهادة من اجلهة الطبية اخملتصة مبدى
خلوه من المراض الوراثية ،ومن المراض اليت يصدر بتحديدها قرار من الهيئة
الوطنية للصحة ابلتنس يق مع اجلهات املعنية ،وعىل املوثق اإخطار لك مهنام مبضمون
الشهادة الطبية املقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ول جيوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتاجئ الفحص الطيب ،مىت رغب
الطرفان يف اإمتامه) .ونفس املوقف جنده دلى املرشع الكوييت ويف املادة( )2من قانون
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رمق 31لس نة  2008بشأن الفحص الطيب للراغبني قبل اإمتام الزواج يف الكويت وجاء
فهيا( :ل جيوز للمأذون اإبرام عقد الزواج ،كام ل جيوز لي هجة أخرى توثيقه اإل بعد
تقدمي الشهادة املشار الهيا يف املادة الوىل فاإن اكنت نتيجة الشهادة أن الزواج غري أ آمن
أرفق معها اإقرار من الطرفني بعلمهام و موافقهتام عىل اإمتام عقد الناكح ول يعتد يف هذه
احلاةل ملوافقة من مل تبلغ سن الرشد ول حيق لولهيا متثيلها يف هذه احلاةل) .ولكن اشرتط
املرشع هنا وجود اإقرار رصحي من قبل الطرفني بعلمهام و موافقهتام ابملرض مرفق
ابلبياانت املطلوبة للزواج ،وهذا ما نراه يف موقف املرشع الكوردس تاين(فقط فامي
يتعلق مبرض الثالس مييا) و يف املادة( )2من قانون حفوصات ادلم الوراثية قبل الزواج
رمق( )37لس نة 2007حيث نصت عىل أنه( :يقوم املركز الصحي اخملتص بدراسة نتاجئ
الفحوصات اخملتربية ويف حاةل ثبوت اإصابة طالبـي عقد الزواج هبذا املرض ينظم تقرير
يبني فيه شدة املرض ونس بة (أي عدد الطفال) املتوقع محلهم لعوامل املرض من جراء
هذا الزواج وتقدم هلام وللجهة طالبة الفحص النتاجئ الوراثية السلبية املرتتبة عىل هذا
الزواج لغرض التوعية والإرشاد).
ونصت املادة ( )3من هذا القانون عىل أنه( :عىل احملامك عدم اإجراء عقد الزواج اإل
بعد اإبراز التقرير املشار اإليه يف املادة الثانية من هذا القانون ويف حاةل كون التقرير
مشخص ًا للمرض وعلهيا تفهمي طالبـي الزواج مبضمون التقرير ونتاجئه) .ومعىن ذكل مىت
ما اكن التقرير مشخص ملرض التالس مييا عىل احملمكة الرتيث يف اإبرام عقد الزواج حلني
تقدمي املشورة الطبية للطرفني و اإرشادهام وبعد التأكد من وجود تقرير موثق بذكل من
مضن البياانت املطلوبة للزواج فليس للمحمكة الامتناع عن اإبرام العقد مىت ما رغب
الطرفان بذكل.
ولكن وابلستناد اإىل الفقرة اثني ًا من املادة( )3من قانون الصحة العامة العرايق
رمق 89لس نة  1981تقع عىل عاتق أهجزة وزارة الصحة مسؤولية ماكحفة المراض
الانتقالية ومراقبهتا ومنع ترسهبا واليت ابعتقادان تدخل مضن هذه المراض مرض الإيدز
و مرض اإلهتاب الكبد الفريويس يف هذه احلاةل واليت تعطى الصالحية للجهات املعنية
منعهام من اإبرام عقد الزواج اإىل حني الشفاء من املرض اإذا وجد هل عالج فدرء
املفسدة أوىل من جلب املصلحة هنا.
ولغياب نص رصحي لتحديد صالحية القايض يف هذه احلالت ،ولعدم وجود
أحاكم تلزم الراغبني ابلزواج ابإجراء الفحص الطيب قبل الزواج يف العراق وخصوص ًا
يف حالت الزواج خارج احملمكة ولردع املتخلفني عن اإجراء هذا الفحص فقد مت تقدمي
مقرتح قانون الفحص الطيب للراغبني يف الزواج اإىل جملس النواب العرايق يف
تأرخي 2017 /4/26واليت حتتوي عىل ( )4مواد واكلتايل:
املادة الوىل :يلزم الراغبني يف الزواج ابإجراء الفحص الطيب للتأكد من سالمهتم من
المراض املعدية والوراثية واليت حتدد بتعلاميت تصدرها وزارة الصحة عىل أن يثبت
ذكل بتقرير طيب صادر من جلنة طبية ،وتكون مدة نفاذه س تة أشهر من تأرخي
صدوره.
املادة الثانية :أو ًل :متتنع احملامك من اإبرام عقد الزواج أو تصديقه اإذا مت خارج احملمكة ما مل
يقدم التقرير الطيب املشار اليه يف املادة الوىل من هذا القانون أو اإذا تبني من نتيجة
الفحص أن الزوجني أو أحدهام مصاب مبرض مع ِد أو ورايث فال تأذن احملمكة ابلزواج
ما مل يقر الطرفان علمهام هبذا املرض و موافقهتام عىل اإبرام عقد الزواج.
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اثني ًا :للمحمكة اإس تثناء بعض احلالت من اإجراء الفحص الطيب اإذا دعت ظروف
الطرفني الإجامتعية أو الخالقية ذلكل.
املادة الثالثة  :مع عدم الإخالل بأية عقوبة أشد ينص علهيا القانون يعاقب لك من
أفىش رساً ذا عالقة ابلفحص الطيب املنصوص عليه يف املادة الوىل من هذا القانون
ابحلبس مدة ل تزيد عىل س نة واحدة و بغرامة ل تزيد عىل مليون دينار أو ابإحدى
هاتني العقوبتني.
املادة الرابعة :مع عدم الإخالل بأية عقوبة أشد ينص علهيا القانون يعاقب لك من
أجرى عقد زواج دون تقدمي التقرير الطيب املشار اليه يف املادة العىل من هذا القانون
ابحلبس مدة ل تزيد عىل س نة واحدة وبغرامة ل تزيد عىل مليون دينار أو ابإحدى
هاتني العقوبتني.
ولن هذا املقرتح من أوىل حماولت تقنني خاص ابلفحص الطيب قبل الزواج ارتأينا أن
نقوم ببيان هذه املالحظات من أجل اإغنائه أو لي مقرتح أخر متعلق هبذا املوضوع
مس تقب ًال:
-1 .1نالحظ بأنه مت اإقرتاح حتديد مدة معينة لنفاذ التقارير الطبية الصادرة من اللجنة
الطبية اخملتصة ابإجراء الفحص الطيب قبل الزواج ويه  6أشهر من تأرخي
صدوره ،وحتديد هذه املدة تعد نقطة اإجيابية لصاحل هذا املقرتح عىل الرمغ من أن
 6أشهر مدة طويةل حبد ذاهتا وذكل لرسعة اإنتشار المراض املعدية و اكن من
الفضل تثبيهتا بـ 3أشهر فقط.
 .2ابلإضافة اإىل رضورة وجود هذا التقرير اذلي يؤكد سالمة الطرفني من المراض
احملددة من قبل وزارة الصحة عند اإبرام الزواج يف احملمكة ،فعىل احملمكة الإمتناع
عن تصديق الزواج املربم خارج احملمكة ما مل يمت تقدمي هذا التقرير لنه حىت وإان
اإبرم الزواج خارج احملامك فالقيام هبذه الفحوصات من مصلحة الزوجني و ل تزول
املصلحة حىت وإان مل يقوما هبا يف فرتة اخلطوبة .
 .3اإذا تبني من نتيجة الفحص أن الزوجني أو أحدهام مصاب مبرض معد أو وراث
فعىل احملمكة أخذ اإقرار ومن الفضل أن يكون عن طريق تعهد أمام اكتب العدل
بصيغة حمددة لهذا الغرض ،تنص عىل علمهام وموافقهتام هبذا املرض وبعد ذكل تربم
احملمكة عقد الزواج هلام ،وهبذا ل يكون للزوجني احلق بطلب التفريق القضايئ أو
طلب فسخ الزواج بسبب وجود هذا املرض.
 .4للمحمكة الصالحية اإذا وجدت ظروف اإس تثنائية من الناحية الإجامتعية أو
الخالقية اإعفاء الطرفني من اإجراء هذه الفحوصات ،وذكل دون توضيح أو
حتديد لهذه الظروف الاس تثنائية وهذا أمر غري حمبذ تركه للتفسريات اليت
ختتلف من قايض لآخر.
 .5تقرتح معاقبة لك من أفىش رس ًا يتعلق بنتاجئ هذه الفحوصات وذكل حامية
خلصوصية الطرفني واحرتام أصول املهنة هنا ،والتعبري جاء دون تقييد بشخص
معني وهذا ماجيب أن يكون عليه احلال.
 .6يتضمن املقرتح معاقبة لك من أجرى الزواج دون تقدمي تقرير الفحص الطيب،
وهذه احلاةل حتدث فقط عند اإبرام الزواج خارج احملمكة لن الصل أن احملامك
اخملتصة ل تقوم ابإبرام عقود الزواج اإل اإذا تضمنت البياانت هذا التقرير ،والزواج
خارج احملمكة جرمية يعاقب علهيا القانون وفق ًا للفقرة()5من املادة( )10من قانون
الحوال الشخصية العرايق واملعدل بقانون رمق 15لس نة  2008يف اقلمي
كوردس تان ،وذلكل عىل املرشع الخذ مببدأ أشد العقوبتني هنا.
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اخلامتة
يف ختام حبثنا توصلنا اإىل الاس تنتاجات واملقرتحات الآتية:
أو ًل:الاس تنتاجات:
 .1الفحص الطيب قبل الزواج عبارة عن مجموعة من الفحوصات اخملربية والرسيرية اليت
يقوم هبا املقبلون عىل الزواج هبدف الوصول اإىل بناء أرسة سلمية وجممتع سلمي،
والكشف عن اإحامتلية محل الطرفني لمراض وراثية أو معدية أو مرضة يرتتب
علهيا عدم اإس تقرار احلياة الزوجية مع تقدمي املشورة املناس بة حلالتهيام فالهدف من
اإجراء هذا الفحص قبل الزواج يتواءم مع الهدف الرئييس من الزواج وهو
احلصول عىل املودة والاس تقرار النفيس اإىل جانب النسل السلمي املعايف من
المراض.
 .2يقصد ابملوانع الصحية الواردة يف الفقرة ( )2من املادة( )10من قانون الحوال
الشخصية العرايق وفق ًا لتعلاميت وزارة الصحة:المراض التناسلية السارية ،اجلذام،
التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل ،المراض والعاهات العقلية ،ولكن عند التطبيق
ختتلف هذه الفحوصات ول جيري الفحص عن المراض والعاهات العقلية اإل اإذا
اكن أحد الزوجني مريض ًا عقلي ًا وفق ًا للفقرة( )2من املادة( )7من القانون.
 .3اإذا اكن التقرير الطيب قبل الزواج مشخص ملرض التالس مييا( يف اإقلمي كوردس تان)
فعىل احملمكة الرتيث يف اإبرام عقد الزواج حلني تقدمي املشورة الطبية للطرفني
وإارشادهام و التأكد من وجود تقرير موثق بذكل من مضن البياانت املطلوبة
للزواج ومن مث اإبرام العقد مىت ما رغب الطرفان بذكل.
 .4اإذا اكن السبب وراء العدول عن اخلطبة يرجع اإىل نتيجة الفحص الطيب قبل
الزواج وترتب عليه رضر ًا ماد ًاي أو معنو ًاي فللطرف املترضر املطالبة ابلتعويض
بنا ًء عىل املسؤولية التقصريية.
 .5عىل الرمغ من كون الكثري من المراض مشرتكة بني الزوجني اكجلذام والربص
والزهري واجلنون اإل أن املرشع مل جيعل التفريق حق ًا للك من الزوجني وفقاً
للامدة( )43من قانون الحوال الشخصية ومل متزي بني أن تكون الزوجة عاملة
ابملرض قبل ابرام عقد الزواج وفق ًا للتقرير الطيب أو دونه.
اثني ًا:التوصيات:
 .1الفضل وجود قانون خاص مبوضوع الفحص الطيب قبل الزواج وذكل لن وجود
مادة واحدة مضن قانون الحوال الشخصية ل يغطي اكفة اجلوانب املتعلقة هبذه
الفحوصات من حيث حتديد نوع الفحوصات وماكن وزمان اإجراءها والعقوبة
املرتتبة عىل عدم اإجراءها أو تزويرها.
 .2عىل اجلهات املعنية التأكيد عىل رضورة إالزام الزوجني الذلين عقدا زواهجام خارج
احملمكة ابإجراء الفحص الطيب عند طلب التصديق لن أمهية هذه الفحوصات ل
تتضائل بعد اقرتاهنام ببعض.
 .3لبد من اإدراج الفحوصات املتعلقة ابلوضع النفيس و العقيل للمتعاقدين مضن قامئة
الفحوصات املطلوبة قبل الزواج ،فهذه الفحوصات ليست أقل أمهية من اإجراء
الفحص اخملتربي للمراض الوراثية أو املعدية.
 .4تعد مسأةل الفحص الطيب قبل الزواج من املوضوعات اليت تؤثر عىل حصة الفرد
واجملمتع ،مفن أجل بناء حياة أرسية خالية من المراض اخلطرية واملعدية لبد من
وجود تعاون بني اجلهات املعنية هبذه املسأةل كوزارة التعلمي العايل و وزارة الصحة،
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ووزارة الوقاف والشؤون ادلينية ووسائل الإعالم من أجل اإبرام الندوات
واملؤمترات ونرش الوعي بني أفراد اجملمتع بأمهية ورضورة اإجراء هذه الفحوصات
قبل الزواج ،واعتباره كوس يةل مساعدة للحد من اإبرام الزواج خارج احملمكة.
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The Nature of International Responsibility of
States in the Contemporary World Arena
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Abstract— The subject of state responsibility occupies a central
place in international law. Its basic principle, now well established,
provides that every internationally wrongful act entails the
responsibility of the state. One of the most controversial problems
regarding the international responsibility of the state for wrongful
acts concerns the nature of such responsibility. The present paper
examines the nature of state responsibility for international
wrongful acts under existing international law. It takes the view
that the International Law Commission (ILC), in its Draft Articles
on State Responsibility can be applied in case of breach of any
international obligations by states because there is no
international convention regarding state responsibility on the
international plane. Finally, the study concludes that the
identification of the nature of the state responsibility seems to be
much more complicated since ILC’s Articles do not explicitly
address the issue of whether responsibility of state for wrongful
act or omission is strict liability (objective theory) or there must be
some fault (subjective theory) in the conduct of state in order to
hold responsibility; customary international law to some extent
does not help in filling the gap exists in ILC’s Draft Articles on
state responsibility with regard to objective and subjective theories
because it supports both theories.
Index Terms— International Law, State Responsibility,
Attributability, Wrongful Acts; International Obligations.

I. INTRODUCTION
It is realistic in any legal system that breach of a legally binding
obligation involves responsibility. On the international plane,
state responsibility is a fundamental principle of international
law and its rules illustrate the circumstance in which a state will
be liable for the violation of international obligation. It provides
that once state commits an international wrongful act against
other states, international responsibility is established between
the two; this also gives rise to a requirement for reparation
(Dixon, 2007, p.242). The fundamental characteristics of
international responsibility depend on certain basic factors:
first, the existence of international legal obligations, second,
wrongful acts or omissions which violates that obligation and
which are imputable to the state responsible (Shaw, 2008,
p.781). In recent years, the principles of state responsibility

have been a matter of wide study by International Law
Commission. In 1948, the United Nations established the
International Law Commission (ILC) as a step for achieving the
United Nation Charter mandate of “encouraging the progressive
development of international law and its codification” (UN
Charter Article 3 (a); G.A Res.174(II), 1947). The ILC had been
attempting since 1953 in order to codify the law of state
responsibility and finally succeeded, with James Crawford as
the special Rapporteur, when the UN General assembly adopted
revised Draft Articles on 12 December 2001 by GA Resolution
56/83. The basic rule is spelt out in Article (1) “every
international wrongful act of state entails international
responsibility of that state” (Article 1 of International Law
Commission’s Articles on state responsibility, 2001). Thus, as
a basic principle of state responsibility, the international
responsibility of state occurs for the breach of any international
obligations.
There are contending theories as whether responsibility of
state for wrongful act or omission is strict liability (objective
theory); or whether it is necessary to show some fault or
negligence by state in its behavior in order to be responsible
(subjective theory). In other words, is liability strict or there
must be negligence or recklessness in the conduct of state
officials in order to held responsibility. The principle of
objective (risk) theory states that once breach of obligation is
established the state will be responsible regardless of any fault
(Dixon, 2007, p. 245), while the subjective (fault) theory
requires a state to be negligent or reckless in its behavior in
order to be responsible. However, this issue is not addressed by
ILC and customary international law is not to some extent a
solution to the gap exists in ILC’s Draft Articles on state
responsibility in regard with objective and subjective theories
because it offers support to both theories and cases such as
Caire Claim (Caire Claim (France v. Mexico), [1929] 5 RIAA
516) and Neer Claim (Neer claim, [1926] 4 RIAA 60) support
objective theory while another cases such as Sri Lanka v. APPL
(Sri Lanka v. AAPL [1991] 30 ILM 577) and Corfu channel
case (Corfu channel case ( UK v. Albania)[1949] ICJ Rep, p.4)
support subjective theory. This study, firstly, examines the
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general principles of state responsibility by examining elements
of international wrongful act, and explores the concept of Ultra
vires acts. Secondly, it discusses the two theories of
international responsibility namely, objective (risk) and
subjective (fault) theory. Finally, it explains the existence of a
general rule for state responsibility and a preferable rule
between these two theories.

II. GENERAL PRINCIPLES OF STATE RESPONSIBILITY
It is intrinsic in every legal system that violation of a legally
binding obligation involves responsibility; in this respect
international law is not different from municipal law.
State responsibility is a fundamental institution of
international law. It results from the general legal personality of
every state under international law, and from the fact that states
are the principal bearers of international obligations.
Today, responsibility can be considered as a general
principle of international law, a concomitant of substantive
rules and of the supposition that acts and omissions may be
categorized as illegal with reference to the norms establishing
rights and duties (Brownlie, 2008, p. 434). Furthermore, the
general principles of international law concerning state
responsibility are equally applicable in the case of breach of
treaty obligation since in the international law domain there is
no distinction between contractual and tortious responsibility.
Therefore any violation of international obligations by states,
whatever origin gives rise to state responsibility (Susan Breau,
2016, p. 63). In the Gabcikovo-Nagymaros Project case,
Hungary and Czechoslovakia signed a treaty for the
construction of dams and other projects along the Danube River
that bordered both nations. Czechoslovakia began work on
damming the river in its territory when Hungary stopped
working on the project and negotiation could not resolve the
matter which led Hungary to terminate the treaty. Therefore the
case brought to
the International Court of Justice which
reaffirmed a point that “a determination of whether a
convention is or is not in force, and whether it has or has not
been properly suspended or denounced, is to be made pursuant
to the law of treaties. On the other hand, an evaluation of the
extent to which the suspension or denunciation of a convention,
seen as incompatible with the law of treaties, involves the
responsibility of the state which proceeded to it, is to be made
under the law of state responsibility” (ICJ Reports, 1997 pp.7,
38;116 ILR, P.1).
The responsibility of states can only be engaged for breaches
of international law, i.e. for conduct which is internationally
wrongful because it involves some violation of an international
obligation applicable to and binding on the state. However,
when the internationally wrongful act constitutes a serious
breach by the state of an obligation arising under jus cogens
norms, the breach may require further consequence not for the
responsible state only but for other states (Crawford , 2002, p.
192). All states in such cases are under a duty to co-operate to
bring the breach to an end, not to recognize as lawful the
situation created by the breach. International responsibility of
states entails a state to make reparation when it fails to comply

51
via an act or omission attributable to the state, with an
obligation under international law. Enclitic in this
straightforward statement is many unsettled issues, including
the standard of care owed, the nature of attributable acts giving
rise to liability and the scope and nature of reparation (Shelton,
1990, p. 93). In addition, the term of reparation is sometimes
used narrowly in the sense of money damage. More ordinarily,
it refers to the whole range of remedies available for breach of
an international obligation.
States responsibility becomes more complex as the result of
development which has affected international society. In
international legal order, state responsibility is the necessary
corollary of the law itself (Crawford, Pellet and Olleson, 2010,
p. 4), if any attempt is made to deny the concept of state
responsibility because of its conflict with the concept of
sovereignty, there is no meaning to the existence of
international law. Holding states responsible for breaches of
international obligations can play an important role in
maintaining respect for international law, confirm the validity
of fundamental international norms relating to peace and
security, and can prevent the escalation of threats to
international security by promoting the reconciliation of the
relevant states and restoring confidence in a continuing
relationship (Kimberley, 2011, p. 2).
A consequence of binding legal obligation is a legal
responsibility for violation of that obligation. In recent years,
the principles of state responsibility have been the subject of
much work by the International Law Commission (ILC) that
produced a set of Draft Articles on state responsibility (Dixon,
2007, p. 242). The final Draft consists of 59 Articles in four
parts: part one, the international wrongful act, sets out the
essential requirement for international responsibility to be
incurred; part two, content of the international responsibility of
state, deals with the legal consequence for the responsible state
for any international wrongful act especially in relation to
cessation and reparation; part three include the implementation
of the international responsibility of state and part four deal
with the general provision applicable to the Articles as a whole
(Wallace, and Martin-Ortega, 2009, p. 195).The Draft Articles
are products of almost forty years work by ILC, guided by a
series of special rapporteurs, F.V Garcia Amador (1955-1961),
Roberto Ago (1963-1979), Willem Riphagen (1979-1986)
Gaetano Arangio-Ruiz (1987-1996) and James Crawford
(1997-2001) (Crawford , 2002, p. 4). At it is 2477th meeting on
15 May 1997, the commission established a working Group
(consist of J. Crawford, I. Brownlie, J. Dugard, J. Kateka and
C. Yamada) on state responsibility to address matters in relation
to the second reading of the topic. There was a suggested
timetable of work in order to facilitate the work of group in
designing the commission’s work plan for the quinquennium.
Consequently, since 1997 much work has been done to reshape
the original scheme and in 2001 the final Draft was adopted by
the ILC on second reading. The draft articles reflect the gradual
development of international law regarding state responsibility.
The draft articles constitute not only an important contribution
to the development of legal rules regarding state responsibility
but they are also very significant for safeguarding international
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relations and maintaining the stability and healthy development
of the international legal order (Xinmin, 2008, p. 563). They
have attracted wide attention from all governments and
international judicial organs. Quite a number of states have
already begun to use them as guidance in solving problems
regarding state responsibility (Xinmin, 2008, p. 564).
Additionally, the Permanent International Court of Justice,
International Court of Justice and some regional judicial
institution have referred to the articles as a basis for their
decision-making.
Article (1) of ILC stated the general principle of state
responsibility which declared by Permanent Court of
International Justice (PCIJ) in Chrozow factory case (Chrozow
factory case (Portugal v. Germany) [1928] P.C.I.J., Ser A, No
17). In this case the question before the court was whether
Poland can be made liable for such violation of an international
agreement. After the First World War due to a bipartite
agreement between Germany and Poland; Germany agreed to
transfer the control of Upper Silesia area to Poland. On an
agreement that Poland would not forfeit any property of
Germany, but thereafter Poland forfeited two of German
Companies situated at that area. Therefore the court stated that
“every international wrongful act of state entails international
responsibility of that state” (Article 1 of International Law
Commission’s Articles on state responsibility 2001).
Furthermore, the PCIJ applied this principle which sets out in
Article (1) of ILC in a number of cases, for instance the
Phosphates in Morocco case (Phosphates in Morocco,
Preliminary Objections [1938] P.C.I.J., Ser A/B, No 74, p.10).
This case was about certain alleged rights of Italian citizens to
explore phosphate deposits in the then-French protectorate of
Morocco (Protectorates and the Protected States). The court
asserted that when state commits an international wrongful act
against another state, international responsibility is established
instantly as between the two states (Crawford, 2002, p. 77).
Moreover, in the Spanish Zone of Morocco claims, Spain and
Great Britain concluded an agreement on 35 claims of British
subjects and British protected against Spain for damage caused
between 1913 and 1921 in the Spanish Zone of Morocco
(Protected Persons; Protectorates and Protected States), mainly
as a result of the uprisings of the tribes, the Spanish military
operations and the construction of infrastructures. The claims
concerned compensation for the seizure of land, destruction of
houses, hedges, gardens and loss of crops, looting of livestock
and goods. In this case Judge Huber emphasized that
“responsibility is the necessary corollary of a right. All rights of
an international character involve international responsibility.
Responsibility results in the duty to make reparation if the
obligation in question is not meet” (RIAA, p.615 (1923); 2AD,
p.157). The International Court of Justice (ICJ) also referred to
this principle in the advisory opinion relating to reparation for
injuries (Reparation for Injuries Suffered in the Service of the
United Nations [1949] ICJ Reports, p.174) suffered in the
service of the United Nation, in which it stated that “refusal to
execute a treaty obligation involves international
responsibility” (I.C.J Reports [1949] p.228). Thus Article (1) of
the ILC is supplemented by Draft Article (2) which provides
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that the international wrongful act of state exist when these
elements are achieved:
- When conduct consists of an action or omission is
attributable to the state under international law.
- Constitutes a breach of international obligation of the state.
According to this Article, state responsibility requires two
elements: international wrongful act or omission which is
imputable (attributable) to that state. These two elements
prescribed by Permanent Court of International Justice in the
Phosphates in Morocco case (Phosphates in Morocco,
Preliminary Objections [1938] P.C.I.J., Ser A/B, No 74, p.10),
the court clearly associated the creation of international
responsibility with the presence of an “act being attributable to
the state and described as a contrary to the treaty rights of
another state” (Phosphates in Morocco, Preliminary Objections
[1938] P.C.I.J., Ser A/B, No 74, p.28). Furthermore, the
International Court of Justice has also referred to these elements
in US Diplomatic and Consular Staff in Tehran case (United
States Diplomatic and Consular Staff in Tehran [1980], I.C.J.
Reports, p.3); it illustrates that “to establish responsibility of
Iran first, it must be determined how far the acts are imputable
to the Iranian state. Secondly, it must be considered their
compatibility or incompatibility with the obligation of Iran
under conventions or under any other rules of international law
that may be applicable” (United States Diplomatic and
Consular Staff in Tehran [1980], I.C.J. Reports, at p.29,
para.56). Thus to establish the existence of international
responsibility, these elements must be achieved. In some cases,
however, the respondent state may claim that it is justified in its
non-performance, for example, because it was acting in selfdefense or was subject to a situation of force majeure (Desierto,
2012, p. 49). In international law, such defenses or excuses are
termed circumstances precluding wrongfulness. They will be a
matter for the respondent state to assert and prove not for the
claimant state to negative.

III. IMPUTABILITY (ATTRIBUTABILITY)
In order to state to be responsible, the wrongful act or omission
must be attributable to that state. The rules of attribution specify
the actors whose conduct may engage the international
responsibility of the state for breaches of international
obligations. Imputability is a legal fiction which assimilates the
acts or omission of the state officials or organs to the state itself
(Wallace and Martin-Ortega, 2009, p. 199) that become liable
for damage resulting to the persons or their property. An
example of state responsibility was indicated by the ICJ in
Nicaragua vs. USA case (Nicaragua v. United States [1986]
I.C.J Repots, p.14; 76 ILR, p.349), the issue was used of force
against another state whereby USA was accused for violation
of public international law by supporting rebellions against
Nicaragua government, and mining Nicaragua's harbors. The
court decided that U.S should bear an international
responsibility because customary international law obliges state
not to use force against another state. In addition the ICJ
founded that “acts attributable to the USA included the laying
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of mines in Nicaragua territorial waters and certain attacks on
Nicaragua ports, oil installation and naval base by its agents”
(I.C.J Reports [1986] para.48-51 and 146-9; 76 ILR, pp.382,
480). In international law the general rule is that conduct
attributed to the state at the international level is that of its
organs of government, or of others who have acted under the
direction, instigation, or control of those organs, that is, as
agents of the state. This basic rule of imputability sets out in
Article 4 of ILC “ the conduct of any state organ shall be
considered an act of that state under international law, whether
the organ exercise legislative, executive, judicial or any other
function” (Article 4 of International Law Commission’s
Articles on state responsibility 2001). This Article makes state
responsible for the act of all its organs such as police and army
that acted under the direction, instigation or control of those
organs (Stephan Wittich, 2002, p. 893). This reflects the
customary law position that a state is liable for the actions of its
agents and servants whatever their particular status. In the
Rainbow Warrior Arbitration case (Rainbow Warrior
Arbitration case (New Zealand vs. France) [1990]82 ILR 499),
the French government was liable for their clandestine service
in blowing up the Greenpeace ship because the government
admitted its responsibility for destruction by agents of ministry
of defense of the Vessel Rainbow Warrior in Auckland harbor
(D. Evans, 2010, p. 452). In other words, the French
government admitted that the explosives had been planted on
the ship by agents of the directorate general of external security
acting on orders received. As a result, New Zealand sought and
received an apology and compensation for the violation of its
sovereignty (Bianchi, 2004, p. 22).
On the other hand, private acts do not engage the state’s
responsibility, although the state may in certain circumstances
be liable for its failure to prevent those acts, or to take action to
punish the individuals responsible. In the Noyes Case in 1933,
where the United States brought a claim on behalf of its national
for injuries he sustained at the hands of a drunken mob in
Panama. The tribunal affirmed that no state responsibility could
arise from the private conduct. Panama could only be held
responsible for its authorities own behavior in connection with
the particular occurrence, or a general failure to comply with
their duty to maintain order to prevent crimes or to prosecute
and punish criminals (Walter A Noyes case (US v. Panama)
(1993) 6 RIAA 308). On the fact of the case, such wrongful act
on the part of Panama had not been specifically established
(Becker, 2006, p.26).
Furthermore, the acts of state organs are still imputable to
the state even if they act outside municipal law (Ultra vires
acts). In other words, if a state organ or official acts outside the
sphere of competence granted to them does not mean that state
will not be responsible (Dixon, 2007, p. 248). The ILC in
Article 7 provides that “the conduct of any organ state or entity
empowered to exercise element of the governmental authority
shall be considered an act of the state under international law if
the organ, person or entity acts in that capacity, even if it
exceeds its authority or contravenes instruction” (Article 7 of
International Law Commission’s Articles on state
responsibility 2001). This Article makes an idea clear that the
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conduct of a state organ or an entity empowered to exercise
elements of the governmental authority, acting in its official
capacity, is attributable to the state even if the organ or entity
acted in excess of authority or contrary to instructions. This
Article was applied in some cases such as Youmans Claim
(Youmans Claim (U.S vs. Mexico) [1926] 4 RIAA 110). In this
case, Mexican soldiers were ordered to protect threatened
American citizens in Mexico City, instead joined the riot during
which the American were killed, the arbitrator decided that
Mexico was liable for soldiers acts even though they had
exceeded their powers (Wheatley, S , 1996, p. 95). In Southern
Pacific Properties (Middle East) Ltd vs. Egypt case, where
Southern Pacific entered to contract with Egypt to develop land
for tourism around the sites of the Pyramids at Giza. There was
considerable opposition in Egypt; because of the possibility of
disturbance of undiscovered antiquities Egyptian authorities
withdrew Southern Pacific's permission to develop the site.
Southern Pacific claimed compensation and damages. The
dispute to be decided fell according to international legal
principles because the contract provided for arbitration by the
International Centre for the settlement of investment disputes.
In this case, Egypt could not avoid responsibility by pleading
that the acts of government officials were null and void under
Egyptian law. Therefore, the court reasoned concerning acts
that exceeded the authority of the officials performing them: If
such unauthorized or ultra vires acts could not be ascribed to
the state, all state responsibility would be rendered illusory. For
this reason, the practice of states has conclusively established
the international responsibility for unlawful acts of state organs,
even when it is accomplished outside the limits of their
competence and contrary to domestic law (Southern Pacific
Properties (Middle East) Ltd v. the Arab Republic of Egypt
case, (1993) ILM 933.). Similarly, in In the Union Bridge
Company case (Union Bridge Company case, (1924) 6 RIAA,
p.138; 2AD, p.170), a British official of the Cape Government
Railway mistakenly appropriated neutral property during the
Boer War. It was held that there was still liability despite the
honest mistake and the lack of intention on the part of the
authorities to appropriate the material in question. The key was
that the action was within the general scope of duty of the
official. In the Sandline International Inc . vs. the independent
state of Papua Guinea case; the dispute arose from breach of
contract for the supply of military and security services to a UK
firm by Papua New Guinea (Jean Ho, 2018, p. 82). The tribunal
emphasized that “it is a clearly established principle of
international law that acts of a state will be regarded as such
even if they are ultra vires or unlawful under the internal law of
the state, their institutions, officials or employees of the state
acts or omissions when they purport to act in their capacity as
organs of the state are regarded internationally as those of the
state even though they contravene the internal law of the state”
( Sandline International Inc . vs. the independent state of Papua
Guinea case (1998)117 ILR, PP. 552, 561).
Moreover, Article 8 of the ILC Draft Articles states that the
conduct of a person or group of persons shall be considered as
an act of state under international law if the person or group of
persons is in fact acting on the instructions of, or under the
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direction or control of, that state in carrying out the conduct.
This provision was also considered in the case concerning the
application of the convention on the prevention and punishment
of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and
Montenegro). The ICJ held that the ‘overall control’ test was
not appropriate for state responsibility and that the test under
customary law was reflected in article 8 whereby a state would
be responsible for the acts of persons or groups (neither state
organs nor equated with such organs) where an organ of the
state gave the instructions or provided the direction pursuant to
which the perpetrators of the wrongful act acted or where it
exercised effective control over the action during which the
wrong was committed” (Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and
Montenegro (2007) ICJ, Report, paras. 403-406). In other
words, the court noted that it was not necessary to show
complete dependence of the group, they pointed out that it was
necessary to show that the individuals were under the effective
control of the state or acting on its instructions. This was
essentially a question of fact and the court reached the
conclusion that attributability to the state was not established in
that case despite the opposite view being taken in the Yugoslav
war crimes tribunal (Dixon, 2007, p. 250).
The general principles according to the ILC Articles is that
the conduct of person or group of persons can not be attributable
to the state under international law if that person or group of
person not acting on behalf of the state. In other words private
individuals are not regarded as state organs so that the state is
not responsible for their acts, but the state may incur primary
responsibility because of violation of some other international
obligation or because of failing to exercise the control necessary
to prevent such acts (Dixon, 2007, p. 252). The first world court
case to use the ILC Articles codification in supporting a verdict
of an attribution issue was the United States Diplomatic and
Consular Staff in Tehran case (US Diplomatic and Consular
Staff in Tehran case (United States Diplomatic and Consular
Staff in Tehran [1980], I.C.J. Reports, p.3) brought by the
United States against Iran which is related to storming by
Iranian students of the U.S Embassy in Tehran on 4 November
1979. Under customary international law the wider question of
state responsibility was also at issue. The question was whether
the attack by the students could be attributed to the Iranian
government. The customary international law position is
extensively codified in the ILC Articles on responsibility of
state for international wrongful acts 2001. The judgment in this
case associates to the Article 9 and 11 of the ILC. Article 9
stated “conduct carried out in the absence or default of the
official authorities” (Article 9 of International Law
Commission’s Articles on state responsibility 2001). Article 11
is illustrated “conduct acknowledged and adopted by a state as
its own” (Article 11 of International Law Commission’s
Articles on state responsibility 2001). The ICJ found that “the
students include, the present Iranian president, Mahmoud
Ahmadinejad, when they executed their attack on the embassy,
did not have any form of official status as recognized agent of
Iranian state” (United States Diplomatic and Consular Staff in
Tehran [1980], I.C.J. Reports, at para.58), therefore, according
to the ICJ court the conduct of students which involved attack
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and storming the embassy could not be imputable to Iranian
state on that basis (Cassese, 2005, p.250). However, the court
found that the Iranian government failed in its own duty to take
any appropriate steps as required by international law to protect
the Embassy, staff and archives of US mission against attack by
the militants. This inaction constituted clear and serious
violation of the Iran’ obligation as reflected in the Article 9 of
the ILC. In addition, a seal of official government approval was
set out by a decree issued on 17 November 1979 by the Iranian
ruler Ayatollah Khomeini. The students, including Mahmoud
Ahmadinejad, were received at official function and allegedly
received medals. The ICJ found that the students now became
agents of the Iranian state for whose acts Iran was
internationally responsible and this situation is reflected in the
Article 11 of ILC.

IV. BREACH OF INTERNATIONAL OBLIGATION
The responsibility of states for any internationally wrongful
conduct is covered under the category of state responsibility. In
other words, under international law states can be held
responsible for the violations of international law that can be
attributed to them. Thus state responsibility is engaged
whenever a state breaches an international obligation by which
it is bound. Consequently, international responsibility cannot be
avoided by pleading that disputed actions were lawful in
domestic law. In other words, it is international law that
determines what constitutes an internationally unlawful act,
irrespective of any provisions of national law. Accordingly, the
national law was held to be of primary applicability with respect
to unlawful acts in accordance with domestic law no
international law (Elisabeth Kjos, 2013, p. 174). As the tribunal
held in Noble Ventures, Inc vs. Romania case "It is a wellestablished rule of general international law that in normal
circumstances breaches of a contract by the state does not give
rise to direct international responsibility on the part of the state
. This derives from the clear distinction between municipal law
on the one hand and international law on the other” (Noble
Ventures, Inc vs. Romania case, ICSID (2005), ARB/01/11,
para.53). Regarding violation of an international obligation,
what is considered to be a breach of international law by a state,
depends entirely on what its international obligations actually
are (Onita 2013, p. 1503). An international obligation of a state
may derive from general principles of law, conventions or
international custom.
The second element of an international responsibility of state
is that the conduct attributable to the state should constitute a
breach of an international obligation of the state, whatever the
nature of the obligation breached, whether it imposed by
international treaties or customary international law (Cassese,
2005, p.251). The conduct which is contributable to state may
consist of actions or omission, in other word responsibility of
state can arise from either an act or omission.
It is first necessary to specify what is meant by a breach of
an international obligation. This is the purpose of Article 12 of
ILC which defines in the most general terms what constitutes a
breach of an international obligation by a state. Article 12 states
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that “there is a breach of an international obligation when the
act in question is not in conformity with what is required by that
obligation regardless of its origin”. This means that Article 12
applies to all international obligations of states whatever their
origin may be, i.e. whatever the particular origin of the
obligation concerned. It may be established by a customary rule
of international law, by a treaty or by a general principle
applicable within the international legal order. However, ILC
Articles provide the framework for determining whether the
consequent obligations of each state have been breached, and
with what legal consequences for other states but do not attempt
to set out the content and scope of the international obligation
breach of which gives rise to responsibility: this is the function
of primary rules, whose codification would involve restating
most of substantive customary and conventional international
law (Crawford, 2013, p. 93).
In addition, international courts and tribunals have treated
responsibility as arising for a state by reason of any violation of
an obligation imposed by international law. In the Rainbow
Warrior case, the tribunal stated that “any violation by a state
of any obligation of whatever origin, gives rise to state
responsibility and consequently to the duty of reparation”
(Rainbow Warrior Arbitration case (New Zealand v. France)
[1990]82 ILR, p. 251, para. 75). Similarly, in the Gabcikovo Nagymaros Project case, ICJ held that “well established that,
when a state has committed an internationally wrongful act, it
is international responsibility is likely to be involved whatever
the nature of the obligation it has failed to respect” (Gabcikovo
-Nagymaros Project case , ICJ Reports, 1997 p. 38, para. 47).
Moreover, a state will be liable for use of illegal force by its
military force against another state (e.g. Iraq/Kuwait 1990); it
also will be responsible if it fails to prohibit autonomous armed
groups from using its territory as a base for illegal attacks
against another state (Dixon, 2007, p. 245). This duality is
affirmed by Article 2 of ILC and by numerous of judicial
decisions such us, Janes claim (Janes Claim (US v. Mexico)
[1926] 4 RIAA 82) and Asia Agricultural Product AAPL v. Sri
Lanka case (Sri Lanka v. AAPL [1991] 30 ILM 577), where Sri
Lanka was liable in its own right for failure to exercise due
diligence (negligence) in protecting AAPL’s property from
rebel attacks.
Furthermore, state responsibility can arise from breaches of
bilateral obligations or of obligations owed to some states or to
the international community as a whole. It can involve the most
serious breaches of obligations under peremptory norms of
general international law (jus cogens norms). Article 40
provides that “this chapter applies to the international
responsibility which is entailed by a serious breach by a state of
an obligation arising under a peremptory norm of general
international law. A breach of such an obligation is serious if it
involves a gross or systematic failure by the responsible State
to fulfill the obligation”. Thus the responsible state must have
engaged in a serious breach of a rule of jus cogens. According
to the Commentary to the ILC Articles on state responsibility,
the prohibition of illegal use of force, the prohibition of
genocide, human trafficking and the prohibition of racial
discrimination are among the norms of jus cogens character
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(Vidmar, 2012 , p.382). As a result, the ILC Articles on state
responsibility adopt the view that breaches of jus cogens are
matters of concern for the international community as a whole
and, consequently create obligations for all states and not only
for the responsible state that breached the international
obligation.
There has been a major debate about whether international
law requires an element of fault in order a state to be liable or
whether liability is strict. Customary international law in this
question is not clear and in the form of arbitral and judicial
decisions can be found in support of both standpoints (Wallace,
and Martin-Ortega, 2009, p. 197). A leading case adopting fault
theory is the Home Missionary Society claim (The Home
Missionary Society claim[1920] 6 RIAA 42), in this case, arose
out of damage caused in rioting provoked by the imposition of
a (hut tax) by UK in Sierra Leone (Wheatley, S , 1996, p. 92).
The arbitrator decided that the UK was not responsible for the
damage to American property as fault had not been shown
(Brownlie , 2008, p. 439). In contrast, Caire Claim (Caire Claim
(France v. Mexico) [1929] 5 RIAA 42), support strict liability.
Caire was French citizen who was killed by a Mexican soldier
for failing to supply those 5,000 Mexican dollars. The arbitrator
held that Mexico was responsible for this act without need for
France to show negligence.

V. THE THEORIES OF STATE RESPONSIBILITY
In legal literature one still encounters many views on the
problem of the fault and on the related problem concerning the
nature of international responsibility of states.
State responsibility arises from the violation by state of an
international obligation. There has been some debate as to
whether responsibility of state for wrongful act or omission
requires elements of fault or whether responsibility is strict. In
deed, the International Law Commission does not distinguish
liability based on fault from liability based on strict. In other
words, the ILC’s Draft Articles on state responsibility leaves
open the question of whether element of fault must be
established or whether liability can be a strict or objective basis
(Hillier, 1998, p.337). The leading case is the Corfu channel
case (Corfu channel case (UK vs. Albania) [1949] ICJ Rep,
p.4), which is involved damage to British warship sailing
through the Corfu channel, an international water way but also
within Albania territory. The UK made an application claiming
compensation for damage and loss of human lives caused by a
mine laid down in Albania waters. The UK argued that Albania
had either laid the mines which damaged the warships or had
connived in their laying (D. Evans, 2010, p. 457). The court
decided that “Albania must have known that the mines had been
laid and the danger posed by them, so it was liable under
international law for damaged caused and the court ordered
Albania to pay UK the compensation” (Corfu channel case
(Corfu channel case (UK v. Albania) [1949] ICJ Rep, p.4, at
para. 63,67). However, when the judgment is looked at, it can
be noted that the court adopts “half way house” approach to the
question of subjective (fault) or objective (strict) liability
because the court held that Albania liability was based on
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failure to warn of known danger to the British ship and this can
be argued as an application of objective (risk) theory. In
addition, the court found that the lying of the minefield could
not have been achieved without knowledge of the Albania
government (Corfu channel case (Corfu channel case (UK v.
Albania) [1949] ICJ Rep, p.4, at para.21, 22). If Albania had
not laid the mines, it knew of them, and had an opportunity,
when the Albania coastguards at St George’s Point reported the
British ships, to warn about the mines, but did not do so,
although it was obliged under rules of international law to do
that, so Albania was responsible for the damage and loss of
human life. However “the inclusion of the word known in the
international legal rule would suggest an application of the
subjective (fault) theory” (Wheatley, S, 1996, p.93). Therefore,
from the judgment it can be noted that the court adopts “half
way house” approach to the question of subjective (fault) or
objective (strict) liability.
There are two theories as to basis of state responsibility,
namely, objective (risk) theory of responsibility and subjective
(fault) theory of responsibility.

VI. OBJECTIVE (RISK) THEORY
According to this theory, a state will be responsible for all
consequences of breach of international law which is imputable
to that state irrespective of any fault. When violation of
international obligation is established a state bears all risk
regardless of any fault or intention (Dixon, 2007, p. 245). In this
theory a state is strictly liable for all acts of its officials once
breach of international obligation has taken place
(Kaczorowska, 2010, p. 427) and it can be argued that Article 7
of ILC dealing with attribution where there has been excess of
authority or contravention of instruction by an organ of a state
similarly adopts strict liability. Furthermore, there are many
supporters of the objective theory; Italian jurist Dionisio
Anzilotti is the forefront one. He believes that responsibility
must always be understood as purely objective in so far as it
arises from the violation of the right of another and from
imputability, understood as a mere causation link between the
wrongful act and the state, independent from any subjective
basis of the fault of the actor (Pisillo-Mazzeschi, 1992, p.15).
Anzilotti's view has an enormous influence on legal literature
and led to the birth of a strong current of “objectivist” authors.
Many of these authors noted that the nature of international
responsibility of states has been based on the objective theory
because of the practical difficulty of proving the fault of the
state entity. In addition, these subscribe this theory because they
believe that the risk theory encourages agents of the state to
ponder the consequences of their actions and it also obviates the
heavier burdens that would fall on plaintiffs’ shoulders to prove
the intention of the state (Zongwe, 2019, p. 200). Some cases
support this theory, for example Caire Claim (Caire Claim
(France v. Mexico) [1929] 5 RIAA 42). In this case Caire was
French national who was killed by Mexican solider for failing
to provide them 5,000 Mexican dollars. The arbitrator argued
that Mexico was liable for the action without need for France to
show negligence (Dixon, McCorquodale, and Williams, 2003,

p. 399). In this case also, Verzijl, the presiding commissioner,
gave support to the objective responsibility of state, applied
“the doctrine of the objective responsibility of the state, that is
to say, a responsibility for those acts committed by its officials
or its organs, and which they are bound to perform, despite the
absence of faute (fault) on their part” (Caire Claim (France v.
Mexico) [1929] 5 RIAA 42, at para. 529-531). Similarly, in the
Neer claim in 1926, an American superintendent of a Mexican
mine was shot. The USA, on behalf of his widow and daughter,
claimed damages because of the lackadaisical manner in which
the Mexican authorities pursued their investigations. The
General Claims Commission dealing with the matter disallowed
the claim, in applying the objective theory (Neer Claim (United
States v Mexico) (1926) 4 RIAA 60; 3 ILR 213). In addition,
in Roberts claim, Harry Roberts was a US citizen, who arrested
for murder in Mexico and held by the Mexican police for 19
months. Delays in the prosecution of Roberts were noted by the
Mexican government but no action was taken. While in prison,
Roberts was also subjected to rude and cruel treatment. The US
brought a case on his behalf against Mexico before an arbitral
tribunal. The tribunal stated that Mexico was responsible under
international law for the injury it caused to Harry Roberts who
has detained in poor jail conditions and without the benefit of
access to legal counsel (Sunga , 1997, pp. 75-76). Another case
is Youmans claim (Youmans Claim (U.S v. Mexico) [1926] 4
RIAA 110), which also support objective theory. In this case,
mob in Mexico gathered outside the house of US national.
Mexican soldiers were ordered to deal with a violent mob and
to protect the house, but instead of protection fired up on it and
killed three Americans national inside the house (Harris, D,
2010, p. 429). The Mexican defense that it was not to blame
was rejected by General Claim Commission and decided that
Mexico was responsible for the act even though the soldiers had
exceeded its authority.
Under the concept of objective theory, there are still no
general requirements of fault in order to establish a breach of
an international obligation (Albers, 2015, p. 88). However, this
study supports the content of the objective theory because a
general requirement of fault is not imposed by current
international law in the contemporary Arena, but it is stressed
that the relevant primary obligation remains decisive for the
determination of the particular requirements of an act being in
non-compliance with this obligation. It is, therefore, possible
that particular obligation requires fault, i.e., fault theory, on the
part of the person acting on behalf of the state in order to
establish an internationally wrongful act.

VII. SUBJECTIVE (FAULT) THEORY
One of the most controversial issues in the field of state
responsibility is seen in the question of whether fault constitutes
a necessary element of an internationally wrongful act that must
be established irrespective of the content of the particular
primary obligation. In international law the concept of
subjective (fault) theory can be traced as far back as Dutch jurist
Hugo Grotius and his followers (Pisillo-Mazzeschi, 1992,
p.11). According to this theory, a fault is an essential
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requirement of state responsibility that takes a decisive role in
every internationally wrongful act. In these cases one must give
proof of fault; that is, prove that a wrongful act does not arise
when there is no fault of the state.
This theory requires state to be negligent or reckless in its
conduct in order to be held responsible. In other word, this
theory emphasised some element of fault which is expressed in
term of intention to harm (dolus) or negligence on the behavior
of the part of person concerned is essential before his state can
be rendered responsible for any injury caused (Shaw, 2008, p.
783). A number of cases support subjective (fault) theory such
as Srilanka vs. AAPL case (Sri Lanka v. AAPL [1991] 30 ILM
577) and the Home Missionary Society claim (The Home
Missionary Society claim [1920] 6 RIAA 42). In Sri Lanka vs.
APPL case, Sri Lanka forces destroyed an installation
belonging to the company owned by Asia Agriculture Product
Ltd. The Sri Lanka force claimed that the installation was used
by Tamil Tigger, a secessionist movement in Sri Lanka. The
tribunal held that although Sri Lanka was not liable for the act
of Tamil Tigger, it was responsible in its own right for failure
to exercise due diligence in protecting APPL’s property (Dixon,
McCorquodale and Williams, 2003, p. 409). Another case is the
Home Missionary Society claim (The Home Missionary
Society claim [1920] 6 RIAA 42), arose following a rebellion
in the UK protector of Sierra Leone. During the activity of
rebellion, the property belonging to the Home Missionary
Society was destroyed and a number of Missionaries were
killed (Hillier, 1998, p. 339). The tribunal dismissed the claim
of the Society which was presented by USA and noted that “it
is a well established principle of international law that no
government can be held responsibility for the act of rebellions
bodies of men committed in violation of its authority, where it
is itself guilty for no breach of good faith, or of no negligence
in suppressing insurrection” (The Home Missionary Society
claim [1920] 6 RIAA 42).
The issue that responsibility of state is strict or requires some
element of fault is not addressed by International Law
Commission and customary international law support both
theories. In addition cases such as the Caire claim (Caire Claim
(France v. Mexico) [1929] 5 RIAA 42), Neer claim (Neer Claim
(United States v Mexico) (1926) 4 RIAA 60; 3 ILR 213), and
Youmans claim (Youmans Claim (U.S v. Mexico) [1926] 4
RIAA 110), support objective (risk) theory while another cases
such as the Home Missionary Society (The Home Missionary
Society claim [1920] 6 RIAA 42), Sri Lanka v. AAPL ( Sri
Lanka vs. AAPL [1991] 30 ILM 577) and possibly Corfu
channel case (Corfu channel case (UK vs. Albania) [1949] ICJ
Rep, p.4) support the subjective (fault) theory. Furthermore, the
Draft Articles of ILC lay down no general rule in that regard
and the commentary to the ILC Articles did not concern itself
with the objective and subjective theories, also it did not take
determinate position on this controversy (Barding, 2006, p. 90).
But the commentary to the ILC Articles noted that standards as
to objective or subjective theories, fault, negligence or want of
due diligence would vary from one context to another
depending up on the terms of the primary obligation that is
breached (Crawford, 2002, p.82). Ian Brownlie, a British jurist,
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has argued that the nature of international responsibility of
states will depend on the precise nature of the particular
obligation in issue and suggests that the discussions of the ILC
tend to support this view. He has stated that it must be borne in
mind that the rules relating to state responsibility are to be
applied in conjunction with other, particularly rules of
international law, which prescribe duties in various precise
forms (Brownlie, 1983, p. 40). Thus, the relevance of fault and
the relative ‘strictness’ of the obligation will be determined by
the content of each rule of international law. It would be
pointless to embark on an examination of a question, framed in
global terms, whether state responsibility is founded upon fault
(ie culpa or dolus) or strict liability.
It is true that certain primary obligation may require fault to
be shown in behavior of a state before it will be responsible
(Wallace and Martin-Ortega, 2009, p. 197). For example, the
Genocide Convention 1948 requires that acts to be committed
with intention in order to qualify as genocide. However, the
proliferation of state organs has witnessed an increased
application of strict liability which at the moment is most
widely applied on the basis that any other approach or theory
might provide yet another loophole in an already imperfect
system of international justice (Dixon, 2007, p. 246). The
important point is that different primary rules of international
law impose different standard and approach of state
responsibility, ranging from fault to strict liability, however it
has suggested that there may be no principle or presumption
about the place of fault in the connection to any given primary
rule, since it depends on the interpretation of that rule in the
light of its aims or purpose (Crawford, 1999, p. 438). Finally,
in practice as Dixon points out “it may be that the most sensible
solution is not to have a general rule at all, but to impose strict
liability or require fault according to the subject matter of the
obligation broken. Responsibility for violation of rules of jus
cogens might be strict but responsibility for violation of
commercial treaties might be based on fault” (Dixon, 2007, p.
245). In addition, Brownlie has argued that the nature of
responsibility depends on the precise nature of the particular
obligation in issue and pointed out that the discussions of the
ILC tend to support this view.
It is clear that there is no preferable principle between
objective and subjective theories of state responsibility because
the cases, the knowledge arbitral, and the judicial decisions can
be found in support of both theories. Moreover, this issue is not
addressed by ILC and customary international law supports
both theories, so in order to impose strict liability or require
element of fault it would be according to the subject matter of
the obligation broken. In other word, objective and subjective
theories of sate responsibility would vary from one context to
another depending on the subject matter of obligation that is
breached.

CONCLUSIONS
For almost four decades the International Law Commission
(ILC) has been working on the subject of state responsibility
and finally succeeded, with James Crwaford as Special

JUHD | e-ISSN: 2411-7765 | p-ISSN: 2411-7757 | doi: http://dx.doi.org/10.21928/juhd.v5n4y2019.pp50-59

58

Journal of University of Human Development (JUHD)

Rapporture when the United Nation General Assembly adopted
revised Draft Articles in 2001. The rules of state responsibility
illustrate the circumstance in which a state is liable for breach
of any international obligation. State responsibility has two
elements: unlawful act or omission which is attributable to the
state whether this act or omission committed by organ of states
or individuals who are acting on behalf on that state.
Jurisprudence and academic debate have been divided as to
whether the responsibility of state for unlawful act or omission
require fault or whether international responsibility is strict. In
fact, this issue is not addressed by ILC and the Articles do not
lay down general rule at all. This means that the Articles of ILC
do not distinguish between responsibilities based on fault from
responsibility based on strict. In addition, customary
international law is not clear on this issue and supports both
theories and this is problematic. Furthermore, from the cases
and arbitral decisions, it clearly appears that there is no
preferable principle between objective (risk) and subjective
(fault) theories of state responsibility because some case such
as Caire claim (Caire Claim (France vs. Mexico) [1929] 5
RIAA 42), Neer claim ( Neer claim [1926] 4 RIAA 60) and
Youmans claim (Youmans Claim (U.S vs. Mexico) [1926] 4
RIAA 110), support objective (risk) theory where as another
cases such as the Home Missionary Society Claim (The Home
Missionary Society claim [1920] 6 RIAA 42), Sri Lanka v.
AAPL case (Sri Lanka v. AAPL [1991] 30 ILM 577) and
possibly Corfu channel case (Corfu channel case (UK v.
Albania) [1949] ICJ Rep, p.4) support the subjective (fault)
theory. Thus the knowledge of arbitral and court decisions
remains as relevant as in identifying and clarifying the
principles and rules of state responsibility.

RECOMMENDATIONS
1. The present study recommends that the draft articles of state
responsibility should include provisions on the specific
meaning of serious breaches of international obligation
related to the subject of state responsibility.
2. The United Nations should regulate the nature of the
international responsibility of states by enacting an
independent article in the UN Charter to prevent states from
committing violations of international law and escape from
international responsibility under the guise of the concept of
the absolute sovereignty of the state and the right of selfdefense.
3. It is necessary to determine the nature of the international
responsibility of states in international documents and
treaties as a new means of applying the rules of international
law on the subject, because this approach aims settling long
disputes between states peacefully and without accusing of
the interfere by the international community in sovereign
affairs of the states that have breached international
obligations.
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أثر التطبيق امليداين يف اجتاهات الطلبة املطبقني
يف جامعة كرميان حنو همنة التدريس
شوان فرج سعيد
لكية الرتبية ،جامعة گرميان ،السلامينيه ،اقلمي کوردس تان ،عراق

املس تخلص -اس هتدف البحث التعرف عىل اجتاهات طلبة لكية الرتبية جامعة كرميان
حنو همنة التدريس بعد اخضاعهم لتطبيق امليداين ،وقد تكونت عينة ادلراسة من ()166
طالب َا وطالبة من طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية ،ولغرض حتقيق أهداف
ادلراسة اس تخدم الباحث مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس املكون من ( )31فقرة،
ومت التحقق من الصدق والثبات للداة ،وتوصلت ادلراسة اىل النتاجئ التية:
 وجود اجتاهات اجيابية حنو همنة التدريس دلى الطلبة املطبقني نتيجة التطبيق
امليداين يف املدارس ،وعربوا ابجاابهتم بأن التطبيق امليداين س تغري من خشصيهتم
حنو الفضل.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسط درجات الطلبة ملقياس الاجتاه حنو
همنة التدريس بني قسمي الكميياء والرايضيات ولصاحل قسم الكميياء ،ومل تظهر
فروق ذات دلةل احصائية بني بقية القسام الاخرى.
وقد خلص الباحث اىل عدد من املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتاجئ البحث ،واليت
تسهم يف الارتقاء مبختلف جوانب الاعداد ملنتس يب هذه املهنة.
اللكامت ادلاةل -تطبيق ميداين،اجتاه ،املطبق.

مشلكة ادلراسة :

ما نالحظ يف ٍاقلمي كوردس تان العراق بشلك خاص والعراق بشلك عام ان نظام
القبول يف معظم لكيات الرتبية يعمتد عىل حمك معدل الطالب يف املرحةل الاعدادية دون
النظر اىل اجتاهه حنو همنة التدريس ،مما يسمح بقبول فئات من الطلبة ل يرغبون يف
الالتحاق هبذه اللكيات ،وامنا اضطرهتم ظروف اقتصادية أو اجامتعية أو يئسوا من
الالتحاق بلكيات اخرى ،مما يؤدي اىل خلق اجتاهات سلبية دلى هؤلء الطالب حنو
همنة التدريس ،وما قد ينعكس من أاثر سلبية عىل حتصيلهم العلمي وأداهئم العميل يف
املس تقبل.
أولت العديد من ادلول املتقدمة اهامتم َا مزتايد َا يف رفع كفاية املعمل من خالل الارتقاء
ابملس توى التعلميي هل وذكل بهتيئة الظروف الرتبوية – التعلميية املناس بة لتدريبه واعداده

ومهنا العمل عىل تطوير وحتسني الربامج واملناجه اخلاصة ابعداد املعلمني ،وتزايد احلاجة
امللحة اىل اعداد كبرية من املعلمني قد برز بقوة ووضوح الاجتاه ادلاعي اىل رضورة العناية
بنوع املعمل والاهامتم برفع مس تواه اذلي ينعكس صداه يف زايدة الاهامتم يف تطوير
وحتسني مرتكزات العملية الرتبوية واملسؤوةل عن اعداد املعلمني وعىل مس توى حيقق
الغاية الرئيسة من تفعيل دور املعمل يف العملية الرتبوية (مريس ،1994 ،ص.)260:
لكيات الرتبية ليست معنية ابلعداد التخصيص حفسب ،بل بهتيئة الطالب املعمل
للتكيف مع همنته من خالل تزويده ابلجتاهات ا ٍلجيابية حنو املهنة ،ولس امي وان
الاجتاهات رمغ ثباهتا النس يب ٍال أن تغيريها وتعديلها أمر قابل للتحقيق ،كام ان النجاح
املس تقبيل للمعمل يف همنته مرتبط أساس َا ابلجتاهات اليت حيملها حنو همنة املس تقبل .ويف
ضوء هذه املعطيات تسعى ادلراسة احلالية اىل الكشف عن مدى أثر التطبيق امليداين
للطالب (املطبق) يف املدارس يف تمنية اجتاهاهتم حنو همنة التدريس بشلك اجيايب او
سليب.

أمهية ادلراسة :

همنة التدريس من أكرث املهن وأمهها يف اجملمتع لهنا متثل ادلميومة والاس مترارية يف
احلياة ،ويه اليت حترك املدرسة وجتعلها تدور يف فكل تقدم وتطور اجملمتعات ،اذ من أمه
املشالكت اليت تواجه احلياة الاقتصادية والاجامتعية يف جممتعات ادلول النامية يه
مشلكة توجيه الافراد حنو املهن ،فاجتاهات املدرس حنو همنته من أمه العوامل اليت
تساعده عىل اجناز كثري من الاهداف ،وهذا يدعو اىل حسن اختيار الطلبة امللتحقني
بلكيات الرتبية بناء عىل رغباهتم واجتاهاهتم حنو همنة التدريس من انحية وتمنية هذه
الاجتاهات من انحية اخرى،ومن دون الرغبة يف التدريس والاس مترارية الكيدة يف هذه
الرغبة فان املهنة تكون معرضة لخطار كبرية ،ولكن الخطر من ذكل أل تنتبه وزارة
التعلمي العايل والبحث العلمي اىل الس باب اليت تؤدي اىل عزوف املعلمني أو الطالب
املتدربني (املطبقني) يف لكيات الرتبية عن همنة التدريس وتعاجل هذه الس باب قبل
اس تفحالها .فاملدرس اذلي يكون اجتاهاته اجيابية حنو همنته حمب َا لها متفهم لدلور املنوط
به مدرك لواجبه ،يكون هل دور فعال يف العملية التعلميية ذلا فان معرفة اجتاهات املدرسني
حنو همنهتم يعد من مظاهر اهامتم اجملمتع ابلعملية الرتبوية ابعتبار املدرس اجليد هو القلب
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ويعترب املعمل مفتاح العملية التعلميية والرائد الاجامتعي اذلي يعمتد عليه اجملمتع يف تنش ئة
أبنائه النشأة القوية ،فقد شغلت مسأةل اعداده وتأهيهل اذهان الكثري من الرتبويني ،فاملعمل
مل يعد انق َال للمعرفة فقط وامنا عليه تقع هممة تربية الاجيال تربية عقلية وخلقية وجسمية،
وهو القادر عىل حتقيق أهداف التعلمي وترمجهتا اىل واقع ملموس( .عبيد ،1991 ،ص:
.)48
لتعل
ذلكل فان أي معلية تطوير للعملية ا ميية تتطلب الاهامتم ابعداد املعلمني قبل
اخلدمة مث متابعهتم ابس مترار يف أثناء اخلدمة ،ولميكن لي معمل ان يقوم بدوره عىل
الوجه المكل ٍال اذا اكن عىل وعي ابلفلسفة الرتبوية اليت توجه النظام الرتبوي اذلي يعمل
داخهل ،وان يكون واعي َا أهداف املؤسسة التعلميية اليت يعترب عضو َا هام َا فهيا ،اذ جتعهل
هيمت ابلنشاط املدريس املصاحب للمواد التعلميية لمهيهتا يف تشكيل خشصيات التالميذ،
ويعترب نفسه مث َال أعىل وقدوة للتالميذ يف سلوكه وقميه واجتاهاته ،ويف تنظمي براجمها
الرتبوية داخل املدرسة وخارهجا (امام ،2000 ،ص.)9 :
ان اجملمتع احلديث ،واملهنج املعارص حيتاج اىل معلمني قادرين عىل تعمل انجض وفاعل
للطلبة اذلين يكونون عىل مس توايت خمتلفة من املعرفة السابقة واهنم يتعلمون بطرائق
خمتلفة بناء عىل الفروق الفردية بيهنم ،ذلا يكون املعلمون هبم حاجة اىل ان يكونوا مدربني
بصورة جيدة ليكونوا خمططني يعرفون قدر َا كبري َا من املعرفة عن معلية التعمل ودلهيم
حصيةل كبرية من اسرتاتيجيات التدريس( .أيوب ،1997 ،ص ص.)111-106 :
ترتكز معلية الاعداد املهين للطالب/املعمل عىل جانبني متاكملني هام :جانب الاعداد
النظري املتعلق ابلتطبيق امليداين (الرتبية العملية) اذلي يضع الطالب /املعمل يف مواهجة
مبارشة مع الواقع التعلميي ،ويضع قدراته وهماراته عىل حمل التجربة (راشد ،1996 ،ص:
.)79
والتطبيق املدريس يعترب أحد مكوانت برانمج تأهيل املعلمني اذ يتعلق بأنه يقيض
الطلبة املعلمون فرتة زمنية حمددة يف املدارس متواصةل أو منقطعة كجزء من تأهيلهم
لتحقيق بعض من أهداف تأهيلهم الاكدميي واملهين( .كويران ،2001 ،ص)303:
ومن الهداف اليت ينبغي أن حيققها التطبيق املدريس (امليداين):
 .1توجيه املطبق لستيعاب همام املعمل وقيادته لدراك مشولية العملية التعلميية
والرتبوية والتأثري املشرتك للقوانني الرتبوية والنفس ية تشكيل العملية التعلميية.
 .2تطبيق معارف املطبق يف الرتبية وعمل النفس وطرائق التعلمي وتعريفه ابماكنيات
ادلراسة النظرية لهذه العلوم يف حل همام الواقع املدريس.
 .3تدريب املطبق عىل كيفية ختطيط ادلرس وتنفيذها وتقوميها.
 .4تعريف املطبق عىل مواقف تعلميية وتربوية حمددة والعمل عىل حتليلها ومعاجلهتا
يف ارتباط وثيق مبعارفه النظرية املكتس بة خالل دراس ته اللكية.
 .5تعريف املطبق عىل واجبات املعمل وحقوقه وتطوير موقفه الاجيايب جتاه همنة
املس تقبل وجتاه التلميذ.
 .6املشاهدة الهادفة لسري العملية التعلميية وادراك مكوانهتا والعوامل املؤثرة فهيا.
 .7تطوير املوقف الاجيايب للمطبق من خالل اطالعه عىل عمل النفس وطرائق
التعلمي والتأثري يف مس توى حتصيهل العلمي بصورة عامة( .كويران ،2001 ،ص
ص.)309-308:
ذلا يعترب التطبيق امليداين مرحةل هممة من حياة املطبق (الطالب/املدرس) يتدرب
يف أثناهئا عىل التدريس ،وعىل تطبيق معظم ما تعلمه من الاسرتاتيجيات والنظرايت
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والاساليب يف مرحةل ادلراسة .اذ تمكن أمهية البحث من خالل:
 أمهية همنة التعلمي يف بناء الانسان. أمهية الاجتاهات يف جناح املدرس يف همنته وأدائه دلوره حبب وحامس ورغبةترفعه لفاق من الابداع والاجهتاد.

أهداف البحث :
هتدف البحث اىل حتديد الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة
(املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
فرضيات ادلراسة : Research Hypotheses
 ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل (()=0.05بني
متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
 لتوجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل (()=0.05بني
متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس حسب متغري القسم العلمي.

حدود ادلراسة :
احلدود املوضوعية :دراسة الكشف عن مدى أثر التطبيق امليداين لطلبة املرحةل
الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس.
احلدود الزمانية :مطبقي لكية الرتبية جامعة طرميان للعام ادلرايس .2019-2018
احلدود املاكنية :أثر التطبيق امليداين لطلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية.

حتديد املصطلحات :
الاجتاه : Attitude
عرفه ادلغيش ( )2003بأنه( :عبارة عن مجموعة منسقة من السلوك الاجيايب أو
السليب الصادر عن الفرد ٍازاء موضوع ما تنشأ عن تركيب معقد من املشاعر واملعلومات
املكتس بة من خالل تفاعل البيئة للفرد أو من خالل التعامل املبارش وموضوع الاجتاه)
(ادلغيش.)20 ،2003 ،
كام عرفه  (Brock, 2005):بأنه تعبري عن قمي الفرد ،وتوجه سلوكه وتساعد عىل
احداث التوافق الاجامتعي مع احمليطني). (Brock et al, 2005, p:20
التعريف الاجرايئ :هو عبارة عن موقف طلبة عينة البحث من همنة التدريس ابلقبول
أو الرفض بعد اخضاعهم لعملية التطبيق امليداين مقارنة مبوقفه قبل التطبيق ،ويقاس
ابدلرجة اليت حيصل علهيا الطالب من خالل اس تجاابته عىل فقرات الاس تبيان.
الاجتاه حنو همنة التدريس:
عرفه عبدالكرمي ( :)1990ابنه مجموع اس تجاابت القبول أو الرفض حنو التدريس
مكهنة (عبدالكرمي.)17 :1990 ،
ويعرفه الباحث اجرائي َا :بأنه حمصةل اس تجاابت طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان
ابلقبول أو الرفض عىل مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس املس تخدم يف ادلراسة احلالية
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مبا تعكسه مضامني فقراته.
التطبيق:
يعرف اجرائي َا :يه املدة اليت ميارس فهيا الطالب/املعمل ختصصه معلي َا يف التدريس
خالل الفصل ادلرايس الثاين من الس نة الرابعة (الخرية) يف لكيات الرتبية.
املطبق :
عرفه زين العابدين ( :)1987بأنه طالب أو طالبة من طلبة املرحةل الرابعة يف لكية
الرتبية ،يقوم ابلتعلمي يف املدارس الابتدائية طيةل مدة التطبيق ابرشاف تدريس يني
متخصصني يف لكية الرتبية هبدف تدريبه واعداده ملهنة التدريس (زين العابدين،1987 ،
ص.)279 :

ادلراسات السابقة:
دراسة البريقدار ()2012
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل اجتاهات طلبة لكية الرتبية حنو همنة التدريس
وعالقته ابملرحةل ادلراس ية والتخصص واجلنس ،بلغت عينة ادلراسة ( )1702طالب َا
وطالبة ،واس تخدمت مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس كداة لدلراسة ،وتوصلت الباحثة
اىل عدة نتاجئ:
 مس توى اجتاه الطلبة حنو همنة التدريس بلغت (%).82.54
 ل توجد فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب الصف الاول
والرابع حنو همنة التدريس.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب التخصصات
الادبية وطالب التخصصات العلمية ولصاحل التخصصات العلمية.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب تبع َا ملتغري اجلنس
ولصاحل اذلكور.
أوصت الباحثة برضورة التأكيد عىل رضورة توفري مناجه ذات عالقة بتعزيز الاجتاهات
دلهيم وتدعميها بشلك أفضل من خالل التقيمي الس نوي ملناجه لكية الرتبية.
دراسة اجمليدل وسعد ()2012
هدفت اىل تقيص اجتاهات الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية جامعة الكويت ويف لكية
الرتبية ابحلسكة-جامعة الفرات حنو همهنمت املس تقبلية ،وتوصلت اىل عدد من النتاجئ أمهها:
ان ملتغري اجلنس تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني حنو همنة التعلمي ولصاحل الاانث،
ومل يكن ملتغري التخصص تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني حنو همنة التعلمي يف الك
عينيت البحث ،كام مل يتبني ملتغري الس نة ادلراس ية أي تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني
يف لكية الرتبية جامعة الكويت بيامن اكن هل تأثري عىل عينة الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية
ابحلسكة -جامعة الفرات ،وأوىص الباحثان اىل عدد من التوصيات مهنا :العمل عىل
اختيار املرحشني الكفاء من الراغبني يف الانتساب للكيات الرتبية من خالل تطبيق
مباديء التوجيه املهين مبراعاة ميول الش باب ورغباهتم يف همنة املس تقبل ،والاعداد
السلمي للمعلمني ل يقترص عىل بناء اجلوانب املعرفية واملهارية ،وامنا يتعداها اىل بناء
الاجتاهات الاجيابية حنو املهنة.
دراسة الزعيب ()2010
هدفت ادلراسة اىل قياس اجتاهات طالب لكيات املعلمني يف اململكة العربية
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جمةل جامعة التمنية البرشية
السعودية حنو همنة التدريس وعالقهتا ابتزاهنم الانفعايل وحتصيلهم ادلرايس ،تكونت عينة
ادلراسة من ( )396طالب َا من ست لكيات ،واس تخدم الباحث مقياس اجتاهات طالب
لكيات املعلمني ،ومقياس الاتزان الانفعايل ،وتوصل الباحث اىل عدة نتاجئ من أمهها:
وجود اجتاهات موجبة ومرتفعة نسبي َا عند طالب لكيات املعلمني حنو همنة التدريس،
كام وجدت عالقة موجبة ذات دلةل احصائية بني اجتاهات طالب لكيات املعلمني حنو
همنة التدريس وبني حتصيلهم ادلرايس ،وأوىص الباحث ان هتمت لكيات املعلمني ابلصحة
النفس ية لطالهبا والعمل عىل حتسيهنا ابس مترار وذكل من خالل وحدات التوجيه
والارشاد الطاليب يف اللكيات ،والاهامتم بقياس اجتاهات الطالب حنو همنة التدريس
عند تقدمي طلباهتم اىل لكيات املعلمني.
دراسة عبداللطيف ()2008
هدفت ادلراسة اىل أثر التطبيق امليداين يف الاجتاهات حنو تدريس العلوم دلى
طالبات معهد اعداد املعلامت ،بلغت عينة ادلراسة ( )62طالبة ،اس تخدمت الباحثة
)(T-testلتحليل النتاجئ ،توصلت اىل تفوق متوسط درجات التطبيق البعدي ملقياس
الاجتاه حنو تدريس العلوم دلى الطالبات بعد الانهتاء من التطبيق امليداين يف املدارس،
وأوصت الباحثة اىل الاهامتم بربامج الرتبية العملية ومناجه طرائق تدريس العلوم ،وتطوير
نظام تقومي برانمج اعداد املعلامت مع رضورة الاهامتم بتقومي اجلوانب الوجدانية.
دراسة ) 2006( Osunde & Izeribugie
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل اجتاه املعلمني حنو همنة التدريس من انجيرياي ،وقد
تكونت عينة ادلراسة من ( )400من معلمي املدارس الابتدائية اذلين مت اختيارمه
بطريقة عشوائية من مدرسة ابتدائية واكنت استبانة اجتاه املعمل يه الداة الرئيس ية
املس تخدمة مجلع البياانت ،واكنت نتاجئ ادلراسة أشارت اىل اخنفاض اجتاه املعلمني حنو
همنهتم وتدين نظرهتم لها بسبب تردي الوضع املايل للمعلمني نظر َا لتأخري دفع الرواتب
والعالوات مما يفقدمه الشعور ابلنامتء للمهنة ،وكذكل تدين نظرة اجملمتع حنو همنة التدريس
وقد كشفت النتاجئ أيض َا ان الظروف السيئة يف حميط العمل لها تأثري سليب واسع عىل
املعمل يف سلوكه الشخيص واملهين فلكها عوامل هممة مس ئوةل عن تدين ماكنة املعلمني
وقد أعطت ادلراسة بعض التوصيات لتحسني صورة وضع املعلمني الناجيرييني والعمل
مبهنة التدريس.
دراسة الشمري ()2002
اجريت ادلراسة يف جامعة اببل/لكية الرتبية الاساس ية (املعلمني سابقا) ،وتريم اىل
تعرف مس توى أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي مادة احملادثة يف الصفني الخريين من
املرحةل الابتدائية ،يف ضوء الكفاايت الدائية الالزمة ،بلغت عينة البحث ( )134معلامً
ومعلمة ،اس تعمل الباحث الاستبانة املغلقة تضمنت ( )38فقرة اداة لبحثه ،واس تعمل
الوسط احلسايب ،والوسط املرحج ،والوزن املئوي ،ومعامل ارتباط بريسون وسائل
اإحصائية لتحليل نتاجئ البحث ،توصل الباحث اىل ان أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي
مادة احملادثة بشلك عام دون احلد الدىن من املس توى املطلوب ويف لك اجملالت،
واوىص الباحث اعامتد الكفاايت التعلميية اليت مت حتديدها يف هذه ادلراسة والإفادة مهنا
يف تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي مادة احملادثة يف املرحةل الابتدائية .
موازنة ادلراسات السابقة:
 أتفقت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة يف اس تعامل الاستبانة أداة مجلع
املعلومات ،ولتحقيق أهدافها.

جمةل جامعة التمنية البرشية
 تباينت ادلراسات السابقة يف عدد أفراد عينهتا ،فدراسة (البريقدار )2012 ،قد
بلغ عدد أفراد عينهتا ( )1702طالب َا وطالبة ،ودراسة (اجمليدل وسعد)2012 ،
بلغت أفراد عينهتا ( )792طا َابوطالبة ،ودراسة لك من (الزعيب،)2009 ،
(عبداللطيف(Osunde & Izeribugie, 2006) ،)2008 ،و (الشمري،
 )2002قد بلغت أفراد عينتة لك واحدة مهنا ( 396طا َاب) 62( ،طالبة)400( ،
معمل) و ( 134معمل ومعلمة) عىل التوايل ،وهذا التباين يرجع اىل ظروف البحث
اليت أقتضهتا لك دراسة.
 أتفقت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة يف اس تعاملها املهنج الوصفي لتحقيق
أغراض حبهثا.
 تباينت أماكن اجراء ادلراسة ،فقد اجريت دراسة (البريقدار )2012،يف جامعة
املوصل (لكية الرتبية) ،واجريت دراسة (اجمليدل وسعد )2012 ،يف جامعة
الكويت وجامعة الفرات (سوراي) ،ودراسة (الزعيب )2009 ،يف اململكة العربية
السعودية ،ودراسة ) (Osunde & Izeribugie, 2006يف انجيرياي ،فامي
اجريت دراسة لك من (عبداللطيف )2008 ،و (الشمري )2002 ،يف العراق،
أما ادلراسة احلالية فقد اجريت يف جامعة طرميان ( اقلمي كوردس تان العراق)
مهنجية البحث واجراءاهتا:
اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل يف هذا البحث لنه يناسب طبيعة املشلكة
وهدف البحث.
جممتع ادلراسة:
تكون جممتع ادلراسة من مجيع طلبة املرحةل الرابعة يف لكية الرتبية جامعة گرميان للعام
ادلرايس  2019-2018والبالغ عددمه (  )477طالب وطالبة.
عينة ادلراسة:
تكونت عينة ادلراسة من ( )166طالب وطالبة من املرحةل الرابعة يف لكية الرتبية
جامعة گرميان مت اختيارمه بطريقة عشوائية.
أداة ادلراسة:
بعد الطالع عىل الدب الرتبوي وادلراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الاستبانة مثل
دراسة (مشكور ،)2012 ،دراسة (اجمليدل وسعد ،)2012 ،دراسة (الزعيب،)2010 ،
ودراسة (عبداللطيف )2008 ،قام الباحث ابعداد أداة ادلراسة وفق اخلطوات التية:
 .1اعداد الاستبانة ابلصورة الولية ،حيث تضمنت (  )33فقرة.
 .2عرض الاستبانة عىل مجموعة من احملمكني ،ملحق رمق ( ،)1وقد مت الخذ ابراء
الاساتذة احملمكني ،حيث مت تعديل بعض الفقرات وازاةل اخرى واضافة فقرات
جديدة ،واعادة صياغة ملعظم الفقرات ،وقد اصبح عدد فقرات الاستبانة بعد
اجراء التعديالت ( )31فقرة ،امام لك مهنا مخسة مس توايت يه :دامئ َا ،غالب َا،
أحيا َان ،اندر َا ،أبد َا ،وأعطي للك مس توى من هذه املس توايت ادلرجات (،5
 )1 ،2 ،3 ،4عىل التوايل لالس تجاابت املوجبة ،وعكست ادلرجات (،2 ،1
 )5 ،4 ،3لالس تجاابت املعكوسة ،ملحق رمق (.)2
الصدق:
صدق الاختبار من اخلصائص املهمة اليت جيب التأكد مهنا مصمم املقياس عندما
يريد بناء مقياس للحمك عىل صالحية الداء وقدرهتا عىل قياس الظاهرة اليت يراد دراس هتا

63

(عبدالردمن ،1998 ،ص ،)123:ويعترب من املؤرشات السايكومرتية املهمة يف اعداد
املقياس اذ يعرب عن قدرة املقياس عىل قياس السمة اليت أعد لقياسها (Maloney,
1980, P: 366).وأن أفضل وس يةل لس تخراج الصدق الظاهري يه تقدير عدد من
اخلرباء واخملتصني ملدى متثيل فقرات الداء للصفة املراد قياسها (عودة ،1998 ،ص:
 ،)37حيث مت عرض املقياس من قبل الباحث عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني يف
جمال الرتبية وعمل النفس وطرائق التدريس ،وقد أعمتدت الفقرة اليت حصلت عىل نس بة
( )%80فأكرث ويه نس بة التفاق اليت مت حتديدها حماكَ لصالحية الفقرة واهامل الفقرة
اليت دون ذكل ،حيث أشار بلوم ) (Bloomان الفقرة اليت حتصل عىل نس بة اتفاق
( )%75فأكرث بني احملمكني ،ميكن عدها فقرة صاحلة لتحقيق صدق لها (بلوم،1983 ،
ص.)126 :
الثبات:
ٍ
نقصد ابلثبات احلصول عىل نفس النتاجئ تقريب َا عند اعادة تطبيق الداة عىل العينة
نفسها أو عينة أخرى ماكفئة (أبو جالةل.)108 :1999 ،
ولس تخراج ثبات الداة طبق الباحث الاستبانة عىل عدد من املطبقني واملطبقات
بلغ عددمه ( )15مطبقا ومطبقة ،اختريوا بطريقة عشوائية ومن غري العينة الاساس ية ،
وبعد ميض أس بوعني مت تطبيقها عىل العينة نفسها ،وتعد مدة أس بوعني مدة مالمئة لإعادة
تطبيق الداة( .جابر ،1996 ،ص)277 :
حلل الباحث فقرات الاستبانة هبدف قياس الثبات ابس تعامل معامل ارتباط
بريسون ،ووجد انه يساوي ( ،)0.80وهو معامل ثبات جيد ،وبذكل اختذت الاستبانة
شلكها الهنايئ ،وأصبحت جاهزة للتطبيق ،ملحق رمق (. )2
التطبيق :مت تطبيق الاستبانة عىل افراد عينة البحث قبل التطبيق امليداين يف شهر
 12س نة  2018ومت تطبيقها اثنية بعد التطبيق امليداين يف شهر  4س نة .2019
الوسائل الحصائية:
 معامل أرتباط بريسون لس تخراج ثبات مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس. اختبارT-test اختبارOne Way ANOVAنتاجئ البحث ومناقش هتا:
أو َل :عرض النتاجئ عىل وفق أهداف ادلراسة :حتديد الاجتاهات حنو همنة التدريس
دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان قبل التطبيق امليداين
يف املدارس وبعده.
سيمت عرض النتاجئ عىل النحو اليت :
أ -الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية
جامعة گرميان قبل التطبيق امليداين يف املدارس كام موحضة يف اجلدول (.)1
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جدول ( )1
الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
قبل التطبيق امليداين يف املدارس.
أشعر بالفخر عندما يعرف األخرون ٍاني مدرس

دائما

غالبا

احيانا

ر
ناد ا

ابدا

28

31

33

34

40

2

أرى ان مهنة التدريس ممتعة ومشوقة

27

30

35

38

36

3

أشعر بالرضا عن مهنتي رغم الصعوبات التي

28

31

35

37

35

ت
1

الفقرات

تواجهني
4

أسعى الى النهوض بمهنة التدريس

29

31

35

36

36

5

أتمنى لو امتهنت مهنة أخرى غير مهنة التدريس

30

33

35

35

33

6

أع تقد أن التدريس مهنة ال تقل شأناَ عن باقي المهن

29

32

35

35

35

26

29

33

38

40

7

أشعر ان مهنة التدريس ستعمل على تطوير ذاتي
وقدراتي العلمية والعملية

8

ر يفوق
أشعر أن مهنة التدريس تحتاج الى جهداَ كبي اَ

37

39

28

30

32

9

س
أشعر بالسعادة عندما أحس انني سأكون مدر ا

26

31

34

36

37

24

28

30

40

44

23

32

36

33

42

 12لدي قدرة على تحمل المصاعب التي تسببها مهنة

23

28

32

36

47

 13أشعر ان المجتمع ال ينظر لمهنة التدريس بنفس

32

33

34

32

35

 14أشعر انني سوف اتكيف لمهنة التدريس في

30

29

37

35

35

 15أحب التعامل مع الطلبة بلطف واحترام

 16الزال الطلبة يؤمنون بالحكمة التي تقول (من علمني

32

30

33

34

37

31

29

31

37

38

 17التدريس يعني لي أن اتابع كل ما هو جديد في هذا

26

30

35

36

39

طاقتي

ز في المستقبل
متمي ا

 10ال يهمني ما يقال عن مهنة التدريس فانني أكتفي

بايجابياتها
 11ال أع تقد ٍان تعليم الطلبة سيسبب لي ٍازعاجاَ
التدريس

االحترام واالهتمام التي تتمتع به المهن االخرى
المستقبل

حرفاَ ملكني عبداَ)

يتضح من اجلدول ( )1النتاجئ التية حسب ما حصلت عليه من اس تجاابت:
حيث أن همنة التدريس حتتاج اىل هجد كبري فوق طاقة الطلبة حسب شعورمه حتتل
الفقرة الوىل يف العمود (دامئ َا) من بني اجاابت الطلبة حلصولها عىل ( )37اجابة من بني
الاجاابت ،وكذكل تأيت نفس الفقرة ابملرتبة الاوىل من العمود (غالب َا) حلصولها عىل
( )39اجابة ،ويف العمود (أحيا َان) حتتل فقريت (شعور الطلبة ابلتكيف مع همنة التدريس
يف املس تقبل) و ( سهوةل التعامل مع الادارة يف همنة التدريس) ابملرتبة الاوىل حلصوامام
عىل ( )37اجابة من بني اجاابت الطلبة.
أما يف العمود (اندر َا) حتتل فقرة (لهيمين ما يقال عن همنة التدريس فانين أكتفي
ابجيابياهتا) ابملرتبة الاوىل بـــ ( )40اجابة من بني الاجاابت ،وأخري َا ويف العمود (أبد َا)
حتتل فقرة (همنة التدريس يه الاساس يف اجملمتع) ابملرتبة الوىل بـــ ( )50اجابة من بني
الاجاابت .
ب -الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة گرميان بعد التطبيق امليداين يف املدارس.
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جدول ( )2
مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس
أشعر بالفخر عندما يعرف األخرون ٍاني مدرس

دائما

غالبا

احيانا

ر
ناد ا

ابدا

39

38

34

30

25

2

أرى ان مهنة التدريس ممتعة ومشوقة

38

39

34

30

25

3

أشعر بالرضا عن مهنتي رغم الصعوبات التي

39

36

32

33

26

ت
1

الفقرات

تواجهني
40

38

36

32

20

35

35

31

30

37

34

30

26

39

36

35

29

27

4

أسعى الى النهوض بمهنة التدريس

5

أتمنى لو امتهنت مهنة أخرى غير مهنة التدريس

35

6

أع تقد أن التدريس مهنة ال تقل شأناَ عن باقي المهن

39

7

أشعر ان مهنة التدريس ستعمل على تطوير ذاتي
وقدراتي العلمية والعملية

8

ر يفوق
أشعر أن مهنة التدريس تحتاج الى جهداَ كبي اَ

34

34

32

35

31

9

س
أشعر بالسعادة عندما أحس انني سأكون مدر ا

42

38

34

32

20

 10ال يهمني ما يقال عن مهنة التدريس فانني أكتفي

43

36

35

30

22

 11ال أع تقد ٍان تعليم الطلبة سيسبب لي ٍازعاجاَ

38

37

34

31

26

 12لدي قدرة على تحمل المصاعب التي تسببها مهنة

40

42

33

29

22

 13أشعر ان المجتمع ال ينظر لمهنة التدريس بنفس

35

31

34

36

30

طاقتي

ز في المستقبل
متمي ا
بايجابياتها

التدريس

االحترام واالهتمام التي تتمتع به المهن االخرى

 14أشعر انني سوف اتكيف لمهنة التدريس في

38

37

34

31

26

المستقبل
 16الزال الطلبة يؤمنون بالحكمة التي تقول (من علمني

40

36

36

28

26

40

37

34

30

25

 17التدريس يعني لي أن اتابع كل ما هو جديد في هذا

38

37

35

31

25

 15أحب التعامل مع الطلبة بلطف واحترام
حرفاَ ملكني عبداَ)

يتضح من اجلدول ( ) 2أن أجاابت طلبة لكية الرتبية يف اجتاهاهتم الاجيابية حنو همنة
التدريس نتيجة التطبيق امليداين يف املدارس ،تراوحت بني ( )48اجابة ترى ابن همنة
التدريس يه الاساس يف اجملمتع و ( )47اجابة ترى ابنه يصفون املدرس قائد َا وموهج َا،
كام عربوا عدد من الطلبة ابجاابهتم بصيغة (غالب َا) لشعورمه ابن التدريس تعمل عىل
تطويرمه اذلايت وقدراهتم العلمية والعملية .وعربوا عدد من الطلبة ابجاابهتم ابن التطبيق
امليداين س تغري من خشصيهتم حنو الافضل .ان ظهور الفروق الفردية يف الهداف قد
يعود سبهبا اىل الطابع العلمي العميل واذلي جعل تأثري َا مبارش َا يف تمنية الاجتاهات.
اثني َا :نتاجئ فرضيات ادلراسة:
 -1النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الوىل :ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى
ادللةل ( )= 0.05بني متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة طرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف
املدارس وبعده.
للتحق من هذه هذه الفرضية مت حساب متوسط درجات مقياس الاجتاه حنو همنة
التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده ،واملقارنة بني نتاجئ الاختبارين القبيل
والبعدي ،كام موحض يف اجلدول (  ) 3أدانه:
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جدول ()3
املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) (T-testدلرجات طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان يف
مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
العدد

الحسابي

المتوسط

االنحراف
المعياري

T-test

الحرية

درجات

االحصائية

نوع

قبلي

166

2.84

0.30

-11.518

330.000

0.000

بعدي

166

3.27

0.37

االختبار

الداللة

يتضح من اجلدول ( ) 3ان متوسط درجات طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان يف
الاختبار القبيل ملقياس الاجتاه حنو همنة التدريس ،هو ( )2.84يف حني بلغ متوسط
درجات الطلبة يف الاختبار البعدي حنو همنة التدريس هو ( ،)3.27وعند اس تخدام
اختبار ) (T-testملعرفة دلةل الفرق بني الاختبارين القبيل والبعدي ،اكنت قمية(T-
test) 11.518عند مس توى ادللةل ( )0.05مما يعين ان هناك فرق َا ذو دلةل احصائيةمما يدل عىل تفوق نتاجئ التطبيق امليداين ملقياس الاجتاه حنو همنة التدريس يف املدارس،
وقد أتفقت هذه النتيجة مع ما جاء يف دراسة لك من ( البريقدار ،)2012 ،ودراسة
(عبداللطيف ،)2008 ،ودراسة (غوين ،)1994 ،ودراسة (اخلطيب ،)1990 ،وميكن
أن تعزى هذه النتاجئ اىل :تنوع اخلربات والنشطة اليت مرت هبا الطلبة (املطبقني) يف
اثناء مدة الاعداد وقدرهتم عىل تطبيق معظم ما تعلمه من النظرايت والساليب الرتبوية،
وهذه اخلربات تكشف للطالب (املطبق) قدرته عىل حتمل أعباء التدريس ومدى متكنه
من أفادة املطبقني من خالل توظيف مادته العلمية ،وبسد الفجوة بني النظرية والتطبيق،
وعليه لميكن للطالب (املطبق) من تطبيق املهارات الالزمة للتدريس بكفاءة ما مل ميتكل
املعرفة اخلاصة بتكل املهارات أو َل ،مث ترمجهتا اىل أمناط سلوكية اثني َا ،وابلتايل يمتكن
للطالب (املطبق) خالل معلية التعلمي خلق جو تعلميي فعال يسهم يف بناء اجتاهات
اجيابية حنو التدريس.
 -2النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية :لتوجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى
ادللةل ( )=0.05بني متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة گرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس حسب متغري القسم العلمي.
ل ٍالجابة عن هذه الفرضية:
مت حساب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للك قسم من القسام الثالثة
حسب اجلدول رمق ( )4أدانه:
جدول ( )4
املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للقسام الثالثة (الحياء ،الكميياء والرايضيات)
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األحياء

51

3.311

0.309

الكيمياء

55

3.346

0.353

الرياضيات

60

3.174

0.426

الكلي

166

3.273

0.375

األقسام

حيث يظهر اجلدول أعاله ان الوسط احلسايب دلرجات طلبة قسم الكميياء ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس أعىل بقليل من الك القسمني يلهيا قسم الحياء ،ولختبار
دلةل هذه الفروق أجري حتليل التباين الاحادي ) (One Way ANOVAوفق َا
ملتغري القسم العلمي.

جدول ()5
َ
نتاجئ حتليل التباين الاحادي ) (One Way ANOVAوفقا ملتغري القسم العلمي
Sig.

F

0.032

Mean Square

Type III Sum of
Squares

df

a

3.518

0.480

2

13013.092
3.518

1774.734
0.480
0.136

1
2
163
166
165

0. 959

1774.734
0.959
22.230
1801.482
23.189

Source
Corrected
Model
Intercept
dept
Error
Total
Corrected
Total

يبني اجلدول أعاله أن هناك فروق َا ذات دلةل احصائية ( ))=0.05ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس تعزى ملتغري القسم العلمي.
ولبيان اجتاه هذه الفروق أجريت املقارانت البعدية بطريقة شفيه ) (Scheffeويبني
اجلدول ( )6هذه النتاجئ.
جدول ()6
نتاجئ اختبار شفية ) ((Scheffeلجراء املقارانت البعدية بني متوسطات درجات الطلبة ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس وفق َا ملتغري القسم العلمي
القسم العلمي

األحياء
الكيمياء
الرياضيات

فرق الوسط Mean Difference

الداللة االحصائية

الكيمياء

-0.035

0.889

الرياضيات

0.138

0.151

األحياء

0.035

0.889

الرياضيات

0.172

0.047

األحياء

-0.138

0.151

الكيمياء

-0.172

0.047

مقارنة األقسام

يبني اجلدول أعاله وبعد اجراء املقارانت البعدية ظهرت أن هناك فروق َا ذات دلةل
احصائية ( )=0.05بني قسمي الكميياء والرايضيات ولصاحل قسم الكميياء
وحبسب اجلدول ( )4ومل تظهر فروق ذات دلةل احصائية ( )=0.05بني بقية
القسام الاخرى.

الاس تنتاجات
فاعلية التطبيق والتدريب امليداين للطالب (املطبق) لكسابه املهارات التدريس ية
الالزمة للتدريس من حيث قدرته عىل اعداد ادلروس والكفاية العملية ،والمنو املهين،
والعالقات الاجامتعية والانسانية من خالل تطبيق ما تعلمه الطالب (املطبق) من
النظرايت والساليب الرتبوية يف مرحةل الاعداد النظري وابلتايل أسهاهما يف تكوين
اجتاهات اجيابية حنو همنة التدريس.

التوصيات
• الاهامتم بربامج الرتبية العملية ومناجه طرائق التدريس لتمتكن الطلبة من أداء
بعض النشطة الرتبوية اخملتلفة مهنا :التدريس املصغر ،طريقة التعلمي ابللعب ،العمل
اخملتربي.................اخل.
• الرتكزي عىل الاحباث وادلراسات اليت تؤكد الاجتاهات وتغريها اجيابي َا حنو همنة
التدريس من قبل املسؤولني يف لكيات الرتبية ملا لالجتاهات من أمهية وتأثري يف كفاية
املدرس.
جمل
• القيام بندوات ارشادية ختص همنة التدريس ابلتعاون مع منظامت ا متع املدين
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لبيان دور هذه املهنة يف اجملمتع.
• العمل عىل همنة التعلمي يف ماكهنا احلقيقي يف صدارة املهن ،لهنا حبق أم مجيع
املهن ،مفا من همنة ٍال وميكن أن نعد كوادرها من خمرجات همنة التعلمي.
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امللحقات
ملحق ()1
السادة اخلرباء اذلين متت الاس تعانة يخرباهتم
ت

أسماء المحكمين

االختصاص

مكان العمل

نظريات التعلم

جامعة بغداد -كلية التربية للعلوم

جامعة اليرموك-كلية التربية (االردن)
زرة التربية والتعليم  /االردن
وا

1

أ.د .اسماعيل ابراهيم علي

2

أ.د .أمال رضا ملكاوي

طرائق التدريس العلوم

3

أ.م.د .مسلم يوسف الطيطي

مناهج العلوم

4

د .احمد لعيبي التميمي

الصرفة ابن الهيثم

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية – المديرية العامة لتربية
وا

5

د .عقيل أمير جبر

طرق تدريس الفيزياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

6

د .ماجد صريف الشيباوي

طرق تدريس الفيزياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

7

د .عباس الشمري

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

8

د .علي ثامر الصفار

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

محافظة بغداد

محافظة القادسية

محافظة القادسية

محافظة كربالء المقدسة
محافظة بغداد
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ملحق ()2
مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس
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دور رأس املال البشري يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية
دراسة اس تطالعية يف عدد من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط
ليث شاكر ابو طبيخ
لكية الادارة والاقتصاد ،جامعة الكوفة ،الكوفة ،العراق

املس تخلص -سعى البحث احلايل اىل حتديد طبيعة العالقة بني رأس املال البرشي
وابعاده (املعرفة ،القدرة ،املهارة) وجودة اخلدمة التأمينية وابعادها (الاعامتدية،
الاس تجابة ،امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) ،ومت ذكل عن طريق حتليل عالقات
الارتبا والتأي ر بني متي رات البحث ،وتطبيقها ع ى عينة عشوايية من موففي عدد
من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط ،بلغ عددمه ( )89موفف ًا،
ومت اختبار الفرضيات ابس تخدام معامل ارتبا ب رسون ومعامل الاحندار اخلطي
واختبار ( )Fبواسطة برانمج ( .)SPSS V.20ويف ضوء النتاجئ مت احلصول ع ى مجموعة
من الاس تنتاجات امهها :ان هناكل تأي ر اجيايب لرأس املال البرشي يف حتسني جودة
اخلدمة التأمينية ،وقدم البحث عدد من التوصيات امهها ينبيي الاهامتم برأس املال
البرشي من قبل رشاكت التأمني ابعتباره مورد ًا اسرتاتيجيا ينحها املزة التنافس ية.

الاقتصادية املتسارعة بسبب جهرة العقول العراقية التأمينية اىل خارج البدل بعد الزلزال
اذلي اصاب الاقتصاد العرايق بعد احداث عام  1991وما تالها من عقوابت اقتصادية
قاس ية اصابته ابلشلل التام واليت ابعدته لس نوات عن حميطه الاقلميي وادلويل ،واليت
اكن من نتاجئها حدوث جفوة كب رة اكن ابلإماكن تداركها بعد التيي ر الس يايس يف عام
 ،2003ولكن للسف نالحظ اس مترار هذا القطاع احليوي واملهم وواحد من امه الروافد
الاقتصادية يف غيبوبته وعدم استامثر الفرصة املمتثةل يف انفتاح العراق ع ى حميطه الاقلميي
وادلويل (حبيب ،)2016 ،ويف ضوء ذكل فان مشلكة البحث تسعى ل إالجابة ع ى
التساؤلت الآتية:
 .1ما هو مفهوم رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ؟
 .2هل هناك عالقة ارتبا بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية؟
 .3هل لرأس املال البرشي وابعاده تأي ر يف جودة اخلدمة التأمينية ؟

اللكامت ادلاةل -رأس املال البرشي ،جودة اخلدمة التأمينية ،رشاكت التأمني يف العراق.

املقدمة
تواجه املنظامت معوم ًا ورشاكت التأمني خصوص ًا اليوم حتدايت كب رة جعلهتا تفكر يف
العديد من الوسايل والاساليب اليت متكهنا من مواكبة التي رات الرسيعة يف بئةة الاعامل
مبا يضمن لها النجاح واحلصول ع ى املزة التنافس ية من خالل تقدمي اخلدمة ذات اجلودة
العالية للزابئن بشلك ميایر ملا يقدمه املنافس مبا يضمن حتقيق رضاه وكسب ولءه،
ولضامن ذكل جيب ع ى املنظمة الاهامتم برأس املال البرشي دلهيا من خالل الاستامثر
يف جمال التعمل والتدريب الالزم للحصول ع ى املهارات والقدرات الرضورية لتقدمي اخلدمة
وفق احتياجات ورغبات الزابئن.

املبحث الاول /مهنجية البحث
أولً /مشلكة البحث:
يؤكد البحث ع ى مشلكة ريئس ية تمتثل يف عدم مواكبة قطاع التامني العرايق ملا
حيصل حوهل من تي رات كونه يعاين من مشألك مجة ،اما بسبب غياب الرؤية الاقتصادية
أو بسبب نقص اخلربات والكفاءات املتجددة والواعية القادرة ع ى استيعاب التحولت

اثني ًا /اهداف البحث:
 .1حتليل وتشخيص واقع رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية يف الرشكتني
قيد البحث.
 .2التعرف ع ى عالقة الارتبا بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية يف
الرشكتني قيد البحث.
م
 .3حتديد طبيعة عالقة الاثر بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأ ينية يف
الرشكتني قيد البحث.
ل
 .4السعي للتوصل اىل مجموعة من املقرتحات تطبيق رأس املال البرشي لتحسني
جودة اخلدمة التأمينية يف املنظامت معوم ًا والرشكتني خصوص ًا.
اثلث ًا  /امهية البحث:
أصبح رأس املال البرشي أمر ًا ابلغ الامهية يف حتقيق جناح املنظمة ،كونه يشلك امه
موارد املنظمة غ ر امللموسة ،ومنط ادارة املوارد البرشية اخملطط والانشطة الهادفة اليت
متكن املنظمة من حتقيق أهدافها وذكل لصعوبة حمأاكته او تقليده من قبل املنافسني
بسبب اخلصايص النادرة اليت يتاز هبا ،وقد تزايد الاهامتم جبودة اخلدمة يف الوقت
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الراهن ابعتبارها متثل دليل ع ى قدرة وجناح الرشكة يف اداء نشاطها ودرجة متزها
وتفوقها ،وملا تقدمه من امتيازات للمنظمة جتعلها يف املقدمة مقارنة ابملنظامت الاخر
واليت تساعدها ع ى تقدمي اخلدمة ابلوقت واملاكن املناس بني للمس تفيد من اخلدمة
ابلشلك اذلي يدمع موقفها التنافيس.
رابع ًا  /خمطط البحث الفريض:
مصم اخملطط الفريض للبحث ليعكس طبيعة واجتاهات عالقات الارتبا والتأي ر
بني متي رات البحث الريئسة والفرعية ،فضـال عـن التعب ر عن مشلكة البحث الريئسة
وامهيته وأهدافه ،واعمتد الباحث يف اختياره ملتي رات البحث وابعادها ع ى دراسة لك
من:
 .1املتي ر املس تقل( :رأس املال البرشي) :ويشمل (املعرفة ،القدرة ،واملهارة) Stiles,
).)Armstrong, 2014( ،)2013
 .2املتي ر املعمتد ( :جودة اخلدمة التأمينية) ،وتشمل (الاعامتدية ،الاس تجابة،
امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) (Korda & ( ،)Jain et al, 2009
.)Snoj, 2010
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 .2تؤثر القدرة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .3تؤثر املهارة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
سادس ًا  /جممتع وعينة البحث:
يتكون جممتع البحث من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط،
اإذ مت اختيار عينة البحث من مجيع موففي الفروع املذكورة والبالغ عددمه(.)89
سابع ًا /أساليب التحليل الإحصايئ:
لغراض التحليل الاحصايئ مت اختبار فرضيات البحث ابس تخدام الاساليب
واملؤرشات الاحصايية التالية :مضن برانمج (.)SPSS v. 20
 .1معامل الفا كرونباخ لقياس دقة النتاجئ.
 .2الوسط احلسايب والاحنراف املعياري والامهية النسبية.
 .3معامل الارتبا (.)Pearson
 .4حتليل الاحندار البس يط واملتعدد.
 .5اختبار ( )Fللتعرف ع ى معنوية الاحندار.
 .6اختبار ( )tلإيبات حصة الفرضيات.
اثمن ًا /حدود البحث:
.1
.2
.3
.4

خامس ًا  /فرضيات البحث:
اعامتدا ع ى العالقات اليت أفهرها اخملطط الفريض يف الشلك ( )1أعاله ،فاإن البحث
احلايل يتضمن الفرضيات ،ويه:
الفرضية الريئس ية الوىل :هناك عالقة ارتبا موجبة بني رأس املال البرشي وجودة
اخلدمة التأمينية .وتنبثق عهنا الفرضيات الفرعية الآتية:
 .1هناك عالقة ارتبا موجبة بني املعرفة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .2هناك عالقة ارتبا موجبة بني القدرة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .3هناك عالقة ارتبا موجبة بني املهارة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
الفرضية الريئسة الثانية :يؤثر رأس املال البرشي معنو ًاي يف جودة اخلدمة التأمينية .وتنبثق
عهنا الفرضيات الفرعية الآتية:
 .1تؤثر املعرفة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.

احلدود املاكنية :تمتثل يف عدد من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف
الفرات الاوسط.
احلدود الزمانية :مدة اجناز البحث من  2016 /11اإىل .2017/1
احلدود البرشية :متثلــت هــذه احلــدود جبميــع موففي فروع رشكيت التأمني
الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط.
احلدود البحثية :حدد البحث علمي ًا مبا جاء به من تساؤلت وامهية وأهداف.

اتسع ًا /اختبار أداة البحث:
 .1الصدق الظاهري :من اجل التعرف ع ى قدرة اس امترة الاس تبيان املعدة لهذا البحث
ع ى قياس متي رات البحث واختبارا ملد صالحيهتا كداة مجلع البياانت ،قام الباحث
بعرض اس امترة الاس تبيان يف صورهتا الاولية ع ى عدد من اخلرباء واحملمكني كام يف
امللحق ( ،)1ليرض ابداء مالحظاهتم وأآراهئم حول مد مالمئة الفقرات للبعاد اليت
متثلها ومد وضوح ودقة الفقرات وتعديل واضافة او حذف الفقرات اجلديدة من وهجة
نظرمه ،ومت الاخذ بنظر الاعتبار هذه التعديالت.
 .2يبات املقياس :ان الثبات يش ر اىل قدرة الاس امترة يف احلصول ع ى نفس النتاجئ لو
مت اعادة وتكرار البحث يف فروف مشاهبه وابس تخدام نفس الاداة وع ى نفس العينة،
وقد مت التأكد من الثبات بواسطة معامل الثبات ابس تخدام طريقة الاتساق ادلاخيل
من خالل معامل الفا كرونباخ ( )CronBach Alphaابس تخدام الربانمج الاحصايئ
( ،)SPSS V.20وكام مبني يف اجلدول ( )1واذلي يش ر اىل ان معامل الفا كرونباخ للك
فقرات املقياس اكن اع ى من احلد الادىن املقبول ،وهذا يؤكد توافر الاتساق ادلاخيل
بني الفقرات.

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v5n4y2019.pp68-76

جمةل جامعة التمنية البرشية

70

لتحديد ابعاد رأس املال البرشي ،سوف يعمتد الباحث ع ى منوذج )،)Stiles, 2013
ومنوذج( )Armstrong, 2014املؤلف من يالية ابعاد ويه املعرفة والقدرة واملهارة:
 -1املعرفة:
تنظ
تش ر املعرفة اإىل اهنا تكل البياانت واملعلومات اليت يمت ميها وحتليلها ليمت الاس تفادة
مهنا يف توصيل الفهم والتجربة والتعمل واخلربة للآخرین واس تخداهما يف معاجلة املشألك
اخملتلفة (حافظ وحسني .)60 :2012 ،يف حني یر (عارف وعلوان )4 :2006 ،املعرفة
مجموعة من الافاكر والقمي والارشادات والبياانت واملعلومات ويه معني ل ينضب ول
يقل بل يتناىم ابس مترار.

املبحث الثاين /اجلانب النظري
أولً :رأس املال البرشي

أ) مفهوم رأس املال البرشي
يش ر اىل ان رأس املال البرشي اىل مجيع املهارات الاجامتعية واملهنية واملهنجية
الفردية يف املنظمة ( .(Ehnert et al., 2010:110كام يثل رأس املال البرشي قدرة
املنظمة ع ى التعمل وع ى الابتاكر وإاجراء التيي رات وكذكل القدرة ع ى التفك ر بشلك
خالق ،لك هذا همم لنجاح املنظمة ع ى املد الطويل يف السوق ( Kucharcikova,
 .)2011:61فامي يعرف (ابراهمي )208 :2012 ،رأس املال البرشي ابنه اخلزین املعريف
واملهارات والقدرات املوجودة دل الافراد ،تكون حصيةل الاس تيالل ادلاخيل للثقافة
والتدريب واخلربات .أما ) )Stiles, 2013:5ف ر ان رأس املال البرشي عبارة عن
خمزون الإنسان من (املهارات واملعرفة والقدرات) املرتامكة عرب زمن من التعمل والتدريب.
فامي يش ر رأس املال البرشي بنظر ) (Armstrong, 2014:68اىل تكل املعرفة واملهارات
وقدرات الفراد اليت تسامه خبلق القمية .أما ( )Miller et al, 2015: 930ف ر ان رأس
املال البرشي يشمل التعلمي الرمسي واخلربات يف العمل ،وتعلمي ماكن العمل ،والتدريب
أيناء العمل .كذكل يثل رأس املال البرشي املعارف واملهارات ،والقدرات واخلصايص
الخر اليت يلكها املوفف أو املوفف احملمتل للرشكة اليت يكن أن تسفر عن نتاجئ
اإجيابية ( .)Wright & McMahan, 2011:94ویر الباحث أن رأس املال البرشي هو
عبارة عن حصيةل املعارف والقدرات اليت يتلكها املوفف نتيجة الاستامثر الناحج للتعمل
والتدريب يف جمال املهام الوفيفية.

ب) أمهية رأس املال البرشي
يثل رأس املال البرشي موردا اسرتاتيجيا هاما للمنظمة ابعتباره مور ًا غ ر ملموس
وابلتايل من الصعوبة مباكن تقليده او اس تنساخه ( .)Groysberg et al, 2008:93فامي
يشلك رأس املال البرشي من وهجة نظر ( )Wright & McMahan, 2011:95أحد
نقا القوة اليت يكن أن تتفوق هبا املنظمة ع ى الرشاكت املنافسة .كام أن أمتالك املنظمة
للمورد البرشي اذلي یمتتع ابملهارات املعرفية سوف يسامه هذا يف مساعدة املنظمة ع ى
توليد الافاكر اجلديدة أو تطویر الافاكر القدية يف جمال تقدمي اخلدمة التأمينية (نعمة،
.)4 :2010
 .1أبعاد رأس املال البرشي
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 -2القدرة:
تشـــــ ر القدرات اىل مز من التعلمي واملهارات واخلربة اليت يتلكها الفراد ،واليت متثل
املورد غ ر املادي للمنظمة ،وتتصف بكوهنا اندرة وقمية وغ ر قابةل ل إالحالل وصعبة التقليد
) .)Meyer et al., 2015: 1007كذكل يكن وصف القدرة ،هو ذكل اجلزء من رأس
املال البرشــــي القادر ع ى اجناز الافاكر اجلديدة والاســــاليب املتطورة اليت متز املنظمة
عن غ رها من املنظامت (نعمة.)4 :2010 ،
 -3املهارة:
ت
تش ر املهارة اإىل اإهنا توليفة متنوعة من اخلربات واملعارف اليت متز هبا مجموعة من
الفراد دون غ رمه (اجلرجري والعزاوي .)242 :2014 ،كام تش ر املهارات اإىل اخلربة
احملددة واملكتس بة يف س ياق أداء النشطة (.)Meyer et al., 2015: 1007
اثني ًا :جودة اخلدمة التأمينية

أ) مفهوم جودة اخلدمة التأمينية
جودة اخلدمة يه طريقة الإدارة لتحسني وتطویر فاعلية ومرونة املنظمة لتعزیز القدرة
التنافس ية ،وإاهنا متثل خلق يقافة ممتزة يف الاداء من خالل معل العاملني واملدراء
لتحقيق توقعات الزبون والتأكيد ع ى حتقيق العمل ابلشلك الصحيح من اول مرة (ابو
زايدة .)883 :2011 ,فامي یر ) (Pourrajab et al, 2011: 71أن جودة اخلدمة ع ى اهنا
نظام اداري هيدف اىل تعزیز قمية الزبون .او يه .وبني (المتميي )103 :2007 ,اإن جودة
اخلدمة تش ر اىل حمك الزبون حول جودة اخلدمة واليت تقوم ع ى أساس جودة طريقة
تقدمي اخلدمة فضال عن الساس املرتكز ع ى املنافع الهنايية اليت حيبذها الزبون من
اخلدمة ،ذلا فان الزبون ل يقمي جودة اخلدمة ع ى أساس الطريقة اليت قدمت اإليه وإامنا
یكون التقيمي ايض ًا ع ى سلوك املوففني خالل تعاملهم مع الزبون فضال عن رسعة اجناز
اخلدمة املقدمة يف الوقت احملدد واملاكن املطلوب .فامي اوحض ) (Hersh ,2010 :207اإن
مفهوم جودة اخلدمة يش ر اإىل حمك أو موقف يتعلق ابلتفوق يف جمال اخلدمة .اما (رقاد,
 )18 :2010فقد عرفها نقال عن امجلعية الامریكية لتسويق اخلدمة ع ى اهنا نشاطات
او منافع اليت تقدم للبيع او اليت تقدم لرتباطها بسلعة معينة ،فض ًال عن تعريف معهد
اجلودة الفدرايل الامریيك للجودة ع ى اهنا اداء العمل ابلشلك الصحيح من املرة الوىل
ابلعامتد ع ى تقيمي العمل يف معرفة مد حتسني الاداء .ويضيف (القئيس) 112:2008 ،
اىل اهنا مقياس ملس تو تطابق الاداء احلقيقي للخدمة مع توقعات الزبون لهذه اخلدمة
او اهنا الفرق بني توقعات الزابئن للخدمة وادرأاكهتم للداء احلقيقي لها .فامي تر (اندر،
 )54 :2010أن جودة اخلدمة التأمينية يه عبارة عن مجموعة من املالمح واملواصفات
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الفريدة اليت جيب أن تتوافر يف اخلدمة التأمينية ليك تكون قادرة ع ى الايفاء مبتطلبات
الزابئن (املؤمن هلم) ورغباهتم وتوقعاهتم ،والسعي ع ى أرضاهئم وإاش باع رغباهتم
واحتياجاهتم ومتثل دليل ع ى قدرة وجناح الرشكة يف اداء نشاطها ودرجة متزها وتفوقها
ابملقارنة مع الرشاكت املنافسة .ذلا يكن أن تعرف اخلدمة التأمينية ع ى "أهنا املنفعة أو
مجموع املنافع اليت يكن أن حيصل علهيا املس تفيد (املؤمن هل) من وييقة التأمني جراء
حيازته لها وتؤدي اإىل اإش باع حاجاته ورغباته" وبناء ًا ع ى ما تقدم يظهر لنا التأمني
حيقق منفعتني :الوىل معنوية بتحقيقه المان للفرد ع ى أمواهل وحياته ومسؤوليته والثانية
يه مادية وذكل بتعويضه عن الرضار عند حتقق اخلطر املؤمن ضده (امحلداين:1998،
 .)36ویر الباحث أن جودة اخلدمة التأمينية متثل قدرة رشكة التامني ع ى تلبية
احتياجات املؤمن هل يف احلصول ع ى امحلاية الالزمة جراء احامتلية تعرضه للمخاطر املؤمن
ضدها.

ب) أمهية جودة اخلدمة التأمينية
يكن تلخيص أمهية جودة اخلدمة التأمينية حبسب وهجات نظر عدد من الباحثني مبا
يأيت(مريس وأبو بكر( ،)33 :2004،الرصن( ،)202 :2007 ،عبد الس يد:2009 ،
( ،)42علوان:)30 :2009 ،
.1

.2

.3
.4

.5

تسامه جودة اخلدمة التأمينية يف حتسني الداء املايل للرشكة وختفيض التاكليف
من خالل معل الاشــ ياء بصــورة حصيحة منذ اول مرة  ،عا يع ان الرشــكة
ســتنفق أموا ًل اقل نســبيا لتصــحيح الاخطاء أو اعادة العمل وان منع الاخطاء
یزيد الانتاجية وخيفض التاكليف.
تعمل جودة اخلدمة التأمينية ع ى زايدة احلصة السوقية للرشكة حيث تسهم يف
جذب واســ تقطاب زابئن جدد يتحقق ذكل بواســطة التصــالت بني الزابئن
احلاليني والزابئن املس ـ تقبلني من خالل الانطباعات اجليدة والصــورة الاجيابية
اليت ينقلها الزبون اىل غ ره فالزبون احلايل یكون مصدرا لكسب زابئن أآخرین.
تعمل جودة اخلدمة التأمينية ع ى تعزیز مسعة الرشكة من خالل مس تو جودة
خدماهتا ،ويه ســــالح يكن للرشــــكة من خالهل التنافس مع رشاكت التامني
الخر .
احل فاظ ع ى الزابئن (املؤمن هلم) ا حلاليني وزايدة مســــــا حة الت عا مل معهم،
فتحســـــني مســـــ توايت اخلدمة التأمينية املقدمة للزبون بطريقة تله احتياجاته
وتقابل توقعاته وطموحه جيعهل راضـــي ًا وســـعيد ًا عن املنظمة ويبقى مســـ مترا يف
التعامل معها ،بل قد جيعهل يقوم ابقتناء تيطيات تأمينية أخر خمتلفة.
تسـاعد جودة اخلدمة التأمينية ع ى حصـول الرشـكة ع ى مزة تنافسـ ية والقدرة
ع ى املنافسة يف السواق العاملية.

 -2ابعاد جودة اخلدمة التأمينية
هناكل عدة ابعاد جلودة اخلدمة التأمينية ،اإل أن العدد املتفق عليه من قبل عدد من
الباحثني يكن حرصه ابلآيت (الطويل وأآخرونAydin & ( ،)15 :2010 ،
(Enayati ،)Dwumfuo &Adzobu,2012:453( ،)Yildirim,2012:222
)(، et al,2013:105نوري ومجعة ،)180: 2013 ،ذلا يتفق الباحث مع الباحثني
اعاله يف البحث احلايل:
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 .1الاعامتدية :يه قدرة املنظمة التأمينية ع ى انتاج وتقدمي اخلدمة بشلك دقيق يستند
اإىل ادلقة يف القيام ابلعمل ،تقدمي اخلدمة بطريقة حصيحة ،وتلبية اخلدمة يف وقهتا
احملدد ،وخدمة ما بعد البيع اذا تعد خدمة ما البيع مقياس ًا جلودة اخلدمة ومؤرشاً
ملصداقية املنظمة.
 .2الاس تجابة :تع قدرة مقدم اخلدمة ورسعة اس تجابته ابلرد ع ى طلبات الزابئن
واس تفساراهتم ،كام أن الاس تجابة تعكس الرغبة مبساعدة الزبون وتقدمي اخلدمة
الرسيعة ،فض ًال عن هذا فهيي متثل القدرة ع ى تلبية الاحتياجات اجلديدة للزبون
من خالل املرونة يف اجراءات ووسايل تقدمي اخلدمة.
 .3امللموس ية :تش ر اىل مظهر التسهيالت واملعدات املادية والبرشية ومواد ومعدات
التصال ،أما اجلوانب املتعلقة مبلموس ية اخلدمة فهيي املباين وتقانة املعلومات
والتصالت املس تخدمة والتسهيالت ادلاخلية للبنية والتجهزات الالزمة لتقدمي
اخلدمة واملظهر اخلاريج للموففني والرتتئبات ادلاخلية للمنظمة التأمينية ومواقع
الانتظار للمس تفيد من اخلدمة.
 .4الامان :يعرب عن مس تو الشعور ابلمان يف اخلدمة التأمينية املقدمة ومن يقدهما،
أي يتعلق مبد اخملاطر املدركة لنتاجئ تلقي اخلدمة من املنظمة ،أو مقدهما أو
الكهام .وهو يوحض قدرة املوففني ع ى جعل الزابئن يشعرون ابلثقة والتفاؤل
عندما يتعاملون مع املنظمة.
 .5التصال :يش ر اىل تبادل املعلومات اخلاصة ابخلدمة بني املنظمة مقدمة اخلدمة
والزابئن بشلك أسهل ومئرس من خالل الاس امتع اجليد اىل الزابئن وخماطبهتم
ابللية اليت يفهموها.
ی
 .6اجملامةل :تش ر اإىل رضورة ان متتع مقدم اخلدمة بقدر كب ر من الاحرتام ومداراة
مشاعر الزابئن والتعامل معهم مبودة ايناء اللقاء هبم.

املبحث الثالث/اجلانب العميل
أولً :التحليل الوصفي للمعلومات العامة
 .1النوع الاجامتعي :يتضح من اجلدول ( )2ان نس بة اذلكور بني افراد عينة البحث
اكنت النس بة الكرب وبواقع ( )% 85.4يف حني بليت نس بة الاانث (. (%14.6
 .2الفةة العمرية :كشف اجلدول ( )2ان الفةة العمرية (أقل من  30س نة) شلكت أكرب
نس بة بني افراد العينة املدروسة حيث بليت نسبهتم ( ،)% 38.2مث الفةة ( 40 – 30
س نة) وبنس بة ( ،)% 33.7مث الفةة ( )50-41وبنس بة ( ،)%19.1فامي متثل الفةة
( 51س نة فأكرث) النس بة الاقل بني افراد العينة اخملتارة وبواقع (.)%9
 .3املؤهل العلمي :يتبني من اجلدول ( )2ان نس بة احلاصلني ع ى شهادة الباكلوريوس
يف العينة اخملتارة من رشكة نفط مئسان اكنت الع ى حيث بليت ( ،)% 53.9مث نس بة
احلاصلني ع ى شهادة ادلبلوم الف بليت ( ،)%30.3بئامن اكنت نس بة احلاصلني ع ى
شهادة الاعدادية ( ،)%10.1فامي اكنت نس بة احلاصلني ع ى شهادة ادلبلوم العايل
( ،)%3.4واخ ر ًا نس بة احلاصلني ع ى شهادة املاجس ت ر اكنت (.)%2.3
 .4عدد س نوات اخلدمة الوفيفية :يتضح من اجلدول ( )2ان نس بة املوففني الذلین
اكنت فرتة خدمهتم من من  11س نوات اإىل  15س نة يثلون نس بة عالية جد ًا بني افراد
العينة املدروسة اإذ بليت نسبهتم (.)%31.5
 .5العنوان الوفيفي :يتبني من اجلدول ( )2ان نس بة احملاس بني يف العينة اخملتارة اكنت
الع ى حيث بليت ( ،)% 37.1مث نس بة املالحظني بليت ( ،)%32.6فامي اكنت
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نس بة من مه بوفيفة اكتب ( ،)%21.3واخ ر ًا اكنت نس بة من مه مبنصب مدیر فرع
(.)%9

وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.55وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ()0.72
وأمهية نسبية (.)0.71

 )2املتي ر املع متد (جودة اخلدمة التأمينية):
مت قياس متي ر جودة اخلدمة التأمينية من خالل املتي رات (الاعامتدية ،الاس تجابة،
امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) ،ويتبني من خالل اجلدول ( )4أن الوسط
احلسايب العام بلغ ( )3.78وهو أع ى من الوسط الفريض للمقياس البالغ ( ،)3وابحنراف
معياري ( ،)0.82وأمهية نسبية بليت ( .)0.75ونالحظ أن متي ر (الاعامتدية) جبميع
فقراته قد جاء يف الرتتئب الثاين ،وحقق وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.88وهو أكرب من الوسط
الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.72وأمهية نسبية ( .)0.77أما متي ر (الاس تجابة) فقد
جاء ابلرتتئب الاول ،وحقق جبميع فقراته وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.95وهو أكرب من

اثني ًا :الوصف الاحصايئ ملتي رات البحث
هيدف الوصف الاحصايئ اىل معرفة مس تو ابعاد البحث (رأس املال البرشي
وجودة اخلدمة التأمينية) من خالل اس تخدام الوسط احلسايب ،الاحنراف املعياري،
والنس بة املئوية.

 )1املتي ر املس تقل (رأس املال البرشي):
مت قياس متي ر رأس املال البرشي من خالل املتي رات (املعرفة ،القدرة ،املهارة)،
ويالحظ من خالل اجلدول ( )3أن الوسط احلسايب العام بلغ ( )3.67وهو أع ى من
الوسط الفريض للمقياس البالغ ( ،)3وابحنراف معياري ( ،)0.82وأمهية نسبية بليت
( .)0.73ويتضح أن متي ر (املعرفة) جبميع فقراته قد جاء ابلرتتئب الاول وحقق وسط ًا
حسابي ًا بلغ ( )3.87وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.77وأمهية
نسبية ( . ،)0.77اما متي ر (القدرة) فقد جاء يف الرتتئب الثاين وحقق جبميع فقراته
وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.63وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ()0.87
وأمهية نسبية ( .)0.73فامي جاء متي ر (املهارة) جبميع فقراته يف الرتتئب الاخ ر ،وحقق
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الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.83وأمهية نسبية ( .)0.79فامي حقق متي ر
(امللموس ية) جبميع فقراته قد جاء ابلرتتئب الثالث ،وحقق وسط ًا حسابي ًا بلغ ()3.82
وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.76وأمهية نسبية ( .)0.76أما
متي ر (الامان) فقد جاء ابلرتتئب السادس ،وحقق جبميع فقراته وسط ًا حسابي ًا بلغ
( )3.66وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.84وأمهية نسبية
( .)0.73فامي جاء متيرب (التصال) جبميع فقراته ابلرتتئب اخلامس ،وحقق وسط ًا حسابي ًا
بلغ ( )3.75وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.83وأمهية نسبية
( .)0.75أما متي ر (اجملامةل) فقد جاء جبميع فقراته ابلرتتئب الرابع ،وحقق وسط ًا حسابي ًا
بلغ ( )3.81وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.73وأمهية نسبية
(.)0.76
اثني ًا :اختبار فرضيات عالقات الارتبا ملتي رات البحث الريئسة والفرعية:
يس تعرض هذا اجلزء من البحث اختبار وحتليل عالقات الارتبا بني متي ري
البحث (رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية) وكام مبني يف اجلدول رمق (: )5
 -1الفرضية الريئسة الوىل :من خل اجلدول ( )5هناك عالقة ارتبا موجبة بني رأس
) ،وهذه العالقة يه 0.626املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ،حيث بليت قميهتا (
) أكرب من  )7.234احملسوبة (tفقد اكنت قمية ( )0.000،عالقة معنوية عند مس تو (
) ،ذلكل تقبل الفرضية الريئسة الاوىل1.664.اجلدولية البالية (
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 -1اختبار الفرضية الريئسة :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
لرأس املال البرشي يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة النتاجئ
يف اجلدول ( )6تُبني بأن القمية املعنوية (لرأس املال البرشي) وع ى وفق اختبار ( ،)Fفقد
بليت قمية ( )Fاحملسوبة ع ى مس تو عينة البحث ( )55.662ويه أكرب من قميهتا اجلدولية
البالية (.)3.92

 -2الفرضية الفرعية الوىل :هناك عالقة ارتبا موجبة بني املعرفة وجودة اخلدمة
التأمينية ،حيث بليت قميهتا ( ،)0.721وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو
( ،)0.000فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()7.842أكرب من اجلدولية البالية (،)1.664
ذلكل تقبل الفرضية الفرعية الاوىل من الفرضية الريئسة الاوىل.
 -3الفرضية الفرعية الثانية :هناك عالقة ارتبا موجبة بني القدرة وجودة اخلدمة التأمينية،
حيث بليت قميهتا ( ،)0.623وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو (،)0.002
فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()5.733أكرب من اجلدولية البالية ( ،)1.664ذلكل تقبل
الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الريئسة الاوىل.
 -4الفرضية الفرعية الثالثة :هناك عالقة ارتبا موجبة بني املهارة وجودة اخلدمة التأمينية،
حيث بليت قميهتا ( ،)0.688وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو
(،)0.000فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()4.912أكرب من اجلدولية البالية (،)1.664
ذلكل تقبل الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الريئسة الاوىل.

اثلث ًا :اختبار وحتليل فرضيات عالقات التأي ر بني متي رات البحث

أما عند مالحظة اجلدول ( )6يتضح أن معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني رأس املال
البرشي وجودة اخلدمة التأمينية،
βXوفق املعادةل الآتية:
Y=a+
رأس املال البرشي)= (0. 799) + (0. 626جودة اخلدمة التأمينية

ويف ضوء معادةل الاحندار يؤرش الثابت (  ،)a=0.799وهذا يع أن هناك وجود ًا
جلودة اخلدمة التأمينية مقداره ) )0.799عندما تكون قمية رأس املال البرشــي يســاوي
صفر ًا.
أ ما ق مية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.626واملرافقة
لــــــــ(رأس املال البرشــي) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف رأس املال البرشــي
س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره ) (0.626يف وجودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه
النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
أما جدول ( )7فقد أشار اىل القمي املبئنة وكام يأيت:
 -2اختبار الفرضيات الفرعية :بعد أن مت اختبار فرضية التأي ر الريئسة ل بد من اختبار
مد تأي ر أبعاد رأس املال البرشي (املعرفة ،القدرة ،املهارة) يف جودة اخلدمة التأمينية.
الفرضية الفرعية الاوىل :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للمعرفة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )7تُبني القمية املعنوية (للمعرفة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني املعرفة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. 721) + (0. 701
املعرفة
أما قمية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.721واملرافقة
لـــــــــ(املعرفة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف املعرفة ســـ يؤدي اإىل تي ر اجيايب
مقداره ) (0.721يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.

يف هذا اجلزء من البحث سوف يمت توضيح نتاجئ اختبار وحتليل عالقات التأي ر بني
متي رات البحث وفق ما نصــت عليه فرضــية التأي ر الريئســة (يؤثر رأس املال البرشــي
معنو ًاي يف جودة اخلدمة التأمينية) والفرضــــيات الفرعية املنبثقة عهنا تباع ًا كام وردت يف
خمطط البحث الفريض:
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املبحث الرابع /الاس تنتاجات والتوصيات

الفرضية الفرعية الثانية :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للقدرة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )8تُبني القمية املعنوية (للقدرة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني القدرة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. + (0. 549
) 623القدرة
أ ما ق مية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.623واملرافقة
لـ(القدرة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف القدرة س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره
) (0.623يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
الفرضية الفرعية الثالثة :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للمهارة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )8تُبني القمية املعنوية (للمهارة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني املهارة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. + (0. 474
) 688املهارة
أما قمية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.688واملرافقة
لـ(املهارة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف املهارة س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره
) (0.688يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
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اولً :الاس تنتاجات
 .1اكدت نتاجئ التحليل اهامتم الرشاكت املبحوية بتمنية رأس املال البرشي من خالل
الابعاد (املعرفة ،القدرة ،واملهارة) من خالل توفيف املوففني من ذوي املهارات
الفنية يف جمال تقدمي اخلدمة التأمينية وتب نظام التدريب ليرض تمنية واكتساب
املهارات.
 .2أفهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ رغبة الرشاكت املبحوية بتحسني جودة خدماهتا
التأمينية من خالل الابعاد (الاعامتدية ،الاس تجابة ،امللموس ية ،الامان،
التصال ،واجملامةل) ،من خالل الالزتام ابلرسعة وادلقة يف اجناز اجراءات التأمني
والوفاء بتعهداهتا لإرضاء متطلبات زابئهنا (املؤمن هلم).
 .3وجود عالقات ارتبا موجبة ذات دلةل معنوية بني رأس املال البرشي وجودة
اخلدمة التأمينية ،ع ى املس تو اللكي وع ى مس تو املتي رات الفرعية ،وهذا
يدل ان الرشاكت تس تقطب الافراد ذوي املعارف ومحةل الشهادات الاكديية
واملهنية.
 .4كشفت التحليالت الإحصايية عن وجود تأي رات معنوية ذات دلةل معنوية
لرأس املال البرشي يف جودة اخلدمة التأمينية ،ع ى املس تو اللكي وع ى
مس تو املتي رات الفرعية املكونة لها ،وهذا يع ان موففي املنظمة يتلكون
القدرة ع ى اجناز الافاكر اجلديدة اليت متكهنم ع ى أجناز املهام اخملتلفة ابملس تو
املطلوب.
 .5عالقات الارتبا والتأي ر بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ،اكنت
متباينة ،حيث جاء ابملرتبة الاوىل بُعد املعرفة ،مث بُعد املهارة ،واخ را جاء بُعد
القدرة ،وهذا يدل أن الرشاكت املبحوية تعمل ع ى اختيار الافراد املؤهلني من
حيث الاختصاص وتوفف املوففني اذلین يتلكون اخلربات الفنية يف جمال
تقدمي اخلدمة التأمينية.
اثني ًا :التوصيات
 .1ينبيي الاهامتم الاكرث برأس املال البرشي من قبل رشاكت التأمني ابعتباره مورداً
اسرتاتيجيا ينحها املزة التنافس ية من خالل ابعاده (املعرفة ،القدرة ،واملهارة)،
عن طريق بذل اجلهود الواحضة لالحتفاظ ابملوففني ذوي املعرفة العالية ابلعمل.
 .2امهية الرتكز ع ى تمنية همارات املوففني من خالل زهجم يف ادلورات التدريبية
اليت تعمتد الاساليب والاجراءات احلديثة يف العمل لتطویر تكل املهارات ومبا
يتناسب مع اختصاصاهتم.
 .3تعزیز معارف وقدرات املوففني ومبا يتالءم مع املؤهالت واملهارات الابداعية
هلم ملا لهذا من دور همم يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية.
 .4الاخذ بنظر الاعتبار قوة العالقات بني متي رات البحث (رأس املال البرشي
وجودة اخلدمة التأمينية) كوهنا متثل حاةل اجيابية للرشاكت املبحوية للوصول اىل
اهدافها يف تقدمي اخلدمات التأمينية للزابئن (املؤمن هلم) يف الوقت احملدد وتقدمي
حلول مقبوةل للمشالكت اليت تواهجهم وحرصها ع ى بناء عالقة طويةل ومس مترة
مع معهم وتولهيم اهامتم ًا ورعاية خاصة.
 .5نظرا لمهية متي رات البحث (رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية) ،فأننا
نويص التوسع يف تطبيق البحث لئشمل رشاكت اخر وعينة اوسع ،من اجل
التوصل اىل منوذج اكرث مشولية ويتناسب مع مجيع رشاكت التأمني العراقية.
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حرضة  ..................................احملرتم/ة
السالم عليمك ورمحته وبراكته.......
نضع بني أيدیمك اس امترة الاس تبيان اليت أعدت لإجناز حبثنا املوسوم بــــــ "دور رأس
املال البرشي يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية -دراسة اس تطالعية يف عدد من فروع
رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط"
ذلا یرىج قراءة الفقرات اليت تضـــــمهنا الاســـــ تبيان ومن مث الاجابة ع ى فقراهتا
بصــــورة دقيقة من أجل الوصــــول اإىل نتاجئ تتســــم ابدلقة واملوضــــوعية .علامً بأن هذه
املعلومات سئمت اس تخداهما لغراض البحث العلمي فقط.
 .................مع فايق شكران وتقدیران لمك
مالحظة  :یرىج وضع عالمة ( ) أمام الإجابة املناس بة
المدرس
ليث شاكر ابوطبيخ
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