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تشخيص امه العوامل ادلميوغرافية املؤثرة يف تبين معايري التقيمي اذلايت
املدريس  :من وهجة نظر عينة من الكوادر التدريس يةوالادارية
يف عدد من املدارس احلكومية يف مدينة كركوك
يوسف عبيد محه امني
قسم ادارة الاعامل ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،كوردس تان ،العراق

املس تخلص -هيدف البحث اإىل تشخيص أمه املتغريات ادلميوغرافية للكوادر
التدريس ية اليت تسهم عىل حن ٍو كبري يف تبين معايري التقيمي اذلايت للموسسات التعلميية
يف وزارة الرتبية العراقية ..وقد ُأسست املنطلقات الفكرية وامليدانية للبحث احلايل عىل
منظور فلسفي جديد ُُيايك مضامني اخلصائص الشخصية للكوادر التدريس ية،
و ُمجسد ًا اإماكنية اعامتدها يف حتسني مس توى جودة العملية الرتبوية والتعلميية .و ّمت
اإجراء البحث يف عدد من املدارس احلكومية يف مدينة كركوك/العراق ابعامتد
اس تطالع أراء عينة من املدرسني والاداريني يف املدارس املبحوثة يف مدينة كركوك،
فامي خيص جممتع وعينة البحث .تكون جممتع البحث من الكوادر التدريس ية يف املدارس
الابتدائية يف مدينة كركوك ،ومن مث اختيار عينة عشوائية للبحث والبالغة عددها 100
مبحو ااث من الكوادر التدريس ية يف املدارس الابتدائية والتابعة ملديرية تربية كركوك.
جسدت مضامني التقيمي اذلايت للموسسات الرتبوية  ،هبدف التعرف عىل أمه
املتغريات ادلميوغرافية اليت تقف وراء التبين والتطبيق الناحج ملعايري التقيمي اذلايت .
وقد صيغ ُمخطط فريض يعكس العالقات التوافقية بني أبعاد ادلراسة ويه املتغريات
ادلميوغرافية بوصفها متغري ًا مس تق ًال ( مفرس ًا) ومعايري التقيمي اذلايت بوصفها متغرياً اتبع ًا
( ُمعمتد ًا) ،فناجِ م عنه الفرضية الرئيسة ويه فرضية (عدم) واليت مفادها  :ل توثر
العوامل ادلميوغرافية يف تبين معايري التقيمي اذلايت يف املنظامت املبحوثة ُ .اختربت
ابس تخدام عدد من الوسائل الإحصائية ابس تخدام برانمج SPSS-10 For
 Windowsاذ مت اجراء اختبار)t-test (Tوكذكل اخنبار التباين الحادي
Anovaهبدف تفسري العوامل املس تخلصة بوصفها املعربة عن واقع وطبيعة العالقة
بني متغريات البحث ،وأكدت نتاجئها دعامً لفرضيات البحث واجيابية أهدافه ورساين
خمططه .
توصل البحث اإىل مجموعة من الاس تنتاجاتَ ،كن أمهها انه ليس هناك اتثري معنوي
للك من اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة والتحصيل ادلرايس وادلورات التدريبية يف
الاداء املعريف واملهارات والقمي والاجتاهات ابس تثناء الفئات العمرية اليت لها اتثري يف
حماور الاداء ،واستناداً ذلكل متت الإشارة اإىل بعض املقرتحات امهها  :عىل

ادارااتملدارس (عينة البحث) ان تعيد النظر يف الاس با املؤدية اىل عدم الاس تفادة
من س نوات اخلربة وادلورات التدريبية يف جمالت حتسني الاداءـ ومن مث وضع اليات
تضمن ان تكون اخلربة املكتس بة وادلورات أكرث اتثري اا يف الاداء.
اللكامت ادلاةل -العوامل ادلميوغرافية  ،معايري التقيمي اذلايت ،الكوادر التدريس ية،
املدارس احلكومية يف مدينة كركوك

 .1املقدمة
حترص النظم التعلميية املعارصة عىل معلية التقيمي بصورة شامةل ومس مترة للتأكد من
جودة خدمات العملية التعلميية املوجودة ابملدارس ،والتعرف عىل ما هبا من جوانب
القوة فيمت تدمعها ،وما هبا من جوانب قصور وضعف فيمت عالهجا عرب برامج حتسني
وتطوير خمطط هلام وتنفذ بصورة منظمة وفق أولوايت حمددة .ونظراً لقصور مدخل
التفتيش واملراقبة اخلارجية كحد أمه مداخل تقيمي الداء ،فقد ازدادت أمهية التقومي
اذلايت كحد مداخل تقيمي وتطوير الداء املدريس حيث برزت عىل السطح مؤخر ًا
المهية الكربى لعمليات وأنشطة التقومي اذلايت ،ورضورة الاس تفادة مهنا يف تقومي
جودة ومتزي الداء املدريس .ويُمكن النظر يف معايري التقيمي اذلايت للمدرسة بوصفه أحد
مداخل تقومي الاداء اذلي يرتكز عىل معايري حمددة تركز عىل معليات تعلمي وتعمل
الطلبة ،ويمت اعامتد أدوات متنوعة مثل الاستبانة واملقابالت واملالحظة وحتليل
الواثئق وتقارير الاداء وغريها من مصادر مجع البياانت اليت يشارك فهيا َكفة املهمتني
ابلعملية التعلميية من اإدارة مدرس ية ومعلمني وطلبة وأولياء أمور وأعضاء من اجملمتع
احمليل يف ضوء اخلطة الاسرتاتيجية للمدرسة.
ولإجناح مبادرات تطبيق معايري التقومي اذلايت املدريس فاإن ادلول تقوم ببناء الدةل
وأطر العمل وتأهيل العاملني يف املدارس عىل تطبيق معايري التقومي اذلايت للمدرسة،
وتؤكد العديد من ادلراسات عىل وجود مشلكة يف عدم امتالك فريق معل تطبيق
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معايري التقومي اذلايت للمدرسة من املهارات الالزمة لتطبيق معايري التقومي ،وابلتايل
ظهور ضعف يف هجود تطبيق معايري التقومي اذلايت للمدرسة ،وذلا فاإن متكني العاملني
يف املدارس من معلمني وإاداريني من تبين وتطبيق معايري التقومي اذلايت عىل حنو فعال
هو هممة معقدة ،قد تتطلب التشخيص ادلقيق للخصائص ادلميوغرافية الالزمة للكوادر
التدريس ية اخملتصة بتطبيق معايري التقومي اذلايت املدريس ،وأمهية تكل اخلصائص لفرق
العمل بشلك واقعي ميثل جحر الساس اذلي مي ِكن من سد الفجوة وابلتايل الوصول
اىل رؤية شامةل ومتاكمةل خلصائص الكوادر التدريس ية ادلميوغرافية املطلوبة لتطبيق
معايري التقيمي اذلايت عىل حن ٍو فعال .
وعىل هذا الساس جاءت توهجات البحث لتشخيص أمه العوامل ادلميوغرافية
املؤثرة يف تطبيق معايري التقيمي اذلايت يف املدارس العراقية وبغية حتقيق اهداف البحث
وحتديد طبيعة العالقة بني متغريات البحث عىل حن ٍو و ٍاف  ،اجته البحث اإىل معاجلة
ذكل مضن أربعة حماور اجته احملور الول  :ابس تعراض الإطار العام للبحث ومهنجه،
أما احملور الثان فيلخص اجلانب النظري وادلراسات السابقة مضن املتاح واملتيرس من
املصادر العربية الاقر جملمتع البحث وعينته ،وأما الثالث :فينرصف اإىل الإملام ابجلانب
امليدان مضن مسار حددته مهنجية البحث  ،واخري ًا احملور الرابع اختص ابس تعراض
نتاجئ البحث وتوصياته.

احملور الاول
الإطار العام للبحث ومهنجه
أولً .مشلكة البحث
يتبىن البحث احلايل اعتقاد ًا برضورة المتيزي الواحض لمه العوامل ادلميوغرافية
والتشخيص ادلقيق لكرثها أمهية يف تبين وتطبيق معايري التقيمي اذلايت املعمتدة ،ومن مث
دراس هتا مضن اإطار واحد ووفق مهنج تسلسيل وتتابعي للوصول اإىل رؤية شامةل
وواحضة للمضامني (العوامل ادلميوغرافية الاكرث أمهية يف تطبيق معايري التقيمي اذلايت)،
واملدارس اليت تمتكن من فهم طبيعة هذه العوامل والرتكزي علهيا غالب ًا ما تكون أكرث
قدرة عىل القيام بتغريات اإسرتاتيجية أفضل متكهنا من تبين السلو املناسب للوصول
اإىل حتسني مس توايت جودة العملية الرتبوية والتعلميية .ومبوجب ذكل ،ميكن تلخيص
مشلكة البحث عرب حماوةل الإجابة عن السؤال الرئيس اليت:
ما أمه العوامل ادلميوغرافية املوثرة يف تبين معايري التقيمي اذلايت يف املدارس احلكومية
يف مدينة كركوك ؟ ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلت الفرعية التية:
 ما طبيعة العالقة بني املتغريات ادلميوغرافية للكوادر التدريس ية ومعايري التقيمي
اذلايت للمؤسسات التعلميية املبحوثة؟
 ما تسلسل الامهية النسبية للمتغريات ادلميوغرافية للكوادر التدريس ية يف تبين
معايري التقيمي اذلايت يف املؤسسات التعلميية املبحوثة ؟
اثني ًا .أمهية البحث
تأيت أمهية البحث عىل مس توى لك من اجلوانب التية:
 .1يُعدّ البحث جتربة جديدة وحماوةل ملناقشة مضامني موضوعات حديثة يف ميدان
اإدارة العامل بصفة عامة ويف ميدان السلوك التنظميي عىل حن ٍو خاص ،يف اإطار
حماوةل تفسري السلوك الإنسان عىل وفق اخلصائص الشخصية ( ادلميوغرافية).
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 .2تشخيص أمه العوامل ادلميوغرافية املؤثرة يف تبين معايري التقيمي اذلايت يف
املدارس عىل وفق معايري اجلودة وتوضيحها اإذ مل يس بق دلراسة سابقة مناقشة
هذه املضامني يف البيئة العراقية والعربية بعامة ويف القطاع املبحوث خاصة (يف
حدود إاطالع الباحث).
 .3املُسامهة العلمية عرب توفري ا إلجاابت عن النوايح املشار إالهيا من خالل
الاختبار امليدان  ،مبا قد يوفر للمنظامت املبحوثة القناعة املناس بة لتعزيز
العوامل املؤثرة يف ظل "منظور جودة العملية الرتبوية والتعلميية".
اثلث ًا .أهداف البحث
تمتثل الهداف الساس ية للبحث يف:
 .1وضع أمنوذ فكري ي ُشخص أمه العوامل ادلميوغرافية ( اخلصائص الشخصية)
استناد ًا اإىل اجلهود البحثية السابقة ،ووفق ًا لراء املبحوثني.
 .2قياس مس توى تأثري لك من العوامل ادلميوغرافية يف املنظامت املبحوثة ،وما
تتضمنه من أمهية.
ُ
 .3تقدمي مقرتحات يُمكن أن تسهم يف خدمة املنظامت املبحوثة يف ضوء
الاس تنتاجات اليت سيتوصل اإلهيا البحث.
 .4معرفة وتشخيص طبيعة العالقة بني العوامل ادلميوغرافية وبني معايري التقيمي
اذلايت.
رابع ًا .خمطط البحث وفرضياته
لاليفاء مبتطلبات املعاجلة املهنجية ملشلكة البحث وتساؤلته ،ويف ضوء اطاره
النظري  ،مت اعامتد أمنوذ افرتايض يعكس املتغريات الرئيسة للبحث ،اليت تشري اىل
وجود عالقات افرتاضية بني العوامل ادلميوغرافية وتبين معايري التقيمي اذلايت يف
املنظامت املبحوثة ،وتوافقا مع فرضيات البحث ومتطلبات اختبارها  ،فقد مت تبين
الامنوذ املبني يف الشلك ( ، )1ويتضمن متغريين رئيس يني يمتثل الول ابملتغريات
ادلميوغرافية بوصفه (متغريا مس تقال " مفرسا ")  ،يف حني يشمل الثان معايري التقيمي
اذلايت وهو (املتغري املعمتد " مس تجيبا ").
الشلك)(1
الامنوذ الفريض للبحث

()1

املصدر :من اإعداد الباحث

جمةل جامعة التمنية البرشية
وعىل وفق ما تقدم أقترصت فرضيات البحث عىل فرضيتني رئيس تني عىل حنو
اليت:
 .1ل توجدفروقات معنوية ذات دلةل احصائيةدلى عينة املدارس احلكومية جتاه
التقيمي اذلايت تبعالختالف املتغريات ادلميغرافية.
 .2توجدفروقات معنوية ذات دلةل احصائيةدلى عينة املدارس احلكومية جتاه
التقيمي اذلايت تبعالختالف املتغريات ادلميغرافية.
خامس ًا :حدود ادلراسة:
احلدود الزمنية  :أ ِعدا الاطار النظري لدلراسة يف عام  ، 2018يف حني رشع الباحث
ابلبحث امليدانية يف ُ ، 2019/1/10ووزعت اس امترة الاس تبيان يف ، 2018/1/27
ُومجعت لغاية .2018/2/12
احلدود املاكنية  :متت ادلراسة يف عدد من املدارس يف مدينة كركوك التابعة لوزارة
الرتبية العراقية.
احلدود البرشية :مت اختيار الكوادر التدريس ية والادارية بوصفهم عينة للبحث عىل
افرتاض امتالك الفئة املس هتدفة املعرفة الاكفية مبتغريات ادلراسة وابعاداها .
سادس ًا :مهنج البحث وتقنياته.
مت اعامتد املهنج الوصفي التحلييل  ،فض ًال عن اعامتد تقاانت هذا املهنج يف حتصيل
مس تلزمات البحث من البياانت ،واليت مت حتصيلها ابلإفادة من اس امترة اس تبيانة
مناس بة ،مت تصمميها عىل وفق الس ياقات العلمية يف اإعداد اس امترات الاس تبياانت،
واش متلت عىل حمورين يه:
الول :اختص بتحصيل البياانت الشخصية للمس تبينة اراهئم ،واش متلت عىل بياانت
(اجلنس ،العمر ،نوع العمل  ،طبيعة العمل  ،س نوات اخلربة يف الوظيفة ،
ادلورات التدريبية  ،التحصيل ادلرايس).
الثان :اختص ابملتغريات اليت تقيس بُعد معايري التقيمي اذلايت  ،وعددها( ) 3
متغريات رئيسة تشمل لك من ( املعرفة  ،املهارات ،القمي والاجتاهات )  ،واش متلت
املتغريات الرئيسة عىل (  )18متغري ًا فرعي ًا تعرب عن مؤرشات معايري التقيمي اذلايت.

احملور الثان
الإطار النظري وادلراسات السابقة
أولً :العوامل ادلميوغرافية Demographic Factors
جمل
يقصد ابلعوامل ادلميوغرافية العمل عىل تقس مي ا متع اإىل مجموعات أو قطاعات
متجانسة اعامتد ًا عىل  :العمر  ،اجلنس ،مس توى ادلخل  ،املهنة  ،املس توى التعلميي ،
جحم الرسة  ،ادلاينة  ،اجلنس ية  ،ويشار اإىل هذا النوع من التجزئة " ابلتجزئة
الاجامتعية .ومتثل املتغريات ادلميوغرافية أمه السس املتداوةل لمتيزي اجملموعات وذكل
لس ببني :
السبب الول  :هو أن قدرات وهمارات وخربات اجملمتعات واجملموعات مرتبطة بشلك
كبري ابملتغريات ادلميوغرافية .
السبب الثان  :هو أن املتغريات ادلميوغرافية سهةل القياس مقارنة ابملتغريات الخرى.
ومن خالل مراجعة دراسات سابقة حول موضوع املتغريات ادلميوغرافية يتضح أن
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هذا املصطلح مت دراس ته يف قطاعات خمتلفة وجمالت متنوعة واليت قد تبدأ ابلقطاع
الصحي عرب دراسة تأثري العوامل ادلميوغرافية يف وفيات الطفال كام هو احلال يف
دراسة ( زيد  )2014 ،وكذكل دراسة أثر مجموعة خمتارة من العوامل ادلميوغرافية يف
ا ُلوضاع الصحية للمرأة العامةل كام هو احلال يف دراسة ( بريك )2010 ،فض ًال عن
دراسة أثر بعض من العوامل ادلميوغرافية يف انتشار وانتقال اجلر كام يف دراسة (
ادللميي و الشاها ، )2015 ،ومروراً بدراسة املتغريات ادلميوغرافية يف اجملالت
الادارية والتسويقية كام يف دراسة ( بوورقة و كربوش  )2015 ،اليت أهمتت بدراسة
أثر العوامل ادلميوغرافية عىل ولء املس هتكل لعالمات املالبس الرايضية ،واليت
خلصت مجموعة متغريات دميوغرافية متثلت بلك من ( العمر واجلنس وادلخل وجحم
العائةل) بوصفها املتغريات ادلميوغرافية الكرث أمهية يف اختاذ القرار الرشايئ ،وكذكل
دراسة ( غازي واملرصي )2006 ،اليت انقشت العوامل ادليوغرافية املؤثرة يف جناح
التسويق الشخيص ،يف اإطار الاهامتم ابخلصائص الشخصية للفراد بوصفها التنظمي
املتاكمل وادلينامييك للخصائص الفس يولوجية والعقلية والاجامتعية للفرد ،ويه
تشمل اخلصائص الطبيعية واملكتس بة من ادلوافع وامليول والعواطف واملعتقدات
والراء لتعكس سلوك الفرد داخل الوسط الاجامتعي ( .غازي واملرصي،2006 ،
 .)30ووصولً اىل دراسة العوامل ادلميوغرافية مضن جممتع املؤسسات التعلميية مثل
دراسة العوامل ادلميوغرافية املُتنبئة مبس توى اس تخدام طلبة اجلامعة ملواقع التواصل
الاجامتعي ( الفيس بوك) كام يف دراسة ( الشقران واملومين ، )2019 ،وكذكل
دراسة ( املؤمين  )2012 ،اليت أهمتت بتشخيص العوامل ادلميوغرافية املؤثرة يف
تبين املسؤلية الاجامتعية دلى الطلبة اجلامعيني .وما بني هذا القطاع وذاك ميكن
تأشري الاهامتم الواسع واملنظور الشمويل دلراسة مصطلح العوامل ادلميوغرافية يف
خمتلف القطاعات ،ولعل مثل هذه ادلراسات وغريها الكثري من مساهامت الباحثني
واملهمتني ل يتس ىن اجملال ذلكرها أسهمت مجيعها يف تأطري وتوضيح خمتلف اجلوانب
املرتبطة مبضامني ومسميات العوامل ادلميوغرافية غري أهنا مل ُحتاك منظور العوامل
ادلميوغرافية يف اإطار تطبيق معايري التقيمي اذلايت  ،ولعل املسـتعرض ملهـام وواجبـات
الكوادر التدريس ية املهمتة بتطبيق معايري التقـومي الـذايت املدرسـي يف التجربــة
املطبقــة حاليــ ًا يف املــدراس ميكنــه رصــد عــدد كبــري مــن اخلصائص واملهـارات الـيت
ينبغـي توافرهـا يف فريـق معـل تطبيق معايري التقـومي الـذايت يف املدرسـة للوصول اىل
تطبيق يمتتع ابلصدق واملوضـوعية ،عن طريق فهم مناذ التقومي اذلايت وأدواته ،ومجع
البياانت واملعلومـات وحتليلهـا وتفسـريها ،وإاعداد التقـارير الهنائيـة للتقـومي الـذايت،
والاسـتفادة مـن نتـاجئ التقـومي يف اإعـداد اخلطـط التطويريـة املدرس ية .و عىل وفق
ما تقدم يتبىن البحث س بعة متغريات دميوغرافية اليت يُمكن ان تكون مناس بة
لتطبيق معايري التقيمي اذلايت بنا ًء عىل ما قدمته اجلهود البحثية السابقة ورأي الباحث
وتمتثل العوامل ادلميوغرافية املُعمتدة بلك من ( اجلنس ،العمر ،طبيعة العمل ،نوع
العمل ،س نوات اخلربة ،ادلورات التدريبية ،التحصيل ادلرايس) .
اثني ًا :التقيمي اذلايت) (Self Assessment
يُمكن النظر يف معلية التقيمي اذلايت ) (Self Assessmentبوصفها العملية اليت ل
مناص عهنا يف معلية ضامن اجلودة للمؤسسات التعلميية وحتسيهنا ( ،ادللميي واحملياوي،
 ،)226 ،2012وتسعى املؤسسات التعلميية يف ادلول املتقدمة للحفاظ عىل صدارهتا
عن طريق اجياد أليات موضوعية للقياس والتقومي جلوانب الداء مجيعها الفردية
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واملنظمية عىل أن يشمل ذكل َكفة قطاعات ووحدات املؤسسة التعلميية ( اإدارية،
فنية ،تعلميية ،حبثية) وحترص املؤسسات التعلميية عىل تطبيق مفاهمي وأساليب اجلودة
الشامةل لضامن حتقيق اجلودة عىل أساس املعايري العاملية ( ،معتوق، )279 ،2010 ،
وعىل حن ٍو عام يُمكن التعبري عن مضامني معلية التقيمي بوصفها معلية تقدير قمية اليشء
أو مكيته ابلنس بة اىل معايري حمددة ،وابلتايل فهيي معلية التأكد أو احلمك عىل قمية بعض
الش ياء أو مقدارها ابس تعامل معيار أو حمك خاريج (العجرش )141 ،2012 ،يف
الوقت اذلي ميكن النظر اىل التقيمي اذلايت بوصفه العملية اليت يمت من خاللها تزويد
املشاركني ابملعلومات ليمتكنوا عربها من تقيمي واحض للواقع وصو ًل لفهم مضمون اجلودة
جمال معل املؤسسة لغرض حتديد املناطق والقطاعات املطلو تطويرها ( عياش،
 .)14 ،2015ويه معلية ُمهمة تساعد يف التحسني املس متر داخل املنظمة بوصفها
مكون أسايس من مكوانت العمل الرتبوي الهادف ونظام ًا للتغذية الراجعة يف صنع
القرارات اخملتلفة من أجل تطوير الداء ( ،ابو دقة واخرون .)161 ،2012 ،وهتدف
املؤسسة التعلميية من جراء معلية التقيمي اذلايت لداهئا اإىل حتقيق مجةل من الاهداف
لها فائدة كبرية مجليع منتسبهيا )طلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،موظفون ،اإدارة) ومهنا
الايت( :ادللميي و احملياوي)226 ،2012 ،
 .1حتقيق درجة التوافق بني املامرسات الفعلية للجامعة وبني معايري ضامن اجلودة
احملددة جملالت معل اجلامعة.
 .2تعزيز الالزتام ابملعايري القياس ية يف لكيات اجلامعة ومراكزها وأقساهما.
 .3تأسيس بيئة جامعية تساند بفاعلية متطلبات تنفيذ نظام ضامن اجلودة.
 .4تزويد الطلبة والهيئات الَكدميية والوظيفية ابملهارات واخلربات الرضورية للعمل
يف اجملمتعات رسيعة التغيري.
 .5صياغة خطط وتنفيذ خطة التحسني املتدر الهادفة اإىل حتقيق الاس تجابة
الاكمةل ملتطلبات الاعامتد ومنح الشهادة.
جمل
 .6ترس يخ ثقافة العداةل والتعاون وأداء الواجب يف ا متع اجلامعي.
ومن بني أمه فوائد التقيمي اذلايت هو انه خالٍ من ضغوط املتابعة والتقيمي اخلاريج،
و اإن أمكن اس تخدامه يف التقيمي كعامل ُمساعد للتقيمي اخلاريج ( ،عياش،2015 ،
 .)14كام هيدف التقيمي اذلايت اىل التعرف عىل درجة التوافق بني املامرسات السائدة يف
املؤسسة التعلميية وبني املعايري يف جمالهتا اخملتلفة للوصول اىل معايري ضامن اجلودة
والاعامتد( ،ادللميي واحملياوي)226 ،2012 ،
• التقيمي اذلايت للمدرسة.
سعى معايري التقيمي اذلايت اىل ُمساعدة اجلهات الإدارية والَكدميية يف املؤسسات
التعلميية يف جمال التخطيط ومراجعة اذلات وس ياسات حتسني اجلودة ،ويعمتد تقيمي
اجلودة يف املؤسسات التعلميية عىل مجموعة من املعايري املتعارف علهيا لتحقيق املامرسات
اجليدة ،وختتلف هذه املعايري يف مس توى العدد واملسميات من دوةل اىل اخرى ومن
مؤسسة اىل اخرى غري اهنا غالب ًا ما تركز عىل جوانب ُمشرتكة تكون شامةل جململ
أنشطة وممارسات العملية التعلميية( ،معتوق ،)291 ،2010 ،وينطلق التقيمي اذلايت
املدريس من حقيقة مفادها أن املدرسة من بني أمه املؤسسات الرتبوية اليت ينبغي
الاهامتم هبا ومتابعة حتقيق أهدافها ،والكشف عن نقاط الضعف فهيا ومعاجلهتا ابس مترار
للحصول عىل نواجت التعمل ذات اجلودة املطلوبة ( ،املرزويق ،)14 ،2018 ،كام تقدم
معايري التقيمي اذلايت فرصة موضوعية ملدير املدرسة ملراجعة مجيع نشاطاته وممارساته
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الرتبوية حبرية ،حبيث يقف عىل نوايح القوة والضعف فيعزز الإجيابيات ويعدل
السلبيات ( ،عياش .)15 ،2015 ،و ابلتايل فقد يكون الهدف الرئيس من وجود
معايري التقيمي اذلايت للمدرسة ُمساعدة املسؤولني يف الوقوف عىل نقاط الضعف يف
برامج املؤسسات التعلميية وخمتلف املامرسات ذات الصةل ابلعملية التعلميية كام هتدف
اىل ُمساعدهتم يف تقيمي أنفسهم بأنفسهم ( ،معتوق. )291 ،2010 ،
وقد مت التعبري عن مضامني مفهوم التقيمي اذلايت للمدرسة عرب وهجات نظر
خمتلفة ومتنوعة ،حيث يشري ( ابراهمي واملرزويق )40 ،2017 ،اىل التقيمي اذلايت
للمدرسة بوصفه " تقيمي داخيل يقوم به فريق من داخل املدرسة وفق معايري ُحددت
ُمس بق ًا " يف حني يرى ( عياش )15 ،2015 ،أن معلية التقيمي اذلايت للمدرسة تعين "
التعرف عىل مواطن القوة ونقاط الضعف عن طريق تقيمي جوانب الداء يف املدرسة
مجيعها"  .أما ( املرزويق )14 ،2018 ،فقد عرب عن التقيمي اذلايت للمدرسة بوصفه "
ألية معل ُمس مترة ذات أهداف ُمحددة ،تعمتد أدوات علمية وفق اإجراءات ومعايري
وضوابط تس هتدف الكشف ادلقيق واملوضوعي ،وإاصدار تقرير ُمتاكمل حول مس توى
أداء املدرسة باكمل عنارصها ومن مث رصد الإجيابيات والسلبيات ".
• أمهية التقيمي اذلايت للمدرسة.
 .1تظهر أمهية التقيمي اذلايت املدريس عرب التعرف عىل مدى وضوح أهداف
املؤسسة أو الربامج ومدى موامئة طرق التدريس والتعمل القامئة مع
متطلبات التعلمي احلديثة ،وما اإذا َكن الطلبة يتعلمون فعلي ًا ،وهل تعكس
النشطة والفعاليات طموحات سوق العمل ( ،عياش،)16 ،2015 ،
وقد حدد ( ابراهمي و املرزويق) مجموعة من اجلوانب الرئيسة اليت توحض
امهية التقومي اذلايت املدريس يف اجملالت التية ( :ابراهمي و املرزويق،
)56 ،2017
 .2حتسني جودة معليات التعلمي والتعمل اليت تقدم للطلبة
 .3دمع معليات التحسني والتطوير املدريس
 .4بناء وتثبيت اإطار سلمي للعمل املدريس.
 .5حتديد اجملالت اليت حتتا اإىل تطوير وحتديد اخلطوات والإجراءات
العملية ذلكل
جمل
جمل
 .6دمع الرشاكة ا متعية بني املدرسة وا متع احمليل
 .7دمع وحتسني وتطوير معليات التخطيط املدريس
 .8دمع معليات التمنية املهنية للمعلمني وغريمه من هيئة العاملني ابملدرسة.
 .9دمع وتشجيع ثقافة العمل التعاون بني َكفة املهمتني ابلعملية التعلميية
 .10دمع تنفيذ الاسرتاتيجيات واملبادرات واملرشوعات والربامج القومية لتطوير
التعلمي.
• مراحل معلية التقيمي اذلايت
ي ُشري ( ابو دقة واخرون  )2012 ،اىل أن مراحل معلية التقيمي اذلايت يُمكن
تلخصهيا عرب ثالث مراحل رئيسة يه  ( :ابو دقة واخرون )162 ، 2012،
 .1مرحةل التحضري والهتيئة.
 .2مرحةل التنفيذ.
 .3مرحةل صياغة وعرض التقرير الهنايئ لعملية التقيمي.

جمةل جامعة التمنية البرشية

5

اما (عياش  )2015 ،فقد اشار اىل مراحل معلية التقيمي اذلايت للمدرسة مضن س بع
خطوات أكرث تفصي ًال للتعبري عن مجموعة اخلطوات الإجرائية اليت يقوم هبا أفراد اجملمتع
املدريس لتقيمي مدرس هتم بأنفسهم استناد ًا اإىل مرجعية املعايري املعمتدة وتتضمن املراحل
ما ييل( :عياش )27-26 ، 2015 ،
 .1تشكيل فريق قيادة التقيمي اذلايت للمؤسسة.
 .2اإعداد خطة التقيمي اذلايت.
 .3الهتيئة والإعالن عن دراسة التقيمي اذلايت.
 .4تشكيل وتدريب فريق العمل الالزمة للقيام بدراسة التقيمي اذلايت .
 .5التفاق عىل نوعية البياانت الالزمة المكية والكيفية وأساليب احلصول علهيا.
 .6حتليل البياانت.
 .7كتابة التقرير الهنايئ دلراسة التقيمي اذلايت.
الشلك ()2
يوحض مراحل معلية التقيمي اذلايت املدريس.
()1

()2

ابلمتحاانت الوزارية اليت تكون غالبا يف شهر حزيران.
اثني اا :نتاجئ حتليل الإجاابت املس تحصةل من املستبانيني
من أجل حتقيق أهداف البحث قام الباحث ابس تخدام املهنج الوصفى التحلييل
بطريقة(حتليل التباين ا ُلحادي ) ANOVAوابس تخدام برانمج )(SPSS.V10اذلي
ُياول من خالهل وصف الظاهرة موضوع البحث ،وحتليل بياانهتا ،والعالقة بني
املتغريين(املس تقل والتابع) وقد اس تخدم الباحث مصدرين أساسني للمعلومات .أو ال:
اجته الباحث يف معاجلة الإطار النظري للبحث اإىل مصادر البياانت الثانوية واليت متثل
يف الكتب واملراجع ذات العالقة .اثني اا :معاجلة اجلانب التطبيقي ملوضوع البحث :اجته
الباحث اىل مجع البياانت الولية من خالل الاستبانة كداة رئيس ية للبحث ،مصمت
خصيص اا لهذا الغرض.
 -1توزيع أفراد العينة حسب اجلنس
جدول رمق ( ) 1

()3

تكرارات والنس بة املئوية للجنس
التكرارات

النس بة املئوية %

ذكر

24

24%

أنىث
اجملموع اللكي

76
100

76%
100%

()4

()7

()6

()5

املصدر :عياش ،دينا خليل عيىس (  )2015درجة ممارسة مديري مدارس وَكةل
الغوث ادلولية مبحافظات غزة للتقمي اذلايت وعالقته ابلتخطيط الاسرتاتيجي املدريس،
رساةل ماجس تري ( منشورة) يف الادارة الرتبوية ،لكية الرتبية اجلامعة الاسالمية ،غزة،
فلسطني  ،ص . 27

يتبني من جدول رمق ( ) 1اإن معظم عينة البحث مه من الإانث ونسبهتم ،%76
وإان  %24مه من اذلكور .ممايشري اىل أن الكوادر التدريس ية يف املدارس الابتدائية
مه من الانث.
 -2توزيع أفراد العينة حسب العمر
جدول () 2
التكرارات والنس بة املئوية للعمر

احملور الثالث
اجلانب العميل ( امليدان)
أو ال :تعريف جممتع البحث
فامي خيص جممتع وعينة البحث .تكون جممتع البحث من الكوادر التدريس ية يف املدارس
الابتدائية يف مدينة كركوك ،ومن مث اختيار عينة عشوائية للبحث والبالغة عددها 100
مبحو ااث من الكوادر التدريس ية يف املدارس الابتدائية والتابعة ملديرية تربية كركوك.
املرحةل الابتدائية تتكون من س تة صفوف من الول حىت السادس ويمت تسجيل
الطفل بعمر  6س نوات .وادلرجات من الصف الول البتدايئ اىل الرابع الابتدايئ
لتزيد عن  10درجات ،امتحاانت نصف الس نة وهنايهتا للصفوف من الول حىت
الثالث أمتحاانت شفوية .أما من الصف الرابع اىل السادس فالمتحاانت حتريرية.
أغلب املدارس َكنت حكومية لكن بعد عام  2003انترشت املدارس اخلاصة
(الهلية) بكرثة يف مجيع احملافظات العراقية .وأيض اا يبدأ ادلوام الرمسي يف هناية شهر
أيلول وينهتيى يف بداية أاير ،أما ابلنس بة للصف السادس الابتدايئ فينهتيي

اقل من 20
من 30 – 21
من 40 – 31
من 50 – 41
أكرث من 51
اجملموع اللكي

التكرارات

النس بة املئوية %

2
35
35
19
9
100

2%
35%
35%
19%
9%
100%

يتضح من جدول رمق (  )2أن معظم عينة البحث مه من الاشخاص ترتاوح
اعامرمه ما بني  30 – 21و من  30اىل  40س نة ونسبهتم  35%عىل توايل ،وان
 %19مه من الاشخاص أعامرمه من 50 - 41س نة  ,وأن  %9مه من الشخاص
أعامرمه أكرث من  51س نة  ,وأن  %2مه من الاشخاص أعامرمه اقل من  20س نة.
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يبني جدول رمق (  ) 5اإن ما نسبته  %68من عينة البحث من وظيفة معمل  ,اإن
ما نسبته  %20من عينة البحث من وظيفة مدرس  ,اإن ما نسبته  %8من عينة
البحث من وظيفة معاون  ,اإن ما نسبته  %4من عينة البحث من وظيفة مدير.

 -3توزيع أفراد العينة حسب التحصيل ادلرايس
جدول ( ) 3
التكرارات والنس بة املئوية للتحصيل ادلرايس

السادس الاعدادي
دبلوم
باكلوريوس
ماجس تري مفا فوق
اجملموع اللكي

التكرارات

النس بة املئوية %

4
49
46
1
100

%4
%49
%46
%1
100%

يتضح من جدول رمق (  ) 3إان معظم عينة ادلراسة من التحصيل ادلرايس دبلوم
ونسبهتم  ، %49وإان  %46مه من التحصيل ادلرايس باكلوريوس  ,وأن  %4مه
من التحصيل ادلرايس السادس الاعدادي ,وإان  %1مه من التحصيل ادلرايس
ماجس تري مفا فوق.
 -4توزيع أفراد العينة حسب س نوات اخلربة:

أقل من  5س نوات
من  10 - 6س نوات
من  15 - 11س نة
من  20 - 16س نة
أكرث من  21س نة
اللكي اجملموع

جدول رمق)( 4
يبني س نوات اخلربة
التكرارات
25
17
32
14
12
100

النس بة املئوية %
%25
%17
%32
%14
%12
100%

يتبني من جدول رمق (  ) 4اإن ما نسبته  %32من عينة البحث حسب س نوات
اخلربة من  15 - 11س نوات  ،و  %25من عينة البحث حسب س نوات اخلربة أقل
من  5س نوات  ،و%17من عينة البحث حسب س نوات اخلربة من 10 - 6
س نوات ،و%12من عينة البحث حسب س نوات اخلربة أكرث من  21س نة.
 -5توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة:
جدول)(5
التكرارات والنس بة املئوية للوظيفة
النس بة املئوية %
التكرارات
4%
4
مدير
8%
8
معاون
68%
68
معمل
20%
20
مدرس
100 %
100
اجملموع اللكي
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 -6توزيع أفراد العينة حسب املشاركة يف ادلورات:

اقل من 5
من 10 – 6
من 15 – 11
اكرث من 16
اجملموع اللكي

جدول)(6
التكرارات والنس بة املئوية لدلورات التدريبية
النس بة املئوية %
التكرارات
64%
64
24%
24
10%
10
2%
2
100%
100

يتبني من جدول رمق (  )6اإن ما نسبته  %64من عينة البحث حسب مشاركة
يف دورات التدريبية اقل من  5دورات  ،و % 24من عينة البحث حسب املشاركة
يف ادلورات التدريبية من  10 – 6دورات  ،و %10من عينة البحث حسب
املشاركة يف ادلورات التدريبية من  15 – 11دورات  ،و %2من عينة البحث
حسب املشاركة يف ادلورات التدريبية اكرث من  16دورات.
اثلث اا :نتاجئ اختبار الفروقات املعنوية بني املتغريات
- 1نتاجئ اختبار  tالاس تقاللية بني احملاور واجلنس

)Sig. (2-tailed

اجلدول) ( 7
نتاجئ اختبار  tالاس تقاللية بني احملاور واجلنس
 tاختبار
درجة احلرية

.864

98

.1720

جمال أداء املعرفة

.944

98

.0710

جمال أداء املهارات

.793

98

.2630

جمال أداء القمي والاجتاهات

من خالل اجلدول رمق( )7يتبني ان قمية اختبار  tتساوي (0.710 , 0.172
 (0.263,عىل التوايل للمحاور مقارنة مع اجلنس اليت تعين نس بة الاختالف املشاهد
بني متوسطات العينة (اجلنس).
ان القمية الاحامتلية املصاحبة لقمية  tتساوي ( )0.703, 0.944, 0.864عىل التوايل
للمحاور ويه أكرب من مس توى ادللةل( )0.05مبعىن ل توجد دلةل اإحصائية َكفية عىل
وجود فروق بني متوسط اذلكور و متوسط االاانث يف احملاور الثالثة كام مبني يف
اجلدول الاعاله.

جمةل جامعة التمنية البرشية

7

- 2نتاجئ اختبار التباين الٌحادي ) (ANOVAبني احملاور والعمر

0.345
0.160
0.540

مجموع املربعات
4.086

4

39.139

95

43.225

99

3.512

4

31.135

95

34.647

99

4.882

4

37.218

95

42.100

99

.3920

1.221

.3280

.8780

.4120

1.022

درجات احلرية

الإجاميل

متوسط املربعات

جمال أداء القمي والاجتاهات داخل مجموعات

3.116

بني مجموعات

2.679

الإجاميل

جمال أداء املهارات

2.480

داخل مجموعات

Fاختبار

بني مجموعات

.0190

الإجاميل

جمال أداء املعرفة

.0360

داخل مجموعات

.0490

بني مجموعات

p-value

اجلدول) ( 8
نتاجئ اختبار التباين ا ٌلحادي بني احملاور والعمر

يتضح من اجلدول ( :)8ان قمية  p-valueتساوي ()0.019, 0.036, 0.049
ويه أقل من املس توى املعنوي  , %5وابلتايل نرفض فرضية العدم (لك متوسطات
العمر متساوية مبعىن أن لها نفس التأثري (ليس هناك فروقات معنوية)) ,ونقبل الفرضية
البديةل (عىل القل اثنني من متوسطات العمر غري متساوية مبعىن ان هناك فروقات
معنوية (ختتلف تأثراهتم))  ,أوبأن هناك اإثنني عىل القل من املتوسطات غري
متساوية ,مبعىن أن هناك فئتني من الفئات العمرية عىل القل تكون غري متساوية.
جدول رمق ( ) 9
أكرث من 51
0.954
0.060

جمال اداء املعرفة
من 40 – 31
من 50 - 41
0.726
0.794
0.123
0.099

أكرث من 51
*0.95833
0.035
*0.48333
0.026
0.226
0.293
0.816
0.058

أكرث من 51
*1.02222
0.039
*0.74794
0.002
0.457
0.054
0.496
0.053

0.712

جمال اداء املهارات
من 40 – 31
من 50 - 41
0.732
0.816
0.082
0.058
0.257
*0.34079
0.063
0.039
0.084
0.609

p-value
من 50 - 41
p-value
أكرث من 51
من 30 – 21
اقل من 20
0.475
p-value
0.257
من 30 - 21
p-value
من 40 - 31
p-value
من 50 - 41
p-value
أكرث من 51

جمال اداء القمي والاجتاهات
من  40 – 31من 30 – 21
من 50 - 41
اقل من 20
0.274
0.566
0.526
p-value
0.548
0.217
0.261
من 30 - 21
0.291
0.252
p-value
0.054
0.161
من 40 - 31
0.039
p-value
0.826
من 50 - 41
p-value
أكرث من 51

مصدر الاختالف بني الفئات العمرية حسب احملاور
ولتحديد مصدر الاختالف هناك اختبار بعد )اقل فروقات معنوي ( LSDكام
مبني يف جدول ( :)8يف حمور جمال أداء املعرفة مصدر الاختالف العمر من الفئات
(من  30 – 21س نة)ختتلف مع الفئات العمرية( من  40 – 31س نة ,من 50 – 41
س نة و اكرث من  51س نة).
ويف حمور جمال أداء املهارات مصدر الاختالف يه (أكرث من  51س نة) ختتلف
مع الفئات العمرية( أقل من  20س نة و من  30 – 21س نة)
ويف حمور جمال أداء القمي والاجتاهات مصدر الاختالف يه من (50 – 41
س نة مع فئة من 30 – 21س نة).

من 30 – 21
اقل من 20
0.421
p-value
0.369

*0.53228

*0.37243

*0.30476

من 30 - 21

0.029
0.228

0.045
0.068

0.050

p-value
من 40 - 31
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- 3يبني اختبار التباين الٌحادي ) (ANOVAبني احملاور والتحصيل ادلرايس

 -5يبني اختبار التباين الٌحادي ) (ANOVAبني احملاور واملس توى الوظيفي

جدول رمق)(10
حتليل التباين ا ٌلحادي حسب للتحصيل ادلرايس
درجات متوسط
مجموع املربعات
احلرية املربعات
بني اجملموعات
جمال أداء
داخل اجملموعات
املعرفة
الإجاميل
بني اجملموعات
جمال أداء
داخل اجملموعات
املهارات
الاجاميل
جمال أداء بني اجملموعات
القمي داخل اجملموعات
والاجتاها
الإجاميل
ت

2.585
40.640
43.225
1.340
33.307
34.647
2.372
39.729

3
96
99
3
96
99
3
96

42.100

99

Fاختبار p-value

.862
.423

2.036

.114

.447
.347

1.287

.283

.791
.414

1.910

.133

يتضح من اجلدول ( :)10ان قمية  p-valueملتغري جمال اداء املعرفة َكنت
()0.114وملتغري جمال اداء املهارات َكنت ( ،)0.283اما ملتغري جمال اداء القيمي
والجتاهات فاكنت ( )0.133ويه اكرب من مس توى املعنوي  , 5%وابلتايل نقبل
فرضية العدم (لك املتوسطات متساوية مبعىن أن لها نفس التأثري (ليس هناك فروقات
معنوية)) ,ونرفض الفرضية البديةل (عىل الاقل اثنني من املتوسطات غري متساوية
مبعىن ان هناك فروقات معنوية (ختتلف تأثراهتم)).

جدول رمق)(12
حتليل التباين ا ٌلحادي حسب املس توى الوظيفي
مجموع درجات متوسط
Fاختبار p-value
املربعات احلرية املربعات
.313 1.202 .522
3
1.565
بني اجملموعات
.434
جمال أداء املعرفة داخل اجملموعات 96 41.661
99 43.225
الاجاميل
.344 1.122 .391
3
1.174
بني اجملموعات
جمال أداء
.349
داخل اجملموعات 96 33.473
املهارات
99 34.647
ال إالجاميل
.973 .075 .033
3
.098
بني اجملموعات
جمال أداء القمي
.438
داخل اجملموعات 96 42.002
والاجتاهات
99 42.100
الإجاميل

يتضح من اجلدول ( :)12ان قمية  p-valueملتغري جمال اداء املعرفة َكنت
()0.313وملتغري جمال اداء املهارات َكنت ( ،)0.344اما ملتغري جمال اداء القيمي
والجتاهات فاكنت ()0.173ويه اكرب من مس توى املعنوية  , 5%وابلتايل نقبل
فرضية العدم (لك املتوسطات متساوية مبعىن ان لها نفس التأثري (ليس هناك فروقات
معنوية)) ,ونرفض الفرضية البديةل (عىل الاقل اثنني من املتوسطات غري متساوية
مبعىن ان هناك فروقات معنوية (ختتلف تأثراهتم)).
- 6يبني اختبار التباين الُحادي ) (ANOVAبني احملاور واملشاركة يف ادلورات
التدريبية

- 4يبني اختبار التباين الٌحادي ) (ANOVAبني احملاور وس نوات اخلربة
جدول رمق) (11
حتليل التباين الاحادي س نوات اخلربة
درجات متوسط
مجموع
احلرية املربعات
املربعات
.725
4
بني اجملموعات 2.900
جمال أداء
.424
95
داخل اجملموعات 40.325
املعرفة
99
43.225
الإجاميل
.663
4
بني اجملموعات 2.651
جمال أداء
.337
95
داخل اجملموعات 31.995
املهارات
99
34.647
الإجاميل
.746
4
بني اجملموعات 2.985
جمال أداء القمي
.412
95
داخل اجملموعات 39.116
والجتاهات
99
42.100
ال إالجاميل

مبعىن ان هناك فروقات معنوية (ختتلف تأثراهتم)).

Fاختبار p-value
1.708

.155

جمال أداء
املعرفة

1.968

.106

جمال أداء
املهارات

1.812

.133

يتضح من اجلدول ( :)11ان قمية  p-valueملتغري جمال اداء املعرفة َكنت
()0.155وملتغري جمال اداء املهارات َكنت ( ،)0.106اما ملتغري جمال اداء القيمي
والجتاهات فاكنت ()0.133ويه اكرب من مس توى املعنوية  , 5%وابلتايل نقبل
فرضية العدم (لك املتوسطات متساوية مبعىن ان لها نفس التأثري (ليس هناك فروقات
معنوية)) ,ونرفض الفرضية البديةل (عىل الاقل اثنني من املتوسطات غري متساوية
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp1-11

جمال أداء
القمي
والاجتاهات

جدول رمق)(13
حتليل التباين الاحادي حسب املشاركة يف ادلورات التدريبية
مجموع درجات متوسط
Fاختبار
املربعات احلرية املربعات
.301 .134
3
بني اجملموعات .403
.446
داخل اجملموعات 96 42.822
99 43.225
الإجاميل
.418 .149
3
بني اجملموعات .447
.356
داخل اجملموعات 96 34.200
99 34.647
الإجاميل
2.475 1.007
3
بني اجملموعات 3.022
.407
داخل اجملموعات 96 39.079
99 42.100
الإجاميل

p-value
.825

.740

.066

يتضح من اجلدول ( :)13ان قمية  p-valueملتغري جمال اداء املعرفة َكنت
()0.825وملتغري جمال اداء املهارات َكنت ( ،)0.740اما ملتغري جمال اداء القيمي
والجتاهات فاكنت ()0.066ويه اكرب من مس توى املعنوية  , 5%وابلتايل نقبل
فرضية العدم (لك املتوسطات متساوية مبعىن ان لها نفس التأثري (ليس هناك فروقات
معنوية)) ,ونرفض الفرضية البديةل (عىل الاقل اثنني من املتوسطات غري متساوية
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مبعىن ان هناك فروقات معنوية (ختتلف تأثراهتم)) .

احملور الرابع
الاس تنتاجات
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

يتبني من النتاجئ انه فامي خيص اجلنس فاإنه ليس هناك فروقات معنوية بني
املتوسطات يف احملاور الثالثة ،وهذه اإشارة اإىل أن اجلنس ليس هل اتثري معنوي
يف الداء املعريف واملهارات والقمي والاجتاهات  ،فاذلكور والاانث ل خيتلفون
يف جمالت الداء.
ابلنس بة للفئات العمرية يظهر من النتاجئ ان الفئة العمرية (-21
30س نة)ختتلف مع ابيق الفئات العمرية ا ٌلخرى .فامي خيص أداء املعرفة.
ابس تثناء الفئة العمرية (اقل من 20س نة) فال ختتلف معها.
يظهر من النتاجئ ان الفئة العمرية ( 51س نة فاكرث)ختتلف مع الفئات العمرية
(اقل من 20س نة) و(30-21س نة)ول ختتلف مع الفئات (40-31س نة)و
(50-41س نة) .فامي خيص اداء املهارات.
يتبني من النتاجئ ان الفئة العمرية (50-41س نة)ختتلف مع الفئات العمرية (-21
30س نة) ول ختتلف مع الفئات العمرية الاخرى.فامي خيص اداء القمي
والاجتاهات.
يتبني من النتاجئ انه فامي خيص الفئات اخملتلفة التحصيل ادلرايس فاإنه ليس هناك
فروقات معنوية بني املتوسطات يف احملاور الثالثة ،وهذه اإشارة اإىل أن
املؤهالت ادلراس ية ليس لها اتثري معنوي يف الاداء املعريف واملهارات والقمي
والاجتاهات.
يتبني من النتاجئ انه فامي خيص س نوات اخلربة فانه ليس هناك فروقات معنوية
بني املتوسطات يف احملاور الثالثة ،وهذه اشارة اىل ان س نوات اخلربة ليس لها
اتثري معنوي يف الاداء املعريف واملهارات والقمي والاجتاهات.
يتبني من النتاجئ انه فامي خيص املس توى الوظيفي فانه ليس هناك فروقات
معنوية بني املتوسطات يف احملاور الثالثة ،وهذه اشارة اىل ان املس توى
الوظيفي ليس لها اتثري معنوي يف الاداء املعريف واملهارات والقمي والاجتاهات.
يتبني من النتاجئ انه فاميخيص املشاركة يف ادلورات التدريبية فانه ليس هناك
فروقات معنوية بني املتوسطات يف احملاور الثالثة ،وهذه اإشارة اإىل أن
املشاركة يف ادلورات التدريبية ليس لها اتثري معنوي يف الاداء املعريف
واملهارات والقمي والاجتاهات.

التوصيات
 .1عىل ادارات املدارس (عينة البحث) ان تراعي الاهامتم ابختالف الفئات
لتسنن لها الاس تفادة من هذا الاختالف كون لك فئة من هذه
العمريةـ
َّ
الفئات لها خصائصها املمزية.
 .2مبا ان املؤهالت العلمية مل تكن لها اتثري يف مس توى اداء يف مدارس (عينة
البحث) ،فعىل الإدارات ان تعيد النظر يف ُأوجه القصور فامي خيص مس توى
املؤهالت العلمية العامةل .

 .3عىل اإدارات املدارس (عينة البحث )ان تعيد النظر يف الاس با املؤدية اىل
عدم الاس تفادة من س نوات اخلربة ـ ومن مث وضع أليات تضمن ان تكون
اخلربة املكتس بة أكرث اتثري اا يف الاداء.
 .4ينبغي العمل عىل وضع معايري التقيمي ختتلف ابختالف املس توى الوظيفي.
 .5عىل ادارات املدارس عينة البحث ان تعيد النظر يف الاس با املؤدية اىل عدم
الاس تفادة من ادلورات التدريبية ـ ومن مث العمل عىل وضع أليات تضمن أن
تكون ادلورات التدريبية أكرث فاعلية لضامن جناح نتاجئها ولتكون اكرث اتثري اا يف
جمالت الداء اخملتلفة.

قامئة املصادر
ابراهمي ،حسام ادلين الس يد و املرزويق  ،امحد بن سعيد بن عبدهللا ( )2017التقومي اذلايت
املدريس يف ايرلندا اجلنوبية واماكنية الافادة منه يف سلطنة عُامن .ا لدلراسات
الرتبوية والنفس ية ،اجملدل ( ،)2العدد (.2017 ،)1
ابو دقة ،س ناء ابراهمي و ادلجين ،اايد عيل و العايدي ،حامت عيل (  )2012جتربة تطوير معايري
التقيمي املؤسيس اذلايت واس تخداهما يف اجلامعات الفلسطينية " اجلامعة الاسالمية
بغزة كدراسة حاةل " حبث مقدم للمومتر الس نوي الرابع للمنظمة العربية اجلودة يف
التعلمي " اليات التوافق واملعايري املشرتكة لضامن اجلودة والاعامتد الاَكدميي يف
التعلمي 3-2 ،ايلول  ،2012القاهرة  ،مرص.
بريك وسام درويش ( )2010أثر مجموعة خمتارة من العوامل ادلميوغرافية يف الاوضاع الصحية
للمرأة العامةل .م مؤته للبحوث وادلراسات سلسةل العلوم الانسانية والاجامتعية،
اجملدل ( ،)25العدد (.2010 ،)3
بورقة فاطمة و كربوش محمد (  )2015تأثري العوامل ادلميوغرافية عىل ولء املس هتكل لعالمات
املالبس الرايضية ،جمةل لكية العلوم الاقتصادية والتجارية والتيسري ،جامعة ابو بكر
بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر .اجملدل ( ،)1العدد (.2015 ،)15
ادللميي ،خليل ابراهمي و احملياوي ،قامس انيف (  )2012التقيمي اذلايت لضامن جودة اجلامعات
العراقية " دراسة جتربة جامعة الانبار كمنوذ  .حبث مقدم للمومتر الس نوي الرابع
للمنظمة العربية اجلودة يف التعلمي " اليات التوافق واملعايري املشرتكة لضامن اجلودة
والاعامتد الاَكدميي يف التعلمي 3-2 ،ايلول  ،2012القاهرة  ،مرص .
ادللميي ،صباح ابراهمي و الشاها ،وجدان ربيع (  )2015تأثري بعض العوامل ادلميوغرافية يف
انتشار وانتقال عدوى اجلر يف ساكن حمافظة الانبار .م جةل جامعة الانبار للعلوم
الرصفة ،اجملدل ( ،)9العدد (.2015 .)2
زيد ،افنان محمد محمود (  )2014أثر العوامل ادلميوغرافية والاقتصادية والاجامتعية يف وفيات
الاطفال الرضع يف الارايض الفلسطينية من واقع بياانت مسح الارسة الفلسطينية
 ،2010رساةل ماجس تري (منشورة) يف اجلغرافيا بلكية ادلراسات العليا ،جامعة
النجاح الوطنية ،انبلس ،فلسطني.
ُ
الشقران ،حنان و املومين أسامء (  )2019العوامل ادلميوغرافية والاَكدميية املتنبئة مبس توى
أس تخدام طلبة جامعة الريموك للفيس بوك من وهجة نظرمه ،جمةل دراسات للعلوم
الرتبوية ،اجملدل ( ،)46العدد ( )1ملحق (.2019 ،)2
العجرش ،حيدر حامت فاحل (  )2012تصور مقرتح لتحسني واقع التقومي يف اجلامعات العربية
كوس يةل لضامن جودهتا ،حبث مقدم للمومتر الس نوي الرابع للمنظمة العربية اجلودة يف
التعلمي " اليات التوافق واملعايري املشرتكة لضامن اجلودة والاعامتد الاَكدميي يف
التعلمي 3-2 ،ايلول  ،2012القاهرة  ،مرص.
عياش ،دينا خليل عيىس (  )2015درجة ممارسة مديري مدارس وَكةل الغوث ادلولية مبحافظات
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غزة للتقمي اذلايت وعالقته ابلتخطيط الاسرتاتيجي املدريس ،رساةل ماجس تري
(منشورة) يف الادارة الرتبوية ،لكية الرتبية اجلامعة الاسالمية ،غزة ،فلسطني.
غازي ،احالم امحد و املرصي محمد ( )2006العوامل املؤثرة يف جناح التسويق الشخيص "
دراسة وصفية"  ،رساةل ماجس تري ( منشورة) يف ادارة الاعامل ،لكية ادلراسات
العليا ،اجلامعة الاردنية ،عامن الاردن.
املرزويق  ،امحد بن سعيد بن عبدهللا (  )2018دور فرق التقومي اذلايت يف دمع نظام تطوير
الاداء املدريس يف مرحةل التعلمي ما بعد الاسايس مبحافظة شامل الباطنة يف سلطنة
عُامن ،رساةل ماجس تري (منشورة) يف الرتبية ختصص ادارة تعلميية ،لكية االعلوم
والادا  ،جامعة نزوى ،سلطنة عُامن.
معتوق ،خادل بن سلامين (  )2010التقومي اذلايت ملؤسسات املعلومات اجلامعية " دراسة
تطبيقية عىل مكتبيت جامعة املكل عبدالعزيز وجامعة املكل سعود ،جمةل مكتبة املكل
فهد الوطنية ،اجملدل ( ، )16العدد (.2010 ، )1
املؤمين فواز ايو (  )2012العوامل ادلميوغرافية والبيئية املؤثرة يف املسؤولية الاجامتعية دلى
الطلبة اجلامعيني .جمةل الادارة والعلوم الاجامتعية  ،جامعة السلطان قابوس ،اجملدل
( ،)21العدد (2012 ،)4

. 4س نوات اخلربة :أقل من  5س نوات
11-15
16- 20
.5الوظيفة  :مرشيف
معمل

10 -6
أكرث من 21
معاون

مدير
مدرس

10 -6

. 6الشاركة يف ادلورات التدريبية :أقل من 5
أكرثمن 16
11- 15
اجلزء الثاىن :
.1جمال اداء املعرفة
جيد جدا
سؤال التقيمي

ضعيف مقبول

جيد

()2

()3

()4

ت
()1

ممتاز أي مالحظة أو
جمال لتحسني
()5
الفقرة
( السؤال)

امللحق
املوضوع /اس امترة اس تبيان

1

السادة املس تبينة أراؤمه احملرتمون

يعرف املعمل
املواضيع اليت
يدرسها

السالم عليمك ورمحة هللا وبرَكته،
تعدّ الاس امترة اليت بني أيديمك جزء ًا من مرشوع حبث يف اإدارة العامل واملوسوم
تشخيص امه العوامل ادلميوغرافية املؤثرة يف تبين معايري التقيمي اذلايت  :من وهجة نظر
عينة من الكوادر التدريس ية يف مدينة كركوك ويع ّد الباحث هذه الاس امترة مقياس ًا
س يعمتد عليه لغراض البحث العلمي ،وإان مشاركتمك ستنعكس بأاثر اإجيابية يف اإظهار
هذه ادلراسة ابملس توى اذلي يطمح اإليه الباحث .
ذلا يرىج تفضلمك مشكورون ابختيار الإجابة اليت تروهنا مناس بة للك سؤال ،علامً
أن الإجاابت ستس تخدم لغراض البحث العلمي حرص ًا فال داعي ذلكر الامس،
ونعتذر بأننا ننوه حلرضاتمك مشكرين بأن اإهامل أي سؤال يف الإجابة س يجعل هذا
املقياس غري مكمتل ،نشكر لمك حسن اس تجابتمك ..وهللا املوفق
شاكرين لمك تعاونمك
والسالم عليمك ورمحة هللا وبرَكته

يعرف املعمل ويفهم
متطلبات املهنج
2
ادلرايس للموضوع
اذلي يدرسه
يعرف املعمل ويفهم
كيفية عرض
3
موضوع ادلرس
للطال
يعرف املعمل ويفهم
 4كيف يتعمل ويتطور
الطال

اجلزء الاول  :البياانت الشخصية
.1اجلنس:

ذكر

.2العمر :أقل من 20
41-50

أنث
40 -31

30 -21
أكرث من 51

. 3التحصيل ادلرايس :السادس الاعدادي
دبلوم

باكلوريوس

ماجس تري مفا فوق
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وتطوير املهارات التعمل
بشلك فعال

يعرف املعمل ويفهم
 6اساليب التقيمي
والاختبار والتقومي

يس تطيع املعمل تقومي
اداء الطال بكفاءة
7
ودقة ويس تخدم نتاجئ
التقومي لتعزيز الطلبة

.2جمال اداء املهارات

سؤال التقيمي
ت

يس تطيع املعمل ان
يرشح املوضوع بشلك
1
واحض وجيعهل ممتعا
للطال

جيد ممتاز أي مالحظة أو
ضعيف مقبول جيد جدا
جمال لتحسني
()5
الفقرة
()4( )3( )2( )1
( السؤال)

يس تطيع املعمل ان ميكن
الطال من التعمل
 8بشلك فعال اخذ بعني
الاعتبار الفروق
الفردية

.جمال اداء القمي والاجتاهات

سؤال التقيمي
ت

يس تطيع املعمل ان يضع
 2خطة مناس بة لنشطة
التعمل للطلبة

3

يس تطيع املعمل ان
يتواصل ويتفاعل
وبشلك فعال مع
الطال

4

يس تطيع املعمل ان
ُيفز الطال عىل
التعمل

يس تطيع املعمل ادارة
 5الصف ادلرايس بشلك
فعال

يس تطيع املعمل ان
 6يس تخدم طرائق
التدريس احلديثة متكن
الطال من املشاركة

أي مالحظة
أو جمال
ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز
لتحسني
الفقرة
()5( )4( )3( )2( )1
( السؤال)

1

يلزتم املعمل ابداء همنة
التعلمي ويعزز تعمل الطلبة
لمتكيهنم من حتقيق
مس توى عاىل من الاداء
اجليد

يلزتم املعمل برتس يخ وغرس
 2القمي الوطنية والاخالقية
يف نفوس الطلبة

3

يلزتم املعمل بعالقات
اجيابية مع الطال
وزمالئه يف العمل
والارس واجملمتع

4

يلزتم املعمل ابملشاركة يف
الانشطة املدرس ية

يلزتم املعمل ابلتقيمي اذلايت
 5لداء وظيفته وحتسن اداء
من خالل التمنية املهنية
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دور اس تخدام اسلوب الإدارة ابلهداف
يف فاعلية املنظامت
دراسة حتليلية لراءعينة من القيادات الادارية يف لكيات الادارة من ثالث جامعات يف مدينة السلامينية
اكوه محمد روس مت 1,2و عطا
1

أدم محه صاحل1

لكية التقنية الادارية ،جامعة السلامينية التقنية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
 2قسم ادارة الصحة ،لكية گۆيژە اجلامعة ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -هيدف هذا البحث اىل التعرف عىل دور أأسلوب الإدارة اب ألهداف
يف فاعلية املنظامت ومهنا اجلامعات يف مدينة السلامينية من وهجة نظر القيادات
الادارية ،واكن جممتع البحث يف لكييت الادارة والاقتصاد يف جامعيت السلامينية والتمنية
البرشية ولكية التقنية الادارية يف جامعة السلامينية التقنية للعام ادلرايس - 2019
 ،2020واس تخدم الباحثان عينة قصدية معدية ،واس تخدما الاستبانة كأداة مجلع
البياانت ،وقد مت اختبار الفرضيات ابس تخدام الاحندار اخلطي البس يط واملتعدد،
ومعامل عالقة ارتباط بطريقة بريسون ،وخلص البحث اىل عدد من النتاجئ امهها:
تساعد الادارة ابلهداف يف الاس تغالل الامثل للموارد املادية والبرشية املتاحة .وقدم
الباحثان مجموعة من التوصيات امهها :ينبغي هتيئة املناخ املناسب لتطبيق أأسلوب
الإدارة اب ألهداف وتـوفري الوسائل الالزمة لنجاحه عىل مس توى اإدارة اجلامعات.

جيمتع املعنيني لتقمي مامت اجنازه ،وما ميزي الإدارة اب ألهداف عن غريهـا مـن الإدارات أأ ـا
تتسم بسهولاا وانسـجااا مـع ايلـل العـام البسـ يط حيـث ا انعـاكس للغـر مـن
الإدارة بنفسها.
والواقع أأن تطبيق ا ألساليب ايلديثة يف اإجناز ا ألعامل الإدارية ،أأمر ام ورضوري
لرفع كفاءة العمل ،ول يكون التطبيق ذا فاعلية ما مل يكن هناك حسن اإختيار لعنارص
أأهجزهتا الإدارية ابإعتبار أأن جناح أأي تنظمي يتوقف عىل الطريقة اليت تدار هبا تنظاميته
ومدى قدرة هذه التنظاميت عىل توجيه النشاطات حنو ا ألهداف املطلوب حتقيقها،
فالإدارة اب ألهداف وكام يشري( العاميرة 2012م  )152 ،نظام اإداري يركز عىل النتاجئ
بدل من الرتكزي عىل النشاطات ،فليست العربة يف كيفية القيام اب ألعامل وإامنا ماذا (هتريد
أأن ننجز من ا ألعامل).

املبحث الاول
مهنجية البحث

لكامت مفتاحية  -الادارة ابلهداف ،فاعلية املنظامت.

املقدمة

يعمتد ريق اجملمتعات الانسانية اإىل حد كبري عىل جنـاح الإدارات فهيـا ،فالعمـل دون
اإدارة تقوم بتنظميه والتخطيط هل ومتابعته وتقوميه ل ميكن أأن تنجح ،كام أأن الإدارة تقوم
بتحديد أأهداف النشاط املطلوب وتعمل عىل استامثر املـوارد املتاحـة املاديـة والبرشـية
واملعلوماتية بشلك كفوء ،وتعمل عىل تنظمي العالقات والفعاليات ابلشلك اذلي يـؤدي
اىل درجة عالية من الرضا دلى العاملني يف املنظمة.
اصبحت الادارة ابلهداف اليوم مهنجـا واسـع الانتشـار ،حيـث نشـ أت "الادارة
ابلهداف" لتسـاعد الادارة يف الوصـول اىل تقـوا واقعـي وموضـوعي لداء املؤسسـة
والعاملني فهيا لتحقيق أأهدافها وزايدة الانتاجية ،وإان هـذا النـوع مـن الإدارة ابلإضـافة
اإىل حداثته يعترب أأفضل وس يةل لدارة املـنظامت يف الوقـت ايلـا  ،وذكل لن الادارة
ابلهداف يزرع روح الاحساس ابملسؤولية والرقابة اذلاتية وبعـد اهتاـاء املـدة احملـددة

أأول :مشلكة البحث
ميكن حتديد مشلكة البحث من خـالل اخنفـا فاعليـة املـنظامت ومهنـا اجلامعـات
بشــلك العــام ومــن مضهنــا لكيــات الادارة ،حيــث ميكــن اس تكشــاف دورالادارة
ابلهداف يف رفع فاعلية منظامت من خالل الاجابة عن التساؤل الرئيل التا :
ماهو دور اسلوب الادارة ابلهداف يف رفع فاعلية املنظامت؟
وينبثق مهنا الاس ئةل الفرعية التالية:
 هل لدارة ابلهداف عالقة وارتباط ذات دلةل احصـائية يف حتقيـق فاعليـةاملنظامت؟
 هل تتباين الامهية النسبية لبعاد التابعة لالدارة ابلهداف يف حتقيق فاعليـةاملنظامت؟
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خامسا :املهنجية :
 هل هناك اثر لتطبيق اسلوب الإدارة اب ألهداف يف رفع فاعلية املنظامت؟وقد مت اإس تخدام املهنج الوصـفي التحلـي  ،ومت تصـممي اإسـتبانة تكونـت مـن جـز أأين
الاول مهنا مض البياانت الشخصية لعينة البحث والخر مض حماور البحث واليت تقيل
اثنيا :أأمهية البحث
ينبع أأمهية البحث من أأمهية أأسلوب الإدارة اب ألهداف اذلي أأثبتت فعاليته يف تطوير اجتاهات افراد العينة وفقا ملقياس ليكرت امخلايس.
ا ألداء الإداري وحتقيق أأهدافها .ونظرا لمهية هذا الاسلوب مقارنة اب ألساليب التقليدية
املتبعــة يف اإدارة املــنظامت ولقــةل ادلراســات الــيت تناولــت متغــريي الادارة ابلهــداف سادسا :حدود ادلراسة :تنقسم حدود البحث اىل:
وفاعلية املنظامت معا ،ويسعى البحـث للخـرو بنتـاجئ يسـهم يف معرفـة أأمهيـة تطبيـق ايلدود املاكنية :يقترص البحث من حيـث التطبيـق عـىل عينـة مـن لكيـات الادارة يف
اســلوب الإدارة اب ألهــداف يف املــنظامت واثرهــا عــىل حتقيــق اهــداف ت ـ املــنظامت بعض من اجلامعات يف مدينة السلامينية.
وتتجىل امهية هذا البحث من خالل:
ايلــدود الزمانيــة :مت اإج ـراء ادلراســة ابتــداءا مــن ر  2019/10/2واهتاــاءا اىل
 .1حتديد الاجتاه اذلي يرشد اكفة الرؤساء واملرؤوسني.
2020/12/28
 .2حتديد سمل الاولوايت وتعترب اداة للتحفزي.
ايلدود البرشية :تمتثل ايلـدود البرشـية لهـذا البحـث القيـادات الاداريـة مـن العمـداء
 .3تساعد يف ختصيص املوارد وتوصيف وتصممي الوظائف.
ومعاوهتهيم ورؤساء ومقرري الاقسام ومسؤوىل وحدات العلمية وادلراسات العليا.
اثلثا :أأهداف البحث
هيــدف هــذا البحــث اإىل التعــرف عــىل مفهــوم الإدارة اب ألهــداف ومــدى فاعليــة
اإس تخدااا وتطبيقها يف املنظامت .وحدد الباحثان اهداف البحث ابلنقاط التالية :
 .1تشخيص اثر اسلوب الادارة ابلهداف يف فاعلية املمنظامت .
 .2حتديد مس توى معرفة املبحوثني ابسلوب الادارة ابلهداف.
 .3التعرف عىل فاعلية اإس تخدام أأسلوب الإدارة اب ألهداف يف العمل.

سابعا :أأمنوذ البحث:
الشلك التـا يبـني امنـوذ البحـث اذلي يعكـل اسـلوب الادارة ابلهـداف تغـري
مس تقل وابعاد الفاعلية تغري بع .
الشلك رمق ()1

استخدام اسلوب
االدارة باالهداف

رابعا :فرضيات البحث:
بناءا عىل مشلكة البحث وامهياا واهدافها وضع الباحثان الفرضيات التية:
 .1المشاركة في صياغة
الفرضــية الرئيســ ية الاوىل :توجــد عالقــة إارتبــاط ذات دلةل احصــائية بــني الادارة
المنظمات
االهداف.
ابلهداف وفاعلية املنظامت ويتفرع عهنا:
 .2تحقيق االهداف.
 .1توجــد عالقــة إارتبــاط ذات دلةل احصـــائية بــني بعــد( املشــاركة يف صـــياغة
 .3االلتزام بتحقيق االهداف.
 .4الرقابة الذاتية وتحمل
الاهداف) وفاعلية املنظامت.
المسؤولية.
 .2توجد عالقة إارتباط ذات دلةل احصائية بـني بعـد( حتقيـق الاهـداف) وفاعليـة
املنظامت.
الاثر
عالقة ارتباط
 .3توجد عالقة إارتباط ذات دلةل احصائية بني بعـد( اإلـمام املررؤسـني ) وفاعليـة املصدر :من اعداد الباحثان.
املنظامت.
املبحث الثاين
 .4توجـد عالقــة إارتبـاط ذات دلةل احصــائية بـني بعــد( الرقابـة اذلاتيــة ) وفاعليــة
املنظامت.
الإدارة اب ألهداف
الفرضية الرئيس ية الثانية :يوجد أأثر ذات دلةل اإحصـائية لـالدارة ابلهـداف يف حتقيـق
متهيد:
فاعلية املنظامت .ويتفرع مهنا الفرضية الفرعية التية:
يف ايلياة رغبات وحاجات واهداف يسعى الانسان اإىل حتقيقها بقدر الامـاكن ،وعليـه
يوجد أأثر ذات دلةل اإحصائية ألبعاد الادارة ابلهداف يف حتقيق فاعلية املنظامت.
يف سعيه هـذا مـن حتديـد الهـدف ،وتـدبري الوسـائل الالزمـة ذلكل ،وتوجيـه خطواتـه
و أأعامهل ،يف هذا الاجتاه ،كذكل الامر ابلنسـ بة للمؤسسـة ،فبـدون الهـدف ل يتحقـق
الش ئي املس ادف ،وان حدث ذكل مـرة ،فـال يتكـرر مـرة أأخـرى لن العمـل وايليـاة
كلك تسري وفق نظام معني حيدده الهدف املرجو بلوغه .فاملنظمـة جيـب ان تضـع ـةل

فاعلية
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من ا ألهداف واحضة وحمددة توجه هبـا نشـاطاهتا ،وتضـمن بقاءهـا واسـ مترارياا ،وذكل
من خالل هجازهـا الاداري اذلي يقـوم بتنظـمي وتوجيـه اجلهـود حنـو حتقيـق الاهـداف
املرسومة (خلرض ،وحدة.)21 ،2006 ،
أأول :الإدارة اب ألهداف مفهواا وفلسفاا:
 .1مفهوم وتعريف الادارة ابلهداف:
تعددت مفاهمي الإدارة اب ألهداف ،وفامي ي س نحاول طرح بعض مهنا:
أأســلوب حــديث م ـن اســاليب العمــل الاداري ،تلــف عــن الاســلوب التقليــدي
املتعارف عليه وهو(الادارة ابلقوانني واللواحئ) يف انه يصب اهامتمه عىل مطلـب حتقيـق
الاهداف بغض النظر عن درجة الالمام ابلقوانني واللواحئ املوضوعة واليت غالبا ما حتد
من حرايت العاملني ومبادأهتم .ويقوم هذا الاسلوب عىل اعتبار النتاجئ الهنائية املتعلقة
ابإجناز العمل معيارا اساس يا للحمك عىل كفاءة الادارة والعاملني اذلين قـاموا بـذكل .كـام
ان ايلمك عىل افضل الرتتيبات او الاجراءات الادارية والفنية يعمتد – بناء عىل ذكل–
عىل مجموعة الاهـداف املوضـوعة مـن انحيـة ،وعـىل الاهـداف والنتـاجئ املتحققـة مـن
انحية اخرى( .اخلادلي)39 ،2011 ،
اإن أأول من أأبرز مفهوم الادارة ابلهـداف هـو( بيـرت دراكـر) يف كتابـه الادارة يف
التطبيق عام  ،1954حيـث وصـف هـذا املفهـوم بقـوهل :اإن مـا حتتـا اليـه التنظـاميت
الادارية " مبد أأ اإداري" يمني الاحساس ابملسؤولية دلى الافراد العاملني فهيـا ،ويـوفر
هلم يف نفل الوقت التوجيه الاكيف ،وينشـ روح الفريـق ،وجيعـل أأهـدافهم الشخصـية
منسجمة مع الاهداف العامة للتنظمي .واملدخل الوحيد اذلي ميكن ان حيقـق ذكل لكـه
هو الادارة ابلهداف والرقابة اذلاتية (.كنعان 2009 ،م.)417-416 ،
ان الإدارة اب ألهداف "ا أأسلوب اإداري منطقي جيمع بني اسرتاتيجية التخطيط
لضامن اس مترار املؤسسة والتخطيط التكتييك ،ابلإضافة اإىل تقيمي ا ألداء وحماوةل تطويره
وحتسينه مبا حيقق ا ألهداف بكفاءة أأعىل"( خلرض ،وحدة )22 ،2006 ،نقال عن امحد
خاطر .
ويعرف( أأمحد )181 ، 2011 ،الإدارة اب ألهداف ب أ ا معلية اإدارية يلتحم فهيـا
املرؤوسني ورؤساهئم يف حتديد أأهداف املؤسسة والتوافق علهيا ،ووضع خطة للوصول
لهـا مـع العمـل عـىل قيـاس التقـدم والنتـاجئ طبقـا ملعـايري موضـوعية .وقـد أأدر
(العمـرو (111 ، 2013،تعريـف الك مـن رحبـي ايلسـن وزايد اخلـوري لـ إالدارة
اب ألهداف اكلتا "  :أأ ا أأسلوب اإداري يمتـزي برتكـزيه الرئيسـ عـىل غـاايت و أأهـداف
التنظمي والنتاجئ املتوقعة ،واليت يسعى التنظمي الوصول اإلهيا مضـن جـدول زمـي حمـدد،
وكذكل وضع معـايري ميكـن بواسـطاا تقسـ مي فعاليـة حتقيـق هـذه ا ألهـداف ".الادارة
ابلهــداف عبــارة عــن اســلوب اداري ،يشــرتك فيــه ال ـرئيل واملــرؤوس عــىل وضــع
الاهداف املراد حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة ،يعقهبا تقييـمي املـرؤوس للنتـاجئ الـيت مت
التوصل الهيا ،وخالل هذه الفرتة احملددة يقوم املرؤوس ابلتنس يق مع رئيسه ليبلغـه اول
ابول مبــا مت اجنــازه  ،وبعــد اهتاــاء الفــرتة احملــددة جيمتــع الـرئيل واملــرؤوس لتقيــمي مــا مت
اجنازه(.عباس2004،م)67،
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مما سـ بق ميكـن القـول أأن الإدارة اب ألهـداف ا نظـام حـري يسـعى اإىل دمـج
أأهداف الافراد العاملني مع أأهـداف املنظمـة ،مـن خـالل حتديـد النتـاجئ الهنائيـة الـيت
تسعى للوصول اإلهيا ،أأي أأ ا ترتكـز عـىل املشـاركة والتعـاون بـني أأعضـاء املنظمـة:
الرؤساء واملرؤوسني،املوظف ،العامل ،لتحقيق النتاجئ احملـددة مسـ بقا بفعاليـة وكفـاءة
ممكنة ابلعـامتد عـىل الرقابـة اذلاتيـة الـيت يمنهيـا منـط الإدارة ابلهـداف ،وتصـبح حـافزا
ل ألداء دلى العاملني عىل أأ ل وجه.
 .2فلسفة الادارة ابلهداف :
الفلسفة ا ألساسـ ية الـيت تقـوم علهيـا الإدارة اب ألهـداف ا فلسـفة اداريـة قا ـة
بذاهتا أل ا تطرح تصورا ممزيا عن وظيفة الادارة والسلوك الاداري فهيي فلسـفة تقـوم
عـــىل افرتاضـــات اساســـ ية توجـــه حركاـــا وكيفيـــة تطبيقهـــا يف املؤسســـات ،وهـــذه
الافرتاضات ا ان الناس يف املؤسسات مييل اىل معرفة وفهم النوايح املتوقع مهنم ان
يقوموا هبا ودلهيم رغبة قوية ابلشرتاك يف معلية اختاذ القرارات الـيت تـؤثر عـىل حيـاهتم
ومس تقبلهم ويرغب الناس يف الوقوف عىل أأداهئم يف املؤسسات(.درة. )96 ،2004،
تنطلــق الادارة ابلهــداف مــن الاهــداف ولــيل الانشــطة او الافعــال وردود
الافعال .وذكل ان الهدف او النتيجة هو الـرابط النفسـ اذلي جيمـع الافـراد ويوحـد
هجودمه ويوجه افاكرمه حنو بلوغه .وهو اذلي يعطهيم معىن لسلوكهم وميدمه ابلحساس
ابلجناز ،اذلي يسبب هلم درجات خمتلفة من الرضـا  .كـام ان السـبيل للرتقيـة والتقـدم
واثبــات اذلات ،لــيل قض ـاءمه لفــرتة زمنيــة يف درجــة وظيفيــة معينــة أأو جمــرد أأداهئــم
الروتيي ألعامهلم ،وإامنا اجنازاهتم ايلقيقيـة ،ومـدي مـا يقدمونـه مـن حلـول للمشـ ت
ايلارضة او املتوقعة ،والوفورات اليت حيققو ا ،ومقدار املسامهة الـيت يضـعو ا دهـدمه
وفكـرمه واخالصــهم لبلـون النتــاجئ املسـ ادفة( .عبــدالوهاب )30 ،1976 ،ويــرى (
الغويرين )1103 ، 2010 ،انطالق فلسفة الإدارة اب ألهداف من أأن حتقيق ا ألهـداف
العامة للمؤسسة هو غاية يع ا ألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة ،واذلي يكون نتاجا عن
مجموعـة مـن ا ألهـداف الفرعيـة لتشـمل يـع مكـوانت املؤسسـة ،مثـل الرؤسـاء
واملرؤوسني.
اثنيا :مبادئ الادارة ابلهداف:
تعترب الادارة ابلهداف من الاسـاليب الرائـدة الا الادارة وقـد قـام بيـرت دراكـر
بوضع أأسل هذا الاسـلوب الادارى وتبعـه العديـد مـن املفكـرين الاداريـني والنقـاط
التسعة التالية تقدم ملخصا رسيعا لهذا الاسلوب( .البسـ تان واخـرون 2010م-231،
 ) 233و(.رشيــف.)2003،204،و توفيــق ( ،) 42- 40:2008 ،نشــوان،1986 ،
.) 27
 .1مبد أأ املشاركة :تمتثـل هـذا املبـد أأ برضـورة املشـاركة بـني الـرئيل واملرؤوسـني يف
حتديــد أأهــداف املنظمــة والعمليــات املرتبطــة هبــا بعــد صــياغاا وحتليلهــا ،حيــث أأن
املشاركة بني الـرئيل واملـرؤوس تـؤدي اإىل الالـمام وحتمـل املسـؤولية ورفـع الـروح
املعنوية للمرؤوسني.
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 .2مبد أأ تحقيق اﻷهداف  :اﻷهداف هي العمـــود الفقـــري لهـــذا الاســـلوب مـــن
الاساليب الادارية ،وذكل ألن الاهداف واملرايم حتـدد النتـاجئ املـراد الوصـول الهيـا،
كام حتدد الربامج املراد تصمميها والطرق املس تخدمة يف حتقيقهـا وهـذا يتطلـب وضـوح
الاهداف وحتديدها بصورة يسهل حتقيقها.
.3مبد أأ الالمام :وهو الارتباط اذلي يرىج وجوده عنـد العـاملني أل ـم املشـاركون يف
اختاذ القرار،حيـث يقـوم املرؤوسـون بتنفيـذ اخلطـه وتسـجيل النتـاجئ الا تقـارير تقـدم
للرئيل.
 .3مبد أأ الرقابة اذلاتية وحتمل املسؤولية :مبا أأن املسؤوليات أأصبحت مشرتكة فعىل
امجليع حتمل مسؤولياهتم يف ظل جناح مشرتك ،حيث يتوىل عامـل اجنـاز اهـداف
حمددة مولكة اليـه ،وهـذا ابلطبـع حيـث العامـل عـىل تـركزي هجـوده حنـو اجنـاز املهـام،
وكذكل حتقق الفرد ذاتيا من تدقيق ادائه دون الاعامتد عىل طرف اخر للقيـام بعمليـة
التاكيد من الاجناز بدقة.
 .4مبد أأ رفع الروح املعنوية :حيث أأنه عند مشاركة امجليع يف اختاذ القرار فهذا يعترب
يف حد ذاته رفـع مـن قميـة الشـخص ،وان املرؤوسـني يـودون معرفـة الاهـداف الـ
تطلب املنظمة حتقيقها ويودون ان تقاس فاعلية اداهئم مبدى حتقيقهم لهذه الاهداف.
 .5مبد أأ ت أييد الإدارة العليا والثقـة :وا العالقـة التبادليـة والتاكمليـة بـني الـرئيل
واملرؤوس واليت تستند عىل قيام املرؤوس بتقدير قـرارات رئيسـه ،وان يـرى الـرئيل
مرؤوسه اهال للثقة يف ما يس ند اليه من اام ،وهذه العالقة ترتبط بشلك وثيـق
الصةل بنجاح العمل واس تغالل الطاقات اذلي يـمتخض عنـه الارتقـاء مبسـ توى الاداء
والعمل بروح الفريق الواحد.
 .6املرونة في تطوير اﻷهداف اﻷساسية  :وتظهر هذه عندما يحاول املرشوع أأن
يبقي على وجودة بعد انجاز مهامه ،وقد يﺄتي وقت في حياة املــــــــــؤسسة بتغيير
أأهدافها كليا  ،فال يجب على نظام اﻹدارة باﻷهداف أأن يكون عديم ايلســــــاسية
لهذه الغاية اإذا ما اضطرت الظروف لظهورها.
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واختار الباحثان اربعة مبادئ مما اتفق عليه مـن (البسـ تان واخـرون) و(نشـوان)
وذكل لنسجااا مع واقع العم يف اجلانب امليداين للبحث.
اثلثا :الهدف من اسلوب الإدارة اب ألهداف:
ان تطبيق الادارة ابلهداف لها اهداف معينة اشار الهيا الكتاب والبـاحثني مـهنم:
الربنوطي، 2008 ،ص37
 .1الالتقاء الفردي بني املرشف و واحد ممن يرشف علهيم لوضع أأهداف ذات صةل
اب ألداء وهذا يعي اإن للمنظمة أأهدافها ول ألفراد العاملني فهيا أأهدافهم كذكل.
 .2إا حة الفرص للتعبريعن أأهدافهم ومراعاة الفروق الفردية.
 .3وضع ا ألساس أأو الإطار العام للتخطيط والتنظمي والتوظيف والتوجيه والتقوا.
 .4مساعدة املنظمة عىل تغطية الفجوة بني مس توى أأداهئـا ايلـا وبـني مسـ توى أأداء
بقية املنظامت املنافسة.
رابعا :خطوات الإدارة اب ألهداف:
متــر الادارة ابلهــداف سمــل خط ـوات اساس ـ ية ا :درة) 100-99:2004 ( ،و)
ادلويك. )149-147 ،2001 ،
 .1يبد أأ الرؤساء واملرؤوسون يف وحدة ادارية معا مبناقشة النتاجئ املراد حتقيقها يف
القســم أأو الوحــدة الإداريــة ،الــيت تكــون عــادة مضــن الإطــار العــام ألهــداف
املنظمة.
 .2يشرتك الرؤساء واملرؤوسون يف وضع حتديـد ا ألهـداف الـيت ميكـن للمرؤوسـني
حتقيقها ،وهذه ا ألهداف ينبغي أأن تكون واقعية ويسهل قياسها.
 .3وضع خطط العمل وتنفيذها من قبل املرؤسني.
 .4وضع عنارص الرقابة ابلشرتاك بني الرؤساء واملرؤسني.
 .5جيمتع الرؤساء واملرؤوسون الا اية فرتة معينة لتقيمي الإجناز ومقدار ما حتقق
من ا ألهداف ،لتدارك ما قد يعرت العمل من عقبات وتصحيح ما يتبني مـن
احنرافات وتعزيز ما يظهر من اجيابيات وتزويد املرؤوسني ابملعلومات الالزمة
عن نتاجئ معلية التقيمي ىك يعرفوا مقـدار مسـامهام الا حتقيـق اهـداف وحـدهتم
الادارية واهداف املنظمة بشلك عام.
ومعوما حيتا تطبيق اسلوب الادارة اب ألهداف اىل هتيئة املديرين نفس يا ومعليا
قبل الرشـوع بتنفيـذهو وحتسـني نظـام الإتصـالت داخـل املنظمـةو وتوطيـد العالقـات
الشخصــية مضــن امجلاعــات العــامةل يف املنظمــة ودع الادارة العليــا لهــذا الاســلوب(.
اخلادلي)40 ،2011،

 .7مبد أأ تخفي اخملــاطرة :ويتكون هذا املبــد أأ من ثالث مبادئ فرعيــة ،اﻷ ول
منها يتمثل في الوصول ،اىل تصميم فعال لنظام املعلومات ومن ثم تخفي اخملـاطرة
في عملية التخطيط ،ومبد أأ اإجياد حلول مثىل في ضوء املوازنة بين البـدائل ثم اتخاذ
القرار بشﺄنها ،مما يسـهم يف الوصـول اىل خطـط مثلى تحقق الستمرارية التـنظيمية
والمنو التنظيمي ،وهذا يف حد ذاته مبدا فرعي يطلق عليه مسمى مبد أأ خدمة البيئة.
 .8مبد أأ املراجعة واحملاسبة على أأساس اﻹنجازات  :ويؤسس هذا املبد أأ على وضع
نظام للرقابة املسـ مترة بهدف قياس التقـدم في مجال العمـل ومدى تحقيق اﻷهداف
خامسا :مزااي وفوائد الإدارة اب ألهداف:
املرسومة.
 .9حساسية نظام اﻹدارة باﻷهداف  :من الرضوري أأن يستجيب نظام اﻹدارة حتقــق فلســفة الإدارة اب ألهــداف ــةل مــن املــزااي توالفوائــد متثــل يف ال((:خلرضــ
باﻷهداف بدرجة كافية لــالقتراحات واملبــادرات الــيت قد تنشﺄ من أأي مكان داخل وحدة ( ،) 28 ،2006،العتييب2002م( ،)56 ،القريو(2004 ،م( ،)153 ،جدعون
وانطون)186-185 ،2010،
التنظيم.
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 .1كأداة حتفزي املس تخدم من خالل مشاركته يف حتديد ا ألهداف ،وحتمهل
املسؤولية يف حتقيقها ،وختطيطه معلية تطوير ذاته.
 .2كأداة تقيمي للمس تخدم ،حبيث يضع أأهدافا واقعية ويراقب ذاتيامعلية حتقيقها،
ويلمم بتحقيق ما اتفق عليه مع الإدارة العليا ،ويس تكشف طاقاته.
 .3كوس يةل مراقبة من املدير ،من خالل الرتكزي املس متر عىل ا ألهداف وحتقيقهـا
وتصحيح اي احنراف مهنا ،ومعرفـة مـدى صـوابية العمـل وا ألهـداف مـن
خـــالل النتـــاجئ احملققـــة ،وإاماكنيـــة اس تكشـــاف اإماكنيـــات املســـ تخدم
واس تغاللها ،وكذكل اإماكنية تصنيف الاعامل ابلنس بة ألولوايهتا.
 .4كعملية ختطيط للمدير واملس تخدم ،فهام يتفقان عىل حتديد املهام والاهداف
وعىل طريقة حتقيقها ،وعىل املعايري اليت س تتبع يف تقيمي الاداء خـالل فـرتة
مــن الــزمن ،ويقـ ّـمي مــهنام عــىل حــدة الاداء والنتــاجئ .ويقــارانن تقي ـميهام
وحيددان معا النشاطات اليت ا حباجة اىل تقوية والنشاطات الـيت ميكـن
اس تغاللها ،ويتفقان عىل خطة تطوير ا ألداء يف النشاطات اليت ا حباجة
اىل تقوية.
 .5وجــود تـرابط وتنسـ يق بــني ا ألهــداف القصــرية والبعيــدة املــدى ،وختفيــف
العبء عىل القيادة من انحييت املتابعة والارشاف ،لن التفاق بني القـادة
واملرؤوسني يساعد ا ُلوىل عىل التفريغ للمسائل الهامة.
 .6تسهيل معلية التصال بني القمة والقاعدة وذكل يزيد يف اجياد الثقـة املتبـادةل
والتعاون الفعال بني املسؤولني عىل خمتلف املس توايت الادارية.
 .7رفع الروح املعنوية للعاملني بفضل اطالعهـم ومسـامهام يف وضـع ا ألهـداف
العامة ملؤسس ام ،وتنفيذ املشاريع املتفق علهيا حسب مقايل دقيقة حمددة
سلفا.
 .8التمنية اذلاتية للعاملني ابعطاهئم الفرص لـيك يتعلمـوا ويعمتـدوا عـىل انفسـهم،
مث يعملـوا عــىل حتســني مسـ توامه الإجامتعــي والإداري عــن طريــق اظهــار
الكفاءة يف العمل وحتقيق النتاجئ اليت تتناسب وقدراهتم العقلية واملهنية.
 .9القضاء عىل الرتهل والتسيب الإداري خاصة من خالل املتابعة ايلثيثة أأثنـاء
ممارسة النشاط ،ومن خالل حذف الوظـائف الـيت ل أأهـداف جزئيـة لهـا
ختدم أأهداف املنظمة.
 .10زايدة الطاقة الانتاجية ومس توى الانتا بفضل الإهامتم ابلنوعية واجلودة يف
ذات الوقت وحتسني مس توى الاداء.
 .11وميكــــن القــــول ،ان الادارة اب ألهــــداف (Management By
)Objectivesل غي عهنا ألي منش أة لـيك تسـ متر يف املنافسـة يف منـاخ
معل يتسم ابلعوملة ،وعدم اليقني ،واملنافسة الرشسة.
و أأنه من خالل اس تعراضـنا ألسـلوب الإدارة اب ألهـداف وجـدان أأنـه أأسـلوب فعـال يف
تنفيذ وحتقيق أأهداف التنظمي .و أأنه لبد من تبي هذا ا ألسلوب يف املؤسسـات العامـة
واخلاصة لزايدة الفعالية الإدارية .حيث اإن أأكرث ما تعاين منه يف يـع املؤسسـات هـو
عدم وضوح أأهدافها ،ففي الغالب ل تعرف املنظمة ما تريدها ابلضبط.
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سابعا :مواصفات الاهداف:
الهدف عبارة عن نتيجة يراد هبا الوصول الهيـا يف زمـن حمـدد ومبواصـفات و يـات
معينة  ،وهذا هو الركن الاسايس لالدارة ابلهداف .ذلا جيـب أأن تتصـف الاهـداف
ابملواصفات التالية( :الهندي) 20 ،2017 ،
 .1أأن يكون الهدف واحضا ومصاغا صياغة دقيقة ،ح ميكن مالحظة اجنازه من
عدمه.
 .2أأن يكون الهدف معقول وواقعيا مبا يتوافق مع الاماكنيات البرشية واملادية
للمؤسسة.
 .3أأن يكون الهدف قابال للقياس ،وليك يمت ذكل جيب أأن تصان عىل شلك ي،
وكام يشري علامء الإدارة جيب أأن يمت توضيح الزمن والمك ،أأيضا توضيح اجلودة
والتلكفة.
 .4مشاركة الرؤساء واملرؤوسني املس يولني عن تنفيذ اخلطة وحتقيق ا ألهداف بوضعها.
اثمنا :رشوط جيب مراعاهتا عند كتابة الاهداف ( الرش يدي)28 ،2014 ،
أأ .كتابة الاهداف بصيغة املضارع اي اجنازها يف املس تقبل.
ب .ربط الاهداف مبجال الاداء اذلي اتفق عليه وليل بعيدا عنه.
 .حتديد الاهداف بشلك ي ميكن قياسه.
د .حتديد الزمن اذلي ينجز خطة العمل.
ه .الاهداف تكون واقعية وممكن حتقيقها.
و.انسجام الهدف مع س ياسات املنظمة
ز.تكتب الاهداف مبشاركة الرئيل واملرؤوس بعد املناقشات

املبحث الثالث
فاعلية املنظامت
متهيد:
تنشــد املــنظامت يعهــا البقــاء والتطــور يف عــامل الاعــامل ،اذلي يتســم ب ـ التغري
والتجدي د ،مم ا دف ع الب احثيني الـى ايـ الء هـ ذا املوضــوع ايليــوي العنايـ ة والاهمتـ ام
الب الغني الل ذين جت سدا فـي دراس ة فاعلي ة املنظم ة وحتليله ا ،ابعتب اره انعاكس ا لق درة
ادارة املنظم ة فـي التعام ل م ع والاسـ تجابه لـ ذكل التغـري والتجديـد ايلاصـل وميكـن
مناق شة املوضـوع امل ذكور (فاعلي ة املنظم ة) مـن خ الل التعـرف علـى مفهواا وحتديد
املداخل دلراس اا ،ومن مث بيان مؤرشات قياسها (خوين.)9 ،2009 ،
" ان معلية وضع الاهداف بصورة حصيحـة ودقيقـة ومرتابطـة يسـاعد يف حتويـل
الرساةل والقمي التنظميية والرؤية املس تقبلية ملنظامت الاعامل اىل مسـ توايت أأداء حتـاول
منظمــة الاعــامل حتقيقهــا بشــلك ف ّعــال وعــرب املــدايت الزمنيــة اخملتلفــة .واذا مل تسـ تطع
املنظمة حتقيق هذه الاهداف فان رسالاا وقميها ورؤياا تبقى جمرد شعارات خالية مـن
املضمون ايلقيقي للمنظمة( .الغاليب ،وادريل)221 ،2007،
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اول :مفهوم وتعريف الفاعلية:
يشريالفاعلية اىل مؤرشات نوعية تمتثل أأساسا يف القدرة عىل حتقيق الاهداف
من بني مؤرشات اخرى .وليل من املمكن دا ا حتقيق الفاعلية والكفاية معا عىل الرمغ
من أأمهية ذكل.
الفاعلية تعي مدى صالحية العنـارص املسـ تخدمة للحصـول عـىل النتـاجئ املطلوبـة،
فهيي عالقة بني نوع العنارص وليل ياا ،ويقال فاعليـة التنظـمي ( Organization
 )Effectivenessويقصد هبا مدى صالحية املنظمة يف ايلصول عىل النتـاجئ املطلوبـة
وحتقيق اهدافها ابفضل شلك ممكن .كـام تعـي قـدرة املنظمـة عـىل التـاقمل مـع ظروفهـا
ادلاخلية واخلارجية  ،وتقاس فاعلية التنظمي مبدى حتقـق الكفـاءة والانسـجام والتـوازن
بني العنارص والابعاد التنظميية اخملتلفة .اخلادلي.)335 ،2011،
ويعرف ريدن(( ) Reddinالفعالية الإدارية ابعتبارها ترتبط مبدى قدرة املديرين
عىل حتقيق اخملرجـات الـيت تتطلهبـا وظـائفهم ،وميـزي ريـدن بـني الكفائـة والفاعليـة عـىل
اســاس ان الكفــاءة ت ـرتبط الفعاليــة بفعــل الاش ـ ياء بطريقــة حصيحة،وتســعى يلــل
املش ت ،وحامية املوارد ،وخفض التاكليف ،يف حني ترتبط الفعالية بفعـل الاشـ ياء
الصحيحة ،وانتـا بـدائل خالقـة ،وحتقيـق النتـاجئ ،وزايدة الانتـا  .ووفقـا لـلك مـن
فارمر ،ريتش امتن ) Farmer & Richman ( ،فـاإن الفعاليـة الإداريـة تـرتبط بقـدرة
الإدارة عــىل حتقيــق الاهــداف التنظمييــة يف ظــل القيــود البيويــة أأو الاحــداث الغــري
متوقعــة ،وعــىل املــدى الطويــل تتضــمن الفعاليــة الاداريــة قــدرة املنظمــة عــىل المنــو،
والتكيف ،يف حني ينظر من سانتيجو س ميباس رومان جارس يا Santiago S.
 Ramon M . Garcia)Simpas,اإىل الفاعليـة (ابعتبارهـا مـؤرش هـام لقيـاس
ا ألداء وميكن تعريفها مبدى قدرة املنظمة عىل حتقيـق أأهـدافها املرجـوة فضـالعن حتقيـق
رضـا العمـالء فلـيك تكـون فعـال :جيـب أأن يـمت الفعـل و أأن تقـدم اخلدمـة يف الوقـت
املناسب،و أأن تتوافر ابجلودة املناسـ بة وابلييـة املطلوبـة ،ومـن وهجـة النظـر السـلوكية
النظراىل الفعالية ابإعتبارها ا ألداء النا ح دلور حمدد ( .محمد2015 ،م. )11،
ميكن
إ
الفاعلية التنظميية:
يعترب تعريف الفاعلية التنظميية أأمرا يف غاية الامهية ،لنه معيار ام يف حتديد جنـاح
التنظمي او فشهل ،وبقدر امهية حتديد هذا املفهوم بقدر ما هناك صعوبة يف التفاق عىل
تعريف واحض ومقبـول هل ،وختتلـف التعريفـات لهـذا املفهـوم ابخـتالف عـدد البـاحثني،
حيث يعطي مهنم التعريف اخلاص به ،ويرتاوح تعريف مفهوم الفاعلية ما بني معدل
انتاجيــة العامــل ،وتلكفــة العامــل ،وتلكفــة تقــدا اخلدمــة ،ونس ـ بة التطــور يف اعــامل
التنظمي،ومعدل الرحب ،ومعدل العائد عىل راس املال املستمثر(.القريو()113 ،2006،
وهتمت نظرية التنظمي بتحديد مفهوم أأو مفاهمي واحضة للفاعلية التنظميية .ومـن الـواحض
أأن مــن مرتك ـزات نظريــة التنظــمي :طريقــة تصــممي الوظــائف ،وحتديــد أأدوار العــاملني
وعالقـات العمــل فــامي بيــهنم ،و عوامــل حمــددة لفعاليــة التنظــمي .اذ أأن هنــاك أأمناطــا
تنظميية تناسب مع ظروف معينة اكرث من غريها ،و أأن املديرين الاكـرث جناحـا يفهمـون
الامناط التنظميية ال تتناسب بشلك أأفضل مع الظروف .وقد اكنت بـداايت البحـث
الا موضــوع الفاعليــة التنظمييــة تــرى ان حتقيقهــا مرهــون بقــدرة التنظــمي عــىل حتقيــق
الاهداف املتوخاة من اإنشائه .وهذا مفهوم بس يط ساد يف امخلسينات.اذاكن جمرد قدرة
التظمي عىل البقاء يعتـرب مـؤرشا اكفيـا عـىل الفاعليـة( .القريـو( )114 ،2006،أأمـا يف
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الس تينات وبداية الس بعينات من القرن املاىض تغـري مفهـوم الفاعليـة مـن الرتكـزي عـىل
قدرة التنظمي عىل حتقيق أأهدافه املمتثةل ابلبقاء اإىل معايري جزئية مثـل :مسـ توي الـروح
املعنوية عند العاملني ،ومعدل حصـول ايلـوادث أأو اصـاابت العمـل ،ونسـ بة التغيـب
عن العمل ،ومعدل ادلوران الوظيفي ،اإىل غري ذكل من مفاهمي اعتربت مؤرشات عىل
فعالية التنظاميت .ويبني اجلـدول رمق( )1مـدى تنـوع وتعـدد املعـايري املقرتحـة قـاييل
للفاعالية عىل درجة التناقض فامي بيهنا.
جدول رمق ()1
املعايري اخملتلفة للفاعلية

مس توى الاجامع عىل الاهداف
اميان العاملني ابهداف التنظمي
درجة التوافق مع الادوار والقمي التنظميية
درجة املهارة يف العالقات الشخصية
مس توى املهارات الوظيفية
طبيعة التصالت وادارة املعلومات
درجة الاس تعداد واجلاهزية للعمل

16
 1معدل الانتاجية
17
 2الكفاية
18
 3معدل الرحب
 4نوعية اخلدمة املقدمة 19
 5معدل حوادث العمل 20
21
 6نس بة المنو
 7معدلت التغيب عن 22
العمل
 8نس بة ادلوران الوظيفي  23التحمك ابلبيئة احمليطة
الرىض  24اعامتد التقيمي عىل اجلهات اخلارجية
 9مس توى
الوظيفي
 10مس توى ادلافعية دلى  25الثبات والاس تقرار
العاملني
 11مس توى الروح املعنوية  26امهية املوارد البرشية
دلى العاملني
 27مشاركة العاملني وقدرهتم عىل التاثري
 12درجة الرقابة
 13درجة الامتسك/التناقض  28التاكيد عىل امهية التدريب والتطوير
 14درجة املرونة/التكيف  29التاكيد عىل الاجناز
 30الفاعلية الشامةل
 15التخطيط/وحتديد
الاهداف
املصدر :محمد قامس القريو( ،2006،ص 116
ول شك ان اي معيار يمت اختياره ؤرش عىل الفاعلية يعمتد عـىل الشـخص أأو
اجلهــة الـ تقــوم ابلتقيــمي أأكــرثمن الاعــامتد عــىل العمــل أأو التنظــمي اذلي جيــري تقيــمي
فاعليته .وكذكل فان بعض مقاييل الفاعليـة أأكـرث مناسـ بة لتنظـمي مـا مهنـا إا تنظـمي
أخر .بـل اإن معيـار فاعليـة التنظـمي قـد تلـف حسـب مراحـل التطـورال ميـر هبـا
التنظمي .ففي املراحل الاوىل من اإنشاء أأي تنظمي قد تكون القدرة عىل البقاء وحتقيـق
التوازن بني النفقات والايـرادات هـدفا مقبـول ،ولكـن ومـع مـرور الوقـت لبـد و أأن
يتغري هـذا املعيـار ،ليصـبح معـدل الارابح املتحققـة او ايلصـة يف السـوق(.القريو(
2006،م)117،

اثلثا :املداخل:
اإن الاهامتم مبوضوع الفاعلية قـدميا وحـديثا-تركـز فــي جانـ ب كبيــر منـ ه علــى0
حماول ة تف سري هذه الظاهرة والتنبؤ ب اثرهـا .و أأدى ذكل اإىل تعـدد واضــح فــي طــرق
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قياســـها وتنـــوع منـ اـ البحـ ث فهيـ ا ،وتبــاين أأســاليب وصــفها وقــاد ذكل اىل ظهــور
مداخل تباينت يف جتاهاهتا .واتضح من خالل املصادر وجود اكرث من ست مـداخل،
حيث اعمتد الباحثان عىل مدخل الاهداف يف البحث ،ولعل من ابـرز املـداخل ا:
(بنات( ،)73 ،2002 ،سعال( .)82 ،2018،القريو(307 . ) 123-118 ،2006،
Kim Kameron,””, Op.cit., p.
 .1مدخل الاهداف  :ينظر لفاعلية املنظمة يف ضـوء هـ ذا املـ دخل علــى ا ـ ا
قدرة املنظم ة عىل حتقيق أأهـ دافها ان فعاليـة املنظمـة جيـب ان حيـمك علهيـا يف ضـوء
حتقيق الاهداف والغاايت ولبل الوسائل ،والنتيجة الهنائية ا اليت حتدد ،وابلتـا
فــان اخملرجــات ا وس ـ يةل القيــاس الاساس ـ ية للفعاليــة فلكــام اقرتبــت او تطابقــت
خمرجات املؤسسسة مع الاهداف لكام اكنـت هـذه املؤسسـة فعـاةل .ومـن الاهـداف
املالوفة للحمك عىل الفاعلية ا ت أدية املنظمـة للخـدمات املطلوبـة مهنـا بشـلك جيـد،
وب أقل لكفة واقىصـ رحب ممكـن ،التوسـع والانتشـار والقـدرة عـىل التنـافل .هـذا اذا
اكنــت الاهــداف واحضــة دلى الاداريــني والعــاملني معــا .وهنــاك مشــلكة يف قيــاس
الفاعليــة وفــق هــذا الاســلوب الا وا وجــود عــدة مســ توايت مــن الاهــداف
الاسرتاتيجية ومتوسطة املدى وقصرية املدى .وهناك تعار بني الاهداف مهنا ما
يتوقعه املسامهون يف اي منظمة وما يتوقعه الزابئن ،بيامن ترتكـز اهـداف العـاملني يف
ايلصــول عــىل اكــرب قــدر مــن امل ـزااي واملنــافع وهــذه لكهــا اهــداف عــىل الادارة ان
تس توعهبا وتوفق بيهنا ،وهو امر ليل من السهل حتقيقه.
 .2مدخل املوارد :
يركز هذا املدخل علـى قابلي ة املنظم ة فـي اس تغالل بيوا ا للحـصول علــى املــوارد
اخملتلف ة الن ادرة والقمي ة مهن ا ،لغــر اسـ تخدااا بـ شلك فعـ ال لتحقيــق الاهـ داف
املرسـومة وللمحافظة عىل والاسـ تقرار التـوازن ،غالبـا مـا يشـار اىل متـوذجني ملـدخل
املوارد هام :منوذ اكتز واكن ،ومنوذ ايخامتن وسيشور ،حيث جيمـع هـذان المنوذجـان
عــىل ان فعاليــة التنظمييــة عبــارة عــن حمصــةل أأنشــطة ختــدم وظــائف املنظمــة اإضــافة
لل ألنشطة املوهجة لس تغالل ايلد الاقىص من املوارد املتاحة للمنظمة يف بيواا.
 .3مدخل العمليات الادارية
مبوجب ه ي مت تقي مي الفاعلي ة مـن خ الل ق درة املنظم ة علــى الاداء والانسـجام
بـــني معلياهتـــا ووظـــ ائفها الاداريـــ ة ،ومـــدى كفـــاءة تـــ العمليـــات مثـــل :اختـــ اذ
القرار،التخطيط ،املوازنة .حسب هذا املدخل فـان الفعاليـة التنظمييـة مرتبطـة ارتباطـا
لكيا مبا جيري داخل التنظمي من معليات و أأنشطة  ،فتاكمل أأعضاء وعنارص التنظمي مع
بعضها ،وانسجااا مع النظام ،وغياب أأي عالمة من عالمات التوتر ،ورساين خمتلـف
الاجراءات بصورة سلسة ،واخنفا معدل الشاكوى ودوران العمـل وحـدة التـذمر،
وتوافر الثقة املتبادةل فامي بني الادارة والعاملني ،وتـدفق املعلومـات الاساسـ ية بسـهوةل
ويرس ـ ووضــوح فــامي بــني خمتلــف املس ـ توايت ومبختلــف الاجتاهــات ذكل بعتــرب
املقياس الاساس يي لفالية املنظمة وجودة أأداهتا.
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 .4مدخل القدرة عىل اإرضاء اجلهات الاسرتاتيجية املؤثرة:
وتتحقق ذكل عندما تس تطيع املنظمة تلبية مطالب اجلهـات الاسـرتاتيجية املـؤثرة،
واليت تعمتد علهيـا يف اسـ مترارها وبقاهئـا .ويفتــر أأصــحاب هـ ذا املـ دخل ان فاعليـ ة
املنظم ة تيـن فـي ق درهتا علـى تق دا مايرضـي املنتفع ني مهن ا .سـواء ك انوا مـن البيئ ة
ادلاخلي ة او اخلارجي ة احمليط ة هب ا ،ليـضمنوا له ا اس مترارها وبقاهئ ا .وق د تبنـى امل دخل
املـ ذكور كـ ل مــن( & ،Jobson Yancy & Glisson Dubrin
.Robbins, S.P. (1998) . Schenck
 .5مدخل القـمي التنافسـ ية :يفـرت هـذا املـدخل ابن معيـار الفاعليـة هـو معيـار
خش يص يعمت د ب شلك اساسـي علـى الق مي الشخــصية التـــي ميتلكهـ ا الـ شخص املقـ مي
وعلـى تفضيالته ورغباته.وهناك قامي متعارضة يف اي تنظـمي ،ومـن ذكل التعـار بـني
هدف املرونة وهدف الرقابة ،فاملرونة تس تلزم اعطاء امهية كبـرية لالبـداع والتكييـف
والتغيري بيامن تس تلزم الرقابـة الثبـات والاسـ تقرار والقـدرة عـىل التنبـؤ ،وكـذكل هنـاك
تعار بني الرتكزي عىل العاملني ومشاعرمه واحتياجاهتم ،وبني الرتكـزي عـىل الانتاجيـة
واجناز الاهداف التنظمييـة .كـام ان هنـاك تعارضـا بـني تـركزي التنظـمي عـىل الاهـداف
طويةل املدى او الانية .كام يف الشلك التا :
شلك رمق ( )3منوذ لالبعاد اخملتلفة للفاعلية التنظميية
الوسائل
المرونة

االهداف

التنظيم الناس

الضبط والتحكم

املصدر ( :محمد قامس القريو( ،نظرية املنظمة والتنظمي)2006،126، ،
 .6مدخل ادارة اجلودة الشامةل:
يؤكــد هــذا املــدخل عــىل اإن فاعليــة املنظمــة ت ـ شمل مؤشـــرات شــامةل لك ـ ل
الاطـراف ذات العالق ة القريبة والبعيدة بعمل املنظمة ،اذ هيمت بثالثة عنارص اساس ية
ا الزب ائن والتح سني املس متر واعامتد منط معل الفـرق .وقد سامه يف جتس يده من
( Schreiner, M. (2005), ) Pounder ، Ivancevich & Motteson
 .7مدخل النظم ( ) The system approachاذلي ينظر اىل املنظمة ابعتبارها
نظام اجامتعي يتفاعل مع البيئة احمليظة وتتفاعل معه ،وتتحدد فعالية املنظمة وفقـا لهـذا
املدخل واستنادا عىل التفاعل مع البيئة وخلق نوع مـن املنـاخ التعـاوين وحتقيـق الرضـا
بني أأعضاهئا ،ومن أأمه أأنصـار هـذا املـدخل (ديرفيتسـ يوتيل ، (Dervitsiotis،و
(بيكهارد) Beckhard( ،
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مؤرشات القياس :
اعمتدت ادلراسات والبحوث التطبيقية ،اليت اجريـت يف خمتلـف انـواع املـنظامت،
عددا من املؤرشات للتعبـريعن الفاعليـة ووصـفها .فـيالحظ عـىل املسـ توى العـام ،ان
مؤرشات املرونة ،والتطوير ،والامتسك ،والارشاف ادلميقراطي ،واملوثوقية ،والانتقاء،
والتنويــع ،والتف ـويض ،واملســاومة ،والتاكيــد عــىل النتــاجئ ،وتمنيــة املــدراء ،والتنس ـ يق
والالمركزيـــة ،والفهـــم ،والرصـــاع ،وختطـــيط القـــوى العـــامةل ،والارشاف املســـاعد،
والتخطـــــيط ،والتعـــــاون ،والاداء وادلع والاســـــ تخدام ،والتصـــــال ،وادلوران،
والارشاف احملـــــمك ،قـــــد اعمتـــــدت للتعبـــــريعن الفاعليـــــة مـــــن قبـــــل مـــــن
) (Weitzel,et,al., 1971) .(Mahoney,1967واسـ تخدم & (Osborn
) ،Hunt., 1974الاداء مؤرشا للفاعلية( .خوين )11 ،2009 ،
وعدت القدرة عىل التكي ف ،واملرونة ،والإنتاجيـة ،والرضـا ،والرحبيـة ،والتطـوير،
والكفاءة ،والاحتفاظ ابلعاملني ،والمنو والتاكمل ،والتصالت املفتوحة ،واخريا الابقاء
عــىل املــؤرشات التـــي ميكـــن التعبــري ابي مهنــا عــن الفاعلي ـ ة ،واكن مــن دوران
الافـراد ،و خر الافراد ،والغياب ،ولكف العمل هـي املؤرشات الـيت عـرب هبـا بعـض
الباحثني عن الفاعلية( .خوين )12 -11 ،2009،
أأما (  )1990( (Robbinsفعرب عن الفاعلية عن طريق ست مؤرشات ا درجـة
املهــارة فـــي العالقــات دميــع انواعهــا ،وطبيعــة التصــالت وانفتــاح الــنظم والتفاعــل
الاجامتعي ،واعـامتد التقيـ مي عـىل هجـات خارجيـة ،والسـ يطرة عـىل البيئـة ،ومسـ توى
الاجامع عىل الاهداف التنظميية .،وقد تبىن(  )1999،Marrowثالثة مؤرشات ا
اجناز الاهداف ،واس تحسان املرؤوسني ورضامه ،والاس تحسـان اجلـانيب .ووصـفت
الفاعلية ،من قبل فريق اخر ،عن طريق متغريات اقتصادية ا درجة الكفاءة ،ونوعية
اخلدمة املقدمة ،ومعمل الانتاجية خالل الس نوات الاخرية(خوين.)12 ،2009 ،
واعمتد الباحثان يف اجلانب امليداين للبحث عىل بعض من املؤرشات الانفة اذلكر مهنا
مؤرشي (الانتاجية والرضا) ،ومؤرش املهارة يف العالقـات لــ( ،)1990( (Robbins
ومؤرش اجناز الاهداف لـ(  ،)1999،Marrowكام اشار الهيا (خـوين -11 ،2009،
.)12
املبحث الثالث  :اجلانب امليداين
اول  :وصف جممتع البحث وعينته :
اجري هذا البحث عىل عينة من القيادات الادارية من اساتذة اجلامعات او
قيادات ادارية يف لكية التجارة والادارة والاقتصاد يف جامعة السلامينية ولكية الادارة
والاقتصاد يف جامعة التمنية البرشية ولكية التقنية الادارية يف جامعة السلامينية التقنية،
حيث مت حتديد جحم العينة يف هذا البحث بـ ( )60مشارك ،ومت توزيع الاستباانت
بطريقة معدية قصدية.
مت توزيع الاستباانت عىل افراد العينة واسرتجاعها من قبل الباحثان ،واكن عدد
الاستباانت املسرتدة  46استبانة ،وبعد حفص وتدقيق الاستباانت استبعد استبانتني،
حيث اصبح عدد الاس امترات املسرتدة والصايلة للتحليل الاحصايئ بـ ( )44استبانة.
وقد وضع الباحثان يف الاستبانة عبارات ختص الادارة ابلهداف وفاعلية املنظامت.
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اثنيا  :توزيع البياانت:
يظهر يف اجلدول ( )2ان توزيع البياانت لعينة ادلراسة طبيعي Normal
 distributionويصلح للتحليل الاحصايئ ،حيث اس تخدم الباحثان اختبار one-
 Sample Kolmogorov-Smirnov Testملعرفة توزيع البياانت ،والرموز ()y,x
ميثل الادارة ابلهداف وفاعلية املنظامت عىل التوا .
اجلدول ( )2يبني توزيع الطبيعي البياانت
y

X

44

44

3.0114

3.3920

Mean

.28222

.50083

Std. Deviation

.188

.189

Absolute

Most

.085

.189

Positive

Extreme

-.188-

-.172-

Negative

1.250

1.255

Kolmogorov-Smirnov Z

.088

.086

)Asymp. Sig. (2-tailed

N
Normal
Parame
tersa

Differen
ces

المصدر من اعداد الباحثان.

اثلثا :اختبار الثبات:
ان الثبات يعي اس تقرار املقياس وعـدم تناقضـه مـع نفسـه ،أأي ان املقيـاس يعطـي
نفل النتاجئ ابحامتل مساواي لقميـة املعامـل اذا اعيـد تطبيقـه مـع نفـل اجملمتـع .ولغـر
التاكـد مــن ثبــات املقيـاس املسـ تخدم مت اسـ تخدام معامـل ()Cronbach Alpha
للوقـوف عــىل دقــة اجــاابت افـراد جممتــع ادلراســة ،وتعــد قـمي معامــل ( Cronbach
 )Alphaمقبوةل احصائيا عندما تكون هذه القمي مساوية او اكرب من (()%60حمفوظ
جــــودة )300 ،2008 ،عــــىل وجــــه التحديــــد يف البحــــوث الاداريــــة ،وان قميــــة
( )Cronbach Alphaتساوي ( )0.686عىل املس توى الاجام مجليع املتغريات.
رابعا  :وصف البياانت الشخصية لعينة البحث:

يتضح من اجلدول ( )3أأن نس بة اذلكور يف عينة البحث هـو الأكـرب ،حيـث يمتثـل
( ،)%84.1ونس بة الإانث من العينة اكنت تشمل (.)%15.9
فامي ص العمر يتبني من نفل اجلدول أأن الفئـة العمريـة الـيت تـرتاوح أأعـامرمه بـني
( )39 -30مه أأكرب فئة معرية ،حيث بلغت نسباا ( ،)%43.2و أأن الفئة العمريـة بـني
( )49 - 40اكنــت يف املرتبــة الثانيــة وبواقــع ( ،)%29.5و ( يف املرتبــة الثالثــة الفئــة
العمرية ( 50فاكرث) حيث بلغت نسباا ( ،)%27.3ومما يدل عـىل أأن النسـ بة الأكـرب
من املس تجيبني من العاملني للعينة تقع أأعامرمه مضن الفئـة العمريـة ( ،)39 - 30وهـذا
يســاعد يف الإجابــة عــىل فق ـرات ا إلس ـ تبيان بشــلك أأوحض ،إاضــافة اىل وجــود ذوي
اخلربات من الفئة العمرية ( 40فاكرث) ،وخاصة فامي يتعلق مبوضوع دراستنا حيث ميكن
ان يسامه ذوي اخلربات يف وضع اخلطط  ،وهذا يدل عىل ان هذا اخلليط من الفئات
العمرية ييل بعضه بعضا.
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وفامي ص املؤهل العلمي لعينة البحث تشري النتاجئ الوصـفية للبيـاانت الشخصـية
أأن نس ـ بة ايلاصــلني عــىل شــهادة ادلكتــوراه اكنــت تشــلك أأعــىل النســب مــن بــني
املســـ تجيبني عـــىل الإســـتبانة مبعـــدل ( ،)%47.7وتـــ أ( يف املرتبـــة الثانيـــة شـــهادة
(املاجس تري) بنس بة ( ،)%45.5و ( شهادة (دبلوم عـا ) يف املرتبـة الهنائيـة حيـث
شلكت نس بة ( ،)%6.8مما يدل عىل أأن مس توى العلمي لعينة املبحـوثني عاليـة ،و أأن
أأج ـوبام لإس ـ امترات ا إلس ـ تبيان لــن تكــون عش ـوائية بــل بطريقــة علميــة وفهــم معيــق
حملتوايهتا.
واذلي يتعلق بعدد س نوات اخلدمة أأظهرت النتاجئ الوصفيه للبياانت الشخصية ان
نس بة ( )%52.3من املبحوثني تبلغ خدماهتم ( 16س نوات مفـا فـوق) ،مث تلهيـا نسـ بة
( )%31.8من ( 15 - 11س نوات) ،و ( يف املرتبـة الثالثـة اذليـن تـرتاوح خـدماهتم
مابني ( 10 - 6س نوات) بنس بة ( ،)%13.6و ( نس بة ( )%2.3يف املرتبة الرابعـة
من الافراد اذلين تبلغ خدماهتم (اقل من  5سـ نوات) ،ممـا يشـري اإىل أأن غالبيـة عينـة
املبحوثني ذو خربات وجتارب طويةل يف بيئـة العمـل ممـا يسـاعد عـىل اجيـاد وسـائل يف
كيفية الوصول اىل الاهداف وحتقيقها.
ومن انحية املشـاركة يف القيـادة الاداريـة وتـو املناصـب ألفـراد عينـة البحـث،
اكنت نس بة ( )%38.6من رؤساء الاقسام العلميـة ،ونسـ بة ( )%36.4مـن (مقـرر
القســم) ،ونس ـ بة ( )11.4مــن (مســؤو العلميــة وادلراســات العليــا) ،و( )9.1مــن
منصب (معاون العميد) ،ونس بة ( )4.5من منصب العميـد ،ويف نظـر الباحـث هـذه
النسب تؤرش اىل كفاءة العينة لالجابة عىل العبارات اليت جاءت يف الاستبانة بشـلك
جيد من انحية املعلومات والكفاءات العملية.
اجلدول ()3
البياانت الشخصية لعينة البحث

التكرار
املتغريات الوصفية لعينة البحث
37
ذكر
اجلنل
7
انىث
19
39 – 30
العمر
13
49 – 40
12
 50مفا فوق
21
دكتورا
الشهادة
20
ماجس تري
3
دبلوم عا
1
اقل من  5س نوات
س نوات اخلدمة
6
 10 – 6س نوات
 15 – 11س نوات 14
23
 16مفا فوق
2
العميد
املنصب
4
م .معيد
17
رئيل القسم
16
مقرر القسم
مسوؤل العلمية
5
وادلراسات العليا
املصدر من اعداد الباحثان

%
84.1
15.9
43.2
29.5
27.3
47.7
45.5
6.8
2.3
13.6
31.8
52.3
4.5
9.1
38.6
36.4
11.4
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رابعا :عر وحتليل الاستبانة:
ـ
الاس
مضــن هــذه الفقــرة مت قيــاس وحتليــل اجــاابت تبيان ،املوزعــة عــىل عينــة
البحث ،ملعرفـة اراء عينـة البحـث ازاء تطبيـق الادارة ابلهـداف ودورهـا يف فاعليـة
املنظامت .وقد مت اس تخدام مقيـاس ليكـرت امخلـايس ( )5-1للتحليـل الاحصـايئ مـن
خالل اس تخدام برانمج الاحصايئ ( )Spssملعرفـة مـدى التفـاق او الاخـتالف بـني
افـراد عينــة البحــث واملتغيـريات ،ومت الاسـ تعانة بــبعض الاســاليب الاحصــائية مهنــا
الارتباط بطريقة ( )Pearsonوالاحندار اخلطي ( .)Regressionوكام ي :
 .1اختبار عالقة ارتباط ومس توى املعنويـة ) (sigبـني الادارة ابلهـداف وفاعليـة
املنظامت يف العينـة املبحوثـة ،كـام هـو مـوحض يف اجلـدول رمق ( )4حيـث يظهـر
وجود عالقة ارتباط بني الادارة ابلهـداف وفاعليـة املـنظامت بنسـ بة ()0.572
عــىل مس ـ توى املعنويــة ( ،)0.000وان مس ـ توى العالقــة متوســطة وطرديــة،
وبشلك عام ميكن اعتبار ان العالقـة متوسـطة اذا اكنـت قميـة معامـل الارتبـاط
ترتاوح بني ( )0.30اىل ( ()0.70حمفوظ جودة.)255 ،2008 ،
اجلدول ()4
عالقة ارتباط بني الادارة ابلهداف وفاعلية املنظامت
Y
X
Pearson Correlation
1
**.572
)Sig. (2-tailed
.000
N
44
44
Pearson Correlation
**.572
1
)Sig. (2-tailed
.000
N
44
44
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y

X

وبناء عىل ماس بق تثبت الفرضية الرئيس ية الاوىل واذلي نصه "توجـد عالقـة ارتبـاط
ذات دلةل احصائية بني الادارة ابلهداف وفاعلية املنظامت".
 .2اختبــار عالقــة ارتبــاط بــني ابعــاد الادارة ابلهــداف وفاعليــة املنظمــة يف العينــة
املبحوثة:
يبيـن جدول ( )5وجود عــالقة ارتبـ اط بـني ابعـ اد الادارة ابلهـ داف وفاعليـة
املنظمة يف العينة املبحوثـة ،واكنـت نسـ بة العالقـة (،)0.551( ،)0.343( ،)0.677
( )0.223ومبس توى ادللةل ) (0.145, 0.000, 0.022, 0.000للك من:
) ،(x04), (x03), (x02), (x01حيث يظهر وجود عالقة ارتباط بني (x01,
) x02 ,x03ومبس توى ادللةل اقل مـن  0.05وهـذا يـدل عـىل وجـود عالقـة ارتبـاط
معنوية ،اما ما ص  x04حيث يظهـر وجـود عالقـة ارتبـاط غـري معنويـة وذكل لن
مس توى ادللةل اكرب من  0.05حيث يساوي .0.145
وعليــه ميكــن قبــول الفرضــية الفرعيــة الاوىل والثانيــة والثالثــة للفرضــية الرئيسـ ية
الاوىل ،ورفض الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيس ية الاوىل.
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اجلدول ()7
اثر ابعاد الادارة الاهداف عىل فاعلية املنظامت

اجلدول ()5
عالقة ارتباط بني ابعاد الادارة ابلهداف وفاعلية املنظمة
x04

x03

x02

x01

y

.223

**.551

*.343

**.677

1

.145

.000

.022

.000

44

N
44
44
44
44
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

Y

املصدر من اعداد الباحثان.
.3

اختبار الاثر :اس تخدم الباحثان معامل احندار اخلطـي ملعرفـة مـدى ثـري العامـل
املس تقل (الادارة ابلهداف) عىل العامل التابع (فاعلية املنظامت) ،حيـث يظهـر
مـن خـالل اجلـدول ( )6ان  R Squareيسـاوي  ،0.327وهـذا يـدل عـىل ان
اسـ تخدام اسـلوب الادارة ابلهـداف يسـامه يف فاعليـة املـنظامت ،مبعـىن ان اي
تغري يف اس تخدام الادارة ابلهداف بشلك اجيايب يؤثر عىل فاعلية املنظمة اجيـااب
وابلنس بة املذكورة.
اجلدول ()6
اثر الادارة ابلهداف عىل فاعلية املنظمة

R
Adjusted R
Square Square
0.572 0.327
0.311
F
Sig
Regression
20.443
0.000
B
T
Sig
Constant 1.918 7.845 0.000
X
0.322 4.521 0.000
املصدر من اعداد الباحثان
وبناء عىل ماس بق تثبت الفرضية الثانية والـيت نصـها "يوجـد اثـر ذات دلةل احصـائية
لالدارة ابلهداف عىل حتقيق فاعلية املنظامت".
 .4اختبار اثر ابعاد الادارة ابلهداف عىل فاعلية املنظمة يف العينة املبحثوثة:
من خالل اختبار اثر ابعاد الاربعة لالدارة ابلهداف واملمتثل بــ( املشـاركة يف صـياغة
الاهــداف) و( حتقي ـق الاهــداف) و( اإل ـمام املررؤســني ) و( الرقابــة اذلاتيــة ) عــىل
العامل التابع فاعلية املنظامت ،حيـث يظهـر يف اجلـدول ( )7ان  R Squareيسـاوي
 ،0.518وهذا يدل عىل ان ابعاد الادارة ابلهداف يسامه يف فاعلية املنظامت ،مبعـىن
ان اي تغــري يف اسـ تخدام ابعــاد الادارة ابلهــداف بشــلك اجيــايب ي ـؤثر عــىل فاعليــة
املنظمة اجيااب وابلنس بة املذكورة ،وان نسـ بة التـاثري للعوامـل الاخـرى خـار المنـوذ
تكون بنس بة .0.482
R

Mode

Sig
0.000

Adjusted R
Square
0.469
F
10.498

R Square

R

0.518

0.720

Mode

Regression

املصدر من اعداد الباحثان
وعليه ميكن قبول الفرضية الفرعية للفرضية الرئيس ية الثانية واليت نصها "يوجد أأثر ذات
دلةل اإحصائية لأبعاد الادارة ابلهداف عىل حتقيق فاعلية املنظامت".
خامسا :النتاجئ :
من خالل اختبار فرضيات البحث وحتليل نتاجئ الاس تبيان يف الفصل امليداين
وبعد تقيمي لفراد العينة توصلنا اىل مجموعة من النتاجئ واكنت اكلتا :
 .1أأثبتت نتاجئ البحث وجود عالقة اجيابية بني اس تخدام الادارة ابلهداف
وفاعلية املنظمة يف العينة املبحوثة ،حيث بلغ ( )572مبس توى دلةل
(.)0.000
 .2أأثبتت نتاجئ البحث ان هناك عالقة طردية بني يع الابعاد التابعة لالدارة
ابلهداف وفاعلية املنظمة ،حيث ترتاوح نسباا بني ( )0.677و
(.)0.223
 .3يوجد ثري لالبعاد التابعة لالدارة ابلهداف عىل فاعلية املنظمة يف العينة
املبحوثة ،حيث بلغ عامل التحديد ( )R2نس بة ( )0.518ومس توى
ادللةل ( )sigبلغ نس بة (.)0.000
 .4اثبتت نتاجئ الاختبارات وجود عالقة ت أثريية ذات دلةل احصائية لس تخدام
الادارة ابلهداف عىل فاعلية املنظمة بشلك عام من خالل معامل ()R2
واذلي يبلغ (.)0.327

اخلامتة (الاس تنتاجات والتوصيات)
أأول :الاس تنتاجات  :مت التوصل اىل الاس تنتاجات التية :
اثبتت نتاجئ ادلراسة :
أ .تبني من خالل نتاجئ التحليل الاحصايئ ملتغريات البحث ان هناك عالقة
ارتباط بني الادارة ابلهداف وفاعلية املنظامت ،وهذا يعي لكام جنحت املنظمة
يف الرتكزي عىل الغاايت ووضع املعايري لتحقيق الاهداف ادى ذكل اىل رفع فعالية
املنظمة.
ب .توحض نتاجئ التحليل الاحصايئ ان هناك ثري معنوي لالدارة ابلهداف عىل
فاعلية املنظامت ،وهذا يعي ان اي تغري نوعي يف اهداف املنظمة س يؤثر عىل
كفاءة وفاعلية املنظمة بشلك اجيايب.
 .1أأظهر البحث أأمهية اس تخدام الادارة ابلهداف من خالل تعزيز املشاركة
والثقة والالمام و التغذية الراجعة بني الرئيل واملرؤوس.
 .2تساعد الادارة ابلهداف يف اس تغالل الامثل للموارد املادية والبرشية املتاحة.
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 .3أأظهر نتاجئ البحث أأن اإجناز الاهداف تكون معيارا لفاعلية املنظامت .
 .4اإن الادارة ابلهداف تساعد يف زايدة التحفزي ادلاخ والاقابة اذلاتية لالفراد
.
اثنيا  :التوصيات :
 .1رضورة اإهامتم الادارة العليا بتطبيق أأبعاد الادارة ابلهداف من أأجل تعزيز
فاعلية املنظامت.
 .2رضورة اإهامتم اجلامعات ب أسلوب تطبيق الإدارة اب ألهداف من خالل منح
كوادرها واساتذهتا حرية رمس أألهداف والإهامتم هبا ومعاجلاا من أأجل سهوةل
تطبيقها.
 .3تساعد الادارة ابلهداف يف اس تغالل الامثل للموارد املادية والبرشية املتاحة.
 .4ينبغي هتيئة املناخ املناسب لتطبيق أأسلوب الإدارة اب ألهداف وتـوفري الوسائل
الالزمة لنجاحه عىل مس توى اإدارة اجلامعات.
 .5ينبغي تصممي رساةل اجلامعة بشلك جيعل من غاايهتا واهدافها واقعية وقابةل
للتنفيذ والقياس ،مبا جيعله ا حتقـق وتؤثر بشلك اجيايب يف فاعلياا.
 .6رضورة إارشاك املرؤوسني عند حتديد الاهداف واختاذ القرارات .
 .7يويص الباحثان ابإجراء املزيد من ادلراسات والبحوث يف هذا اجملال بقصد
الهنو ابجلامعات ملواهجة ا ألزمات بشلك فعال ولتحقيق المنو والتطور
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رادەی بەرکەوتین خوێنداكراین زانکۆ و اكرلێکردین ەلگەڵ
پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن
خوێنداكراین بەیش راگەايندین کۆلێجی زانس تەمرۆڤايەتیيەاكین زانکۆی سلێامین بەمنوونە
توێژينەوەيەیک روپێوييە
يوهان عوسامن حەمە
بەیش راگەايندن ،کۆلێجی زانس تە مرۆڤايەتیيەاكن ،زانکۆی سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق

پوختە
ئامڕازەاكین ميداي بەردەوام هۆاكرێکن بۆ دروس تکردین اكریگەری ەلسەر جەماوەر ،جا
ئەو اكریگەرييە ئەرێین اين نەرێین بێت ،بەاڵم دوابەدوای پێشکەوتین تەکنەلۆژاي و
هاتنەاكيەیی ميدايی نوێ جۆر و ئاس یت اكریگەرييەاكین گۆڕاناكرييان بەسەرداهات ،ات
وايلێهات ەلچوارچێوەی س نوردار دەرچوو وەک ەلميدايیی الکس يکدا هەبوو بۆ
اكرلێکردن و نەهێشتین س نور ەلنێوان نێرەر و وەرگر ،ئەمەش بووە هۆاكرێکی بەهێز
بۆ گۆڕينەوەی شوێن و پێگە ،ەلنێوانياندا ،چيرت جەماوەر تەهنا پشت بەيەک
سەرچاوەی ميدايی انبەس تێت بۆ وەرگرتین زانياری و مەودا و پانتاييەیک فراوان و
کەرەس تەی بەهێزی ەلبەردەس تدايە بۆ دەس تخستین زانيارييە گرنگەاكین مەبەس تیيەیت
وەريبگرێت ،بۆيە ئەمن توێژينەوە اكردەاكت بۆ تیشک خستنەسەر کێشەی ئاس یت
پشت بەستین خوێنداكراین زانکۆ بە پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن ،پاشان هەوڵدەدات
اكر باكت بۆ وەرگرتنەوەی هەندێک وەاڵم ەلسەر ئەمەجنەاكین وەک ،رادەی پشت
بەسنت بەپەايمی انو پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن ەلچ ئاستێکدايە ،اكم رەگەز زايتر پش یت
پێدەبەسنت ،پێگەاكن بونەتە هۆاكرێک بۆ رازیکردن و تێرکردین خواس تەاكین
خوێنداكران.

لکيیل ووشەاكن:
بەرکەوتین خوێنداكران بە ميداي ،ئاس یت اكریگەری ميدايی نوێ ەلسەر خوێنداكراین
زانکۆ ،اكرلێکردین خوێنداكراین زانکۆ ەلگەڵ پەايمی ميدايیی ،پێگە ئەلکرتۆنیيە
کوردييەاكن ،اكریگەری پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيە کوردييەاكن ەلسەر خوێنداكراین
زانکۆی سلێامین.

کێشەی توێژينەوە
هەموو ئامڕازەاكین ميداي سەرەات ەلگەڵ دەرکەوتنيان ،چەندین ئاس تەنگ و
بەربەست بۆ بەاكرهێنەران دروست دەاكت ات ئەو رادەيەی تواانی هەزمکردین قورس
بێت ،تویش چەندان ئاس تەنگ و تەنگەژە دێتەڕێیی بەاكرهێنەران و شوێنکەوتواین،
بۆيە دوای دەرکەوتین ميدايیی نوێ و بەرەوپێشچوین ئاس تەاكین اكرکردین ئەم ميداييە
و زەقبونەوەی ئەریک اكرەليەککردن ،ەلنێوان ميداي و جەماوەر ،بووە هۆاكرێک
ەلدەرخستین چەندان کێشە ،کەپێویستيان بەدۆزينەوەی نێوەندە بۆ چارەسەرکردنيان،
کێشەاكنیش بەجۆرێکن ،کە دەکرێت هەموو بەربەست و ئاس تەنگەاكین بەردەمی
لبربێت ،چونکە دەرکەوتین ميداي نوێ پاڵنەرێکی بەهێز بوو بۆ جەماوەر ،کە چيرت
تەهنا پشت بەيەک ئامڕازی ميدايی نەبەس تێت بۆ دەس تکەوتین زانياری و اكرلێکردن
ەلگەڵيدا ،گرنگە ئەوە خبريتەڕوو اتچەند پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن هۆاكرێکن بۆ پێداین
زانياری ،ئەم توێژينەوە اكردەاكت بۆ وەرگرتنەوەی وەاڵمی ئەم پرس يارانەی
دەخرێنەڕوو ،لێرەدا چەند کێشەيەک دەخەينەڕوو ،کەتوێژينەوەکە اكر بۆ دۆزينەوەی
وەاڵمەاكین دەاكت ،وەک:
 -1ئااي پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن بۆتە هۆاكرێک بۆ پێداین زانياری و بەرزکردنەوەی
ئاس یت زانياری خوێنداكراین زانکۆی سلێامین بەیش راگەايندن ات پش یت
پێببەسنت؟ اكررلێک بکەن ەلگەڵيدا؟
 -2ئااي ئەریک اكرەليەککردن ەلنێوان پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن و خوێنداكراین زانکۆی
سلێامین بەیش راگەايندن ەلڕیگەی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكنەوە بەرجەس تە دەبێت؟
 -3پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن بونەتە هۆاكرێک خوێنداكراین زانکۆی بەیش راگەايندن
پێویس یت بەهيچ جۆرێکی تری ئامڕازی ميدايیی نەبێت ەلدەس تخستین زانياری
نوێیی انوخۆیی و دەرەیک و بەردەوام بەاكری هبێنن؟
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گرنگی توێژينەوە
ئەم توێژينەوە ەلسێ ليەنەوە گرنگی خۆیی هەيە:
 -1ەلڕووی زانس یت :دەبێتە سەرچاوەيەیک گرنگ بۆ کتێبخانە و بۆ توێژەران سودی
لێوەرگرن دەرابرەی ئەریک اكرەليەککردین ميدايیی.
 -2ەلڕووی مرۆیی :هۆاكرێکە بۆ دەرخستین ئاس یت پێداویس تیيەاكین مرۆڤ و ئەو
ئامڕازانەی دەتوانن زانياری و رووداوەاكین رۆژانەاين بۆ باڵوبکەنەوە.
 -3ەلڕووی پراکتيکيەوە :هۆاكریکە بۆ دەرخستین کەم و کوریت و ئەو کێشانەی
دەبنە بەربەست ەلنێوان دەرکەوتین ئاس یت بەرزی اكرەليەککردن ەلنێوان جەماوەر
و پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن ،هەوڵێکە بۆ دۆزينەوەی چارەسەر بۆیی.

ئاماجنی توێژينەوە
هەموو توێژينەوەيەک چەندین ئاماجن ەلخۆ دەگرێت ،بەپێیی جۆری ئەو کێشەی
هەس یت پێدەکرێت ،توێژينەوەکەش ئەم ئاماجنانە ەلخۆ دەگرێت :ميدايی نوێ دەتوانێت
بێتە ئامڕازێکی بەهێز بۆ پێداین زانياری بە خوێنداكراین زانکۆی سلێامین بەیش
راگەايندن  ،ات پش یت پێببەس تێت؟ ,پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن دەتوانن هۆاكرێک بن بۆ
دروس تکردین اكرەليەککردن ەلنێوان پەايمی ميدايیی و خوێنداكراین زانکۆی سلێامین
بەیش راگەايندن ؟ ،پێگە ئەلکرتۆنیيەاكین دەتوانن خوێنداكراین زانکۆی سلێامین بەیش
راگەايندن ەلسەر ئەوە راهبێنن ببنە بەاكرهێنەرێکی چالک و پەان بۆ هيچ ئامڕازێکی
ميدايی تر نەبەن؟ ،اكم رەگەز ەل (نێر ،مێ) و شوێین نیش تەجێبون و پس پۆڕی و
قۆانغ اكریگەرييان چييە ،ەلسەر ئاس یت پێشب بەسنت بەپەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن و
بەاكرهێناین ميدايی نوێ ،لی خوێنداكراین بەیش راگەايندن.

ميتۆدی توێژينەوە
توێژينەوەکە پشت بەميتۆدی رووپێوی دەبەس تێت ،بۆ دەس تختین زانيارييەاكن و
کۆکردنەوەی زانيارييە گرنگەاكین خوێنداكراین زانکۆی سلێامین بەیش راگەايندن.

ئامڕازی توێژينەوە
بۆ گەیشنت بەئاماجنانە پش یت بەئامڕازی( ،فۆرمی رووپيوی) بۆ دەس تختین
راوبۆچوین جەماوەر سەابرەت بەجۆری پەايم و ئەو زانيارييانەی ەلڕێگەی هەردوو
پێگەی ئەلکرتۆنیيەاكنەوە وەراينگرتووە.

بوارەاكین توێژينەوە
توێژينەوەکە سێ بواری گرتووەتەوە ئەوانیش:
ا -بوارى مرۆیی :ئەو خوێنداكرانەی زانکۆاكین سلێامین  /بەیش راگەايندن دەگرێتەوە،
خوێنداكراین خوێندین بەاينيان ،کە فۆرمەاكنيان بەسەردا دابەشکراوە ،ژمارەاين
( )360خوێنداكرن ،بەاڵم ەلکۆی گشتيدا بری ( )218فۆرم گەڕايەوە.
ب -بواری شوێن :مەبەس امتن ەل هەرێمی کوردس تانە و زانکۆی سلێامین ،ەلپارێزگای
سلێامین.
پ -بواری اكت :بريتیيە ەلو اكتەى کە فۆرمەاكن دابەشکران و کۆکراونەتەوە و
هەاڵوێرکران ،کە ەل  2020/09/1ات  2020/09/20بەردوامبووە.

سامپڵی توێژينەوە
سامپڵی توێژينەوەکەمان خوێنداكراین زانکۆی سلێامین بەیش راگەايندن قۆانغەاكین
( )4 ،3 ،2 ،1بۆ ساڵی خوێندین  2019بۆ .2020
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دايریکردین کۆمەڵگاو سامپڵ
کۆمەڵگای توێژينەوە بريتیيە ەل سەرجەم خوێنداكراین زانکۆاكین سلێامین /بەیش
راگەايندن ،ەلهەر چوار قۆانغ ،کەژمارەاين ( )360خوێنداكرە ،کەسەرجەميان
خوێنداكری دەوامی بەاينینانن ،ەلڕێگەی فۆرمی ئەلکرتۆنيەوە ،فۆرمەاكن بەش ێوازی
ئەلکرتۆین دابەشکراون و وەرگریاونەتەوە ،بەبەاكرهێناین (.)Google Form

هۆاكر هەڵژباردین سامپڵی توێژينەوە
هەڵژباردین سامپڵەکەمان بەش ێوازی سامپڵی تەواو (حرص شامل) بۆ سەرجەم
خوێنداكراین بەیش راگەايندن و سەرجەم قۆانغەاكن دەوامی اباينيان ،بەهۆاكری زايتر
بەئاگابووین خوێنداكراین ئەو بەشەيە بۆميداي و پەايمە ميدايييەاكن و دەرخستین ئاس یت
اكرەليەککردن ەلسەراين ،چونکە خوێنداكران ەلماوەی خوێندنيان ،ەلڕێگەی وانەاكین
بەیش راگەايندنەوە ،دەخوێندرێن و رێنوێيان دەکەن بۆ سەیرکردن و اكرکردن ەلگەڵ
پەايم و اببەتەاكین نێو ميدايی نوێ.

دروس یت
بۆ دەرهێناین دروستىی فۆر ى پێوانەیی توێژنەوەکە ،توێژەر پش یت بە رێگەى
دروستىی رواڵەیت بەس تووە ،کە بريتیيەەل پیشانداین فۆمەکە بە ژمارەيەک
هەڵسەنگێنەرى ئەاكدمیى(  هەڵسەنگێنەران :پ.د سابری بکر مس تەفا  /پس پۆری
پەروەردەی بنەرەیت /ز.سلێامین /پ.ی.د فواد عیل امحد  /پس پۆری ميداي /ز.سلێامین/
پ.ی.د حەکمی عوسامن حەميد  /پس پۆری ميداي /ز.پۆیل تەکنيک /پ.ی.د سەلم
نەرسەدین حمەمەد  /پس پۆری ميداي /ز.سلێامین / .پ.ی.د لنە سابری حمەمەد/
پس پۆری ميداي  /ز.سلێامین) ،دوای گەڕانەوەی فۆرمەکە و بەهەندوەرگرتین تێبينيە
زانس تیيەاكین هەڵسەنگێنەران ،رادەی رێکكەوتین هەڵسەنگێنەران بەڕێژەی ()91.66
بوو ،کە ئەمەش رێژەيەیک گوجناوە ەلڕووی زانس تیيەوە ،توێژەر پش یت بە ايسای
هۆڵس یت بەس تووە.

جێگریی
بۆ گەیشنت بەجێگرییی توێژەر ،هەس تان بەدووابرە دابەشکردنەوەی فۆرمەکە بە
تێپەربووین ماوەی ( 10رۆژ) بەسەر مێژووی يەکەم دابەشکردندا ،بەسەر رێژەی
( )٪30سامپڵی توێژينەوەکە ،کە ( )90لێتوێژەر بوون ،بەپشتبەسنت بەايسای (ئەلفا
کرۆمباخ) بۆ جێگریی ،کە انوەندی هاويەیک توێژەر ەلگەڵ لێتوێژەراندا کردوێیت
( ،)0.878ئەمەش بەرێژەيەیک بەرز بۆ دڵنيابوون ەلڕووین راس تگۆیی فۆرمی
رووپێوييەکە دادەنرێت.

پرکردنەوەى فۆر ى پێوانەیی
بۆ جێبەجێکردین ليەین پراکتيىک توێژنەوەکە ،توێژەر ەلسەر بنەماى ليکەریت
س ياین بۆ وەاڵ ى پرس يارەاكین فۆرمەکە ،سێ بژاردە خراوەتە بەردەم لێتوێژەران ،کە
بريتیبوون ەل (زۆرجار ،هەندێجار  ،هەرگزی).
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چارەسەرە ئامارييەاكن
توێژەر بۆ گەیشنت بە ئاماجنەاكین ليەین مەيداین توێژينەوەکە ،ئەم ش ێوازە
ئامارييانەاين بەاكرهێناوە:
أ -دووابرە و رێژەى سەدى بۆ خستنەڕووى زانياريیيە گش تیيەاكین لێتوێژەران.
ب -نێوەندى ژمێرەیی و لداین پێوەرى بۆ خستنەڕووى ئەجنا ى بڕگەاكین فۆر ى
پێوانەیی.
پ  (T - Test) -بۆ اتقيکردنەوەى جياوازييەاكین اتک سامپڵ بەايسای کروساكڵ.
ج – (ریزبەندی پەلبەندی) بۆ دەرهێناین جياوازیی ئەو گۆڕاناكرييانەى بژاردەاكین سێ
بەرەو سەرن ،بەايسای کروساكڵ.

پێناسەی چەمکەاكن
-1
-2
-3
-4
-5

بەرکەوتن :مەبەس امتن ەلبەرکەوتین ماددييە ەلليەن جەماوەرەوە بۆ پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن ،واتە سەیرکردن و وەرگرتین زانياری ەلليەن جەماوەرەوە
بەهۆی ئامڕازەاكین راگەايندنەوە.
خوێنداكراین زانکۆ :ئەو توێژەی کۆمەڵگايە ،کەەلدوای تەواوکەدین تەمەین
مێرمنداڵی و گەیشتنە تەمەین ( )18ساڵی دێتە انو زانکۆ و ەلکۆلێج و بەشەاكین
زانکۆ وەردەگریرێت و پس پۆڕی و شارەزایی ەلبوارێکی زانستيدا پەيدا دەاكت.
اكرلێکردن :واتە اكرکردنە سەريەک ،ەلنێوان دوو ليەندا دەبێت ،ئەوانیش پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن و جەماوەر ،کەەلڕێگەيەوە زانياری و شوێن و ئاس یت اكریگەری
ەلنێوان ئەو دووليەنەدا دروست دەبێت.
پەايم :بريتیيە ەلسەرجەم ئەو پەايم و انوەرۆاكنەی ەلڕێگەی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكنەوە
پەخش دەکرێت بۆ جەماوەر.
پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن :جۆرێکی ميدايی نوێيە ،ەلڕێگەيەوە زانياری و پەايمەاكن
باڵودەاكتەوە و هەموو ئەو پێگانە دەگرێتەوە ،کەزانياری و جۆرەاكین هەواڵی
انوخۆیی و دەرەیک دەخەنەڕوو و پەخشی دەکەن بۆ جەماوەر و ەلڕێگەی
ووشەی نورساو و وێنە و دەنگ و رەنگەوە.

توێژينەوەاكین پێشوو

ميدايیی نوێ و اكرلێککردن
پێناسەی اتيبەت بەميدايیی نوێ
 فەرهەنگی ئۆکسفۆردی بەريتاین ەل پێناسەی ميدايیی نوێدا دەنوسێت هەرهۆاكرێکی راگەايندن سود ەل کۆمپيوتەر و هێڵەاكین ئينتەرنێت وەربگرێت و
بەرهەمێکی ميداييىی بەرهەم هبێنێت کە ئاماجن لێیی گەايندین زانياری ايخود اكت
بەسەربردن بێت ئەوە ميدايیی نوێيە.ئۆکسفۆردInternet, Oxford (.
)Dictionaries, 2018
 هەروەها ماڵپەڕی تێکۆپێداي ( )Techopediaپێناسەی ميدايیی نوێ دەاكتبەوەی کە ش ێوازێکی دجیيتاڵی کۆمۆنيکەیش نە کە ەل ڕێگەی کۆمپيوتەر و مۆابيەل
زیرەکەاكن و ئامێرە ئەلکرتۆنيەاكین دیکەوە رودەدات .هەروەها ميدايیی نوێ بە
ئاوێتەبوین بەاكرهێنەراین ەل ميدايیی کۆن جيادەکرێتەوە و وەرگر ئازادی هەڵژباردین
انوەڕۆک و اببەت ميداييیيەاكین هەيە بە گوێرەی حەز و ویست و اكیت خۆی.
)(Techopedia.com, 2018
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 پاوڵ لێس تەر ەل پێناسەی ميدايیی نوێدا دەڵێت ":کۆمەڵێک تەکنەلۆژايی پەيوەنديەکە ەل بەرەجنامی هاوسەرگریی نێوان کۆمپيوتەر و ئامرازە الکس يکەاكین راگەايندن،
چاپ ،و وێنەگرتن و دەنگو ڤيديۆوە ەلدایک بوون(Lester, P. M., 2011, .
)pp.53

ماڵپەڕە ئەلکرتۆنیيەاكن Websites
ەل پاش بەردەستتتتتتبووین ئينتە نر ێت ،ماڵپەڕ و پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن وەک يەکەم
دەرهاویشتتتتت تەی بواری گشتتتتت یت ئينتەرنێت دەرکەوت کە خزمەتگوزاری مێدايیی و
گەايندن و پێشتتکەشتتکردین زانياری بە تێکستتت و دەنگ و رەنگەوە پێشتتکەش بە
بەاكرهێنەراین ئينتەرن ێت کرد .هەروەک فەرهەنگی  dictionaryپێ ناستتتتتەی دەاكت
ماڵپەڕ  Websiteبريتیيە ەل کۆمەڵێک لپەڕەی  Webpageپێکەوە بەستتتتترتاو
 Linkedەل انو تۆڕی ئينتەرنێتدا  WWWدەرابرەی اببەتێک اين چەند اببەتێکی
دايریتتتکتتتراو کە دەکتتترێتتتت اتکەکەس اين دامەزراوە و گتتتروپتتتێتتتک بەڕێتتتوەی
ببات).(www.dictionary.com., 2018
هەروەها فەرهەنگی بەانوابنگی  Merriam-websterپێناستتتتتەی ماڵپەڕ دەاكت
کە کۆمەڵە لپەڕەيەیک ئەلکرتۆننی ەل انو تۆڕی ئينتەرنێتتتت کە ەل هتتتايپەر لينتتتک
 hyperlinksپێکهاتوون و بە ش ێوەی ئۆنالین بەردەسنت بۆ بەاكرهێنەراین ئينتەرنێت
کە دەرابرەی اببەت جۆراوجۆرەاكن اببەتيان تێدايە وەک کۆمپانيا و دامەزراوەاكین
حکومەت و پەروەردە و خوێنتتدن و رێکخراو و دەزگتتداكین دیکە( Merriam-.
)webster.com., 2018
يەکەم ماڵپەڕی ئەلکرتۆین ەل ٦ی ئۆگەستتتت یت ستتتتاڵی  1991ەل ليەن تمی بێرنێرس
لىی-يەوە و ەل اتقيگەيەیک کۆمپيوتەريەوە ەل انوچەی ئەلپیی ستتتتتویبتتتتتاوە باڵوکرايەوە
)(https://www.w3.orgو پەخشتتتتتکرا کە يەوە بە يەکەم متتاڵپەڕی ئەلکرتۆین
دادەنرێت ەل جهياندا ،ئەگەرچی وێنەی يەکەم پەخشتتتتتی نەماوە و هەڵنەگریاوە بەاڵم
رواكری ماڵپەرەکە ەل ساڵی  1992دا هەيە و بەردەس تە(HuffPost UK., 2018).

خستنەڕووی ئەجنامی فۆرمی پێوانەیی و ڕاڤەکردنيان
 -1زانياری ەلسەر ژمارەی خوێنداكران ،کەوەاڵمی پرس يارەاكنيان داوەتەوە بەم
ش ێوەيەيە:
ەلکۆی گش یت ( )360خوێنداكر بەهەر چوار قۆانغی بەیش راگەايندن ،تەهنا ()218
خوێنداكر وەاڵمييان داوەتەوە و ( )142خوێنداكر وەاڵميان ،نەداوەتەوە ،کە
هەندێکيان خوێندنيان دواخس تووە و هەندێکيان بەکەوتوو ئەژمارکراون و هەندێک
بەهۆی نەبوین خەیت ئەنتەرنێت و هەندێکيان بەبيانوی نەبوین اكت و پڕکردنەوەی
فۆرمەاكن بەهەڵە بۆيە دوور خراونەتەوە ،چەند هۆاكرێکی تر وەاڵميان نەداوەتەوە.
خش تەی ()1
زانياری ەلسەر ژمارەی خوێنداكراین بەیش راگەايندن
٪
دووابرە
بژاردەاكن
60.55
218
فۆرمی گەڕاوە
39.44
142
فۆرمی نەگەڕاوە
100
360
کۆ

ریزبەندی
1
2
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 -2زانياریی بنەڕەیت لێتوێژەران
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى (رەگەز ،تەمەن ،قۆانغ ،شتتتتتوێین نیشتتتتت تەجێبوون) ،ستتتتتتتتامپڵی
توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە ( )218لێتوێژەر ،کەفۆرمەاكنيان گەڕاوەتەوە،
بەمش ێوەيەيە:
 أ -رەگەز :بە پەلی يەکەم رەگەزی (نێر) دێن بە ( )120دووابرەو ()%67.7و رەگەزی مێ بە پەلی دووەم دێن بە ( )98دووابرە (.)%32.2
 ب -تەمەن :بە پەلی يەکەم ئەوانە دێن کە ەلنێوان ( )20-18ستتتتتتتاڵيتتدان بەدووابرەی ( ،)165چونکە خوێنتتداكراین قۆانغی يەکەم و دووەم تەمەنيتتان ەلو
ئاستت تەدايە ،ئەمەش هۆاكری زۆری ژمارەی خوێنداكرانە ەلو ئاستت تەی تەمەن و
ەلپەیل دووەمدا تەمەین ( )26-24دێت ،بە دووابرەی ( )31دەاكتە (،)%14.22
هەروەها ەلپەلی سێيەمدا ( )23-21دێت ،ەلپەلی چوارەم ( 27بەرەو سەر)ە.
 پ -قۆانغ :بە پەلی يەکەم قۆانغی يەکەم دێت بە ( )84دووابرە و (،)%38.53ەلپەلی دووەمدا قۆانغی دووەم هەيە بە ( )66دووابرە و ەلپەلی سێيەمدا قۆانغی
ستتتێيەم دێت بە ( )42دووابرە ،ەلدواپەلدا قۆانغی چوارەم بەهۆی تەواو بونيان
ەلم قۆانغەدا بۆساڵی خوێندین ( )2020-2019ژمارەی دووابرەاكین دەگاتە ()26
دووابرە ،تەهنا ئەو ژمارەيەی خوێنداكراین قۆانغی چوارەم ئامادە بوون وەڵ.
 ت -لقەاكن :ەلم خشتت تەيەدا ژمارەاكن گۆراناكری بەستتەردا دێت ،چونکە بەیشراگەايندن ەلقۆانغی ستتتتێيەمەوە دابەش دەبێت بۆ ستتتتێ لقی ستتتتەرەیک ئەوانیش
(تەەلفزيۆن ،رۆژانمە ،پەيوەندی گشتتتتت یت) ،بۆيە تەهنا خوێنداكراین قۆانغەاكین
ستتتتێيەم و چوارەم دەتوانن وەاڵمی ئەم پرستتتت يارە بدەنەوە ،بەپەلی يەکەم بەیش
تەەلفزيۆن دێتتت بە ( )30دووابرە و ( )%44.11و ەلپەلی دووەهەمیشتتتتتتتدا
پەيوەندی گش یت بە ( )24دووابرە ،ەلپەلی سێيەم بەیش رۆژانمە دێت بە ()14
دووابرە ،وەک ەلژمارەاكندا دەردەکەوێت ،کەلقی رۆژانمە ەلهەموو بەشتتتتتەاكین
کەمرت وەاڵمی پرستتت يارەاكنيان داوەتەوە ،هۆاكرەکەیش بپۆ کەمی پابەند بوون بوو
بەوەاڵمدانەوەی فۆرمەکە.
 ج -شتتتوێین نیشتتت تەجێبوون :بەپەلی يەکەم دەرەوەی شتتتار بە ( )118دووابرەورێژەی سەدی ( )%54.12و ەلپەلی دووەهەمیشدا انوشار بە ( )100دووابرە،
چونکە خوێنداكراین قۆانغی يەکەمی بەیش راگەايندن ،زۆربەی دەرەوەی شارن،
بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)2

گۆراوەاكن
رەگەز

تەمەن

قۆانغ

خش تەی ()2
زانياریی بنەڕەیت لێتوێژەران
دووابرە
بژاردەاكن
120
نێر
98
مێ
218
کۆ
165
20-18
15
23-21
31
26-24
7
 27بەرەو سەر
218
کۆ
84
يەکەم

٪
55.04
44.95
100
75.68
6.88
14.22
3.21
100
38.53

ریزبەندی
1
2
1
3
2
4
1
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شوێین
نیش تەجێبوون

دووەم
سێيەم
چوارەم
کۆ
تەەلفزيۆن
رۆژانمە
پەيوەندی گش یت
کۆ
انوشار
دەرەوەی شار
کۆ

66
42
26
218
30
14
24
68
100
118
218

30.27
19.26
11.92
100
44.11
20.58
35.29
100
45.87
54.12
100

2
3
4
1
3
2
2
1

 -3بەاكرهێنەری ميدايی نوێ
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيەاكین اتيبەت بە وەاڵمی لێتوێژەران ،دەردەکەوێت ەل( )٪90خوێ نداكران بەاكرهێنەری م ێدايی نوێن ،گوماین ت ێدا نیيە ئەم ژمارەيە
ئاستتاييە ،چونکە پێشتتکەوتین تەکنەلۆژاي و ئاستتاین بەاكرهێنان هۆاكرێکی بەهێزە
اتوەکو زۆربەی چنی وتوێژەاكین کۆمەڵگتتا رووبکەنە بەاكرهێنتتاین ميتتدايی نوێ،
بەئاستتتتتاین دەتوانن زۆرترین زانياری و جياوازی ەلبۆچونەاكن دەستتتتتت خبەن،
ەلداڕشتتتنت و پێداین زانيارييەاكن و تواانی بەشتتتدارکردین راستتت تەوخۆاين هەيە و
دەتوانن وەاڵمی زانيتتارييەاكن بتتدەنەوە ،هتتاواكت رێژەی ئتتازادی و بەرفراواین
زانيتتارييەاكن هۆاكرێکی تری بەهێزن بۆ زۆری بەاكرهێنتتان ،بۆ زانيتتاری زايتر
بڕوانە خش تەی (.)3
بەاكرهێنەران
بەڵێ
نەخێر
کۆی گش یت

خش تەی ()3
ئااي بەاكرهێنەری ميدايی نوێت
پەرش
بونەوە
ن
٪
دووابرە
90.825
198
0.289
0.917
9.174
20
100
218

ریزبەندی
1
2

 -4رۆژانە چەند اكت تەرخان دەکەيت بۆ بەاكرهێناین ميدايی نوێ
 هەر ەلبەر ئەو هۆاكرانەی ەلخشتتتت تەی ()3دا ابستتتتکران و دوای ئيجباربوون بۆخوێندن بەش ێوەی ئۆنالین و ئەلکرتۆین ،اكیت تەرخانکراو بۆ بەاكرهێناین مێدايی
نوێ بەرزدەبێتەوە ،کە 5اكتژمێر زايتر ( )%62.12خوێنداكران هەڵيان بژاردووە،
بۆتە پەلی يەکەم و انوەندە ژمێرەی خش تەکەش دەريدەخات ،ئاس یت بەاكرهێنان
بەرزە ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)4
خش تەی ()4
رۆژانە چەند اكت تەرخان دەکەيت بۆ بەاكرهێناین ميدايی نوێ
پەرش بونەوە ریزبەندی
ن
٪
دووابرە
ئامێرەاكن
1
62.12
123
5اكتژمێر زايتر
2
25.25
50
 2-1اكتژمێر
0.900
3.38
3
10.6
21
 4-3اكتژـری
4
2.02
4
ەل1اكتژمێر کەمرت
100
198
کۆیی گش یت
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 -5ەلڕێیی اكم ئامێرەوە بەاكری دەهێنیت
 بەهۆی ئاساین بەاكرهێنان و کەمی گرتین شوێن ەلانو گریفان و قەابرەی چبوک،هۆاكرێکی بەهێزە بۆ هەڵژباردن و زۆری بەاكرهێنتتتان ەلليەن لێتوێژارانەوە،
مۆابيتتل ەلپەلی يەکەمتتدا دێتتت بە ( )191دووابرە ،بۆزانيتتاری زايتر بڕوانە
خش تەی (.)5
ئامێر
کۆمپيوتەر
اتبلێت
مۆابيل
کۆی گش یت

خش تەی ()5
ه
ەلڕێ اكم ئامێرەوە ميدايی نوێ بەاكردە ێنیت
ریزبەندی
٪
دووابرە
2
2.52
5
3
1.01
2
1
94.46
191
100
198

 -6ميدايی نوێ بەچ مەبەستێک بەاكردەهێنیت
 دوای هەاڵوێرکردین وەاڵمەاكین لێتوێژەران دەردەکەوێتتت ،خوێنتتداكران ەلپێنتتاودەستتتتت تخستتتتتتین زانياری و هەواڵ زايتری مێدايی نوێ بەاكردەهێنن بە()104
دووابرە و ەلپەلی يەکەمدايە ،بەراورد بەپەيداکردین داهات کەتەهنا ( )1دووابرەی
هەيە و ەلدوا پەلی ریزبەنتتديتتدايە ،ئەمەش هۆاكرەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی
خوێنداكران بەهۆی خوێندنەوە ،زايتر هەوڵ دەدەن زانياری دەستتتتتتبخەن نەک
بيکەنە هۆاكرێک بۆ پەيداکردین داهات ،بۆزانياری زايتر بڕوانە خش تەی(.)6
خش تەی ()6
ميدايی نوێ بەچ مەبەستێک بەاكردەهێنیت
ن پەرش بونەوە ریزبەندی
٪
دووابرە
ئامێرەاكن
دەس تخستین زانياری و
1
52.525 104
هەواڵ
دۆزينەوەی هەڵە و
5
2.020
4
رەخنەگرتن
2
18.686 37
بۆ اكتبەسەربردن
بەرزکردنەوەی ئاس یت
3
17.676 35
رۆش نبریی
1.76
2.43
پێگەايندین خود بۆ
ابزاڕی اكر و
4
7.575
15
دۆزينەوەی هەیل
اكرکردن
 ،پەروەردەکردین خود
6
1.010
2
ەلداانین پالن بۆ داهاتوو
7
0.505
1
پەيداکردین داهات
100
198
کۆیی گش یت
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خش تەی ()7
ئااي بۆ دەس تخستین پەايمەاكن پشت بەميدايی نوێ دەبەس تیت
ریزبەندی
٪
دووابرە
بەاكرهێنەران
1
50.50
100
بەڵێ
2
49.49
98
نەخێر
100
198
کۆی گش یت

 -8زايتر گرنگی بەاكم جۆری رووداو دەدەيت کەەل پێگەئەلکرتۆنیيە کوردييەاكندا
باڵوکراوەتەوە
 دوای هەاڵوێرکردین وەاڵمەاكین لێتوێژەران ،دەردەکەوێتتت ،خوێنتتداكران زايترگرنگی بە رووداوە انوخۆييەاكن دەدەن بەرێژەی ( )%97بەروارد بەرووداوە
دەرەکييەاكن ،ئەمەش هۆاكرەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ابرۆدۆخە نەخوازراوەی
کێشتتتتتە انوخۆييەاكن و هەرێمييەاكن هێناوێتيە ئاراوە ،جگەەل کێشتتتتتەی پەاتی
کۆرۆان ) (Covid-19دروس یت کردووە ،پرس ياری خش تەی ( )8بەش ێوازێکی
کراوە ئاڕاس ت تەی خوێندکران کراوە ،هەربۆيە دەرکەوتووە ژمارەی خوێنداكران کەم
بۆتەوە بۆ ( )100خوێنتداكر ،چونکە تەهنتا ئەو ژمتارەی خوێنتداكرانە گرنگی بە
رووداوەاكین انو پێگە ئەلکرتۆنیيە کوردييەاكن دەدەن ،دەرکەوتووە زۆربەی
خوێنداكران گرنگی بە رووداوە انوخۆييەاكن دەدەن ،واتە لێرەدا زايتر تیشتتتتتک
خراوەتەسەر ئەوەی خوێنداكران اتچەند گرنگی بەرووداوەاكن دەدەن ،کە ەل پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكندا باڵوکراونەتەوە ،بۆزانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)8
خش تەی ()8
زايتر گرنگی بەاكم جۆری رووداو دەدەيت کەەل پێگەئەلکرتۆنیيە کوردييەاكندا باڵوکراوەتەوە
پەرش بونەوە ریزبەندی
ن
٪
رووداو دووابرە
1
97
97
انوخۆیی
0.171
1.03
2
3
3
دەرەیک
کۆی
100
100
گش یت

 -9اكم جۆری پێگەی ئەلکرتۆین زايتر بەاكردەهێنیت
 پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن بەهۆی گرنگيتتتان ەلپێتتتداین زانيتتتاری انوخۆیی و دەرەیکبەجەماوەر ،هۆاكرێکن بۆ زايتر بەاكرهێنان و دروس تکردین بڕوا لی خوێنداكران
هەر بۆيە پێگە فەرمييەاكن ەلپەلی يەکە مدا دێت بە ( )97دووابرە ،هەر ەلبەر
دەرکەوتین تە کنە لۆژايی اتزە و فەراهە م بوین زا نيتتتارييەاكن ەلستتتتتەر پ ێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن ەلهەموو اكت و شتتتوێنێکدا ،هۆاكری بەهێزن بۆ پشتتتت بەستتتنت
پێگە ئەلکتۆنیيەاكن ،بۆزانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)9

 -7ئااي بۆ دەس تخستین پەايمەاكن پشت بەميدايی نوێ دەبەس تیت
 دوای هەاڵوێکردین وەاڵمەاكین لێتوێژەران دەردەکەوێتتتت ،کە ەلکۆی ()198بە شاداربووی ميدايی نوێ تەهنا ( )100کە س يان ،پ شت بەپەايمی ميدايی نوێ
دەبەستتتتتنت بۆ تێرکردین خواستتتتتت و زانيارييەاكنيان و ( )98کەستتتتت يان پشتتتتت
بەئامڕازی تری ميدايی دەبەسنت ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)7
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خش تەی ()9
اكم جۆری پێگەی ئەلکرتۆین زايتر بەاكردەهێنیت
انوەرۆک
زانياری گش یت
ئايیین
رۆش نبریی
تەندروس یت
هونەر
وەرزیش
تەکنەلۆژی
ئابوری
سەرابزی
ژينگەیی
س يایس
پەروەردەیی
کۆیی گش یت

دووابرە
28
17
17
12
6
4
4
3
3
2
2
2
100

٪
28
17
17
12
6
4
4
3
3
2
2
2
100

ن

پەرش بونەوە

7.05

3.71

ریزبەندی
1
2
3
4
5
6
7

 -10اكتێک زانيارييەک وەردەگريت بەاكم رێگە اكرلێک دەکەيت ەلگەڵيدا
 دوای هەاڵوێکردین وەاڵمی لتوێژەران دەردەکەوێتتت ،ەلاكیت اكرلێکردین ەلگەڵانوەرۆیک پەايمەاكین انو ميتدايی نوێ ،خوێنتداكران ەلڕێگەی ( )Likeاكرل ێک
دەکەن ،کەەلپەلی يەکەمدا دێت بە ( )46دووابرە و کەمرتین خوێنداكر ەلڕێگەی
رەخنەگرتن ەلزانيتتارييەاكن و راستتتتت تکردنەوەی هەڵەاكین انوی اكرلێتتک ەلگەڵ
انوەرۆیک پەايمەاكن دەکەن کەەلپەلی کۆاتيتتدايە و تەهنتتا ( )2دووابرەی هەيە،
هۆاكرەکەیش ئاساین ئەجنامداین اكرەکەيە و خوێنداكران دەاينەوێت کەمرتین اكت
تەرخانبکەن بۆ اكرلطکردن ەلگەڵ پەايمەاكن ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خشتتتتت تەی
(.)10
خش تەی ()10
اكتێک زانيارييەک وەردەگريت بەاكم رێگە اكرلێک دەکەيت ەلگەڵيدا
پەرش بونەوە ریزبەندی
ن
٪
دووابرە
ئامێرەاكن
2
27
27
Comment
1
46
46
Like
5
3
3
Share
3
12
12
View
4
10
10
Post
1.36
2.38
رەخنەگرتن
ەلسەر
6
2
2
زانيارييەکە و
راس تکردنەوەی
هەڵەاكین انوی
100
100
کۆیی گش یت

 -11اكم جۆرە انوەرۆکە  Shareدەکەيت
 دوای اكرلێکردن و دەرکەوتین فيدابک و اكریگەری ئەو انوەرۆکەی خوێنداكرانبەری دەکەون ،خوێنداكران زايتر ەلڕێگەی شێرکردین زانياری گش تیيەوە ئاس یت
اكریگەری و فيدابکيان دەخەنەڕوو ،کە ( )28دووابرەی هەيە و ەلپەلی يەکەمدا
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دێت ،ەلپەلی دووەم و سێيەمدا هەردوو انوەرۆیک (ئايیین و رۆش نبریی) دێن بە
( )17دووابرە ،هۆاكری شتتتتت ێوازی اكریگەرييەکە دەگەڕێتەوە بۆ پێویستتتتت یت
خوێنتتداكران بەزانيتتاری گشتتتتت یت و خۆ رۆشتتتتت نبریکردین ،بەبەراورد بە ليەین
پەروەردەیی و س يایس و ژينگەیی ،کە چەند انوەرۆکێکی بەهێزن بۆ خوێنداكران،
بەاڵم بەهۆیی زۆر ابستتتتتکردن و بوونە هۆاكری رۆتیین خوێنداكران گرنگی بەم
جۆرە انوەرۆاكنە اندەن هەربۆيە تەهنا ( )2دووابرەاين تۆمارکردووە و ەلدوا پەلدان،
بۆ زانايری زايتر بڕوانە خش تەی (.)11
خش تەی ()11
اكم جۆرە انوەرۆکە  Shareدەکەيت
٪
دووابرە
پێگەاكن
97
97
فەرمييەاكن
3
3
انفەرمييەاكن
100
کۆی گش یت

ریزبەندی
1
2
100

 -12پشت بەاكم پێگەی ئەلکرتۆین کوردی دەبەس تیت
 ەلکۆی گش یت هەموو ئەو پێگە ئەلکرتۆنیيانەی ەلسەر ئاس یت کوردس تاند اهەن،خوێنداكران تەهنا پشتيان بە سێ پێگەی ئەلکرتۆین بە س تووە ،کەەلپەلی يەکەمدا
پێگەی ئەلکرتۆین رووداو نێتتت دێتتت بە ( )52دووابرە ،بەراورد بە پێگەی
کوردستتتتت تان  24بە ( )15دووابرە ،هۆاكرەکەیش بۆ ئەزمون و ئاستتتتت یت چالیک
پێگەاكن دەگەڕێتەوە ،کەرووداو وەک پێگەيەیک ئەلرتۆین توانيويەیت ژمتتارەيەیک
زۆری سەردانيکەران ەلخۆی کۆباكتەوە ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی ()12

پێگە
رووداو
NRT
K24
کۆی گش یت

خش تەی ()12
س
ت
پشت بەاكم پێگەی ئەلکرتۆین کوردی دەبە یت
ن پەرش بونەوە
٪
دووابرە
52
52
0.733
1.63
33
33
15
15
100
10

ریزبەندی
1
2
3

 -13ئەو هۆاكرانە چنی واتلێدەاكت انوەرۆکەاكن ەلڕێگەی پێگە کوردييەاكنەوە وەرگريت
 دوای هەاڵوێکردین وەاڵمی لێتوێژەران دەردەکەوێت ،کەهۆاكری تێگەیشتتتتنت بۆزمان کەزماین دایکە بە ( )76دووابرە ،ەلپەلی يەکە مدايە و انوەرۆکە اتزەاكن
ەلدوا پەلدايە بە ( )3دووابرە ،هۆاكرەکەیش بۆ کەمی هەبووین زانياری ەلستتتتتەر
زماین بێ گانە و نەبووین انوەرۆیک اتزەی اتيبەت بەگۆڕاناكرييە جهيانیيەاكن ەلانو
پێگەاكندا ،ەلئەجنامی داخراوی قوریس بۆ گەشتتتتت تکردن هەر ەلدابيکردین ڤزیا و
بڕی تێچوون و کەمی دا هات بۆ فێربوین زماین جياواز ەلزماین دا یک ،هۆاكر
گەلێکن بۆ پشتتت بەستتنت بەپێگە کوردييەاكن ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خشت تەی
(.)13

جمةل جامعة التمنية البرشية
خش تەی ()13
ئەو هۆاكرانە چنی واتلێدەاكت انوەرۆکەاكن ەلڕێگەی پێگە کوردييەاكنەوە وەرگريت
پەرش بونەوە ریزبەندی
ن
٪
دووابرە
هۆاكر
تێگەیشتمن بۆ
1
76
76
زمانەکەيە
گرنگيدان بۆ
2
3.71
7.05
21
21
رووداوە
انوخۆييەاكن
انوەرۆکەاكن
3
3
3
اتزەن
100
100
کۆیی گش یت

 -14پەايم و زانيارييەاكین انو پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن هۆاكرێک بوون بۆ چالک بونت و
گۆڕينەوەی شوێنت ەلگەڵ نێرەر
 ەلاكیت وەرگرتین زانيارييەاكن و پەايمەاكین انو پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن و دروس تکردیناكریگەری ەلستتتتەر خوێنداكران بۆ گۆڕيین شتتتت ێوازی مامەڵە و گۆڕێین پێگەاين
ەلانو ميدايی نوێدا ،بژاردەی بونە وەرگرێکی چالک و نێرەر و وەرگر ەليەکاكتدا،
ەلپەلی يەکەمدا دێن بە ( )32دووابرە ،بەبەراورد بە دروستتتتتتنەکردین اكریگەری
ەلستتتتتەر خوێنداكران ،کە ( )14دووابرەی هەيە ،هۆاكرەکەیش دەگەڕێتەوە بۆ
ئەوەی ،کەميدايی نوێ بۆتە ئامڕازێک بۆ دەرخستین دەنگە کپەاكن و شاراوەاكن
و نەهێشتین وەرگر و نێرەر بۆ پەايمەاكن ،بەڵکو هەردووکيان ەليەکاكتدا هەردوو
رۆڵەکە دەگێڕن ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)14
خش تەی ()14
پەايم و زانيارييەاكین انو پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن هۆاكرێک بوون بۆ چالک بونت و گۆڕينەوەی
شوێنت ەلگەڵ نێرەر
پەرش بونەوە ریزبەندی
ن
٪
دووابرە
بژاردە
بويتە وەرگرێکی
32
32
چالک
1
بويتە نێرەر و وەرگر
32
32
ەليەکاكتدا
0.517
2.12
بوتيە نێرەرێکی
2
22
22
چالک
هيچ اكریگەری
3
14
14
ەلسەرم نەبووە
100
100
کۆیی گش یت

 -15جگەەلپێگە فەرمييەاكن اكم شۆش ياڵ ميداي زايتر بەاكردەهێنیت بۆ وەرگرتین
پەايمەاكن
 خوێنداكران جگەەل پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن بۆ دەستتتت تخستتتتتین زانياری و پەايمەاكنپشت بەچەندین سۆش ياڵ ميدايی جياواز دەبە سنت ،کەەلهەموواين بەانوابنگرت
سۆش ياڵ ميدايی فەیس بوکە بە ( )74دووابرە و ەلپەلی يەکەمدايە ،بەبەراورد بە
ستتتتتۆشتتتتت يتتاڵ ميتتداي تيتتک تۆک ،کە ( )1دووابرەی هەيە و ەلدوا پەلدايە،
هۆاكرەکەیش دەگەڕێتەوە بۆ انوابنگ و ئاستتتتت یت گرنگی ستتتتتۆشتتتتت ياڵ ميدايی
فەیس ت بوک ،کە ەلڕووی مێژووە ەلپێش تيک تۆکە و زانياری اببەیت هەمەڕەنگی
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زايتری تێدايە و چەندین خزمەتگوزاری جۆراوجۆر ەلخۆ دەگرێت ،هاواكت
پەيوەندی بەهێزی ەلگەڵ ەلستتتتۆشتتتت يال ميدايی ئينستتتتاتگرامدا هەيە ،هەروەها
رۆژانە بەشت ێوەيەیک چالک ( )260مليۆن مرۆڤ ەلستتەر ئەم ستتۆشت ياڵ ميداييە
اكردەکەن ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە خش تەی (.)15
خش تەی ()15
جگەەلپێگە فەرمييەاكن اكم شۆش ياڵ ميداي زايتر بەاكردەهێنیت بۆ وەرگرتین انوەرۆکەاكن
ریزبەندی
پەرش بونەوە
ن
٪
ئامێرەاكن دووابرە
1
74
74
فەیس بوک
10
10
ئينس تاگرام
2
6
6
تويتەر
1.26
1.67
3
5
5
س ناپچات
4
4
4
يوتيوب
5
1
1
تيک تۆک
100
کۆیی گش یت 100

 -16پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و شوێن
ەلسەر رادهی پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى (رەگەز و شتتتتتوێنەوە) ،ستتتتتامپڵی توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە
( )100لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:
 ا -رەگەز :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ) بە ( )69دووابرەو انوە ندی ریزبە ندی ( )53.81و رەگەزی (نێر) بەژمارەی ( )31و انوە ندی
ریزبەندی ( ،)43.13هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ( )14.46و لداین پێوەری
( )1.64و ئا س یت بەڵگەداری ( )0.079دەردەکەوێت ،هيچ جياوازييەک ەلنێوان
هەردوو رەگەزدا نیيە ،چونکە ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری بەرزترە ەل ( ،)0.05بەاڵم
ەلستتتتەر ئاستتتت یت رەگەزەاكن بەجودا و بەپێیی انوەندی ریزبەندی رەگەزی (مێ)
زايتر پشتتتتت یت پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن بەستتتتت تووە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
هۆاكری زايتر گرنگيدان بەپەايمی پيگە ئەلکرتۆنیيەاكن بەبەراورد بە رەگەزی نێر.
 بەاڵم بەهۆی تۆمارکردین ئاستتتتت یت بەڵگەداری بەڕێژەی ( )0.363کەڕێژەکەی ەل( )0.05زايترە بۆيە هيچ جياوازييەیک ئاماری بەدی انکرێت ەلنێوانياندا.
 ب -شتتوێین نیشتت تەجێبوون :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ)بە ( )56دووابرە و انوەنتتدی ریزبەنتتدی ( )44.27و رەگەزی (نێر) بەژمتتارەی
( )44و انوەندی ریزبەندی ( ،)58.43هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ()14.46
و لداین پێوەری ( )1.64و ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.013دەردەکەوێتتت،
جياوازی ەلنێوان هەردوو رەگەزدا دەردەکەوێت ەلگۆڕاوی شتتتتتوێندا ،چونکە
ئاستتتتت یت بەڵگەداری نزمرتە ەل ( ،)0.05زايتر بەلی (انوشتتتتتتار)دا دەڕوات،
هۆاكرەکەیش بۆ ئاساین دە س تخستین ئەنتەرنێت و ئاس یت بژێوی خەڵکی انوشار
دەگەڕێتەوە ،بۆ زانياریی زايتر بڕوانە خش تەی ژمارە (.)16
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خش تەی ()16
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و شوێن ەلسەر رادهی
پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
ژمارە
رەگەز
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
43.13
31
نێر
1.75 0.079
1.64 14.46
53.81
69
مێ
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
شوێین
ژمارە
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
نیش تەجێبون
58.43
44
انوشار
1.77 0.013
1.64 14.46
44.27
دەرەوەی شار 56

 -17پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن و ئامڕازی
بەاكرهێنان ەلسەر رادهی پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى گتۆڕاوی (تەمەن و ئتتتامتڕازی بەاكرهتێتنتتتان) ،ەلليەن ستتتتتتتتا م پ ڵی
توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە ( )100لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:
 ا -تەمەن :بەپێیی پەلبە ندی انوە ندی ریزبە ندی تەمەین ( )23-21بە دووابرەی( )14و ( ،)58.61بەبەرزترین انوەندی ریزبەندی و ( -27بەرەوسەر) بەژمارەی
( )4و ( ،)38.50کەکەمرتین ئاس یت انوەندی ریزبەندی ( ،)38.50دەردەکەوێت
تەمەین ( )23-21زايتر پشتتت بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن دەبەستتنت بەراورد
بەتەمەنەاكین تر ،بەاڵم بەپێیی ئاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.339هيچ جياوازييەک
ەلنێوان ئاستتت تەاكین تەمەندا دەرانکەوێت ،چونکە رێژەکەی بەرزترە ەل (،)0.05
هۆاكرەکەیش بۆ زۆری هەبوین اكت و بەرەوپێشتتتچوین تەکنەلۆژاييە ،کەڕۆچۆتە
انو اكيە و ژايین هەموو اتکێک ەلسەر ئاس یت جهيان.
 ب -ئتتامڕاز :بەپێیی پەلبەنتتدی انوەنتتدی ریزبەنتتدی راديۆ بە ( )4دووابرە و( ،)59.88بەبەرزترین انوەنتتتدی ریزبەنتتتدی و (رۆژانمە) بە ( )7دووابرە و
( ،) 24.50کەکەمرتین ئاستتتتت یت انوە ندی ریزبە ندی هەيە ،دەردەکەو ێت راديۆ
زايتر پش یت پێبەسرتاوە ،بەراورد ئامڕازەاكین تر ،بەاڵم بەپێیی ئاس یت بەڵگەداری
( )0.061هيچ جياوازييەک ەلنێوان ئامڕازەاكندا دەرانکەوێت ،چونکە رێژەکەی
بەرزترە ەل ( ،)0.05هۆاكرەکەیش بۆ زۆری تێچون دەگەڕێتەوە ،بۆ زانيتتاریی
زايتر بڕوانە خش تەی ژمارە (.)17
خش تەی ()17
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن و ئامڕاز ەلسەر رادهی
پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
انوهندی انوەند لداین منرهی ئاس یت
اك2
تەمەن ژمارە
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ئازادی بەڵگەداری
46.82 51 20-18
58.61 14 23-21
3.363 0.339
3
1.64 14.46 54.44 31 26-24
– 27
38.50
4
بەرەوسەر
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ئامڕاز

ژمارە

7
رۆژانمە
تەەلفزيۆن 15
4
راديۆ
ميدايی نوێ 74

انوهندی
ڕیزبەندی
24.50
46.73
59.88
53.22

انوەند
ژمێرە
14.46

لداین منرهی ئاس یت
پێوەری ئازادی بەڵگەداری
1.64

3

0.061

اك2

7.371

 -18پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و
شوێن ەلسەر رادهی وەرگرتین پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن ەلليەن خوێنداكرانەوە
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى (رەگەز و شوێن) ،سامپڵی توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە ()100
لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:
 ا -رەگەز :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ) بە ( )69دووابرەو انوە ندی ریزبە ندی ( )53.81و رەگەزی (نێر) بەژمارەی ( )31و انوە ندی
ریزبەندی ( ،)43.13هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ( )14.46و لداین پێوەری
( )1.64و ئا س یت بەڵگەداری ( )0.079دەردەکەوێت ،هيچ جياوازييەک ەلنێوان
هەردوو رەگەزدا نیيە ،چونکە ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری بەرزترە ەل ( ،)0.05بەاڵم
ەلستتتتەر ئاستتتت یت رەگەزەاكن بەجودا و بەپێیی انوەندی ریزبەندی رەگەزی (مێ)
زايتر پشتتتت یت بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن بەستتتت تووە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
هۆاكری بووین اكیت زايتر وەک ەلکوڕان.
 بەاڵم بەهۆی تۆمارکردین ئاستتتتت یت بەڵگەداری بەڕێژەی ( )0.363کەڕێژەکەی ەل( )0.05زايترە بۆيە هيچ جياوازييەیک ئاماری بەدی انکرێت ەلنێوانياندا.
 ب -شتتوێین نیشتت تەجێبوون :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ)بە ( )56دووابرە و انوەنتتدی ریزبەنتتدی ( )44.27و رەگەزی (نێر) بەژمتتارەی
( )44و انوەندی ریزبەندی ( ،)58.43هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ()14.46
و لداین پێوەری ( )1.64و ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.013دەردەکەوێتتت،
جياوازی ەلنێوان هەردوو رەگەزدا دەردەکەوێت ەلگۆڕاوی شتتتتتوێندا ،چونکە
ئاستتت یت بەڵگەداری نزمرتە ەل ( ،)0.05زايتر بەلی (انوشتتتار)دا دەڕوات ، ،بۆ
زانياریی زايتر بڕوانە خش تەی ژمارە (.)18
خش تەی ()18
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و شوێن ەلسەر رادهی
وەرگرتین پەايمی پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن ەلليەن خوێنداكرانەوە
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
ژمارە
رەگەز
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
43.13
31
نێر
1.75 0.079
1.64 14.46
53.81
69
مێ
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
شوێین
ژمارە
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
نیش تەجێبون
55.13
44
انوشار
1.77 0.147
2.55 9.33
دەرەوەی
46.87
56
شار
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 -19پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن و ئامڕازی
بەاكرهێنان ەلسەر رادهی پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى گتۆڕاوی (تەمەن و ئتتتامتڕازی بەاكرهتێتنتتتان) ،ەلليەن ستتتتتتتتا م پ ڵی
توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە ( )100لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:
 ا -تەمەن :بەپێیی پەلبە ندی انوە ندی ریزبە ندی تەمەین ( )23-21بە دووابرەی( )14و ( ،)58.61بەبەرزترین انوەندی ریزبەندی و ( -27بەرەوسەر) بەژمارەی
( )4و ( ،)38.50کەکەمرتین ئاس یت انوەندی ریزبەندی ( ،)38.50دەردەکەوێت
تەمەین ( )23-21زايتر پشتتت بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن دەبەستتنت بەراورد
بەتەمەنەاكین تر ،بەاڵم بەپێیی ئاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.339هيچ جياوازييەک
ەلنێوان ئاستتت تەاكین تەمەندا دەرانکەوێت ،چونکە رێژەکەی بەرزترە ەل (،)0.05
هۆاكرەکەیش بۆ زۆری هەبوین اكت و بەرەوپێشتتتچوین تەکنەلۆژاييە ،کەڕۆچۆتە
انو اكيەی ژايین هەموو اتکێک ەلسەر ئاس یت جهيان.
 ب -ئتتامڕاز :بەپێیی پەلبەنتتدی انوەنتتدی ریزبەنتتدی راديۆ بە ( )4دووابرە و( ،)59.88بەبەرزترین انوەنتتتدی ریزبەنتتتدی و (رۆژانمە) بە ( )7دووابرە و
( ،) 24.50کەکەمرتین ئاستتتتت یت انوە ندی ریزبە ندی هەيە ،دەردەکەو ێت راديۆ
زايتر پش یت پێبەسرتاوە ،بەراورد ئامڕازەاكین تر ،بەاڵم بەپێیی ئا س یت بەڵگەداری
( )0.061هيچ جياوازييەک ەلنێوان ئامڕازەاكندا دەرانکەوێت ،چونکە رێژەکەی
بەرزترە ەل ( ،)0.05هۆاكرەکەیش بۆ زۆری تێچونین کەمی ستتتتتەرچتتتاوەی
ئامڕازەاكن دەگەڕێتەوە ،بۆ زانياریی زايتر بڕوانە خش تەی ژمارە (.)19
خش تەی ()19
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن و ئامڕازی بەاكرهێنان
ەلسەر رادهی پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
انوهندی انوەند لداین منرهی ئاس یت
اك2
ژمارە
تەمەن
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ئازادی بەڵگەداری
46.82 51
20-18
58.61 14
23-21
3.36 0.339
3
1.64 14.46
54.44 31
26-24
38.50
- 27بەرەوسەر 4
انوهندی انوەند لداین منرهی ئاس یت
اك2
ژمارە
ئامڕاز
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ئازادی بەڵگەداری
19.21
7
رۆژانمە
37.47 15
تەەلفزيۆن
14.55 0.002
3
2.55 9.33
58.50
4
راديۆ
ميدايی نوێ 55.67 74

 -20پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و شوێن
ەلسەر رادهی پشتبەستین خوێنداكران بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
 دواى هەاڵوێرکردین زانياريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتەلڕووى (رەگەز و شتتتتتوێنەوە) ،ستتتتتامپڵی توێژينەوەکەمان کە ژمارەاين دەگاتە
( )100لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:

31

 ا -رەگەز :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ) بە ( )69دووابرەو انوە ندی ریزبە ندی ( )53.81و رەگەزی (نێر) بەژمارەی ( )31و انوە ندی
ریزبەندی ( ،)43.13هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ( )14.46و لداین پێوەری
( )1.64و ئا س یت بەڵگەداری ( )0.079دەردەکەوێت ،هيچ جياوازييەک ەلنێوان
هەردوو رەگەزدا نیيە ،چونکە ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری بەرزترە ەل ( ،)0.05بەاڵم
ەلستتتتەر ئاستتتت یت رەگەزەاكن بەجودا و بەپێیی انوەندی ریزبەندی رەگەزی (مێ)
زايتر پشتتتت یت بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن بەستتتت تووە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
هۆاكری بووین اكیت زايتر وەک ەلکوڕان.
 بەاڵم بەهۆی تۆمارکردین ئاستتتتت یت بەڵگەداری بەڕێژەی ( )0.363کەڕێژەکەی ەل( )0.05زايترە بۆيە هيچ جياوازييەیک ئاماری بەدی انکرێت ەلنێوانياندا.
 ب -شتتوێین نیشتت تەجێبوون :بەپێیی انوەندی ریزبەندی گۆڕاوەکە رەگەزی (مێ)بە ( )56دووابرە و انوەنتتدی ریزبەنتتدی ( )44.27و رەگەزی (نێر) بەژمتتارەی
( )44و انوەندی ریزبەندی ( ،)58.43هەردووکيان بەانوەندە ژمێرەی ()14.46
و لداین پێوەری ( )1.64و ئتتاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.013دەردەکەوێتتت،
جياوازی ەلنێوان هەردوو رەگەزدا دەردەکەوێت ەلگۆڕاوی شتتتتتوێندا ،چونکە
ئاستتت یت بەڵگەداری نزمرتە ەل ( ،)0.05زايتر بەلی (انوشتتتار)دا دەڕوات ، ،بۆ
زانياریی زايتر بڕوانە خش تەی ژمارە (.)20
خش تەی ()20
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی رەگەز و شوێن ەلسەر رادهی
اكرلێکردین خوێنداكران ەلگەڵ پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
ژمارە
رەگەز
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
43.13 31
نێر
1.75
0.079
1.64 14.46
53.81 69
مێ
انوهندی انوەند لداین ئاس یت بە بەهای
شوێین
ژمارە
T
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ڵگەداری
نیش تەجێبون
48.82 44
انوشار
1.01
0.606
4.14 15.37
دەرەوەی
51.82 56
شار

 -21پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن ەلسەر
رادهی اكرلێکردین خوێنداكران ەلگەڵ پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
 دواى هەاڵوێرکردین زانيتتاريیيە بنەڕەتیيەاكین اتيبەت بە لێتوێژەران ،دەردەکەوێتتتەلڕووى گۆڕاوی (تەمەن و ئامڕازی بەاكرهێنان) ،ەلليەن ستتتتتامپڵی توێژينەوەکەمان
کە ژمارەاين دەگاتە ( )100لێتوێژەر ،بەمش ێوەيەيە:
 ا -تەمەن :بەپێیی پەلبە ندی انوە ندی ریزبە ندی تەمەین ( )23-21بە دووابرەی( )14و ( ،)58.61بەبەرزترین انوەندی ریزبەندی و ( -27بەرەوسەر) بەژمارەی
( )4و ( ،)38.50کەکەمرتین ئاس یت انوەندی ریزبەندی ( ،)38.50دەردەکەوێت
تەمەین ( )23-21زايتر پشتتت بە پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن دەبەستتنت بەراورد
بەتەمەنەاكین تر ،بەاڵم بەپێیی ئاستتتتت یت بەڵگەداری ( )0.339هيچ جياوازييەک
ەلنێوان ئاستتت تەاكین تەمەندا دەرانکەوێت ،چونکە رێژەکەی بەرزترە ەل (،)0.05
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هۆاكرەکەیش بۆ زۆری هەبوین اكت و بەرەوپێشتتتچوین تەکنەلۆژاييە ،کەڕۆچۆتە
انو اكيەی ژايین هەموو اتکێک ەلستتتەر ئاستتت یت جهيان ،بڕوانە خشتتت تەی ژمارە
(.)21
خش تەی ()21
پێوهری (كروساكڵ) بۆ اتقيكردنەوهی ئاس یت اكریگەری گۆراوی تەمەن ەلسەر رادهی اكرلێکردین
خوێنداكران ەلگەڵ پەايمی پێگەئەلکرتۆنیيەاكن
انوهندی انوەند لداین منرهی ئاس یت بە
اك2
تەمەن ژمارە
ڕیزبەندی ژمێرە پێوەری ئازادی ڵگەداری
39.99 51 20-18
67.14 14 23-21
14.51 0.002
3
4.14 15.37
59.27 31 26-24
- 27بەرەوسەر 58.25 4

 -22ئاس یت اكریگەری ميدايی نوێ ەلسەر خوێنداكراین بەیش راگەايندن
دوای هەاڵوێکردین وەاڵمەاكین لێتوێژەران دەردەکەوێت ،ميدايی نوێ اكریگەری
بەهێزی ەلسەر خوێنداكراین زانکۆ بەیش راگەايندن دروس تکردووە ،چونکە ئاس یت
بەڵگەداری ،کەدەاكتە ( )0.000چبوکرتە ەلئاس یت بەڵگەداری ( ،)0.05کەزايتر بەلی
هەڵژباردەی (هەندێکجار)دا دەڕوات ،چونکە انوەندی خش تەیی و انوەندی گرمیانەیی،
جياوازييەیک ئەتۆاين تێدا نیيە ،هۆاكرەکەیش پێداویس یت خوێنداكرانە بە ئەنتەرنێت و
زانيارييەاكن بەاتيبەتیش ەلماوەی سەرهەڵداین پەاتی کۆرۆان ،بۆ زانياری زايتر بڕوانە
خش تەی (.)22
خش تە ()22

 -1اتچ رادەيەک بۆ
وەرگرتین زانياری
پشت بە ميدايی
نوێ دەبەس تیت؟
 -2اتچەند دڵنيايت
ەلڕاس تگۆیی
انوەرۆکەاكین پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن؟
 -3انوەرۆکەاكن
هۆاكرێکن بۆ
راکێشاین
سەرجنت؟
 -4انوەرۆیک انو
پێگەاكن توانيواينە
واتلێبکەن پێویست

هەندێکجار

هەرگزی

ن

زۆرجار
چ

%

چ

%

چ

ڕیزبەندی

اكریگەری

ئاست

ئاس یت اكریگەری ميدايی نوێ ەلسەر خوێنداكراین بەیش راگەايندن

%

1.78 10.55 23 44.95 98 44.49 97

7

بێاليەن

1.98 3.66 8 82.11 179 14.22 31

5

بێاليەن

1.95 10.09 22 75.68 165 14.22 31

6

بێاليەن

2.06

3

بێاليەن

3

3

88

88

9

9
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بەسەرچاوەی تر
نەبێت بۆ وەرگرتین
زانياری؟
 -5تەهنا
پێگەئەلکرتۆنیيە
انوخۆييەاكن
دەتوانن
نیيە
1 2.34 37 37 60 60 6 3
داخوازييەاكنت بۆ
وەرگرتین
انوەرۆەاكکن پڕ
بکەنەوە؟
 -6ئااي
پێگەفەرمييەاكن،
هۆاكرێکن بۆ
 2 2.12 20 20 72 72 8 8بێاليەن
چالک بونت
ەلسەر بەاكرهێناین
ميدايیی نوێ؟
 -7انوەرۆیک پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن
هۆاكرێک بون بۆ
 4 2.05 13 13 79 79 8 8بێاليەن
بەرزکردنەوەی
ئاس یت
رۆش نبریيت؟
بێاليەن
2.04
کۆی گش یت
ئاس یت بەڵگەداری  0.000انوهندی T 87.748بەهای
منرهی ئازادی 99
خش تەیی  14.28انوهندی گرمیانە 14

دەرئەجنامی توێژينەوەکە:
دوای هەاڵوێرکردین گشت زانيارييەاكن و وەرگرتین وەاڵمی خوێنداكراین بەیش
راگەايندن و راڤەکردن و ش يکردنەوەی وەاڵمەاكن توێژەر گیش تە ئەم دەرئەجنامانەی
لی خوارەوە:
 -1بەپێیی وەاڵمەاكن و ش يکردنەوەی خش تەاكن ،دەردەکەوێت خوێنداكران بەیش
راگەايندن ،بۆ دەس تخستین زانيارييەاكن پشت بەميدايی نوێ و پەايمەاكین پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن دەبەسنت.
 -2خوێنداكراین بەیش راگەايندن اكرلێک ەلگەڵ پەايمەاكین پێگە ئەلکرتۆنیيەاكن
دەکەن ،ميدايی نوێش هۆاكرێکە بۆ ئەو اكرلێکردنە ،بەاتيبەتیش بۆ وەرگردتین
زانياری اتزە ەلميدايی نوێدا.
 -3بەپێیی خش تەاكن دەردەکەوێت خوێنداكراین بەیش راگەايندن ،بەاكرهێنەرێکی
چالیک ميدايی نوێن و بەردەوام و رۆژانە بەاكری دەهێنن.
 -4ئەجنامەاكن دەريدەخەن رەگەزی مێ زايتر بەاكرهێنەر و اكرلێک دەکەن ەلگەڵ
پەايمەاكن.
 -5خوێنداكراین انوشار تواانی بەاكرهێنان و پشت بەس تنيان بە پەايم و پێگە
ئەلکرتۆنیيەاكن زايترە وەک ەلخوێنداكراین دەرەوەی شار ،ئەمەش هۆاكرەکەی بۆ
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خراپیی ئەنتەرنێت و بڕی تێچونە ەلدەرەوەی شارەاكن ەلگەڵ ئاس یت بژێوی
.دانیش تواین دەرەوەی شار
:راس پاردە و پێشنيارەاكن
پێشنيارەاكن
 پێویس تە پێگە ئەلکرتۆنیيە کوردييەاكن زايتر گرنگی بەباڵوکردنەوەی هەواڵی اتزە-1
. ەلپێناو رازیکردین خواس یت جەماوەر،بەسەرچاوەی ابوەڕ پێکراو بدەن
 ەلهەموو اكت و شوێنکدا بەئاساین دەست، پەايمەاكن بەش ێوازێک بن-2
.بەاكرهێنەران بکەون
. ئاس یت خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت بەرزبکرێتەوە و بڕی تێچوو کەم بکرێتەوە-3
راس پاردە
 ئەجنامداین توێژينەوە ەلسەر رادەی گرنگی پەايمە ميدايييەاكن ەلپێگە-1
.ئەلکرتۆنیيەاكندا
. هەڵسەنگاندن بۆ ئەو پەايمانەی ەلپێگە ئەلکرتۆنیيەاكندا باڵو دەکرێنەوە-2

سەرچاوەاكن
:پەرتویک ئینگلزیی
Lester, P. M., Visual communication: images with messages. Boston. MA,
Wadsworth, 2011.

:پێگەی ئەلکرتۆین
HuffPost UK, 21 YEARS LATER: World's First Website Still Online.
[https://www.huffingtonpost.com/2012/08/06/worlds-firstwebsite_n_1747476.html, 2018.
Merriam-webster.com. Definition of WEBSITE. https://www.merriamwebster.com/dictionary/website, 2018
https://www.w3.org/History/19921103hypertext/hypertext/WWW/TheProjec
t.html
Oxford Dictionaries | English, new media | Definition of new media in English
by
Oxford
Dictionaries.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/new_media, 2018.
Techopedia.com. What is New Media? - Definition from Techopedia
https://www.techopedia.com/definition/416/new-media, 2018.
www.dictionary.com.
the
definition
of
website.
https://www.dictionary.com/browse/website, 2018.
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التأصيل القانوين ملبدأ واجب املقاضاة يف اجلرامئ ذات الطابع العاملي
محمد رش يد

حسن 1,2

و أواز

عساف مولود3

 1قسم القانون ،لكية القانون و الس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمی كوردس تان ،العراق
 2لكية القانون و الس ياسة ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اقلمی كوردس تان ،العراق
 3طالبة دکتوراە
املس تخلص -أصبحت احلدود بني القانون ادلويل والقانون ادلاخيل متقاربة إارتباط ًا
بعمليات البناء الترشيعية املتأثرة ابلقواعد القانونية املكتوبة والعرفية ادلولية  ،وتضمني
هذه القواعد يف الاطار الترشيعي الوطين .وعىل ذكل فاإن معلية تدويل القوانني يه
معلية اإعادة توظيف القانون مث اإجنازه من قبل عديد من الفاعلني عىل الصعيد ادلويل.
فالتغريات اليت حصلت عىل مس توى العامل عىل الصعيد الس يايس والإقتصادي
والتكنولويج لكها أس باب دعت اإىل ترجيح أليات العاملية .فظهور وإازدايد الزناعات
املسلحة ادلاخلية وتفامق دور الفاعلني من غري ادلول ،وإازدايد الإفادة من ادلراسات املقارنة
يف القانون اجلنايئ وغريها من الس باب اليت نعرضها لحق ًا لكها أجربت املرشع الوطين
عىل املواكبة .
اإن التبادل القاعدي بني القانون ادلويل والقانون اجلنايئ الوطين أمر واحض،حيث أن
املتأمل يف قواعد القانون ادلويل اجلنايئ املوضوعية والإجرائية مهنا يس تنتج بسهوةل أن
هذه القواعد مقتبسة من الترشيعات الوطنية -سواء من نظم القانون العام أو نظم القانون
اخلاص ( املدين) -وبدورها فاإن هذه القواعد اليت أصبحت دولية تعود مرة أخرى ليك
تصبح وطنية يف حال اإلزتام ادلوةل بثوابت القانون ادلويل اجلنايئ ،وهذا ما ميكن أن
يصطلح عليه الإس تقبال والتبادل بني القانون ادلويل والقانون اجلنايئ الوطين.
اللكامت ادلاةل -واجب املقاضاة ،واجب التحقيق يف اجلرامئ ادلولية ،الاساس العريف
ملبدأ واجب املقاضاة ،الاساس املعاهدايت للتقايض.

املقدمة
املعلوم أن أحد مصادر القانون ادلويل اجلنايئ هو القواعد العامة للقانون ،أي املبادئ
العامة الثابتة يف الترشيعات الوطنية .ومن هنا جاءت أمهية اإيالء الإهامتم ابلبعد ادلويل
للقانون يف ضوء التداخل والتقارب الثقايف بني بين البرش ،وتطابق اهلموم املشرتكة عىل
خمتلف الصعدة بني مجيع أجناب الكون لك هذا يقتيض التقارب القانوين للقضاء أو
للتقليل أاثر وخماطر الزمات اليت حتيط ابلبرش ومن مضهنا اجلرامئ ادلولية واجلرامئ
املنظمة .و من الثابت يف القانون ادلويل ن ممارسة الاختصاص بصدد اجلرامئ ادلولية
واملنظمة نوعان :النوع الاول اإختياري و نقصد به ممارسة الاختصاص الترشيعي
الوطين اما النوع الثاين فهو ممارسة اإجبارية تنبثق مما يفرضه القانون ادلويل عىل ادلول
و اقصد هنا املعاهدات و العرف ادلويل.

أمهية البحث :ان العديد من الاهداف تتحقق من خالل التاين يف هذا املوضوع العلمي
فاملبدأ غدا أساس ًا لتحقيق العاملية يف س ياسة التجرمي الوطنية عىل الصعيد الوطين،و
أصبح جز ًء من القواعد الامرة يف القانون ادلويل العام  .و جتىل يف العديد من التفاقيات
ادلولية والاقلميية  .و ابلتايل من الامهية مباكن أن نشخص أمه ٌأطر هذا املبدا يف
التفاقيات ادلولية الشارعة .فالعديد من التفاقيات ادلولية أكدت عىل هذا املبدأ من
منطلق رضورة أن تكون جز ًء من املسار الترشيعي يف ادلول املصادقة عىل هذه
التفاقيات و ليس لي سب أخر  .و ابلتايل فهذا املبدأ يف القانون ادلويل مرده اىل
الترشيع الوطين و خطاب من املرشع ادلويل اىل املرشع اجلنايئ الوطين ل إاللزتام به عىل
صعيد الترشيعات الوطنية .فاللزتام به جتس يد للتضامن ادلويل من قبل املرشع الوطين
يف مواهجة الاجرام ادلويل املهدد للمن و السمل ادلوليني .
اإشاكلية ادلراسة :و تمكن الاشاكلية هنا يف ان العراق قد صادق عىل العديد من
التفاقيات ادلولية ذات الصةل ابلتعامل مع اجلرامئ ادلولية و هذه التفاقيات قد تضمنت-
يف عديد كبري مهنا -واجب املقاضاة و التحقيق يف هذه اجلرامئ .و لكن مل تقم ادلوةل
العراقية بتجس يد هذا الامر عىل الصعيد الترشيعي الوطين.حيث ان النقص الترشيعي
ما زال خصوصية اثبتة ترشيعية يف النظام القانوين اجلنايئ العرايق خبصوص العديد من
اجلرامئ ادلولية و اجلرامئ املنظمة عرب الوطنية .مبعىن ان املرشع اجلنايئ العرايق مل يقم حلد
الان بتعديل الترشيع اجلنايئ العرايق ،ليك يواكب مع املعطيات القانونية ادلولية.و من
جانب أخر ميكن أن نضيف اإشاكلية أخرى  .مبعىن ان العديد من هذه الالزتامات
القانونية و اإن اصبحت -نظر ًاي -جز ًء من الترشيع الوطين العرايق ،اإل ان مسار تطبيق
هذه التفاقيات ادلولية اليت متت املصادقة علهيا وطني ًا و اصبحت جز ًء من الترشيع
اجلنايئ الوطين مل يطبق معلي ًا ،لصعوبة تطبيق التفاقية ادلولية امام القضاء اجلنايئ .و
لعدم اإعتياد القضاء العرايق عىل تطبيق التفاقيات ادلولية يف قراراهتا القضائية  .و لعدم
تضمني هذه القوانني عىل شق العقاب  .فصحيح ان العديد من هذه التفاقيات قد
صدرت ترشيعات خاصة هبا من خالل قانون التصديق عىل املعاهدات ذات الصةل
،اإل ان بعضها مل يتبلور بعد عىل الصعيد القضايئ يف التطبيقات القضائية.مبعىن ان ادلوةل
العراقية و العديد من ادلول مل تتخذ اخلطوات الترشيعية الالزمة للمقاضاة فال ميكن
حتقيق العاملية من خالل التطبيق اذلايت .
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جمةل جامعة التمنية البرشية
أهداف البحث :ميكن تلخيص أهداف البحث ابلنقاط التية:
 -1بيان املقصود مببدأ واجب املقاضاة خبصوص اجلرامئ ذات الطابع العاملي ؛
 -2اإبراز ذاتية املبدأ و متيزيه عن مفاهمی واجب البحث و واجب الوصول اىل
احلقيقة؛ و واجب البحث يف القانون ادلويل اجلنايئ .
 -3البحث يف مدى اإنعاكس املبدأ يف القانون ادلويل التفايق و القانون ادلويل
العريف ،و مدى اإعتباره جز ًء من القواعد الامرة فيه ،
 -4اإس تقصاء جتليات املبدأ يف التفاقيات ادلولية وبيان احلمك القانوين للك اإتفاقية
دولية ذات صةل بتطبيق املبدأ ؛
 -5أليات جتس يد املبدأ يف الترشيع اجلنايئ الوطين و مدى اإعتبار الالزتام ابملبدأ
مقياس ًا لتحقيق العاملية يف س ياسة التجرمي.
مهنجية البحث :نعمتد يف حبثنا هذا عىل املهنج التحلييل و وذكل من خالل حتليل
النصوص القانونية ادلولية ذات الصةل ابلطبيعة اجلدلية ،و حناول قدر الاماكن تأصيل
و حتليل هذه الفكرة املس تحدثة و حتديد أبعادها يف التفاقيات ادلولية من خالل
التحليل و الاس تنباط لنصوص التفاقيات ادلولية و املقارنة بني أحاكم هذه التفاقيات
ادلولية و التباين القانوين بني هذه التفاقيات خبصوص الكيفية اليت اإنعكست فهيا هذا
املبدأ من حيث النطاق و الااثر  .انهيك عن اإتباع املهنج الاس تقرايئ للقضاء ادلويل
يف كيفية تأكيده لهذا املبدأ من خالل القرارات القضائية ذات الصةل.
خطة البحث :ستمت تقس می هذه ادلراسة اىل مبحثني نتناول يف المبحث الاول التعريف
مببدأ واجب التحقيق واملقاضاة و تأصيهل الفلسفي ونطاقه و نقسمه اىل ثالثة مطالب
:خنصص املطلب الاول لبيان مفهوم مبدأ واجب التحقيق و املقاضاة  ،و نتناول يف
املطلب الثاين التأصيل الفلسفي ملبدأ واجب التحقيق و املقاضاة .و خنصص املطلب
الثالث لنطاق املبدأ  .و نتناول يف املبحث الثاين الاساس القانوين التفايق و العريف
للمبدأ حيث خنصص املطلب الاول للبحث يف الاطار العميل للساس التفايق للمبدأ
و نتناول يف املطلب الثاين مساةل الاساس العريف للمبدأ.

املبحث الاول
التعريف مببدأ واجب التحقيق واملقاضاة و تأصيهل الفلسفي ونطاقه
اإن التحقيق واملقاضاة يف اجلرامئ ادلولية بشلك عام يشلك مكو ًان أساس ي ًا للعداةل الإنتقالية
وركزية أساس ية لدلفاع عن املصاحل والقمی ذات البعد العاملي ،خفطورة هذه اجلرامئ
وتأثريها عىل اجملمتع ادلويل تشلك هتديد ًا للمن والسمل ادلوليني تس توجب عىل ادلول
مالحقة وحمامكة مرتكبهيا وعدم اإفالهتم من العقاب وذكل ابإس ناد هممة مقع الإنهتأاكت
اجلس مية حلقوق الإنسان تطبيق ًا ملبدأ الاختصاص العاملي اإىل القضاء الوطين واذلي جيد
أساس ًا هل يف القانون ادلويل العريف والإتفايق ،ويمت ذكل عن طريق التعاون بني ادلول
لن يف مقع اجلرمية ادلولية مصلحة مشرتكة للك ادلول ول إالنسانية.
ومن أجل التأسيس لهذا املسار والتأكيد عىل رضورة اإتباع هذه الس ياسة يف التجرمي
الوطين فأن من الالزم أن جند الرضية اليت جيب عىل ادلوةل أن تستند علهيا لتحقيق
معاجلة هذا القصور القانوين وهذا الس ند جيد ذاته يف العديد من الإتفاقيات ادلولية اليت
صادقت علهيا العراق وألزمت نفسها برتمجهتا عىل الصعيد الترشيعي الوطين دون أن تقوم
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بذكل ابلإضافة اإىل حتول هذا اإىل مصاف العرف ادلويل .وهذا الساس يصطلح عليه
مببدأ واجب التحقيق أو املقاضاة واذلي س نتناوهل يف هذا املبحث.
وعليه س نقسم هذا املبحث عىل ثالثة مطالب ،نتحدث يف املطلب الول عن مفهوم
مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة .و يف املطلب الثاين س نتناول الاساس الفلسفي ملبدأ
واجب املقاضاة يف حني خنصص املطلب الثالث لإلقاء الضوء عىل نطاق مبدأ واجب
التحقيق واملقاضاة
املطلب الول
مفهوم مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة
تقع اإلزتامات قانونية دولية عىل عاتق ادلول جتاه مرتكيب اجلرامئ ادلولية تمتثل هذه
الإلزتامات يف منع مثل هذه اجلرامئ و مواهجههتا عن طريق املقاضاة اجلنائية .فالولوية
يف املعاقبة عن هذه اجلرامئ تقع عىل عاتق السلطات القضائية الوطنية لدلول .فاملسوغ
القانوين للقبض عىل املهتم إابرتاكب هذه اجلرامئ وإاختاذ اكفة الإجراءات القانونية حبقه هو
خطورة اجلرمية حبد ذاهتا عىل اجملمتع ادلويل ،كجرامئ احلرب واجلرامئ ضد الإنسانية وجرامئ
الإابدة امجلاعية والتعذيب والإختفاء القرسي و غريها من اجلرامئ ذات الطابع العاملي.
ويعد هذا املبدأ جحر الزاوية يف التطبيق غري املبارش للقانون ادلويل اجلنايئ ومرد هذا
املبدأ اإىل الفقيه الهولندي غروس يوس اذلي اكن يؤكد أن لك ادلول لها مصلحة مشرتكة
يف ماكحفة اجلرامئ ادلولية وهذا حبد ذاته يربر التعاون بني ادلول يف املسائل اجلنائية
مبعىن أن إارتاكب اجلرامئ ادلولية يف أية بقعة من العامل يوحد املصاحل املشرتكة يف مواهجته،
وهذه املصاحل جتس يد للقمی اليت خترقها إارتاكب اجلرامئ ادلولية .وعىل هذا فاإن املقصود
هنا أنه اإذا ُأرتكبت جرمية دولية يف أي وقت ،ويف أي ماكن فاإن ادلول اليت تتضمن
ترشيعاهتا اجلزائية حامية هذه القمی اخملرتقة س تكون لها مصلحة مشرتكة دلمع بعضها
البعض ،لن قوانيهنا اجلنائية حتمي نفس املثل العليا يف الكرامة والإنسانية والسمل والمن.
وقد أاثر باكراي يف كتابه ( يف اجلرامئ والعقوابت) ابلقول :أن من يتجاوز عىل الإنسانية
جيب أن يعي أن مجيع بين البرش أعداءه) ( Wagner,2011و هناك فقهاء أخرون أاثروا
اجلدل خبصوص هذه احلقيقة القانونية  .فعىل سبيل املثال يرى  Gintiliان لك عضو
من من اعضاء اجملمتع ادلويل هل مصلحة حيوية يف حامية س يادة القانون من خالل وسائل
املقاضاة املناس بة يف مواهجة الاعتداءات العابرة للحدود و اليت تشلك هتديد ًا لالمن و
السمل ادلوليني و تشلك خرق ًا لقانون الامم  .وقد حدد افعال معينة عدها جرامئ ضد
القانون الطبيعي  ،و ان املنطق القانوين يعطي احلق للك دوةل يف تصحيح هذه
الاحنرافات و ان العقوبة اليت س تفرض عىل لك من خيل هبذه القواعد مبنية عىل السلطة
العاملية املمنوحة للك دوةل من دول العامل وأن يكون حم ًال للعنة العامل (Bassiouni,
). 2014
اإن مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة جتس يد حلاةل املفهوم الواسع للعداةل اجلنائية و
منبثق من القانون ادلويل الإنساين أو القانون ادلويل حلقوق الإنسان أو القانون ادلويل
اجلنايئ .وينبثق من فكرة مفادها اإن تطبيق القواعد القانون ادلويل اخلاص ابجلرامئ ادلولية
جيب أن تكون هممة القضاء الوطين يف الخري ليك يعطي هذا الترشيع اإحيا ًء بتاكمهل مع
القانون ادلويل .و مبوجب هذا املبدأ تنوب ادلوةل عن اجملمتع ادلويل يف مواهجة الإنهتأاكت
اجلس مية حلقوق الإنسان ،ويمت ذكل بقيام الادعاء لعام و املترضرين عن هذه اجلرامئ
بتحريك ادلعوى اجلزائية أمام حمامكها اخملتصة عن هذه اجلرامئ  ،واليت تشلك أساس ًا
لهذا املبدأ ابإعتبارها اجلرامئ الكرث خطورة عىل اجملمتع ادلويل بغض النظر عن املاكن
اذلي إارتكبت فيه أو جنس ية مرتكب اجلرمية أو جنس ية الضحية ،أو أية صةل أخرى
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ابدلوةل اليت تنعقد لها الاختصاص  .وتتقرر هذه الولية اإما مبوجب الإتفاقيات ادلولية
اإضافة اإىل العرف ادلويل أو مبوجب نص رصحي يف الترشيع الوطين اذلي يعد مصدر
الإلزتام املبارش للقايض (القضاة،هجاد.) )2014،
ورمغ وضوح املبدأ إالّ أنه ل يوجد تعريف دويل رمسي هل .كامل يوجد نص جامع مانع
للجرامئ املشموةل هبذا املبدأ لكوهنا تتسم ابلبعد الوطين أو ادلويل وتتوزع بني النص
علهيا يف معاهدات دولية أو مدوانت داخلية أوحىت قواعد عرفية مع اإختالف وتباين يف
حتديد نطاقه حسب الس ياقات الفقهية (الهييت  ،نعامن . )2012 ،
و ميكن اس تقراء هذا املبدأ يف ديباجة النظام السايس للمحمكة اجلنائية ادلولية
حيث أشارت اإىل أن هذه اجلرامئ هتم معوم اجملمتع ادلويل وجيب أن لتذهب دون عقاب.
وابلإضافة اإىل ذكل فقد جاء يف ثنااي ادليباجة بأنه من واجب لك دوةل أن متارس
اإختصاصها القضايئ عىل الشخاص املسؤولني عن إارتاكب اجلرامئ ادلولية ,وهذه يعد
من الإشارات اإىل هذا املبدأ .ويرتتب عىل هذا املبدأ نتيجة هممة مفادها أن ادلول لتقع
عىل عاتقها الإلزتام مبنع الإقدام عىل أفعال متثل خرق ًا لقمی حقوق الإنسان حفسب ،بل أن
علهيا أن متتنع عن التيان بأي سلوك يرض ابملقاضاة عن هذه الفعال...
وقد عرف هذا املبدأ من قبل اخملتصني يف القانون اجلنايئ ادلويل تعريفات عدة :فقد
ذهب البعض ( خليل محمود ضاري )2005،اإىل أنه بسط املرشع الوطين وليته
القضائية اجلنائية عىل بعض اجلرامئ ادلولية اليت تُ َعد الكرث خطورة عىل اجملمتع ادلويل
ابلنظر يف هذه اجلرامئ واملعاقبة علهيا .و قيل ايض ًا يف تعريف هذا املبدأ ابنه هتيئة القضية
اجلزائية و وضعها أمام القضاء الوطين و ذكل ابإجياد الاسس الترشيعية الالزمة املمتثةل
ابلتجرمي املس بق  ،و التاسيس للس ياقات القضائية املالمئة ،ابلضافة اىل اإجراء التحقيق
حبسن نية  ،و تأمني رشوط القبض و التوقيف وفق املعايري القانونية للتعامل مع املهتم
بغية حمامكته أو تسلميه .و ان عدم الايفاء بواجب املقاضاة عن جرامئ معينة يعين ان
ادلوةل قد أخلت ابإلزتاماهتا ادلولية و هذا جيعلها عرضة للمسؤولية ادلولية (Belgium
)) v. Senegal judgment 2001و من موجبات القول ان اإعامل هذا املبدأ مفرتض
برصف النظر عن التساؤل اذلي مفاده هل ان موظفي ادلوةل قد سامهوا يف إارتاكهبا لن
مسامهة والكء احلكومة يف إارتاكب هذه اجلرامئ تقتيض التحري و ادلقة يف التحقيق و
احملاس بة و ضامن اإس تقاللية القامئني بتنفيذ هذا الواجب.فاملفرتض الاسايس ليك تقوم
ادلوةل مبامرسة هذا الواجب بنجاعة مساةل اس تقاللية و حياد اجلهات اليت تتولها (
). .Vander Wilt, 2011
و قيل يف تعريفه أيض ًا ابنه مكنة قانونية متاحة دلوةل يف ضوء الاطار املؤسسايت و
الترشيعي الالزمني عىل اإجراء اإس تقصاء قضايئ خبصوص حقيقة اجلرمية املرتكبة اليت
هتدد الامن و السمل ادلوليني برشط تطبيق القواعد املوضوعية و الاجرائية بشلك
شفاف .بغض النظر عن ماكن وزمان إارتاكب اجلرمية واجلنس ية للضحااي أو اجلناة ،فهذا
املبدأ تسمح للقايض اجلنايئ ادلاخيل لي دوةل اكنت مبحامكة جرامئ معينة أمام حمامك أي
دوةل حىت لواكن املهتم أو الضحية أواجلرمية ،ل ميد بصةل هبذا البدل فلك دوةل ملزمة
حسب القانون ادلويل مبحامكة أو تسلمی الشخاص املشتبه فهيم ابجلرامئ ادلولية واليت
تشمل جرامئ الإابدة امجلاعية وجرامئ التعذيب وجرامئ ضد الإنسانية وجرامئ حرب وغريها
من الإنهتأاكت اجلس مية للقانون ادلويل الإنساين وتمتزي هذه اجلرامئ اخلاضعة لهذا املبدأ
ابلطابع ا إلس تثنايئ واخلطري بسبب بعدها ومداها العامليني ،فال ميكن لحد أن ينكر ما
جلرمية الإابدة أو جرامئ التعذيب من أاثر وخمية عىل الإنسانية مجعاء.
مفبدأ واجب املقاضاة متنح حمامك ادلول املصدقة عىل بعض الإتفاقيات الولية يف
املقاضاة اجلرامئ ادلولية اليت تكيف عىل أهنا تشلك اإنهتأاكً خطري ًا للقانون ادلويل العريف
أو التفايق ومتثل خطورة عىل القمی املشرتكة للجامعة ادلولية وهتدد السمل والمن ادلوليني
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اكجلرامئ ضد الإنسانية و جرامئ الإابدة امجلاعية وجرامئ احلرب )(Neel Lison.2000
 ،و ميكن أن جند اإرهاصات هذا املبدأ يف العديد من القرارات القضائية يف الهيئات
ادلولية  ،فعىل سبيل املثال ميكن الاستشهاد بقرار حملمكة حقوق الانسان الاوروبية
،حيث أسست لفكرة قانونية مفادها انه ابلنس بة حلق الانسان يف احلياة فانه جيب عىل
ادلوةل أن يقوم بتحقيق مؤسسايت يؤدي اىل حتديد هوية اخملل حبق احلياة و فرض لعقاب
عليه ابلشلك املناسب ))(Makaratzis v. Greece ECHR,2005
و يف نفس الس ياق فقد أكدت احملمكة الامريكية حلقوق الانسان ان املزامع خبصوص
الاخالل حبق الانسان يف احلياة و املعامةل الالانسانية جترب ادلوةل عىل أن تبدأ حالً
Tibi v. Ecuador
ابلقيام ابلتحقيق الفعال و التعريف مبرتكيب هذه الافعال
)).Jjudgment of Sep 2007
و من جانبنا أن نعرف هذا املبدأ بأنه املبدأ اذلي يلزم ادلول العضاء يف الإتفاقيات
ادلولية ذات الصةل ابجلرامئ ادلولية عىل رضورة اإلزتام اإختاذ الإجراءات الالزمة جللب
املهتمني إابرتاكب اجلرامئ اإىل القضاء .وهذا احلق غري قابل ل إالس تثناء.و من مس تلزماته
رضورة اإجراءها بزناهة و حبد معقول من الشفافية ،اي الاس تجابة الرسيعة يف املقاضاة،
مبعىن ان تكون الهيئات اليت جتسد لهذا املبدأ النية الواحضة يف جلب املهتم و عدم توفري
أطر محلايته من املقاضاة و ان ل تكون هناكل تأخري يف الاجراءات بشلك غري مربر
 .و توفري اكمل ضامانت حقوق الانسان ذات الصةل ابملهتم مهنا اإفرتاض براءته و توفري
اكمل حقوق ادلفاع و مس تلزماته و احملامكة حبضوره
ويتأسس هذا الإجبار مبوجب املعاهدات ادلولية أو عىل أساس القانون ادلويل
العريف.حيث ابت حمسوم ًا ان هذا القانون ادلويل العريف ميثل اتصي ًال مناس ب ًا للساس
غري املعاهدايت لهذا املبدا و جيد هذا لتصور القانوين دعامً يف الفقه ،حيث ذهب البعض
اىل القول ابن بعض التفاقيات ادلولية لقمع و ماكحفة اجلرامئ ادلولية قد أمنت عدد غري
معقول من ادلول املصدقة علهيا و هذا يعين اهنا أصبحت ملزمة لغريها من ادلول املصدقة
علهيا  . (Freestone 1998) .ولكن املفرتض عىل ادلول أن تقوم بتقنني اجلرامئ ادلولية
يف ترشيعاهتا الوطنية مث تتعرض لبحث مدى مالمئة دس تورها وترشيعاهتا ادلاخلية لهذه
اجلرامئ فلك دوةل لها منطها اخلاص يف دمج اجلرامئ ادلولية يف نظاهما الترشيعي الوطين
مبقتىض الحاكم الواردة يف ادلس تور فأساس ردع اجلرامئ ادلولية يقوم عىل قواعد دولية،
بيامن تطبيق مسؤولية زجرها يتعلق بقواعد داخلية ،وذكل ابإختاذ ادلول مجيع الإجراءات
الترشيعية الالزمة ملامرسة املقاضاة اجلزائية ادلاخلية ابلشلك اذلي جيعل القايض اجلزايئ
خمتص ًا يف متابعة وحمامكة مرتكيب جرامئ القانون ادلويل الإنساين وينعقد القضاء الوطين
اإختصاصه للنظر يف أية جرمية اكنت ابلإستناد اإىل نص ترشيعي تطبيق ًا ملبدأ ل جرمية
ول عقوبة إالّ بنص.
املطلب الثاين
الاساس الفلسفي ملبدأ واجب املقاضاة
قيل العديد يف البحث عن التأطري الفلسفي لواجب ادلول يف املقاضاة عن الفضاعات
املرتكبة حبق الانسان .فقد قيل ان الامر يتعلق مبوجبات الامن الانساين عىل املس توى
العاملي حيث ابت من الواحض ان اجلرامئ ادلولية الاشد خطورة هتدد الامن الانساين
و يه ضارة ابلنسانية ملساسها ابمجلاعات البرشية املتنوعة ،اي اجملموعات القومية و
العرقية و ادلينية الرضورية تواجدها لغناء اجملمتع البرشي). (Soler 2019
و من هنا اكنت احلاجة ملحة لتفعيل أداة املقاضاة محلاية اعضاء هذه امجلاعات ليس
بسبب اإسهام هذه امجلاعات يف احلضارة البرشية حفسب ،بل محلاية الكرامة الانسانية و

جمةل جامعة التمنية البرشية
الشخصية للك فرد من أفراد هذه امجلاعات املس هتدفة انهيك عن حق اجملموعات يف
الوجود .و يصح القول عىل هذا أن اإس هتداف امجلاعة (جامعة بعيهنا ) يعين اإس هتداف
للمجمتع ادلويل  .و الاكيد ان الافراد اذلين يمت اإس هتدافهم ل يمت اإس هتدافهم بسبب
خلفيهتم الشخصية بل بسبب مرجعيهتم ادلينية و العرقية و القومية و ان هذا يعين ان
امجلاعة يه املس هتدفة و ليس الفرد فقط.
و ميكن ان نضيف عىل ذكل ان الاختصاص يف املقاضاة عن هذه اجلرامئ جيب أن
يُبىن عىل فكرة الاختصاص يف احملامكة للشعوب  ،و ليس لدلول من منطلق اإن هذه
اجلرامئ ختص مجيع الشعوب  ،و اإن احملاس بة عهنا متثل مصلحة مشرتكة مجليع الشعوب
) .(Berster, Schiffbauer 2014ابلضافة اىل ذكل فاإن الاس هتداف القانوين
لالشخاص املهتمني إابرتاكب هذه اجلرامئ متثل هدف ًا نبي ًال لالنسانية و ليس هدف ًا للمجمتع
ادلويل حفسب .و جيسد مقتىض من مقتضيات التضامن ادلويل يف اجملال القانوين و
القضايئ  .و حتقيق الاهداف الانسانية تقتيض التحيل ابملسؤولية خبصوص الفضائع
املرتكبة يف أي ركن من اراكن املعمورة دون اإقتضاء مصلحة خشصية او وطنية دلوةل
بعيهنا ). (Soler 2019
قل
و من هذه الاسس الفكرية املذكورة يتضح لنا ابن ادلوةل اليت حتصل عىل إا ميها
جرمية من اجلرامئ املاسة ابلقمی املشرتكة لبين ابرش فاإن علهيا اإلزتام أسايس يف املقاضاة و
التحقيق .يف حني ان ادلوةل الثالثة (ادلول الاخرى) لها واجب اثنوي يف حال فشلت
ادلوةل صاحبة الاختصاص الاصيل يف القيام هبذه املهمة برشط أن يتواجد املهتم عىل
إاقلميها .
و هذا الامر يرتتب عليه مجةل من النتاجئ و احلقائق القانونية مهنا :
 -1ان فشل ادلوةل اليت حصلت اجلرمية عىل إاقلميها يف التحقيق و املقاضاة جتعلها
عرضة للمسؤولية ادلولية و خرقها لتنفيذ الالزتامات ادلولية ؛ برشط ان يكون
اإمتناع ادلوةل و تقاعسها عن ذكل مرتبط ًا بعدم الرغبة أو بدون عذر مربر اكن
متتنع دوةل معينة عن تسلمی املهتم ليك تتوىل يه حماسبته .
 -2يرتتب عىل ما س بق ان املسؤولية يف املقاضاة و التحقيق تتحول اىل ادلول
الاخرى اليت ابإماكهنا ممارسة الاختصاص القضايئ ؛
 -3و يف حال تقاعس الاخرية أو فشلها يف القيام بذكل فاإن ذكل جيرد الانسانية
من جوهرها  ،و حيهنا فان لك اللوم يقع عىل اجملمتع ادلويل و تفرغ القمی القانونية
من حمتواه.(Luban 2015). .
و بنا ًء عىل ما تقدم فان قيام ادلوةل ابملقاضاة عن هذه اجلرامئ مرده اىل جتس يد قاعدة
الاقلميية للقانون اجلنايئ و تأكيد للس يادة القضائية لدلول  .و يف حال فشل ادلوةل صاحبة
الاختصاص يف املقاضاة من منطلق املساس ابلمن الانساين و الرضر القانوين ذات
االطابع العاملي حيث متثل هذه ادلوةل اجملمتع ادلويل بأمكهل.
و إارتباط ًا بنفس الس ياقات املذكورة فان هناكل عوامل مؤثرة أخرى تدفع اىل تبين
س ياسات التجرمي العاملية .فهناكل من يذهب اىل القول ابن عدم جترمي هذه الافعال و
عدم املقاضاة عهنا يعادل حاةل الهتديد للمن و السمل العامليني من منطلق ان وضع اجملمتع
ادلويل يف خطر من خالل املساس ابلقمی املشرتكة مجليع بين البرش  ،و اإن هذا اخلطر
يس توجب رد فعل اجملمتع ادلويل و ذكل اإما من خالل اإنشاء حمامك جنائية من قبل جملس
الامن  ،أو من خالل قيام ادلول ابإنهتاج الاختصاص اجلنايئ العاملي يف احملاس بة (
). Hieramente ,2011
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املطلب الثالث
نطاق مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة
َمكَّ َن مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة النظم القضائية مجليع ادلول من الهنوض مبهمة النظر
يف اجلرامئ ادلولية ابلنيابة عن اجملمتع ادلويل ،لتجاوز الثغرات القانونية يف القانون ادلويل
لضامن تقدمي املهتمني للعداةل واحليلوةل دون هروهبم من املساءةل عام إارت َكبوه من اإنهتأاكت
جس مية للقانون ادلويل الإنساين .وينظم القواعد القانونية ادلولية اجلنائية مالحقة هذه
اجلرامئ املنطوية عىل العدوان عىل القمی البرشية الساس ية يف العامل .ويتطلب تفعيل هذا
املبدأ التجاوب الترشيعي من ادلول( خصوص ًا يف الرشق الوسط) اليت ل تزال بعيدة
عن تطبيقه من خالل اإدراج معاقبة الإنهتأاكت اجلس مية يف القانون ادلويل الإتفايق والعريف
للنظمة الترشيعية الوطنية ,ملاكحفة هذه الإنهتأاكت عىل مس توى القضاء الوطين.
وس نلقي الضوء عىل واجب التجرمي وواجب البحث وواجب جلب املهتمني أمام القضاء
يف الفقرات التالية ابإعتبارها تشلك الإطار العميل لهذا املبدأ.
أولً :واجب التجرمي
ميكن القول ابن واجب التجرمي هو قيام ادلوةل بوضع الترشيعات الرضورية ليت تتضمن
العقوابت الرادعة و املناس بة لالشخاص اذلين إارتكبوا او امروا إابرتاكب أية خروقات
للقانون ادلويل الانساين او القانون ادلويل حلقوق الانسان مع الاخذ بنظر الاعتبار
التناسب بني جسامة اخلروقات املرتكبة و شدة العقوبة املقررة إازاءها .فواجب
التجرمي هو املدخل الاسايس لتحقيق واجب املقاضاة و هو املفرتض الاسايس
لتجس يده  .و من املهم القول ابن مقتضيات القانون ان يتجسد واجب التجرمي ترشيعي ًا
بشلك يتحقق فيه اليقني القانوين  ،حيث ل مراء من القول برضورة حتديد اراكن و
عنارص الافعال حمل التجرمي و حتقيق الوضوح فيه و حتديد العقوابت اجلنائية بشلك
دقيق .
جمل
و قد بذل ا متع ادلويل -ومازال -هجود ًا كبرية من أجل جترمي الفعال املكونة للجرامئ
ادلولية ،ومتخضت هذه اجلهود عن اإبرام العديد من الإتفاقيات ادلولية اليت حددت
الفعال املكونة لهذه اجلرامئ ونصت عىل جترميها .ويرتتب عن اإبرام هذه ا إلتفاقيات
واملصادقة علهيا اإلزتام ادلول املتعاقدة مبا تقتضيه العداةل ادلولية برضورة القيام ابإختاذ مجيع
التدابري والإجراءات الترشيعية الالزمة للنص عىل هذه الفعال مضن قوانيهنا ادلاخلية
لعل من انفةل القول أن املدخل الرئييس يف حتقيق وظيفة القضاء الوطين يف ممارسة هذا
الإلزتام القانوين املنبثق عن الإتفاقيات ادلولية رضورة تدخل املرشع الوطين ابلتجرمي
وفق ضوابط التجرمي السلمی والإلزتام ابلرشعية اجلزائية( .عبو  ،عاي )2001
فالقضاء الوطين ل يمتكن من مالحقة ومعاقبة مرتكيب اجلرامئ ادلولية دون ترشيع
وطين رصحي هبذه اجلرامئ .وتطبيق ًا ملبدأ رشعية اجلرامئ والعقوابت عىل ادلول الإلزتام
بتجرمي الفعال احملظورة دولي ًا مضن نظاهما القانوين اجلزايئ ،حيث أكدت العديد من
الإتفاقيات ادلولية اليت تتصل ابلقانون ادلويل الإنساين رضورة جترمي ادلول الطراف
للفعال اليت تعد خرق ًا لحاكهما يف ترشيعاهتا الوطنية .ذكل أن تكل الإتفاقيات ل تقبل
التطبيق املبارش اإعامتداً عىل ما هو موجود من نصوص الإتفاقيات ادلولية خاصة وأن
اإتفاقيات القانون ادلويل الإنساين وإان حددت صور وأراكن اجلرمية ادلولية وتعدد
الإنهتأاكت واخملالفات لهذا القانون إالّ أن ادلول ل تس تطيع مقاضاة مرتكبهيا ما مل تدرج
تكل اجلرامئ يف ترشيعاهتا اجلنائية مع حتديد العقوابت املناس بة للك فعل
اإجرايم(.الزبيدي )2016 ،ومع ذكل فاإن املامرسة الترشيعية لدلول أفرزت حقيقة مفادها
أن الإلزتام ابلتجرمي ليعين أن تكون ادلوةل قد ترمجت الإتفاقية وبنودها التجرميية لن
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ادلول قد جتري بعض املواءمات الترشيعية أخذة بنظر الإعتبار خصوصياهتا دون أن
متس هذا جوهر الإلزتامات املنبثقة من الإتفاقية.
اثني ًا :واجب البحث
اإن الإلزتام ابلبحث هو الإلزتام الثاين املنبثق من مبدأ واجب التحقيق واملقاضاة.
وميكن أن يعرف بأنه البحث عن الشخاص املزعوم إارتاكهبم اجلرمية ادلولية سواء اذلين
إارتكبوها ابلفعل أو اذلين سامهوا فهيا سواء ابلبحث أو التحريض أو المر أو التخطيط
أو ادلمع واملؤازرة أو أي شلك أخر من أشاكل املشاركة. (Desarina 2018) .
فعىل سبيل املثال ،يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا ا إللزتام هو الساس لواجب التحقيق
واملقاضاة يف الإنهتأاكت اجلس مية للقانون ادلويل الإنساين وخاصة يف حالت املوت
العشوايئ والقتل امجلاعي ) ، (Schmit 2011بيامن يرى أخرون أن مرد الساس
القانوين لهذا الإلزتام اكمن يف املادة الوىل املشرتكة يف اإتفاقيات جنيف الربعة لعام
 1949واليت تنص عىل أنه "تتعهد الطراف السامية املتعاقدة بأن حترتم هذه الإتفاقية
وتكفل اإحرتاهما يف مجيع الحوال" وإارتباط ًا مبا س بق فاإنه من املمكن ا إلس تنتاج بأن
واجب البحث يشمل واجب دفع التعويض للضحااي،ولكن يف واقع المر اإن املامرسة
الفعلية فامي يتعلق هبذا المر قد تاكد تكون معدومة.و يدمع الفقه ادلويل واحملامك ادلولية
حلقوق الإنسان والهيئات القضائية بأن ادلول الطراف ملزمة ابدلرجة الثانية ابلتحقيق
يف اإنهتأاكت حقوق الإنسان ومالحقة الفاعلني قضائي ًا )) Cohen Shany 2011
يف هذا الس ياق أكدت اإتفاقيات جنيف الربعة لعام 1949مسؤولية ادلول ابلبحث
ومالحقة الشخاص اذلين يقرتفون أو يأمرون ابإقرتاف اإحدى اخملالفات اجلس مية لحاكم
هذه الإتفاقية مث الإختيار بني تقدميهم للمحامكة وفق ًا لترشيعاهتا الوطنية يف حاةل رفض
التسلمی أو يف حال عدم وجود طلب التسلمی أو أن تسلمهم اإىل طرف أخر يف الإتفاقية
تكون هل مصلحة يف حمامكهتم ،وتضع اإلزتام ًا عىل ادلول بتنظمی احملامك اجلزائية الوطنية يف
متابعة مرتكيب اجلرامئ ادلولية مىت وجد املهتم عىل اإقلمی ادلوةل .ومن أمه الإلزتامات اليت
تفرضها هذه الإتفاقيات و عىل ادلول الطراف أن تتحرى عن الشخاص اذلين يشتبه
يف أهنم قاموا إابرتاكب خمالفات جس مية(رمضان  )2017متهيد ًا لإحالهتم عىل حمامك ادلوةل،
أو تسلميهم اإىل دوةل أخرى وهذا ما يدل عىل أن واجب البحث يش متل عىل هجد ادلوةل
يف البحث عن ماكن تواجد املهتمني.
ول شك أن التحقيق يف الإنهتأاكت يؤدي ابلتايل وظيفة وقائية هممة للمالحقة اجلنائية
ومن اجلوانب الساس ية ملفهوم العداةل الإنتقالية خفطوات املالحقة تواصلت وإاس مترت
منذ اإنهتاء احلرب العاملية الثانية ومتثلت يف حمامكة املنترص املهزوم يف حماكامت نورمربوغ
وطوكيو ومث إاس متر التطور يف صورة اإتفاقيات جنيف الربعة وأعقبهتا قرارات المم
املتحدة ومنظامهتا والإهامتم حبقوق الإنسان وجتس يدها يف اإتفاقيات وعهود مث تشكيل
حمامك خاصة مكحمكة رواندا ويوغسالفيا السابقة وصولً اإىل اإنشاء احملمكة اجلنائية ادلولية.
فال تقوم املتابعة اجلزائية عىل وجود لدلوةل من عدهما ،بل تكون املصلحة املشرتكة
للجامعة ادلولية يف حامية البرشية من أبشع اجلرامئ يه احملفز لإختاذ اإجراءات املقاضاة.
). (Dupuy 1999
اإن لك واجب يف البحث عن اجملرمني املفرتضني ينبع منه ابلرضورة اإختاذ الإجراءات
الالزمة لتأمني اإحتجاز مجيع املشتبه هبم لغرض اإخضاعهم للعداةل .فالحاكم ذات الصةل
وتعليق اللجنة ادلولية للصليب المحر اليت تؤكد أنه جيب عىل ادلول الطراف البحث
عن املسؤولني وإاعتقاهلم ومالحقهتم قضائي ًا ،اإل أنه ل تقدم أية اإرشادات أو توجهيات
فامي يتعلق بشأن الإلزتام ابلبحث أو بطبيعة التحقيق نفسه.حيث مل تتضمن التفاقيات
اية ألية للرقابة تنظم من خاللها مراقبة سلوك ادلول خبصوص القانون ادلويل الانساين
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(Schmit 2011) .و لكن اإستناد ًا اإىل الإتفاقيات وتعليقات اللجنة ادلولية ،فاإن
الإلزتام ابلبحث ل ينشئ اإلزتام ًا ابإجراء حتقيق للكشف عن الإنهتأاكت اجلس مية للقانون
ادلويل الإنساين ابرتاكب جرامئ حرب أو سبب ل إالشتباه يف حدوث اإنهتاك
)(Desarsina 2018وإاعرتض الخرون عىل الرأي القائل بأنه جيب التحقيق فقط يف
الإنهتأاكت اجلس مية مع الإبقاء عىل وهجة النظر الوسع نطاق ًا اليت مفادها أنه جيب أيض ًا
التحقيق مع مرتكيب الإنهتأاكت الخرى ل إالتفاقيات يف ظروف معينة وحمامكهتم  .وأس ند
لدلول هممة وضع حد ل إالفالت من العقاب مبتابعة املسؤولني عن إارتاكب هذا النوع من
اجلرامئ وذكل ابإختاذ التدابري الترشيعية والقضائية والإدارية الالزمة لتنفيذ الصكوك ادلولية
عىل الصعيد احمليل .ولتحقيق اإلزتام البحث فاإن تعاون اكفة الهجزة القضائية التابعة لدلول
يشلك عام ًال أساس ي ًا للحد من اإفالت املهتم من العقاب من خالل الإلزام ابلقيام
ابإجراءات البحث والتحري والتحقيق وحتديد هويهتم من أجل القبض عىل املهتم إابرتاكب
جرمية دولية.
ويس تلزم تفعيل القمع اجلنايئ ادلويل لالفعال مجع الدةل وذكل ابلقيام ابلبحث
والتحري لتحديد الوقائع والحداث ويكون من خالل مجع لك ما يوثق ذكل من الدةل
و شهادة الشهود والواثئق الرمسية والتقارير ادلولية والقيام بدراسة وحتليل الدةل والوقائع.
و يف حال القبض عىل املهتم ابإحدى اجلرامئ حمل البحث .فيجب قيام الادعاء العام
ابإعداد لحئة تتضمن ابرز الهتم املوهجة اليه و يتوىل قايض حتقيق خمتص اإجراءات
التحقيق معه و جيب أن جترى هل اإجراءات حتقيق و حمامكة تتوافر فهيا مجيع ضامانت
احملامكة املنصفة و جل معايري العداةل اجلنائية ادلولية و لك ذكل حيتاج اإبتدا ًء اىل
مفرتضات ترشيعية تتضمن ضامانت موضوعية و اإجرائية ذات صةل ابإدراج هذه اجلرامئ
حمل التقايض بغرض اإعطاهئا التكييف القانوين السلمی وحتديد اجلرامئ اليت سوف يتابع
املهتم مبوجهبا والساس القانوين اذلي يدمع ذكل.
اثلث ًا :واجب التحقيق
أشارت املادة ( )12من اإتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أو العقوبة
القاس ية أو الالاإنسانية أو املهينة لعام  1984اإىل هذا الإلزتام بقولها "تضمن لك دوةل
طرف قيام سلطاهتا اخملتصة ابإجراء حتقيق رسيع ونزيه لكام وجدت أس باب معقوةل تدعو
اإىل الإعتقاد بأن مع ًال من أعامل التعذيب قد إارتكب يف أي من القالمی اخلاضعة لوليهتا
القضائية" يشلك دليل التقيص والتوثيق جلرمية التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أو
العقوبة القاس ية أو الالاإنسانية أو املهينة (بروتوكول اإسطنبول) ،أساس ًا جيد ًا لإجراء
أي حتقيق يف مزامع التعذيب وسوء املعامةل .اإذ يوفر هذا الربوتوكول مجموعة من املبادئ
التوجهيية لتوثيق اإدعاءات التعذيب وسوء املعامةل والتحقيق فهيا ،وتقدمي التقارير اإىل
هيئات التحقيق أو القضاء .ونصت املادة ( )1/14من الإتفاقية ادلولية محلاية مجيع
الشخاص من الإختفاء القرسي لعام  2006عىل أنه "تتعهد ادلول الطراف بأن تقدم
لك مهنا للخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة القضائية يف لك حتقيق أو اإجراء جنايئ
يتصل جبرمية اإختفاء قرسي ،مبا يف ذكل مايتعلق بتقدمي مجيع عنارص الإثبات املتاحة
دلهيا واليت تكون لزمة لغراض الإجراء" .وابلنظر اإىل ندرة املؤرشات يف اإتفاقيات
جنيف فامي يتعلق هبذا الإلزتام فاإن الربوتوكول الإضايف الول لعام  1977أكد عىل هذا
الإلزتام ابلإضافة اإىل الإلزتام ابحملامكة ،فاملادة ( )87من الربوتوكول الإضايف الول واذلي
حيمل عنوان "واجب القادة" واليت تلكف القادة العسكريني واجب املنع وعند الرضورة
مقع الإنهتأاكت وإابالغ السلطات اخملتصة عن الإنهتأاكت ل إالتفاقيات وهذا الربوتوكول ،مما
يفرض علهيم واجب أجيايب للعمل يف مواهجة الإنهتأاكت احملمتةل للقانون الإنساين ويعترب
مصدر أخر لواجب التحقيق .فوظيفة هذه املادة سد الفجوة بني التعهدات اليت أبرمهتا
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أطراف الزناع وسلوك الفراد .و ميكن القول بأن التحقيق يف الإنهتأاكت املزعومة جزء
من تنفيذ واجب القائد يف املنع والقمع.
و يف نفس الاطار فقد أكدت امجلعية العامة للمم املتحدة يف قرارها رمق ()147 /60
حول املبادئ الساس ية والتوجهيية بشأن احلق يف الإنصاف واجلرب وتعويض حضااي
الإنهتأاكت اجلس مية للقانون ادلويل حلقوق الإنسان والإنهتأاكت اخلطرية للقانون ادلويل
الإنساين ،ابلقول بأنه يف حالت الإنهتأاكت اجلس مية للقانون ادلويل حلقوق الإنسان
والإنهتأاكت اخلطرية للقانون ادلويل الإنساين اليت تشلك جرامئ مبوجب القانون ادلويل،
يقع عىل عاتق ادلول واجب التحقيق فهيا وواجب حمامكة الشخاص اذلين يزمع أهنم
إارتكبوها يف حال توافر أدةل اكفية ضدمه و واجب فرض العقوبة ابجلناة يف حال اإدانهتم
كام ينبغي عىل ادلول وفق ُا للقانون ادلويل ،التعاون مع بعضها البعض ومساعدة الهجزة
القضائية ادلولية اخملتصة يف التحقيق واملالحقة القضائية لهذه الإنهتأاكت .ويشمل ا إللزتام
ابإحرتام وضامن اإحرتام وتنفيذ القانون ادلويل حلقوق الإنسان والقانون ادلويل الإنساين
عىل النحو املنصوص عليه يف مجموعات القوانني ذات الصةل ،يف مجةل أمور مهنا واجب
التحقيق يف الإنهتأاكت بشلك فعال وبشلك شامل ونزيه وإاختاذ اإجراءات،عند الإقتضاء،
ضد املسؤولني املزعومني وفق ًا للقانون احمليل وادلويل (UN Doc Res 60147
) . 2005فالطابع احلقيقي لإجراء التحقيق ينبغي أن يامتىش مع املبادئ العاملية الربعة
ويه الإس تقالل والفعالية والرسعة واحلياد ).(Cohen, Shivany .2011
و يف حال التحقيق يف اإنهتأاكت القانون ادلويل الإنساين جيب تعديل املبادئ لتتالمئ
مع الظروف واملعايري اخلاصة حبالت الزناع املسلح .فهناك حالت جتعل خصوصيات
الزناع من املس تحيل اإجراء حتقيق جنايئ فهيا ذلكل جيب أن يمت اإجراء التحقيق بعناية
ويف الوقت املناسب لإستيفاء رشط املعقولية كام ينبغي أن يكون التحقيق اذلي جيريه
القادة العسكريون يتوافق ويمكل معل السلطات القضائية يف ادلوةل وأن ترشف ادلوةل
عىل كيفية قيام القادة هبذه الواجبات لن الطرف املتعاقد ل يزال يتحمل املسؤولية
الساس ية عن تنفيذ هذه الإلزتامات عىل الرمغ من أن الربوتوكول الإضايف الول يستند
اإىل واجب التحقيق ،إالّ أنه ل يوحض طبيعة التحقيق ومتطلباته يف مزامع اإنهتأاكت القانون
ادلويل الإنساين ول يقدم تعليق اللجنة ادلولية للصليب المحر أي اإرشادات اإضافية
حول هذه املسأةل وقد أشارت املادة ( )161من دراسة اللجنة ادلولية حول القانون
ادلويل الإنساين العريف ( ،)2005عىل ادلول أن تبذل ما بوسعها من هجود لتتعاون مع
بعضها من أجل تسهيل التحقيق واحملامكة للمشتبه هبم دون متيزي بني جرامئ احلرب
املرتكبة يف الزناعات املسلحة ادلولية وتشمل أشاكل التعاون املشار اإلهيا يف خمتلف
القرارات التحقيق وتبادل الواثئق والتوقيف واحملامكة والتسلمی.

املبحث الثاين
الساس القانوين و العريف ملبدأ واجب املقاضاة
وسيمت تقس می هذا املبحث اإىل مطلبني نتناول يف املطلب الاول الساس املعاهدايت
ملبدأ واجب املقاضاة ,وس نخصص املطلب الثاين للحديث عن الساس العريف ادلويل
ملبدأ واجب املقاضاة.
املطلب الاول
الاساس املعاهدايت ملبدأ واجب املقاضاة
و سيمت تقس می هذا املطلب اىل الفروع التية عىل التوايل اكليت:
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الفرع الول
أساس املبدأ يف اإتفاقية منع جرمية الإابدة امجلاعية والعقاب علهيا
تعد جرمية اإلابدة امجلاعية اإحدى اجلرامئ اخلطرية اليت هتدد اجملمتع ادلويل ،واليت متثل
اإعتدا ًء عىل مصلحة جوهرية يسعى اإىل حاميهتا القانون ادلويل اجلنايئ .والهدف من
التجرمي هو احملافظة عىل التنوع البرشي والثقايف وحامية الغىن احلضاري للبرشية من أي
عدوان ،اذلي ابت ميثل هدف ًا للنظام القانوين ادلويل اجلنايئ ويعود الفضل اإىل امجلعية
العامة للمم املتحدة يف وضع مفهوم قانوين لهذه اجلرمية.
ت
وتتضمن هذه الإتفاقية مبادئ قانونية عامة تعرتف هبا مجيع ادلول ،و متزي هذه املبادئ
ابلطبيعة العاملية كوهنا تسعى اإىل حتقيق مصلحة عامة مشرتكة محلاية الهداف املعلن عهنا
يف هذه الإتفاقية فأحاكم هذه الإتفاقية ترسي عىل امجليع سواء اكنوا أطراف أو غري
أطراف لهنا تتطلب تعاون مجيع ادلول (الصاوي  . )2012 ،مبعىن أن أحاكم الإتفاقية
تلزم ادلول غري العضاء أيض ًا أي أن ادلول غري العضاء لها احلق يف املقاضاة عن هذه
اجلرمية حىت يف حال عدم تصديقها عىل التفاقية برشط الاتزام مببادئ الرشعية اجلزائية
 .وجدير ابلقول أن هذه الإلزتامات املعاهداتية املنبثقة من الإتفاقية اإلزتامات مطلقة
ولميكن التنازل عهنا وصيغت ليك تكون اإجبارية ومشولية وغري قابل ل إالس تغناء والتنازل
).(Fohr 2009
وكرست املادة الوىل من هذه الإتفاقية الطبيعة ادلولية لهذه اجلرمية عىل أهنا جرامئ
مبقتىض القانون ادلويل سواء إارتكبت يف زمن احلرب أو زمن السمل كام تطلبت هذه
الإتفاقية اإلزتام ًا عىل ادلول ابإختاذ التدابري الالزمة ملنع إارتاكب اجلرمية ومعاقبة مرتكبهيا
وقد جاء التأكيد عىل هذا يف املادة الوىل اليت نصت عىل أنه " تصادق الطراف املتعاقدة
عيل أن الإابدة امجلاعية ،سواء إارتكبت يف أايم السمل أو أثناء احلرب ،يه جرمية مبقتىض
القانون ادلويل ،وتتعهد مبنعها واملعاقبة علهيا" .كام ورد النص عىل اإلزتام ادلول الطراف
يف العقاب عىل جرمية الإابدة امجلاعية يف املادة الثانية .ومت التأكيد علهيا يف املادة الرابعة
بقولها "يعاقب مرتكبو الإابدة امجلاعية أو أي فعل من الفعال الخرى املذكورة يف املادة
الثالثة ،سواء اكنوا حاكما دس توريني أو موظفني عامني أو أفرادا" .يف حني ثبتت املادة
اخلامسة اإلزتام ادلول ابلقيام مبقتىض هذه الإتفاقية مقع هذه اجلرامئ وإاصدار الترشيعات
الالزمة لتجرمي الفعال املكونة لها مبوجب قوانيهنا ادلاخلية مع فرض عقوابت تتناسب
مع خطورة هذا الفعال وهذا ما مل يقم به املرشع العرايق ،مما يعد خرق ًا للزتاماهتا ادلولية
هذه الإتفاقية .فمل يصدر يف العراق أي ترشيع دامئ ينص عىل جترمي الفعال املشار اإلهيا
يف اإتفاقية منع ومعاقبة جرمية الإابدة امجلاعية اليت صادق علهيا العراق بتارخي /1 /20
 .1959وعىل جترمي الفعال املذكورة يف اإتفاقيات جنيف س نة  1949واليت صادق علهيا
العراق بتارخي  .1956 /2 /14وميكن تدارك هذا النقص بصدور قانون جديد مع مذكرة
تفسريية وعنارص للجرامئ وأن يشري القانون اإىل مصادقة العراق عىل اإتفاقية منع ومعاقبة
جرمية الإابدة امجلاعية وإاتفاقيات جنيف الربع.
وقد أكدت هذه الإتفاقية عىل مبدأ ا إلقلميية يف املادة السادسة بقولها "حيامك الشخاص
املهتمون إابرتاكب الإابدة امجلاعية أو أي من الفعال الخرى املذكورة يف املادة الثالثة أمام
حممكة خمتصة من حمامك ادلوةل اليت إارتكب الفعل عيل أرضها ،أو أمام حممكة جزائية دولية
تكون ذات اإختصاص إازاء من يكون من الطراف املتعاقدة قد اإعرتف بوليهتا" .وهبذا
يتضح أنه ابلرمغ من نص الإتفاقية عىل الصفة ادلولية للجرمية اإل أهنا مل تقيض ابلإختصاص
العاملي يف املتابعة ،فهذه املادة خولت القضاء الوطين اإماكنية فرض اإختصاصه مبتابعة
ومعاقبة مرتكيب جرمية الإابدة امجلاعية بناء عىل الإختصاص ا إلقلميي .لدلوةل (الشواين ).
و يذهب البعض بنا ًء عىل ما تقدم ابن التفاقية ل تلزم اإل ادلوةل اليت إارتكبت فهيا
هذه اجلرمية ،فهذه الإتفاقية اإستبعدت مبدأ الإختصاص العاملي يف املتابعة اجلزائية اإذ أهنا
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تركت معاقبة مرتكيب هذه اجلرامئ اإىل حمامك ادلوةل اليت إارتكبت اجلرمية عىل إاقلميها أو
حممكة جنائية دولية تنشأ لها ابلنس بة ل إالطراف اذلين أقروا ابإختصاصها وعىل الرمغ من
عدم وجود نص حمدد يف هذه الإتفاقية فاإنه ل جيوز لي دوةل أن حتيل لك من يهتم
ابلإابدة امجلاعية اإىل العداةل مبوجب الإختصاص القضايئ العاملي.
و من جانبنا ل ميكننا قبول هذا الرأي ،لن هذه املعاهدة ,حمل ادلراسة ،لها أساس
اإلزايم عريف فهيي معاهدة شارعة ولها خاصية عاملية ،ومتت املصادقة علهيا عىل نطاق
واسع ويه تشلك تعبري ًا عن ممارسات العديد من ادلول .وميكن يف هذا الصدد الإشارة
اإىل قرار حملمكة العدل ادلولية ويه قضية  North sea contintended shelfحيث
جاء أنه من خالل النظر يف عدد العضاء املوقعني عىل اإتفاقية وبنية الإتفاقية وممارسات
ادلول العضاء يف الإتفاقية ميكن ا إلس تنتاج بأن هذه املعاهدة تفرض اإلزتامات ليست
عىل ادلول العضاء حفسب ،بل حىت عىل ادلول غري العضاء .وهذا يعين أن هذه
املعاهدة تصنف مضن العدد غري القليل من املعاهدات اليت تتعاطي مع واجب املقاضاة
عن هذه اجلرامئ ولكها أمارات عىل وجود عرف دويل هبذا الصدد .وتمكن العةل يف طبيعة
املصلحة املعتدى علهيا اإذ أنه يكفي أن تكون اجلرمية من اجلرامئ ادلولية لإس ناد
الإختصاص القضايئ العاملي من أجل املتابعة اجلزائية مبقتىض القانون ادلويل العريف حبجة
أن املادة السادسة قررت احلد الدىن امللزم فامي يتعلق بأساس الإختصاص وتركت اجملال
مفتوح ًا ابلنس بة لدلول لن تؤسس اإختصاصا بشأن هذه اجلرمية عىل مبدأ العاملية طبق ًا
لقواعد القانون ادلويل العريف مبعىن أن العرف ادلويل يقيض ابإماكنية ادلول الإختصاص
العاملي لقمع جرمية الإابدة Weymbergh.1999) .و اإنس ياق ًا وراء هذه الفكرة فانه
ميكن القول ابن احلمك القامئ من املادة السادسة من من التفاقية اليت تركز عىل اإلزتام
ادلوةل اليت حصلت اجلرمية عىل إاقلميها يف املقاضاة  ،فانه ل يوجد يف هذه التفاقية -
اليت صادقت علهيا العراق -ما مينع من أية دوةل من جلب أي مهتم حيمل جنسيهتا
(الاختصاص الشخيص الاجيايب) اإذا اكن مهتامً إابرتاكب جرمية خارج إاقلميها .اضف اىل
ذكل انه ل يوجد ما مينع يف هذه التفاقية ادلول املصادقة عىل املقاضاة عن هذه اجلرمية
طاملا أرتكبت ضد رعاايها  .فالكيد -كام هو جيل -اإن الاولوية يف املقاضاة عن جرمية
الاابدة امجلاعية تكون للقضاء الوطين اإل انه يف حال عدم حتقق ذكل فاإن ادلول الاعضاء
يس توجب علهيا معاونة القضاء ادلويل يف ذكل  .و من مظاهر ذكل القبض عىل املهتمني
املتواجدين عىل إاقلميها حىت يف حال ثبوت إارتاكب الفعل خارج إاقلميها .وهذا يعين أن
ادلول اليت ل تقوم ابإجراءات املقاضاة يف هذه احلاةل ميكن اإعتبارها دول قد فشلت يف
تنفيذ اإلزتاماهتا حيهنا يرتتب اإلزتام أخر عىل عاتقها و يمتثل ابلتسلمی (ICJ judgment
).(2007
الفرع الثاين
أساس املبدأ يف اإتفاقيات جنيف
تشلك اإتفاقيات جنيف الربعة .لعام  1949من أمه السس اليت يقوم علهيا القانون
ادلويل الإنساين بوصفه عاملية النطاق وتمتزي بطبيعة ملزمة ،وتعترب أساس ًا قانوني ًا ومربر ًا
ملبارشة اجراءات التقايض ضد املهتمني إابرتاكب جرمية من هذه اجلرامئ وتفرض هذه
الإتفاقيات إالزتام ًا عىل الطراف املتعاقدة ،بأن تتخذ الإجراءات الترشيعية والقضائية
الفعاةل بفرض عقوابت جزائية عىل الشخاص اذلين يقرتفون أو يأمرون إابرتاكهبا جرامئ
حرب أو ما يسمى ابلإنهتأاكت اجلس مية الواردة يف هذه الإتفاقيات .حيث تلزتم دول
الطراف وفق ًا لحاكم ذات الصةل يف لك اإتفاقية من اإتفاقيات جنيف الربعة حيث
)تنص املواد ( )146 /129 /50 /49من اإتفاقيات جنيف الربع عىل التوايل واليت
تتطابق يف نصها اكليت " :تتعهد الطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي اإجراء ترشيعي
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يلزم لفرض عقوابت جزائية فعاةل عىل الشخاص اذلين يقرتفون أو يأمرون ابإقرتاف اإحدى
اخملالفات اجلس مية لهذه الإتفاقية املبينة يف املادة التالية .يلزتم لك طرف متعاقد مبالحقة
املهتمني ابإقرتاف مثل هذه اخملالفات اجلس مية أو ابلمر ابإقرتافها ،وبتقدميهم اإىل حمامكة ،أاي
اكنت جنسيهتم وهل أيض ًا ،اإذا فضل ذكل ،وطبق ًا لحاكم ترشيعية ،أن يسلمهم اإىل طرف
متعاقد معين أخر حملامكهتم ما دامت تتوفر دلى الطرف املذكور أدةل اإهتام اكفية ضد هؤلء
الشخاص .عىل لك طرف متعاقد اإختاذ التدابري الالزمة لوقف مجيع الفعال اليت تتعارض
مع أحاكم هذه الإتفاقية خبالف اخملالفات اجلس مية املبينة يف املادة التالية."...كقاعدة
مشرتكة ملزمة مبتابعة ومالحقة وتقدمي هؤلء الشخاص اإىل القضاء حملامكهتم طبق ًا ملبدأ
التسلمی أو احملامكة ،بغض النظر عن جنسيهتم أو جنس ية الضحية أو املاكن اذلي إارتكب
فيه هذه الإنهتأاكت .أويسلمهم اإىل طرف متعاقد أخر معين حملامكهتم ما دامت تتوفر دلى
الطرف املذكور أدةل اإهتام اكفية ضد هؤلء الشخاص ولكن قد ل يشلك التسلمی دلوةل
أخرى خيار ًا متاح ًا ذلا يتوجب عىل ادلول أن تتسلح بترشيعاهتا اجلنائية لمتكهنا من حمامكة
اجلناة املزعومني .يتوجب عىل ادلول مبقتىض اإتفاقيات جنيف الربعة والربوتوكول الول
الإضايف اإلهيا ممارسة الإختصاص القضايئ العاملي ل إالنهتأاكت اجلس مية ،فهو اإختصاص ملزم
مطلق وليس مقيد أو مرشوط يفرض عىل عاتق ادلول الطراف املتعاقدة اإلزتام ابإختاذ
الإجراءات الترشيعية لإس ناد الإختصاص القضايئ العاملي حملامكها الوطنية من أجل أن
ختتص يف النظر يف اجلرامئ اليت ترتكب اإنهتأاكً للقانون ادلويل الإنساين ،وجعلت حمامكة
جمريم احلرب اإلزتام ًا دولي ًا يرتب عىل ادلول مسؤولية متابعهتم ومالحقهتم ومقاضاهتم
بغض النظر عن جنسيهتم واملاكن اذلي إارتكب فيه الفعل). (Piere 1997فادلوةل تعطي
الإختصاص لنفسها يف حمامكهتم سواء مت إارتاكب اجلرمية داخل الإقلمی أو خارهجا وسواء
إارتكهبا أحد رعاايها أو رعااي دوةل أجنبية لن الساس يرتكز عىل خطورة اجلرمية عىل
اجملمتع ادلويل .أن الخذ هبذا السلوب يشلك فعالية أكرث يف تطبيق القانون ادلويل
الإنساين مضن القانون اجلنايئ الوطين ،لن ادلوةل ابلرمغ من الخذ هبذا الإختصاص
يتوجب علهيا كذكل اإختاذ مجيع الوسائل والتدابري الرضورية من خالل الترشيعات
الوطنية اجلرامئ الواردة يف هذه الإتفاقيات ادلولية املتعلقة بقواعد القانون ادلويل الإنساين
مبا فهيا اإتفاقيات جنيف الربعة والربوتوكولن الإضافيني الالحق هبام وإازاةل لك تعارض،
ولتضطلع مبا ترتبه عىل اكهلها من اإلزتامات .فهناك اإلزتام دويل عىل عاتق السلطة
الترشيعية يف لك دوةل طرف يمتثل يف مراجعة قوانيهنا لتتوافق مع هذه الحاكم ادلولية،
وابإصدار الترشيعات املناس بة والرضورية لتنفيذ اإلزتاماهتا ادلولية املرتتبة عىل هذه
املعاهدات عىل الرمغ من تصديق العراق عىل اإتفاقيات جنيف الربعة عام 1949
مبوجب القانون رمق ( )24لس نة  1955إالّ أنه مل تصدر أي ترشيعات جزائية وطنية لقمع
جرامئ احلرب وتمكن السبب وراء ذكل طبيعة النظام الس يايس وعدم رغبهتا لإصدار
الترشيعات بسبب إارتاكهبا العديد من اجلرامئ حبق الشعب العرايق .كام أن اإنشاء احملمكة
جلنائية العراقية العليا بعد سقوط النظام السابق عام  2003واليت تضمنت نظاهما
السايس حمامكة رموز النظام السابق عىل ما مت إارتاكبه من جرامئ ضد الإنسانية وجرامئ
حرب وإاابدة جامعية ،اكنت مواقتة وإانهتيى هماهما .ذلا يتوجب اإصدار ترشيعات جنائية
أسوة ابدلول الخرى ملعاقبة مرتكيب جرامئ احلرب اليت نصت علهيا اإتفاقيات القانون
ادلويل الإنساين لضامن اإخضاع جمريم احلرب من العراقيني أمام احملامك الوطنية يف ظل
وجود هذه الترشيعات اجلنائية لتفادي تعرضهم املالحقة من قبل احملمكة اجلنائية ادلولية
اإستناداً اإىل نظام التاكمل اذلي أكد عليه نظاهما السايس لن اإختصاص احملمكة اجلنائية
ادلولية هو اإختصاص ممكل للختصاص الوطين وكذكل لإرغام مقرتيف اجلرامئ ادلولية
يف العراق أو خارجه برصف النظر عن جنسيهتم وحصانهتم للقضاء الوطين العرايق وخاصة
يف ظل تعرض العراق جلرامئ اإرهابية ذات بعد دويل .كام أن العراق مل ينظم اإىل النظام
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السايس للمحمكة اجلنائية ادلولية النافذ عام  2002واذلي خيتص يف النظر يف جرامئ
احلرب وجرامئ ضد الإنسانية وجرامئ العدوان وجرامئ الإابدة امجلاعية .اإن اإصدار مثل
هذه الترشيعات الوطنية ميكن العراق من أن ينظم اإىل النظام السايس للمحمكة اجلنائية
ادلولية ملقاضاة مرتكيب اجلرامئ يف بعض ادلول اليت حتمتي مجموعة من مرتكيب اجلرامئ
ادلولية .
حددت اإتفاقيات جنيف الربعة الفعال الإجرامية الكرث خطورة اليت يس توجب
جترميها مضن الترشيعات اجلزائية الوطنية ،بيامن يرتك لدلوةل سلطة وضع العقوابت املناس بة
للك فعل اإجرايم .و قد أكد القانون ادلويل الإنساين من خالل املادة الوىل املشرتكة
من اإتفاقيات جنيف الربعة لعام  ،1949اليت تشلك أساس قواعد القانون ادلويل
الإنساين ،عىل وجوب التعاون من ادلول الطراف أوغري أطراف يف نزاع ما يف اجملمتع
ادلويل والإلزتام ابلنصوص الواردة فهيا ،وأن تكفل اإحرتاهما بلك الظروف ابإنضامم ادلول
اإىل معاهدات جنيف وغريها من معاهدات القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل قد
تعهدت بضامن اإحرتام هذه املعاهدات .واملشاركة بدور مؤثر يف كفاةل الإمتثال لقواعد
القانون ادلويل الإنساين وإاصدار الترشيعات الوطنية الالزمة لوضع اإتفاقيات القانون
ادلويل الإنساين موضع التطبيق الفعيل داخل لك ادلول والتعهد ابإحرتاهما والعمل عىل
ضامن هذا الإحرتام يف مجيع الحوال والتصدي ملا يقع من اإنهتأاكت لهذا القانون وينشأ
هذا الإلزتام من مبدأ حسن النية يف تنفيذ اكفة الإلزتامات اليت يقيض هبا القانون الإتفايق
والعريف وكذكل الحاكم اخلاصة احملددة يف اإتفاقيات جنيف والربوتوكولني الإضافيني لعام
 1977تشري املادة الوىل من الربوتوكول الول الإضايف لعام  1977اإىل نفس املعىن .كام
تنص املادة ( )1 /80من الربوتوكول الإضايف عىل أنه "تتخذ الطراف السامية املتعاقدة
وأطراف الزناع دون اإبقاء اكفة الإجراءات الالزمة لتنفيذ اإلزتاماهتا مبقتىض الإتفاقات
وهذا امللحق الربوتوكول وتؤكد الفرتة الثانية من هذه املادة عىل اإصدار الوامر والتعلاميت
مبا بتأمني اإحرتام الإتفاقات وهذا امللحق.
ويتضمن الإلزتام الوارد يف هذه املادة عىل اإختاذ مجيع التدابري اليت يقيض هبا هذا
القانون و الإلزتام ابلترصف يف مجيع الحوال وفق ًا ملبادئ وقواعد هذا القانون وهذه
الإلزتامات تقع عىل عاتق ادلول يف وقت السمل واحلرب .اإذ يتحمت عىل ادلول نرش أحاكم
هذا القانون وإادراهجا يف النظمة القانونية الوطنية .كام يتوجب عىل ادلول اكفة سواء
اكنت مشرتكة أم غري مشرتكة يف نزاع ما أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة اليت تكفل
احرتام قواعد هذا القانون من قبل امجليع وخصوص ًا من قبل أطراف الزناع وذكل لمهية
املصاحل والقمی اليت تس هتدف حاميهتا ابإعتبارها من القواعد المرة اليت ترسي يف مواهجة
مجيع أعضاء اجملمتع ادلويل يف مجيع الحوال .وتنطوي صفة القواعد المرة املتعلقة بطبيعة
اجلرامئ ادلولية عىل اإلزتام قانوين ملواهجة مجيع ادلول مبتابعة وحمامكة املشتبه فيه حيث أن
للك دوةل مصلحة قانونية يف ضامن اإحرتام هذه القواعد بطريقة تسمح لها بقمع أي اإنهتاك
لها .كام أكد الربوتوكول الإضايف الول امللحق ابإتفاقيات جنيف الربع لعام  1977عىل
ادلول الطراف أن تلزتم بأوسع جمال ممكن من التعاون فامي بيهنا وابلخص يف جمال
القضااي اجلنائية اليت تتخذ بشأن الإنهتأاكت اجلس مية لحاكم اإتفاقيات جنيف وأحاكم
الربوتوكول الول ،وتعاوهنام فامي بيهنام لتسلمی اجملرمني عندما تسمح الظروف بذكل فيقع
عىل عاتق ادلوةل حمل وجود املهتم اإلزتام بتسلميه اإىل ادلوةل الطالبة مع التقيد ابحلقوق
والإلزتامات اليت أقرهتا الإتفاقيات الربع واملادة ( )1/85من هذا الربوتوكول مع مراعاة
طلب ادلوةل اليت وقعت اخملالفة لحاكم الربوتوكول عىل أراضهيا.
وقد حظرت اإتفاقيات جنيف عىل ادلول الطراف التنصل من اإلزتاماهتا ادلولية اليت
رتبهتا الإتفاقيات ،فقد نصت املادة ( )148من اإتفاقية جنيف الرابعة "ل جيوز لي طرف
متعاقد أن يتحلل أو حيل طرف ًا متعاقد ًا أخر من املسؤوليات اليت تقع عليه أو حيل طرف
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متعاقد فامي يتعلق ابخملالفات اجلس مية املشار الهيا يف املادة ( .")147فلك دوةل من حقها
أن حتامك مرتكيب اجلرامئ ادلولية أ ًاي اكن ماكن إارتاكهبا ،ولو مل يكن اجملرم من رعاايها ومل
يقع اجلرمية عىل اإقلمی دوةل أخرى (رمضان  ) 2003كام أعلنت اإتفاقيات جنيف الربعة
والربوتوكولني الإضافيني مبدأ عاما مشرتاك بني هذه النصوص هو "مبدأ املعامةل الإنسانية"
متتنع مبوجبه الطراف املتنازعة إابرتاكب املعامالت الالاإنسانية فهذا املبدأ هو اذلي يضفي
عىل هذه الفعال صفة اجلرامئ ذات الطبيعة العاملية .ومت تدعمی هذا املبدأ بنصوص
جترميية رصحية .اإل أن النقص القانوين امللحوظ يف منظومة اإتفاقيات جنيف يمكن يف
عدم وجود نصوص قانونية مكتوبة تلزم ادلول ابإختاذ واجب املقاضاة عن اجلرامئ املرتكبة
يف الزناعات املسلحة ادلاخلية اإل أنه ميكن القول أن هذا الواجب خاضع للعرف ادلويل
مبقتىض املادة الثالثة املشرتكة .
الفرع الثالث
أساس املبدأ يف اإتفاقية مناهضة التعذيب
إاعمتدت امجلعية العامة للمم املتحدة هذه الإتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق
والإنضامم مبوجب قرار امجلعية العامة للمم املتحدة ( )39/46املؤرخ يف  /10اكنون
الول 1984 /يف نيويورك ودخلت حزي النفاذ بتارخي  /6حزيران . 1987 /مفن النظمة
القانونية اليت تقتيض مبوجهبا ادلول عىل اإختاذ الإجراءات الالزمة الترشيعية بصددها،
لن أفعال التعذيب تشلك خرق ًا للقانون ادلويل حلقوق الإنسان والقانون ادلويل الإنساين
وجرامئ احلرب يف الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية (املواد (/130 /51 /50
 )147من اإتفاقيات جنيف الوىل والثانية والثالثة والرابعة عىل التوايل واملادة (/1 /3
أ) املشرتكة بيهنم واملادة ( /2 /75أ /اثني ًا) من الربوتوكول الإضايف الول واملادة (/4
 /2أ) من الربوتوكول الإضايف الثاين ،كام حتظر هذه الإتفاقية جرمية التعذيب يف املادة
( )12من اإتفاقية جنيف الوىل والثانية واملادة ( 17و )87من الإتفاقية الثالثة واملادة
( )32من الإتفاقية الرابعة).
ً
كام أن أفعال التعذيب قد تصل اإىل مصاف الإابدة امجلاعية إارتباطا ابإحلاق أذى أو
رضر جسدي أو عقيل جس می ،انهيك عن أن التعذيب قد يعد صورة من صور اجلرامئ
ضد الإنسانية يف حال توافر خصائص اجلرامئ ضد الإنسانية وقد تعد جرمية حرب يف
حال توافر خصائص ومقتضيات جرامئ احلرب كام أسلفنا.
واجلدير ابلقول انه عند اإنضامم أية دوةل اإىل اإتفاقية المم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعامةل أو العقوبة القاس ية أو الالاإنسانية أو املهينة املشار الهيا  ،و
تكون بذكل قد وافقت عىل وضع حد ل إالفالت من العقاب عن طريق جترمي التعذيب
والتحقيق يف اإدعاءات التعذيب ومالحقهتا ،ويكون ذكل ابلقيام ابإلزتاماهتا من حيث
الطر الترشيعية وذكل بتعديل القوانني القامئة أو صياغة قوانني جديدة .ورتبت املادة
( )2من هذه الإتفاقية اإلزتام ًا عىل ادلول الطراف ابإختاذ اكفة التدابري الترشيعية والإدارية
والقضائية الفعاةل أو أية اإجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب يف أي اإقلمی خيضع
لإختصاصها القضايئ .وجعل هذه الفعال جرامئ مبوجب قوانيهنا ادلاخلية واجبة العقاب
بعقوابت مناس بة مع خطورة الفعل املرتكب (املادة الرابعة من التفاقية ) .مع اإعامل
اإختصاصها القضايئ ملتابعة وحمامكة مرتكيب هذه الفعال يف حاةل عدم تسلميهم وذكل يف
املادتني اخلامسة والسابعة من هذه الإتفاقية .وينطبق المر ذاته عىل قيام أي خشص
بأية حماوةل ملامرسة التعذيب وعىل قيامه بأي معل يشلك تواطؤ ومشاركة يف التعذيب
كام تنص الفقرة الثانية من املادة الرابعة عىل رضورة التناسب بني اجلرمية املرتكبة والعقوبة
وأن عىل ادلول أن تأخذ بنظر الإعتبار عند وضع العقوابت جسامة اجلرمية املرتكبة
وخطورهتا .اإل أن أقىص ما يطلبه اإتفاقية مناهضة التعذيب قيام السلطات الوطنية بهتيئة
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قضااي التعذيب دون أن تفرض عىل ادلول املعاقبة كام اكنت تقتضيه اإتفاقية مناهضة
الإابدة امجلاعية .مبعىن أن اإلزتام ادلوةل ابملقاضاة عن التعذيب هو اإلزتام جامد وليس
حتقيق غاية تمتثل بعقاب املهتم .وابلنس بة للامدة اخلامسة من هذه الإتفاقية جند أن الفقرة
الوىل مهنا جاءت بعدة معايري حيث نصت الفقرة الوىل مهنا عىل مبدأ ا إلقلميية ومبدأ
الشخصية الإجيابية والسلبية .وحتدد هذه الإتفاقية يف املادة ( )2/5منه أن ادلوةل ميكهنا
تأسيس مبدأ الإختصاص القضايئ العاملي ابلنس بة جلرمية التعذيب عندما يكون مرتكب
اجلرمية املزعوم موجوداً يف أي اإقلمی خيضع لوليهتا القضائية برصف النظر عن ماكن
إارتاكهبا.
كام تؤكد الفقرة الوىل من نفس املادة أعاله عىل اإختاذ لك دوةل طرف يف املعاهدة ما
يلزم من الإجراءات املناس بة لإقامة اإختصاصها يف اجلرامئ املشار اإلهيا يف احلالت اليت
يكون املشتبه فيه موجود ًا يف أي اإقلمی خيضع لوليهتا القضائية أو يف حاةل عندما يكون
الضحية أو اجملين عليه أحد رعااي ادلوةل .اإن ادلوةل اليت يتواجد فهيا املهتم ابلتعذيب عىل
أراضهيا س تحرر من مسؤولية مقاضاته يف حال اإقتناعه برضورة تسلميه اىل ادلوةل اليت
طلبت تسلميه اإلهيا ،و هذا يؤكد تثبيت حقيقة مفادها أن املقاضاة حسب التفاقية هو
واجب  ،يف حني ان التسلمی هو خيار اإختياري ،فادلوةل طالبة التسلمی ليست لها احلق
يف الارصار عىل طلهبا اإلزتمت ادلوةل املطلوب مهنا التسلمی بواجب املقاضاة.
ويبدو أن هذه الإتفاقية كرست مبدأ الإلزام املرشوط لتنفيذ مبدأ التسلمی أو احملامكة.
فهدف هذه الإتفاقية هو اإس تحداث مبدأ التسلمی أو احملامكة " أي أن لك ادلول تتوىل
معاقبة الشخص اإذا اإكتشف عىل إاقلميها املهتم إابرتاكب معل من أعامل التعذيب أو
املامرسات املشاهبة مبحامكة أو متابعة يف حال عدم تسلميه اإىل اإحدى ادلول اليت لها
اإختصاص قامئ عىل هذا املبدأ متوقف عىل رشط عدم تسلمی املهتم تنفيذ ًا لقاعدة التسلمی
أو احملامكة ،فهذه الإتفاقية ل تمتتع ابلتطبيق املبارش لقواعد القانون ادلويل ويفرض اإلزتام
عىل ادلوةل اليت يتواجد عىل إاقلميها املهتم اإىل اللجوء اإىل العداةل حملامكته ومعاقبته .أقرت
املادة ( )1/7من هذه الإتفاقية مبدأ الإختصاص القضايئ العاملي ،ومنحت الإختصاص
للجهات القضائية الوطنية اليت يوجد هبا خشص يدعي إارتاكبه جلرمية التعذيب وذكل بقصد
متابعته أو تسلميه .فادلوةل اليت يتواجد عىل إاقلميها املهتم اإما أن يقدم مبتابعة وحمامكة املهتم
ومعاقبته بواسطة احملامك الوطنية بناء ًا عىل طلب أو اإلامتس دوةل أخرى أو أن تقوم تسلمی
هذا املهتم اإىل تكل ادلوةل حملامكته .لضامن عدم اإفالته من العقاب .مبعىن أن ادلوةل اليت لها
الولية يف حماس بة جرمية التعذيب ول يقوم بتسلميه اإىل اجلهة الطالبة فاإن علهيا أن تقوم
ابإجراءات املقاضاة .وجيب القول أن املقاضاة أو التسلمی ل يمتتعان بنفس الوزن أو القوة
لن التسلمی خيار حسب الإتفاقية اإل أن املقاضاة واجب وأن الإغفال عن اإتباع أسلوب
(ICJ
املقاضاة عن جرامئ التعذيب جيعل ادلوةل يف اإطار من الإخالل بقواعد املسؤولية
questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v.
)Senegal) Judgment, 20.July, 2012, ICJ Rep 2012

وفامي يتعلق ابلإلزتام ابلتحقيق فاإن املادة ( )12من هذه الإتفاقية أشارت اإىل القيام
إابجراء التحقيق بصورة رسيعة ونزهية عند وجود أس باب معقوةل تدعو اإىل الإعتقاد
بوقوع معل من أعامل التعذيب داخل الإقلمی اخلاضع للولية القضائية لدلوةل عىل عكس
اإتفاقية الإابدة امجلاعية اليت ل حتتوي عىل أحاكم حمددة بشأن التحقيق.
رمغ أن اإتفاقية مناهضة التعذيب ل يشمل أفعالً ترتكب من قبل الفراد بصفهتم الفردية
ودون إارتباطهم ابدلوةل أو مبؤسساهتا اإل أن هيئة ماكحفة التعذيب املرشفة عىل تنفيذ
الإتفاقية أكدت عىل أنه يف حال ثبت أن مؤسسات ادلوةل أو اليت تعمل وفق ضوابط
الرشعية والقانونية ،تعمل أو اكنت لها من الس باب اليت جتعلها تعمل بأن أفعال تعذيب
واملعامةل الالاإنسانية متارس من قبل جامعات أو أفراد ل ختضع لدلوةل وأن مؤسسات
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ادلوةل هذه فشلت يف منع أو التحقيق أو احملاس بة عهنا ،فاإن ادلوةل يف هذه احلاةل تتحمل
املسؤولية وأن الهيئة أكدت أن سكوت ادلوةل أو اإجحاهما ابإختاذ الإجراءات حبق هؤلء
الشخاص أو امجلاعات يعد منط ًا من أمناط التشجيع أو السامح وفق ظروف الواقع وأن
هذه احلاةل تكون مبثابة حصانة ممنوحة من ادلوةل اىل الفراد وامجلاعات بأن تقوم ابجلرمية.
).(UN Di c CAT..2008
الفرع الرابع
أساس املبدأ يف اإتفاقية مناهضة الإختفاء القرسي
ع
صدرت الإتفاقية ادلولية محلاية مجيع الشخاص من الإختفاء القرسي و إا متدت
وفتحت للتوقيع والتصديق والإنضامم مبوجب قرار امجلعية العامة للمم املتحدة رمق /177
 61املؤرخة يف  20اكنون الول  ،2006وصادق العراق عىل هذه الإتفاقية مبوجب
قانون رمق ( )17لس نة  2010املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد  4158يف
 2010/1/12والعراق تسلسل رمق ( )20من بني ادلول العامل اليت صادقت عىل هذه
الإتفاقية ومبصادقة العراق نفذت هذه الإتفاقية يف العامل بعد ثالثون يوم ًا من اترخي
مصادقته وهذا مبوجب املادة ( )1/39من هذه الإتفاقية .،أن تفامق وانتشار هذه اجلرمية
يف خمتلف أحناء العامل وممارس هتا من قبل العديد من النظمة دفع ابجملمتع ادلويل اإىل جترميها
ابلنظر ملا تشلكه هذه الفعال من اإهانة للكرامة الإنسانية للفرد وتقييد حلريته وحرمانه
من حقوقه املقررة وفق ًا للقوانني وما تشلكه من اإنهتأاكت للمواثيق والإعالانت والإتفاقيات
ادلولية اخلاصة حبقوق الإنسان ،ومهنا ميثاق المم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإنسان
والعهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية وغريها من الصكوك ادلولية ذات الصةل
مبجالت حقوق الإنسان والقانون الإنساين والقانون اجلنايئ ادلويل وتضامنت اجلهود
ادلولية يف تقنني الفعال املكونة لهذه اجلرمية ومنعها وجترميها ومن مث املعاقبة علهيا ومالحقة
مرتكبهيا (فضيل. )2012 ،
ومع ذكل مل جيرم هذه اجلرمية يف الترشيعات اجلنائية العراقية وابلتايل مل يفرض العقاب
عليه ،لن الإنضامم ل يضمن دخول الإتفاقية حزي النفاذ ،ما مل يعقبه اإعامتد ترشيع وطين
جيرم هذه اجلرمية ويفرض عقوبة مناس بة عليه فالترشيعات اجلنائية العراقية مل توفر امحلاية
القانونية لهذه اجلرمية ومل يعط أي قمية قانونية لهذا الإتفاقية ليجعلها تصل اإىل مرحةل الإلزام
رمغ أن ادلس تور العرايق النافذ لس نة  2005تتضمن منع هذا الفعل بصورة غريا مبارشة،
مكنع القبض عىل الشخاص إالّ يف الحوال اليت جيزيها القانون .وجيب القول بأن أول
وثيقة دولية تتعلق مبارشة جبرمية الختفاء القرسي يه اإعالن حامية مجيع الشخاص من
الإختفاء القرسي .فقد أشار هذا الإعالن اإىل اجلرمية وحدد جوانهبا وكيفية حماس بة
املسوؤلني عهنا .وقد ورد يف هذا الإعالن أن الفعال املكونة للجرمية الإختفاء القرسي
من شأهنا أن تكون جرمية ضد الإنسانية يعاقب علهيا حسب قوانني لك دوةل و أوجب
ادلول عىل القيام ابإختاذ اإجراءات عديدة لضامن عدم إارتاكب هذه العامل واملعاقبة علهيا.
وحيث هذا الإعالن ادلول ابإختاذ اكفة التدابري الترشيعية والإدارية والقضائية للتصدي
لهذه اجلرمية ويؤكد عىل ضامن اإعتبار الإختفاء القرسي جرمية من قبيل اجلرامئ ضد
الإنسانية.
وتقيض اإنزال العقوابت تتناسب مع جسامة اجلرمية ،كام أكد عىل عدم جواز التذرع
بأي ظرف من الظروف ا إلس تثنائية أو بأي أمر أو تعلاميت صادرة من أي سلطة عامة
كذريعة لتربير اإعامل الإختفاء القرسي إالّ أن هذا الإعالن مل يعرف جرمية الإختفاء
القرسي ،اإذا اإكتفت ديباجته بوصف عام لها.واليت تعد تتوجي ًا للقوانني ادلولية املعنية
حبالت الإختفاء القرسي لمتثل تطور ًا قانوني ًا همامً يف تأصيل عاملية جترمي الإختفاء القرسي
كجرمية وإاخالل فاحض حبقوق الإنسان .وهتدف اإىل منع حالت الإختفاء القرسي وكشف
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النقاب عن احلقيقة يف حاةل وقوعها ومعاقبة مرتكبهيا وتقدمي التعويضات للضحااي أو
لعائالهتم .فهذه الإتفاقية صك حديث.
تتضمن منظومة واسعة من الإلزتامات اجلنائية وتنشأ عن الإلزتام هبذه الإتفاقية واجب
ادلول الطراف ابإختاذ مجموعة من التدابري محلاية الشخاص املتواجدين يف اإقلمی خاضع
لوليهتا من الإختفاء القرسي ،تنبثق هذه الإلزتامات يف املادة الرابعة منه واليت تنص
عىل أنه "تتخذ لك دوةل طرف التدابري الالزمة ليك يشلك الإختفاء القرسي جرمية يف
قانوهنا اجلنايئ" فهذه املادة تلزم ادلول الطراف ابلنص عىل جرمية الإختفاء القرسي
كجرمية منفصةل مس تقةل وإاختاذ التدابري الالزمة لإدراهجا يف قانوهنا اجلنايئ وذكل ابإصدار
ترشيع خاص لوضع أحاكم الإتفاقية موضع التنفيذ يف القانون ادلاخيل .وقد عرفت املادة
الثانية من هذه الإتفاقية مفهوم الإختفاء القرسي بأنه أحد الفعال املكونة من الإختفاء
القرسي أو الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أي شلك من أشاكل حرمان من
احلرية يمت عىل أيدي أي فرع من فروع احلكومة أو مس توايهتا أو من جانب أفراد عاديني
بزمع أهنم يعملون موظفي ابإمس احلكومة أو مجموعات منظمة يترصفون ابإذن أو دمع من
احلكومة أو مبوافقهتا ،فتقوم هذه القوى ابإخفاء ماكن ذكل الشخص ويعقبه رفض الإعرتاف
حبرمان الشخص من حريته أو اإخفاء مصري الشخص اخملتفي أو ماكن وجوده مما جيرد
هذا الشخص من حامية القانون.
يتبني من هذا التعريف أن الإختفاء القرسي هو من أعامل ادلوةل أو اجملموعات التابعة
لها أو هجات اخرى من غري ادلوةل و لكن لها سلطة فعلية عىل الارض ويقوم عىل
أساس احلجز أو الإعتقال غري القانوين اذلي يؤدي اإىل اإختفاء احملتجز دون أن يمتكن
الناس من معرفة مصريه ،مما جيعهل خارج نطاق امحلاية اذلي يوفرها القانون وميكن تعريف
جرمية الإختفاء القرسي بأنه "الإحتجاز أو الإختطاف ،أو أي معل حيرم الإنسان من
حريته ،عىل يد هجة اتبعة لسلطة ما أو أشخاص يترصفون بدمعها أو اإذهنا ،ول تعرتف
تكل اجلهة حبرمان اخملتفي أو اخملتطف من حريته ،بل تنكر معرفة مصريه وماكن وجوده
( .محمد  .)2019و قد عدت املادة اخلامسة ممارسة الإختفاء القرسي جرمية ضد الإنسانية
ختضع للعقوابت اليت ينص علهيا القانون ادلويل .وجيب القول بأن الإختفاء القرسي قد
يكون جرمية ضد الإنسانية اإذا توافرت فهيا خصائص اجلرامئ ضد الإنسانية .كام تنبثق
الواجبات املتعلقة ابلتحقيق يف املادة الثالثة اليت تنص عىل أنه "تتخذ لك دوةل طرف
التدابري املالمئة للتحقيق يف الترصفات احملددة يف املادة الثانية اليت يقوم هبا الشخص أو
مجموعات من الفراد يترصفون دون اإذن أو دمع أو موافقة من ادلوةل ،ولتقدمي املسؤولني
اإىل احملامكة" .أكدت املادة املذكورة عىل أن ادلوةل جيب علهيا القيام ابلتجرمي والتحقيق
والتقايض يف مجيع أفعال الإختفاء القرسي الواردة يف املادة الثانية ،برصف النظر عن
إارتاكهبا من قبل والكء احلكومة أو أشخاص أخرين ل ميتون بصةل للحكومة هبدف تقدمي
املسؤولني عهنا اإىل العداةل .كام أشارت املادة ( )1/7من الإتفاقية اإىل قيام لك دوةل
طرف يف الإتفاقية بفرض عقوابت مالمئة عىل هذه اجلرمية تأخذ يف الإعتبار شدة جسامة
هذه اجلرمية ،وكذكل محل الإتفاقية املسؤولية اجلنائية للك من يرتكب هذه اجلرمية أو
يويص إابرتاكهبا أو حياول إارتاكهبا أويكون متواطئ ًا أو يشرتك يف إارتاكهبا وذكل ابإختاذ
ادلول الطراف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائية .وتنص املادة ( )2/10عىل
أنه بعد قيام دوةل طرف ابإحتجاز مشتبه فيه قيد الإحتجاز فاإهنا ملزمة ابإجراء حتقيق
أويل عىل الفور لإثبات الوقائع ،كام تطلب هذه املادة من دول الطراف القيام ابإختاذ
اإجراء حتقيق رسيع وشامل ونزيه مبجرد تقدمي الشكوى يف الإدعاءات املتعلقة هبذه اجلرمية.
أن نصوص الإتفاقية ل تتناول ابلتجرمي املسامهني الصليني حفسب ،بل تتحقق املسؤولية
عن اذلين يكون هلم دور اثنوي .ولعل ما ميزي التطور القانوين هو أن هذه الإتفاقية

43

أعطت للضحااي احلق يف احلصول عىل تعويض املترضرين برد احلقوق وإاعادة التأهيل
و الرتضية وضامن عدم تكرار الإنهتاك.
و قد جيادل البعض ابلقول ان املرشع العرايق قد جرم أفعال الاختفاء القرسي يف
املادة  322من قانون العقوابت و املواد اليت تبعها  .حيث تنص املادة املذكورة ( يعاقب
ابلسجن مدة ل تزيد عىل س بع س نوات أو ابحلبس لك موظف أو ملكف خبدمة عامة
قبض عىل خشص أو حبسه أو جحزه يف غري الاحوال اليت ينص علهيا القانون) .
و ل ميكن اذلهاب مع هذا التصور لس باب قانونيية تكييفية  ،حيث ان جرمية
الاختفاء القرسي -كجرمية ضد الانسانية -تتسم بسامت تكييفية خمتلفة عن اجلرمية
الواردة يف قانون العقوابت  .فالختفاء القرسي جيب لتحققه إارتاكبه يف اإطار خطة
واسعة و منظمة من قبل ادلوةل أو اجملموعات املرتبطة هبا أو امجلاعات الاجرامية
الاخرى و تكون ضد ساكن مدنيني  .أضف اىل ذكل ان افعال القبض و احلبس و
احلجز املكونة جلرمية الاختفاء القرسي تقوم هبا عادة ادلوةل أ بتشجيع مهنا أو غض النظر
مهنا  ،أو ترتكهبا املنظامت الس ياس ية  ،مع رضورة توفر رشوط أخرى تمتثل بعدم
الاعرتاف مبصريمه أو الكشف عن مصريمه .
عىل هذا فاننا نتطرق اىل واجب املقاضاة عن جرمية ضد الانسانية و ليس جرمية
عادية ختتص هبا القضاء الوطين  ،لن القول ابلتطابق التكييفي بني القبض و بني الاختفاء
القرسي قول جيايف احلقيقة و ينايف أسس التكييف .انهيك عن اإس تصغار و حتجمی
الااثر القانونية املرتتبة عىل اجلرمية .فعىل سبيل املثال القول بتغطية قانون العقوابت و
حتديد ًا املادة  322لالختفاء القرسي يعين ان جرامئ الانفال مث ًال ميكن تكييفها حسب
قانون العقوابت العرايق  .و من جل ما تقدم يتضح  -دون أدىن شك ان هناك قصور
ترشيعي يف هذا اجملال ل ميكن أن قانون العقوابت العرايق النافذ .
و قد جاء بعض القرارات الصادرة من احملامك ادلولية اإن واجب املقاضاة ينبثق من
طبيعة اجلرمية ذاهتا -كام اسلفنا -و انه ابلماكن عدها جرمية ضد الانسانية و اإن ادلوةل
تكون قد خرقت اإلزتاهما يف املقاضاة طاملا أن مصري الاشخاص اذلين تعرضوا ل إالختفاء
القرسي ما زال جمهو ًل ،بل نه يف حال ثبوت وفاهتم فاإن ذكل حيرر ادلوةل من املسؤولية
يف التحقيق و املقاضاة ) )ECTHR Decision Palicv. Bosnia , 2011و
املقصود ابلتحرر من املسؤولية اهنا تفقد احلق يف املقاضاة و تتحول املسؤولية اىل دوةل
أخرى  .فوفاة الضحااي تعين حتول مسؤولية املقاضاة اىل دوةل أخرى .
ابلتوافق مع املادة ( )1/13من اإعالن حامية مجيع الشخاص من الإختفاء القرسي،
تتضمن املادة ( )12من الإتفاقية اإلزتام ًا عىل دول الطراف بكفاةل حق أي خشص سواء
اكن فرد ًا عاد ًاي أو خشص ًا معنو ًاي اكملنظامت غري احلكومية يف اإبالغ السلطات اخملتصة بأي
فعل ميكن أن يشلك جرمية اإختفاء قرسي ،كام تلزم املادة السلطات اخملتصة ابلنظر يف
الإدعاء بشلك رسيع ونزيه ،وعند الإقتضاء اإجراء حتقيق دون تأخري (تقرير منظمة العفو
ادلولية  . )2012 ،فيقع عىل عاتق ادلوةل الطرف اليت يكتشف وجود خشص يشتبه يف
أنه إارتكب جرمية اإختفاء قرسي عىل اإقلمی خاضع لوليهتا مسؤولية أو اإلزتام ابإختاذ
الإجراءات الالزمة لإحاةل القضية اإىل سلطاهتا اخملتصة ملبارشة ادلعوى اجلنائية وحمامكته
وذكل بعد التأكد من دقة املعلومات والظروف اليت تس توجب اإختاذ هذه الإجراءات
اإذا مل تقم بتسلميه اإىل حممكة جنائية دولية أو مبارشة اإجراءات تسلميه اإىل دوةل أخرى
طبق ًا لإلزتاماهتا ادلولية .وجتد مبدأ الاختصاص اجلنايئ العاملي أساسها يف هذه الإتفاقية
من خالل الإلزتام ابإختاذ التدابري الالزمة لإقرار هذا الاختصاص عىل جرمية الإختفاء
القرسي مبوجب املادة ( )2/9مهنا واليت تنص عىل أنه " تتخد لك دوةل طرف التدابري
الالزمة لإقرار اإختصاصها ابلبت يف جرمية اإختفاء قرسي عندما يكون مرتكب اجلرمية
املفرتض متواجد ًا يف أي اإقلمی خيضع لوليهتا القضائية ،ما مل تسلمه هذه ادلوةل أو حتهل
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp34-47

44

اإىل دوةل أخرى وفق ًا للزتاماهتا ادلولية أو اإىل حممكة جنائية دولية تعرتف ابإختصاصها".
مبوجب هذه املادة ،فاإن ادلول الطراف ملزمة ابإقرار اإختصاصها ابلبت يف جرمية اإختفاء
قرسي عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم متواجد ًا يف أي اإقلمی خيضع لوليهتا القضائية،
ما مل تسلمه هذه ادلوةل اإىل دوةل أخرى وفق ًا لإلزتاماهتا ادلولية أو اإىل حممكة جنائية دولية
تعرتف ابإختصاصها .فادلول الطراف ملزمة بتسلمی الشخاص املشتبه فهيم عن هذه
اجلرمية أو مقاضاهتم مبوجب الولية القضائية العاملية يف مجيع الظروف ،حىت ما إارتكبت
اجلرمية خارج نطاق الولية القضائية لدلوةل الطرف ،وبغض النظر عن جنس ية املشتبه
به أو الضحية .كام كرست اإعالن حامية مجيع الشخاص من الإختفاء القرسي من خالل
املادة ( )14منه واليت تنص عىل أنه "جيب اإحاةل مجيع املهتمني إابرتاكب معل من أعامل
الإختفاء القرسي يف دوةل ما ،اإىل السلطات املدنية اخملتصة يف تكل ادلوةل لإقامة ادلعوى
واحلمك علهيم ،اإذا اكنت النتاجئ اليت أسفر عهنا التحقيق الرمسي تربر ذكل ،مامل يكونوا قد
سلموا اإىل دوةل أخرى ترغب يف ممارسة وليهتا طبق ًا ل إالتفاقيات ادلولية املعمول هبا يف
هذا اجملال .وعىل مجيع ادلول اإختاذ التدابري القانونية املناس بة لكفاةل حمامكة أي خشص
خاضع لسلطهتا ،مهتم إابرتاكب معل من أعامل الإختفاء القرسي يتضح أنه خاضع لوليهتا
أو سلطهتا .وكذكل منعت هذه الإتفاقية اإعتبار جرمية الإختفاء القرسي جرمية س ياس ية
أو متصةل هبا وإاعتربهتا جرمية من اجلرامئ املوجبة للتسلمی يف لك معاهدة تسلمی مربمة بني
دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الإتفاقية( ،)1ومع ًال ابملادة ( )2/13يتعني عىل ادلول
الطراف اإعتبار الإختفاء القرسي جرمية تس توجب تسلمی مرتكبهيا يف أي معاهدة لتسلمی
اجملرمني قامئة بني ادلول الطراف قبل دخول الإتفاقية حزي النفاذ وطبق ًا للامدة ()3/13
تتعهد ادلول الطراف ابإدماج جرمية الإختفاء القرسي كجرمية تس تلزم تسلمی مقرتفهيا يف
مجيع املعاهدات مع مجيع ادلول.
املطلب الثاين
الساس العريف ادلويل ملبدأ واجب التحقيق واملقاضاة
حتدثنا يف املبحث السابق عن الس ياقات املعاهداتية ملبدأ واجب املقاضاة ،إالّ أن ذكل
مل حيظر من المتعن عن أصل لها يف العرف ادلويل ،ولعل من السلمی ا إلس تنتاج إارتباط ًا
مبوضوع املبدأ هو أن وجود عدد غري قليل من املعاهدات يتعاطى مع هذا املوضوع قد
تكون أمارات مؤيدة لوجود عرف دويل ل إاللزتام هبا لن تكرار التأكيد عىل قمی قانونية
هممة يعد مؤرش ًا مفض ًال عىل طابعها العريف لن التكرار تأكيد عىل ممارسة ادلول  ،رمغ
وجود نوع من املعارضة يف هذا الصدد حناول ان نربزه أيض ًا  ،وهذا ما سنسعى اإىل
توضيحه يف هذا املطلب اذلي س نقسمه اإىل فرعني نبحث يف الفرع الول مضمون املبدأ
يف املعاهدات اليت لها أساس ملزم ونتناول يف الفرع الثاين الساس العريف لتجرمي اجلرامئ
ضد الإنسانية.
الفرع الول
مضمون املبدأ يف املعاهدات اليت لها أساس ملزم
يعرتف القانون ادلويل العريف حبق ادلول يف مالحقة وحمامكة املهتمني ابجلرامئ ذات الطبيعة
ادلولية الكرث خطورة عىل اجملمتع ادلويل وميثل اإعتداء عىل املصاحل املشرتكة للعامل.
فمبوجب املادة ( )157من دراسة اللجنة ادلولية حول القانون ادلويل الإنساين العريف
( ،)2005حيق لدلول أن ختول حمامكها الوطنية اإختصاص ًا قضائي ًا عاملي ًا للنظر يف جرامئ
احلرب و كذكل التعذيب وغريه من رضوب املعامةل السيئة املرتكبة يف الزناعات املسلحة
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غري ادلولية .وأشار أيض ًا اإىل أن مبدأ العاملية هو مبدأ اإضايف ملبادئ أساس ية أخرى
ل إالختصاص اجلنايئ .و جيب القول أن تقيمی مدى اإعتبار القواعد القانونية املكتوبة يف
القانون ادلويل و وصولها اىل مرتبة العرف ادلويل جيب أن يمت تأصيلها بدقة و حذر .
فعىل سبيل املثال -و إارتباط ًا مبوضوعنا -فاإننا لو تفحصنا مدى اإعتبار مبدأ واجب
املقاضاة مبدأ اثبت يف القانون ادلويل ،فيجب البحث يف عدد مرات تكرارها يف
املعاهدات ادلولية  ،و كذكل مدى جتلهيا يف الترشيعات الوطنية و التطبيقات القضائية
و حتديداً اجلرامئ ادلولية و اجلرامئ املنظمة عرب الوطنية ( .)Meron 1991
و يبين الفقه اجلنايئ ادلويل تصوره خبصوص الطابع العريف ادلويل امللزم لهذا املبدأ
من جحة مفادها أن هذا الالزتام مرده اىل من الطبيعة الامرة للقواعد القانونية ادلولية
الناهية لعال الاابدة امجلاعية و جرامئ احلرب احلرب و اجلرامئ ضد الانسانية  .و كذكل
من مبدأ أخر همم يف القانون ادلويل و هو مبدا(جتاه اللك ) أو الErga Omnes
).(Bassiouni . E.M. Wise ,1995
و يف نفس الس ياق فقد اكدت احملمكة اخلاصة بلبنان  STLانه لغرض التأسيس
لوجود قاعدة عرفية دولية فاإنه لبد من توافر العديد من ادللئل مهنا :ممارسات ادلول،و
مدى اإلزتاهما ابملعاهدات ادلولية  ،و مدى إالزتاهما بوضع الترشيعات الوطنية ،و مدى
قيام القضاء الوطين ابإصدار القرارات القضائية ذات الصةل ابملوضوع حمل التأصيل
)  . STL Decision 2001و قد اإختذت احملمكة اخلاصة بسرياليون موقف ًا قانوني ًا مماث ًال
 ،و حتد ًاي يف اإعتبار جرمية جتنيد الاطفال جرمية يف العرف ادلويل ،حيث إاعمتدت يف
تفسريها عىل مجموعة معايري مهنا :عدد ادلول املوقعة عىل اإتفاقيات جنيف و الربوتوكولت
امللحقة هبا ،ابلضافة اىل اإتفاقية حقوق الطفل  .و أكدت أنه حيامن نبحث عن تشكيل
عرف دويل و مدى توافره خبصوص موضوع معني ،فان عدد ادلول اليت تشارك يف
ممارس هتا يعد معيار ًا أساس ي ًا .أضف اىل ذكل مدة رساين و نفاذ تطبيق هذا العرف
) .(SCSL 2004و عىل نفس املنوال أكدت حممكة العدل ادلولية عىل نفس الامر
ابلقول ابن تصديق عدد كبري من ادلول عىل معاهدة دولية قد يؤدي اىل حتول مضمونه
اىل قاعدة عرفية من خالل التأثري يف ادلول غري الاعضاء ( North sea
continental shelf Federal republic of Germany v. Denmark / the
) Netherlands, Judgment of 20 Feb 1969 ,43.44و قد جيادل البعض -
دون أن نتفق معه  -أن التصديق الواسع عىل التفاقيات ادلولية ل جتعلها أن تصل اىل
مصاف العرف ادلويل خصوص ًا ان عدد ادلول الاخرى اليت مل تصادق علهيا أيض ًا أعداد
كبرية .او اإذا اكنت ادلول غري املصادقة من ادلول املؤثرة يف العالقات ادلولية (Van .
). Steenberghe 2011
اإن املعاهدات الشارعة اليت لها خاصية عاملية واليت متت املصادقة علهيا عىل نطاق
واسع ميكن أن تقود اإىل تشكيل عرف دويل لن هذا تعبري عن ممارسات العديد من
ادلول .ويف ذكل تعبري مضين لواجب التحقيق واملقاضاة وقيام ادلول بتنفيذ الإلزتامات
املرتتبة علهيا .ويف هذا الصدد يؤكد ( )Meronأن تكرار التأكيد عىل بعض القمی القانونية
يف بعض الإتفاقيات ادلولية يعد مؤرش ًا عىل طابعها العريف ،لن ذكل تعبري عن ممارسات
العديد من ادلول ). ( Meron 1989
مفع اإزدايد تطور موضوعات القانون ادلويل مبا يف ذكل القانون ادلويل حلقوق الإنسان
أصبح القانون ادلويل العريف يغطي موضوعات جديدة مل يكن يغطهيا يف السابق ومن
بيهنا مبادئ حقوق الإنسان اليت اإكتسبت صفة قواعد القانون ادلويل العرفية كحظر
العبودية والتعذيب ) .) Daniel H. Joyner ,2001وتعترب الإلزتامات املرتتبة عن
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الإتفاقيات املتعلقة حبقوق الإنسان أو قواعد القانون ادلويل الإنساين من الإلزتامات اليت
تلزم مجيع ادلول وهذه الإلزتامات تكون مبقتىض املبادئ الساس ية العامة للقانون ادلويل
اليت تريم اإىل حامية الإنسانية وتسمو عىل مجيع الإعتبارات يف زمن السمل واحلرب فبعض
مبادئ حقوق الإنسان اليت نصت علهيا الإتفاقيات ادلولية قد ترتقي اإىل مزنةل العرف
ادلويل بفعل التواتر ادلويل الواسع عىل تطبيقها فتصبح ملزمة حىت لدلول غري الطراف
نتيجة تبلورها كقاعدة عرفية دولية ونظر ًا لطبيعة احلقوق اليت حتمهيا .فعىل سبيل املثال
فقد مست أحاكم اإتفاقية منع جرمية الإابدة امجلاعية واملعاقبة علهيا لس نة  1948اإىل مرتبة
العرف ادلويل لتصبح ملزمة للك دول العامل سواء أبرمت هذه الإتفاقية أم مل تربهما (محمود
. )2016،
و لتعزيز فكرة الاساس العريف امللزم ملبدأ واجب املقاضاة او التحقيق يف اجلرامئ
ذات الطابع العاملي فانن من الالزم البحث كذكل يف املامرسات القضائية و الترشيعية
لدلول كوهنا معيار ًا أساس ي ًا ملدى توافر وجود اإلزتام ابملقاضاة و التأكد من اإلزامية هذه
املامرسة و عدم اإجراهئا من قبل ادلوةل فقطالس باب س ياس ية او اخالقية .مفث ًال ميكن
مالحظة ذكل من خالل قيام العديد من ادلول ببتضمني فكرة املقاضاة أو التسلمی عن
جرامئ احلرب الواردة يف اإتفاقيات جنيف ) ( R. O Keefe 2009و اإذا اكن ذكل
حصيح ًا ابلنس بة لتفاقيات جنيف فان من البعض الاخر يشككون ابلطابع العريف
الالزايم للمبدأ فان البعض من الفقه ادلويل يشكك يف هذا الامر خبصوص اجلرامئ
الاخرى بزمع أن املامرسات الترشيعية الوطنية ما زالت غري حمققة للعمومية املطلوب
توافرها يف تشكيل و بلورة القاعدة العرفية امللزمة ملبدأ واجب املقاضاة خصوص ًا يف
جرامئ الاابدة امجلاعية و اجلرامئ ضد الانسانية ) . ( Van Steenberghe 2001و
ل ميكننا القبول هبذا الرأي مطلق ًا  ،لن العديد من التطبيقات القضائية لدلول أكدت
عىل هذا املبدأ إارتباط ًا ابلابدة امجلاعية و خروقات حقوق الانسان اجلس مية .
و ابلضافة اىل ما تقدم فاننا نعتقد ان ما يعزز الطابع العريف امللزم مجليع دول العامل
خبصوص املبدأ موضوع البحث هو العدد غري القليل من قرارات امجلعية العامة لالمم
املتحدة خصوص ًا القرارين  2840و  3074حيث جيمع الفقه ادلويل ان اإصدار
القرارين املذكورين -اللتني تتناولن رضورة اإلزتام لك دوةل ابملقاضاة عن جرامئ احلرب و
اجلرامئ ضد الانسانية  -ميثل مؤرشاً قو ًاي لتشكيل العرف ادلويل خصوص ًا بعدما ثبت
عدم وجود أي اإعرتاض بصدده و صدوره ابلجامع .
و يف اخلتام ميكننا أن نقول ابن هذه ادلراسة اكنت حماوةل لتأكيد الطابع القانوين امللزم
للمبدأ ابلنس بة مجليع ادلول و من مضهنا ادلوةل العراقية  .فالتأكيد عىل الطابع امللزم هل يعين
تعزيز فكرة اإهناء الافالت من العقاب و الغاء فكرة احلصانة ابلنس بة للجرامئ ادلولية  .و
هذا ما يقتيض وضع السس الترشيعية الالزمة لتجس يدها و املفرتض هنا يكون يف
حتقيق التطابق الترشيعي الوطين مع الالزتامات ادلولية ذات الصةل ابملوضوع.
الفرع الثاين
الاساس العريف لتجرمي اجلرامئ ضد الانسانية
تعد اجلرمية ضد الإنسانية من اجلرامئ املس تحدثة يف القانون ادلويل اجلنايئ .فمل تكن هذه
اجلرامئ ،ابملعىن املوجود حالي ًا يف العديد من املواثيق ادلولية ،وليدة ترشيع فقهيي واحد
حيث ل توجد اإتفاقية دولية تنظم حتديد هذه اجلرمية بل تضافرت اجلهود لتقنني وجترمي
الفعال املكونة لهذه اجلرامئ يف اإتفاقيات متفرقة .فاإذا اكنت هذه اجلرامئ حديثة العهد فاإن
الفعال اليت تغطهيا تعود جذورها اإىل املايض ،حيث ظهرت أول بوادر الإهامتم بتقنني
تكل اجلرامئ واملعاقبة علهيا عىل صعيد القانون ادلويل اجلنايئ العريف الإتفايق يف اإعالن
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سان بطرسربغ الصادر عام  1868فهذه اجلرمية يف البداية اكنت جزء ًا من جرامئ احلرب
ومل تكن منفصةل عهنا مفعظم جرامئ احلرب اكنت جرامئ ضد الإنسانية يف نفس الوقت إالّ
أن مفهوم اجلرامئ ضد الإنسانية أوسع من جرامئ احلرب اإذ ميكن أن ترتكب يف زمن
السمل أو يف زمن احلرب .ويقصد ابجلرامئ ضد الإنسانية اإتيان فعل من الفعال املكونة
لهذه اجلرمية ،مىت أرتكبت من قبل دوةل أو منظمة أو مجموعة يف اإطار جهوم واسع
النطاق ،أو مهنجي موجه ومنظم ضد أية مجموعة من الساكن املدنيني وعن عمل ابلهجوم
ويرتبطون بروابط س ياس ية أو عرقية أو دينية أو ثقافية أو قومية أو اإثنية ختتلف عن
مرتكيب ذكل الهجوم أو الفعال ومتس مصاحل جوهرية ل إالنسان مث توالت بعد ذكل
املواثيق واملعاهدات ادلولية اليت تدعوا اإىل املعاقبة علهيا .ومعل اجملمتع ادلويل عىل تنظمی
خمتلف الفعال املكونة اليت تدخل يف اإطار اجلرامئ ضد الإنسانية كوهنا من اجلرامئ اليت
متس ابلقمی العليا ل إالنسانية هتدد السمل والمن ادلوليني ومتس املصاحل املشرتكة يف
اإتفاقيات دولية متفرقة .وتدين خمتلف الليات ادلولية هذه اجلرامئ وحتث معاقبة مرتكبهيا
وهو ما يشلك عرف ًا دولي ًا وإاماكنية متابعهتا عاملي ًا.
فاجلرامئ ضد الإنسانية جاءت نتيجة جلرامئ احلروب ابلرمغ من أنه أصبح بعد ذكل
فئة قامئة حبد ذاهتا يف اجلرامئ ادلولية فالعراف املوجودة يف جرامئ ضد الإنسانية وجرامئ
الإابدة امجلاعية وجرامئ حرب أصبحت جزء ًا من القانون القطعي أو ما يسمى ابلقوانني
املسمل هبا دلى الشعوب اليت تعكس أساس ًا عام ًا وشام ًال للسلوك الشائن ومن بني
اجلرامئ ادلولية اليت تصنف مضن هذه الفئة الإابدة امجلاعية ،العدوان ،جرامئ احلرب،
اجلرامئ ضد الإنسانية ،التعذيب وأصبحوا جرامئ دولية قطعية.
فبعد اإبرام النظام السايس للمحمكة اجلنائية ادلولية والنص عىل جترمي اجلرامئ ضد
الإنسانية ،سواء يف زمن السمل أو احلرب تزايد عدد ادلول املصدقة عىل ميثاق احملمكة،
وادلول املوقعة علهيا ميكن القول بأن اجلرامئ ضد الإنسانية أحضت جزء ًا من القانون ادلويل
يف زمن السمل واحلرب وأصبحت هذه اجلرامئ متعلقة ابلقواعد المرة للقانون ادلويل وجيوز
لي دوةل أن تلجأ لفكرة الإختصاص العاملي حملامكة مرتكيب هذه اجلرامئ بغض النظر عن
ماكن وزمان إارتاكب تكل اجلرامئ
ويذهب البعض -وحنن من مؤيدهيم -اإىل أن القانون ادلويل العريف أسس ل إالختصاص
الإلزايم يف حماس بة مرتكيب اجلرامئ ضد الإنسانية ( عىل القل ابلنس بة لدلول اليت
حصلت اجلرامئ يف إاقلميها وهذا ميكن أن تفرس أن ادلول اإذا فشلت أو تقاعست عن
القيام هبذا املهام فاإهنا خرقت بذكل قواعد القانون ادلويل العام .ومه يعززون وهجة نظرمه
أن السوابق القضائية يف نورمبريغ وطوكيو ذات صةل بفكرة وجوب املقاضاة عىل أساس
القانون ادلويل العريف.
وبدأ القانون ادلويل العريف يعرتف للمحامك الوطنية لدلول مبامرسة الإختصاص عىل
اجلرامئ ذات الطبيعة ادلولية وأكدت اإتفاقيات حقوق الإنسان عىل اإلزتام ادلول مببدأ
الإختصاص العاملي حملامكها لقمع اجلرامئ ضد الإنسانية .سامهت احملامك الوطنية يف مقع اجلرامئ
ضد الإنسانية مبوجب الإختصاص العاملي وذكل مبتابعة املسؤولني عهنا وتعترب قضية
بينوش يه املثال المنوذيج ل إالختصاص العاملي للمحامك الوطينة ،حبيث أعلنت لك من
بريطانيا وإاس بانيا وبلجياك عن اإختصاصها ابلنظر يف القضية.
فالساس القانوين العريف لتجرمي الفعال ضد الإنسانية يه الإجهتادات القضائية
للنشطة القانونية ادلاخلية لبعض ادلول وكذا النصوص ادلولية وأنظمة وقرارات احملامك
اجلنائية ادلولية من خالل أحاكم احملمكة اجلنائية ادلولية املواقتة ليوغسالفيا السابقة أكد
عىل عاملية املتابعة عىل اإعتبارها من اجلرامئ ادلولية الكرث خطورة .اإن فكرة جترمي اجلرامئ
ضد الإنسانية بدأت تتشلك كجزء من العرف ادلويل ،وإان مصدر التجرمي السايس
للجرامئ ضد الإنسانية هو العرف ادلويل فالعرف ادلويل املكون لهذه اجلرامئ يعترب هو
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الصةل ابملهتم مهنا اإفرتاض براءته و توفري اكمل حقوق ادلفاع و مس تلزماته و
احملامكة حبضوره .
 -2ان مبدأ واجب املقاضاة أو التحقيق يرتتب عليه مجموعة من الالزتامات الفرعية
مهنا واجب التجرمي و البحث و التحقيق و احملاس بة برشط مراعاة الضوابط و
املعايري املرتبطة ابلعداةل اجلنائية .
 -3ان العديد من التفاقيات ادلولية الشارعة تؤكد عىل رضورة قيام ادلول
بتجس يد هذا املبدأ يف الترشيعات الوطنية و كذكل الالزتام هبا يف اإجراءات
التقايض عن هذه اجلرامئ .
 -4ميكن القول ابن املبدأ هل أساس قانوين عريف مجليع ادلول طاملا جاء التكرار علهيا
يف التفاقيات ادلولية الشارعة و طاملا جتلت لتطبيقه امام القضاء الوطين فالتكرار
يف الترشيع و التطبيق من املعايري الثابتة و اليقينية يف تشكيل القاعدة العرفية
ادلولية امللزمة.

الساس اذلي ميكن من خالهل معاقبة مرتكيب هذه اجلرامئ .والعرف ادلويل يطبق عىل
لك دول العضاء يف اجملمتع ويطلق عليه العرف العاملي اذلي ينظم قاعدة عامة تتفق
ادلول عىل المتسك هبا سواء تكل اليت سامهت يف تكوينه أو تكل اليت اإعرتفت به فامي
بعد فالعرف املكون للجرامئ ضد الإنسانية هو ملزم لكونه عرف ًا عاملي ًا.
وأصبح حظر إارتاكب اجلرامئ ضد الإنسانية قاعدة أمرة يف القانون ادلويل نظراً لتعدد
ادلول اليت أصبحت حترم هذه الفعال يف قوانيهنا الوطنية دون وجود اإتفاقات دولية
تفرض ذكل مهنا .ويقع عىل عاتق ادلول اإلزتام صياغة النصوص الترشيعية لإحتواء التجرمي
اذلي تتضمنه الإتفاقيات ادلولية والعرف ادلويل ،وحتديد لك الإجراءات الالزمة لتطبيق
مبدأ الإختصاص العاملي ويستشهد القايض اجلنايئ الوطين يف أحاكمه ابلنصوص
الترشيعية اجلزائية اليت تبنت القواعد ادلولية .وإاعمتدت بعض احملامك بناء عىل العرف
ادلويل ابلنظر يف اجلرامئ ضد الإنسانية ابلرمغ من عدم وجود أية أتفاقية دولية تقر مببدأ
احملامكة العاملية وعدم جترميه مضن القانون اجلزايئ ادلاخيل وفامي خيص هذا النوع من اجلرامئ
مبجرد أن العرف ادلويل يديهنا ومينح احلق مجليع ادلول متابعة ومعاقبة مرتكبهيا عىل أساس
أهنا جرامئ مرتكبة ضد قانون الشعوب اليت هتدد القمی الإنسانية ،اإن جرامئ احلرب وجرامئ
ضد الإنسانية من بني أكرث اجلرامئ اخلطرية اليت ختضع ملبدأ الولية القضائية العاملية بسبب
أن عقاهبم هو شأن جميع ادلول وليس فقط مسؤولية ادلوةل اليت إارتكبت فهيا ،تنهتك
هذه اجلرامئ القانون ادلويل وفق واجب ومصلحة لك دوةل التصدي لها .وأصبح حظر
إارتاكب اجلرامئ ضد الإنسانية قاعدة أمرة يف القانون ادلويل نظر ًا لتعدد ادلول اليت
أصبحت حترم هذه الفعال يف قوانيهنا الوطنية دون وجود اإتفاقات دولية تفرض ذكل
مهنا .ويقع عىل عاتق ادلول اإلزتام صياغة النصوص الترشيعية لإحتواء التجرمي اذلي
تتضمنه الإتفاقيات ادلولية والعرف ادلويل،وحتديد لك الإجراءات الالزمة لتطبيق مبدأ
الإختصاص العاملي ويستشهد القايض اجلنايئ الوطين يف أحاكمه ابلنصوص الترشيعية
اجلزائية اليت تبنت القواعد ادلولية .وإاعمتدت بعض احملامك بناء عىل العرف ادلويل ابلنظر
يف اجلرامئ ضد الإنسانية ابلرمغ من عدم وجود أية أتفاقية دولية تقر مببدأ احملامكة العاملية
وعدم جترميه مضن القانون اجلزايئ ادلاخيل وفامي خيص هذا النوع من اجلرامئ مبجرد أن
العرف ادلويل يديهنا ومينح احلق مجليع ادلول متابعة ومعاقبة مرتكبهيا عىل أساس أهنا
جرامئ مرتكبة ضد قانون الشعوب اليت هتدد القمی الإنسانية ،اإن جرامئ احلرب وجرامئ
ضد ا إلنسانية من بني أكرث اجلرامئ اخلطرية اليت ختضع ملبدأ الولية القضائية العاملية بسبب
أن عقاهبم هو شأن جميع ادلول وليس فقط مسؤولية ادلوةل اليت إارتكبت فهيا ،تنهتك
هذه اجلرامئ القانون ادلويل وفق واجب ومصلحة لك دوةل التصدي لها.

التوصيات
 -1ان املرشع اجلنايئ العرايق ملزم وفق املعايري القانونية ادلولية بتجس يد مبدأ
واجب املقاضاة يف القانون العقايب العرايق .و ان عدم القيام بذكل يعين ان
املنظومة الترشيعية العراقية قد فشلت يف تنفيذ اإلزتاماهتا ادلولية،و أخلت
بضوابط الالزتام ابلالتفاقيات ادلولية اليت صادقت علهيا ادلوةل العراقية.
 -2جيب -ابلضافة اىل وضع القواعد القانونية اليت متثل جتس يد ًا للمبدأ -أن يضع
املرشع اجلنايئ القواعد القانونية الالزمة اليت متكن القضاء العرايق من ممارسة
املقاضاة عن هذه الافعال اليت متس اجملمتع ادلويل يف السمل و العدل و الانسانية
.من خالل حتديد مسار عنارص و أراكن اجلرامئ و العقوابت املقررة إازاء لك
فعل سواء بغصدار ترشيعات جزائية خاصة أو من خالل تعديل أحاكم قانون
العقوابت مع الاخذ بنظر الاعتبار اخلصوصية الاجرائية للتقايض عن هذه
النوعية من اجلرامئ.
 -3عىل املرشع اجلنايئ العرايق عند وضعه أطر املبدأ عىل الصعيد الترشيعي أن
يؤكد عىل مجةل من الامر مهنا :ان يكون املقاضاة عن الافعال اجلرمية اليت
وقعت عىل إاقلميها .اضف اىل ذكل وضع أسس أخرى ملامرسة الاختصاص
مهنا الاختصاص العاملي و كذكل ضامن الاسهام يف اإنشاء احملامك الوطنية و
املدوةل و اخملتلطة و ادلولية .

اخلامتة

املصادر

توصلنا من خالل هذا البحث اىل مجةل من الاس تنتاجات و التوصيات و ذكل عىل
الشلك الايت:
 -1ان مبدأ واجب املقاضاة بأنه املبدأ اذلي يلزم ادلول العضاء يف الإتفاقيات
ادلولية ذات الصةل ابجلرامئ ادلولية عىل رضورة اإلزتام اإختاذ الإجراءات الالزمة
جللب املهتمني إابرتاكب اجلرامئ اإىل القضاء .وهذا احلق غري قابل ل إالس تثناء.و من
مس تلزماته رضورة اإجراءها بزناهة و حبد معقول من الشفافية ،اي الاس تجابة
الرسيعة يف املقاضاة ،مبعىن ان تكون الهيئات اليت جتسد لهذا املبدأ النية الواحضة
يف جلب املهتم و عدم توفري أطر محلايته من املقاضاة و ان ل تكون هناكل تأخري
يف الاجراءات بشلك غري مربر.و توفري اكمل ضامانت حقوق الانسان ذات

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp34-47

أولً /املصادر ابللغة العربية
القضاة هجاد  )2010 (،درجات التقايض وإاجراءاهتا يف احملمكة اجلنائية ادلولية ،الطبعة الوىل ،دار
وائل للنرش ،عامن
قشطة نزار محدي قشطة( ،)2014مبدأ الإختصاص اجلنايئ العاملي يف نظام العداةل ادلولية بني
النظرية والتطبيق ،جمةل اجلامعة الإسالمية لدلراسات ،اجملدل الثاين.
الهييت ،نعامن عطاهللا محمود ( ،)2012مبدأ الولية القضائية العاملية ونطاق تطبيقه ،جمةل جامعة
النبار للعلوم القانونية والس ياس ية ،العدد السادس،
محمود .،ضاري خليل (  ، )2005العالقة بني الإختصاص القضايئ اجلنايئ ادلويل والإختصاص
القضايئ اجلنايئ الوطين بشأن اجلرامئ ادلولية ،جمةل احلقوق ،العدد الثاين ،اجملدل الثاين

جمةل جامعة التمنية البرشية

47

Berster , C.J Toms and .Schiffbauer L.(2014) , (( convention on the prevention
and punishment of the crime of genocide : A commentary )) Verlag
C.H .Beck /Hart / Nomos
Luban, David (2015) (( Arendt on the crime of the crimes )) International
journal of jurisprudence and philosophy of law . Vol 28. No 3 .
Hieramente M. (2011)(( The Myth of international crimes ,Dialectics and
international law)) GJIL , vol 3 No 2
Disarsina Jacopo Roberti,(2018) Transitional Justice and a states Response to
Mass Atrocity, Reassessing the Obligation to investigate and
Prosecute, T.M.C. Asser Press, Springer, The Hague,
Cohen , Amichai, Shany ,Yuval, (2012)(( beyond the grave breaches regime:
The duty to investigate alleged violations of international law
governing armed conflicts, The Hebrew University of Jerusalem,
international law forum, 2012, Research papers No. 2.
Fohr A, Seibert (2009) "Prosecuting serious human right violations," oxford
university press, oxford, .
Meron T.,(1991 )(( Human rights and Humanitarian norms as customary law
)) Oxford Oxford university press ,
Meron T(1989) ''Human rights and humanitarian norms as customary Law'',
Clarendon press, oxford, 1989,
Joyner Daniel H., “Normative Model for the integration of customary
international law into United States Law,” Duke Journal of
comparative international law, vol. 11
Werle,Gerhard ( 2010) ( The principles of international criminal law)), Oxford
university press , 2nd edition .
(1)Cassese , Antonio (2011) (Oxford companion to international criminal
justice )), Oxford university press ,
Herman Vandrer Wilt , (( universal jurisdiction under attack : an assessment
of African misgiving towards international criminal justice)) ,
journal of international criminal justice ,Vol 9 No 5 .
Tomuschat, C. (2015) (( The duty to prosecute international crimes committed
by individuals ))in Annelen Micus ((The Inter American Human
rights system as a safeguard for justice in national transitionsm
from amnesty law to accountability in Argentina , Chile and
Peru)),Brill.Nijhoof, London,
Arriaza, Roht (1995) ''Non treaty sources of the obligation to investigate and
prosecute'' in Roht Arriaza, ''Impunity and human rights in
international and practice'', Oxford University press,
Van Steenberghe (2011) , (( the obligation to extradite or prosecute :clarifying
its nature)), Oxford journal of international criminal justice , vol
11.
B- Cases and reports :
Question relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v.
Senegal judgment 2012 ICJ report
Tibi v. Ecuador . Judgment of Sep 7 2007 case No 114 , Miquel Castro -castor
prison v. Peru judgment of 25, Nov 2006.
Application of the genocide convention (Bosnia Herzegovina v. Serbia
Montenegro ) 2007 ICJ Judgment
ECTHR Decision :Palic v. Bosnia and Herzegovina .Application No 4704/04
CECTHR , 15 Feb 2011
Prosecutor v. Ayyash , (( interlocutory decision on the applicable law , appeals
chamber Case No STL- 01/T (Feb 16.2011.

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp34-47

 واجب القايض الوطين يف تطبيق اإتفاقيات حقوق الإنسان،، )2016(  ضاري خليل.،محمود
. اجملدل الول،3  العدد، جمةل جامعة التمنية البرشية،ًالقايض جامل محمد مصطفى منوذجا
 اجلرامئ ادلولية ورضورة اإدراهجا يف قانون، ،)2011(، عيل وعدي سلامين،عبد هللا عيل، عبو
.2  العدد،14  اجملدل، جمةل جامعة دهوك،العقوابت العرايق
 اجلرمية ذات العنرص- الإختصاص اجلنايئ لدلوةل يف القانون ادلويل، )1980(  زهري،الزبيدي
، العراق، جامعة بغداد، الطبعة الوىل،الجنيب
 جمةل، الترشيعات الوطنية للقانون ادلويل الإنساين يف العراق، )2011( صالح جبري. البصييص
،14 اجملدل،2 العدد,جامعة دهوك
 مبدأ الإختصاص القضايئ العاملي يف القانون ادلويل،)2017(  ابراهمی الس يد أمحد. رمضان
، القاهرة،108  الس نة،526ِ  العدد، جمةل مرص املعارصة،اجلنايئ
 دار املطبوعات، أحاكم القانون ادلويل املتعلقة مباكحفة اجلرامئ ذات الطبيعة ادلولية، الصاوي محمد
، بدون س نة طبع، الإسكندرية،اجلامعية
 دراسة حتليلية، الإختصاص القضايئ يف جرمية الإابدة امجلاعية،)2012( الشواين نوزاد أمحد ايسني
 املؤسسة احلديثة، الطبعةالوىل،يف ضوء أحاكم احملامك اجلنائية الوطنية وادلولية
، لبنان،للكتاب
 جمةل،) املفهوم القانوين جلرمية الإختفاء القرسي يف القانون ادلويل الإنساين2019(محمد جامس محمد
،43  اجملدل،1  العدد،اجلامعة العراقية
ً
، جرمية الإختفاء القرسي وفقا للنظام السايس للمحمكة اجلنائية ادلولية،)2012(  أمحد تقي. فضيل
،)8( ) اجملدل20(  العدد،جمةل واسط للعلوم الإنسانية
، تطبيق املعاهدات الإنسانية يف ادلساتري والقوانني اجلزائية ادلاخلية،)2015(  عبد الرمحن. اخللفي
،3  العدد،جمةل احلقوق والعلوم الس ياس ية
 دارسة يف مفهوم وأراكن اجلرمية، تطور تقنني اجلرامئ ضد الإنسانية،)2018(  فرجية محمد. هشام
 العدد، الس نة السادسة،1  العدد، جمةل لكية القانون الكويتية العاملية،ضد الإنسانية
،21 التسلسيل
، مفهوم اجلرامئ ضد الإنسانية بني نظام روما السايس واملواثيق ادلولية، الاكيايب سلوى يوسف
.2012 ، الس نة السابعة والثالثون، العدد الرابع،جمةل احلقوق

اثني ًا املصادر ابللغة الانلكزيية
A- Books and articles
Wagner , Andreas(2011) ((Francisco de Vitoria and Alberto Gentili on the
legal characteristics of global commonwealth )), Oxford journal of
legal studies , Vol 31, No 3 .
Bassiouni M.Cherif , (2014 ) ((Introduction to International Criminal Law:
Second Revised Edition, IDC Publishers and Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, Boston
Vander Wilt, Herman (2011) (( states obligations to investigate and prosecute
perpetrators of international crimes , the perspectives of the
European court of human rights )) in the international criminal
court and complementarily from theory to practice, edited by
Carsten Stahn and Mohamed M.ELZiedy Cambridge , Cambridge
university press .
Freestone D,( 1998) , (( International cooperation against terrorism and the
development international law principles of jurisdiction in :
Haggins R. flory M.eds terrorism and international law )) Rutledge
London.
Soler, Christopher (((2019) The global prosecution of core crimes under
international law )),Springer ,Berlin .

جمةل جامعة التمنية البرشية

48

گۆڕاین س يایس ەل ديدی (ليرباڵیم)دا :تێڕوانینەاکین
اکرڵ پۆپەر وەک منونە
رش يد شيف ١

کنعان محەغريب عبدەللا ، ٢،١ئاراين
 ١بەیش زانس تە ڕاميارييەاکن ،کۆليجی زانس تە ڕاميارييەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.
 ٢بەیش ديپلۆمایس و پەيوەندييە گشتيەاکن ،کۆلێجی ايسا و ڕامياری ،زانکۆی گەشەپێداین مرۆیی ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.

پوختە ( -:ليرباڵیم) تەهنا يەک تێڕوانیین ەل ابرەی گۆڕاین س ياسیيەوە نیيە ،دەکرێت
بوترێت (ليرباڵیمی الکس يک) جەخت ەلسەر ئازادی اتک دەاکتەوەو دژی
دەستێوەرداین دەوڵەتە ەل اکروابرە اتيبەتەاکین اتک ،ەلم ڕوانگەيەوە جوڵەی
شۆڕشگێڕی ەل دژی سیس متی س تەماكری کە ئازادی اتکەاکین پێش ێل دەکرد ،بە
پەسەند دەزاین .بەاڵم (ليرباڵیمی نوێ) سەرەڕای سەنتەربووین بیۆکەی (ئازادی)،
جەخت ەل خۆشگوزەراین و ابشرتکردین دۆیخ ژايین اتکەاکن دەاکتەوە ،اتوەکو ابشرت
بتوانن ەل ئازادييەاکن بەهرەمەند بن ،ەلم ڕوەوە ەلگەڵ دەستێوەرداین س نورداری
دەوڵەتە ەل ابزاڕدا بۆ ئەو مەبەس تە ،هەرچی ديدگای (نيۆليرباڵیم)ە گەڕانەوەيە بۆ
تێزەسەرەکييەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) ،جەخت کردنەوە ەلسەر ئازادييەاکین اتک و
دەس توەرنەداین دەوڵەت ەل اکروابرەاکین اتک ،ەلگەڵ جياوازی ئەوەی ئەمان ەل ابرەی
گۆڕانەوە زايتر مەيلێکی کۆنسێرڤااتنەاين هەيە.
(اکرڵ پۆپەر) وەکو بیمەندێکی هاوچەرخ و نوێنەری (ليرباڵیمی نوێ) ،ەلگەڵ
گۆڕاناكری پەلبەندييە ەل کۆمەڵگاو مياكنیمی شۆڕشگێڕی رەتدەاکتەوەو پێیی وايە
کۆمەڵگە هەنگاو بە هەنگاو گەشە دەاکت و مياكنیمی توندوتژیی و شۆڕشگێڕانە
هەڕەشەيە بۆ ئازادی اتکەاکن و دەبێتە هۆی دروستبووین س تەماكری و ەل انوبردین
ئازادييەاکن.
لکيەل وشەاکن -:گۆڕاین س يایس ،ليرباڵیم ،ليرباڵیمی نوێ ،کۆمەڵگەی داخراو،
کۆمەڵگەی کراوە .

 .1پێشەیک
ئەم توێژينەوەيە هەوڵدەدات ەل اببەیت گۆڕاین س يایس ەل هزری س يایس (ليرباڵیم)دا
بکۆڵێتەوە ،ەل گەڵ سەرجنخستنە سەر ديدو تێڕوانینەوەاکین ( اکرڵ پۆپەر) وەک
يەکێک ەل هزرڤانە دايرەاکین (ليرباڵیم).

توێژينەوەکە ش ياكری دەاکت بۆ تێگەیش یت ديدگا جياوازەاکین (ليرباڵیم) ەل ابرەی
چەمکی گۆڕانەوە ،بە مەبەس یت ئاشکراکردن و ش يکردنەوەی ئەوەی ئااي کۆی ديدگا
جياوازەاکین (ليرباڵیم) يەک تێڕوانينيان بۆ گۆڕاین س يایس هەيە ايخود ان.
هەروەها توێژينەوەکە ەل ديدو تێڕوانیین ( اکرڵ پۆپەر) دەکۆڵێتەوە ەل ڕێگەی
ش يکردنەوەی تێڕوانیین ئەو بۆ چەمکی گۆڕاین س يایس ،کە ئااي چۆن تەماشای
گەشەکردن و گۆڕاناكری ەل کۆمەڵگەدا دەاکت.
ەلم ڕوانگەيەوە توێژينەوەکە هەوڵدەدات دنيابیین (پۆپەر) ەل ابرەی گۆڕاین
س ياسیيەوە خباتەڕوو ،هەڵبەتە پاساوی هەڵژباردین (پۆپەر) بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،کە
ئەو هزرڤانێکی دايرەو اکریگەری بەرچاوی ەلسەر گەشەکردین هزری س يایس هەيە.
( پۆپەر) زايتر بەوە انرساوە کە ەلبواری (ئەبس متۆلۆژاي)دا ،اکری کردووە نەوەک
راس تەوخۆ ەل بواری هزری س ياس يدا ،بەاڵم توێژەر ەلو بۆچوونەوە ەل ( پۆپەر)
دەکۆڵێتەوە کە تيۆری مەعريفەی ( پۆپەر) پەيوەندی راس تەوخۆی ەلگەڵ هزری
س يایس ئەودا هەيە ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی کتێیب بەانوابنگی (پۆپەر) ( کۆمەڵگەی
کراوەو دوژمنەوەاکین) تێزو تيۆرێکی راس تەوخۆی ئەوە ەل بواری هزری س ياس يداو
زۆرێک ەل تێڕوانینەوەاکین خۆی ەل ابرەی کۆمەڵگەوە ەل و کتێبەدا خس تۆتەڕوو.
کێشەی توێژينەوە
ئەم توێژينەوە ەلوە دەکۆڵێتەوە کە ئااي (ليرباڵیم) چۆن دەڕوانێتە بیۆکەی گۆڕاین
س يایس؟ ئااي هزری س يایس (ليرباڵیم) بە گش یت و ديدو تێروانیین ( پۆپەر) بە
اتيبەیت ،دژ ايخود ەل گەڵ گۆڕاین س ياس يدايە؟ ەل هەردوو دۆخەکەدا ،توێژينەوەکە
بەڵگەو ئارگيومێنتەاکنيان پێشکەشدەاکت و گفتوگۆاين ەلسەر دەاکت.
گرمیانەی توێژينەوە
توێژينەوەکە گرمیانەی ئەوە دەاکت ،کە( اکرڵ پۆپەر) ەلگەڵ بەاکرهێناین توندوتژیی
ەل پڕۆسەی گۆڕاین س ياس يدا نیيەو پش تگیی ئەوە دەاکت ،کە گۆڕاناكريەاکن ەل
چوارچێوەی دامودەزگااکین دەوڵەتدا بێت ،وەک ئەوەی (ليرباڵیمی نوێ) پەسەندی
دەاکت .واات (اکرڵ پۆپەر) مەيدلاری گۆڕاناكری شۆڕشگێڕی نیيەو لێرەوە دەکرێت
بوترێت بوچونەاکین ات ئاستێک موحافایزاکرانەيە ەل ئاست گۆڕاناكری س يايس خێرا،
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جمةل جامعة التمنية البرشية
ئەم بۆچونەی ئەو تەابيە ەل گەڵ ئەو گؤڕااناکراينەی هاتەو ئاراوە ەل هزری ليربالیمدا،
کە پێش ئەوەی ليربالیم ببێتە بەش ێک ەل ئەزموین حومکڕاین ەل جهياین رۆژئاوادا
مەيلێکی شؤڕشگێڕانەی هەبوو ،بەاڵم پاشرت گؤڕا.
ميتۆدی توێژينەوە
ەل نوسیین ئەم توێژينەوەدا پشت بە ميتۆدی (ئیس تقرایئ) بەسرتاوە ،ئەمەش ەل
ميانەی گفتوگۆکردین بەڵگەو ئارگيومێنتەاکن ،بەمەبەس یت گەیشنت بە ئەجنامگیی
گش یت ،پاساوی بەاکرهێنای ئەم مێتۆدە بۆ ئەوە دەگەڕيتەوە کە توێژينەوەکە هەوڵ
ئەدات بە پشت بەسنت بە کۆکردنەوەی ئارگيومێنت و بەڵگەاکن هێڵکی گش یت
ئەجنامگیی پەسەند باكت کە ەلسەر بنەمای کۆمەڵێک بەڵگەی ئارگيومێنت بنيات
برنێت کە تەابيە ەل گەڵ بەاکرهێناین ميتۆدی( ئیستيقرايئ) بۆ ئەو مەبەس تە.

ابیس يەکەم
گۆڕاین س يایس ەل هزری (ليرباڵیم)دا
هزری (ليرباڵیم) ەل مێژووی گەشەکردین مرۆڤدا وەکو بەرئەجنامێکی سەرجنڕاکێش
دەردەکەوێت و اکریگەری ەلسەر گۆڕيین دۆیخ مرۆڤ ەل درێژەی مێژوودا هەبووە.
(ليرباڵیم) کە ەل هەمبەر کۆمەڵگەو دەوڵەت پش تگیی ەل ئازاديەاکین اتک دەاکت ،اتیک
مرۆڤ بە سەرچاوەی دەسەاڵت ەل قەڵەمدەدات و ەل دەوڵەت و سەرجەم دامەزراوە
س يایس و کۆمەاڵيەتیيەاکین تر وەکو بەرهەمێکی عەقڵی مرۆیی دەڕوانێت .ەلم پێناوەشدا
پارێزگاریکردن ەل اتک بەرامبەر کۆمەڵگە بە ئەریک سەرشاین هەر سیس متێکی س يایس
ەل قەڵەمدەدات.
ەلم ابسەدا هەوڵدەدەین ەل هزری (ليرباڵیم) بە ش ێوەيەیک گش یت ورد ببینەوەو
ئاراس تەو ڕەهەندە جياوازو هەندێکجار دژ بە يەکەاکین دەستنیشان بکەین ،بە هەمان
ش ێوە ڕوانگەی (ليرباڵیم) بەرامبەر گۆڕاین س يایس و ڕای بیمەندە ليرباڵەاکن
دەرابرەی گۆڕان شۆڤە بکەین .ەلم پێناوەشدا ابسەکە دابەش دەکەین بۆ دوو تەوەر،
ەل تەوەری يەکەمدا ابس ەل سەرەاتاکین هزری (ليرباڵیم) و (ليرباڵیمی الکس يک)
دەکەین ،ەل تەوەری دووەمدا قسە ەلسەر قۆانغی دواتری (ليرباڵیم) (ليرباڵیمی نوێ)
و (نيۆليرباڵیم) دەکەین ،ڕای هزرە ليرباڵەاکنیش ەل هەر قۆانغێکدا دەرابرەی گۆڕاین
س يایس دەخەينە ڕوو ،بەم ش ێوەيە:
تەوەری یەکەم
ماانی چەمکی لیرباڵزیم و لیرباڵزیمی الکس یک
یەکەم /چەمکی لیرباڵزیم وەکو هزرێکی س یایس:
(ليرباڵیم) ( )Liberalismبە ش ێوەيەیک گش یت ماانی ئازادخیوازی و دۆکرتەيین
اتکگەرایی دەگەيەنێت( ،ليرباڵیم) ەل ئازادی وەکو بەهايەیک اباڵدەست دەڕوانێت و پی
ەلسەر ئازادی اتکەکەس دادەگرێت ،جەوهەری سەرەیک (ليرباڵیم) بڕوابوونە بە
ڕەسەنێیت و ەل پێشرتبووین اتک ەل کۆمەڵگە (.)Gaus, Gerald, 2000, 47
چەمکی (ليرباڵ) اين (ليرباڵی) ەل ووشەی ( )Libertyوەرگیاوە ،کە ڕیشەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ ووشەی ( )Liberی لتیین کە ماانی (ئازاد) اين (مرۆڤی ئازاد)
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دەگەیەنێت ،کە لێوەی چەمکی (ئازادی) داکەوتوە ( Sargent, Lyman, 2009,
 .)140ەل فەرهەنگی ئۆکسفۆردی ئینگلیيدا هاتوە کە ووشەی (ليرباڵی) ەل زماین
ئینگلیيدا بۆ دەربڕيین ماانی (اتکە ئازادەاکن ،خانەدانەوەاکن) بەاکرهێرناوە ،هەروەها
ماانی (ئازادبوون ەل کۆت و بەندی ڕەفتارو گوفتار) ی بەخش يوە (كيالين ،أمال،
 .)19 ،2010بە هەمان ش ێوە ووشەی ( )freedomەل زماین ئینگلیيدا بۆ
گوزارش تکردن ەل ماانی ئازادی بەاکردێت و بەم ش ێوەيەش بە هاوماانی ()liberty
دادەنرێت .بەاڵم هەندێ کەس جياوازی ەل نێوان ئەم دوو ووشەيە دەکەن و وا
لێکدەدەنەوە کە ماانی ( )libertyئازادی دەرەکيە ەل اکتێکدا ( )freedomماانی
ئازادی انوەکيە ،ایخود لیبەریت ماانی (ئازادبوون ەل  ،(freedom from -دەگەیەنێت
و فریدەم ماانی (ئازادی بۆ  ،(freedom for -دەبەخشێت (دۆگنی ،ئەلێکساندەر،
 .)٤٩ ،٢٠١٧بەاڵم سەرابری ئەوەش ەل زۆر سەرچاوە ئینگلیيەاکندا بۆ
گوزارش تکردن ەل ماانی ئازادی و ەل ابیس اتيبەت بە (ليرباڵیم)دا فريدەم هاوش ێوەی
ليبەریت بەاکردەهێرنێت و ابیس جياوازی نێوانيان نەوەکراوە.
(ليرباڵیم) وەکو ڕێبازێکی هزری و وەکو ئايدۆلۆژاييەک هەڵقواڵوی ابرودۆخێکی
مێژووييە کە پەيوەندی بە ڕووخاین پەيوەنديەاکین دەرەبەگايەیت (فيوداڵیم) و
سەرهەڵداین پەيوەنديەاکین بۆرژوازی و گەشەی کۆمەڵگەی سەرمايەداريەوە هەيە
(دۆگنی ،ئەلێکساندەر .)٥١ ،ئەم هزرە ەل ژێر اکریگەری مرۆڤگەرایی ڕێنیسانسدايەو
اتکگەرایی وەکو جەوهەری (ليرباڵیم) ەل ڕوانیین نوێ بۆ مرۆڤ ەل سەردەمی
ڕێنیسانسدا هاتۆتە اکيەوە .اتکگەرایی (ليرباڵیم) چەمکێکی بوونناسانەو ئەخالقيانەی
دايریکراوی هەيە ،بەپێیی ئەو ماانيە اتک ەل پێشەوەی کۆمەڵگا ،بنەڕەتيرتو ڕاس تەقينەتر
ەلوە ،ەل بواری ئەخالقیشەوە ،اتک ابيەخێکی سەروتر ەل هەر کۆڕوکۆمەڵ اين
سەرجەم کۆمەڵگای هەيە ،ەل بواری فەلسەفیشەوە ،بووین اتک ەل پێشەوەی
سەرهەڵداین کۆمەڵگەی س ياس يەوەيە (ڤينسنت ،ئەندرۆ.)٦٦ ،٢٠٠٧ ،
توێژەراین بواری هزرو ئايدۆلۆژايی س يایس پۆلێنبەنديەکيان بۆ هزری (ليرباڵیم)
بە گوێرەی ڕوانگەی بیمەندە ليرباڵەاکن کردوە ،بەگوێرەی ئەم پۆلێنبەنديە هزری
(ليرباڵیم) بەسەر س قۆانغی سەرەکيدا دابەش دەبێت و ەل هەر قۆانغێکیشدا
گوزارشت ەل ڕوانگەو دنيابينيەیک دايریکراو دەاکت .ەل قۆانغی يەکەمدا (ليرباڵیم)
جەخت ەلسەر ئازادی اتکەکەیس و س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەت دەاکتەوەو ەل
قۆانغی دووەمدا ڕوودەاکتە گرنگيدان بە ڕۆڵی دەوڵەت ەل گەشەپێداین ئابوری و
کۆمەاڵيەیت و س نوردارکردین ئازادی اتکەکەس و ەل قۆانغی سێيەمیشدا جارێکيرت
دەگەڕێتەوە سەر بەها سەرەاتييەاکین (ليرباڵیم) ەل جەختکردنەوە ەلسەر ئازادی اتک
و ڕێگەگرتن ەل دەستێوەرداین دەوڵەت .دوای سەرهەڵداین بیوڕای نوێ لی بیمەندە
نوێيەاکین (ليرباڵیم) سەابرەت بە ڕۆڵی دەوڵەت و س نوری ئازادی و هێنانەوەاکيەی
بیوڕای دەوڵەیت خۆشگوزەراین و دادپەروەری کۆمەاڵيەیت ،هزرە پێشینەوەاکن ەل ژێر
انوی (ليرباڵیمی الکس يک)) انوزەد کران ،کە هەندێک ئەم ش ێوازەی (ليرباڵیم)اين
ەل ژێر انونیشاین (ليرباڵیمی ئابوری) انساند (كيالين ،أمال .)23 ،لێرەشەوە هزرە
نوێيەاکن ەل ژێر انوی (ليرباڵیمی نوێ) ايخود (ليرباڵیم)ی خۆشگوزەراین سەرايهنەڵدا
کە زايتر جەخیت ەلسەر خۆشگوزەراین و ڕۆڵی دەوڵەت دەکردەوە ات ئازادی ئەبسرتاکت
( .)٢٤ەل سەردەمی هاوچەرخیشدا جارێکيرت (ليرباڵیم) ەل ژێر انوی (نيۆليرباڵیم)
جەخیت ەلسەر بەها کۆنەوەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) ەل ئازادی اتکەکەیس و ابزاڕی
ئازاد و کەمکردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت ەل دەستێوەرداین ژايین اتکەاکن دەکردەوە.
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دووەم( /ليرباڵیمی الکس يک):
قۆانغی يەکەمی سەرهەڵداین هزری (ليرباڵیم) و سەرەاتی دەرکەوتین ئەم هزرەيە
ەل مێژووی شارس تانيەیت ڕۆژئاوادا ،کە بۆ کۆاتييەاکین سەردەمی دەرەبەگايەیت و
سەرەاتی سەردەمی سەرمايەداری دەگەڕێتەوە .جەوهەری (ليرباڵیم) ەلم قۆانغەدا
جياکردنەوەی پانتایی دەوڵەت و کۆمەڵگەو س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەیت ەل هەمبەر
مافەاکین اتکەکەس ەل کۆمەڵگەدا دەگەايند( ،ليرباڵیم) لێرەدا هەوڵێکی هزری بوو بۆ
دايریکردین پانتایی اتيبەیت (اتکەکەیس ،خێزاین) ەل بەرامبەر دەسەاڵیت دەوڵەتدا (دۆگنی،
ئەلێکساندەر .)٤٨ ،بە هەمان ش ێوە ،کورتکردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت بوو ەل پاراستین
دەسەاڵیت ايساو سیس متی انوخۆو پارێزگاری ەل خاوەندارێیت اتيبەیت و ئاسایشی واڵت
(ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٦٢ ،
هزرمەنداین (ليرباڵیمی الکس يک) هەر دەستێوەردانێکی دەوڵەتيان ەل ژايین
اتکەکەسدا ڕەتدەکردەوەو پێيانوابوو ،کە دەبێت مایف دەوڵەت بۆ دەس تخستنە انو ژايین
اتيبەیت و مەدەین اتکەاکن ەل ڕێگەی کۆیت بەهێزو دايریکراوەوە س نوردار بکرێت،
هەر چەش نە دەستێوەردانێکی دەوڵەتیش يان بە فاکتەری بێهێزکردین اتک و دەس تدرێژی
بۆ سەر ئازادی اتکەکەس ەل قەڵەمدەدا (ڤينس ينت ،ئەندرۆ .)٧٦ ،ئەم ڕوانگەيەی
(ليرباڵیم)یش ەلسەر ئەو بنەما فەلسەفيە بونيادنرابوو کە مرۆڤەاکن خاوەن عەقڵن و
عەقڵیش دابینکەری ئازادی اتکەکەسەو اتکەکەسیش اکتێک دەتوانێت بەگوێرەی عەقڵ
بەو ش ێوەيەی خۆی دەيەوێت ڕەفتار باكت کە ئازادی هەبێت (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیی س يایس سەدەی بیس تەم .)١١ ،٢٠٠٩ ،بەپێیی ئەم پرەنسیپانەش،
ئازادی اتکەکەیس بە هەموو ليەنەاکنيەوە بەرژەوەندی ڕاس تەقينەی اتک و کۆ دابنی
دەاکت و يەکێکە ەل پێداویستيەاکین شەرەف و کەرامەیت مرۆڤ وەکو بونەوەرێکی
خاوەن عەقڵ (بەشیيە ،حسێین.)١٢ ،
عەقڵگەرایی (ليرباڵیم) ەل بنەمادا دژە کردەوەيەیک هزری بوو ەل هەمبەر زاڵبووین
ڕوانگەی ئايیین سەدەاکین انوەڕاست ،کە ەلسەر بنەمای هزری ميتافییکی و لهویت
دامەزرابوو کە سەرەجنام دەوڵەیت ڕەهای ئايیین هێنابوە بەرهەم( .ليرباڵیم) ەل بەرامبەردا
عەقڵی اتیک کردە بنەمای حەقيقەت و هەوڵيدا عەقڵ ەل هەر چەش نە خەايڵ و دۆگمێکی
ئايیین دامباڵێت ،مرۆڤ ەل ژێر هەژمووین کەنیسەو پياواین ئايیین دەرهبێنێت و عەقڵی
مرۆڤ باكتە ڕێبەری ڕاس تەقينەی ژايین خۆی( .جۆن لۆک) ەل بواری هزری س يایس
و (ئادەم مسیس) ەل بواری هزری ئابوری دايرترین هزرمەنداین ئەم سەردەمەی
(ليرباڵیم) بوون کە اکریگەری گەورەاين ەلسەر هزرمەنداین دواتری (ليرباڵیم)
بەدهیێنا.
(جۆن لۆک –  ،)١٧٠٤-١٦٣٢( )John lockeبە ابویک اتکگەرایی (ليرباڵیم)
دادەنرێت و بیوبۆچوونەوەاکین اکریگەری قووڵی ەلسەر هەموو ئەو هزرمەندانە
دروس تکرد کە ەل دوای ئەو بوونە میاتگری (ليرباڵیم) (توشار ،جان ،اجلزء الثاين،
( .)٥٠٧ ،2010جۆن لۆک) و پێش ئەویش (تۆماس هۆبز) جەخت ەلسەر بونيادی
دەس تکردانەی دەوڵەت دەکەنەوەو کۆمەڵگەی س يایس ڕێکخراو بە بەرهەمی عەقڵی
اتک وێنا دەکەن ،هەردووکيان ەل هەمان مەيیل اتکگەرایی و سودگەرایی و گرنگی دان
بە ئاسایش و ئاش یت اتکەوە دەردەچن (توشار ،جان .)443 ،لی هەردووکيان دەوڵەت
بەرهەمی گرێبەستێکی کۆمەاڵيەتيە کە ەل عەقڵی اتکەکەسەوە سەرچاوە دەگرێت و
ەلسەر بنەمای کۆبونەوەی اتکە ئازادەاکن دادەمەزرێت (بەشیيە ،حسێین ،لیرباڵزیم و
کۆنسێرڤاتزیم.)١٧ ،
بە بڕوای (جۆن لۆک) مرۆڤ بوونەوەرێکی عاقڵ و ئافرێنەرەو بەدوای
خۆشگوزەرانيدا دەگەڕێت کە هەمان ئاماجنی عەقڵە ،بەاکرهێناین عەقڵیش لی مرۆڤ
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp48-60

جمةل جامعة التمنية البرشية
وەکو ئامرازێکی بەدهیێناین خۆشگوزەراین پێویس یت بە ئازاديە ،لێرەشەوە ئازادی ەل
هزری (جۆن لۆک) دا دەبێتە ئاماجنی يەکەمی مرۆڤ ەل ژايندا (توشار ،جان ،اجلزء
الثاين .)٥٠٩ ،سەرجەم بەهااکین تری وەکو يەکساین ،خاوەندارێیت اتيبەت،
دادپەروەری و مایف دۆزينەوەی بەختەوەری اتکەکەیس و ش یت تری ەلم چەش نە ەل
ئازاديەوە سەرچاوە دەگرن (پۆلدی ،کەمال .)١١٧ ،٢٠١٩ ،خاوەندارێیت اتيبەت بە
يەکێک ەل کەرەس تە بنەڕەتيەاکین پاراسنت و درێژەپێداین ئازادی مرۆڤ دادەنرێت و
بە سەرچاوەيەیک ڕەسەین سەربەخۆیی اتک بەرامبەر دەسەاڵیت دەوڵەت ەل
قەڵەمدەدرێت (بەشرییە /حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)١٣ ،يەکساین و
دادپەروەریش بە هەمان ش ێوە دوو ئامرازی گرنگی دابینکردین ئازادین و انکرێت بە
انوی بەدهیێناین يەکساین ايخود گەیشنت بە دادپەروەری ،ئازادی بەرتەسک بکرێتەوە
ايخود ەلانو بربێت (بەشرییە ،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان.)١١ ،
بەم ش ێوەيە ئازادی اتکەکەس ەل (ليرباڵیمی الکس يک)دا گرنگرتین و ڕەسەنرتین
بەهای مرۆڤەو سەرجەم بەهااکین تر ەل يەکساین و دادپەروەری دەچنە خزمەت
بەدهیێناین ئەم ئازاديەو انکرێت دەوڵەت بە انوی يەکساین و دادپەروەريەوە ئازادی
س نوردار باكت .خاوەندارێیت اتيبەتیش وەکو مافێکی گرن و ابيەخداری مرۆڤ ەل
هزری (ليرباڵیمی الکس يک)دا ەل خزمەیت ئازاديدا دەبێت و زامین مانەوەو پاراستین
ئازادی مرۆڤ ەل کۆمەلگە دەاکت .بەم ش ێوەيەش ئازادی س يایس جەوهەری تێڕوانیین
(ليرباڵیمی الکس يک) پيکدێنێت و ئازادی مرۆڤ بۆ گەڕان بەدوای بەختەوەريدا بە
ڕێبەری عەقڵ کرۆیک هزری (ليرباڵیم) بەرجەس تە دەاکت.
لی ئابوریزاین ئینگلیی (ئادەم مسیس – )١٧٩٠-١٧٢٣( )Adam Smith
ماانی (ليرباڵیم) زايتر ەل ئازادی ئابوريدا بەرجەس تە دەبێت اتوەکو ئازادی س يایس.
(مسیس) ابنگەشەی ئازادی ابزرگاین دەاکت و دەڵێت "گەشەو خۆشگوزەراین ئابوری
بە ڕەخساندین ئازاديەیک تەواو بۆ هەر اتکێکی کۆمەڵگە ەل مامەڵە ئابوريەاکنيان
بەديدێت" ،ەلم ڕوەشەوە سیس متی ئابوری منونەیی لی (مسیس) بريتيە ەل ابزاڕی ئازاد
(.)Cahoone, Lawrence, 2014, 53
ڕۆڵی دەوڵەتیش بە گوێرەی ئەم تێڕوانینە چ لی (جۆن لۆک) و چ لی (ئادەم
مسیس) خۆی ەل پاراستین ئازاديەاکین مرۆڤ و پاریزگاریکردن ەلو مافانە دەبينێتەوە کە
مرۆڤەاکن بە رسوش یت خۆاين خاوەنیین و کەس بۆی نيە لێيان زەوت باكت
( .)Cahoone, Lawrence, 37واات ئەریک دەوڵەت تەهنا پاریزگاری کردنە ەل ئازادی
اتکەاکن و بەدەر ەلوە بۆی نيە دەست ەل ژايین کۆمەڵگە وەربدات .هەر ەلم
ڕوانگەيەشەوە هزرمەندی ئەمریکی (تۆماس جێفرسۆن) دەوڵەت بە هەڕەشەيەیک
بەردەوام بۆ سەر کۆمەڵگە دادەنێت و پێيوايە کە ماف و ئازاديەاکین مرۆڤ کە ەل
ايسای رسوشتيەوە سەرچاوەی گرتوە ،بە بەردەوامی ەل ليەن دەوڵەتەوە دووچاری
زەوتکردن دەبن (توشار ،جان.)603 ،
هەر ەلم ميانەيەدا (ليرباڵیمی الکس يک) ئەو مافە دەداتە خەڵک کە بە گژ
دەسەاڵتێکدا چبنەوەو شۆڕش دژی بەرپا بکەن ئەگەر ەل پاراستین ئازادی شکس یت
هێنا ايخود خۆی دەس توەرداین ەل مایف خاوەندارێیت و ئازادی اتکەاکندا کرد( .تۆماس
جێفرسۆن) بەرپاکردین شۆرش دژی دەوڵەت ئەگەر نەيتواین بەرگری ەل ماف و ئازادی
اتکەاکن باكت ،پاساو دەدات (توشار ،جان( .)٦٠١ ،جۆن لۆک) یش بە هەمان
ش ێوە شۆڕشکردن ەل دژی دەسەاڵتێک کە پێش ێیل مافە رسوشتيەاکین اتکەاکن باكت
ايخود نەتوانێت پارێزگاری ەل مایف خاوەندارێیت باكت و ئازادی بپارێزێت ،بە ڕەوا
دەزانێت (توشار ،جان.)٥١٠ ،

جمةل جامعة التمنية البرشية
بەم پێيەش هزرە ليرباڵەاکن ەل سەدەاکین حەڤدەو هەژدە شۆڕش ێکی تيۆراين
بەرپاکردو بیۆکەی س نوردارکردین دەسەاڵتيان ەل چوارچيوەی ايساداو هزری
دەس تکردبووین دەوڵەتيان هێنايەاکيەوە ،ەلو دوو سەدەيەدا هزرە ليرباڵەاکن سەرچاوەی
سەرەیک ئەو شۆڕش و ڕيفۆرمانە بوون کە ەل ئەوروپادا ڕوايندەدا (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیی س يایس سەدەی بیس تەم( .)١٩ ،ليرباڵیم) ەلم ماوەيەدا بۆ ەلانوبردین
ەلمپەرە نەريتيەاکن و ابوەڕگەیل کەنیسەیی ابنگەشەی بۆ ئايدۆلۆژايی خۆی دەکرد ،بەم
پێيەش شۆڕشگەلێک ەل واڵتە پیشەسازيەاکن سەرايهنەڵدا ،کە گرنگرتينيان
شۆڕشەاکین ئینگلتەرە ( )١٦٤٢-١٦٦٠و شۆڕیش ئەمریاك ( )١٧٧٦و شۆریش
فەرەنسا ( )١٧٨٩بوون (سەلیح ،مەەلک يەحيا .)١٥ ،ابسەاکین (جۆن لۆک) یش
ەل زۆربەی نورساوەاکنيدا زايتر پاساوهێنانەوە بوو بۆ شۆڕیش ( )١٦٨٨ی ئینگلیی
(.)Cahoone, Lawrence, 32
هەر ەلم چوارچێوەيەشدا ڕوانگەی (ليرباڵیمی الکس يک) بۆ گۆڕاین س يایس خۆی
ەل بەگژاچوونەوەی دەسەاڵیت س تەماكرو بەرپاکردین شۆڕیش خەڵکدا دەبينێتەوە ،بە
ئاماجنی بەدهیێناین سیس متێکی س يایس کە ەلسەر بنەمای ئازادی و مایف خاوەندارێیت
دامەزرابێت .بە گوێرەی ئەمەش گۆڕاین س يایس لی (ليرباڵیمی الکس يک) گۆڕانێکە
ەل خوارەوە ەل ليەن خەڵکەوە سەرهەڵدەدات و ەل پێناوی پاراستین ماف و ئازادی
اتکەاکندا پەان بۆ شۆڕش دەابت ،ئاماجنی گۆڕانیش گۆڕيین سیس متی س تەماكر
وهێنانەوەاکيەی سیس متێکە کە ئازادی اتکەکەس پايەدار باكت و مایف خاوەندارێیت
اتکەاکن بپارێزێت ،بەم پێيەش گۆڕاین گۆڕانێکی ڕیشەیی دەبێت ڕوخاندین سیس متی
کۆن و دامەزراندین سیس متێکی س يایس نوێ کە ەلسەر بنەمای ئازادی اتک
دامەزرابێت ،دەاکتە ئاماجن.
ئەم ڕوانگەيەی (ليرباڵیمی الکس يک) ،بە بەردەوامی ەلسەر هەمان تەوەر
نەمايەوە ،بەڵکو ەل قۆانغی دواتردا گۆڕاین بەسەردا هات و ڕوانگەو ئاراس تەی جياوازو
هەندێکجار دژبەيەک هاتنەوەاکيەوە .هزری ئازادی ڕەهای اتکەکەس و بیۆکەی
دەوڵەیت پارێزەر ەلسەر دەس یت هزرمەنداین هاوش ێوەی (جێرمی بێنتام و جۆن
ستيوارت ميل) ڕەخنەی لێگیاو هزری ليرباڵیم تێکەڵ بە چەمکی دمیوکرایس کراو
چەمکی ليرباڵ دمیوکرایس و بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین ەل ژێر انونیشاین
(ليرباڵیمی نوێ) هاتەاکيەوە ،دواتریش جارێکيرت بیۆکەی دەوڵەیت پارێزەرو ئابوری
ابزاڕی ئازاد ەل ژێر انونیشاین (نيۆليرباڵیم) جەخیت ەلسەر بەها کۆنەوەاکین (ليرباڵیمی
الکس يک) دەکردەوە.
تەوەری دووەم
هزری (ليرباڵیم) ەل نێوان (ليرباڵیمی نوێ) و (نيۆليرباڵیم):
يەکەم /ليرباڵیمی نوێ (:)New Liberalism
بە پێچەوانەی (ليرباڵیمی الکس يک) کە زايتر جەخیت ەلسەر ئازادی اتکەکەس
دەکردەوەو يەکساین و دادپەروەری بە هەڕەشەيەک ەلسەر ئازادی دادەان( ،ليرباڵیمی
نوێ) ەلگەڵ هزرەاکین قواتخبانەی (سوودگەرایی) و بە اتيبەیت هزرەاکین (جێرمی بێنتام
  )١٨٣٢-١٧٤٨( )Jeremy Benthamو (جۆن ستيوارت ميل (John - ،)١٨٣٧-١٨٠٦( Stwart Millەل بری ئازادی پێیی ەلسەر خۆیش و شادی بۆ
زۆربەی خەڵک دادەگرت (توشار ،جان( .)٧٠٧ ،جێرمی بێنتام) بیۆکەی گرێبەس یت
کۆمەاڵيەیت وەکو خەايڵێک سەابرەت بە مافە رسوشتيەاکین اتک ڕەتکردەوەو بەدهیێناین
خۆیش و شادی بۆ زۆربەی خەڵک بە اتکە پاساوی هەر ڕێکخراوێکی س يایس ەل
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قەڵەمدا (( .)Cahoone, Lawrence, 97جۆن ستيوارت ميل)یش سەپاندین کۆت
و بەندی بەسەر کردەوەاکین اتکەکەسدا ەل پێناوی پاراستین شکۆو ڕێزی مرۆڤ بە
پێویست دەزاین ،ەلم پێناوەشدا ئازادی ڕەهای ڕەتدەکردەوەو پاساوی بۆ دەستێوەرداین
دەوڵەت ەل ژايین ئابوری ەل پێناوی کەمکردنەوەی اکریگەری انيەکسانيە کۆمەاڵيەتيەاکن
و خۆشرتکردین ژايین خەڵکدا دەهێنايەوە (ستيوارت ميل ،جون.)1996 ،
چەمکی سوودگەرایی الی (میل) تەهنا ەل گەڕان بەدوای چێژدا کورت نەدەبوەوە،
بەڵکو زایتر ەل ڕێگەگرتن ەل کۆست و انڕەحەیت و کەمکردنەوەی ئازاردا بەرجەس تە
دەبوو (ستیوارت میل ،جون ،)٥٠ ،بە هەمان ش ێوەش ماانی چژی تەهنا ەل چێژە
جەس تەییەاکندا کورت نەدەبوەوە ،بەڵکو بە بڕوای ئەو چێژە عەقڵی و ئەخالقیەاکن
بەرزترو پریۆزترن (ستیوارت میل ،جون.)٤٥ ،
بە بڕوای (ميل) اتکەکەس بونەوەرێکی کۆمەاڵيەتيەو ەل پێشکەوتن و گۆڕاین
هەمیشەييدايەو ەل پێناوی بەدهیێناین ئەم پێشکەوتن و گۆڕانەشدا ،بە انچاری پێویس یت
بە ئەويرتە (ئۆدارد ،اکترین ،)١٦ ،٢٠١٨ ،لێرەشەوە دەستێوەرداین دەوڵەت ەل پێناوی
هاواکریکردین پەراوێزخراوان و س نوردارکردین مایف خاوەندارێیت اتيبەت بە گوێرەی
دیسیپلنی و ايسايەیک دايریکراو ەل هزری (ميل) دا سەرهەڵدەدات ،هەر ئەم
دەستێوەردانەشە کە بە گوێرەی ميل دەرفەت بۆ بەدهیێناین زۆرترین ڕێژەی ئازادی
اتکەکەس دەڕەخس ێنێت (ابراهمي ،مویس.)175 ،2011 ،
(ميل) بڕوای بە دەستێوەرداین مرۆڤ ەل ژايین س يایس ەل پێناوی بەدهیێناین
ژاينێکی ابشرتدا هەبوو ،هەروەکو دەڵێت" :بە کوریت دەکرێت بەسەر سەرجەم سەرچاوە
گەورەاکین ئەشکەجنەو ئازاری مرۆييدا زاڵبنی ايخود بەسەر زۆربەايندا زاڵبنی ،ئەمەش
بە هەوڵی مرۆیی و بە تواانو ویس یت مرۆڤ بەديدێت" (ستيوارت ميل ،جون.)٥٣ ،
بەم ش ێوەيە هزری نوێیی (ليرباڵیم) زايتر بەلی دەستێوەرداین دەوڵەت و
دابینکردین خۆشگوزەراین بۆ خەڵک و دەسەاڵیت ايساو س نوردارکردین ئازادی
اتکەکەس ەل پێناوی بەرژەوەندی گش یت دەشکێتەوە ،کە هەر ئەم بەهااينەبوون دواتر
دمیوکراس يان پايەدار کردو هزری (ليرباڵیم)اين بە هزری دمیوکراس يەوە گرێداو ڕوانگەی
ليرباڵ دمیوکراسیيان هێنايەاکيەوە.
دواتریش (تۆماس هيل گرین _ )Tomas Hill Green) )١٨٨٢-١٨٣٦
پەرەيدا بە ئايداياکین (ميل) و ەلویش سەختگیتر سەرکۆنەی س تەمی (ئازادی
گرێبەس یت کۆمەاڵيەیت) کرد ،بە بڕوای (گرین) ماانی ئازادی تەهنا ڕێگرتن ەل
دەستێوەرداین دەوڵەت ەل ژايین اتکدا نيە (ئازادی نەرێین) ،بەڵکو ماانی ئازادی تواانیی
مرۆڤە بۆ چژیوەرگرتن ەل شتێک ايخود بەدهیێناین ئاماجنێک کە خۆی بەليەوە گرنگە
(ئازادی ئەرێین) .لێرەشەوە ڕۆڵی چارەنوسسازانەی دەوڵەت ەل ژايین اتکەاکندا لی
گرین دەردەکەوێت کە خۆی ەل ڕەخساندین دەرفەت ەل بەردەم اتکەاکن ەل پێناوی بينيین
ڕۆڵێکی گوجناو ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا دەبينيەوە (ابراهمي ،مویس .)176 ،بە بڕوای
(گرین) مایف دەوڵەتە کە ايساو ڕێامنييەاکن ەل بوارەاکین فێرکردن و تەندروس یت گش یت
و موڵاكيەیت اتيبەت و ايسای اکر ەل پێناوی کەمکردنەوەی اکریگەريە نەرێنيەاکین ئازادی
اتکەکەس دابنێت ،هەروەک چۆن پێيوابوو ابزاڕیش دامەزراوەيەیک کۆمەاڵيەتيەو
پێویس تە وەکو هەر دامەزاراوەيەیک تر ەل ليەن دەوڵەتەوە کۆنرتۆڵ بکرێت و ەل
بەرژەوەندی گش یت خبرێتەگەڕ (ئۆدارد ،اکترین.)٢٤ ،
بە گش یت ( گرین) وەکو هزرمەندێکی دايری (ليرباڵیمی نوێ) ،وا دادەنێت کە
رسوش یت مرۆیی بەش ێوەيەیک بنەڕەیت کۆمەاڵيەتيەو بەشداریکردن ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا
اباڵترین وێنەی گەشەی کەس ێتيە ،خەڵک ملکەچی بەرژەوەندی گش یت دەبن ،ئەمەش
ووش ياری هاوبەشە بە ئاماجنێکی هاوبەش ،بەاڵم س ياسەت ڕێکخس تنێکە ەل پێناوی
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دروس تکردین مەرجە کۆمەاڵيەتيەاکن کە وا دەاکت گەشەی ئەخالیق ش ياو بێت .ئازادی
لی (گرین) ئەرێنيە ،بريتيە ەل تواانیی ەلسەر کردار نەوەک تواانیی ەلسەر سامان،
پش تگیی دەستيوەرداین دەوڵەت دەاکت بە ئاماجنی زامنکردین پەروەردەی نیش امتین و
تەندروس یت گش یت ،هەروەها داوای ئەوە دەاکت دەوڵەت هاین سەندیاكو هاریاكريەاکن
و کۆمەڵە زامناكريەاکن بدات (توشار ،جان.)٨٧٧ ،
(ليۆانرد ت .هۆهباوز )١٩٢٩-١٨٦٤( (Leonard T. Hobhause -یش بە
هەمان ش ێوە وەکو هزرمەندێکی (ليرباڵیمی نوێ) ،ڕەخنە ەل (ليرباڵیم)ی ئابوری
دەگرێت و هەوڵی نزیک کردنەوەی (ليرباڵیم) ەل سۆش يالیم دەداو ەل ميانەی
سەرەلنوێ ڕاڤەکردنەوەی ئازاديەوە بەرەو ەلخۆگرتین دەوڵەیت خۆشگوزەراین دمیوکرایس
دەڕوات (( .)Gaus, Gerald, 49هۆهباوز) بەرگری ەلو ڕۆڵەی دەوڵەت دەاکت کە
ژايین کۆمەاڵيەیت ڕێکدەخات ،پشتيواین ەلو ئايداييەش دەاکت کە دەڵێت "ڕيفۆرمە
کۆمەاڵيەتيەاکن ەلگەڵ ڕێزو پەلو پايەی اتکەکەس يدا دەگوجنێن" (ئۆدارد ،اکترین.)٢٥ ،
ئازادی لی (هۆهباوز) بە هەمان ش ێوەی بیمەنداین تری (ليرباڵیمی نوێ) ،ەل ميانەی
ژايین بە کۆمەڵدا دەردەکەوێت نەوەک ژايین اتکەکەیس ،هەروەکو دەڵێت( :ئازادی
انبێتە مافێک ەل مافەاکین اتکەکەس ،تەنيا ئەو اکتە نەبێت کە پەيوەست بێت بە
کۆمەڵگەوە) (ئۆدارد ،اکترین.)٣٥ ،
بەم ش ێوەيە (ليرباڵیمی نوێ) ەل هزری ( گرین) و (هۆهباوز)یشدا بە هەمان
ش ێوەی (ميل) بەرەو س نوردارکردین ئازادی اتکەکەس ەل پێناوی بەرژەوەندی گش یت
و ڕۆڵی دەوڵەت و ايسا ەل بەدهیێناین خۆشگوزەراین خەڵک وەرچەرخا .لێرەدا ئايدايی
دەوڵەیت خۆشگوزەراین هاتەاکيەوە کە جەخیت ەلسەر ئەریک دەوڵەت ەل بەدهیێناین
خۆیش و شادی بۆ خەڵک دەکردەوە ،ئەم هزرە لی ئابوریزاین ئینگلیی (جۆن مينارد
کيزن –  ،)١٩٤٦-١٨٨٣( )John Maynard Keynesبە تەواوی پايەدار بوو.
(کيزن) ،ەل کتێبەکەيدا (تيۆراييەیک گش یت دەرابرەی بەاکرهێنان و قازاجن و دراو) کە
ەل ساڵی ( )١٩٣٦دا نوویس پێش هەموو شتێک دژی بێاكری بوو ،بە بڕوای ئەو
س ياسەیت (ليرباڵیمی الکس يک) هۆاکری سەرهەڵداین بوو (توشار ،جان ،اجلزء
الثالث( .)١٠٦٥ ،کيزن) ەلم کتێبەيدا ئاماژەی بۆ ئەوە دەکرد کە (ليرباڵیم)ی سەدەی
نۆزدە ەل جهياین هاوچەرخدا قبوڵکراو نيە ،هەوڵيدەدا ئامرازگەلێک بۆ جێبەجێکردین
س ياسەیت (سەقامگیی کۆمەاڵيەیت و دادپەروەری کۆمەاڵيەیت) بدۆزێتەوەو
سەرەجنامیش س ياسەتێکی ئابوری هێنايەاکيەوە کە بە (ئابوری کيزنی) انرسا (توشار،
جان ،اجلزء الثالث( .)١٠٦٦ ،ئابوی کيزنی) ەل سیيەاکین سەدەی ڕابوردوودا جەخیت
جۆراوجۆر بوو سەابرەت بە کۆنرتۆڵی زايتری سەرپەرش یت دەوڵەت ەلسەر سیس متی
ابزاڕ ەل پێناوی کەمکردنەوەی هەژاری و بێاكری ،کە هەر ئەمەش ەل دواييدا بووە
اککڵەی پرەنسیپیی (ليرباڵیمی نوێ) (ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٩٤ ،
هزرمەندە (پراگامتیست)ەاکنیش ەل ئەمریاك بە هەمان ش ێوە جەختيان ەلسەر ڕۆڵی
دەوڵەت ەل ژايین کۆمەاڵيەتيدا دەکردەوە ،پراگامتیس تەاکن بڕوااين وابوو کە ماانو
ڕاس تێیت ڕووداوەاکن دەبێت ەل قازاجن و ئاماجنی ئەواندا بدۆزرێتەوە نەوەک ەل بیو
هزرە پێشرتەاکندا (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)١٤ ،بەانوابنگرتین
بیمەنداین پراگامتیست (چارڵز پێرس – )-١٨٣٩( Charles Sanders Peirce
( ،)١٩١٤ويليام جەمیس –)( ،)١٩١٠-١٨٤٢( William Jamesجۆن دێوی –
) ،)١٩٥٢-١٨٥٩( John Deweyسەرەڕای جياوازی تێڕوانيان ەل هەندێ بواردا،
بەاڵم هەموواين ەلو بۆچوونەدا هاوڕا بوون کە "ڕاس تێیت هزرەاکن ەل گەايندین سوودو
قازاجن بە خەڵك دەردەکەوێت .هزرەاکن اکتێک وە ڕاست دەگەڕێن کە ژايین خەڵک
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جمةل جامعة التمنية البرشية
ئاراس تە بکەن و ئاماجنيان پی نیشانبدەن ،واات هۆی خێرو بێرو خۆیش و ڕەزامەندی
خەڵک بن" (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان.)١٥ ،
گرنگی ئەم ڕوانگە پراگامتیستيەش ەلوەدابوو کە خەڵکی ەل پابەندبوون بە بیونەرێیت
داڕێژراو وەک سەرچاوەی ڕاستيەاکن ڕزگار دەاکت و بەاکرهێناین هەر جۆرە
گۆڕاناكری و داهێنانێک کە بە قازاجنی ژايین مرۆڤ بێت پاساو دەدات .بەم ماانيە
(پراگامتیم) فەلسەفەی ئەزموون و ڕيفۆرمی بەردەوام و ڕزگاری ەل ڕابوردوو نەرێیت
کۆنەو ەلم ڕوەوە ڕوبەڕوی ڕەهاگەرایی دەبێتەوە (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ
هەموان( .)١٥ ،وليام جەمیس) پارێزگاری ەل (ليرباڵ -دمیوکرایس) دەاکت بەو پێيەی
ەل ميانەيدا ،ڕاستيەاکن بەردەوام دەگۆڕێن و مرۆڤ ەل پانتایی ئازاديدا دەژێت و پێبەندی
هيچ ڕاستيەیک نەگۆڕ انبێت .بە بڕوای (جۆن دێوی) یش رسوش یت مرۆڤ نەگۆڕو
پتەو نيە ،بەڵکو بەردەوام ەل گۆڕاندايە ،مرۆڤ بەردەوام ەل حاڵی گۆڕان و
سەرکەوتندايەو ڕوی ەل ئاماجنێکە کە پێناسە انکرێت (بەشیيە،حسێین ،دمیوکرایس بۆ
هەموان( .)٥٨ ،ديوی) بە توندی ڕەخنەی ەل (ليرباڵیمی الکس يک) دەگرت و بەانوی
بەرپرس يارێیت کۆمەاڵيەتيەوە ڕوانگەی اتکگەرایی ئەتۆمی – کە ەل ڕوانگەيەیک ماداينەی
پەتيەوە دەیڕوانیيە اتکەکەس  -ڕەتدەکردەوە (ئۆدارد ،اکترین.)٢٨ ،
بەم ش ێوەيە ئەگەر (ليرباڵیمی الکس يک) ابيەخێکی زۆر اتيبەیت بە پاراستین
اتکەاکن دژ بە دەس توەردانەوەاکین دەوڵەت دابێت ،ئەوا ەل بەرامبەردا (ليرباڵیمی نوێ)
جەخت ەلسەر دەستێوەرداین دەوڵەت بە ئاماجنی بەدهیێناین بەرژەوەندی گش یت
دەاکتەوە .دەوڵەت ەل قەوارەيەیک مەترس يدارەوە ەلسەر اتکەکەس بوو بە هێزو تواانی
چاکەو بەدهیێناین خۆشگوزرەراین بووە ئەریک ەل پێشینەی دەوڵەت (ئۆدارد ،اکترین،
( .)٤١ليرباڵیمی نوێ) داوا ەل دەوڵەت دەاکت دەست ەل ئابوری وەربدات اتوەکو
زێدەڕەوی نەرێین سەرمايەو ابزاڕ جڵەو باكت ،چيرت ئەریک دەوڵەت ەل پاراستین
اتکەاکن و ڕێگرتن ەل پێش ێلکردین مافەاکندا کورت انبێتەوە وەکو ئەوەی (ليرباڵیمی
الکس يک) ابنگەشەی بۆ دەکرد ،بەڵکو ئەرکەکەی بۆتە بەدهیێناین بەختەوەری اتکەاکن
ەل ڕێگەی اکری بەهیکردین سەقامگیی ئابوری و دیس پلينکردین ابزاڕەوە (ئۆدارد،
اکترین.)٤١ ،
بەم ش ێوەيە وەکو چۆن (لۆک) بنەمايەیک فەلسەیف بۆ هەڵگیساین (شۆڕیش
ئینگلیی) ساڵی ( )١٦٨٨وەکو پاساوێک بۆ شۆڕش بەسەر فەرمانڕەوایی ڕەهادا،
هێنايەاکيەوە (ميل)یش هات اتوەکو پاساوی ڕوانگەی ڕيفۆرخموازی بێنێتەوەو
بنەمايەیک تيۆری بۆ دابنێت (ابراهمي ،مویس .)١٧٥ ،جەختکردنەوە ەلسەر گۆڕاین
دمیوکرایس و پەانبردنە بەر س ندوقەاکین دەنگدان و مایف هەڵژباردن بۆ هەموو کەس ێک
گرنگرتین پرەنسیپەاکین (ليرباڵیمی نوێ) بوون کە ەل ميانەيدا گۆڕاین س يایس ەل
چوارچێوەی ڕيفۆرم و هەڵژباردندا بە ش ێوەيەیک ئاشتيانە ،بەرجەس تە دەبوو (اجلبايل،
صقر.)١١٤ ،٢٠١٤ ،
بە گش یت (ليرباڵە نوێيەاکن) هەروەکو ەل ڕوانگەی هزرمەندە پراگامتیس تەاکندا
دەردەکەوت ،پاساواين بۆ ڕێژەیی بووین هزرو ئايداياکن دەهێنايەوەو دژی هەر
چەش نە بیوبۆچوونێکی ڕەهاو دۆگامیی بوون کە بیۆکە شۆڕشگێڕيەاکن پاساواين
پێدەهێنايەوە .لی ئەمان خزمەتکردین کۆمەڵگە ئاماجنی سەرەکيەو هزرەاکن بە گوێرەی
ابرودۆخەاکن گۆڕانيان بەسەردا دێت و ڕاس تێیت و ش ياوبوونیش يان پشت بە بەدهیێناین
ئەم ئاماجنە دەبەس تێت .لێرەشەوە ئەم بۆچوونە پاساوی بۆ هزری ڕيفۆرخموازی و
هەوڵدان بۆ چاککردین ابرودۆخەاکن دەهێنايەوە ،نەوەک گۆڕيین سیس متی س يایس و
ڕووخاندین دەسەاڵتە س تەماكرەاکن وەکو ئەوەی کە (ليرباڵیمی الکس يک) پاساوی بۆ
دەهێنايەوە.

جمةل جامعة التمنية البرشية
دەوڵەت ەل (ليرباڵیمی نوێ)دا ڕۆڵێکی ئەرێین هەيەو شاايین ڕێزگرتن و پەان بۆ
بردنە نەوەک دژايەیت کردن و ڕووخاندن ،ابشرتکردین ژايین خەڵک ەل هزری (ليرباڵیمی
نوێ)دا ئەریک سەرەیک دەوڵەتەو ئەم ئەرکەش پێویس یت بە گرتنەبەری ڕێوشوێنە
دمیوکرایس و ئاشتيانەاکن هەيە نەوەک زەبروزەن و شۆڕش و توندوتژیی .بەم پێيەش
گۆڕاین س يایس ەل هزری (ليرباڵیمی نوێ)دا گۆڕانێکی ئاشتيخوازانەو دمیوکراس يانەيەو
ەل ليەن نوخبەی فەرمانڕەواوە ەل ڕێگەی ڕيفۆرمی بەردەوامەوە ئەجنام دەدرێت.
دووەم( /نيۆليرباڵیم :)Neoliberalism -
هزری دەوڵەتسالرانەو کۆمەڵگەی خۆشگوزەراین (ليرباڵیمی نوێ) ەل نيوەی
دووەمی سەدەی بیس تەم ەل ليەن تيۆرايی (نيۆليرباڵیم)ەوە بە توندی دژايەیت کراو
هزری (ليرباڵیم) بەرەو ڕوانگەی س نوردارکردین دەوڵەت و پايەدارکردین ئازادی
اتکەکەیس گەڕايەوە.
چەمکی (نيۆليرباڵیم) زايتر ەل ليەن دژەاکنيەوە بەاکردەهات اتوەکو ليەنگراین -چەپە
نوێيەاکن بۆ منونە (دەيڤد هارڤەی – ) David Harveyکتێبێکی بە انوی
( )Neoliberalismەل ساڵی ()٢٠٠٧دا نوویس ،تیایدا ڕەخنە ەلو ڕوانگەیەی
(لیرباڵزیم) دەگرێت کە پاساو بۆ ئابوی ابزاڕی ئازاد دیێنێتەوە)  -ئەم چەمکە ئاماژە
بوو بۆ ئايدۆلۆژاييەیک س يایس ،کە ايسای ابزاڕی بەسەر ايسای حکومەتدا شکۆدار
دەکردو هاین کەمکردنەوەی خەریج گش یت و کەمکردنەوەی ابج و لوازکردین يەکێتيە
کرێاكريەاکین دەداو دژايەیت ڕێکخستین حکومی بۆ چالیک ئابوری دەکرد (وسويل،
اإيفانز .)2016 ،بنەما سەرەکيەاکین (نيۆليرباڵیم) بريتیبوون ەل (ايسای ابزاڕ ،ئازادکردین
ابزاڕ ەل هەر ابجێک کە حکومەت دەیسەپێنێت ،لبردین چاودێری ەلسەر نرخ،
ئازادی تەواوی جوڵەی سەرمايەو کەلوپەل و خزمەتگوزاری ،کەمکردنەوەی خەریج
گش یت ەلسەر خزمەتگوزاريە کۆمەاڵيەتيەاکن وەکو پەروەردەو چاودیری تەندروس یت
(مارتيزن ،اإلیابیث – أرنودل ،غارس يا .)2012 ،ەل ديدی (نيۆليرباڵیم)دا ،هزرە نوێيەاکن
(ليرباڵیم)اين دووچاری قەیران کردوەو دەرچوون ەل قەیرانیش تەهنا ەل ڕێگەی گەڕانەوە
بۆ پرەنسیپە اتکگەراييەاکن و (ئازادی ملمالێن)وە بەديدێت ،کە ەل (ليرباڵیمی
الکس يک)دا ەل ئارادا بوو ،بە بڕوای (نيۆليرباڵیم) هەموو کێشەيەک ەل دەستێوەرداین
دەوڵەتەوە سەرهەڵدەدات کە لوت ەل شتێک دەژەنێت کە هی خۆی نيە (توشار ،جان،
.)1060
بیمەنداین نيو(ليرباڵیم) جەخت ەلسەر بێاليەین ابزاڕ و ڕێگرتن ەل دەستێوەرداین
دەوڵەت دەکەنەوەو بێاليەین بەهایی و پێوانەیی ابزاڕ بە سەرچاوەی هێزەکەی ەل
قەڵەمدەدەن .پێيان وايە ابزاڕ پێویس یت بە پاساو هێنانەوەی پێوانەیی (نۆرماتيڤ) و
بەهایی نيە ەلبەرئەوەی هەموو پێوانەيەیک دەرەیک ڕەتدەاکتەوە جگە ەل پێوانەی ئاڵوگۆڕی
دادپەروەرانە( ،فريدرێک فۆن هایک – -١٨٩٩ ( )Friedrich Von Hayek
 ،)١٩٩٢ەل سەرەاتی گەشە هزريەکەی و ەل پاساوەاکنيدا بۆ ئابوری ابزاڕ ليەنگرو
سەرخەری ئەم بۆچوونە بوو (منصور ،أشف .)١٧٤ ،2008 ،بە بڕوای (هایک)
ابشرتین س ياسەیت گوجناو س ياسەیت ئازادی اتکەکەس يە هەروەک چۆن ەل سەدەی
نۆزدەدا بەو ش ێوەيە بووە (توشار ،جان( .)1061 ،هایک) گەورەترین مەودا بۆ
ئۆتۆنۆمی ( )Autonomyو سەربەخۆیی اتک بە بێاليەین بەهایی ابزاڕ دەبەس تێتەوە،
بەو پێيەی بە بڕوای ئەو بێاليەین ابزاڕ وا ەل اتکەاکن دەاکت بتوانن بە گوێرەی
بۆچوونەاکین خۆاين و بەێب پابەندبوون بە بەهاو ئاماجنە سەپێرناوەاکن بە سەرايندا،
پەرە بە خۆاين بدەن .ئابوری ابزاڕ بە گوێرەی (هایک) گەیشنت بە بڕايری عەقاڵنيانە
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فەراهەمدەاکت ،ئەمەش ەلسەر ئەو بڕوايەی کە بوار بۆ بەراورد کردن ەل نێوان چەند
جێگرەوەو هەلێکی بەردەس تدا دەڕەخس ێنێت (منصور ،أشف.)175 ،
بەم پێيە هزری (نيۆليرباڵیم) ەل ڕێگەی بەرگری کردن ەل بەهای (ئازادی اتکەکەس)
و سەروەری (ابزاڕی ئازاد) و (س نوردارکردین دەسەاڵیت دەوڵەت) ،بەرپەرچی
بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین (ليرباڵیمی نوێ)ی سەدەی نۆزدەی دايەوەو هەوڵيدا
جارێکيرت پرەنسیپەاکین (ليرباڵیمی الکس يک) زيندوو باكتەوە بە اتيبەیت ەل ڕوانگە
ئابوريەکەيدا ،کە خۆی ەل بیۆکەی ابزاڕی ئازادو لبردین کۆتەاکین سەر اکرکردین
اتکەکەس دەبينيەوە.
اکریگەری هزرە نيۆليرباەلاکن بە اتيبەیت ەل هەش تااکین سەدەی ڕابوردودا زۆر بەرچاو
بوو ،وە گرنگرتین هزرمەندانیشی جگە ەل (فريدریک فۆن هایک) بريتیبوون ەل (ميلتۆن
فريدمان – ( ،)٢٠٠٦-١٩١٢( )Milton Friedmanڕۆبەرت نۆزیک – Robert
( )٢٠٠٢-١٩٣٨( )Nozickمارشال ،جوردون( .)1238 ،نيۆليرباڵیم)ی (هایک و
فريدمان و نۆزیک) ،هەموواين ەلسەر ئەوە کۆک بوون کە سەرزەنش یت
زێدەڕەويەاکن و پش ێويەاکن و شکس تەاکین دەوڵەیت خۆشگوزەراین کۆمەاڵيەیت ەلسەر
ئاس یت کۆمەاڵيەیت و ئابوری بکەن ،ەل ڕێگەی گەڕانەوە بۆ ڕێبازی ش ياكری الکس يکی
اتکەکەیس (ئۆدارد ،اکترین( .)٤٧ ،نۆزیک) بەڵگەی دەهێنايەوە کە يەکێک ەل
سەرەکيرتین خراپيەاکین سوودگەرایی ئەوەيە کە کۆششی ئەو بۆ سوودو بەهرەيەو
هۆاکرە بۆ ڕووخان و ەل بەينربدین اتکەاکن و ئازادی اتک (ڤينس ينت ،ئەندرۆ.)٧٢ ،
(هایک)یش بە تيۆرسێین دژە تيۆرايی (کيزنی) بەانوابن بوو ،ەل يەکەم کتێبيدا
(تيۆری ڕەخنەو ڕۆڵی ابزرگاین) ڕەخنەی ەل کتێیب (گەڕان بە دوای پارە) ی (کيزن)دا
دەگرت (مارشال ،جوردون( .)١٥٦٢ ،نۆزیک) ەل کتێیب (ئاژاوەو دەوڵەت و يۆتۆپيا)
ڕۆڵی دەوڵەت تەهنا ەل ئامرازی پاسەواین کورت دەاکتەوە( ،هایک) جەخیت ەلسەر
ئەوە دەکردەوە کە س ياسەت و ئابوری ئايدايڵی (ڕێکخستنگەیل ەلخۆوەیی) نوێنەرايەیت
ابزاڕی ئازاد دەکەن (مارشال ،جۆردون( .)١٣٢٧ ،هایک) جەخت ەلسەر گەشەی
خۆبەخۆی ابزاڕی سەرمايەداری دەاکتەوەو پێیی وايە سەرمايەداری خۆبەخۆو بەێب
هيچ پالنێکی پێش وەختەو ج مەبەست ەل دایک دەبێت و گەشە دەاکت و تواانی
خۆڕێکخسنت و خۆبەڕێوەبردین هەيە .ئەمەش بە پشت بەسنت بە توێژينەوە نوێيەاکین
ابيۆلۆجياو زانس یت س يربانتياك بەو پێيەی چۆن ئەم زانس تانە سەملاندواينە کە سیس متێکی
ەل خۆوە سەرهەڵدەدات و بەخۆی اکرلێکە ابيۆلۆیج و فیاييەاکین دايردەاکین گەردون
و بونەوەرەاکن ڕێکدەخات ،بە هەمان ش ێوە ڕێسايەیک گەاڵڵە نەکراوو خودڕابوو بەسەر
کۆمەڵگەدا زاڵە (منصور ،أشف .)١٧٨ ،بە بڕوای (هایک) ڕوونرتین دمیەین سیس متی
خودڕابوو ەل کۆمەڵگەدا دانوس تان و ابزاڕە ،ابزاڕ ئەگەر لێيگەڕێنی خۆی ەل خۆيدا
مەيیل بەرەو هاوسەنگی هەيەو بە هاوسەنگی دەگات (.)Tower, Lyman, 138
(والتەر ليپامن –  ،)١٩٧٤-١٨٨٩( )Walter Lippmannيەکێکی ترە ەلو
بیمەندانەی (نيۆليرباڵیم) کە ڕەخنە ەل (ليرباڵیمی دەوڵەیت خۆشگوزەراین) دەگرێت و
کتێبەکەی (کۆمەڵگەی ابش  )good society -ڕەتکردنەوەيەیک توندی هزرە
گەش بینانەاکنە کە ەل ماوەی گەشانەوەدا ەل ئەمریاك ابوی بوو( .ليپامن)( ،ليرباڵیمی نوێ)
بە پش تکردنە ئايداي ڕادیاكليەاکین سەرەاتیی اتوانبار دەاکت و دەڵێت(" :ليرباڵیم)
گۆڕاوە بۆ سیس متی قبوڵکردین دۆیخ ابوو بەرگری لێکردین" (توشار ،جان.)١٠٦١ ،
بە گوێرەی (ليپامن) ئابوری پالن بۆ دانراو (خمطط)  -کە (ليرباڵیمی نوێ) پاساوی
بۆ دەهێنايەوە  -بەرەو جەن دەڕوات ،دەکرێت دمیوکرایس ەلکەدار باكت و
بەرژەوەنديە اتيبەتەاکن بەهێز باكت و بەرەو انوەندچێیت و تۆاتليتاريەت هەنگاو
هەڵبگرێت (توشار ،جان( .)١٠٦٢ ،ليپامن) وا دادەێن کە جهياین ئەمڕۆ بە تەواوی
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ڕۆیح کۆمەڵگەگەرایی بەسەريدا زاڵەو ،ەلم ڕوانگەيەشەوە لێکچونێکی بنەڕەیت ەل نێوان
دەوڵەتە تۆاتليتاريە س تەماكرەاکندا ەل ئارادايە ،هەربۆيەش ەل ڕەخنەاکنيدا ڕوس يای
سۆڤێیت و ئیتاليای فایش و ئەڵامنيای انزی پێکەوە کۆدەاکتەوەو بە هەڕەشە بۆ سەر
ئازادی ەل قەڵەميان دەدات (توشار ،جان.)١٠٦٢ ،
ەل بەريتانياو وواڵتە يەکگرتوەاکین ئەمریاك هزری (نيۆليرباڵیم) ەلگەڵ گەیشتنە
دەسەاڵیت هەريەک ەل ڕۆانڵد ڕێگان ەل ئەمریاكو مارگرێت اتتشەر ەل بەريتانيا پراکتیە
کراو هەوڵدرا س ياسەیت دەوڵەت ەلسەر بنەمای ئەو هزرە ڕێکبخرێت( .نيۆليرباڵیم) ەل
ئەمریاك اکری ەلسەر وێرانکردین پڕۆگرامی چاودێری کۆمەاڵيەیت دەکردو هێریش دەکردە
سەر مایف کرێاكران ،بە اتيبەیت کرێاكراین کۆچبەر (مارتيزن ،اإلیابیث  -أرنودل ،غارس يا).
(مارگريت اتتشەر)یش ەل بەريتانيا ڕەخنەی ەل س ياسەیت ئابوری بەريتاین گرت و
هێریش کردە سەر يەکێیت و سەندیاك کرێاكريەاکن و ابیج دابەزاندو پیشەسازيە
نیش امتنيەاکین اتيبەت کردو بیۆکەی دەوڵەیت خۆشگوزەراین ڕەتکردەوە (وسويل،
اإيفانز).
بەم ش ێوەيە هەروەکو (ئەنتۆین گيدنس) دەڵێت(" :نيۆليرباڵیم) ەل ڕێگەی
فراوانبووین بەردەوامی ابزاڕەاکنەوە بەیب وەس تان پرۆسەگەیل ڕادیاكلنە بەرهەم دێنێت
و چالکيان دەاکت و ەل پێناوی گۆڕاناكريدا هانيان دەدات" (گيدنس ،ئەنتۆین ،ەل نێوان
ڕاست و چەپدا .)٢٣ ،٢٠١٠ ،لێرەدا (ليرباڵیم) بۆتە ڕادیاكلیست و پش تگیی
پڕۆسەی گۆڕان دەاکت و دمیوکرایس و هەڵژباردن بە هەڕەشە بۆ سەر ئازادی
دادەنێت ،هەروەکو (هایک) دەڵێت" :ڕەنگە ئەوە ڕاست بێت کە ديومانە مليۆنەها
ەلوانەی کە ەل هەڵژباردندا بەشداراين کردوە ڕای خۆاين دەربڕيوە ڕاس تەوخۆ خۆی بە
دەس یت فەرمانڕەوايەیک سەرەڕۆ س پاردوە ،هەڵژباردین يەک کەس بۆ دەسەاڵت بە
زەرورەت ئازادی مسۆگەر اناکت" (ڤينس ينت /ئەندرۆ.)٩٠ ،
بەگوێرەی هەموو ئەمانەش( ،نيۆليرباڵیم) پش تگیی گۆڕيین دۆیخ ابو دەاکت و
بەش ێوەيەیک ڕادیاكلنە اکر بۆ ئەوە دەاکت دەستێوەرداین دەوڵەت ەلسەر ئابوری کورت
باكتەوەو ابزاڕ ەل ژێر دەس یت ايسااکین دەوڵەت دەرهبێنێت .بەاڵم ئەم ڕوانینەی
(نيۆليرباڵیم) بۆ گۆڕاین س يایس بەگوێرەی سیس متی س يایس ابو جياواز دەبێت ،ەل
سیس متە دمیوکراس يەاکندا پەان بۆ ئامرازە دمیوکراس يەاکن دەابو ەل ڕێگەی ئەجنامداین
ڕيفۆرمی ڕادیاكلنەوە اکر بۆ گەیشنت بە سیس متی ابزاڕ و س نوردارکردین دەسەاڵیت
دەوڵەت دەاکت ،بەاڵم سیس متە اندمیوکرایس و تۆاتليتاريەاکن ەل ڕوانگەی
(نيۆليرباڵیم)ەوە تەهنا ەل ڕێگەی شۆڕش و ئامرازە توندوتژیانەاکنەوە تواانی گۆڕيین
هەيەو تۆاتليتاریزم گەورەترین دوژمین ئازاديە کە بەلی (نيۆليرباڵیم)ەوە بەنرخرتین
بەهای مرۆڤە.
بەاڵم ەلگەڵ ئەوەشدا هزرمەنداین (لیرباڵزیم) بە ش ێوەیەیک گش یت دژی گۆڕاین
ڕادیاکڵی و ڕیشەینی کە تەواوی سیس متی ابو هەڵوەش ێنێتەوەو زایتر ئارەزووی گۆڕاین
هەندەیک و هەنگاو بە هەنگاو دەکەن .ئەم ڕوانگەیەش یان ەل بڕوااینەوە بە عەقڵی مرۆڤ
سەرچاوە دەگرێت ،کە بە بڕوای ئەوان مرۆڤ ەل ڕێگەی ئەو عەقڵەوە تواانی
دۆزینەوەی چارەسەری بۆ گرفتە بەردەوامەاکین ژاین هەیە ( Tower, Lyman,
.)142
پوختەی ئەوەی ابسکرا ،گۆڕاین س یایس ەل هزری (لیرباڵزیم)دا پێشوازی لێکراوەو
تێکڕای هزرمەندە لیرباڵەاکن سەرابری جیاوازی بریوبۆچوونیان ئارەزووی گۆڕاین
س یایس دەکەن و اکرکردین مرۆڤ ەل ڕێگەی عەقڵەوە بۆ گۆڕیین ابرودۆیخ ابو بە
اکرێکی رسوش یت دەزانن .ەلم ڕوانگەیەشەوە ئەوان عەقڵی مرۆڤ بە سەرچاوەی
گۆڕان ەل قەڵەمدەدەن و بڕوااین وایە مرۆڤ بوونەوەرێکی عاقڵەو ەل ڕێگەی عەقڵەوە
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تواانی چارەسەرکردین ئەو گرفتانەی هەیە ،کە بە بەردەوامی ەل کۆمەڵگەدا ڕوبەڕواین
دەبێتەوە .بەم ماانیەش گۆڕان الی ئەوان رسوشتێکی ڕیفۆرخموازانەی هەیەو خوازایری
چارەسەرکردین گرفتە نەوەک هێنانەاکیەی ابرودۆخێکی ئایدایڵی کە ەل الیەن هزرێکەوە
وەکو حەقیقەت تەماشا بکرێت ،هەروەکو چۆن ەل ڕونگەی هزرمەندە پراگامتیس تەاکنەوە
دەرکەوت کە پێیان وایە مرۆڤ بە بەردەوامی ەل ڕێگەی کردەوەاکین خۆیەوە ابرودۆیخ
ژایین ابشرت دەاکت .بۆچوونەوەاکین (اکرل پۆپەر)یش ەل ابسەاکین دەرابرەی
(ئەندازایریی کۆمەاڵیەیت هەنگاو بە هەنگاو) کە دواتر ابیس دەکەین ،پاساوهێنانەوەیە
بۆ هەمان گۆڕاین عەقاڵنیانە الی مرۆڤ ەل چوارچێوەی هەمان سیس متی س یایس ابودا.

ابیس دووەم
ڕوانگەی اکرل پۆپەر دەرابرەی گۆڕاین س يایس
(اکرل ڕامیۆند پۆپەر  ،)١٩٩٤-١٩٠٢( )Karl Raimund Popper -زایتر وەکو
فەیەلسویف زانست و (ئەپیس متۆلۆجیست) انوابنگی دەرکردوەو ەل زانکۆی (ڤييەان)
مامتاتيک و فیايو دەرووننایس خوێندوە .ەل ڕووی زانس یت و فەلسەفيەوە ڕەخنەی ەل
پۆزەتيڤیمی لۆجيکی ( )logical positivismی گروپیی (ئەڵقەی ڤيەننا) دەگرت و
ئەم ڕەخنانەیش ەل يەکەم کتێیب گرنگيدا ەل ژێر انوی (لۆجيکی دۆزينەوەی زانس یت)
ەل ساڵی ( )١٩٣٤باڵوکردۆتەوە (بەرزجنی ،ئازاد .)٣٩ ،٢٠٠٨ ،ەل سەرەاتدا ماوەيەیک
کورت ەلگەڵ ئەنداماین ئەو ئەڵقەيە (پۆزەتيڤیم) اکری کردوەو ەل نزیکەوە ەل
فەلسەفەکەاين ئاگادار بووە ،بەاڵم دواتر هێواش هێواش لێيان دوور کەوتەوەو
ڕەخنەی ەل جەوهەری فەلسەفەکەاين گرتوە .ەلگەڵ هاتنەسەراکری (انزيەاکن) یش
نەمسای بەرەو نيوزەلندە بەجێهێش توەو ەلوێ دەس یت بە وانە ووتنەوە کردوە (پۆلدی،
کەمال.)١٥٦ ،
پاش کۆاتیی هاتین جەنگیش نەگەڕاوەتەوە بۆ نەمساو ڕووی ەل ئینگلتەرە کردوەو
لێیی نیش تەج بوە ،ەلوێ بۆتە مامۆس تای فەلسەفەی زانست و لۆجيکی زانکۆی
(ەلندەن) .ەل ساڵی ( )١٩٥٧کتێیب (هەژاری مێژووگەرایی The poverty of
 )Historicismو ەل ساڵی (( )١٩٦٣مەزەنەوەاکن و پوچەڵکردنەوەاکن
 )Conjectures and Refutationsو ەل ساڵی (( )١٩٧٢زانیین اببەتيانە:
نزیکبونەوەيەیک گۆڕاخنوازانە Objective Knowledge: an Evolutionary
 )Approachی نوس يوە ،ەل سەرجەم ئەم کتێبانەيدا ڕەخنەی ەل پۆزەتيڤیم دەگرت
و بیۆکە سەرەکيەکەايین بەوەی مێژوو خاوەین کۆمەڵێک ايسای اتيبەت بە خۆيەیت
ڕەتدەکردەوە (بەرزجنی ،ئازاد.)٤٠ ،
گرنگی (پۆپەر) ەلم ابسەدا ەلوەدايە کە سەرجەم هزرەاکین تەاننەت ەل بواری
فەلسەفەی زانس تیشدا گفتوگۆکردن و توێژينەوەيە ەلسەر ش ێوازی بەدهیاتین گۆڕان و
چۆنێیت ڕووداین گۆڕانەوەاکن .هەروەها دايرترین هزرمەندی (ليرباڵیم)ە کە گرنگی بە
گۆڕاین س يایس دەدات و ەل هەمبەر ئەو ش ێوازەی کە خۆی تيۆریزەی دەاکت ڕەخنە
ەل ش ێوازەاکین تری گۆڕان دەگرێت .قسەکردن دەرابرەی چەمکی (کۆمەڵگەی کراوە)
و (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو) بۆچووین سەرەیک (پۆپەر) ەل بواری
هزری س ياس يدا بەرجەس تە دەاکت ،بۆيە ئەم ابسە بەسەر دوو تەوەردا دابەش دەکەین
و ەل هەر يەکێکياندا قسە ەلسەر يەکێک ەلو چەماكنە دەکەین.

جمةل جامعة التمنية البرشية
تەوەری يەکەم
پۆپەر و هزری کۆمەڵگەی کراوە:
هزرەاکین (پۆپەر) بە اتيبەیت هزرەاکین ەلمەڕ فەلسەفەی زانست و گەشەی زانس تە
رسوشتيەاکن ڕۆڵی بەرچاوی ەل بەدهیێناین ڕوانگەيەیک نوێ دەرابرەی گۆڕاین
کۆمەاڵيەیت و س يایس و ش ێوازی بەدهیێناین گۆڕانە س ياس يەاکن هەبووەو
بەرگريەاکنیشی ەل ئازادی اتک و کۆمەڵگەی دمیوکرایس وای کردوە بە يەکێک ەل
بەانوابنگرتین بەرگریاكراین ليرباڵ دمیوکرایس ەل قەڵەم بدرێت.
(زانيننایس) اين (فەلسەفەی انسنی) ،بنەمای هزری (پۆپەر) پێکدێنێت کە ەلگەڵ
فەلسەفەی س يایس ئەو پەيوەنديەیک ئۆرگانيکی هەيە ،بنەمای سەرەیک ئەو هزرەش
(عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانە)يە (پۆلدی ،کەمال .)١٥٩ ،اککڵەی بۆچووین س يایس
(پۆپەر)یش ەلو تيۆرە زانينناس يەوە کە ەلسەر پرەنسیپیی قبوڵکردین هەڵەو عەقڵگەرایی
ڕەخنەگرانە دادەمەزرێت سەرچاوەی گرتوە (پۆلدی ،کەمال.)١٥٧ ،
(پۆپەر) ەل کتێیب (کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین)دا ،جەخت ەلسەر (عەقڵگەرایی
ڕەخنەگرانە) دەاکتەوەو کرۆیک ئەو فەلسەفەيەی کە ئەو بە (مێژووگەرایی) انوی بردوە
دەداتە بەر ڕەخنە .ەل پێشەیک ئەو کتێبەيدا دەنوسێت" :هەوڵدراوە ات هەندێک ەل
ەلمپەرەاکین بەردەم هەڵسوکەوتێکی عەقاڵین ەلگەڵ کێشەاکین بونياتنانەوەی کۆمەاڵيەیت
چارەسەر بکرێت ،ئەم اکرە بە ڕەخنەگرتن ەلو کۆمەڵە فەلسەفە کۆمەاڵيەتيە
ئەجنامدراوە کە بەرپرس يارێیت دژايەیت بەرباڵوو ێب بەڵگە ەلگەڵ دەرفەیت ڕيفۆرمی
دمیوکراتيک دەکەوێتە ئەس تۆی ئەوان" (پۆپەر ،اکرل.)١٨ ،٢٠٠٦ ،
(پۆپەر) ەلم کتێبەيدا ڕەخنە ەلو تێڕوانینەی (مێژووگەرایی) دەگرێت کە پێیی وايە
مژیوو خاوەین ايساگەلێکی اتيبەتيەو بە گوێرەی بەرانمەيەیک پالن بۆ داڕیژراو ەل ليەن
هێزێکی اباڵدەس تەوە ئاراس تە دەکرێت .لی (پۆپەر) ،ئەم ڕوانینە کوش ندەيەو ڕێگە
ەلوە دەگرێت مرۆڤ وەکو بکەرێکی سەرەیک گۆڕان سەیربکرێت و ەل بەدهیێناین
گۆڕاندا پشت بە ميتۆدی ەلسەرخۆی زانس یت ببەسرتێت .هەربۆيە جەخت ەلسەر
ئەوە دەاکتەوە کە ئاماجنی ئەم کتێبەی "دەرخستین ڕادەی ترس نایک ئەو داانييە پێشگۆييە
پەايهمێنەرانەيە کە انهێڵن ميتۆدگەیل بەرەبەرەو ەلسەرخۆی زانس یت ەلمەڕ کێشەی
کۆمەاڵيەیت بەاکرهبێرنێت" (پۆپەر ،اکرل.)٢١ ،
(عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانە)ی (پۆپەر) پرەنس يپێکە بۆ گەشەی زانست و چۆنێیت
بەرەوپێشچوین زانس تە ئەزموونيەاکن ،زانست لی ئەو پرۆسەيەیک
پێشکەوتنخوازانەيەو ەل ئەجنامی اکردانەوە بەرامبەر گرفتە ابوەاکنەوە بەرەو پێشەوە
دەچێت (بەرزجنی ،ئازاد .)٥٤ ،ەلم ڕوەشەوە (پۆپەر) ڕەخنە ئاراس تەی تيۆری
ئیستيقرایئ (فرانسیس بيکۆن) دەاکت کە سەرهەڵداین زانست بە بەرهەمی تێبيین ەل
قەڵەم دەدات ،ەل کتێیب (ئەفسانەی چوارچێوەدا) (پۆپەر) ،دەنوسێت" :فرانسیس
بيکۆن دەڵێت زانست بە تێبيین دەس تپێدەاکت ،بەاڵم زانست بە ش ێوەيەیک بنەڕەیت بە
تيۆريەاکن و ليەنداريەاکن و خورافەاکن و ئەفسانەاکن دەس تپێدەاکت .اکتێک
دەس تپێدەاکت کە بەش ێک ەل چاوەڕواین و بۆچوونەوەاکین بە هەڵە دەکەونەوە ،ئەمەش
ماانی وايە زانست بە گرفت دەس تپێدەاکت" (بوبر ،اکرل ،أسطورة الإطار،٢٠٠١ ،
 .)115بە بڕوای (پۆپەر) ،هەموو تێبينيەک ەل پێناوی وەاڵمدانەوەی پرس يارێکی
دايریکراودايە اين بۆ ئەوەی تێبيین بکەین پێویس تە ەل زهیامنندا پرس يارێکی دايریکراو
بووین هەبێت (بوبر ،اکرل .)١١٨ ،واات بە گوێرەی (پۆپەر) ،تێبيین تەهنا بەهۆی
هەبووین گرفتيکەوە ڕودەدات و بەێب هەبووین گرفت هيچ تيبينيەک ەل ئارادا انبێت،
ماانی ئەمەش ئەوەيە کە هەبووین گرفت نەوەک تێبينيکردن بنەمای سەرهەڵدان و
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گەشەی زانست لی (پۆپەر) پێکدێنیت هەروەکو دەڵيت" :زانست بە گرفت
دەس تپێدەاکت و بە گرفت کۆاتیی دێت وە ەل ميانەی ملمالێن ەلگەڵ گرفتدا گەشە
دەاکت و پێشدەکەوێت" (بوبر ،اکرل.)١٢٠ ،
(پۆپەر) بڕوای وايە کە مەعريفەی زانس یت و عەقڵی مرۆڤ کە ئەم مەعريفەيە
بەرهەمدێنیت هەمیشە ەل بەردەمی ئەوەدايە دووچاری هەڵە ببێت (بوبر ،اکرل.)١٨ ،
ڕاس تکردنەوەی هەڵەو ڕەتکردنەوەی تيۆرو گرمیانەاکنیش بە گوێرەی بۆچووین ئەو
فاکتەری سەرەیک گەشەی زانست پێکدەهێنێت ،ەلم ڕووەشەوە (پۆپەر) تواانی
پوچەڵبونەوە بە پێوەری زانس تیبووین تيۆريەاکن دادەنێت و ئەو بیۆاکنەش کە پوچەڵ
انکرێنەوە بە انزانس یت ەل قەڵەمدەدات (بەشیيە ،حسێین ،مێژووی بیی س يایس
سەدەی بیس تەم.)٧٥ ،
بە بڕوای (پۆپەر) ،پوچەڵکردنەوەی تيۆرو گرمیانە نەوەک سەملاندن ،ڕێیی بەريین
زانست هەموار دەاکت ،واات دەبێت کەموکوریت گرمیانەو تيۆراياکن بدۆزينەوە ،ئەم
دۆزينەوەيەش لی (پۆپەر) اکری ڕەخنەيە (بەرزجنی ،ئازاد( .)٤٦ ،پۆپەر) دەڵێت:
توێژينەوەی عەقاڵین و ڕەخنەگرانە بوار بۆ مرۆڤ دەڕەخس ێنێت اتوەکو ڕەخنە ەل
گرمیانەاکین خۆی بگرێت و هەڵەاکین ڕاست باكتەوەو کەموکوڕيەاکین چارەسەر باكت
(بەرزجنی ،ئازاد.)١٣٧ ،
ەلم ڕوانگەيەشەوە ،هەڵەو ڕاس تکردنەوەی هەڵە بنەمای سەرهەڵداین زانس تە لی
(پۆپەر) ،هەڵەاکنیش بەهۆی ڕەخنە بەردەوامەاکنەوە دەردەکەون کە بواری ئاشکرابوین
خەوش و کەموکورتيەاکن دەڕەخس ێنن ،بەم پێيە ڕەخنە ەل هزری (پۆپەر)دا مياكنیمی
سەرەیک و گرنگی گەشەکردین زانست و دۆزينەوە زانستيەاکنە.
لێرەشدا کرۆیک هزری (پۆپەر) دەرابرەی پێشکەوتین زانست ئاشکرا دەبێت کە
خۆی ەلوەدا دەبينێتەوە کە زانست بەهۆی لێوردبونەوەو تێبينيکردنەوە پێش ناکەوێت،
بەڵکو بنەمای پێشکەوتین زانست دەرکەوتین هەڵەو کەموکورتيەاکنە ،هەوڵدان بۆ
چارەسەرکردین هەڵە لکيیل گەشەسەندن و پێشکەوتین زانس تە .عەقڵيەیت ڕەخنەگرانەش
کە بەردەوام بە گومانەوە ەل ش تەاکن دەڕوانێت فاکتەری سەرەیک ئاشکراکردین هەڵەاکنە.
پڕۆسەی پێشکەوتین زانست و گۆڕانە زانستيەاکنیش بەم پێودانگە پڕۆسەيەیک
بەردەوامی چارەسەرکردین هەڵەو کەموکورتيەاکنەو پێوەری زانس تیبووین تيۆريەاکنیش
لی (پۆپەر) تواانیی ڕەتکردنەوەيەیت ،بەو ماانيەی گەر تيۆرييەک ايخود گرمیانەيەک
خۆی نەداتە دەست ڕەتکردنەوەو ڕەخنە قبوڵ نەاکت ،ئەوا ئەو تيۆريە اين گرمیانەيە
بە انزانس یت ەل قەڵەم دەدرێت .لی (پۆپەر) زانست ڕەها نيەو دەکرێت ەل ڕێگەی
ڕەخنەوە ڕەتبکرێتەوە.
دواتر پۆپەر ڕێبازی (عەقڵگەرایی ڕەخنەگرانەی) خۆی کە ەل ڕێگەيەوە بە وەاڵمی
گۆڕان و گەشەی زانس یت دەگەیشت ،ەل س نوری زانس تەوە بۆ س نوری کۆمەڵگاو
س ياسەت گواس تەوە .هەروەک چۆن کە زانست ەل ڕێگەی بەدرۆخستنەوەی تيۆری
جێگرتوەوە پێش دەکەوێت ،کۆمەڵگەو س ياسەتیش بۆ پێش کەوتنيان پێویستيان بە
ڕەخنەی بەردەوام هەيە (بەشیيە ،حسێین ،دمیوکرایس بۆ هەموان .)٦٥ ،ئەو
کۆمەڵگەاينەش کە تواانی قبوڵکردین ڕەخنەاين نيە ،کۆمەڵگای داخراون ،کە ەل
ڕوانگەی (پۆپەر)ەوە سیس متە تۆاتليتاريەاکن منونەی ڕاس تەقينەی ئەم جۆرە
کۆمەڵگەاينەن ،هەر بۆيەش کتێبەکەی (کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین) بە هەوڵێک
بۆ تێگەیشنت ەل رسوش یت ئەو کۆمەڵگەاينەو چۆنێیت چڕکردنەوەی خەابیت هەمیشەیی
ەل دژاين ەل قەڵەمدەدات (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین.)١٨ ،
ئەم بۆچوونەی (پۆپەر) ەلسەر بنەمای بڕوای ئەو بە عەقاڵنیبوین مرۆڤ
دادەمەزرێت ،اکتێک پێیی وايە مرۆڤەاکن بوونەوەرگەلێکی عەقاڵننی و ەل عەقاڵنيەتێکی
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اببەیت و هاوبەشدا بەشدارن اين دەتوانن بەشداربن (پۆلدی ،کەمال .)١٦٠ ،بە
بڕوای ئەو مرۆڤەاکن ەل ڕێیی بەاکرهێناین عەقڵ و ئەجنامداین مش تومڕی عەقاڵین و
گرتنەبەری ڕوانگەيەیک ڕەخنەييانەوە دەتوانن ژايین خۆاين بەرەو پێشەوە ببەن و ەل
ڕێیی چارەسەرکردین گرفت و کێشە هەنووکەييە بەردەوامەاکنەوە ،دەتوانن داهاتوو
ابشرت بکەن ،مش تومڕی ڕەخنەيیش بە ديدی (پۆپەر) ئەوە نيە ،کە بەراوردی
تيۆرييەک ەلگەڵ حەقيقەتدا بکەین ،بەڵکو ئەوەيە بەراوردی تيۆرييەاکن ەلگەڵ يەکرتدا
بکەین ،ەل پێناوی گەیشنت بە تيۆرييەک کە زايتر ەل چارەسەری کێشەوە نزیکبێت
(بوبر ،اکرل ،أسطورة الإطار ،)103 ،واات ئاماجنی ڕەخنەو مش تومڕو گفتوگۆاکن
بەدهیێناین بەهەشتێکی يۆتۆپیی نيە ەل داهاتودا هەروەکو ئەوەی مێژووگەرایی ابوەڕی
وايە ،بەڵکو ئاماجن چارەسەرکردین کێشە هەنوکەييەاکین ئێس تايە ،هەر ئەمەش داهاتوو
ابشرت دەاکت.
ئەو کۆمەڵگەيەش دەرفەیت وەها گفتوگۆيەیک عەقاڵین دەڕەخس ێنێت بە بڕوای
(پۆپەر) کۆمەڵگەی دمیوکراسیيە ،هەروەکو دەڵێت" :من گەورەترین نریخ دمیوکرایس ەل
تواانی لێکۆڵينەوەی ئازادو عەقاڵین و اکریگەری ئەو لێکۆڵينەوە ڕەخنەگرانەيە ەلسەر
س ياسەت دەبیمنەوە" (بەرزجنی ،ئازاد .)١٢١ ،ايخود دەڵێت" :سیس متە دمیوکراتەاکن
هەمیشە دەرگااين بەڕوی بیوابوەڕو بە اتيبەتیش بیوابوەڕە جياوازەاکندا کراوەيە"
(بەرزجنی ،ئازاد.)١٢٢ ،
بەم پێيەش گرنگی دمیوکرایس لی (پۆپەر) ەلوەدايە کە بوار ەل بەردەم ڕەخنەو
مش تومڕی عەقاڵین دەڕەخس ێنێت ،نەوەک ەل هزرە ئەبسرتاکتەکەيدا .واات دمیوکرایس
لی (پۆپەر) ئامرازە نەوەک ئاماجن ،ئامرازێک کە ەل سايەيدا ڕيفۆرمی هەمیشەیی ەل
پێناوی چارەسەرکردین کێشەو گرفتە ابوەاکن ئەجنام دەدرێت (بەرزجنی ،ئازاد.)٨٧ ،
هەر ئەوەش جەوهەری گۆڕاین س ياس يە ەل ديدی (پۆپەر)دا ،ئەجنامداین ڕيفۆرمی
هەمیشەیی بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەلێن و خەوشانەی بە بەردەوامی بەهۆی اکری مرۆڤەوە
سەرهەڵدەدەن ،زامین بەدهیێناین کۆمەڵگەی کراوەو خۆپارێزيە ەل داشاكنەوە بەرەو
داخران و تۆاتليتاريەت کە بە بەردەوامی هەڕەشە ەل ژاين و ئازادی کۆمەڵگە دەکەن.
بۆ ئەمەش بەهێزکردین (کۆمەڵگەی مەدەین) و دامەزراندین (دەزگاو ڕێکخراوە
کۆمەاڵيەتیيەاکن) ەل پێناوی پاراستین خەڵک ەل س تەمی ابزاڕو هەبووین دەوڵەت بۆ
ڕێگرتن ەل سەرەڕۆييەاکین ئابوری ئازاد بە گرن دەزانێت (بەرزجنی ،ئازاد،
،.)١١٥بەاڵم ئەم ڕۆڵەی دەوڵەت و دەستێوەرداین ەل ژايین ئابوری کۆمەڵگەدا لی
(پۆپەر) س نوردارەو انبێت زاين بە ئازادی ابزاڕ بگەيەنێت (پۆلدی ،کەمال،)١٦٨ ،
ەلم ابرەيەوە دەڵێت" :من بەرگری ەل ئازادی اتکەکەیس دەکەم و ڕمق ەل س تەمی دەوڵەت
و لوتبەرزی دەسەاڵتە اکرگێڕييەاکنە ،بەاڵم بەداخەوە ،کە دەوڵەت وێڕای خراپەکەی،
پێداویس تیيەکە دەێب هەێب و ێب دەوڵەتيیش شتێکی نەش ياوە .ئەوەی پێویس تە هەوڵ
و کۆششە بۆ کۆمەڵگەيەیک عەقاڵنيرت ،کۆمەڵگەيەک تيايدا بەش ێوەيەیک عەقاڵنيرت
انکۆکيەاکن چارەسەر بکرێن ،هەمیشە کۆمەڵگەيەک هەيە ەل کۆمەڵگای ئێس تا
عەقاڵنيرتە ،هەر بۆيە دەبێت هەوڵی بەدەس هتێناین بدرێت" (بەرزجنی ،ئازاد.)١٢٦ ،
بە گوێرەی ئەوەی ابسکرا( ،پۆپەر) گەش تەکەی ەل بواری زانس تدا دەس تپێکردوەو
ەل بواری س ياسەتدا درێژەی پێداوە ،دۆزينەوەی لکيیل گەشەی زانست و گۆڕانە
زانستيەاکن لی (پۆپەر) هزری ئەوی دەرابرەی دۆزينەوەی کۆدی گۆڕاین س يایس
و ش ێوازی بەدهیاتین گۆڕانە س ياس يەاکن ابرهێناوە .پێشکەوتین زانست بە بڕوای
(پۆپەر) دەرئەجنامی هەڵەو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین هەڵە بەدهیاتوەو لێرەشەوە بە
بڕوای ئەو ەل پانتایی س ياسەتیشدا گۆڕان ەل ميانەی دەرخستین هەڵەو هەوڵدان بۆ
چارەسەرکردین بەديدێت .هەر ەلسەر ئەم بنەمايەش (پۆپەر) کۆمەڵگەيەک کە دەرفەیت
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n2y2021.pp48-60

جمةل جامعة التمنية البرشية
ڕەخنە ەل بیۆکەاکن دەڕەخس ێنێت و دەرفەت ەل بەردەم ڕەتکردنەوەی هەڵەو
کەموکوڕيەاکن وااڵ دەاکت بە (کۆمەڵگەی کراوە) ەل قەڵەم دەدات کە بە بڕوای ئەو
دمیوکرایس وەها کۆمەڵگەيەکە .لێرەشەوە لی ئەو کۆمەڵگەی دمیوکرایس ابشرتین
کۆمەڵگەيە کە ەل سايەيدا گۆڕان بەرەو ابشرت بە بەردەوامی ڕوودەدات بە پێچەوانەی
کۆمەڵگەی داخراو کە وەها دەرفەتێک انڕەخس ێنێت و گۆڕان تيايدا توندوتژیانەيە.
تەوەری دووەم
گۆڕاین س يایس ەل هزری اکرل پۆپەردا:
(پۆپەر) ڕەخنە ەل ڕوانگەی )مێژووگەرایی( دەگرێت و ەل بەرامبەردا بەرگری ەل
چەمکی (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت) دەاکت ،ەل نێوان دوو ش ێوازی ئەندازايریی
کۆمەاڵيەتیشدا (ئەندازايریی پەل بە پەلو ەلسەرخۆ) ەل بەرامبەر (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت
گش تخواز و يۆتۆپيایی) پەسەند دەاکت .ڕوانگەی (پۆپەر) بۆ چەمکی گۆڕان و گۆڕاین
س يایس ەل ميانەی ئەم ابسەيدا دەردەکەوێت و گۆڕاین هێدی هێدی و هەنگاو بە
هەنگاو کە وەکو خەسڵەیت سەرەیک کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکن سەیری دەاکت ،بە
ش ێوازی دروست و زانس یت گۆڕاین س يایس ەل قەڵەمدەدات.
ڕەخنەی (پۆپەر) ەل (مێژووگەرایی) ەلو ڕوانگەيەوەيە کە مێژووگەرایی ،هەروەکو ەل
بەشەاکین پێشودا ابسکرا ،وا سەیری مێژوو دەاکت کە گش تايەتيەکە بەپێیی ايسا
گشتيەاکن بەشەاکین گرێدراوی يەکرتن و گۆڕاین مێژوو پەیڕەوی ەل ايسايەیک انچاری
(ديتێرمنس یت) دەاکت( .پۆپەر) ئەم بۆچوونە ڕەتدەاکتەوەو پێيوايە بۆ گۆڕاین مێژوو
هيچ ايسايەیک انچاری ەل ئارادا نيە ،بەڵکو گۆڕاین مێژوو بەرهەمی تێکۆشاین مرۆڤە بۆ
چارەسەرکردین گرفتەاکن و سڕينەوەی هەڵەاکن (بەشیيە ،حسێین ،مێژووی
بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم .)٨٧ ،بە بڕوای (پۆپەر) ئەوەی هەيە ڕاڤەی
مێژووييەو هيچ ڕاڤەيەیک مێژوويیش يەالککەرەوەو کۆاتیی نیيە ،بەڵکو ڕاڤەی مێژوویی
هەر قۆانغێک بە گوێرەی ڕوانگەی بکەرەاکین ئەو قۆانغەيەو ئەوەش دەرئەجنامی
وەاڵمدانەوەاينە بۆ ئەو گرفتانەی کە ەلو قۆانغەدا ەل ئارادان (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی
کراوەو دوژمنەاکین.)٥٠٢ ،
دايرترین تيۆری مێژووگەرايیش بە بڕوای (پۆپەر) ،کە ەل خەسڵەتە بنەڕەتيەاکنياندا
هاوبەشن و ەلسەر هەمان ديدگاو بۆچوون دادەمەزرێن ،بريتنی ەل (تيۆری
مژیووگەرایی فاشیم و مارکسیم) .هەردوو تيۆرەکە ،پێش بینيە مێژووييەاکین خۆاين
ەلسەر بنەمای ڕاڤەيەیک مێژوویی دادەمەزرێنن ،کە دۆزينەوەی ايسای گەشەو گۆڕاین
مژیووی لێدەکەوێتەوە (( .)٣٢پۆپەر) ،سەرچاوەی ئەم ڕوانگە مێژووگەراييەش بۆ
بۆچوونەوەاکین (ئەفالتون و ئەرس تۆ) دەگێڕێتەوە ،کە ەل بنەمای دەسەاڵختوازیی
(ئەفالتون) و ڕێبازی جەوهەرگەرایی (ئەرس تۆدا) بەرجەس تە دەبن (بەشیيە ،حسێین،
مێژووی بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم.)٨١ ،
ڕەخنەی سەرەیک (پۆپەر) ەل زۆربەی نوسینەاکنيدا ەل ڕێبازی مارکسیمە ،ئەویش
ەلو ڕوانگەيەی کە مارکسیم پێیی وايە گۆڕاین مێژوو پەیڕەوی ەل ايسا زانستيە
انچاريەاکن دەاکت و انکرێت بە پێچەوانەی ئەم ايسااينە هيچ هەنگاوێک هەڵبگیێت
و بە گوێرەی ئەو ايسااينە پێش بیین داهاتوی کۆمەڵگەی مرۆیی دەکرێت (بەشیيە،
حسێین ،مێژووی بیوابوەڕی س يایس سەدەی بیس تەم .)٨٦ ،ەل بەرامبەر ئەم بۆچوونە
مێژووگەراييە( ،پۆپەر) جەخت ەلسەر ئەوە دەاکتەوە کە گۆڕان و پێشکەوتن
گرێدراوی خودی مرۆڤەو پەيوەس تە بە چاودێری و تەقەلو تێگەیشتین مرۆڤ بۆ
ئاماجنەاکن ،ڕادەی واقيعبیین مرۆڤیش جێپەجنە ەلسەر بەدهیێناین ابشرتی گۆڕانەاکن

جمةل جامعة التمنية البرشية
دادەنێت (پۆپەر ،اکرڵ .)٥١٨ ،واات بە بڕوای (پۆپەر) گۆڕان ەل مێژوودا ملکەچی
ايسای انچاری نيە ،بەڵکو دەرئەجنامی هەوڵی مرۆڤە بۆ چارەسەرکردین گرفتەاکن،
مێژوو خۆی ەل خۆيدا هيچ ئاماجنێکی نيە ،بەڵکو اکرەاکین مرۆڤ ئەو ئاماجنە بە مێژوو
دەبەخشن (بەرزجنی ،ئازاد.)٦٥ ،
لێرەشەوە (پۆپەر) ەل بری ڕێبازی مێژووگەرایی ،پی ەلسەر چەمکی ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت دادەگرێت ،ئەمەش ەلو ڕوانگەيەی کە ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت ( Social
 )Engineerگرنگی بە ڕۆڵی مرۆڤ دەدات و بڕوای وايە مرۆڤ بەسەر چارەنویس
خۆيدا زاڵەو دەتوانێت بەگوێرەی ئاماجنەاکین اکریگەری ەلسەر مژیوو دابنێت اين
بيگۆڕێت (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین .)٥٢ ،ماانی (ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت)ش ەل ديدی پۆپەردا ،کە بنەمای سەرەیک تێڕوانیین ئەو بۆ گۆڕاین س يایس
پێکدەهێنێت ،هەوڵ و تەقەلی مرۆڤە بۆ گۆڕيین ابرودۆیخ ژاين ەل ميانەی
چارەسەرکردین گرفتە ڕۆژانەييەاکندا .بەپێچەوانەی ڕێبازی مێژووگەرایی کە جەخت
ەلسەر گۆڕاین مێژوو دەاکتەوە بەپێیی ايسايەیک انچاری ەل دەرەوەی ویس یت مرۆڤ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت ،ویس یت مرۆڤ ەل گۆڕاین مێژوودا بە جەوهەری و گرن ەل
قەڵەمدەدات ،واات گۆڕاین مێژوو ەل خۆوەیی و بە گوێرەی ايسايەیک نەگۆڕ نيە ،بەڵکو
مرۆڤ بە ویس یت خۆی ئەو گۆڕانە بەديدێنێت (پۆپەر ،اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو
دوژمنەاکین.)٣٦٠ ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەتیش ەل ديدی (پۆپەر)دا بەسەر دوو ش ێوازدا دابەش دەبێت:
(ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی) و (ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو)،
نوسینە س ياس يەاکین (پۆپەر)یش ەل بواری هزری س يایس و گۆڕاین س ياس يدا
بەرگریکردنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاوو ڕەخنەگرتنە ەل ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی اين گش تخواز .لی (پۆپەر) ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە
هەنگاو کە ماانی گۆڕاین س يایس هەنگاو بە هەنگاو دەگرێتەوە ،ش ێوازی تەندروست
و ش ياوی گۆڕانە کە ەلگەڵ واقيعی ژايین مرۆڤدا گوجناوەو ەل خزمەیت ئازادی مرۆڤ
و دادپەروەری کۆمەاڵيەتيدايە ،بە پێچەوانەی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی و
گش تخواز کە زاين بە ئازادی مرۆڤ دەگەيەنێت و کۆمەڵگە بەرەو داخران دەابت و
سیس متی تۆاتليتاری دێنێتەاکيەوە.
(پۆپەر) ڕەخنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت يۆتۆپيایی دەگرێت ەلو ڕوانگەيەی کە
ئەم ش ێوازەی ئەندازايریی ،خوازايری ئەوەيە بەر ەل دەس تربدن بۆ هەر چەش نە
هەنگاوێکی کردەیی ،ەل پێشدا ئاماجنە س ياس يە کۆاتييەکە کە هەمان دەوڵەیت ئايدايڵی
اين منونەيیيە دايری باكت ،بە گوێرەی ئەم ش ێوازەی ئەندازايریی ،تەهنا اکتێک کە
لنيکەم هێڵە گشتيەاکین ئاماجنی کۆاتیی کێرشابێت و گەاڵڵەی ئەو کۆمەڵگەيەمان ەل
بەردەس تدا بێت کە ئاماجنامنە ،دەتواننی ابشرتین ئامرازەاکین گەیشنت بەو ئاماجنە
هەڵبسەنگێننی و نەخشەيەک بۆ هەنگاوە کردەييەاکمنان ئامادە بکەین (پۆپەر ،اکرڵ،
کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین .)٣٦١ ،ئەمەش ەلگەڵ بۆچووین سەرەیک (پۆپەر)
دەرابرەی گۆڕاین هەنگاو بە هەنگاوو هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین هەڵەو گیوگرفتەاکن
انکۆکە هەروەکو ەل بۆچوونە ميتۆديەاکنيدا دەرابرەی گەشەی زانست ئاماژەی پێدەدا.
بە بڕوای (پۆپەر) گۆڕان و پێشکەوتن ەل ميانەی هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەگەیل
دايریکراوو فێربون ەلو هەاڵنەی کە ەلو پڕۆسەيەدا ڕوودەدەن بەديدێت ،واتە ەل بری
وێناکردین ئاماجنێکی ئامادەکراو ەل داهاتودا ،هەوڵبدەین دان بە هەڵەاکمناندا بنێنی و
ڕەخنەاين لێبگرین بەم ش ێوەيەش هەمیشە ەل گۆڕان و پێشکەوتندا دەبنی (بوبر /اکرل،
عقم املذهب التارخیي .)111 ،1959 ،بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی هەنگاو بە
هەنگاو ،ئەگەر خبوازێت ميتۆدی زانس یت ەل لێکۆڵيین کۆمەڵگەو س ياسەتدا بەاکرببات،
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ئەوەی ەلهەر شتێکی تر زايتر پێویس یت پێيەیت گرتنەبەری هەڵوێستێکی ڕەخنەييانەيە،
توێژينەوەيە ەل پێویستبووین هەوڵدان و هەڵە پێکەوە ،پێویس تە تەهنا پێش بیین ئەوە
نەاکت کە دەکەوێتە هەڵەوە ،بەڵکو ەلسەريەیت فێریش ببێت چۆن سود ەل هەڵەاکن
وەردەگرێت (بوبر ،اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٢ ،
(پۆپەر) بە بەردەوامی ەل نوسینەاکنيدا بەڵگە دێنێتەوە ،کە ەل ئەندازايریی گش تگی
اين يۆتۆپياييدا ئاماجنە خوازراوەکە دەخرێتە پێش ویس یت اتکەاکن و ڕۆڵی عەقاڵنيانەی
اتک ەلبەرچاو انگیێت ،ەلم بوارەشدا کۆمارەکەی (ئەفالتون) اين (کۆمەڵگەی
کۆمونیس یت مارکس) بە منونە دێنێتەوە (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي .)١١٤ ،بە
بڕوای (پۆپەر) ەلم جۆرە کۆمەڵگەاينەدا بە انچاری ەل پێناوی بەدهیێناین گش تێتيدا
هەوڵدەدرێت انکۆکيەاکن دورخبرێنەوەو ەل ڕێگەی پەروەردەو ئايدۆلۆژايوە دەستبەسەر
مەيل و ئارەزوی اتکەاکندا بگیێت ،ئەمەش بەرەو کۆتکردین ئازادی و يەکڕەنگی
دەڕوات و سەرەجنام بەرەو داخران و تۆاتليتاريەت هەنگاو هەڵدەگرێت (بوبر /اکرل،
عقم املذهب التارخیي .)١١٥ ،بەم پێيەش تریس (پۆپەر) ەل ئەندازايریی گش تخواز و
يۆتۆپيای تریس ەل دەس تداین ئازادی اتکەکەیس و ڕۆیشنت بەرەو تۆاتليتاريەت و
دەسەاڵختوازيە( ،پۆپەر) ئاماجنی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخوازو يۆتۆپيایی ەلوەدا
دەبينێتەوە ،کە هەوڵی بەدهیێناین کۆمەڵگەيەیک ئايدايڵی دەدات ەل داهاتودا کە ئامادەيە
ەل پێناويدا ویست و ئازادی اتک ەل ئێس تادا باكتە قورابین ،هەربۆيەش ئەو ەل بەرامبەردا
پش تگیی ەل ئەندازايریی هەندەیک اين هەنگاو بە هەنگاو دەاکت ،بەو پێيەی ئەم
ش ێوازەی ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هيچ مەترس يەک بۆسەر ئازادی دروستنااکت،
ئەمەش ەلو ڕوانگەيەی هەوڵی بەدهیێناین کۆمەڵگەی ئايدايڵی اندات ،بەڵکو هەوڵی
چارەسەرکردین ئەو گرفتانە دەدات کە بە بەردەوامی ەل واقيعدا سەرهەڵدەدەن ،ەلم
ڕوەوە ئاماجنی گۆڕان ەل ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاودا گەیشنت بە کۆمەڵگەيەیک
منونەیی نیيە ەل داهاتودا ،بەڵکو هەوڵدانە بۆ چارەسەرکردین ئەو کێشانەی ئێس تا ەل
ئارادان و بە بەردەوامی بونيان دەبێت (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٦ ،
ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو هەروەکو (پۆپەر) دەڵێت" :ابنگەشەی
بەدهیێناین کۆمەلگەيەک اناکت کە تيايدا هەژاری و بێاكری ەل ئارادا نەبێت ،بەڵکو ەل
بری ئەوە دەخوازێت ەل ڕێگەی ڕيفۆرم و هەوڵی بەردەوامەوە گرفیت هەژاری و بێاكری
ەل ئێس تادا چارەسەر باكت" ،ابیش ئەم ش ێوازەش ەل ديدی (پۆپەر)دا ەلوەدايە کە بە
ئاساین ڕێژەی سەرکەوتن و شکست دايريدەکرێت و انبێتەهۆی چڕکردنەوەی
دەسەاڵت و سەرکوتکردین ڕەخنە وەکو ئەوەی ەل ئەندازايریی گش تخوازو يۆتۆپياييدا
بەديدەکرێت (بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي.)١١٧ ،
(پۆپەر) وەکو هزرمەندێکی ليرباڵ بە بەردەوامی بەرگری ەل پرەنسیپەاکین (ليرباڵیم)
دەاکت و ئازادی مرۆڤ بە بنەڕەیت دەبينێت ،کە انبێت بە هۆی هەوڵدان بۆ بەدهیێناین
هەر چەش نە ئايدايڵێک ەل داهاتوودا زايین پێبگەيەنرێت( ،پۆپەر) ڕۆڵی مرۆڤ ەل
بەدهیێناین گۆڕاندا بە بنەڕەیت سەیر دەاکت و پێیی وايە گۆڕاین مێژوو بەرهەمی ڕەجنی
مرۆڤە ،ەلم ڕوانگەيەشەوە ڕەخنە ەل ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخواز اين يۆتۆپيای
دەگرێت کە بە بڕوای ئەو بە ئاماجنی دروس تکردین کۆمەڵگەی ئايدايڵی ەل داهاتودا،
ژايین ئێس تای مرۆڤ وێران دەاکت .هەر بۆيەش ەل زۆربەی نوسینەاکنيدا بە اتيبەیت
(کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین) و (هەژاری مەزهەیب مێژووگەرایی) ڕەخنەی توند
ەل ئەندازايریی يۆتۆپيای دەگرێت و ڕايدەگەيەنێت کە ئەو ئايدۆلۆژاينەی پشت بە
پێشگۆیی دەبەسنت و پێش بیین داهاتوو دەکەن ،زاين بە ئازادی و سەربەخۆیی مرۆڤ
دەگەيەنن و بە انوی بەهەش یت داهاتوەوە ئەمڕۆ دەکەن بە دۆزەخ( .پۆپەر) ەل بەرامبەر
ئەم مەترس يەی ئەندازايریی يۆتۆپيایی کە ەل ديدی ئەودا ەل (مارکسیم و فاشیم) دا بە
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اتيبەیت بەرجەس تە دەبێت ،بەرگری ەل ئەندازايریی هەندەیک اين هەنگاو بە هەنگاو
دەاکت ،ئەمەش ەلسەر ئەو بڕوايەی کە ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاو اکر ەلسەر
ابرودۆیخ ابو دەاکت و هيچ فاڵێک بۆ داهاتوو انگرێتەوەو ابرودۆیخ پێویست ەل
ڕوی ئەزموونيەوە ەلبەرچاو دەگرێت.
ماانی گۆڕاین س ياسیش ەل ديدی (پۆپەر)دا ەل ئەندازايریی هەندەیک و هەنگاو بە
هەنگاودا بەرجەس تە دەبێت ،بە بەردەوامی جەخت ەلسەر ئەوە دەاکتەوە کە ەل بری
هەوڵدان بۆ بەدهیێناین بەهەشتێک ەل داهاتودا پێویس تە اکر ەلسەر دۆیخ هەنوکەیی
بکرێت و ەلبری اکرکردن بۆ گۆڕيین سەرجەم کۆمەڵگە اکر بۆ گۆڕيین هەندێ ەل
بەشەاکین بکرێت .بە بڕوای (پۆپەر) ،شۆڕشگێڕان و ئەو کەسانەی ابوەڕاين بە يۆتۆپيا
هەيە بە هەندێ ئاڵوگۆڕ ڕازی انبن و خوازايری گۆڕيین سەرجەم کۆمەڵگەن ،واات
دەخوازن بەرەلوەی شتێک ەل وردەاکريەاکن بگۆڕن ،ئاڵوگۆڕ ەل سەرجەم سیس متدا
پێکهبێنن ،ئەم اکرەش اکرەساتبارەو نەهامەیت بۆ مرۆڤ دەهێنێت (بوبر ،اکرل ،عقم
املذهب التارخیي( .)٩٠ ،پۆپەر) بەڵگە دێنێتەوە کە ەل ئەندازايریی يۆتۆپيایی و
گش تخوازدا اکێت شۆرشگێڕان بۆ ڕزگارکردین بەرانمە شۆڕشگێڕو يۆتۆپياييەاکین خۆاين
تەواوی دەسەاڵت دەخەنە دەس یت خۆاينەوە ،بۆ پاراستین ئەو دەسەاڵتە دەست بە
هەندێ اکری پەەل اين بەرانمەڕێژی نەوەکراو دەکەن .بەجمۆرە ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت
يۆتۆپيای دەبێتە مايەی دژايەتيکردین ئاماجنەاکین خۆی (بوبر ،اکرل ،عقم املذهب
التارخیي .)٧٠ ،بەم ش ێوەيەش بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی کۆمەاڵيەیت گش تخواز
اين يۆتۆپيایی هەمیشە بەرەو توندوتژیی و س تەماكری هەنگاو هەڵدەگرێت و
شۆڕشگێڕان بە انچاری ەل پێناوی بەدهیێناین ئاماجنە يۆتۆپيەکەايندا پەان بۆ
دەستبەسەراگرتین دەسەاڵت و چڕکردنەوەی دەدەن ،ئەمەش سەرەجنام بەرەو داخران
دەڕوات .بەم جۆرەش ەل ديدی (پۆپەر)دا بۆ خۆلدان ەلم مەترسیيە جگە ەل هەوڵ
و هەنگاوی هێدی و هێور کە بە گش یت ئاڵوگۆڕی سەرەیک و بنەڕەیت لێدەکەوێتەوە
هيچ ڕێگەچارەيەیک تر ەل بەردەس تدا نيە ،اتکە ڕێگەی گۆڕاین س يایس پەانبردنە بۆ
ڕيفۆرمی هەندەیک و بەدهیێناین گۆڕان بە ش ێوازی هێدی و هێور ەل دامەزراوەاکندا
(بوبر /اکرل ،عقم املذهب التارخیي .)٩١ ،بە بڕوای (پۆپەر) س ياسەمتەدار پێویس تە ەل
بری هەوڵدان بۆ بەدهیێناین بەها اباڵو ئايدايڵيەاکن ەل داهاتودا وەکو بەختەوەری مرۆڤ
و ش یت ەلجمۆرە ،هەوڵی خۆی ەل پێناو تێکۆشان دژی خراپەو ئافاتەاکین بەرتەسک
باكتەوە (پۆپەر /اکرڵ ،کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەاکین ،)٥١٣ ،ەلم ابرەيەوە دەڵێت:
"ئەو کەسەی اکر ەلسەر ئەندازايریی ەلسەرخۆ اين بەرەبەرە دەاکت ،ش ێوازێک
هەڵدەبژێرێت بۆ گەڕان و بەربەرەاکین ەلگەڵ گەورەترین و خێراترین خراپەاکن کە
يەخەی کۆمەڵگەاين گرتوە ،نەوەک گەڕان و بەربەرەاکین ەل ڕیگەی گەورەترین خێری
کۆاتیی بۆ ئەو" (پۆپەر ،اکرڵ.)٣٦٢ ،
بە ابشرت داانین گۆڕاین هەنگاو بە هەنگاویش بە بڕوای (پۆپەر) بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە ،کە ەلم ش ێوازەی گۆڕاندا س ياسەمتەداران ەل ئەجنامی اتقيکردنەوەی
بەردەوام و هەوڵدان بۆ ابشرتکردین دامەزراوەاکن هەڵەاکین خۆاين دەبينن و ەل ڕێگەی
چاککردین هەڵەاکنيان ابرودۆخەاکن بەرەو ابشرت دەگۆڕن بەێب ئەوەی هيچ زاينێکی
گەورە بگەيەنن وەکو ئەوەی ەل گۆڕاین يۆتۆپياييدا ڕوودەدات (پۆپەر ،اکرڵ.)٣٦٩ ،
هەر ەلم ڕوانگەيەشەوە (پۆپەر) هەموو ش ێوازێکی گۆڕاین شۆڕشگێڕی و يۆتۆپیی
ڕەتدەاکتەوە ،چونکە بە بڕوای ئەو گۆڕاین توندوتژیانەو شۆرشگێڕانە بە زۆری بە
ئاراس تەی دیکتاتۆری و س تەماكريدا دەشکێتەوە .ەلم ڕووەوە پۆپەر ئاماژە بەوە دەدات
کە بەش ێکی زۆری گۆڕانە شۆڕشگێريەاکن ەل جهياندا بەرەو دیکتاتۆريەت واتکڕەوی
وەرچەرخاون ،بە منونە ابس ەل شۆڕشەاکین بەريتانياو فەرەنساو ڕوس يا دەاکت و
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دەنوسێت" :شۆڕیش سەدەی حەڤدە ەل بەريتانيا بە دیکتاتۆريەیت کرۆموێل کۆاتیی
هات ،شۆڕیش فەرەنسا دیکتاتۆريەیت ڕۆبس بی و انپليۆین لێکەوتەوەو شۆڕیش ڕوس يا
دیکتاتۆريەیت س تاليین بەرهەم هێنا" (پۆپەر ،اکرڵ .)١٤٣،ەل بەرامبەردا پش تگیی
گۆڕاین ئاشتيخوازانە دەاکت ،بەو پێيەی هەروەکو خۆی دەنوسێت" :گۆڕاین
ئاشتيخوازانە هەملان بۆ دەڕەخس ێنێت چاودێری ئااکمی خراپیی اکرەاکمنان بنی و گەر
ئااکمەاکن خراپ بوون ،بەپێیی اکت بيانگۆڕین .بەم جۆرە گۆڕاناكريە ئاشتيخوازيەاکن
دۆخێک دەهێننە ئاراوە کە تيايدا ڕەخنەی ئاشکرا ەل ابرودۆخە کۆمەاڵيەتيە ابوەاکن بە
توندوتژیی سەرکوت انکرێت و چوارچێوەيەک دەخوڵقێنن کە زەمينە بۆ ڕيفۆرمەاکین
داهاتوو خۆشدەاکت" (بەرزجنی ،ئازاد.)١٤٤ ،
پێشمەریج بەدهیێناین ئاشتيانەش ەل ديدی (پۆپەر)دا هەبووین ڕەخنەی بەردەوامەو
ئەو کۆمەڵگەيەش دەرفەیت وەها دۆخێک دەڕەخس ێنێت کۆمەڵگەی کراوەيە.
کۆمەڵگەی کراوەش بە پێناسەی پۆپەر کۆمەڵگەيەکە تيايدا س ياسەتەاکین دەوڵەت بەپێیی
ڕەخنەلێگرتین بەردەوام ڕاست دەکرێنەوەو دەگۆڕێن .گۆڕانیش ەل س ياسەتدا هەروەکو
(پۆپەر) دەڵێت "پێویس یت بە گۆڕيین اتمقی دەسەاڵتدار هەيە" ،لێرەشەوە بە گوێرەی
(پۆپەر) بووین ئۆپۆزس يۆین اکراو ڕێکخراو ئەگەری گۆڕاین ئاشتيخوازانەی دەسەاڵت
ەل گروپێکەوە بۆ گروپێکی ترو هاتنەدی کۆمەڵگەی کراوە فەراهەم دەاکت (بەرزجنی،
ئازاد ،)٧٥ ،ئەگەری بەدهیاتین وەها کۆمەڵگەيەکیش ەل ديدی (پۆپەر)دا تەهنا بە
قبوڵکردین پرەنسیپیی لێبوردەیی مەیسەر دەبێت ،ئەو پێیی وايە اکتێک ليەنەاکن
توندوتژیی ڕەتدەکەنەوەو پرەنسیپیی گفتوگۆ پيادە دەکەن ،لێبوردن دەبێتە بونيادێکی
زەيین و ئەو دەمەش عەقڵ دوور ەل توندوتژییی و بە پەیڕەویکردن ەل بنەمای ڕەخنەگرتن
ەل خۆو ەلويرت چ ەل بواری زانست اين ەل بوارە کۆمەاڵيەیت و س ياس يەاکندا هەوڵی
گۆڕین دەدات (بەرزجنی ،ئازاد .)١٤ ،بەم پێيەش (پۆپەر) ەل بواری هزری س ياس يداو
ەل ڕوانگەيەیک زانس یت و فەلسەفيەوە بەرگری ەل (ليرباڵیم) و دمیوکرایس دەاکت و ەل
ڕێیی بڕوابوین بە پرەنسیپیی اندڵنيایی ( ،)Uncertaintyەل فەلسەفەو فیايدا جەخت
ەل ئازادبووین مێژوو ەل کۆیت ايساو مەحاڵبوین پێش بینيکردین ئايندە دەاکتەوە (بەرزجنی
ئازاد.)٤٠ ،
دەرئەجنامی هەموو ئەوەی سەابرەت بە ڕوانگەی (اکرل پۆپەر) بۆ گۆڕاین س يایس
خس امتنەڕوو ،دەرکەوت کە (پۆپەر) پش تگیی گۆڕاین هەندەیک و هەنگاو بە هەنگاو
دەاکت و دژی گۆڕاین شۆڕشگێڕی و يۆتۆپياييە( .پۆپەر) وەکو هزرمەندێکی
(ليرباڵیم) بەرگری ەل ئازادی مرۆڤ دەاکت و ئازادی بە ابيەخدارترین بەهای مرۆڤ
وەسفدەاکت ،کە انکرێت ەل ژێر هيچ انوێکدا و بە پاساوی هيچ ابرودۆخێک پێش ێل
بکرێت ،لێرەشەوە گۆڕاین ڕیشەیی و شۆڕشگێڕی کە زايتر پشت بە توندوتژیی
دەبەس تێت لی (پۆپەر) ەلانوبەری ئازاديەو دەرگا بۆ تۆاتليتاريەت و س تەماكری
دەاکتەوە ،هەر بۆيە ڕەتيدەاکتەوەو ڕەخنەی لێدەگرێت .بە بڕوای ئەو ەل گۆڕاین هەنگاو
بە هەنگاودا س ياسەمتەدار ەل ميانەی چاککردین هەڵەو کەموکوڕيەاکن بە بەردەوامی
سەرقاڵی گۆڕان دەبێت و ەلم دۆخەشدا هيچ يۆتۆپيايەک بۆ داهاتوو ەل ئارادا نيە کە
ئێس تا ەل پێناويدا بکرێتە قورابین ،بەڵکو گۆڕاین بەردەوامی دەزگاو دامەزراوەاکن دەبێتە
خەسڵەیت سەرەیک سیس متی س يایس و بەمەش چەقبەس توویی ەل ئارادا انبێت و پاساوی
گۆڕيین ڕیشەيیش بووین انبێت .ئەم هزرە کۆمەڵناسانەی (پۆپەر) ەل ڕوانیین ئەو
دەرابرەی فەلسەفەی زانست و ش ێوازی گۆڕان و گەشەی زانس تە رسوشتيەاکن
پەرەی سەندوەو بڕوای ئەو بە گەشەی زانست ەل ميانەی هەوڵدان و هەڵە بۆ بواری
کۆمەڵنایس گواسرتاوەتەوەو ەل ڕێيەوە گۆڕاین س يایس ڕاڤەو یش دەاکتەوە ،کە پێیی
وايە ەل ميانەی هەوڵدان بۆ چارەسەرکردین کێشە هەنووکەييەاکن بەرجەس تە دەبێت .بە
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گوێرەی هەموو ئەمانەش( ،پۆپەر) هەرچەندە هزرمەندێکی هاوچەرخەو ەل سەردەمی
(نيۆليرباڵیم)دا دەژی ،بەاڵم زايتر ەلگەڵ بەهااکین (ليرباڵیمی نوێ) گوجناوەو
پش تگیی ەل دەستێوەرداین دەوڵەت ەل پێناوی بەدهیێناین بەختەوەری مرۆڤدا دەاکت
و هاوش ێوەی (جون ستيوارت ميل) و ئەوانيرت ،ڕۆڵی دەوڵەت ەل بەدهیێناین
دادپەروەری کۆمەاڵيەیت بەرز دەنرخێنێت( .پۆپەر) بە پێچەوانەی (نيۆليرباڵیم) پێيوانیيە
دمیوکرایس زاين بە ئازادی اتکەکەس بگەيەنێت ،بەڵکو بە پێچەوانەوە جەخت ەلسەر
ئەوە دەاکتەوە کە تەهنا ەل کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکندا ،ئازادی مرۆڤ بەديدێت و
دادپەروەری کۆمەاڵيەیت پايەدار دەبێت ،ەلم ڕوەشەوە بە داکۆاکری ليرباڵ دمیوکرایس
دادەنرێت کە (ليرباڵیمی نوێ) جەخیت ەلسەر دەکردەوە.

ئەجنام
ەل کۆاتیی ئەم توێژينەوەيە گەیش تینە ئەم ئەجنامانەی خوارەوە:
 .1هزری (ليرباڵیم) بە ش ێوەيەیک گش یت پش تگیی گۆڕاین س يایس دەاکت و
دژی چەقبەس توویی و انوەندچێیت و سەرچاوەگرتین دەسەاڵتە ەل هزرە
ئەبسرتاکت و ابمنێژووييەاکنەوەو عەقڵ و کردەوەی مرۆڤ بە سەرچاوەی
دەسەاڵت دەزانێت.
 .2بیمەندە (ليرباڵەاکن) تێڕوانیین جياوازاين بۆ گۆڕاین س يایس هەيەو بۆچوونيان
بە گوێرەی قۆانغە جياوازەاکین ئەو هزرە دەگۆڕێت.
( .3ليرباڵیمی الکس يک) پش تگیی گۆڕاین شۆڕشگێڕانە دەاکت و ئازادی
اتکەکەس بە بنەمای دەوڵەت ەل قەڵەمدەدات ،ەلم پێناوەشدا دژی
دەستێوەرداین دەوڵەتە ەل ژايین ئابوری اتکەکەسداو لێرەشەوە بەرپاکردین
شۆڕش و ئەجنامداین گۆڕاین شۆڕشگێڕانە پاساو دەدات.
( .4ليرباڵیمی نوێ) ەلگەڵ گۆڕاین ڕيفۆرخموازانەدايەو ڕۆڵی دەوڵەت ەل ابشرتکردین
ژايین مرۆڤ بە گرن ەل قەڵەمدەدات ،ەلم پێناوەشدا دژی گۆڕاین
شۆڕشگێڕی و توندوتژیانەيە.
 .5گۆڕاین س يایس ەل هزری (نيۆليرباڵیم)دا بە گوێرەی ابرودۆیخ کۆمەڵگە
دەگۆڕێت ،بۆ کۆمەڵگە دمیوکراس يەاکن پش تگیی گۆڕاین ڕيفۆرخموازانە دەکەن
و بۆ کۆمەڵگە اندمیوکراس يەاکن هاین گۆڕاین شۆڕشگێڕانە دەدەن.
( .6اکرڵ پۆپەر) بەرگری ەل ڕوانگەاکین (ليرباڵیمی نوێ) دەاکت و ڕۆڵی دەوڵەت
ەل ژايین کۆمەڵگە بە گرن دەزانێت ،ەلم ڕوانگەيەشەوە ەلگەڵ گۆڕاین
ڕيفۆرخموازيدايە نەوەک گۆڕاین شۆڕشگێڕی و توندوتژیانە.
 .7هزری (پۆپەر) بۆ گۆڕاین س يایس ەل ميانەی پش تگیی ەل (ئەندازايریی
کۆمەاڵيەیت هەنگاو بە هەنگاو) بەرجەس تە دەبێت ،کە بە گوێرەی ئەو دەوڵەت
ەل ڕێگەی دەس تاكریکردین دەمەزراوەاکن بە بەردەوامی هەڵەو کەموکوڕيەاکنيان
چارەسەر دەاکت و بەمەش گۆڕان هەمیشە بووین دەبێت.
 .8بە بڕوای (پۆپەر) ئەندازايریی هەنگاو بە هەنگاو ،گۆڕاین هەندەیک و بەردەوام
بەديدێنێت و ەلگەڵیش يدا سەقامگیی و ئاسایشی کۆمەڵگەو ئازادی اتک
پارێزراو دەبێت ،بە پێچەوانەی (ئەندازايریی گش تگی اين يۆتۆپیی) کە بە
بڕوای ئەو وێرانکەرەو دەرئەجنامی ترس ناک و مەترس يداری لێدەکەوێتەوە.
( .9پۆپەر) بە هەمان ش ێوە ،دژی ڕوانگەی مێژووگەراييە کە ابنگەشەی گۆڕاین
شۆرشگێڕانە دەکەن و ەلسەر بنەمای هزرێکی ئەبسرتاکت بەڵێین بەدهیێناین
بەهەشتێکی ئايدايڵی ەل داهاتوودا دەدەن ،ەلم پێناوەشدا (پۆپەر) منوونە بە

کۆمەڵگەی کۆمۆنیس یت (مارکس) و کۆماری (ئەفالتون) دێنێتەوەو ڕەخنەاين
لێدەگرێت.

سەرچاوەاکن
يەکەم :کتێبە کوردی و بە کوردی کراوەاکن
بەرزجنی ،ئازاد ( .)٢٠٠٨مارکۆزو پۆپەر .چاپیی دووەم .سلێامین .دەزگای چاپ و پەخشی
سەردە.
بەشرییە ،حسێین ( .)٢٠٠٩مێژووی بریی س یایس سەدەی بیس مت (بریی (لیرباڵزیم) و
کۆنسێرڤاتزیم) .وەرگێڕاین /انرس ئیرباهمی زادە .هەولێر .دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی موکرایین.
بەشرییە ،حسێین .دمیوکرایس بۆ هەموان .وەرگێڕاین /حوسێن محمد زادە .هەولێر .دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی موکرایین.
س
پوالدی ،کەمال ( .)٢٠١٩مێژووی بریوابوەڕی یایس ەل خۆرئاوا (بەرگی سێیەم) .وەرگێڕاین/
یوسف عەیل پور .سلێامین .خانەی چاپ و پەخشی ڕێامن.
سەالیح ،مەەلک یەحیا ( .)٢٠٠٨هزرە س یاس یەاکین ڕۆژئاوا ەل سەدەی بیس تەمدا .وەرگێڕاین/
هیوا مەجید .هەولێر .دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
ڤینس ینت ،ئەندرۆ ( .)٢٠٠٧ئایدۆلۆژای مۆدێرنە س یاس یەاکن .وەرگێڕاین /هیوا مەجید .هەولێر.
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
اکرل پۆپەر ،اکرل ( .)٢٠٠٦کۆمەڵگەی کراوەو دوژمنەوەاکین (بەرگی یەکەم) .وەرگێڕاین/
ئیدریس ش ێخ شەرەیف .هەولێر .دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکرایین.
گیدنس ،ئەنتۆین ( .)٢٠١٠ەل نێوان ڕاست و چەپدا .وەرگێڕاین /خەرسەو مریاودەیل .سلێامین.
چاپخانەی ڕەجن.
ئۆدارد ،اکترین (( .)٢٠١٨لیرباڵزیم) و (نیۆلیرباڵزیم) .وەرگێڕاین /هاوار حمەمەد ،ابابن ئەنوەر،
ئارام مەمحود .سلێامین .دەزگای ئایدای بۆ فکرو لێکۆڵینەوە.
ئەلێکساندەر دۆگنی ،ئەلێکساندەر ( .)٢٠١٧تیۆری چوارەمی س یاسەت .وەرگێڕاین /ورای
غەفوری .سلێامین .دەزگای ئایدای بۆ فکرو لێکۆڵینەوە.

دووەم :کتێبە عەرەیب بە عەرەیب کراوەاکن
ابراهمی /مویس ( .)2011الفكر الس یايس احلدیث واملعارص .بریوت .دار املهنل اللبناين.
بوبر ،اکرل ( .)1959عقم مذهب التارخيي (دراسة يف مناجه العلوم الاجامتعیة) .ترمجة /عبدامحلید
صربة .الاسكندریة .دار املعارف.
بوبر ،اکرل ( .)2001اسطورة الاطار (يف ادلفاع عن العمل والعقالنیة) .ترمجة /أزد میين طریق
اخلويل .الكویت .مطابع الس یاس یة.
توشار ،جان ( .)2010تأرخي الفاکر الس یاس یة (الاشرتاكیة-اللیربالیة-القومیة-السلفیة) .ترمجة /د.
انيج ادلراوشة .دمشق .دار التكوین للتألیف والرتمجة والنرش.
توشار ،جان ( .)2010تأرخي الفاکر الس یاس یة (من عرص الهنضة ایل عرص النوار) .ترمجة /د.
انيج ادلراوشة .دمشق .دار التكوین للتألیف والرتمجة والنرش.
اجلبايل ،صقر و اخرون ( .)2014قاموس املصطلحات املدنیة والس یاس یة .مركز اعالم حقوق
االنسان وادلمیقراطیة.
ستیوارت میل ،جون ( .)1996أسس اللیربالیة الس یاس یة .ترمجة /امام عبدالفتاح امام ،میش یل
متیاس .القاهرة .مكتبة مدبويل.
كیالين ،أمال ( .)2010ألف ابء اللیربالیة .القاهرة .الهیئة املرصیة للكتاب.
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مارشال ،جوردون ( .)2001موسوعة عمل الاجامتع (اجملدل الثالث) .ترمجة /أمحد زاید و َاخرون.
القاهرة .املرشوع القويم للرتمجة.
منصور ،أرشف ( .)2008اللیربالیة اجلدیدة (جذورها الفكریة وأبعادها الاقتصادیة) .القاهرة .الهیئة
املرصیة العامة للكتاب.

سێيەم :کتێبە ئینگلیيەاکن
Cahoone, Lawrence. )2014(. The Modern Political Tradition: “Hobbes
to Habermas”. Virginia. The Great Courses.
Gaus, Gerald (2000). political consepts and political theories. Colorado.
westview press oxford.
Sargent, Lyman Tower. (2009). Contemporary Political Ideologies (a
comparative analysis). Fourteen Edition. Wasdwath
Cengage Learning.

چوارەم :سەرچاوە ئەلکرتۆنيەاکن

سویل ،ایفانز ( 24یولیو  .)2016النیولیربالیة :ا َالیدیولوجیا ،الس یاسات ،وا َالاثر االجامتعیة.
ترمجة /خبیب زهریhttps://nthar.net/neoliberalism :
مارتیزن ،الزیابیث  -أرنودل ،غارس یا ( 20ابریل  .)2012مايه النیولیربالیة؟ تعریف موجز موجە
اوجبا:
عبدالكرمي
ترمجة/
للنشطاء.
https://attacmaroc.org/%D9%85%D8%A7-
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