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     وهي رسالة ماجستير تقدمت بها شذى فيصل رشو العبيدي  إلى كلية اآلداب، جامعـة     

  صفحة من الحجم الوسط ١٦٨علي شاكر علي وعدد صفحاتها .، بإشراف د١٩٩٧الموصل 

 الفصل األول الخارطة اإلدارية للواء تناولت الرسالة تمهيدا وخمسة فصول تناول

- ١٩٠٨، تناول افصل األول الخارطة اإلدارية للواء الموصل ١٩١٨- ١٩٠٨الموصل 

دراسة تطور الوضع اإلداري للواء خالل الفترة موضوع البحث مع اإلشارة إلى  "١٩١٨

تها بروز الموصل بوصفها والية قائمة بذاتها قبل هذه الفترة ، والتركيز على تقسيما

في اإلدارية  الجديدة بوصفها لواء ،وأخيرا  تناول الفصل التغيير في التقسيمات اإلدارية 

  .أواخر العهد العثماني ، قبيل االحتالل البريطاني للموصل 

فقد تناول "الجهاز اإلداري في اللواء "أما بالنسبة للفصل الثاني الموسوم ب

الملحقة به،فضال عن مجالسها اإلدارية وأعمال األجهزة اإلدارية في مركز اللواء والنواحي 

الموظفين ،مع التركيز الوالة وما بذلوه من جهود بهدف تقدم اللواء والوالية ومن ثم 

  .تناول الفصل قوات األمن الداخلي بقسميه ودوره في حفظ األمن وتطبيق النظام 

والذي تناول أما الفصل الثالث فقد اهتم بدراسة اإلدارة القضائية والمالية ، 

المحاكم ونشأتها وتقسيماتها وكيفية الحكم فيها وتطبيقها للقوانين ،ومن ثم اإلدارة المالية 

وكيفية إصالحها واهم موظفيها وهياكلها اإلدارية ،وأيضا الضرائب وطريقة جبايتها 

  .والنقود العثمانية وطريقة التعامل بها بوصفها أساس التعامل التجاري 

دراسة تناولت التعليم التقليدي "اإلدارة التعليمية "الموسوم لرابع  الفصل افي جاء

فضال .والتعليم الحديث ،مع توضيح القوانين الصادرة بخصوصه وكيفية تطبيقها في اللواء 

عن اإلشارة إلى سياسة االتحاديين التعليمية كسياسة جديدة أتبعتها الدولة العثمانية بعد 

  .االنقالب

مس فقد خصص لدراسة اإلدارات العامة والخاصة في اللواء وتناول الفصل الخا

حيث تناول الخدمات البريدية والتلغراف والصحة واألوقاف واألمالك والنفوس كإدارة كل 
                                         

  الموصل مركز دراسات /مدرس  
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عامة ، فضال عن دراسة الدوائر السنية والريجي والديوان العمومية كإدارة خاصة مع 

ن الصادرة بخصوصها وهياكلها توضيح كال منها على حدة ، وبيان األنظمة والقواني

  . اإلدارية في لواء الموصل 

  واعتمدت الدراسة على العد يد من المصادر والمراجع ومن أهمها 

خاصة تلك المحفوظة في مركز دراسات الخليج العربي في البصرة :الوثائق البريطانية    - أ

  والتي تتضمن India  office Recordedوالمصورة عن سجالت وزارة الهند 

معلومات مهمة تتعلق باألمور العامة للعراق ككل ،كاألوضاع السياسية واإلدارية 

واالجتماعية في الواليات العثمانية في الواليات العثمانية موضوع البحث ،كذلك تم االعتماد 

على مصورات  بعض الوثائق العثمانية الموجودة أصولها في دور األرشيف العثماني 

التي تتضمن األحكام الصادرة عن الديوان الهمايوني " دفتر مهمة"ق باستانبول ،ومنها وثائ

 مركز التوثيق اإلعالمي –بمختلف األمور  العامة وهي محفوظة في وزارة الثقافة واإلعالم 
وتقف إلى جانب ما ذكر : وتقف إلى جانب ما ذكر الوثائق المنشورة :الوثائق المنشورة  -  ب

 وثيقة ٢٢شيف رئاسة الوزراء التركية والتي تضم الوثائق المنشورة والموجودة في أر

تخص الموصل من كافة النواحي ولفترات مختلفة موضوع البحث ، وتوفرت هذه الوثائق 

كما اعتمد البحث على . بعد قيام األستاذين خليل علي مراد شاكر وعلي شاكر بترجمتها 

نوفل بجزائه األول والثاني بعض الوثائق المنشورة  ومنها الدستور الذي ترجمه نعمة اهللا 

 العثمانية التي أصدتها واألنظمةوالذي تضمن مجموع القوانين ، )م ١٨٨٤/ هـ١٣٠١(

الدولة منذ فترة التنظيمات وما بعدها  فضال عن ذيل الدستور والذي نشر بجزأئن في 

م والذي ضم بين طياته توضيحات للقوانين ١٨٨٢/ هـ١٢٩٨ في األولاستانبول ،

  . العثمانية واألنظمة

المصدر الرئيس الذي ) السالنامات (وقد كانت المطبوعات الرسمية : المطبوعات الرسمية  -  ت

أمدنا بمعلومات قيمة ، والسالنامة مصطلح يتكون من مقطعين ومعناه الكتاب السنوي 

السنين ، وتقسم على قسمين سالنامات عثمانية مركزية  المتعلقة بسنة من األحداثيتناول 

  تخص والية ت خاصة لكل والية من واليات الدولة ،وهناك خمس سالناماتماوسالنا

غير أن .الموصل تعد المصدر األساسي لدراسة أوضاع والية الموصل من النواحي كافة 

على الباحث مقارنة هذه المعلومات اإلجمالية مع معلومات المصادر األخرى ، وصوال إلى 

 . الحقيقة التاريخية 
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  :ية والمعربة الكتب العرب -  ث
وقد أمدتنا كتب بعض الرحالة الذين زاروا مدينة الموصل وملحقاتها خالل القرن التاسع عشر 

والعقد األول من القرن العشرين بمعلومات  عن أوضاع المدينة مما كون تصورا واضحا 

عنها ، ويقف  في المقدمة الرحالة ويكرام، والذي دون مشاهدته في كتاب مهد البشرية 

حياة فيي شرق كردستان والذي تمت  ترجمته  أيضا وكذلك الرحالة  السر واليس بدج ال

. والذي تمت ترجمته أيضا وغيرهم من الرحالة  )رحالت إلى العراق (تحت عنوان  

اعتمدنا ايضا على عدد من المصادر الموصلية المحلية ومن الممكن اإلشارة إلى كتاب 

للجلبي ، وتعد ) مخطوطات الموصل (كذلك كتاب لسليمان الصائغ و)تاريخ الموصل (

  . كتابات سعيد الديوة جي  بمجملها مصدرا مهما من مصادر دراسة تاريخ الموصل 

واعتمدت الدراسة على كتب مهمة وحيوية تناولت تاريخ العراق في العهد العثماني ، وفي   

ي وعبد الرزاق مقدمة المصادر العربية كتابات عباس العزاوي  وعبد الرزاق الحسن

الهاللي وغيرهم ، أما المصادر المعربة ففي مقدمتها ما كتبه الكسندر أداموف و لوريمر 

  . ،وهناك قائمة في نهاية البحث تحتوي على تلك المصادر 

  :المصادر األجنبية - ج

 STSND  FORD)ولم تستغن الدراسة عن المصادر األجنبية وفي مقدمتها كتاب 

SHOW)الموسوم ب"HISTORY  OF THE OTTOMAN  EMPIR.  

  :الصحف - ح

وكانت الصحف في مقدمة المصادر التي أمدت الباحثة بمعلومات مهمة عن موضوع الدراسة 

،ويمكن اإلشارة إلى أهمها جريدة النجاح التي أهم مصدر يجب على الباحث االعتماد عليها 

لما تحتويه من م ١٩١٨ -١٩٠٨لدراسة تاريخ الموصل خالل فترة االتحاديين  بين 

معلومات وفيرة عن أوضاعها بوصفها والية ولواء ، وتقف إلى جانبها جريدة الزوراء 

  التي تعد مصدرا أساسيا لدراسة تاريخ العراق 

  : البحوث والدراسات - خ

اعتمدت الباحثة على الكثير من البحوث والدراسات المنشورة في المجالت المتعددة والتي 

  .صادر والمراجع ذكرتها  في قائمة الم

واعتمدت الباحثة على العديد من الرسائل الجامعية غير المنشورة  كل :الرسائل الجامعية -د

والية الموصل "من رسالة الماجستير لألستاذ الدكتور إبراهيم خليل احمد الموسومة ب

والتي أفدت الباحثة بمعلومات مهمة عن "م١٩٢٢-١٩٠٨دراسة في تطوراتها السياسية 
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بدايات التحديث في "لفترة  ورسالة الماجستير للدكتور نمير طه ياسين الموسومة بهذه ا

ورسالة الماجستير لألستاذ الدكتور ذنون يونس حسين الموسومة "١٩١٤ - ١٨٦٩العراق 

  ".  االتجاهات اإلصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني حتى تأسيس الحكم الوطني"ب

بات خالل أعداد الرسالة ،منها عدم إمكانية الحصول على لقد واجهت الباحثة صعو   

  .بعض المصادر  بسبب ضياعها أو تلف أثناء العدوان الثالثيني على العراق  

وتوصلت الباحثة خالل دراستها إلى إن فترة تعد من الفترات المهمة والحرجة   

انعكست  رجي،والتي تميزت باضطرابات سياسية وعسكرية على الصعيدين الداخلي والخا

فضال عن كونها تمثل إحدى المراحل المهمة  ،شرة على الواليات التابعة للدولةأثارها المبا

  . سط سيطرتها على والياتهاوب لعودة المركزية اإلدارية  في الحكم العثماني،

م االنقالب الذي قاده أعضاء جمعية ١٩٠٨فعلى الصعيد الداخلي  شهد العام   

م المعلق من قبل ١٨٧٦جبارهم السلطان عبد الحميد العمل بدستور االتحاد والترقي  وإ

السلطان نفسه وهذا يعني تحديد إطار صالحياته والتدخل في سياسة الدولة ،وشهد العام 

التالي لالنقالب ،حدثا أخر تمثل بخلع االتحاديين للسلطان عبد الحميد بعد محاولة التراجع 

تيالء االتحاديين للسلطة بشكل فعلي ،وتبع هذه وإلغاء الدستور ،وهذا الحدث أكد اس

األحداث تطورات خارجية كبيرة تمثلت باألخطار التي هددت كيان الدولة كان أبرزها حرب 

 م، ومن ثم دخولها الحرب ١٩١١ ،وخسارتها لليبيا بعد احتالل ايطاليا عام ١٩١٢البلقان 

 دول الحلفاء مسوغا الحتالل م إلى جانب ألمانيا مما أعطى١٩١٤العالمية األولى عام 

م ١٩١٤أراضي الدولة العثمانية  وهذا ما حصل على اثر الغزو البريطاني للعراق عام 

،إلى جانب ألمانيا مما أعطى الحلفاء مسوغا الحتالل أراضي الدولة العثمانية واحتالله 

  . م١٩١٨بشكل كامل عام 

ة  دفعت المسؤولين إلى التفكير هذه األحداث الخطيرة التي واجهتها الدولة العثماني  

مليا في فرض السيطرة على الواليات من خالل إعطاء صالحيات واسعة للوالة،وتشكيل 

مؤسسات إدارية متعددة ارتبط أغلبها مع الباب العالي المكانية السيطرة المباشرة عليها، 

رة لواء غير أن هذه المؤسسات كان وجودها شكليا ولم يكن لها الدور الكبير في إدا

  . الموصل 

واعتمدت الدولة في هذه الفترة على تقسيمات إدارية جديدة حيث قامت بتغيرات   

إدارية على مستوى اللواء، حيث أصبحت تقسيمات لواء الموصل اإلدارية األنفة الذكر 

 قرية، ولم تكن هذه التقسيمات مستقرة ١٦٢٧ ناحية و١٥متكونة من ستة أقضية يتبعها 

ييرات بين فترة وأخرى ،لذلك يمكن القول إنها كانت غالبا ما تفتقر إلى بل تعرضت لتغ
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اَألسس الثابتة، وزاد من تخلخل تلك التقسيمات كثرة الحركات بين عساكر الوالة وأبناء 

العشائر بهدف التخلص من تبعية الدولة وكانت المصالح الخاصة هي من يسير األمور 

ير األكفاء قد تولوا المناصب اإلدارية نتيجة ضعف ويتحكم بها ووجد كثير من األشخاص غ

الوالة ،وكانت عملية عدم كفاءة الموظفين  من اكبر العيوب في إدارة اللواء ،حيث أن 

عملية التعيين كانت غالبا ما تتم عن طريق المحسوبية والرشوة أو المكانة االجتماعية 

  .القديمة للعائلة 

لسلك  الوظيفي ،وكان التطلع إلى نهب األموال   ولهذا لم يكن هناك استقرار في ا  

عن طريق الوظيفة قاعدة أكثر منه استثناء ،وهذه الظروف أدت إلى عدم فسح المجال أمام 

  .أهل الخبرة  والكفاءة من الموظفين لتطبيق  مبادئهم وأفكارهم اإلصالحية
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صدر عن مكتب 

األرجوان للطباعة واإلخراج 

) ٢٠١٢(الفني في الموصل 

طبقات العلماء (كتاب 

) والمحدثين من أهل الموصل

ألبي زكريا يزيد بن محمد بن 

زدي الموصلي ، وهو إياس األ

من استخراج الباحث بسام 

إدريس الجلبي ويقع الكتاب في 

ثالثمائة واحد عشر صفحة من 

  .القطع المتوسط وبغالف ملون

وعرف عن أبي زكريا 

االزدي من خالل ما ذكرته 

المصادر أن له ثالثة كتب كتاب 

والمكون من ) تاريخ الموصل(

ثالثة أجزاء ، وصلنا منه 

وهو مفقود ، ) القبائل والخطط( وهو محقق ومطبوع ، أما الكتاب الثاني فهو الجزء الثاني

، وهذا ) طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل(على أن الكتاب الثالث هو كتاب 

الكتاب ضائع أيضا باستثناء بعض النصوص القصيرة التي وردت في مصنفات المؤرخين 

وقد تصدى الباحث ) م١٦/هـ١٠(طلع القرن وانتهاء بم) م١١/هـ٥(ابتداء من القرن 

لهذه النصوص بالبحث والجمع والدراسة والتحليل على مدى قرابة الربع قرن وعمل على 

استخراج نصوص الكتاب الضائع من خالل مراجعته لكتب التاريخ والتراجم والطبقات 



 

)٨(

– 

 في هذا وكتب الحديث النبوي الشريف عن النصوص األصلية لالزدي ليضعها بين أيدينا

  .الكتاب 

والحقيقة أن ما قام به الباحث يعد محاولة جيدة ألنه قد اخرج لنـا مـن شـذرات        

متفرقة من النصوص المبثوثة في بطون الكتب ، كتاباً يعد بحكم الضائع في وقتنا الحاضر،              

هـو  ...) الطبقات  (سيما وان ما قام باستخراجه يعد مهماً ألننا إن لم نكن مجزمين فكتاب              

 كتاب من حيث األهمية والقيمة التاريخية يؤرخ لمدينة الموصل محلياً ، بعـد كتـابي               ثالث

البن األثيـر، فهـو قـد      ) الباهر في تاريخ الدولة االتابكية    (لالزدي،وكتاب) تاريخ الموصل (

أضاف للمكتبة الموصلية كتاباً ومصدراً مهماً يؤرخ لفترة متقدمة من تاريخ الموصل تمتـد   

وإن كان التركيز مـن خـالل عـرض         ) م١٠/هـ٤(وانتهاء بالقرن ) م٧/هـ١(من القرن   

القرنيين الثـامن   /الروايات ووفاة المترجم لهم كانت بين القرنين الثاني والثالث الهجريين           

  .والتاسع الميالديين

بحسب الفتـرة الزمنيـة الـى    ...) الطبقات (توزعت أعداد المترجم لهم في كتاب    

وهي النسبة األعلى في الكتاب ، ويليهـا        ) م٩/هـ٣(رن  ترجمة ممن عاش في الق    ) ١٣٣(

، ولدينا تقارب عددي بين المتـرجم لهـم      )  م ٨/هـ٢(ترجمة ممن عاش في القرن      ) ٦٠(

)  ١٤(و  ) ١٨(، إذ بلـغ عـددهم       ) م١٠/هـ٤(والقرن  ) م٧/هـ١(ممن عاش بين القرن     

ساً بالقرون التي عاشوا    ترجمة على الترتيب ، ومن خالل األعداد المتقدمة للمترجم لهم قيا          

فيها نجد أن تركيز االزدي كان منصباً على الترجمة للعلماء السابقين لـه بفتـرة زمنيـة                 

والذين يشكلون األغلبية من حيـث      ) م٩/هـ٣(ليست بالبعيدة والمقصود بها علماء القرن       

  .  العدد 

المدينة وهذا  ونجد من خالل أسماء المترجم لهم تنوعاً في االنتساب إلى اإلقليم أو             

بالطبع يرتبط بالعامل الجغرافي من حيث أصل المترجم له أو والدته في أي مكان كانت وقد              

وردت لدينا أمثلة كثيرة في أسماء المترجم لهم إذ جاءت النسبة إلى مدينة الموصـل فـي              

 مرة وهـي النـسبة األعلـى وهـذا ال يثيـر      ١٤٨الطليعة والنسبة إليها الموصلي بواقع  

نا بالطبع الن أكثر من ترجم لهم من أهل الموصل وجـاءت بعـدها النـسبة إلـى                  استغراب

) نسبة إلى كار مـن قـرى الموصـل        (والكاري  ) من هراة (والهروي) من همدان (الهمداني

وبواقع مرتين ، أما النسبة إلى المدن األخرى والتي جاءت اإلشارة إليها مرة واحدة فهـي       

لوان واذرمة ، ونجد النسبة إلى القرى كما هـو فـي            بغداد والمدائن والحيرة والكوفة وح    

وهناك النسبة إلى بعض أطراف بعض المدن كالكرخي نـسبة          ) من قرى نيسابور  (السغدي  
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 ٣٢، بينما هناك االنتساب إلى القبيلة وقد جاء بنسبة اقل فمن بين             ) من بغداد (إلى الكرخ   

االزد قد جاءت أكثر مـن أي قبيلـة   قبيلة ذكرها االزدي في كتابه نجد أن النسبة إلى قبيلة    

 إشارة ونحن ال نزعم أن االزدي قد انحاز في الترجمة ألبناء جلدتـه ألننـا ال                 ١٢وبواقع  

وجاءت ) من قبيلة تميم  (نملك دليال ملموساً على ذلك وبنسبة اقل نجد النسبة إلى التميمي            

) مـن بجيلـة  (لبجلـي  وا) من قبيلة طـي ( مرات تالها النسبة إلى الطائي   ٦اإلشارة إليها   

من قبيلة  (والنسبة إلى االسدي    ) من قريش ( إشارات ثم نجد النسبة إلى القرشي        ٤وبواقع  

جاءت بواقع ثالثة إشارات أما بقية القبائل والبطون فجاءت اإلشارة إليها مـرتين أو             ) أسد

  .مرة واحدة 

لقبيلـة   ثم نجد االنتساب إلى المهنة وقد جاءت بنسبة اقل من االنتـساب إلـى ا              

وبإشارة واحدة بالنسبة إلى الزيات والعطار والخفاف والوراق والصفار، ثم االنتساب إلـى      

القومية كالفارسي والرومي وجاءت بإشارة واحدة لكل منهما ، والنسبة إلى ديانة المترجم             

له وقد جاءت بإشارة واحدة نسبة إلى النصراني ، ومن الغريب أننا ال نجـد فـي أسـماء          

لهم ألقابا تدل على الجانب العلمي سيما وان اغلب المترجم لهم من المحدثين فقد              المترجم  

  .جاءت اإلشارة إلى هذا الجانب بإشارتين نسبة إلى الفقيه 

وقد صدر الباحث مستخرجه بمقدمة طويلة سبقتها قائمة بالمختصرات الواردة في           

 له من المؤرخين القـدامى      الكتاب وتضمنت المقدمة التعريف باالزدي وذكر أهم من ترجم        

والمحدثين ، ثم التعريف بحياته و شيوخه ورحلته العلمية واهتماماته على صعيد العلـوم              

ومهنته واهم الدراسات التي كتبت عن االزدي من كتب ورسائل جامعية وبحوث علميـة ،               

لطبقـة  مبتدئاً بتعريف ا  ...) الطبقات(ثم تحدث الباحث عن مصنفاته مع التركيز على كتابه          

لغة واصطالحاً وذاكراً أهم ما صنف من كتب الطبقات والتي حددت المدة الزمنية للطبقـة               

ـ ٢٣١: ت(لمحمد بن سـالم الجمحـي       ) طبقات فحول الشعراء  (إبتداءاً بكتاب    ) م٨٤٦/هـ

، ثـم عـالج   )م١٥٠٥/هـ٩١١: ت(لجالل الدين السيوطي  ) طبقات الحفاظ (وإنتهاءاً بكتاب   

يفة بن خياط وطبقات االزدي ، وهو موضـوع جـدير بالدراسـة ،              العالقة بين طبقات خل   

لالزدي ومتى بقي كتابه معروفـاً      ...) الطبقات(وعرج على التسميات التي عِرفَ بها كتاب        

  .لدى المؤرخين

وقبل الشروع في شرح عمل الباحث من خالل مستخرجه هذا البد لنا من توضـيح   

ع هو إظهار ما تبقى منه فـي بطـون الكتـب            معنى االستخراج ، فاستخراج الكتاب الضائ     

أي (ثم نجد أن الباحث كان دقيقاً في تفصيله لشرح مفردات عنوان الكتـاب              المتخصصة ،   
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، ولم يجـزم الباحـث بـأن مـا قـام            ) كتاب طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل      

باستخراجه من تراجم العلماء والمحدثين يمثل مجمل من ترجم لهم االزدي طالما أن الكتاب             

  .األصلي مفقود 

ث في الترجمة للعالم أو المحدث المعين ، ففي متن الكتـاب            أما طريقة عمل الباح   

ذكر الباحث اسم العلم ثالثياً أو اقل ، وتحته والدته ووفاته أو أي تاريخ يشير إلى عصره ،         

 مبتـدءاً بتـاريخ     – في حال وجودها     –وتبدأ الترجمة لدى الباحث بذكر النصوص االزدية        

ثم تابع المصادر تعاقبياً مع توسـع فـي ذكـر       الموصل ، الجزء الثاني المحقق والمطبوع       

  .الشيوخ والتالميذ وذكر األحاديث النبوية التي رووها وحفظها لنا مؤرخونا األوائل 

أما المصادر والهوامش المرتبطة بمتن الكتاب ، فنجد أن الباحـث فيمـا يتعلـق               

البـن  ...) لببغية الط (بالمصادر فقد ذكر أسماء مصادر الترجمة وخص منها بالذكر كتاب           

فـضالً  ) م١٣٤٧/ه٧٤٨:ت(للـذهبي ...) تاريخ اإلسالم (وكتاب  ) م١٢٢٥/ه٦٢٢:ت(العديم  

، وفي الهوامش بدأ الباحث بإحالة النصوص       ) موسوعة أعالم الموصل  (عن كتاب الباحث    

االزدية إلى مصادرها وإحالة مفردات الترجمة إلى مواقعها ، مع التعليق على بعض منهـا               

 مثل ذكر موقع علم جغرافي أو ذكر االختالفات الـواردة حـول هـذه          -مة مفردات الترج  –

  .المفردة بين المؤرخين والمترجمين

وربما أن ما لم نجده في هذا الكتاب هو خلوه من فهرست بعنوانـات المواضـيع                

الواردة في هذا المستخرج سيما وان مقدمة الكتاب الطويلة نسبياً والبالغ عدد صـفحاتها              

انت تتطلب وجود فهرست يوضح محتوياتها لوجود فقرات وتفاصيل كثيـرة         صفحة ك ) ٤٣(

ومهمة في ذات الوقت تتطلب تصدير فهرست بعنواناتها سواء أكانت عنوانات رئيـسة أم              

) العلماء والمحـدثين  (فرعية فضالً عن مادة الكتاب الرئيسة بما تحويه من أسماء األعالم            

  .المترجم لهم من أهل الموصل 

الباحث أقر في بداية مستخرجه بأنه لم يفرد قائمة بأسـماء المـصادر             ورغم أن   

 كما جرت العادة ، والتي استعان بها في التعريـف والتوضـيح   -في آخر كتابه –والمراجع  

واإلحالة للمترجم لهم وإنما أوردها في آخر كل ترجمة ربما كان خشية مـن الوقـوع فـي      

ين ذكرهم في آخر الكتاب وهو ما دفعـه فـي           التكرار ألسماء المصادر أسفل كل ترجمة وب      

االكتفاء بذكرهم أسفل كل ترجمة دون آخر الكتاب وربما أن التكرار ألسماء المصادر كـان               

سيزيد أيضاً من حجم الكتاب ِكبراً، وكان الباحث قد خطط أن يشفع هذا المستخرج بتـراجم        

م موجزة لالمـاكن الـواردة   موجزة ألهم الرجال الواردين في الكتاب ، فضالً عن ذكر تراج          



 

)١١(

– 

 قبل  – الن هذا الكالم كان حسب زعم الباحث         - ولم يورد كليها   –أسماؤها في أثناء الكتاب     

 عند شروعه بالعمل في هذا الكتاب ، لذا فقد أحال القارئ إلى أن يرجـع           -عصر االنترنيت 

  .لالنترنيت حيثما أشكل عليه اسم علم بشري أو موقع جغرافي لمدينة أو إقليم 

 وهو باحث وكاتب صـحفي      ١٩٤١وبسام الجلبي من مواليد مدينة الموصل سنة        

 والـذي قامـت     ٢٠٠٤في جزأين عام    )  الموصل أعالمموسوعة  (ومؤرخ وقاص له كتاب     

طبقـات العلمـاء    (كلية الحدباء الجامعة في الموصل بطباعته ، فضالً عن استخراج كتاب            

 وهـو   ٢٠١٢ي الموصلي الصادر في سنة       زكريا االزد  ألبي ) الموصل أهلوالمحدثين من   

وهـي مجموعـة    ) قصص ال تستحق القراءة   (الكتاب المقدم في هذا العرض ، زيادة على         

   .٢٠١٢قصصية صدرت سنة 

 آل  أسرة(، و ) خزائن كتب الموصل عبر العصور    (وله كتب ال تزال مخطوطة وهي       

الت ومذكرات العـرب  الموصل في رح  (و  ) محاولة دراسة حياتية وعلمية   : منعة الموصلية   

"  الدكتور عمر الطالب     األستاذ، وذكر المرحوم    ) الموصل أعالمالمستدرك على   (و) واألجانب

والحقيقـة انـه ال   " يزال مخطوطـا    والذي ال  )معجم أدباء الموصل  (- بسام الجلبي  – له   أن

د عليها   الجلبي و ال نعلم بالتحديد مصدر المعلومة التي استن         لألستاذيوجد كتاب بهذا االسم     

 ألدبـاء موسوعته بذكر وجود مخطوط لبسام الجلبي ترجم فيـه           الدكتور عمر الطالب في     

 انه تـرجم للعديـد   إال بسام الجلبي بهذا العنوان لألستاذالموصل ، ورغم عدم وجود كتاب      

 بـسام الجلبـي مؤلفـات       ولألستاذ). الموصل أعالمموسوعة  ( الموصل في كتابه     أدباءمن  

 حتى نهايـة القـرن      اإلسالميحوليات الموصل من الفتح العربي      (هي   تحت الطبع و   أخرى

  .)٢٠٠٣-١٩٩٣مجموعة مقاالته التي نشرها بين عامي (و ) التاسع عشر

 بسام الجلبـي تـم      لألستاذفيما يتعلق بالسيرة الذاتية      : ) العلمية األمانةتقتضيه  (تنويه  * 

  : االستعانة بالمقاالت والمواد التالية 

الموصـل،مركز  ( الموصل في القرن العشرين ،       أعالمحمد الطالب ، موسوعة     عمر م .د.أ.١

مادة بسام الجلبي، على موقع الـدكتور عمـر          ،)٢٠٠٨جامعة الموصل، /دراسات الموصل 

  : الطالب 

http://www.omaraltaleb.com/kotob/maosoaa/٠٢baa.htm#_Toc٢١٢٨٠٣٥٥ 
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بسام إدريس ألجلبي وموسوعة أعالم الموصل، مقال منشور  خليل العالف ، إبراهيم.د.أ.٢

  : العالف على الرابط إبراهيمفي مدونة الدكتور 

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/٢٠١١/٠١/blog-post_٠٢.html 

سؤال كاتب المقال للباحث بسام الجلبي حول حقيقة وجود كتاب مخطوط له بعنوان .٣

 من مساء الخميس الموافق ٦:٤٩من مكالمة هاتفية في الساعة ) معجم أدباء الموصل(

٦/١٢/٢٠١٢.  
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صدر عن مركز دراسات 

 جامعة الموصل كتاب/ الموصل 

) األلعاب الشعبية في الموصل(

ب في مجال تللمؤلف والباحث والكا

التراث الشعبي األستاذ مثري 

) ١١٢(، ويقع الكتاب فيالعاني

صفحة من الحجم الوسط، يجمع 

يد من األلعاب بين دفتيه العد

والذي . الشعبية في مدينة الموصل

يعد معيناً الينضب للباحثين في هذا 

المجال، وكتاباً ينظاف الى مكتبة 

   .  التراث الشعبي

تعد األلعاب الشعبية من أهم     

أنواع الفنون الشعبية ألي أمة مـن     

النـشاط  فهـي مـن أقـدم مظـاهر     . أكثر مما يظنه البعض عند نظرتهم األولى لها    ، األمم

كما أنها صدى النفعاالته ومعـرض      . وهي أول صورة لنشاط اإلنسان في طفولته      ، البشري

فقد سـايرت العـصور وعاصـرت مختلـف         . وهي انعكاس لصورة الحياة   ، ملذاته وفرحه 

فهي تعرض نماذجاً من نماذج الحيـاة فـي      ، إذ لم يخل تاريخ امة من األمم منها       . الشعوب

  ..  ونظمهاالبيئة بطباعها وتقاليدها

مع أنها كانت ذات أغـراض تربويـة عظيمـة     وقد بدأت األلعاب الشعبية تنقرض،    

للتضافر الجماعي والتعاون والتحاور، بل كانت في تقديري نوعاً فريداً من المسرح             تكرس 

كات والفطنلَالشعبي ،بوصفها مالعيب فنية تتجلى فيها القرائح والم.  
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 في تجميع نصوص ألغنيات أو ألعاب أو أمثال أو ألغاز أو                   فإذا جاءنا اليوم من نجح    

أحاجي أو حكايات شعبية قديمة، فإننا نوجه له شكرنا على هذا العمل الشديد األهمية، وهذا          

ماأحسن فعله األستاذ الفاضل مثري العاني، الذي نوجه له شكرنا وتقديرنا لهـذا العمـل،               

لكلورية القديمة، وهذا في حد ذاتـه مكـسب         فنحن أحوج مانكون الى تجميع الظواهر الفو      

كبير نتحمس له في مكتبة الدراسات الشعبية، ونسارع بتقديمه في كتاب يحقـق أغراضـاً              

  . هامة في جمع وتقديم ودراسة الظواهر الفولكلورية

تعد إحدى الحواضر العربية الهامة التـي تزخـر بـتالوين     "       وبما أن مدينة الموصل     

 الشعبية القديمة فيها، السيما األلعاب الشعبية، التـي مارسـها األطفـال             ومفردات الحياة 

 ألعاب استعرضنافإننا لو  )١("والصبية البنين والبنات على حٍد سواء، فيما مضى من السنين     

عادات وتقاليـد   ،  ال يتجزءا من ثقافة المجتمع     اً في الموصل لوجدناها جزء    األطفال الشعبية 

ومن هنا نجـد مـسوغا لتـوارث        ، أن يتأثر بها الطفُل في ألعابه     فال عجب   ، وقيم ومفاهيم 

 حين يجتمعـون للعـب   األطفال أن الى   أميللكنني  .  سابقة أجيال عن   األلعاب بعض   األطفال

 عـن عـالم الكبـار    اًفإنهم يريدون أجواء خاصة بهم تسودها عالماتٌ ورموز طفولية بعيد 

 وصـاية    لساحة الحياة متجـاوزاً    طفل سيداً  وهو الجانب الوحيد الذي يكون فيه ال       ،الصارم

   )٢(.الكبار وقيودهم عليه

ساق الكاتب في مقدمة الكتاب عدداً من األحاديث النبوية التي تدعو الـى اللعـب               

والتسابق بين األطفال، وكذا المأثورات عن الصحابة والتابعين، وعلماء النفس والمربون،           

وتبعث على النشاط والحيويـة وتطـرد الـبالدة    وقد أجمعوا على أن األلعاب تنمي الجسم    

وشرع في الخطوة األولى في الحديث عن الدوافع        . وتدفعهم الى العمل والتعاون فيما بينهم     

التي دعته الى جمع وتدوين األلعاب الشعبية في الموصل، والتي قادته من حي آلخر ومـن      

كتهم للتأكد من دقة الكلمات     زقاق آلخر لمتابعة ومالحظة األطفال وهم يلعبون، وحتى مشار        

ناهيك عن األلعاب التي مازالت عالقة فـي        .المستخدمة أثناء اللعب والخطوات المتبعة فيها     

ذاكرة المؤلف منذ الصبا، وكذا لقائه بالعديد من كبار السن ممن كانوا يحدثونه عن ألعابهم               

بنات مـن جيلهـا أو   وهم صبيان، وقد كان لوالدته النصيب األكبر في الحديث عن ألعاب ال          

 وهذا لعمري ديدن العمل الميداني في جمع التراث وتدوينه، الذي يمتاز بـه              )٣(ممن سبقها 

  . استاذنا العاني في التحري والتدقيق

أما من الناحية المنهجية فقد جاء الكتاب خالياً من التبويب، وحبذا لو كـان ذلـك،              

لعاب التي تجمعهما معاً، كما أن هناك ألعاب      للتمييز بين ألعاب الصبية وألعاب البنات، أو األ       

واأللعـاب  صيفية،  وألعاب شتوية، وألعاب تمارس في مناسبات مختلفة، كل علـى حـدا،          
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وذلك حسب عدد المشاركين فيهـا أو الفـصول التـي تمـارس         ، الشعبية عديدة ومتنوعة  

  كمـا نجـد ألعابـاً    ، فردية وأخرى جماعية   فنجد ألعاباً ، إتباعهاوالطرائق التي يتم    ، خاللها

 وهذه مالحظة من باحث مهتم في التراث الشعبي الموصلي والتعـد            . حركية وأخرىفكرية  

 أو الباحث السهولة في التمييز بين األلعاب ، والبد لي من للقارئ، بل ليتسنى   مثلمة للكتاب 

فـي هـذا   اإلشارة الى أن هذا الكتاب يعد رافداً هاماً من الروافد التي تنير درب البـاحثين      

 األستاذ مثري العاني الذي أثرى بهـذا        إسهاماتالمعترك الصعب ، ويعد بحق إسهامة من        

   .  من أجل الحفاظ على التراث الشعبي الموصلي مكتبة الدراسات الشعبيةالعمل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥: ذنون الطائي/ د .تقديم الكتاب بقلم أ )١(
علي ):المضامين والدالالت(  منتصف القرن العشرينألعاب األطفال وأغانيها في الموصل )٢(

 ٨٢-٦٩/ ٢٠١٠)٣١( بحث منشور في مجلة دراسات موصلية العدد العبيدي،
  ٩/ مثري العاني: األلعاب الشعبية في الموصل) ٣(
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فئة تتمتع بقدرات طبيعية تؤهلها     ، إن مجتمعات العالم غالبا تضم فئتين من األفراد         

لالندماج داخل مجتمعاتها وتحقق أهدافها والفئة األخرى تعرضت لخلل في إحدى قـدراتها             

وهذه الفئة واجهت ولمدة طويلة الكثير من الغبن وسـوء          ، الجسمية أو الحسية أو العقلية    

هيم اجتماعية خاطئة حتى أخذت المجتمعات في العالم في العقود األخيـرة          التعامل وفقا لمفا  

تتجه اتجاها أكثر عمقا وجدية من اجل االهتمام بفهم الفئات من ذوي االحتياجات الخاصـة          

من اجل رعايتهم والعمل على توفير الخدمات االجتماعية والتربوية والتأهيليـة والـصحية     

مما تبقى لديهم من قدرات يمكن تنميتها ومن ثم الوصـول           الالزمة لهم من اجل االستفادة      

إلى الكفاية الشخصية واالجتماعية والمهنية التي تؤهلهم لالندماج في المجتمع من خـالل             

  .توفير قدر معقول من التوافق

مـدير قـسم ذوي     (ومن ضمن هذا االهتمام قام الباحث حسن حمد عبد الشعباني             

بتقديم دراسته لنيل شهادة الماجستير فـي علـم         ) نينوىاالحتياجات الخاصة في محافظة     

مـشكالت االنـدماج    " والموسـومة    ٢٠١٠االجتماع من كلية اآلداب بجامعة الموصل عام        

وقد ضمت  " دراسة ميدانية مقارنة في مدينة الموصل     -المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة   

  . صفحة٢١٩

  -:ة هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالي  

واقع ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة الموصل من حيث نسبتهم والمـشكالت التـي           / ١

  .تواجههم

التعرف على طبيعة البرامج واألنشطة التـي تقـدمها المؤسـسات المختـصة لـذوي               /٢
  .االحتياجات الخاصة

التعرف على ابرز المشكالت التي تحول دون االندماج المجتمعـي لـذوي االحتياجـات          / ٣
خاصة المنتمين وغير المنتمين إلى مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في مدينـة     ال

  .الموصل



 

)١٧(

– 

تقديم بعض المقترحات والتوصيات لمعالجـة مـشكالت االنـدماج المجتمعـي لـذوي             / ٤

  .االحتياجات الخاصة

، تمثل األول بالجانب النظري الذي ضم أربعة فـصول      ، انقسمت الدراسة إلى بابين     

األول تنـاول مـشكلة   ، ل األول اإلطار المنهجي للدراسة وانقسم إلى مبحثـين      تضمن الفص 

واخـتص المبحـث الثـاني بتحديـد المفـاهيم          ، الدراسة وأهدافها وأهميتهـا ومنهجهـا     

ج من الدراسات السابقة    ١في حين عرض الفصل الثاني نما     ، والمصطلحات العلمية للدراسة  

أما الفصل الثالث فأنه قدم عـرض       ، التعليق عليها العراقية والعربية واألجنبية ومناقشتها و    

وتضمن الفصل ثالثة مباحـث  ، عن ذوي االحتياجات الخاصة والتطور في النظرة والمفهوم     

أمـا المبحـث    ، األول يشمل التطور في النظرة والمفهوم عالميا وعربيا ورؤية األديان لهم          

 االندماج من خالل تبيان معنـى       الثاني فقد تناول ذوي االحتياجات الخاصة من التأهيل الى        

أما المبحث الثالث فقد اختص بعرض واقـع وأهميـة         ، التأهيل وفلسفته ومبرراته وأنواعه   

االندماج المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة من خالل مبرراته ومرتكزات فلسفته وفوائده           

النـدماج  إضافة إلى تبيان دور المؤسسات االجتماعية المساهمة فـي عمليـة ا           ، وأنواعه

، )وسائل اإلعـالم  ، جماعة الرفقة ، المدرسة، األسرة(المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة     

في حين اختص الفصل الرابع بالتركيز على واقع ذوي االحتياجات الخاصة ومـشكالتهم آذ          

احتوى هذا الفصل على ثالث مباحث األول قدم صورة تطبيقية لذوي االحتياجات الخاصـة              

أما الثاني تضمن واقع االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة        ، سباب إعاقتهم من حيث حجم وأ   

في العراق مركزا على بدايات االهتمام األهلية والحكومية ومؤسسات الرعاية االجتماعيـة            

أما المبحث الثالث فقد ركز علـى مـشكالت         ، ودورها في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة     

أما البـاب   ، والتعليمية واالقتصادية والنفسية والطبية   ذوي االحتياجات الخاصة االجتماعية     

الثاني فانه استعرض الجانب الميداني للدراسة الذي تألف من ثالث فصول اذ ركز الفـصل            

مـنهج الدراسـة وعينتهـا    "الخامس على اإلجراءات العلمية والمنهجية للدراسة الميدانية    

دس فقد تناول عرض بيانات الدراسـة  أما الفصل السا، " وفرضياتها ووسائل جمع البيانات  

وتحليلها أما الفصل السابع واألخير فقد تضمن نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها ثـم             

وممـا  ، تالها ثبت المصادر والمراجع ومالحق الدراسة وملخص الدراسة باللغة االنكليزية         

تتم رعاية هؤالء   ذكرته الدراسة عن قسم ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة الموصل انه            

عن طريق هذا القسم والذي يهدف بالدرجة األولى إلى دمجهم بالمجتمع عن طريق العمـل             

على تنفيذ القوانين والتشريعات واعتبار العوق طاقة وليس إعاقة لكي يتمكن المعوق مـن          

إن رعاية المعوقين   ، تجاوز شعوره بالنقص وكسر طوق العزلة االجتماعية التي يشعر بها         



 

)١٨(

– 

األول توفير الخدمات   ، الل هذا القسم والوحدات التابعة له تقوم على مبدأين أساسيين         من خ 

األساسية والضرورية للمعاق والثاني العمل على تكيفه ودمجه في حياة المجتمع لذا فـأن              

هذا القسم يهدف إلى توفير فرص التعليم المناسبة لهذه الفئة وتهيئـة أفـضل الظـروف                

، ية صالحة وتوفير فرص التأهيل المهني بما يتناسـب وقـدراتهم          لتنشئتهم تنشئة اجتماع  

  -:وترتبط بهذا القسم عدد من الوحدات هي

  معهد الرجاء للعرق العقلي/ اوال 

  معهد األمل للصم والبكم /  ثانيا 

  معهد النور للمكفوفين / ثالثا 

  معهد التأهيل المهني/ رابعا 

  حتياجات الخاصةجمعية الحدباء التعاونية لذوي اال/ خامسا 

ومن بين النتائج التي توصلت لها الدراسة على المحور الشخصي أن مؤسـسات               

الرعاية تلعب دورا ايجابيا في حياة المعوق مما ينعكس ايجابيا على قوة عالقته مع أسرته               

ومن نتائج محور االندماج األسـري أن       ، وبالتالي تكون عملية االندماج االجتماعي ممكنة       

كانت بالمرتبة األولى في التسلسل ألمرتبي كسبب مـن أسـباب عـدم زواج ذوي               اإلعاقة  

من المنتمين إلـى    % ٨٧،٥وأظهرت نتائج الدراسة أن     ، االحتياجات الخاصة من المعوقين   

وفيمـا يتعلـق    ، دور الرعاية قد تزوجوا من زوجات ال يحملن أي نوع من أنواع اإلعاقة              

 ذوي االحتياجات الخاصـة يتفـاعلون مـع أفـراد     باالندماج المجتمعي كشفت الدراسة ان    

المجتمع إذا اتيحت لهم الفرص إذ أن المنتمين للمؤسسات الخاصة يشاركون في المناسبات        

وكـشفت نتـائج    ، % ٧٤،٧بينما بلغت نسبة غير المنتمـين     % ٨٨٩،٣االجتماعية بنسبة   

 المؤسسات الخاصة   الدراسة أن اسر ذوي االحتياجات الخاصة أرسلت أبنائها المعاقين إلى         

ويشير التسلسل ألمرتبي أن المرتبة األولى كانت من اجـل الـتعلم      ، لتحقيق أغراض معينة  

والثانية كانت لغرض الحصول على تأهيل من اجل العمل في حين ان الحصول على المنفعة            

 وقـد أوصـى  ، أما المرتبة الرابعة فكان إلبعادهم عن البيـت     ، المادية جاء بالمرتبة الثالثة   

الباحث بضرورة الكشف المبكر عن حاالت اإلعاقة من قبل المؤسسات الصحية مـن اجـل             

الحد من ظاهرة اإلعاقة والتأكيد على شمول المعوقين براتب شبكة الحمايـة االجتماعيـة              

بغض النظر عن أعمارهم وأنواع اإلعاقة التي يعانون منها مع ضرورة إيجاد فرص عمـل               

  . لهم


