
    
 

)٤( 

 
 

{  
 

  

  

من نافلة القول ان كل مشكلة اجتماعية، هي بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية عندما يبرز              

 ان عالجها لن يكون ابداً بمعزل عن المحددات والظـروف المجتمعيـة             ىتكرارها، وال يخف  

ومعاييره المتعارف عليها، وفق الشروط الذاتية والموضوعية المرتبطة بالقيم السائدة، الدينيـة        

  .قافية واألخالقية، فضالً عن العادات والتقاليد السائدةوالث

     ووفق هذه الرؤية، فقد برزت العديد من الظواهر االجتماعية، التي بدأت تتـسرب الـى               

داخل حنايا المجتمع الموصلي، بفعل األحداث والتطورات التي آلت اليها البالد بعـد أحـداث              

  .عراق وما خلفه االحتالل األميركي لل٢٠٠٣سنة 

 ان تلك الظواهر قد مست بنيان المجتمع العراقـي وتراكيبـه، والمجتمـع      بوال ري   

  .الموصلي جزء حيوي من عموم المجتمع العراقي يؤثر ويتأثر بفعل كل العوامل

ويحق لنا هاهنا ان نتساءل عن ماهية الظواهر االجتماعية المقصودة، وكيفية نشوءها، سـلبية     

الطريقة المثلى لمعالجة الظواهر السلبية، وكيفية التخلص من آثارها        كانت أم ايجابية، وما هي      

  .في مجتمعنا

ال يخفى أيها السيدات والسادة، إننا أمام ركام من المشكالت االجتماعية التي يعـاني              

منها ما يتعلق بالفرد وبخاصة شريحة الشباب وأخرى باألسـرة          . منها المجتمع بفئاته المتعددة   

  .غيرها بالمؤسسات الرسمية، ومنها الظاهر المعلن وآخر المستترومنها المرأة، و

فأصبحنا، نسمع عن ظاهرة االيمو بين الشباب، وتفشي ظاهرة الطالق، وكثـرة األرامـل،               

وتأثيرات العولمة على بناء المجتمع، وهناك العنف اللفظي و استخدام الكلمات النابيـة، الـى               

وظاهرة انتشار األلعاب االلكترونية ووسـائل      . والنساءجانب ظاهرة التسول من قبل األطفال       

  االتصال الحديثة وتأثيراتها المباشرة على انحراف الشباب، وغير ذلك من الظواهر التي
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ـ          ذين ستجليها البحوث المقدمة الى الندوة من قبل الباحثين المتخصصين بعلـم االجتمـاع، وال

افاضوا علينا بأفكارهم وطروحاتهم ومعالجاتهم السوسيولوجية الواقعية، ضمن المنهج العلمـي   

األكاديمي، والتي ستفضي الى جملة مقترحات وتوصيات كجزء من الحلول المطروحة لتلـك             

  .المشكالت

واننا في هذه الندوة العلمية المباركة ندعوا الى ضرورة االلتفـات لتلـك الظـواهر             

وال . راع بمعالجتها خشية تفشيها وتجذرها بالمجتمع وتغدو متداولة في السلوك اليـومي         واإلس

فالظـاهرة تبـدأ    ،   ما للتأثر باإليحاء االجتماعي، من أثر على مجمل السلوك المجتمعي          ىننس

  .غريبة ثم ما تلبث شيئاً فشيئاً ان تغدوا طبيعية مع كل آثارها السلبية

  ايها السيدات والسادة

 اليوم بنخبة من مبدعي مدينة الموصل ممن أفاضوا بتالوين إبداعاتهم علـى             نحتفي  

وفي إطار تكريمهم بدرع اإلبداع الـسنوي الـذي       . الصعيد العلمي واألدبي والفني والرياضي    

يمنحه مركز دراسات الموصل، اعتزازاً بعطاءات مبدعينا منتهزاً هـذه المناسـبة لإلشـادة              

اذ الدكتور ُأبي سعيد الديوه جي ألعمال ندوتنا والتكريم كما أتقدم           بالرعاية الكريمة ودعم األست   

بالثناء والتقدير للسادة الباحثين واإلعالميين والصحفيين وضيوفنا الكـرام وألعـضاء الهيئـة       

  التحضيرية والعاملين في مركز دراسات الموصل

  

 في مدينة دوة الظواهر االجتماعية المعاصرة القيت في نكلمة اللجنة التحضيرية(

  )١٥/٤/٢٠١٣الموصل 
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 في مدينة الموصل القديمـة ذات     ،تها وال أقول إعاد   ،إن أية محاولة لتجديد الحياة    

 يعـد  ،الشخصية التراثية المتميزة بمعطياتها المعمارية الـسكنية والتعبديـة والخدميـة    

 ، فيحميها من التفكك والزوال    ، ليس فقط للمدينة القديمة نفسها     ،ضرورة من الضرورات  

ينة أخـرى    من خالل إضافة مد    ،ولكن للتراث العراقي والعربي واإلسالمي والعالمي كله      

 فيما يـذكرنا  ،ذات عمق زمني وخصوصيات معمارية إلى قائمة المدن التراثية في العالم          

ـ على سبيل المثال ـ بما حصل ويحصل لمدينتي طرابلس فـي لبنـان وفـاس فـي      

 حيث يلحظ المرء كيف تتدفق الحياة اليوميـة بكـل مفرداتهـا فـي       ، وغيرهما ،المغرب

  . في قلب التاريخشرايينهما فما يلبث أن يجد نفسه
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 ولكـن  ،إن الموصل ال تقل عنهما في غناها المعماري وتقاليدها التراثية المتميزة       

 ومطالب التنامي الحيـوي     ، والبحث عن الربح السريع    ، وغياب الوعي التراثي   ،اإلهمال

 فـضالً عـن   ، وعدم التنسيق بين الدوائر المعنية بالجانب المعماري من المدينة  ،للمدينة

 ونزوح السكان إلـى     ، وتضاؤل الخدمات اليومية   ، وسوء التصريف المائي   ،ناخقسوة الم 

 قاد بالضرورة إلى تآكل ملحوظ في بنية        ، وغيرها من العوامل المضادة    ،األحياء الجديدة 

 وإعادة بنائه بعيداً عـن      ، وهدم بعضها اآلخر   ،المدينة التراثية بانهيار بعض موجوداتها    

فئة ثالثة تنتظر الدمار الذي يوشك أن يأتي عليها عـاجالً          بينما تركت    ،مالمحه المتميزة 

  .أم آجالً

  
 علينـا أن    ،ولكي ال تبدأ محاولة تجديد الحياة في هذه المدينة من نقطة الـصفر            

حماية بعض ما يمكـن حمايتـه   : ما تم إنجازه من محاوالت في سياقين أساسيين   نتذكر

 رغم أن هذه المحاوالت لـم       ، بعضه اآلخر   ومحاولة تجديد الحياة في    ،من التآكل والفناء  
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 وربمـا   ،والمطلوب ينطوي على طموح كبيـر     . تحقق سوى نسبة محدودة من المطلوب     

 لكـي  ، فضالً عن الجهات الرسمية واألهلية  ، في أن تتداعى الجهات الدولية المعنية      ،حلم

لم تتعـاون   فما  . تفعل ما فعلته في مدينتين عريقتين كطرابلس اللبنانية وفاس المغربية         

هذه الجهات الثالث وتتسق فيما بينها لن يتحقق المطلوب حتى لو مضى على المدينـة               

  !مائة عام أخرى من العزلة 

 إذا أريد   ،واآلن يجيء دور الخطوات الواجب تنفيذها في المديات الزمنية القادمة         

ـ         ،للمدينة القديمة أن تخفق بالحياة والحركة       ،سهم وأن تكون نقطة جـذب للـسكان أنف

  . وليست نقطة طرد كما حدث ويحدث منذ عشرات السنين،وللسواح معاً

 ولكن  ،هنالك بالتأكيد طموحات كبيرة ومرئيات قد تجد طريقها بسهولة إلى الورق          

 ولكـن  ، بل إن بعضه يكاد يكون مستحيالً     ،تحققها على أرض الواقع من الصعوبة بمكان      

  :فمن بين هذه المقترحات ). ترك جلّه ما ال يدرك كله ال ي( ـ وكما يقول المثل ـ 

  في عدد من المقاهي التراثية ذات العمـق         ، أو رفع مستوى التشغيل    ، إعادة تشغيل 

  .الزمني البعيد

     ضي إلى األبنية الخدمية األخرى كالمطاعم والحمامات  م والشيء نفسه يمكن أن ي

  . الصبيان في األعيادوالخانات والقيصريات والساحات التي يتدفق عليها

             تنظيف وصيانة الطرق الفرعية الملتوية التي تعتبر شـرايين األزقـة القديمـة ، 

  .وبخاصة ما يتعلق بإعادة التبليط وتصريف المياه

         المؤشـر عليهـا فـي خـرائط        (  تحويل بعض الدور السكنية التراثية الكبيـرة

)  المحفوظة في متحف الموصل الحضاري  الكادسترو والصور والتقارير والبيانات   

  .إلى متاحف ونواٍد ومراكز ثقافية

              منح االهتمام والدعم لحماية بعض الجوامـع الكبيـرة ذات العمـق الزمنـي ، 

 بدء من محاولة تدارك منارته الحـدباء الفريـدة    ،وبخاصة الجامع النوري الكبير   

 وانتهاء بتنظـيم    ،لمحلية والعالمية  بتوظيف كل الخبرات الممكنة ا     ،اآليلة للسقوط 
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 لكي يتحول إلى نقطـة      ،شبكة الطرق والساحات المحيطة بالجامع والمفضية إليه      

 بما ينطوي عليه من قيمة دينية وأخرى تراثية ال تقـدر          ،جذب للمصلين والسياح  

) الخ ..  والسليمانية  ، والسلطان أحمد  ،الفاتح( ولنتذكر جوامع اسطنبول    .. بثمن  

لها إلى نقاط جذب متواصل للمصلين والسياحوتحو.  

وما يقال عن الجامع النوري يمكن أن يقال عن جوامع أخـرى تحمـل أهميتهـا                

وال بأس أن تسترجع في     ). كالرابعية والنبي جرجيس وغيرهما     ( التراثية البالغة   

بعض الجوامع الممارسات المنقرضة من مثل التكبير والتمجيـد علـى أحـواض            

 والتنبيه علـى    ، وتقديم وجبات اإلفطار الجماعية    ، عبر مكبرات الصوت   المنائر أو 

  .. وإقامة الموائد واالحتفاليات وغيرها ، والطرقات،وقت السحور في األزقة

 أو إنشاء مكتبـات خاصـة بـالجوامع      ،ومن الضروري إعادة المكتبات الموقوفة    

 ،يوخ الموصل الكبار   واسترجاع تقاليد الدراسة فيها على أيدي علماء وش        ،الكبيرة

  .أسوة بما كان يحدث زمن تألقنا الحضاري وحتى عهد قريب

   كمكتبـات عامـة يرتادهـا    ، أو الخانـات   ، أو القيصريات  ، اعتماد بعض الدور 

المطالعون والباحثون فيما يضفي المزيد من الحيوية علـى األحيـاء والمنـاطق             

  .القديمة
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      التراث الفنـي  ( تلك المواقع التراثية نادياً لحماية       وكذلك يمكن اعتماد إحدى (

 وتقديم عروض   ،الخصب ذي الخصوصية الموصلية للشيخ المال عثمان الموصلي       

  .دورية ألعمال هذا العالم والفنان الكبير

  في مجاالت الخشب والفخار والحديـد  (  دعم وتشجيع أصحاب الحرفيات التراثية

 االستمرار في عملهم ألنهم يمثلون حلقة تراثية ذات قيمة          على) الخ  .. والنسيج  

  .بالغة

  على غرار ما هو معروف في ، للصوت والضوء، وربما مشاريع  ، تنفيذ مشروع 

 حيث يمكن توظيف كتلة الموصل المعماريـة المطلـة         ،منطقة األهرام في القاهرة   

 ،التي يعلو بعضها بعضاًعلى نهر دجلة بخطوطها ومستوياتها المتعاقبة من الدور       

 والتي ال نكاد نجـد      ،بدء من محلة الميدان وانتهاء بمنطقة قره سراي وباشطابيا        

وذلك بأن تسلّط عليها األضواء المتغايرة عبر الـضفة  .. مثيالً لها في مدن العالم  

 ومع األضواء تساجيل صوتية تحكي عن تاريخ هذه المدينـة   ،الشرقية لنهر دجلة  

  .ها المشهور على تعاقب العصورالعريقة ودور

 وفرصـة   ،ولسوف يكون مشروع كهذا نقطة جذب ألهالي المدينة والسياح معـاً          

  .جيدة لتوفير رصيد مالي يمكن توظيفه في خدمة التراث

           منح االهتمام الضروري لمثلث األسواق والخدمات الشعبية المـوازي لـشارع 

 أو وسيلة إيـضاح للتـراث الموصـلي         ،ة ألنه يمثل عينة تراثية غني     ،الكورنيش

 وألنه تعرض وال يزال للتآكل وضـياع العديـد مـن        ،بجانبيه الخدمي والمعماري  

ثم إن هذا المثلث ال يزال ـ بحكم موقعه الحيوي  . موجوداته التي ال تعوض بثمن

 وهو ال يحتاج سوى إلـى  ،ـ يمارس العديد من وظائفه ذات العمق الزمني البعيد 

 وعدم منح إجازات الهدم وإعادة البنـاء      ،ه وإعادة صيانة بعض جوانبه    وقف تآكل 

شريطة أن يعوض أصحاب األمالك التراثية تعويـضاً ماليـاً عـادالً يكـافئ مـا                
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 وإالّ فانه الغبن الذي ال تقـره  ،سيخسرونه من عدم تحويل أمالكهم إلى بناء جديد    

  .شريعة أو قانون

     من اإلشارة إلى أ أو ذاك،ن إزالة هذا البناء التراثي اآليـل للـسقوط   والبد ، 

 ومـع   ، يعتبر عمالً تلفيقياً ال يحمل قيمته التراثيـة        ،وإعادة بنائه بمواد مستحدثة   

 شريطة  ،ذلك فان آخر الدواء الكي وفق قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات          

  .أن يكون البناء الجديد مطابقاً في مواصفاته لصنوه القديم

         السعي لدى المنظمات الدولية العربية واإلسالمية والعالميـة إلـى اعتبـار

 أسوة بما حدث مع ، عبر إحدى السنوات القادمة   ،الموصل مدينة للثقافة اإلسالمية   

 وتوظيف المناسبة إلقامة وتنفيـذ جملـة مـن          ،العديد من المدن العربية العريقة    

  . وتضخ الدماء في شرايينها،اثي األصيلالفعاليات التي تعكس وجه المدينة التر

        لـن  ، أو بعضها على األقل ، وأخيراً البد من اإلشارة إلى ان مقترحات كهذه 

يجد طريقه للتنفيذ ما لم يتم التنسيق المسبق والمرسوم بـين الـدوائر المعنيـة              

 والتخطـيط   ، والبلديـة  ، وبخاصة مديريـة اآلثـار     ،بشخصية الموصل العمرانية  

  . واألوقاف، والجامعة،لعمرانيا
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إن مدينة الموصل من حواضر الشرق المعروفة، ولها صفحات مجيدة في تاريخ 

اإلسالم وفيها آثار كثيرة متنوعة من جوامع ومدارس ودور حديث ودور قران وخزائن 

 قام به أهلها من خدمات جليلة للعلم والدين وقد حظيت المزارات على كتب تشهد بما

مختلف المراحل باالهتمام الرسمي والشعبي باعتبارها من المعالم االثارية الدينية 

  ؟..والحضارية وهذا موجز عنها 

 * 

ح بن  اشتهر في الموصل عابدان باسم الفتح الموصلي، األول أبو نصر الفت

 هـ والثاني أبو محمد الفتح بن محمد بن وشاح المتوفى ٢٢٠سعيد الزاهد المتوفى سنة

هـ وكالهما معروف بالزهد ١٧٠سنة 

والتقوى والمزار قديم، جدد في فترات 

  .متباينة وهو اآلن على أفضل أحواله

 * 

هـ ٦٤٦بناه بدر الدين لؤلؤ سنة 

جانبه مسجدا تركت الصالة فيه وبنى ب

واتخذ مدفنا في العهود المتأخرة، وقد 

صانته مديرية اآلثار ألهميته األثرية لكنه 

يعاني من وجود المياه الجوفية النخفاض 

  .أرضيته عن مستوى المباني المجاورة
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 *   

ن الحسن بن في الموصل ثالثة مزارات للسيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد ب

علي رضي اهللا عنهم والقائم منها في الوقت الحاضر هو مزار الست نفيسة المجاور 

  .م١٩٨٦لمسجد شيخ السبعة في محلة الجامع الكبير وقد تم ترميمه في سنة 

 *   

ويسمى أيضا مزار بنات الحسن يقع قرب سوق الصاغة، اشتهر بين الناس أن 

بهم العدو فدخلوا في هذا المكان وفيه بئر، فطرحوا فيه أنفسهم فماتوا أوالد الحسن طل

  . والمعلومات عن هذا المزار متناقضة تفتقر إلى سند موثق

  

 *    

المزار لإلمام إبراهيم بن جعفر الصادق رضي هللا عنه والمدفون فيه هو الشيخ 

وبجانب المقبرة مسجد يعود )قرن السادس الهجري نهاية ال( إبراهيم المهراني الجراحي 
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الى عهد بدر الدين لؤلؤ ثم أضيف إليه في العهد االبلخاني مزار لإلمام إبراهيم شمال 

  . غرب المسجد ومازال المزار قائما وجرى ترميمه مع المسجد

 *   

 هنالك مسجد له ويقال أن  ال يوجد في الموصل مزار لإلمام علي الهادي وإنما

المدفون فيه أحد الرجال الصالحين وفيه آثار تعود إلى العهد البلخاني وفيه نص يشير 

إلى كيفية استحداث المزارات عن طريق الرؤيا دون مسميات ولما كان مقر اإلمام علي 

 الهادي معروفا في سامراء لذلك قيل إن هذا هو أحد أوالده المسمى علي أيضا كتعليل

  . لهذه التسمية التي تذكر بدون ذكر اإلمام

 * 

مازال قائما قرب مسجد المحمودين ويسمى أيضا المحمودين ويسمى أيضا 

الحامدين والمسجد كبير ال عالقة له بالمزار إال باحتوائه له، بنته زوجة الوزير محمد 

  . هـ وقد جدد المزار مؤخرا١٢١٢باشا ألجليلي سنة 

*    

هـ ٦٣٧ويسمى مزار اإلمام يحيى أبو القاسم وهو من بناء بدر الدين لؤلؤ 

  .وجرت عليه ترميمات في فترات متباينة وتمت صيانته بمبالغ طائلة

 * 

والتي ) ٥٨٩– ٥٥٩هـ ( أصله المدرسة العزية التي بناها عز الدين مسعود

الزالت آثارها ماثلة للعيان، ويظهر انه تخذ مزارا في العهود التالية ومعه مسجد صغير 

بجانبه وقد تمت صيانته مؤخرا جاء في بعض المصادر يقول الناس أنه ابن اإلمام 

  .والظاهر انه من أوالده من البطون النازلة) عليه السالم(الحسين 
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 *   

إن المزار الذي يقع في بداية مدخل سنجار هو ليس للست زينب والبناء الحالي    

هـ وتذكر المصادر أن هناك مزارا لإلمام علي رضي ٦٤٤من بناء بدر الدين لؤلؤ سنة 

  .اهللا عنه وال تذكر الست زينب وفيه قبر لشخص مجهول من الفترات المتأخرة

 * 

 جوار منارة الحدباء في الجامع الكبير جرى ترميمه في اآلونة األخيرة وهو يقع

  .في األصل المدرسة النظامية وفيه الكثير من اآلثار التي تؤرخ لعمارته طوال العصور

 *   

قيل أن هذا مرقد العباس بن مرداس السلمي ولكن المصادر تشير إلى أن الشيخ    

بار الصالحين وليس من أوالد األئمة الكرام أما بناؤه كان في القرن العاشر عباس من ك

  .الهجري وسمي بالمستعجل ألنه كما يقال تستجاب دعوة زواره سريعا بإذن من اهللا

 *    

إن هذا المزار ليس له وجود في حضيرة السادة وإنما كن موقعه خارج السور    

دينة الموصل قرب الباب ألعمادي تحيط به المقابر وقد تداعى لذلك نقل آثاره إلى الشمالي لم

 على شكل مسجد ٦٨٦المتحف العراقي في بغداد يعود تاريخ بنائه إلى العهد االيلخاني سنة 

  .ومحرابه الرخامي الكبير كان معروضا في القاعة اإلسالمية في المتحف المذكور

 *    

م وهناك عدد ١٩٧٧ يقع في قرية علي رش مبنى بني حديثا ويعود تاريخه إلى سنة 

من المزارات المبنية حديثا كمزار اإلمام علي الرضا في قرية تيس خراب ومزار اإلمام العباس 

في قرية العباسية ومزار اإلمام العباس في قرية بازوايا ومزار اإلمام العباس في قرية الخضر 

لية مركز ناحية النمرود ومزار اإلمام علي بن أبي طالب في قرية منارة الشبك، كلها والبساط

إن المزارات التي اشرنا . حديثة العهد ال آثار فيها بعضها شيد خالل السنوات القليلة الماضية

إليها هي نماذج من مزارات كثيرة في الموصل تحول بعضها إلى مساجد وبعضها مازال قائما 

  . بذاته
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المال عثمان  (      يقول الدكتور عادل البكري في ختام مقدمته للطبقة الثانية من كتابه            

وعسى أن أكون قد أنصفت الرجل بعد مضي تسع وثمانين سنة على رحيلـه              ) الموصلي

  .وأن أكون قد قمتُ بشيء يستحق الذكر

  
ي عادل وطب نفساً فقد تحقق رجاؤك وأنصفت الرجل أي إنـصاف                أقول أبشر يا أخ   

وقمت بما يستحق الذكر والشكر والثناء بعد مضي هذه الحقبة الطويلـة علـى رحيلـه                

خاصةً وأنه قضى الفترة األخيرة من عمره معتكفاً في جامع الخفافين في زمن قلت فيـه          

 وخُلطائه فكان جهدك كبيراً     وسائل اإلعالم وبعضها قضى ورحل معه وبعده معظم معارفه        
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وعملك حقيقاً بالذكر فقد أظهرت وكشفت الحجاب عن هذه الشخصية الموصـلية الفـذّة           

وهذا العمالق الذي شغل الناس وأثار إعجابهم ومألتْ أحاديثه الدنيا كما فعل المتنبي من              

ألوحـد  ويكاد عملك هذا وكتابك عن هذه الشخصية الفذة يعد في أيامنا المـصدر ا             . قبله

وقد أحسنت صنعاً حـين لـم       . الذي يلجأ إليه من يريد التعرف على هذا الضرير الجبار         

تكتف بكتابك األول عنه بل واصلت الجهد والتحري المضني حتى وصلت فـي الطبعـة               

األخيرة إلى حد بيان أخبار هذه الشخصية الفريدة وهذا العبقري الذي فاق األقران وبلغ              

سن أن يتم المرء عمله ويتقنه باذالً في ذلك أقصى الجهود فهذا           في نبوغه العنان وما أح    

نبينا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم يقول في الحديث الشريف إن اهللا يحـب إذا عمـل                 

  :أحدكم عمالً أن يتقنه أو كما قال عليه الصالة والسالم وهذا شاعرنا يقول فيحسن

  على التماِمكنقِص القادرين       ولم أر في عيوب الناس عيباً 

   فها أنت ذا قد أكملت وأتممت وأتقنت وحسناً ما فعلت ونحن لما قمت به من الذاكرين                

الشاكرين وقد كان عملك هذا كفرض الكفاية فلو لم تقم به لكنا نحن جميعـاً مقـصرين                 

تجاه هذه العبقرية الفذة والشخصية النادرة التي ظهرت بـين ظهرانينـا وفـي ربـوع               

 فحق لنا أن نفخر بها وبك وطوبى لكل العاملين الكاشفين عن الكنـوز              الموصل الحدباء 

وختاماً أرجو أن تسمحوا لي أن أقـول        . قبل أن تضيع في غياهب النسيان وكر الحدثان       

  ناظماً 

ــسائل   ــا ال ــا أيه ــا ي   حياتُن
  

  بحر عميـقٌ مـا لـه سـاحلُ        
  

ــه  ــدارنا موج ــا أق ــد مح   وق
  

ــلُ   ــُل والناب ــتلط الحاب   واخ
  

ــدال شــيء مــن  ــه خال   أحوال
  

  بل كُل شـيء وحائـٌل زائـلُ       
  

ــه  ــرض أخالقَـ ــا يفـ   لكنمـ
  

  فينا األبـي الراشـد الفاضـلُ      
  

  وإن بـــدا الحـــقُ بـــأنواره
  

ــل  ــقُ الباط ــيزهق ويمح   س
  

ــه   ــرم أعالم ــشعب إن ك   وال
  

  فهو الرشـيد البطـُل البـاذلُ      
  

  يبقى عليـاً رغـم أنـف العـدا        
  

ــاذلُ  ــذل الع ــدا أو ع   وإن ع
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ــان  ــشيخُ عثم ــائُلوال ــا س   بن
  

ــادُل؟  ــنكم ع ــن بي ــم م   أيك
  

ــا ــا هــو البكــري خــٌل لن   قلن
  

  بجهـــده يعتـــدُل المائـــُل
  

 ــر ــيخنا زاه ــا ش ــدركم ي   وب
  

ــلُ    ــره آف ــدر غي ــُل ب   وك
  

  لــم تتــسع موســوعةٌ علمكــم
  

ــُل ــُل الهائ ــسعه الجب ــم ي   ول
  

  يا شيخُ يـا مـن ذكـره ثابـتُ         
  

ــلُ  ــواكم حائ ــن س ــر م   وذك
  

  ما ينفـع النـاس بهـم ماكـثٌ        
  

ــُل ــم زائ ــاِض به ــد م   والزب
  

ــلُ  ــالم والجاه ــستوي الع   ال ي
  

ــلُ  ــشبهه الغاف ــب ال ي   والخ
  

 ــر ــه زاه ــن عليائ ــيس م   وق
  

ــلُ  ــوه باق ــدنو نح ــيس ي   ول
  

  في جنة الفـردوس نـم هانئـاً       
  

ــلُ   ــل العام ــل ذا فليعم   لمث
  

ــا   ــدباء أم لن ــُل الح   والموص
  

ــادلُ  ــبكم عـ ــا بحـ   وكلنـ
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     لم يكن العالج الطبي أواسط القرن الماضي المنصرم وما بعده على ما هـو عليـه                

اآلن من تنوع في األدوية وتخصص دقيق لألطباء وآالت الكترونية وكهربائية متنوعـة             

. لجسم بأدق التفاصـيل ومعالجتـه     للعالج أو إلجراء العمليات الجراحية وتصوير باطن ا       

فالناس تراجع هذا وذاك أمالً بالشفاء عند أحدهما فمنهم من يقاد إلى المراجعة المعينـة          

وال حول وال قوة له فيها إذا كان صغيراً أو سقيماً ال يقوى على بيان رأيه ومـنهم مـن    

وسأذكر بعـض  يذهب إلى الطبيب أو المداوي والمعالج من أرباب الطب الشعبي بإرادته            

  -:من الحاالت التي مررت بها وعايشتها ومشاهدات لي أيضاً في ذلك منها

    عانيـت مـن

التراخوما في طفولتي وكانـت عينـي       

تؤلمني وعولجـت بوضـع المحلـول       

في عيني وهـو    ) صبغ أجديد (المسمى  

سائل أحمر اللون ولمرات عدة وعندما      

ة رأسـي   يسيل على وجهي نتيجة حرك    

الرافضة للعالج يصبغه باللون األحمـر      

  .إضافة إلى محجري العينين والجفون



–حينما كنت طالباً فـي كليـة اآلداب         

جامعة بغداد في أوائل الستينات راجعت      
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في بغداد والموصل أطباء العيون لمعالجة التراخوما المزمنة لدي ولم أجد فائدة حـسية              

وفي إحدى العطل الصيفية في  . ذكر حيث إقتصر العالج على القطرات الدوائية والمراهم       ت

) عدلـة الحكيمـة   (الموصل فقد ذكروا لي المتطببة والمعالجة المفيدة وذلك فـي بيـت             

  .التراخوما وغيرها-لمعالجة مثل هذه الحاالت

عزمنـا علـى        وكان قريبي الطالب معي في جامعة بغداد يشكو من نفس األعراض ف           

الذهاب إليها وذكرونا أن عالجها موجع ومؤلم ولكنا صـممنا علـى الـذهاب للعـالج                

كان بيتها يقع في محلة السرجخانة خلف موقع عمـارة البلديـة            . المطلوب في الصباح  

الحالية مباشرة وطريقة العالج والتداوي بالتمدد على الظهر وتقوم هي بقلب الجفن على      

ة تقوم بحك وإزالة حبيبات التراخوما الملتصقة بباطن كل جفن وذلك اصبعها وباليد األخر  

وقلع الحبيبات من موضـعها الـذي تربـت         ) حلوى األطفال -السكر الصلب (بقطعة من   

كما قيل لنا، ويستعمل هذا النوع من السكر منعاً للتلوث وكانت هـذه             .....ورسخت فيه   

 وبالطبع كانت من دون تخـدير كمـا   جوازاً مؤلمة جداً وتحملناها على مضض ) العملية(

هو معروف ثم عمدت إلى وضع قطرات من سائل ال نعرف كنهه في العينين وكان ألمـه             

يـشماغ أو  (ثم شدت عيوننا بقطعة من القماش  . شديداً أيضاً بوضعه فوق جروح الجفن     

ـ            . في حينها ) ما شابه  ك وأخذنا معصوبي األعين كل إلى منزله على أن نعودها بعـد ذل

وتكرر وضع قطرات الـدواء     . للتداوي يومياً في الصباح ألن أشعة الشمس تؤذي العين        

في العيون واالنتظار قليالً لفحص الحالة من قبلها ثم نغادر ونعود إليها عبر األزقة سيراً           

على األقدام من دورنا في باب البيض وحتى بيتهـا الواقـع فـي الـسرجخانة والـذي           

وخالل ثالثـة أيـام     ) رحمها اهللا (ي إستفدنا كثيراً من عالجها      يستوجب ذكره أنني وقريب   

  .معدودات في الصيف آنذاك

         الزهرة المعروفة وكنا نجمعه في صغرنا أحياناً من أراضي المقابر الممتـدة 

مقابل منطقة باب البيض حيث تزهو أرضها بالخضرة في فصل الربيـع عنـد سـقوط                

) الكَطـب (و) البجنجل(وكذلك  ) الحرمل(تنمو فيها نباتات    األمطار وكانت أراضي المقابر     
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ذو األشواك الحادة التي تنغرز في األقدام الحافية ونقفز على أثرها من شدة األلم ونعمد               

يتجول في األزقـة مناديـاً علـى      ) زهرة البيبون (إلى رفعها كذلك كان البعض من باعة        

. وكنا نشتري منها لقاء مبالغ يـسيرة      بضاعته التي يحملها لبيعها بمقادير يتفق عليها        

أثبت غلي البيبون بالماء الحار وشربه فائدة معروفة ألمراض البـرد والـصدر للكبـار              

ودخل في كثير من مركبات األدوية المصنعة في المختبرات ومعامل األدويـة             . والصغار

ـ              ت فـي   العالمية ويبدو أنه كان معروفاً لدى الشعوب القديمة وإلى الوقت الحاضـر كن

أما طعمه فنتالفاه بإضافة السكر إليه ليتبدل       . صغري ال أستطيع رائحته وأتردد في شربه      

  .وهناك من يستسيغه من دون سكر إذ أن فائدته تكون أكثر كما يقال؟. طعمه بذلك

         تي رحمها اهللا تشكو من الربو المـزمن الـشديد وغيـره وكنـتكانت جد 

يت بوضع الحجامة لها على ظهرها وهي عبارة عـن أقـداح            أشاهدهم يعالجونها في الب   

وذلك بوضع قطعة من الصوف أو القطن فيها وحرقهـا ثـم            ) بياالت الشاي –استكانات  (

وضعها على ظهرها وهي منكبة نحو األمام وتتم بوضع عدد من هذه األقداح وإنتظارها              

ة تـذكر لهـا أم ال ؟     لكي تسحب الجلد وما فيه كما معروف وال أدري إن كانت ذات فائد            

ولم تتحسن صحتها بصورة مريحة حتى      . ولكنها استعملتها مرات عدة بين آونة وأخرى      

  . وفاتها

          كنت الحظ في طفولتي عم والدي الكبير السن آنذاك وباستغراب يصنعون له 

العلق من حول عينيه لسحب الدم منهما وكان يشكو من آالم شديدة في عينيـة نتيجـة                 

دمته العسكرية الصعبة في الحرب العالمية األولى بسبب سوء التغذية وانعدام النظافـة      خ

والبرد والحر الشديدين والحالة النفسية للجميع من أمثاله ووضعهم المزري في ظروف            

ويقال أن البعض   . الحرب والأدري في حينها إن كانت هذه الممارسة ذات فائدة له أم ال؟            

م من الجسم نتيجة ارتفاع ضغط الدم لدى الـشخص ولـم يكـن    كان يستعمله لسحب الد 

  . الخطير آنذاك والذي قضى الكثير منهم نحبهم من جرائه يعرف كنه هذا
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           وكانت تطبخ بواسطة الماء المغلي الحار وتستعمل من قبل البعض 

لين (م وهو ما يسمى    لمعالجة نقص الكالسيوم عند األطفال أو الكبار أيضاً لهشاشة العظا         

المتخلف من الطبخ بعزله عـن الـدهون ويتناولـه          ) المرق(حيث يصفى الماء    ) العظام

المريض بأساليب عدة كالشرب أوالثريد فيه وقد ثبتت صحته ونجاحه في الحاالت التـي           

  . استعمل فيها من قبل الناس

         ليـه لمعالجـة     يستعمله البعض بعد طبخه دقيقة وإضافة عسل النحل إ

التبول الالإرادي عند األطفال ونقص الكالسيوم ولين العظام عند اإلنسان وهـشاشتها إال      

  . أن البعض يحذّر من سوء استعماله لهذا الغرض ألنه يولد الحصى في الكلى

          ض والفَلسالخ أنـاس   ... لكسور العظام وما يتعلق بها كالفَطر والر

من الخبرة، تراجعهم الناس وهي آمنة الجانب إلى صـالحهم ونتـائج            على جانب كبير    

وقد ) المجبرين-المجبر(ويعرف أحياناً من يقوم بهذه المهمة اإلنسانية الطابع         . عيادتهم

عرف أكثر من واحد في ذلك والذي ذاع صيته وقابليته في هذا المنحى كل من األخـوين    

كما عرف غيـرهم فـي القـرى        . هما اهللا  رحم -وعبد الغني - أبو عزت    -المشهورين  

وغيرهما وطريقتهم تعتمد   ) الفاضلية(حالياً أو في    ) السادة وبعويزة (واألرياف كالذي في    

. كثيراً على المهارة والممارسة ومعرفة هيئات وتشريح العظام والهيكل العظمي لإلنسان          

سنين وفي رفع وإزالة    وقد أفلحت أساليبهم كثيراً في معالجة ومداواة الناس لعقود من ال          

  . آالمهم الجسدية

   وإن المرحوم أبو عزت كحقيقة أعرفها كما يعرفه غيري كان ال يتقاضى أجـراً عـن               

الخ ويمتنع عن أخذ    ....المعالجة ويقتصر على مبلغ المعالجة كالجبس واللفاف والالصق       

  . ذلك ممن يلحظ عليهم ضعف الحال

    رضية ومعالجتها بالرقية والعزامة في الموصل     ويختص بهذه الحالة الم

 وتقع دورهم التي يذهب إليها الناس للمعالجة فـي          - بيت سيد توحي   -األسرة الكريمة   

 وكَحالة عايشتها وشاهدتها كانت لوالدي رحمه اهللا حينما       -باب سنجار -محلة المشاهدة   
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ئة التي أصـابته وهـو      إنتفخ جانباً من وجهه وأحمر لونه وقلقنا عليه من الحالة الطار          

كبير السن واستدعينا الطبيب له ولم يفلح عالجه ثم الطبيب الجراح الذي شعرنا أنـه ال           

يقدر أن يصل بنتيجة مفيدة ومرضية ثم استقر الرأي من قبل الحضور على الذهاب بـه              

إلى بيت سيد توحي وفعالً خالل أيام معدودة من العزامـة تبـدل حالـه وزال االنتفـاخ                

  .رار من وجههواالحم

         من التوصيات لألم التي لديها طفل رضيع في الشهر الرابع أن 

فـي أوائـل الـشهر      ) ورد البـاقالء  (ال تخرج به إلى البرية والحقول ألن شمه لرائحة          

أواسط الشهر الخامس يصيب بإغماء الخطـر علـى         ) نبات الشعير (الخامس أو رائحة    

  .ويصعب عالجه-قبته كما يقالتنكسر ر–حياته حيث 

    من الحاالت المرضية أو الوعكـات الـصحية التـي 

أصابت وتصيب العديد منا في مراحل عمرية متباينة وألسباب متنوعة لها كان الفرد من              

جرائها يعاني من أوجاع باطنية إضافة إلى تقلصات وتشنجات مؤلمة في جسمه نتيجـة              

  .ة جسمانية أدت إليها دون سابق إنذار كما يقاللحرك

كانت بعض النساء الكبيرات السن والممارسات الخبيرات بمثل هـذه الحـاالت            

الطارئة يعالجها باستعمال أصابع اليد في موضع السرة وتحريكهـا بحركـات معلومـة              

دهونـة  لديهن مع قراءة آليات من القرآن الكريم وتكون المنطقة المحيطـة بالـسرة م             

وبذلك تعاد عقدة السرة إلى حالتها األصلية أي موضعها التي          . بالزيت للترطيب والتليين  

الحالـة  . كانت عليه ويرتاح اإلنسان المصاب من جرائها بعد معالجتـه بأقـصر وقـت             

واألطبـاء ربمـا يـستهينون بمثـل هـذه          . معروفة وأثبتت فاعليتها كثيراً بين الناس     

  . لجات ناجحة كما رأيت وسمعت عنهاالمعالجات؟ إال أنها معا

    حالة مرضية معروفة تصيب الكثير من األطفال والـصبيان فـي الغالـب 

ويكون لون عيني الشخص المصاب صفراء اللون وربما كان للمرض إسماً علميـاً فـي     

أو لـشريان خلـف أذن الـشخص        )  دمار -وريد(وتتم معالجته بجرح    . الغالب لشيوعه 
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ه لكي ينزف قطرات عديدة من الدم المائل للون األصفر؟ والشريان أو الوريد             المصاب ب 

الخ ويتعافى اإلنسان من األطفال أوالصبيان والشباب       ....يعرف موضعه الشخص المعالج   

في الغالب من هذه العملية التي أثبتت فاعليتها لدى األمهات وليس فيها محاذير كما قيل               

  . هلنا فيشتهر بيت ساري بمعالجت

               كان القمل منتشراً عند الكثيرين من الناس في شعر رؤوسهم وكـان لـدى 

وكنـا نـشاهد بعـض      . الفتيات الصغيرات أكثر من الفتيان بسبب كثافة شعر رؤوسهن        

وكثرتـه  . الطالب الجالسون على الرحالت أمامنا في الصف والقمل ظاهر على رقـابهم           

لتنظيف كالصابون والمنظفات من مساحيق ومـواد       آنذاك كان بسبب قلة النظافة ومواد ا      

كان النفط آنذاك عالجاً ناجحـاً      . قاصرة تقضي على القمل واشباهه من الشعر والمالبس       

وتتم معالجته وجود القمل وقتله في المدارس       . في أواسط الخمسينات من القرن الماضي     

دعو القمل إلى الهـرب     وذلك بصب نقاط منه على الرأس مما ي       ) الكاز(االبتدائية بالنفط   

وكانت . والقمل يتغذى بدم اإلنسان   . خارج فروة الرأس ويجعل التخلص منه أكثر سهولة       

عادة تمشيط األمهات لبناتهن في ضوء الشمس للتخلص أيضاً مما في شـعورهن مـن               

وعندما تعثر  . والمعروف أن القمل يسبب مرض التيفوس     ) بيض القمل (القمل والصواب   

ي أطفالها من القمل على واحدة تعمد إلى وضعها بين إظفـري إبهاميهـا              األم حينما تغّل  

وتسحقها مع حركة بشفاهية هوائية أقرب إلى الشهيق باالنتصار عليها وتخليص طفلها            

  .منها ومن إزعاجها له فيشعر باالرتياح والتوقف عن حك رأسه أو تحت مالبسه

    م بواسطة استعمال قطعـة مـن    وتت) الفجخ( والمعروف بتسمية

القطن أو الصوف بعد حرقها كمادة معقمة ووضعها على موضع الجـرح بعـد تثبيتهـا             

  . وشدها على الرأس المصاب والحالة أثبتت فاعليتها في حينها

        وتتم معالجتها بطرق شتى من شخص آلخر وحسب تقبله لألمر

 أو ما شابه ومنهم من يستعمل شد الخيط عليها بشدة           فمنهم من يستعمل الكي بالسيكارة    

وتركه أليام وتسقط من ذاتها النقطاع تغذيتها من قبل الجسم كمـا يبـدو لنـا والحالـة      
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آليات من القرآن الكريم واألدعية المختارة إلزالة الثأليـل         ) العزامة(األخرى هي القراءة    

 أناس معينون وتكون في أيـام       وهذه الطريقة يختص بها   . وحكها بواسطة بذرة الشعير   

معينة من األسبوع أو الشهر تتعلق بالقمر وتوقيته في السماء وأعرف حالة لقريبتي أن              

كفها كان ينتشر عليه الثأليل وعالجته عند األطباء كثيراً دون نتيجة وذكر لهـا هـؤالء                

ألسـبوع  المعالجون ببذرة الشعير وخالل أسابيع من مراجعتها لهم في أيام معينة مـن ا             

  .زال الثؤلول الذي يشّوه ظاهر كفها

       يستعمل الزالته من الكلى أو المثانة مواداً نباتية تخلط مـع بعـضها 

ومقدار الشعير وكرافس   ) شعيرات الذرة (بمقادير يعرفها المجربون وتتكون شعفة الذّرة       

 إلى إضافة الماء إليهـا      وما شابه من نوع بري ويعمد     ) وهو نوع ينبت في اآلبار    (البير  

وغليها على النار وبعد فترة يصفى المحلول الناتج منها ويبرد ويقوم بـشربه بمقـادير          

لعدة أيام وتكون النتيجة مفيدة وقد استعملتها قبل سنين عديدة فهـي سـوائل مـدررة                

  . وطاردة للرمل الكلوي إال أن طعمها ورائحتها غير مستساغة كلما مضت عليها األيام

:-        ه تسمى صبغ سقطّيصبر سـو  ( توضع مادة عطاريه مر

على حلمة الثدي للمرأة المرضعة ولون هذا الصبر هو األحمر القريب من لـون              ) قطره

الحلمة وبسبب مرارته الشديدة يعزف الطفل عن الرضاعة من ثدي أمه ألنه اليستسيغها             

  . فلة بعمر سنة ونصف السنةوعادة ما تكون للطفل بعمر السنتين وللط

:-      وهـي معروفـة    ) حب عصفور ( يستعمل مادة عطارية تسمى

لمداواة الدمامل أو الجروح المتقيحة حيث توضع عليها بعد عجنها وتـشد بالمـشدات              

المطلوبة لذلك وتكون النتيجة حسنة إذ تعمد هذه المادة إلى سحب القيح من الدمامل في               

أن تكون قد أصبحت جاهزة النفتاح الجلد من عليها نتيجـة تفاعلهـا معـه               الجسم بعد   

  . وتليينه

كما تستعمل مرارة الخروف بعد إزالة السائل منها جزئياً ووضعها فـي أصـبع             

القدم المجروحة نتيجة التعثر في الطريق بسبب الحفى لألطفال والصبيان وقد استعملتها            
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جابية ألنها تعقم المكان المـصاب وتعزلـه عـن          في حينها وأظن إن كانت لها نتيجة إي       

محيطه الخارجي وكان هذا بسبب قلة المراكز الصحية والعالج وكان كما يقال شيء خير              

  . من ال شيء

:-         كان يستعمل زيت الخروع المعـروف وطعمـه غيـر مستـساغ

رائحتـه غيـر   وبعضهم كان يضغط على أنفه ومنخريه بأصبعيه ليتمكن من تجرعه ألن           

  . مقبولة 

:-           ويراد به تساقط شعر الرأس على شكل شبه دوائـر أو أشـكال غيـر

سم وألعمار مختلفة فهي تصيب الصبيان والـشباب        ٤-٢منتظمة يتراوح قطرها ما بين      

ويعمد إلى استعمال الثوم بعـد      ) الخوف المفاجيء والفزع الشديد   (والكبار نتيجة الجفلة    

 إلى قسمين ويحك مكان الشعر المتساقط لعدة دقـائق ولعـدة أيـام أو               قص الفص منه  

أسابيع أحياناً وتكون النتيجة إيجابية عند الكثيرين إذ ينمو الشعر مجدداً ويـتالءم مـع               

الشعر المحيط بالثعلبة وقد رأيت هذه الحالة في أحد صبيان األسرة وتتفاوت مع العـالج    

  .من شخص آلخر وأليام عديدة

:-   تصيب اللثة التهابات متنوعة وكذلك وجع األسنان فيعمـد إلـى 

استعمال الماء الفاتر مع ملح الطعام بعد إذابته فيه ثم يتغرغر اإلنسان به لعـدة مـرات               

وقلع األسنان من الفم يتم في البيـت        . مما يخفف آالمه الفموية والعالج معروف وشائع      

و األخت الكبيرة إلخوتها وأخواتهـا الـصغار بواسـطة          من قبل األم أو الشقيق الكبير أ      

كما يراجع الحالق كـذلك إن  . أصابع اليد أو الخيط أو من قبل الشخص نفسه في الطالب     

  . وهي أداة قلع للمسامير أو ما شابه) كالبتين(إحتاج األمر إلى 

:-وذلك للطفل الرضيع ويتم بحلب قطرات من حليب الجاموس في 

  . فيه

:-  حديث الوالدة ويتم بشواء بصلة وتعصر قطرات من مائها فـي

  . وال ضرر من استعمالها. أنفه فينفتح إنسداده ويصبح طبيعياً
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           شاهدنا في طفولتنا بعض األطفال وهم يلهمون ذرات التراب مـن

الهـش بواسـطة    ) رمر الموصلي الم(األرض وبعضهم كان يعمد إلى حك حجارة الكلس         

شفرة أو سكين ثم يعمد إلى وضع الذرات المتناثرة منه في فيه ويتلذذ بطعمه وقد عرفنا               

الحقاً أن السبب في ذلك هو لتعويض نقص الكالسيوم في جسم الطفل وتبـدو أن هـذه                 

  .الحالة التي يتصرف بها الطفل بهذا األسلوب غريزة أو تقليد لغيره

           بعد تنقيته لسرة الطفل حديث الوالدة لكي تجف وتنفصل ومن 

  .المعروف أن الرماد مادة معقمة نتيجة حرق مواده العضوية

: -             التي هي مرض جلدي من أنـواع األكزيمـا تعـالج بـالقراءة 

والرقية لها وبحك سطحها باإلبرة على شكل حزوز أو خطوط طولية وعرضـية وربمـا               

  . نها أخذت التسمية كما تدهن بزيت الحنطة المتخلف من حرق حبات الحنطةم

:-      يستعمل ألوجاع البطن المختلفة ولكل حالة خلطة من مواده العديدة فهـو 

يتكون من الرزنايج واآلنسون والبيبون وسكر النبات وقشور الرمان والدارسين والحلبة           

  . وغيرها العديد من المواد العطارية

-      يلحظ مما ورد من أمثلة وحاالت أن المداواة والعالج بالطـب الـشعبي يـسير 

موازياًَ أو جنباً إلى جنب مع علوم الطب الحديث وتقنياته المتطورة ولكل منهمـا رواده               

وهناك العديد من الناس من يراجع االثنان وحسب الحالـة التـي            . ومعتقدوه دون ضرر  

هم فقد خضعت لعالج الحجامة الحديثة وقبلها عولجت بالثوم         يعاني منها الشخص وأنا من    

ــه  ــت من ــذي أصــابني وبرئ ــة ال ــداء الثعلب ــره ل ــوي . وغي ــذلك الرمــل الكل وك

الخ على مدى سنين عمري باألسـلوب التقليـدي الـشعبي وكـذلك             ........والتراخوما

  .بواسطة األطباء االختصاص في اختصاصاتهم المختلفة والمتباينة ولحاالت أخرى
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          تعد العالقة بين الحمى والكنه العامل األساس الستقرار العائلة العراقية وبخاصة           

إنها تلعب دورا كبيرا في استمرار هذا االستقرار أو الوصول إلى نهاية المطاف أال وهـو                

، ة والعيش في دار مستقلة أو ابغض الطرق وهو الفراق والطـالق           خروج االبن من العائل   

وغالبا ما كان دافعا كبيـرا  ، لقد لعب المثل دورا كبيرا في  تهدئة األمور بين الحمى والكنه  

وفد حفـظ لنـا     ، للتراجع عن كثير من المشاكل االجتماعية التي تحدث في العائلة الواحدة          

 التي تظهر حقيقة هذه العالقة التي كانـت علـى مـر    التراث الكثير من األمثال الموصلية    

األزمنة يشوبها  الريبة والشك وعدم االطمئنان إلى الشخص المقابل بوصـفه علـى اقـل                

  . تقدير إن لم يكن عدوا فهو منافس يجب التغلب عليه والحد من قدراته

  أصل العالقة بين االثنتين* 

سبب تافها ومبالغ فيه لغرض النيل من الطرف تتسم هذه العالقة بالتوتر وغالبا ما يكون ال

  اآلخر

 حمي وكني  

  يقال في وصف المتنازعين على الدوام

 الحمي ما تحب الكني  

  يقال للمتنافسين في كل شيء 

  البغضاء للكنه* 

تستغل الحمي الصفة التي تمتلكها بكونها حكما على أفعال الكنه والتي في اغلب األحيان 

  ال تنال رضاها 

 بنتال قصغجت العصغ   

  تقال لمن تاتي متأخرة وتستأثر بكل شيء وتتقدم على اآلخرين
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  العصر: العصغ

  شيدت لها : بنتال 

  القصر: قصغ 

 لما تتمكمك الكني ينغلق باب الجني  

  المقصود المتباطئ في أعماله وقد فاتته المكاسب

  تتحرك: تتمكمك 

  الجنة: الجني

 التمدح الكني بيوما وال الراعي بسنتو  

  تسرع في مدح احد قبل ان تختبره  وتجربهال ت

  الكنه: الكني

  الليلة األولى لها: بيوما 

  في أول اشتغاله عندك: بسنتو 

 ياكني ال تجنيين كل الخلق جاها بنين  

  يقال للمغتر بما ملك وظن انه انفرد بذلك وحده 

 أقلكي ياكنتي أسمعي ياجارتي  

  ريقال المثل عندما يخاطب له شخص والمراد شخص آخ

  يأقول لك: أقلكي 

 العيال عيالي والكني حمالي  

  المقصود المتطاول على غيره وعلى الضعيف الصبر

  العداوة للحمى* 

بوصف الحمى هي الحكم والخصم فأن العداوة مستمرة وان تتخللها فترات هدنة كاذبة 

  فهي في الحقيقة اللتقاط األنفاس ورد الصاع للطرف اآلخر

 زوليه جت أمك زايرة دفرشلها الكونيةجت أمي زايره دفرشلها ال  
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  المقصود باألولى الزائر المرغوب به والثانية للزائر غير المرغوب به

 قلوال للحمي يا حمي ما كنتي كني قالت كنتو وأنسيتو  

  يقال لمن ينكر على غيره عمله وهو قد عمل أسوء منه

  قالو لها: قولوال 

  الم تكوني: ماكنتي

  كنت: كنتو

  لكنسيت ذ: نسيتو

  المحبة الوحيدة للحمى* 

لكل قاعدة شواذ وهذه هي المحبة الوحيدة التي تصدر عن الحمى والتي سجلها لنا المثل 

  الموصلي

 حميتك أتحبك  

  يقصد به الشخص الذي يأتي على أناس وهم على مائدة الطعام 

  حماتك: حميتك 

  الهدوء* 

  مثل النصر على االثنتيناستراحة الزوج من كل ما جاء في األمثال السابقة والتي ت

 ما أطيبك يا بيت الحمي والكني  

  تقال لمن فضل العزلة على االختالط  بالناس 

  

  

  :لالطالع على المزيد من االمثال مراجعة

  .محمد رؤوف الغالمي، المردد في األمثال الموصلية - ١

  ).في األمثال الموصلية(عبد الخالق الدباغ لهذلي،  - ٢
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تقطن الموصل عشائر مختلفة منها الرحالة التي تنتقل بأغنامها من منطقة إلى            

أخرى كعشائر شمر وطي ومنها المستوطنة في القرى، ويمكن إجمـال أبـرز عـشائر               

الجبور وألبو حمـد    : فالعشائر التي تقطن قضاء الموصل هي     . الموصل ومناطق سكناهم  

الموالي والحديديون وقسم من الشرابيون وقسم من عشائر الدليم والجحيش، في حين            و

أما في قضاء   . يقطن قضاء تلعفر عشائر اليعافرة وقسم من الجبور وآخر من الحديديين          

فـي حـين يـسكن قـضاء        . سنجار فيسكنها عشائر اليزيدية وألبو متيوت وشمر وطي       

  )عرب وكرد(موعة إثنوغرافية مؤلفة من واليزيدية مج. الشيخان اليزيدية والشبك

 تجمعهم العقيدة الدينية والقسم الغالب منهم يسكنون جبل سـنجار ويتركـزون         

حول مراقد ومزارات مشايخهم وأبرزها مرقد الشيخ عدي بن مسافر في وادي التس في              
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يـة  الدناو: الشمال الشرقي من مدينة الموصل، كما يتألف اليزيدية من قبائل عديدة منها           

: والكايدية والهبابات والهكسان والمهركان، أما أشهر قرى اليزيدية في الـشيخان هـي            

باعذرى وعين سفني وبعشيقة إلى جانب قرى أخرى في سنجار، أما الشبك فهم جماعة              

إثنوغرافية كذلك يقطنون في قرى يبلغ عددها قرابة خمسين قرية معظمهـا يقـع إلـى                

 ولغتهم مزيج من العربيـة والكرديـة والتركمانيـة          الجانب الشرقي من مدينة الموصل،    

شريخان ويارمجة وكوكجلي   : ويعمل معظمهم في الزراعة وتربية الحيوانات ومن قراهم       

  .وبايبوخ وبعويزة وغيرها

بينما يسكن قضاء دهوك عـشائر المـزوري وقـسم مـن عـشائر المعـامرة        

) الرحالـة ( تعرف بالكوجر    والشرابيين والدوسكي، والعشيرة األخيرة يتفرع عنها قبائل      

ومن أفخاذها كودان وشرفان وقليان وأرتوش والعشيرة األخيـرة يقطـن أغلـبهم فـي         

زيروان وشرفان ومهمران، ويسكن أيضاً فـي العماديـة         : العمادية ومن أشهر أفخاذها   

: في حين سكنت قضاء زاخو عـشائر      . عشائر برواري باال وبرواري زيو ونيروه ريكان      

أمـا المـستوطنة    . ندية والكلي والهاجات والزيوكية وهي عشائر رحالة      السليفاني والس 

عشائر الـشوش والـسورجية أمـا    : فهي اليزيدية والخليالن األكراد وقطن قضاء عقرة   

  .الزيبارييون والبارزانيون: العشائر التي تقطن قضاء الزيبار فهم

ـ          ي مـن   وحاولت الدولة إستمالة رؤوساء العشائر عن طريق تفويضهم األراض

وعلى الرغم من أن الدولة تركت أمر       . أجل التوطن واإلستقرار والتي بدأها مدحت باشا      

إدارة العشائر خارج الترتيبات اإلدارية حيث أنها تدار من قبل شيوخها وفقـاً للعـادات               

غير أنها حصرت مهمة تعيين الشيوخ بيـدها حيـث يـتم تعييـنهم      . واألعراف السائدة 

ط معينة يلتزم بها الشيخ، وعدت الدولة أفراد العشائر مكلفين         بفرمان سلطاني وفق شرو   

وكـان  ". الوسـات "بدفع الضرائب وأوجدت دفاتر خاصة لكل عشيرة في الوالية تسمى           

إرتباط العشائر يتحدد ضمن إطار السنجق الذي تسكنه القبيلة فيكـون إرتبـاط الـشيخ               

الدولة بعض األلقاب للـشيوخ     ومنحت  . بسنجق بك اللواء واألخير يرتبط بدوره بالوالي      

المتنفذين أمثال الشيخ فرحان شيخ شمر الجربا الذي أعطي لقب باشا وحدد له مرتـب               
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ليرة تركية، كما جعلت قرية الشرقاط مسكناً له ولعـشيرته مـن            ) ٢٥٠(شهري مقداره   

ومن أجل إحكام سيطرة الدولة على العشائر، فقـد  . أجل القيام بالزراعة واإلستقرار فيها  

م، تقبل من كل والية  ١٨٩٣تم إفتتاح مدرسة خاصة للعشائر في العاصمة العثمانية سنة          

من الواليات العراقية أربعة طالب من أبناء شيوخ العشائر الذين تتراوح أعمارهم بـين              

 سنة وتتحمل الدولة نفقات إقامتهم ومصاريف دراستهم وذلك بغيـة تهيئـتهم             ١٦-١٢

  .لشؤون اإلدارة مستقبالً
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قيل أن المرأة نصف المجتمع والتاريخ يشهد بذلك وهناك اسماء المعة في             

نحو عشرة اآلف حديث، ومنهن ) (التاريخ، فعائشة أم المؤمنين قد روت عن الرسول 

بنائها على قتال خصوم االسالم، ومنهن عائشة بنت طلحة كان لها اسماء كانت تشجع أ

علم واسع باخبار العرب وسكينة بنت الحسين كانت تجالس اآلجلة من قريش ويجتمع 

اليها الشعراء وهند بنت الحسن احدى حكيمات العرب وهناك خولة بنت االزور وأروى 

 في الحروب والغزوات، وكانت بنت الحارث وأم عبد اهللا الكلبية كن يشاركن ازواجهن

زبيدة زوجة الرشيد على جانب كبير من العقل ويذكرها البغداديون اليوم وكان العرب 

حرمتْ علَيكُم ُأمهاتُكُم (:يحلفون بالسبع المحارم وقد وردت أسماؤهن في قوله تعالى

و خَاالَتُكُمو اتُكُممعو اتُكُمَأخَوو نَاتُكُمبو نَكُمعضالالَِّتي َأر اتُكُمهُأمنَاتُ اُألخِْت وبنَاتُ اَألِخ وب

وَأخَواتُكُم من الرضاعِة وُأمهاتُ ِنسآِئكُم ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم الالَِّتي 

ِهن فَالَ جنَاح علَيكُم وحالَِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين ِمن َأصالَِبكُم دخَلْتُم ِبِهن فَِإن لَّم تَكُونُواْ دخَلْتُم ِب

 إن )٢٣النساء) (وَأن تَجمعواْ بين اُألخْتَيِن َإالَّ ما قَد سلَفَ ِإن اللّه كَان غَفُوراً رِحيماً

 في نساء العالمين وحليمة السعدية مرضعته هما تاج) (آمنة بنت وهب أم النبي 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء اال ): ((وسيدات نساء أهل الجنة هن قال 

اربع اسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 

)(()٨(.  

فهن واهبات الحياة على الدهر وصانعات التاريخ منذ االزل ومن أحسن قوالً من        

كيـف  ) الجنة تحت أقدام االمهات   : ( حينما هتف يخلد مجد االمومة بقوله      )(المصطفى  
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ال فَِسر األنوثة حمى ِسر الوجود البشري في هذا الكون وحفظ حياة االنسان فـي هـذه                 

أكرم أمك ثم أكرم أمك ): ((عن احق الناس باكرامه قال    ) (الدنيا، وحين سئل الرسول   

رف سارة زوجة النبي إبـراهيم وهـاجر أم إسـماعيل    ومن ال يع). ثم أكرم أمك ثم أباك  

) أنا أبن العواتك من سـليم :(مفتخراً) (وقصة ماء زمزم بواد غير ذي زرع وقال النبي 

وكان العرب في القرى يعتزون بالمرأة ويظلمونها أحياناً فهـي تحمـل أعبـاء الحيـاة          

 ومن المعلوم أن المرآة    وإنجاب األوالد ومشاركة الرجل في الحياة االجتماعية والمعاشية       

إرمي ثوبج ألخـتج  " في الريف محرومة من الميراث حتى قالوا للتي تتزوج في أمثالهم     

والمـرأة فـي    . معنى ذلك أنها تخرج من بيت والدها ال تملـك شـيئاً           ) ثوبك ألختك " (

 :المجتمع

 محرومة من الميراث  عند وفاة والديها فال يحسبون لها أي حساب    

خارج المحكمة بواسطة المال في القرية عقد الزواج يكون  .  

تعمل في الحقل وتحصد الزرع وتحلب الغنم والبقر والجاموس مع الرجل  .  

 وال ) الصداق( أن وألدها أو ولي أمرها ياخذ السياك أو المهر ويسمى شرعا

  . يعطيها إال النزل اليسير
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:ألكبر سنناً منها وهي محرومة من أختيار الزوج وال يحق لها أنهم يزوجنها ل

أما اليوم فقد ) في الريف(النظر إلى بعضهما فكأنما عليها واجبات وليس لها حقوق 

كناية عن ) جينا على فرس تأكل بيدها(وكانوا يقولون في الخطوبة . تغيرت الحال 

ى المدينة وحدها، وإذا مشت مع البنت المخطوبة وكانت التأكل في المطاعم وال تنزل ال

الرجل فإنها تمشي خلفه على استحياء وكان خُلقها الحياء وقد وصفت النساء بالقوارير 

  :ورحم اهللا الشاعر) رفقاً بالقوارير): ((حتى قال

  أحب الناس لي أمي               ومن بالروح تفديني

  فكم من ليلة قامت على              مهـدي تغطـينـي

لحريم والسنوان اسماء تطلق في الريف عليهن وما أجمل كلمة الحرمة فهي حرمة وا

اهللا المصونة في االسالم أما اليوم ومع اختالط النساء والرجال في االسواق قال 

  أنا ال أقول دعوا النساء سوافراً       بين الرجال يجلن في االسواق: الشاعر

  ون رب السيف والمزراقشؤونهن في بيوتهن كثيرةٌ           كشؤ

والمراة في الريف تلبس في أذنيها التراجي وال أدري لماذا تلبس العران وهو قطعة 

ذهبية مستطيلة الشكل غالية الثمن توضع في االنف بعد ثقبه وهو مزعج رغم انها 

  :تشرب الماء والشاي من خالله اذا كان كبيراً، حتى قال احدهم

     وفيء التراجي اكعد وخدر الجايالخزمة والعران عذاب داللي   

وإذا صادف وإلتقى مجنون وليلى في البرية وجلسوا في فيء التراجي وكان بينهما كالم 

ونظرة وابتسامة وحدث السامح اهللا المرغوب الممنوع وسمع األهل بذلك فإن أهل ليلى 

لعار وال يقتلونها وأهل مجنون يقتلونه كذلك هذا هو العرف السائد في الريف غسالً ل

  .تأخذهم في دين اهللا لومة الئم وبعد ذلك تكون المصالحة بين الطرفين وينتهي كل شيء
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تسعمائة عام مضت تقريبا، ومنارة الحدباء ما زالت تقف شامخة، تتحدى الزمن     

ال بل تتحدى كل قـوانين      . رياح وعواصف وامطار وزالزل   وتتحدى عوامل الطبيعة من     

ذلك ألنهـا ليـست مـشيدة مـن     . الفيزياء والرياضيات وكل المفاهيم الهندسية الحديثة  

الخرسانة المسلحة بالحديد، وانما مشيدة بمواد بدائية بسيطة، كما انها ليست عموديـة             

انهـا منـارة مائلـة      . هاقائمة ليكون محورها الطولي منطبقا على محور ومركز قاعدت        

بمقدار كبير، ومن ينظر اليها من الجهة الشمالية يخيل اليه انها شيدت اصال بهذا الميل               

وفق دراسات وتصاميم حديثة وبمـواد      

انشائية حديثة وتم تنفيذها باتقان شديد      

لتكون بهذا الميل ولتستقيم على هـذه       

الصورة مـن قبـل شـركات عالميـة         

ت الـصعبة   متخصصة في تنفيذ المنشآ   

هذا التصور كلـه الينطبـق      . والمعقدة

ان . على منارة الحدباء فـي الموصـل      

منارة الحدباء وما فيهـا مـن نقـوش     

وزخارف من الخارج، وما في داخلهـا       

من درج مزدوج اليلتقي احـدهما مـع        

اآلخر اال فـي االعلـى عنـد حـوض          

المنارة، وهي بهذه الرشاقة واالرتفـاع    

ي اعجوبـة    مترا، له  ٥٢لما يزيد على    
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معمارية فريدة اليضاهيها في شكلها وقوامها ورشاقتها وعلوها وتناسب ابعادها والدرج           

 مـن   دانها تفوق اهرامات الفراعنة في مصر،والتي تع      .المزدوج داخلها، نظير وال شبيه    

 من المعالم المعمارية دعجائب الدنيا السبعة، وتتفوق على برج بيزا في ايطاليا،والذي يع      

 ذلك ألن الهرم يستقر على قاعدة واسعة جدا ثم يستدق مع االرتفاع نحو االعلى     .الفريدة

فـان قطـره كبيـر      ) المائل(اما برج بيزا    . تدريجيا مما يوفر لالهرام الثبات والديمومة     

بالنسبة الى ارتفاعه وميل البرج واحد، اي انه يميل عن الشاقول بالكامل لكل ارتفاعـه               

اما منارة الحدباء فهي فعال معجزة انشائية ومعماريـة،        . حدباءالمقارب الرتفاع منارة ال   

 ٥بارتفاعها الشاهق وتقوسها الفريد ومع صغر قطرها نسبيا والـذي هـو بحـدود ال                

أمتار، حتى ليخيل الى الناظر اليها انها على وشك السقوط  ويتملكه العجب كيف انها لم                

 فهل من المعقول او المقبـول اال      . ارعةتسقط لحد االن وهي بهذا االنحناء في قامتها الف        

زا من الرموز الخالدة للتراث    د رم تصنف منارة الحدباء من ضمن عجائب الدنيا او اال تع         

وهي معنية بتـصنيف وتخليـد      ) التابعة لالمم المتحدة  (أين منظمة اليونسكو    . االنساني

الموصل الى المعالم   التراث االنساني والتاريخي اال يجدر بها ان تضم منارة الحدباء في            

المصنفة ضمن هذا التوصيف وترعاها وتصونها وتطور محيطها لينسجم مـع قيمتهـا             

الحضارية والتراثية والتاريخيـة، بمـا تمتلكـه مـن امكانيـات وخبـرات فـي هـذا                  

المجال،ولتوجه انظار الناس في كل انحاء العالم نحوها لتكـون قبلـة الـزوار وتحفـة                

 ايضا الى المسؤولين المعنيين بالموضوع والى كافة المهتمين         وهذا النداء موجه  .االنظار

بالشؤون الثقافية والتاريخية والتراثية ليرفعوا اصواتهم ويجلبوا انتباه القـائمين علـى            

هذه المنظمة الدولية الى اهمية ومنزلة وعظمة هذا التـراث الخالـد المتمثـل بمنـارة                

لقـد عانـت    . مغبونة على كل االصـعدة    الشك ان منارة الحدباء     . الحدباء في الموصل  

المنارة من االهمال بشكل واضح، ادى الى حصول تصدعات فيها والسبب الرئيسي لذلك             

هو الكميات الكبيرة من المياه المتخلفة عن الدور المحيطة بها وخاصة التي مناسـيبها              

ا لتتسرب اعلى من االرض التي تستند عليها المنارة والتي تجري في السواقي قريبا منه        

كميات غير قليلة من المياه الوسخة ومن البالوعات العائدة للدور الى اسس المنارة مما              
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هذه الحالة لم تكن في فترات قديمة مـضت         . ادى الى االضرار بتربتها وتغير خصائصها     

فلقد كان استهالك الماء في الدور قليل جدا مقارنة بما هو قائم االن، فقد حصلت زيـادة           

ل طفرة كبيرة في صرفيات الماء بعد انشاء شبكات توزيع الماء باالسالة عبـر              هائلة الب 

  .االنابيب في الشوارع واالزقة في الموصل

 

الى التربة ) الوسخة ومياه االمطار(فاذا تم ايقاف وصول المياه بنوعيها 

قف تبعا لذلك الضرر المجاورة والمحيطة بقاعدة المنارة بشكل نهائي،فعلى االرجح سيتو

الحاصل في المنارة عند المقدار الذي وصل اليه وال يزداد، ويمكن التأكد من ذلك 

 على مدى فترة سنة بعد االنتهاء من اجراءات منع ،بالمراقبة المستمرة لوضعية المنارة

ويتم ذلك باستمالك وازالة الدور واالبنية المحيطة . وصول المياه الى جوار المنارة

مترا ومركزها المنارة، وتسريح االرض  ) ١٥٠(نارة ضمن دائرة قطرها حوالي بالم

ضمن هذه المساحة لتنساب مياه االمطار والمياه المتخلفة من سقي الحدائق الى 

  .االطراف ثم لتنصرف بعيدا عنها في المجاري والسواقي المعدة لتصريفها الى النهر

ها فيما تقدم يتم تطويرها واستغاللها ان االراضي المحيطة بالمنارة والمشار الي

لتكون حدائق جميلة مفروشة بالثيل ومسطورة فيها انواع منتقاة من االشجار الوارفة 

واالزهار، وتشتمل على مالعيب لالطفال ومالعب لالوالد ومساطب الستراحة الكبار، 

ن تكون ا وتحيطها المحالت والمطاعم ومااشبه لخدمة الناس والزائرين والسياح، اي

متنفسا عاما لالهالي وال تحاط باالسوار، ألن الهدف من التطوير واالعمار هو خدمة 

  .االنسان وتحسين ظروف حياته ورفع مستواه المعاشي والثقافي واالجتماعي

  :التوثيق والدراسات 

  _من الضروري التوجه الى اجراء دراسات تتعلق بالمنارة من كل النواحي 

 اعمال الزخرفة والنقوش باشكالها المختلفة والموجودة والتي تشمل: الفنية  .١

على السطوح الخارجية للمنارة، وكيفية تنفيذها وامكانية االستفادة من المواد 
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الحديثة لتقليدها في ابنية ومنشآت حديثة،مع تطوير مهارات الحرفيين والفنانين 

  ........العاملين في مجال الديكور والريازة

ذا المجال يمكن ان ينشط المتخصصون في فن العمارة  في ه–المعمارية  .٢

والمهندسون المعماريون لدراسة الشكل الخارجي والداخلي للمنارة وما تحتويه 

 ......ودراسة تناسب وتناسق الشكل واالبعاد ومقارنتها مع ابنية تراثية اخرى

رة من اجراء دراسات تحليلية شاملة على مواد البناء المستخدمة في بناء المنا .٣

 ......اآلجر والمواد الرابطة ومعرفة خصائصها المختلفة وقوة تحملها

اجراء دراسات انشائية عامة تتناول االسس وهيكل المنارة وتأثيرات الرياح  .٤

 والعواصف والزالزل
كل ما تقدم ذكره من الدراسات يمكن ان تساهم فيه كليات الهندسة باقسامها 

ل الماجستير والدكتوراة وبواسطة مشاريع التخرج المختلفة، من خالل البحوث ورسائ

للدراسات االولية ودراسة الدبلوم، وكذلك يمكن ان تساهم في اجرائها مراكز البحوث 

والمختبرات االنشائية وغير ها من المؤسسات واالفراد المهتمين في انشطة البحث 

  .والدراسة

 

( تبط اداريا بالمحافظ يرأسها مهندس مدني او معماري تشكيل دائرة فرعية تر

 ) ١٥(لديه خبرة في االعمال الهندسية لمدة التقل عن ) يفضل من حملة الشهادات العليا

سنة، مقر هذه الدائرة قريب من موقع المنارة  ويعمل فيها مهندسين احدهما تخصص 

رائط والمخططات العائدة مدني واالخر معماري، ومهمتهم جمع المعلومات واعداد الخ

  .لمشروع تطوير الموقع واالشراف على التنفيذ

البد من التاكيد هنا على ان منارة الحدباء في الموصل هي منشأ تاريخي وتراثي 

حوالي ( ومعماري متميز على المستوى العالمي، وان بقاءها كل هذه المدة الطويلة 

 عاديا فلقد شيدت بروح االيمان ليس امرا) االحدب( وهي بهذا الشكل )  عام ٩٠٠
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قبل واثناء البناء للرجل الصالح ) جل جالله (الصادق والنية الخالصة لوجه اهللا الكريم 

رحمه اهللا فقد كان من اولياء اهللا الصالحين، ) نور الدين زنكي ( المجاهد الزاهد العابد 

كراما لهذا الولي ا) عز وجل (وهذا هو سر بقائها مئات السنين، فهي في رعاية اهللا 

  .الصالح والى ان يشاء اهللا

وخالصة القول، ان ما اصاب المنارة من ضرر هو من سوء تصرف البشر، وذلك 

بالسماح للكميات الكبيرة من المياه بالتسرب الى االرض المحيطة بقاعدة المنارة 

عاد المياه ، فاذا تم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا المقال بإب)وخاصة المياه الوسخة(

متر وبشكل قطعي ونهائي، فعلى  ) ١٥٠(عن المنارة وتربتها ضمن دائرة قطرها 

االرجح سيتوقف التغير السلبي الحادث في هيكل المنارة وقاعدتها، ولربما سوف لن 

فالرجاء عدم اجراء اية اعمال . فقط) روتينية بسيطة (تحتاج اال الى اعمال صيانة 

ا او قريب منها، في الوقت الحاضر، ويكفي ما زاد من حفريات للتربة حول قاعدته

؟، اتركوها بسالم وابعدوا عنها المعاول وعن تربتها !!ضررها بسبب تدخالت سابقة  

  ولو بحسن النية، جزاكم اهللا خيرا

          ا ــنــارتــوال تبلى من        ان،ـلى الزمـــبـي

  رأســة الـــوعـرفـم       اء، ـة شمـامخــش

  ة   ـر نازلـدهـوب الـخط و       ني للخطوب، ـنثـال ت

 ي بأســف ز وــي عــف     ه، ـا اللـــهــادام
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ة واألدبيـة   الثقافيو العلمية م  نعت األوساط   ٢٠١٣-٧-٢٢قبل عدة أسابيع وتحديد يوم      

 أال وهو الدكتور توفيق عزيز عبـداهللا سـيد       ةفي مدينة الموصل شخصية أكاديمية بارز     

لكليـة اآلداب فـي جامعـة       كان خسارة   الذي شكل فقدانه خسارة لها كما       . فتحي البزاز 

 يعد احد ابرز شخصياتها العلمية في مجـال تخصـصه فـي قـسم اللغـة         فهوالموصل  

للغة المساعد إضافة إلى شغله منصب رئـيس قـسم اللغـة      أستاذ علم ا   لكونهالفرنسية  

  . لسنوات طويلةالفرنسية

 وفيها أكمل دراسته    ١٩٤٨ سنة   ولد في الموصل  

لغـة انكليزيـة    /األولية حصل على بكالوريوس     

. ١٩٧٠/ كليـة اآلداب  / جامعة الموصل / وآدابها

 دراسـته العليـا     إلكمـال  سافر الى فرنسا     هابعد

/ لغة انكليزية وادابهـا   / وحصل فيها على  متريز    

/ و متريـز  .١٩٧٧/ فرنـسا / جامعة بول فاليري  

/ فرنــسا/ جامعـة بــول فـاليري  / اداب حديثـة 

/ علم اللغـة  / و  دبلوم الدراسات المعمقة    .١٩٧٧

جامعـة بـول    / علم اللغـة  / و دكتوراه حلقة ثالثة   . ١٩٧٨/ فرنسا/ جامعة بول فاليري  

تولى العديد  .١٩٩٧/ فرنسا/ معهد فيشي و  دبلوم تدريس من      . ١٩٧٩/ فرنسا/ فاليري

 ورئيس لقـسم  ١٩٨٦-١٩٧٩من المهام اإلدارية فكان رئيس لفرع اللغة الفرنسية بين   

.  حتى وفاتـه ٢٠١٠  القسم منذ   إدارة وعاد ليتولى    ٢٠٠٣-١٩٨٦اللغة الفرنسية بين    

 وشارك في عضوية عدد من اللجان  منها لجنة الدراسات العليا في قـسم اللغـة               ترأس  
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التي  الرافدين   آداب تحرير مجلة    هيئةالفرنسية ورئيس اللجنة العلمية في القسم وعضو        

وعضو لجنة الترقيات وعـضو جمعيـة العلـوم         تصدر عن كلية اآلداب جامعة الموصل       

 باللغة الفرنسية جامعة الموصل ونائـب       الناطقيناالجتماعية فرع نينوى وعضو جمعية      

  . فرع نينوى رئيس جمعية المترجمين العراقيين

 

 باالشـتراك مطبعـة ابـن األثيـر           أجنبيةمقدمة في تدريس اللغة الفرنسية كلغة        - ١
  .م١٩٨٣جامعة الموصل 

  .م ١٩٨٤ ابن األثير جامعة الموصل باالشتراك مطبعة -مقدمة في طرق البحث  - ٢
  .م١٩٨٦باالشتراك مطبعة ابن األثير جامعة الموصل  -مبادئ الترجمة  - ٣
 .م ١٩٨٦ باالشتراك  سلسلة الموسوعة الصغيرة بغداد-في نقد النثر وأساليبه  - ٤
 . م١٩٩٤ لندن  - دار البزاز-المعجم الفرنسي ذو األصول العربية  - ٥
  .م٢٠٠٤  مطبعة ابن األثير جامعة الموصل - ترجمة–توطئة في علم اللغة  - ٦
– زهـران    باالشتراك  مؤسسة   - عربي   - انكليزي -فرنسي: قاموس اللسانيات  - ٧

 .م ٢٠١٣ -٢٠٠٩عمان  
 .م٢٠٠٩مكتبة الذاكرة لبنان  -مدخل الى الصوت الفرنسي  - ٨
 .م ٢٠٠٤  الموصل - ترجمة -ء األولالجز -الوجيز في تاريخ األدب الفرنسي  - ٩

 .م٢٠١٠باالشتراك دار ايلة عمان   -االستيعاب التحريري  -١٠
 . م٢٠٠٩عمان  –مؤسسة زهران  -بحوث في اللغة واألدب  -١١
 مكتبـة الـذاكرة لبنـان       -رات في قواعد اللغة الفرنسية للطلبة العرب          محاض -١٢

 .م٢٠٠٩
دار ايلـة عمـان    -فوسـتر  . م. للكاتب ي)رحلة إلى الهند (الرموز في رواية   -١٣

 . م٢٠٠٨
 . م٢٠٠٨ دار ايلة عمان -علم اللغة المعاصر  -١٤
 . م٢٠١٠دار ايلة عمان  -مدخل الى علم األصوات الكالمي  -١٥
باالشـتراك مؤسـسة    -)عربـي –انكليزي –فرنسي (لفلسفة  معجم مصطلحات ا   -١٦

 .٢٠٠٩زهران
باالشـتراك مؤسـسة     -) عربي   -انكليزي–التيني  (معجم مصطلحات الفلسفة     -١٧

    .٢٠٠٩زهران 
 .   ٢٠١٠دار ايلة عمان  - ة يمعجم مصطلحات السياحة والفندق -١٨
  . ٢٠١٠باالشتراك مؤسسة زهران  -مترجم  -قصص وحكايات عالمية  -١٩
 .  ٢٠١٢باالشتراك  دار المأمون بغداد  - واللسانيات اللغة معجم -٢٠
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 .مشترك)قيد االنجاز(باالشتراك  -مدخل الى الترجمة  -٢١
  .باالشتراك )قيد االنجاز( -الترجمة المعاصرة  -٢٢



 

العالقات بين االنتاج اللغوي والعالم المرئي      - ١
 .١٩٨٠ الرافدين آدابمجلة –جي الخار

دراسة مقارنة للفعل في اللغتين العربيـة         - ٢
 .١٩٨٣المستنصرية –والفرنسية 

كيف تلفظ الكلمات الدخيلـة مـن اللغـة          - ٣
 آداب–االنكليزية فـي اللغـة الفرنـسية        

 .١٩٨٦الرافدين 
 األجنبيـة  األصـول الكلمات الفرنسية ذات     - ٤

منـشور  –التي تمثل تتابع حروف العلـة       
١٩٨٧. 

 .١٩٨٨منشور – الشائعة في اللفظ لدى الطلبة العراقيين األخطاء - ٥
 .١٩٨٧ الرافدين آداب–التحليل الوظيفي للحكاية  - ٦
– في اللغات العربيـة والفرنـسية واالنكليزيـة          وأهدافهالقرض اللغوي طرقه     - ٧

 .١٩٨٩منشور 
 .الحكاية ونظرية بروب  - ٨
 . مقارنة النفي في اللغات العربية واالنكليزية والفرنسية دراسة - ٩
 . الرافدين آداب– في اللغات الفرنسية التأنيثالمكانة االجتماعية وقيمة  -١٠
 .مشترك–دراسة مقارنة لملحمة كلكامش ولسداس ملتون  -١١
 . في اللغة العربية و الفرنسية لألمردراسة مقارنة  -١٢
 .١٩٨٩منشور –السمات الشرقية في حكايات فولتير  -١٣
 .لرافدين اآداب–البنيوية في الحكاية الشعبية  -١٤
 .تقديم نظري ودراسة تطبيقية–داللة اللون في الفن القصصي عند عمر الطالب  -١٥
 .الحركة وسيلة في وسائل االتصال غير اللغوي  -١٦
 . الرافدين آداب–النحو الوظيفي عند مارتنيه  -١٧
 .١٩٩٥باالشتراك "دراسة في علم اللغة االجتماعي " ج يدي مبو سان أسلوب -١٨

 
 .١٩٩٦ الرافدين آداب–لغة الفرنسية اثر اللغة العربية في ال -١٩
 .١٩٩٦لفظتا ابوؤام دراسة برغماطيقية  -٢٠
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 .١٩٩٨اسم العلم في الفن القصصي لعمر الطالب  -٢١
 .٢٠٠٢ الرافدين آداب– دراسة في الداللة المعجمية األسماء -٢٢
 . اإلنسانيةداللة اللون في الكوميدا  -٢٣
 .مشترك-الزمن الفعلي واسلوبية العرض عند البيركامو -٢٤
 . الرافدين آداب– غير  مباشر في رواية الحانة الميل زوال سلوباأل -٢٥
 .مشترك–الموضة في رواية الحانة الميل زوال  -٢٦
 . الرافدين آداب– األرقامداللة  -٢٧
 . الرافدينآداب–داللة اللون في رواية الحانة الميل زوال  -٢٨
 . الرافدينآداب–بنية حروف الجر والظروف  -٢٩
 . الرافدين بآدا–الخوالف في اللغة العربية  -٣٠
 . الرافدين آداب–الخوالف في اللغة العربية واالنكليزية دراسة مقارنة  -٣١
 . الرافدينآداب– في تدريس اللغة الفرنسية األصليةاستخدام الوثائق  -٣٢
 . الرافدينآداب–تداخل التركيب النحوية في تعليم اللغة الفرنسية  -٣٣
 .افدين  الرآداب– الفنولوجيبا عند الطلبة العراقيين األخطاء -٣٤
 .N.S.F.1–عرض الثقافة الفرنسية في المقررات  -٣٥

 مقبول للنـشر    – أجنبيةاستخدام الفيديو في تعليم اللغة الفرنسية بوصفها لغة          -٣٦
 .)بحث مستل ( نالرافدي آدابفي مجلة 

ـ  في تعليم اللغة الفرنـسية بو      األصلية استخدام المدونات    -٣٧ فها لغـة   ص
  .)بحث مستل  (نافديالر آداب مقبول للنشر في مجلة – أجنبية

  .بحوث أخرى كثيرة مقبولة للنشر في مجلة آداب الرافدين وهنالك 

 

 للكاتب يستربيشيل –منضدة هي المنضدة     - ١
باالشتراك منشور في جريـدة الحـدباء        

١٩٨٩. 
 للكاتـب بوكـاس     –الحجارة المسحورة    - ٢

باء باالشتراك منشور في جريـدة الحـد       
١٩٨٩. 

لويس – للكاتب بول    –مغامرة في كاليبار     - ٣
كوربية باالشتراك منـشور فـي جريـدة        

 .الحدباء 
 للكاتب برنارد دادي منشور فـي     –الجرة   - ٤

 .جريدة الحدباء
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 . للكاتب ادوار البولي منشور في جريدة الحدباء-المراة الطيبة  - ٥
 .١٩٩١باء  للكاتب انطوان جيكوف منشور في جريدة الحد–الرحلة الجميلة  - ٦
الدميبـرال  .  للكاتـب ج –نظريات الترجمـة     - ٧

 .١٩٨٨منشور في مجلة الثقافة األجنبية 
 للكاتـب جـان جيـانو       –المسافر الـساكن     - ٨

١٩٩٠. 
منـشور    " كتـاب "حكايات وروايات عالميـة      - ٩

٢٠٠٧. 
" الوجيز في تاريخ األدب الفرنـسي      -١٠

 .٢٠٠٥منشور "  كتاب
–ترجمـة   –معجم اللغة وعلم اللغة      -١١

  .ر غير منشو

 

اثر اللغة العربية في اللغة الفرنسية منشور        - ١

 ١٩٨٨جريدة الحدباء 

 ١٩٩٢االتصال اللغوي وغير اللغوي منشور  - ٢

 رسالة ماجـستير    ١١ اشرف على عدد من طلبة الدراسات العليا كان عددهم            

في العديد من الدورات اذكر     كما شارك   .  منجزة ورسالتين دبلوم عالي مهني قيد االنجاز      

منها داخل القطر اإلشراف على دورات التقوية لمدرسي اللغة الفرنسية فـي محافظـة               

نينوى  وإلقاء محاضرات في علم اللغة والصوت لمدرسي اللغة الفرنسية في محافظـة              

 دورة لمدرسي اللغة الفرنـسية      -١نينوى كما شارك في عدة دورات خارج القطر وهي          

–دورة لمدرسي اللغة الفرنسية     -٣ .١٩٨٥باريس  –دورة بحثية   -٢. ١٩٨١كرنوبل  –

دورة لمدرسـي   -٥ . ١٩٩٧فيشي  –دورة لمدرسي اللغة الفرنسية     -٤ .١٩٨٧كرنوبل  

 دورة لمدرسي اللغة    -٦.   ٢٠٠٦مركز الفرانكو فوني الرقمي     –حلب  –اللغة الفرنسية   

دورة لمدرسـي اللغـة      -٧ . ٢٠٠٨مركز الفرانكو فـوني الرقمـي     –حلب  –الفرنسية  

 دورة لمدرسـي اللغـة      -٨ .  ٢٠١٠مركز الفرانكو فوني الرقمـي      –حلب  –الفرنسية  
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 دورة لمدرسي الدراسات العليا المركز الثقافي الفرنسي        -٩.   ٢٠٠٨فيشي  –الفرنسية  

كما  شارك في عدد من المـؤتمرات منهـا مـؤتمر كليـة اآلداب األول       . ٢٠١١اربيل  

حـصل علـى    . روما ايطاليا   –المشاركة في المؤتمر العالمي     –رابع  والثاني والثالث وال  

– ورئاسة جامعة الموصـل      -أكثر من ستون كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب           

رحم اهللا األستاذ الـدكتور توفيـق     . ومن دوائر الدولة المختلفة     –ووزارة التعليم العالي    

  البزاز واسكنه فسيح جناته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . للدكتور توفيق البزاز السيرة الذاتية*

  .٢٠١٢-١٢-١٧بتاريخ  ٤٣٨٠حوار كنت أجريته معه نشر في جريدة الزمان الدولية العدد *

  .٥٠٠ص ،م١٩٨٣-١٩٨٢دليل التدريسين في جامعة الموصل ، جامعة الموصل*

  .١٠٧، الموصل أعالمموسوعة ،عمر الطالب . د.ا*

  .١/٤٧٨ج،ؤلفين والكتاب العراقيينمعجم الم،صباح نوري المرزوك *
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ونحـن  ) والكومبيوتر أحد إنجازاتها الرائعة (ال يمكن ألحد إنكار فوائد التكنولوجيا       

غم بعض مضار التكنولوجيا الشك أن لها فوائد        نعيش في زمن كل شيء فيه إلكتروني، فر       

واألضرار التي قد تنجم عن االستخدام      . عديدة طالما كان استعمال ذلك بشكل منظم ومقنن       

  :يمكن تقسيمها إلىواأللعاب االلكترونية الطويل للكومبيوتر واالنترنيت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 التي باتت معروفة من خالل الدراسـات العالميـة          اعية النفسية واالجتم  خطاراأل

  :يمكن إيجازها بما يلي

أن االستخدام الطويل للكومبيوتر من قبل األطفـال يفقـدهم التواصـل مـع أسـرهم                . ١

ومجتمعهم ويحولهم إلى أطفال أكثر ميوالً إلى االنعـزال وعـدم االسـتمتاع بمـشاركة               

  .اآلخرين اللعب والحديث
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فسية جراء ذلك هو التخوف من الوصول إلى مرحلة يـصعب           من ضمن األخطار الن    . ٢

فيها التفاهم بين األهل والطفل بسبب انقطاع الحوار بينهم لساعات طويلة وخاصة إذا كان              

الطفل على أبواب مرحلة المراهقة التي تتطلب وجود تواصل وحوارات مستمرة لمعرفـة       

  .مشاعر الطفل وميوله وتقييم سلوكياته

لكترونية المستوردة ال تخضع لرقابة محلية للتأكد من عـدم احتوائهـا            إن األلعاب اإل   . ٣

وفي أغلب األحيـان يقلـد      … على أفكار خارجة عن المألوف لدينا في المجتمع العربي          

األطفال ما يشاهدونه وتلتصق طريقة اللبس وأشكال وحركات الشخصيات التـي يرونهـا       

  .لى بناء شخصياتهم في المستقبلعبر األلعاب اإللكترونية في عقولهم مما يؤثر ع

ترى الدكتور جهان العمران أستاذ علم الـنفس بجامعـة البحـرين أن             : فقدان البراءة  . ٤

الطفل بدأ يفقد براءته في العصر المعلوماتي الحـالي، الـذي تـسيطر عليـه الثــقافة                 

اإللكترونية دون قيود أو حدود تتسلل إلى عالمه البريء وتفرض عليه النـضج المبكـر                

 .يصبح رجالً صغيراً قبل األوانل
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أخصائية التغذية في وزارة الصحة األردنية المهندسـة        : نسيان تناول األغذية الصحية   . ١

إن من أهم المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الطفـل خـالل             : ((قالت باسمة استيتية   

ومبيوتر هو نسيانه لنفسه من تناول األغذية الـصحية         جلوسه لفترات طويلة أمام جهاز الك     

  )). والسوائل التي يحتاجها الطفل بشكل كبير خالل فترة نموه

يتعرض األطفال الذين يطيلون النظر إلى شاشات التلفزيون وأجهزة الكومبيـوتر إلـى           . ٢

 مخاطر في عيونهم، وغالبيتهم تكون شكواهم إحساسهم بوجود جسم غريب فـي العـين أو   

 علماً بأن العين تتأثر بالمعطيات نفـسها بغـض    -احمرار تتراوح شدته من شخص آلخر       

 كما أن تعرض العين للمجال المغناطيسي يهددها، فقـد نـشرت   –النظر عن الفئة العمرية   

مؤخراً دراسات في ألمانيا أثبتت أن األطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام الفيـديو أو               

  .صر النظر أكثر من غيرهمالكومبيوتر يصابون بق

حذر فريق طبي من الباحثين اليابانيين من أن الجلوس لفترات طويلة تمتد لتسع ساعات أو 

= الجلوكوما (أكثر في اليوم أمام الكمبيوتر قد يكون له عالقة بمرض خطير يصيب العين 

 . وقد يؤدي إلى العمى التام ما لم يعالج) الماء األزرق

لقد ازدادت في السنوات األخيرة الحاالت التـي باتـت تعـرف باسـم أمـراض                .  ((٣

الكومبيوتر ومنها حاالت ضعف وإرهاق شديدين لعضالت األطراف العليا وتقوس الظهـر       

إن الخطر يتعـاظم عنـد األطفـال         ((و)) ...نتيجة للجلوس الخاطئ المنحني أمام الشاشة     

  )) . حتاج إلى تمارين رياضية وفترات راحةبشكل أوضح ألنهم يمرون بفترات نمو ت

إن تعرض األطفال للموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها األجهزة اإللكترونية بـدون           . ٤

   .استثناء يؤدي إلى إصابة األطفال بالقلق واالكتئاب والشيخوخة المبكرة 
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 الدراسي فإن الطفل الذي يقضي ساعات طواالً رابـضاً أمـام            وأما ما يتعلق بالتحصيل   ((

شاشة التلفزيون أو الكومبيوتر يتأخر عن زمالئه في المدرسة الذين يقضون ساعات أقـل              

أو الذين ال يقضون أي وقت أمام التلفزيون، ناهيك عن أن التلفزيون أحد األسـباب التـي                 

حين تغيب رقابـة الوالـدين، وهـذا    تجعل الطفل يبقى ساهراً حتى وقت متأخر خصوصاً     

يجعلهم يذهبون إلى المدرسة متعبين كسالى يكادون ينامون في صفوفهم الدراسـية، كمـا              

  . يصابون بأمراض السرحان وشرود الذهن وعدم التركيز

  

– 

  :ب اإللكترونية والكومبيوتر هي إن أهم الطرق الوقائية من األلعا

  : المكان الموجود فيه الحاسوب – البيئة – ١

              يجب أن يكون موقع العمل ذا مساحة كافية تسمح للمستخدم بتغيير وضعياته، وأن

  .يقوم بجميع الحركات الالزمة

                يجب أن تكون إنارة الغرفة مالئمة، كما يجب تزويد النوافذ بستائر قـادرة علـى

  .رة، وتخفيف ضوء الشمستعديل اإلنا
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 ًالتقليل من الضجيج الذي يعيق االنتباه أو الكالم أحيانا.  

 يجب أن تكون درجة الحرارة والرطوبة في مستوى مالئم ال تزعج العاملين فيه.  

  المكتب أو الطاولة وكرسي العمل:  ونقصد بها الحاسوب ومكوناته – المعدات – ٢

  :شاشة العرض  .أ 

     لية من الوهج االنعاكسي ومن االنعكاسات التي قد تزعج         يجب أن تكون الشاشة خا

  .المستخدم 

               يجب أن تكون الشاشة قابلة للتحريك والتمييل بسهولة وحريـة حـسب حاجـات

  .المستخدم 

         وخالية مـن أي شـكل       ،يجب أن تكون الصورة على الشاشة مستقرة بال ارتعاش 

  .آخر من أشكال عدم االستقرار 

 ر مانع للوهج واألشعة الصادرة من الشاشةيجب أن تزود الشاشة بفلت.  

  يجب أن تكون شدة السطوعBrightness  والتباين Contrast    بـين األحـرف 

  .وبين الخلفية قابلة للتعديل بسهولة

    يجب التشجيع على استخدام شاشات البلـورات الـسائلةLiquid Crystals، أو 

  .شاشات البالزما قابلة للتعديل بسهولة 

  على استخدام شاشات ذات صمام األشعة المهبطي أو وحدة العرض           يجب التشجيع 

  . وغيرها  Visual Display Unitالمرئي 

  : لوحـة المـفاتـيح   .ب 

              يجب أن تكون كتابة األحرف والرموز على المفاتيح واضحة على تباين مالئم مع

  .السطح ومقروء من وضعية العمل المقررة 

    بحيـث تـسمح   ،لتمييل ومنفصلة عن الـشاشة يجب أن تكون لوحة المفاتيح قابلة ل 

  .للمستخدم إيجاد وضعية لها تريحه وتمنع إجهاد الذراعين أو اليدين 
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  يجب أن يكون سطح لوحة المفاتيح غي لماع لتجنب الوهج المنعكس.  

  يجب أن تكون سهلة االستعمال.  

 راعيه يجب أن تكون المسافة أمام لوحة المفاتيح كافية إلسناد يدي المستخدم وذ .  

  :المكتب أو طاولة العمل   . ج 

                 يجب أن يكون للمكتب أو طاولة العمل سطح واسع مما يكفي العمل، وال يعكـس

ويسمح بترتيب مرن لوضع الشاشة والوثـائق الالزمـة والمعـدات           . الضوء إالّ قليالً  

  .الملحقة

                يجب أن يكون حامل الوثائق ثابتاً وقابالً للتعديل وموضوعاً بـشكل يقلـل الحـد

  .األدنى من الحاجة إلى الحركات غير المريحة للرأس والعينين

  :كرسي الـعـمـل   .د 

             يجب أن يكون كرسي مستقراً ويسمح للمستخدم بحرية الحركة واختيار الوضـعية

  .المريحة 

  يجب أن يكون الكرسي قابالً لتعديل ارتفاعه.  

  يجب توفير مسند للقدمين لمن يرغب في ذلك.  

 الدوار وأن يكون مسند لذراع المستخدم يجب أن يكون من النوع .  

            المسافة بين الشاشة والمستخدم يجب أن تكون مالئمة واحتياجات المستخدم ويجب

ن العين والشاشة كما يجب أن تكون زاوية النظـر     ي سم ب  ٩٠ – ٥٠أن تتراوح ما بين     

  .  نحو األسفل ٢٠ – ١٥ما بين 
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تعد العلوم الدينية واللغوية واألدبية من ابرز العلوم التي ازدهرت في الموصـل            

ما إالّ وله   فقلما نجد عال  ، لها) م١٢٢٦–١١٢٧/هـ٦٦٠–٥٢١(في فترة الحكم االتابكي     

وهذا أمر  ، معرفة في التفسير والحديث والفقه، فضال عن براعته في علوم اللغة العربية           

ال جدال فيه الن العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية حالتان متالزمتان ال يمكـن الفـصل                

لغة ألن ال،بينهما، فالعالم بالتفسير أو الحديث او الفقه يجب ان يكون عارفا باللغة والنحو   

ومن الشخـصيات   . وهي اللغة األم عند العرب المسلمين     ، العربية هي لغة القرآن الكريم    

التي جمعت ما بين القرآن والفقه واللغة والنحو واألدب والشعر، وأبـدعوا فـي هـذه                

المجاالت األديب شمس الدين أبو العباس احمد بن الحسين بن احمد بن أبي المعالي بن               

منصور بن علي المعروف    

ــي   ــاز االربل ــأبن الخب ب

ــد   ــذي ول ــلي ال الموص

بالموصل في اليوم الثـاني     

عشر من شـهر جمـادي      

/  هــ    ٥٨٩(األولى سنة   

  ). م١١٩٣

  



    
 

)٥٥( 

 
 

وفيما يخص نشأته العلمية وثقافته والعلوم التي برع فيها، ومؤلفاته بما فيهـا             

للعلـم  فقد نشأ أبو العباس محبا      . الكتب التي حفظها وشرحها، ثم الوظائف التي توالها       

والمعرفة، وصرف همته إلى االنشغال بالعلم، فحفظ أوال القرآن الكـريم، وقـرأ كتـاب               

ألبي إسحاق الشيرازي جمال الدين إبراهيم بن علـي بـن           ) التنبيه في فروع الشافعية   (

ـ ٣٩٣(يوسف الفيروز آبادي الشافعي الذي ولد سنة         بشيراز وتفقه بها،   )  م ١٠٠٢/  ه

زم القاضي أبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته، وكان أنظر          وقدم بغداد فأستوطنها ول   

أهل زمانه وأفصحهم وأورعهم وأكثرهم تواضعا وبشرا وانتهت إليه رئاسة المذهب فـي      

أما الشيخ األخر الذي درس عليه أبو       ).  م ١٠٨٣/  هـ   ٤٧٦(وكانت وفاته سنة    . الدنيا

ة والعروض والقوافي فهو الـشيخ أبـو         والنحو واللغ  بالعباس كتبا كثيرة في علم الناد     

حفص عمر بن احمد بن أبي بكر الضرير النحوي العينسفني الذي ورد الموصل، وحفظ              

كتاب اهللا تعالى وطلب العلم، والزم الشيخ آبا الحرم مكي بن ريان بن شـبه الماكـسيني     

ـ              وافي النحوي، وبرع فيما قرأ عليه حتى صار اعلم أهل زمانه بالنحو، والعروض، والق

واللغة وسائر فنون األدب، ولما توفي شيخه أبو الحرم قام مقامه واقرأ النـاس النحـو                

، وقد برع ابر العباس فـي       ) م ١٢١٦/  هـ   ٦١٣(واألدب وكانت وفاته بالموصل سنة      

العلوم التي درسها على    

هذا الشيخ، وبرز فيهـا     

على إقرانه، فلما مـات     

شيخه ابو حفص جلس    

دة مكانه، وتصدر إلفـا   

ــة  ــم األدب والعربي عل

ــرائض  ــرآن والف والق

ــاني   ــساب ومع والح

  .الشعر وغير ذلك



    
 

)٥٦( 

 
 

وكان لهذا األديب العديد من المصنفات األدبية ما بين حفظ وشرح وتأليف فقـد          

البن علـي  ) اإليضاح(حفظ عددا من الكتب في النحو واألدب واللغة واألشعار منها كتاب    

ـ ٣٧٧ت  (حسن بن احمد الفارسي النحوي       ) المفصل في النحـو (، وكتاب  ) م ٩٨٧ /  ه

الكافي في  (، وكتاب   ) م ١١٤٣/  هـ   ٥٣٨ت  (ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري       

/  هــ    ٥٠٢ت  (ألبي زكريا بن علي بن الخطيـب التبريـزي          ) علم العروض والقوافي  

فضال عن ذلك فقد حفظ من أشعار العرب فـي الجاهليـة واإلسـالم مـا ال                 ).  م ١١٠٨

  .يحصى

الجـوهرة فـي   (ا مؤلفاته فقد صنّف كتبا في النحو والعروض منهـا كتـاب       أم

الـنظم  (وكتـاب   ) التوحيـد (وهي قصيدة مزدوجة في الرجز، وكتاب       ) مخارج الحروف 

، )كفاية اإلعراب عن علـم اإلعـراب      (من شرحه أيضا وكتاب     ) الفريد في شرح التقييد   

الفتح عثمان بن جني الموصلي  البن  ) االلماع في شرح لمع ابن جني     (وكذلك شرح كتاب    

  ). م١٠٠١/  هـ ٣٩٢ت (النحوي 

وفيما يخص الوظيفة التي توالها في الموصل، فقد شغل الناس مـن الـصباح              

 المساء يدرٍسهم علم القرآن واللغة واالدب والنحو والشعر والفقه في مسجد بسكة             ىغال

لمجلـس وصـار شـيخ    ابي نجيح وهي من اإلحياء المشهورة في المدينة، وقد تصدر ا         

زمانه، وخصص له منشيء المسجد ابو الكرم محمد بن علي بن مهاجر راتبا، ثم انتقـل   

إلى المدرسة البدرية فلم يزل مقيما بها إلى أن توفي في العشر األول من شـهر رجـب               

  .وله خمسون سنة)  م١٢٤١/  هـ ٦٣٩(سنة 
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 بن هاشم    ب بن العباس بن عبد المطل     يحيى بن محمد بن  علي  بن عبد اهللا          هو

ـ ١٣٥: ت  (بن عبد مناف القرشي المكي        مـن والة الموصـل     وال   نهو ثا ........ ) ه

هو أخـو الخليفتـين العباسـيين    و ......رائها في العصر العباسي  األول العباسيين وأم 

كان ممن ثار علـى بنـي       و ، رجعفر المنصو  وأبي  السفاح   أبي العباس : األول والثاني 

  . مع أخوته من بني العباس أمية

هدد أخاه  قد    أنه) تأكيدا للروايات التي تتهمه بنقص في عقله      (مما يذكر عنه    و

بن محمد بـن علـي      إبراهيم  :  للدعوة العباسية  )١(زعيم التنظيم السري  ها  الذي كان حين  

أثناء الدعوة السرية بإفشاء أسرارها للسلطات األمويـة إذا تـأخر           ) هـ١٣١ت   (ماإلما

  .  أو ماطل معهمن مالإليه أخوه اإلمام في إعطاءه ما يحتاج 

) ١٣٣  ( سـنة   الموصل  السفاح   أبو العباس األول  الخليفة العباسي   أخوه  واله  

 فقـد   الذي لم يقبل بـه الموصـليون      ) محمد بن صول  (واليها العباسي األول       هـ بدل 

فاألمويون عودوهم بأن يكون والـيهم    ، امتعض شيوخ القبائل  ولم يرضوا بهذا االختيار       

أيلي علينـا   : )٢(استغربوا متسائلين ، إما من رجال العرب البارزين أو من البيت األموي        

 الحل والعقد فـي     ل نظر أه  ة  ومن األمور المساعدة األخرى لتغيير وجه       مولى خثعم ؟؟؟  

المدينة  تجاه الخالفة العباسية الجديدة  كذلك ارتفاع مكانة الموصل في عهد مروان بن               

وربما كـان  ، محمد عندما نقل إليها خزائنه ودواوينه وربما فكر في اتخاذها عاصمة له       



    
 

)٥٨( 

 
 

ألموي  الذي كان اليزال  يعيش في المدينة عيشة          ليحيى بن الحر بن يوسف بن الحكم ا       

   .اليد فيما حدث من اضطرابات تطورت الحقا لثورة شعبية عارمة ، رغد ورفاهية 

العقـل  نـاقص   مقداما   ()٣( كما وصفته رواية في المصادر التاريخية      كان يحيى 

ـ   ،  مشاكلة لشرفه وأبوتـه      ر في جميع أموره وكان يفعل أشياء غي       امتخلف ه فوجـه مع

كمـا  ) السفاح جماعه من مشايخ الدعوة يقومون أمره ويسددونه ويكاتبون الناس عنه          

أنه لم يكن يمتلك شيئا من مؤهالت الحنكة او الدهاء السياسي  مقرونـة بعـدم درايـة             

هــ  )  ١٣٣  ( سنة  الشهيرة    لتنفيذ مقتلة الموصل   تلك الصفات  مكنته   ،وكفاءة إدارية 

 يالقائـد العـسكر  ) هـ١٣٦ت (مساعدة محمد بن صول ببعد ثورتهم على بني العباس   

بلغـت أعـدادهم    (والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من أهل الموصل         ، لرابطة الموصل     

  قـد  كـانوا أنبعـد  )  مابين عشرة آالف وثمانية عشرالف مابين  رجل وامرأة وصبي     

  . المدينة في  في المسجد الجامع  للرجال أعطوا األمان

والختالف  هـ)١٣٤(التي تليها   السنة   أو في    هـ)١٣٣(لة  تلك    مقتوفي سنة ال  

أخاه يحيى عن والية    السفاح  أبو العباس   الخليفة  عزل  ، المصادر التاريخية في تحديدها     

 ماحدث من جريمة بشعة تركت آثارها سنوات على الموصل          الموصل في محاولة إلخفاء   

والقـسوة التـي عامـل بهـا        وأهليها وتروى حوادث مثيرة ألعمال تدل على العنـف          

 عرضة للسلب والنهب والقتل ويـشير  )٤(الخراسانية  أهل الموصل  حيث تركت الموصل   

 وإخفـاء  !!!!"  ) إن دماء أهالي الموصل اختلطت بنهر دجلـة         : (" اليعقوبي لذلك بقوله  

   .هادواتأل

 

استعمل السفاح أخاه يحيى بن   )٥() هجرية اثنتين وثالثين ومائة  (وفي هذه السنة    

محمد على الموصل عوض محمد ابن صول وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من             

طاعة محمد بن صول وقالوا يلي علينا مولى الخثعم وأخرجوه عنهم فكتب إلى الـسفاح               

بذلك واستعمل عليهم أخاه يحيى بن محمد وسيره إليها في اثني عشر ألف رجل فنـزل                
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جانب مسجد الجامع ولم يظهر ألهل الموصل شيئا ينكرونه ولم يعترضـهم  باإلمارة قصر  

فيما يفعلونه ثم دعاهم فقتل منهم اثني عشر رجال فنفر أهـل البلـد وحملـوا الـسالح                  

فأعطاهم األمان وأمر فنودي من دخل الجامع فهو آمن فأتاه الناس يهرعون إليه فأقـام               

تلوا الناس قتال ذريعا أسرفوا فيه فقيل أنه قتل فيـه           يحيى الرجال على أبواب الجامع فق     

أحد عشر ألفا ممن له خاتم وممن ليس له خاتم خلقا كثيرا فلما كان الليل سـمع يحيـى       

صراخ النساء الالتي قتل رجالهن فسال عن ذلك الصوت فاخبر به فقال إذا كـان الغـد                 

م وكان في عسكره قائـد معـه         ذلك وقتل منهم ثالثة أيا     اوالصبيان ففعلو فاقتلوا النساء   

ـ   يأربعة آالف زنجي فأخذوا النساء قهرا فلما فرغ يح          اليـوم  يي من قتل أهل الموصل ف

 امـرأة   فاعترضـته اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة        في  الثالث ركب   

؟ وأخذت بعنان دابته فأراد أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك فقالت له الست من بني هاشم                

أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحن الزنج فأمـسك عـن       ؟  الست ابن عم رسول اهللا      

جوابها وسير معها من يبلغها مأمنها وقد عمل كالمها فيه فلما كان الغد جمـع الـزنج                  

للعطاء فاجتمعوا فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم وقيل كان السبب في قتل أهل الموصل مـا                

 وألقـت كراهة بني العباس وان امرأة غـسلت رأسـها          ظهر منهم من محبة بني أمية و      

 بعض الخراسانية فظنها فعلت ذلك تعمـدا فهـج          رأسمن السطح فوق على      )٦(الخطمي

الدار وقتل أهلها فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة وفيمن قتل معروف بن أبي معروف               

   .  وكان زاهدا عابدا وقد أدرك كثيرا من الصحابة وروى عنهم

 كان إرسال يحيى بن محمد واليا على الموصل من اإلجراءات الخاطئة التي             لقد

الن يحيى لم يكن بالرجل السياسي أو الداهية        :  قام بها الخليفة أبو العباس السفاح ذلك        

الذي يستطيع التغلب على مدلهمات األمور بحنكته  هذا من جهة ومن جهة أخرى فـان                

قائـدا للحاميـة   ) سبب المشكلة األصـلي  ( بن صول السماح ببقاء الوالي القديم محمد    

 الموقـف وتأزمـه نحـو    رساهم في تعقيد األمور وتوت، العسكرية المرابطة في المدينة   

 شعورا بالكراهية ورغبة في االنتقام مـن أهـل          ركون ابن صول الموتور أضم    ، األسوأ  
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عـاد رجـاالت    وبدأ يحرض األمير الجديد علـى اعتقـال أو إب         ، الموصل الذين رفضوه    

  .الموصل البارزين متهما إياهم بالوالء لألمويين والشغب 

والمعروف أن ابن صول كان قد اعتقل عددا من مشايخ الموصـل ثـم قـتلهم                

 الجديد على اعتقال عدد آخر مما أدى إلـى حـدوث    يوتمادى في ذلك حين حرض الوال     

فـاغتنم  ، ف في الناس  فاستنكر ذلك الوالي وأمر بن صول بأن يضع السي        ، االضطرابات  

الذين دخلـوا   أهالي الموصل نابن صول الفرصة الذهبية التي سنحت له وفتك بالكثير م    

  .بيوتهم وتحصنوا بها

 أهل عز ومنعة ويفخـرون بكـونهم فرسـان          ن وال يزالو  للقد كان أهل الموص   

ولذلك رفضوا ابن صول واليا عليهم فحقد عليهم ووجد في شخصية           ، العرب وصناديدها 

فأقنعه بتآمرهم على الـسلطة العباسـية       ، يى بن محمد الضعيفة المهزوزة  متنفسه        يح

عندها قرر والي الموصل وأميرها يحيـى بـن محمـد            ،وذكره بميولهم األموية القديمة     

العباسي أن يبتدئ بأهل الموصل قبل أن يبتدؤنه هم على حين غرة  فكانت مجـزرة أو                 

  .مقتلة الموصل الشهيرة 

 

ا تقدم يمكن القول أن المجتمع الموصلي مجتمع عربي عريق يتكون من قطاعـات        مم

وكان لكل قطاع والء يختلف عـن    ، قبلية مختلفة منها اليمانية ومنها الربعية ومنها المضرية         

ضـمرت  ، في أن بعضها كان أمويا أو خارجيا أو عباسيا أو حياديا أو الوالء له                كاآلخر والش 

 بعـد فتـرة    ةلثورة العباسية على األمويين لكنها ما لبثت أن ظهرت بقـو          هذه الوالءات فترة ا   

وجيزة من تأسيس الدولة العباسية وكان متنفسها األول هو الخالف البـين والواضـح حـول             

يحيى بن  ) الثاني  ( وحين قرر الوالي الجديد     ، شخصية الوالي العباسي األول محمد بن صول        

 على توصية بن صول واتفاقه معه على قتل بعضهم          ءنامحمد اعتقال بعض رجاالت الموصل ب     

  .من أجل تخويف اآلخرين حدثت ثورة الموصل ومجزرتها على يديهما 

 

   .٢ج،١٩٦٧القاهرة  ¸تحقيق علي حبيبة ، تاريخ الموصل ،  أبو زكريا: االزدي .١
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دار ، الكامل في التأريخ ،  ي بن األثير محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان: الجزري . ٢

   .٥ج ، ١٩٨٧  ،١ط  ، الكتب العلمية 

منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات الموصل ، محمد أمين بن خير اهللا  : الخطيب .   ٣

   .١ج ، ١٩٦٧، الموصل : مطبعة الجمهورية ، سعيد الديوه جي : تحقيق ، العمري، الحدباء 

   .٢ج ،  هـ  ١٣٥٨النجف  ، بي تأريخ اليعقو، اليعقوبي . ٤

، ٢٠٠٤،الموصل،كلية الحدباء الجامعة ، موسوعة أعالم الموصل ،  بسام إدريس: ألجلبي . ٥

  . ١ج

دار الكتب ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، ١ج، تأريخ الموصل ،  سعيد : الديوه جي .  ٦

   .١٩٨٢، ١ط ، للطباعة والنشر بجامعة الموصل 

بحث مستل لألستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي الموصل أبان ،موصل الحضارية موسوعة ال. ٧

، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل،المجلد الثاني  ، ٦٦ص ، الحكم العباسي المباشر

   .١٩٩٢، ١ط

 

، ٢٠٠٤،الموصل ،كلية الحدباء الجامعة ، بسام أدريس الجلبي ، موسوعة أعالم الموصل  .١

   .٣٣٢ص : ١ج

   .١١٢: ص  ،١٩٦٧القاهرة ¸تحقيق علي حبيبة ، أبو زكريا األزدي ،تاريخ الموصل  .٢

دار الكتب للطباعة والنشر ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي،سعيد الديوه جي ،تأريخ الموصل  .٣

   .١٠١ـ١٠٠،الهفوات النادرة: وأنظر عنه  ، ٥٨:ص، ١٩٨٢، ١ط، الموصل ةبجامع

  ٤٣٠:ص ، ٢ج ، هـ  ١٣٥٨النجف  ، وبي اليعق، تأريخ اليعقوبي  .٤

دار الكتب ،  الشيباني مبن االثيرالجزري محمد بن محمد بن عبد الكري،الكامل في التأريخ  .٥

وانظر كذلك منهل األولياء ومشرب األصفياء من  ، ٨٦:ص ، ٥ج ، ١٩٨٧  ،١ط  ، العلمية 

، سعيد الديوه جي: حقيقت، محمد أمين بن خيراهللا الخطيب العمري،سادات الموصل الحدباء 

   .٧٤:ص،١ج  ، ١٩٦٧،الموصل :مطبعة الجمهورية

  .مياه متسخة  قذرة بعد غسل الرأس بها  .٦
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م  من مجلة ٢٠١٣حزيران / هـ ١٤٤٣ شعبان ٤٣قرات في العدد 

جامعة الموصل  مقال لألستاذ مساعد / رها مركز دراسات الموصل يصد)  موصليات(

)  والقرار الصعب...سد الموصل (المهندس االستشاري فخري ياسين محمود بعنوان 

حول مشكلة سد الموصل واحببت اضافة هذا التعقيب على ذلك المقال المختصر والذي  

 من التوصيات دون ان اشار فيه الكاتب الى وجود مشاكل في السد وادرج مجموعة

امكاناته وطاقاته ،عرضه،طوله،يوضح للقارئ الكريم اية معلومات حول السد شكله

الخ  والمعلوم ان  الهندسة تتعامل بلغة . .اهميته الحالية والمستقبلية،االستيعابية

  .الحساب واالرقام
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كم بالطريق ٥٥يبعد مشروع السد عن مدينة الموصل بحوالي : وبداية اقول 

كم خطاً مستقيماً، ويتكون المشروع من سدين ٣٣وحوالي ،بري نحو الشمال الغربيال

والذي ) السد التنظيمي(وهو محور موضوعنا واآلخر هو )السد الرئيسي (احدهما هو 

  .كم جنوب السد الرئيسي ويستعمل لتنظيم تدفق المياه الى النهر ١٠يبعد حوالي 

 الملكي في منطقة اسكي تم اقرار مشروع  سد اسكي موصل في العهد

م مع تغيير موقع ١٩٨٥ - م ١٩٨٠وتم تنفيذ  المشروع  في بين االعوام ،موصل

 يعد ،انشاءه ليتناسب مع كمية المياه التي يمكن استيعابها فتم انشاؤه في الموقع الحالي

يتم ) سد ترابي(تم انشاؤه من مواد ركامية اي انه ،سد الموصل من السدود الركامية

 الطبقات الطينية الركامية المرصوصة مع االحجار الكبيرة كمادة اساسية في استخدام

 فهو سد مكون من طبقات طينية مرصوصة اليحتوي على جزء ،انشاء هكذا سدود

كونكريتي، باستثناء البوابات الخاصة بمآخذ المياه والمحطة الهيدروليكية والمنشئات 

اما  شكل السد فهو هرمي ،توسطة الحجمالتي يحتويها، ومكسو بالحجارة الضخمة والم

م عند ٨٠٠كم متر وبعرض ٢الشكل  عريض عند قاعدته السفلى يبلغ طوله حوالي 

يقوم السد ،م تقريبا٧٧م عند القاعدة العليا وبارتفاع حوالي ٢٠٠قاعدته السفلى و

 ١١(الرئيسي بحجز المياه في البحيرة الرئيسية  بطاقة استيعابية تصل كحد اقصى  الى 

من الماء ويقاس منسوب المياه في البحيرة بمستوى سطح البحر اذ ) مليار متر مكعب

ان اعلى نقطة يمكن ان يصل اليها منسوب المياه في البحيرة الرئيسية الكبرى هو 

 بينما يكون مستوى المياه عند بوابات التصريف اسفل ،م عن مستوى سطح البحر٣٣٣

  .عن مستوى سطح البحر م ٢٥٤حوالي ) مجرى النهر(البحيرة 

   وسد الموصل من اكبر المشاريع المنجزة في وقته وقد جهز السد بمنظومات حماية 

 اذ ،وتصريف للمياه في حال تعرضه الى اي صدع او عدم تحمله للطاقة االستيعابية

وهي عبارة عن منطقة بطول ) فيوز بلك (يحتوي المشروع على منظومة وقائية تسمى 

اع معين تقع على الجانب االيسر من السد تحتوي على سدة ترابية متر وبارتف٣٠٠

بداخلها حشوات من مادة خاصة  يتم ازالتها بطريقة خاصة وبسرعة فائقة عند حدوث 
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اي اهتزاز او صدع كبير في السد يتم تحسسه عن طريق المتحسسات الموجودة في 

من ماء البحيرة الى اسفل وبالتالي يتدفق منها كمية كبيرة ،عدة مناطق من جسم السد

 ليقوم بالتخفيف عن جسم السد تالفياالنهياره وتقليال ،الوادي عند مجرى النهر االصلي

وهذه المنظومة تستعمل لمرة واحدة فقط في حال وجود خطورة كبيرة على ،للضغط عليه

 اذ يتم تصريف ، كذلك هناك منظومات اخرى لتصريف المياه عند اسفل جسم السد،السد

مياه في الحاالت الطبيعية عن طريق البوابات التوليدية للمحطة الهيدروليكية والتي ال

 والتي يتم عن ،تحول طاقة المياه الى طاقة كهربائية عن طريق اربعة بوابات توليدية

طريقها زيادة تصريف المياه او تقليلها حسب ارشادات وزارة الري التي تتابع المنسوب 

 كذلك يحتوي السد على منظومة تصريف سفلية على ،ستمرارالمائي في نهر دجلة با

متر مكعب في الثانية لتصريف الخزين من ) مليون ٢(شكل بوابتين بطاقة استيعابية

كذلك هناك منظومة لتصريف الماء من ،البحيرة العليا عند الضرورة وخفض مستواها

ياه  من االعلى عند اعلى نقطة في جسم السد تتكون من خمسة بوابات تقوم بإفراغ الم

وصول البحيرة الى اعلى طاقة استيعابية لها وعدم وجود مساحة للتخزين اي عند 

وبذلك ينزلق الماء الزائد من البحيرة العليا الى ،م ارتفاع٣٣٣م الى ٣٣٠مستوى مابين 

  .  مليار متر مكعب ١١اسفل وتبقى البحيرة بأقصى طاقة استيعابية لها عند 

الى موضوع نوع التربة الجبسي التي تتآكل بالمياه مع مرور وقد اشار الكاتب 

الوقت وعملية التحشية التحتية المستمرة بمادة االسمنت اذ ان جيولوجية االرض لم 

الن التربة في هذه المنطقة متكونة من مكونات جبسيه تذوب ،تكن مالئمة للمشروع

ود تربة جبسيه في هذه  والكالم صحيح نسبيا، اال ان وج،بالمياه مع مرور الوقت

المنطقة لم يكن عائقا من الناحية الهندسية إلنشاء المشروع في هذا المكان وكان الخيار 

المطروح من قبل مجموعة الشركات المنفذة للمشروع هو ازالة تلك الطبقات 

الجيولوجية واستبدال التربة تحت اساس السد قبل انشائه وبذلك ال نحتاج الى عملية 

 وتكون عملية التحشية عند الحاجة فقط وهذا يعني ان فترة انشاء ،لمستمرةالتحشية ا

السد كانت ستستغرق عشر سنوات حسب االمكانات الهندسية المتاحة في ذلك الوقت اي 
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 اال ان الجهة الوزارية المختصة بإنشاء المشروع ،ضعف المدة التي تم انشاؤه بها

فقط وبإلحاح من الجهات العليا ارادت تنفيذه بمدة التزيد عن خمس سنوات 

فأخبرتهم مجموعة الشركات المنفذة انه اذا ما اريد تنفيذ المشروع بمدة خمس ،آنذاك

فانهم سيحتاجون الى التحشية )  وهي اقل مدةال نشاء هكذا مشروع ضخم(سنوات فقط 

 ولم ،المستمرة  بمادة االسمنت سريع التصلب دون توقف وقد تمت الموافقة على ذلك

 وهذا من ،كن خطا تصميميا من الناحية الهندسية وال موقعي من الناحية الجيولوجيةي

الناحية العلمية هو خلل اداري وسوء تخطيط واستعجالولم يتخيل احد من المختصين ان 

ت المختصة منذ المشكلة ستنتهي كما يقرر االستاذ الكاتب فاألمر كان معلوما لدى الجها

  .انشاء المشروع

وصيات التي ذهب اليها الكاتب وهي اربعة نقاط تطرق في النقطة االولى واما الت

الى مسالة الجدوى من التحشية تحت السد على انها  معالجة غير واقعية خارجة عن 

نطاق المعقول كونها مستمرة طول الزمن وذات كلفة عالية ويجب ان تكون قبل انشاء 

 ،قف بالتحشية قد يؤدي الى انهيار السد وفي النقطة الثانية اشار الى ان اي تو،السد

وفي النقطة الثالثة اشار الى ان الجدوى االقتصادية لن تكون مع جانب استمرار 

التحشية تحت السد، وفي النقطة الرابعة قرر انه من الضروري ايقاف العمل فورا في 

د  وان ينفذ المشروع بع،الى ان يبت في مصير السد) ري الجزيرة الشرقي(مشروع 

،ولمناقشة ما ذهب اليه االستاذ الكاتب من توصيات !على ضوء الواقع !!الغاء السد ؟

علينا ان نفهم ان مشروع سد الموصل هو من المشاريع الحيوية االستراتيجية المهمة 

في العراق فهو اكبر خزان مائي يقع على نهر دجلة في الوقت الحاضر واليمكن 

كما انه الناظم االكبر بل والوحيد الذي ينظم منسوب االستغناء عنه في مواسم الجفاف، 

المياه في نهر دجلة من شمال العراق حتى جنوبه وال يمكن تصور نهر دجلة في موسم 

الجفاف دون وجود بحيرة سد الموصل التي تغذي وتسد النقص الحاصل في مناسيب 

 اآلسنة التي تصب  والتي بدونها قد ال يتبقى في نهر دجلة غير المياه،مياه نهر دجلة

في نهر دجلة من مخلفات مدينة الموصل والمدن االخرى على طول النهر اذا ما حصل 



    
 

)٦٦( 

 
 

فضال عن انه المغذي لمشاريع الري في الجزيرة والتي اذا ما ،جفاف كالسنين التي مرت

كما انه مصدر ،استغلت فأنها تعود على العراق بسلة غذائية كبيرة الى حد التصدير

ة الكهربائية النظيفة بعيدا عن ملوثات البيئة وبالتالي فان هكذا مشروع لتوليد الطاق

 وان عملية التحشية المستمرة ،يستحق بذل الكثير من التضحيات إلنقاذه واعادة حيويته

وان كانت عالجا غير متكامل اال انها العالج الوحيد المتاح ضمن امكانات العراق 

ان يوجه نداء الى الشركات االجنبية   الكاتبالسابقة والحالية وكان على االستاذ 

العمالقة للقيام بعملية استبدال التربة تحت جسم السد وانشاء  قاعدة اساس قوي تحت 

 ،جسم السد واعادة انعاشه من جديد وان كانت الكلفة تصل الى مبلغ انشاء سد بأكمله

القة قادرة على تنفيذ وهذا ما هو مقترح حاليا وان طالت المدة فهناك شركات عالمية عم

الدعوى الى ازالة السد كما يقرر االستاذ في النقطة  بدال من ،هكذا مهمام هندسية

متر مكعب من المياه، )  مليار١١(الرابعةمن توصياته وبذلك نخسر خزان يستوعب 

وتصور عزيزي القارئ مدى البؤس والشقاء في عراق ليس فيه ماء ونهر اليحتوي اال 

سنة وفضالت المدن ومخلفات المبازل التركية التي عملت على زيادة  على المياه اال

نسبة الملوحة والمواد الصلبة والسامة في المياه المتدفقة من منابع نهر دجلة داخل 

االراضي التركية لذا تعد بحيرة السد ايضا خزان ترسيب لكثير من المواد الصلبة التي 

 واما انجاز مشروع ري الجزيرة الشرقي فانه ،يةيحملها الماء القادم من االراضي الترك

سيفيد في تخفيف الضغط على السد من خالل سحب كمية من الماء الزائد واالستفادة 

واما تخوف البعض من ،منه في الزراعة بدال من هدره الى نهر دجلة دون استفادة

نا هناك  فالقضية ليست بهذه البساطة  فانه وكما ذكر،سيناريو انهيار سد الموصل

تصاميم وقائية وبوابات للخطر ومتحسسات في جسم السد تتابع يوميا كما انه  على حد 

علمنا يتم انزال مستوى البحيرة الى الحد المقبول الذي يتحمله السد ضمن المعطيات 

المدروسة والبحيرة حاليا ال تحمل اكثر من ثمانية مليار متر مكعب من الماء او اقل  وال 

  . لسد بطاقته القصوى وهو يعمل ضمن المدى االمن ان شاء اهللا تعالىيتم تحميل ا
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        بعد تأسيس نادي الموصل الرياضي في مدينة الموصل وأصبح النادي الوحيد فيها            

 لمـس العديـد مـن الرياضـيين         ،ينوذلك في مرحلة نهاية الخمسينات من القرن العشر       

والعاملين في الحقل الرياضي أن هذا النادي لوحده ال يفي بالغرض المطلوب فـي مدينـة              

 لـذلك تنـادت الجهـود       ،الموصل التي أخذت تتسع تدريجياً ويزداد إعداد الرياضيين فيها        

ت قـد    التي كان  )نادي الفتى الرياضي    ( وتجددت اللقاءات وبعثت من جديد فكرة تأسيس        

تبنتها جريدة فتى العراق وقد تحققت عدة لقاءات واجتماعات بين العديد من العاملين فـي               

 وكانت تلك اللقاءات تقام في إدارة جريدة فتى العراق أو في مقهى رشاد              ،الوسط الرياضي 

  . أو في مقاه أخرى اعتاد الرياضيون الجلوس فيها ،في شارع حلب في الموصل
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دت الشخصيات الرياضية التي كانت تحضر تلك اللقاءات واالجتماعات                   ولقد تعد 

 ومن بـين هـؤالء الشخـصيات إبـراهيم قاســـم            ،التي تبحث موضوع أنشاء النادي    

 وعبـد الـرحمن بهجـت    ، واحمد سامي الحلبي، ومــحمود داود سليمان  ،الفـــخري

مد علـي الحـاج      ومـــح  ، ومحمد شيت العــبد اللطيف    ،الجلبي وسالم محمد ألغالمي   

  قد أسفرت تلك اللقاءات عن اتفـاق  ، وصبحي يونس اليامور ، وحازم حميد الطالب   ،يونس

 بـدالً مـن الفتـى       )الفتـوه   ( على تأسيس نادٍ  رياضي جديد في الموصل واختير اسم           

 وقد شكل أولئك الرواد فيما بينهم  هيئة مؤسـسة تقـدمت بطلـب إلـى وزارة         ،الرياضي

    . ١٩٦٠ وقد تمت الموافقة عليها في األول من أيلول عام ،ناديالداخلية لتأسيس ال

       في الوقت الذي تمت الموافقة على تأسيس نادي الفتوة ن كانت الهيئة التي تأسـست          

 وألحقـت هـذه     ،لغرض تأسيس النادي كانت قد أكملت كتابة مسودة النظام الداخلي للنادي          

ء الموصل التي أرفقته بدورها إلى وزارة الداخلية        المسودة بالطلب المقدم إلى متصرفية لوا     

 وبعد عدة تعديالت وحذف وإضـافات   ،حسبما تنص عليه القوانين واألنظمة المرعية آنذاك      

  . إلى مسودة النظام الداخلي تمت الموافقة على تأسيس النادي 

ة على اقـل          لقد عانت الهيئة المؤسسة للنادي من أمر مقر للنادي يكون مالئما لإلدار           

 وهنا كان المنقذ لألمر إدارة جريدة فتى العراق حيث اتخذت           ،تقدير قبل انطالق النشاطات   

 وقد استخدم هذا المقر مؤقتاً السـتقبال طلبـات          ،منها مقرا إلدارة النادي في بداية تأسيسه      

  ،وقبل ظهور خبر تأسيس النادي في الصحف      .  ومناقشه األمور األخرى       ،االنتماء للنادي 

انضم العديد من العاملين في الحقل الرياضي إلى أولئك الذين ذهبوا إلى مقر النادي لتقـديم    

 ونـزار   ، ومن هؤالء فيـصل كـشموله      ، كما أرسل العديد منهم بالتهاني تحريريا      ،التهاني

  . وعبد الباري سامي الغضنفري  ، و عبد الهادي القزاز، وعبد الكريم مصطفى،رشيد

جريدة فتى العراق دورها في تعريـف الجمهـور الرياضـي فـي                       وقد أخذت   

 وذلك مـــن    ،الموصل بالنادي الذي سيكون مالذاً لهم ومتنفساً لتــطوير مــواهبهم        

  . خالل نشر النظام الداخلي في صفحاتها 
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       حدثنا احمد سامي ألجلبي عن معاناة الهيئة التأسيسية للنادي في سبيل إيجـاد مقـر               

 - والحـديث للجلبـي      - ولم نجـد     -ون مالئماً  لغرض إقامة نشاطات النادي          للنادي يك 

سوى بناية قديمة وشبه مهدمه استئجرناها مؤقتاً طــمعاً بفنائها الواسـع وذلك في            ((... 

 وتم قيام حملـة تـرميم   ،ومطلة على نهر دجلة قرة سراي محلة الشفاء مـقابل مــوقع   

  ))  .  لكرة السلة وأخرى للكرة الطائرةمن قبل شباب النادي وأعداد ساحة

       تشكلت في النادي ومن أعضاء الهيئة التأسيسية لجنة للنظر في استمارات االنتمـاء             

 وعملت اللجنة بجد بالنظر في هذه الطلبـات         ،للنادي والتي أخذت تتدفق بكثرة على النادي      

لمقبولـة لالنتمـاء فـي       وكـــان مـــن أول األسماء ا     ،بغية اختيار العناصر الطيبة   

 وكان حينذاك طالبـاً فـي دار المعلمـين وقـد أجـاد           ،النادي عبد اإلله يوسف الفركاحي    

 لذلك كان من أوائل المقبولين في عضوية        ،وبأجوبته التي وجهت إليه من قبل لجنة المقابلة       

 وقـد  ، ومن الذين اعتمدت عليهم اإلدارة في تكليفه بمهمات رياضية عديدة فيما بعد         ،النادي

  أصبح فيما بعد احد أعضاء الهيئات اإلدارية للنادي 

 وقـد   ،مـادة ) ٣٢ (١٩٦٠      تضمن النظام الداخلي الذي أصدره نادي الفتـوة عـام           

 وتـضمنت المـادتين   ،تضمنت المادة األولى اسم النادي ومركزه وحقه في فتح فروع لـه      

يـسعى إلـى تـشجيع الحركـة        ( (: الثانية والثالثة أهداف النادي وأغراضه إذ  جاء فيه          

الرياضية وتنميتها بين الشباب لرفع مستواهم الصحي واألخالقي بكافة السبل والوسائل           

ويعمل علـى مقاومـة التفـسخ الخلقـي وكافـة العـادات المنافيـة            ،المتعارف عليها 

   ،))للــــروح الرياضية بيـــن منتسبي النادي 

امة التي تجتمع مرة واحدة كـل عـام          بالهيئة الع  )٦ - ٤( واختصت المواد بين    

أمـا المـواد    ،النتخابات الهيئة اإلدارية والمصادقة على صحة حسابات النادي وميزانيتـه   

 فقد ركزت على الهيئة اإلدارية التي يجب أن ال يقل عددها عن سبعة أعـضاء    )٢٥ -٧(

 ثـم طـرق انتخابهـا بـاالقتراع الـسري ومهامهـا وواجبـات        ،وال تزيد على عـشرة    

أحكاماً عامة تتعلق بقبول المنح وحق       )٣٢ - ٣٠( وبحـثت الــــمواد من    ،أعضائها
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 وقد طبع   ،تملك النادي مركزاً له ولفروعه أو لتحقيق اإلغراض التي انشأ النادي من اجلها            

  .  هذا النظام على شكل كراس ونشر أيضا في جريدة فتى العراق في حينها  

هيئة اإلدارية للنادي داراً حديثة في حي الثقافـة مـع            استأجرت ال  ١٩٦٢       وفي عام   

 ،قطعة ارض تقع خلف هذا الدار وانشأ عليها ساحة لكرة السلة وأخـرى لكـرة الطـائرة                

 وبقي النادي لـسنوات عديـدة       ،وفضالً عن تخصيص غرفة ومشتمالت لألنشطة األخرى      

 فـي  ١٩٦٧لـه عـام   ينتقل من مقر إلى آخر إلى أن تيسرت له الفرصة إلنشاء مقر دائم       

 وعلى ارض خصصتها له بلدية الموصل ـ وال يزال النـادي يـشغل    ،منطقة باب الجديد

  . هذا المقر حتى أالن 

       لقد حصل النادي على موافقة بلدية الموصل بتخصيص قطعة ارض له وهي جـزء      

ل فـي    وباشر النادي بالعم   ،١٩٦٦وذلك عام   ) العناز  ( من أراضي المقابر المعروفة بـ      

 وبذلت جهود كبيرة في أعمال البناء الـذي         ١٩٦٧بناء األرض المخصصة في مطلع عام       

أنجز العمل في مرحلته األولى في فترة زمنية قياسية حيث استطاع النادي إشـغال مقـره                

 وجرى افتتاح النادي بـصـــورة رسـمية فـي          ١٩٦٧الجديد في منتصف نفس العام      

  . ١٩٦٧الخامس من شهر تشرين األول عام 

 بالعمـل علـى توسـيعه       ،       استمر القائمون على إدارة النادي في السنوات المتعاقبة       

وتطويره وإنشاء ساحات وقاعات ومشتمالت يتطلبها التوسع الكبير الذي شهده النادي  وقد             

 ١٩٦٠تعاقبت على تولي الهيئات اإلدارية في نادي الفتوة الرياضي منـذ تأسيـسه عـام                

( ن يجري انتخابها سنوياً عن طريق االقتراع الـسري وبحـضور حـاكم    هيئات عديدة كا 

 وكانـت أول هيئـة   ، بداءة وهيئة مشرفة وفقاً للمادة السابعة من النظـام الـداخلي  )قاض ٍ 

  :تتألف  من األسماء التالية .  ١٩٦٠ تشرين األول عام ٢٠ جرى انتخابها في ،إدارية

  المنصب  االسم  ت

  ساً رئي  إبراهيم الفخري   -١

  النائب  محمود داود سليمان   -٢

  السكرتير  احمد سامي ألجلبي  -٣
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  أميناً  للصندوق  سالم محمد ألغالمي  -٤

  مديراً  اإلدارة  عبد الباري سامي   -٥

  عضواً   حازم حميد الطالب   -٦

  عضواً   عبد الستار حسين   -٧

  عضواً   محمد شيت عبد اللطيف   -٨

  عضواً   يوسف ذنون  -٩

   لو القينا نظرة فاحصة على أسماء األشخاص الذين كانوا ضمن الهيئات اإلداريـة                  

  : لنادي الفتوة خالل العشر سنوات األولى من عمره لوجدنا التالي 

 أمـا  ،  أن إبراهيم قاسم الفخري قد تولى رئاسة النادي في الدورتين األولى والثانية       -١

 ،وتولى رئاسة الرابعة والخامسة محمود الجلبي      ،الثالثة فقد توالها شفيق يحيى ألجليلي     

  . في حين تولى رئاسة الهيئات الست المتعاقبة احمد سامي الجلبي 

 أما منصب نائب الرئيس فقد تواله بالتعاقب محمود داود وابراهيم الفخري وغـازي           -٢

  . جاسم ومنير الخيرو 

ير الخيـرو ومحمـود      تعاقب على سكرتارية النادي كل من احمد سامي الجلبي ومن          -٣

  . زيدان وعبد المنعم حامد وتحسين محمود 

 أما منصب مدير اإلدارة فتعاقب عليه كل من عبد الباري سامي وعبد الستار حسين               -٤

  . وفاروق يونس ثم تواله بصورة متتابعة عبد اإلله الفركاحي 

 ،ان ومنيـر الخيـرو، ومحمـود زيـد        ، وتعاقب على إدارة الصندوق سالم ألغالمي      - ٥

  . وفاروق يونس وسالم يوسف 

         ويالحظ من مراجعتنا ألسماء األعضاء في الهيئـات اإلداريـة للنـادي خـالل              

السنوات الخمس األخيرة من العقد األول لتأسيسه أنهم قد استقروا  في مواقعهم كأعـضاء               

 ،لهيئة العامة بهم   وذلك يعود لالنسجام التام القائم بينهم وثقة أعضاء ا         ،من الهيئات اإلدارية  

أما المالحظة األخيرة التي نستنتجها فهي أن جميع العاملين في الهيئات اإلداريـة المـشار         
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 وهذه الـصفة  كانـت       ،إليها هم رياضيون وقد مارسوا ألعاباً مختلفة خالل مسيرة حياتهم         

  . غالية حتى على الهيئات الالحقة لنادي الفتوة  

 ١٩٧٠لـسنة   ) ٣( صدر قانون رقم     ،١٩٧٠ الثاني عام           في الثالث من شهر كانون    

مـن المـادة الخمـسين      ) جـ  (والخاص باألندية الرياضية عن واستنادا إلى أحكام الفقرة         

 وبموجب هذا القانون عدت جميع األندية الرياضـية القائمـة        ،المعدلة من الدستور المؤقت   

 جاء في األسباب الموجبة لتـشريع       وقد ،حينذاك في العراق وهيئاتها اإلدارية بحكم الالغية      

توجد أندية رياضية متعددة في أنحاء متفرقة من الجمهورية العراقيـة           (( : هذا القانون   

 ولغـرض رفـع   ،وينتسب لها عدد كبير من أبناء الشعب تؤدي فيها فعاليـات مختلفـة            

ـ          ية مستوى األندية الرياضية وتنشئة أجيال رياضية تؤمن باألهداف الوطـنية والقومـ

 ولوجوب اإلشراف على ما تؤدية هذه األندية من خـدمات وتوجهـات وتنـسيق               ،العليا

  . )))القانون (   فقد شرع هذا ،أعمالها وفق أسس علمية وبخطة عامة شاملة ومدروسة

  كباقي األنديـة فـي       ، فقد تحتم على نادي الفتوة الموصلي      ،           وفي ضوء ما تقدم   

 ،١٩٧٠لـسنة   ) ٣(ديد يتماشى مع ما جاء في القانون رقـم           وضع نظام داخلي ج    ،العراق

 ،واختيار هيئة تأسيسية جديدة وتقديم الطلب لفتح النادي وفـقا ألحـكام القانون المـذكور            

قام القائمون على نادي الفتوة فـي الموصـل،         ،وخالل األيام التي تلت صدور ذلك القانون      

احمـد سـامي   ( ة للنادي تمثلت بــ    بوضع نظام داخلي جديد وتشكيل هيئة مؤسسة جديد       

 وأديب يوسـف    ،  وبديع ياسين   ، وسالم يوسف  ،الجلبي ومنير الخيرو وعبد اإلله الفركاحي     

وتـم تقـديم الطلـب    )   وفخري حسين ، وسعدون يوسف الفركاحي،الشاكر، وأكرم ناجي  

  وأجيـز النـادي  ،الستحصال الموافقات األصولية على تأسيس النادي حسب أحكام القانون    

  . في العام نفسه  لمواصلة سيرته السابقة 

       تعددت أوجه النشاطات والمشاركات لفرق النادي الرياضية على مختلف األصـعدة           

 وفي بدايات تأسيسه قام النادي بتـشجيع لعبـة          ،الرياضية في البطوالت المحلية والقطرية    

ـ  ١٩٦٠المنضدة حيث أقام بطولتها في التاسع من كانون األول           رز  بطولتهـا انـس       وأح

 كما شكل النادي فريقاً بكرة السلة وأحرز بطولة الموصـل فـي هـذه     ،صديق الشيخ علي  
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 وكان للنادي فريق بكرة القدم حيث عهد بتدريبه إلـى محمـد طـاهر       ،اللعبة مرات عديدة  

 وضم الفريق العبين متميزين منهم علي يحيى وأكـرم فاضـل وسـامي حامـد          ،حمودي

  كما شجع النادي كرة المـضرب وأقـام فـي كـانون األول     ،ليلوياسين نادر ويوسف خ 

  .    وحظيت كرة الطائرة كذلك باهتمام المشرفين على النادي  ، بطوله لها١٩٦١

       أما العاب الساحة والميدان فقد أخذت اهتماماً خاصاً من الهيئـة اإلداريـة لنـادي               

ثال فاز النادي ببطولة أندية العـراق        فعلى سبيل الم   ، ولهذه اللعبة صوالت وجوالت    ،الفتوة

 ،١٩٦٢ مـايس  ٧في العاب الساحة والميدان التي جرت في ملعب الكشافة في بغـداد فـي               

حيــث أقـام البطولة االتحاد العراقي المركـزي للعبـة وشـارك فيهـا أنديـة بغـداد        

   كمـا اسـتقبل    ، وقد تلقى النادي حينذاك التهاني فـي األوسـاط الرياضـية           ،والمحافظات

 كما أقام حفله    ،  عبد اللطيف الدراجي  وفد النادي والعبيه        )آنذاك(متصرف لواء الموصل    

تكريمية ألعضاء الفريق في حدائق المجموعـة الثقافيـة بحـضور المتـصرف ومـدير               

  .المجموعة الثقافية محمود الجومرد وعدد من الشخصيات 

 نادي الفتـوة عـدة بطـوالت         أقام ،       وفي سياق الحديث عن العاب الساحة والميدان      

 تلك البطولة التي أقامها فـي       ، كان أبرزها  ،محلية ومن ضمنها بطوالت الختراق الضاحية     

 حيث جمعت هذه البطولة العديـد مـن األنديـة           ،١٩٦٢التاسع من كانون الثاني من عام       

 حيث كان يضم النادي أبـرز عـدائي         ، واستطاع نادي الفتوة الفوز ببطولتها     ،والمؤسسات

  . لموصل بالمسافات الطويلةا

  ذلك المهرجان الرياضـي الـذي أقـيم          ،        ومن األنشطة المهمة التي أقامها النادي     

  تـشرين  ٥ وبالتحديد يوم الخميس المـصادف    ١٩٦٧بمناسبة افتتاح مقره الجديد في عام       

 وجـرت   ، وكان برعاية المتصرف  آنذاك عبد الرحمن عبد الـستار          ،١٩٦٧األول  عام      

 وأقيمت مباراة بكرة السلة بين فريق النادي        ،راسيم االفتتاح وفعاليات متعددة لفرق النادي     م

  . وفريق نادي بابل من الحلة والذي استضافه النادي حينذاك  
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        ومن النشاطات الرياضية التي اهتم بها وبإقامة البطوالت الخاصـة بهـا فعاليـة              

 على عاتقه إقامة أكثر مـن بطولـة مفتوحـة بـسباق              وقد اخذ النادي   ،الدراجات الهوائية 

 فـي   ، ولثالث سنوات متتالية   ، كما تعاون النادي مع جريدة فتى العراق       ،الدراجات الهوائية 

  .         إقامة بطولة المنطقة الشمالية بالدراجات الهوائية 

ا منذ العقد األول     حيث تبناه  ،     وقد أولى نادي الفتوة اهتماماً كبيراً برياضة رفع األثقال        

 ، قاعة خاصة بممارسـة رفـع األثقـال   ١٩٦٩ حيث انشأ في مقره الجديد عام        ،من عمره 

 وأصبحت هذه اللعبة من ابرز اللعبـات        ،وكانت هذه القاعة حينذاك من أهم منشات النادي       

 وقد حقق أبطال النادي الرباعون بطـوالت متعـددة علـــى            ،التي تخصص بها النادي   

 وقد تولى اإلشراف على تدريب فـــــــرق  ،ر والوطن العربي  مســتوى القــط 

  . النادي برفع األثقال المــدرب بديع ياسين التكريتي ولسنين طويلة 

  ،       ومن خالل نشاطاته المتنوعة وفعالياتـه الرياضـية الخاصـة بفرقـه الرياضـية         

اسـتطاع هـذا     و ،استطاع نادي الفتوة الرياضي كسب الجماهير الرياضية في الموصـل         

النادي أن يكون التوأم الروحـي لنادي المـوصل الرياضـي الذي سبقه بالتأسيس بسنين            

 وكان الستقدامه الفرق الرياضية من بغداد ومحافظات العراق األخرى سبباً في            ،ثالثة فقط 

 ففي أول أيام عيد الفطـر   ،تطوير الرياضة في الموصل من خالل االحتكاك مع هذه الفرق         

 فريق نـادي الهـواة البغـدادي       ، استضاف نادي الفتوة الرياضي    ١٩٦٣ من العام    المبارك

بكرة السلة وجرت مباراة كبيرة مع نادي الفتوة استقطب عدداً كبيراً من الجمهور ومحبـي        

  . اللعبة  

      وفي مناسبة أخرى استضاف نادي الفتوة الرياضي فريق كرة القدم التـابع  لـشركة         

 وأقيمت المباراة بين الفريقين مـن األسـبوع         ،نن يضم العبين دوليي   نفط كركوك الذي كا   

 وقـد اسـتمتع     ، وعلى ملعب اإلدارة المحلية في قضيب ألبان       ١٩٦٣األول في نيسان عام     

 وكـان فريـق     ،جمهور الموصل بتلك المباراة التي انتهت بالتعادل بهـدف لكـل فريـق            

    . نفـــط كركوك حينذاك يعد في طليعة الفرق العراقية
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        لقد كان من أهم أهداف النادي التي تأسس  من اجلها هو خدمة المجتمع الموصلي               

 فبالرغم مـن  ، لذلك لم يقتصر نشاطات النادي على الفعاليات الرياضية،والتفاعل مع الناس  

 فقد اهـتم النـادي بالقـضايا        ،انضمام المئات من أهل الموصل إلى فرق النادي الرياضية        

 فعلى سبيل المثال    ،لفنية واالجتماعية التي تهم المواطن الموصلي وحياته اليومية       الثقافية وا 

 نشاطات فنية من خالل تشكيل فرقـة موسـيقية خاصـة بـه     ١٩٦٧تبنى النادي منذ عام    

 كما تم تأليف فرقة مـسرحية       ،ترأسها حينذاك  العازف الموصلي المعروف هاشم السراج       

ومنهم الفنان  حسن فاشل  والفنان عبـــد الواحـد           ضمت عدداً من الفنانين الموصليين      

 وقد أقام النادي حفال فنياً  برعاية متصرف اللواء على قاعـة مدرسـة الفتـوة                 ،إسماعيل

 ١٩٦٧تـشرين الثـاني عـام     / ٢٨ ـ  ٢٦ للفترة مـن  ةالنموذجية لمدة ثالثة أيام متتالي

  . تضمنت تقديم بعض العروض المسرحية والغنائية  

 ففـي عـام   ،د اعتاد النادي أن يظهر احتفاءه بالمناسبات الدينية واألعياد الوطنية            ق

 أقام النادي منقبة نبوية بمناسبة ليلة السابع والعشرين من شهر رمـضان المبـارك               ١٩٦٧

  . مشاركاً المسلمين في أحيائهم لهذه الليلة المباركة لدى المسلمين  

 ، مشاركة الموصليين احتفاالتهم بمهرجان الربيـع   ١٩٦٩        كما اعتاد النادي منذ عام      

 في المهرجان بموكب رياضي خاص به وفي األعـوام األخـرى           ١٩٧٠حيث شارك عام    

شارك مع باقي أندية المحافظة بمسيرة استعراضية لكردوس رياضي تعبيراً عن تضامنهم            

  . مع مناسبات المجتمع الموصلي بكل طبقاته االجتماعية  

 ـ  ١٩٦٦النشاطات التي أقامها نادي الفتوة في السابع عشر من حزيران عام        ومن 

والتي تعبر عن الروح الرياضية التي يتجلى بها مسؤولوا وإداريو األندية الرياضـية فـي               

الموصل ـ تلك المباراة الطريقة التي جمعت الهيئتين اإلداريتين لنادي الموصـل والفتـوة    

في  تلك المباراة جمهور غفيـر مـن محبـي الرياضـة           حيث استقطب    ،في كرة الطائرة  

 وقد ضم فريق نادي الفتوة كـال مـن إبـراهيم            ،ومشجعي الناديين الوحيدين في الموصل    

 وحـسن  ،ويوسف ذنون، وعبد الستار حسين   ، واحمد سامي ألجلبي   ، ومحمود داود  ،الفخري

 وغـانم   ،الصراف وسالم   ،غازي احمد :  أما نادي الموصل فقد ضم كالً من         ،أمين الحبار 
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 ، وقد حكم المباراة عبد العزيز الطالـب       ، وغانم القصاب  ، وسالم عايد  ، وحميد عزيز  ،ذنون

  .وانتهت المباراة بفوز نادي الفتوة بثالثة أشواط مقابل شوطين 

، ومن اجل نشر لعبة كرة المضرب فـي الموصـل واسـتقطاب             ١٩٦٩       وفي العام   

 وجـرى   ، ملعباً  خاصاً  بهذه اللعبة على أرض النادي          انشأ النادي  ،الرياضيين لممارستها 

 وبالفعل كان لهذا الملعب     ،افتتاح الملعب من قبل عالء الدين البكري محافظ نينوى حينذاك         

تأثير البالغ في تنشيط تلك اللعبة والدليل إقامة العديد من المباريات والبطـوالت الخاصـة               

  . بتلك اللعبة على ارض هذا الملعب فيما بعد 

 فقد كان نادي الفتوة سباقاً فـي هـذا المجـال فـي     ،       أما فيما يخص النشاط النسوي  

 وخصص يومي   ، حيث حرص النادي على تبني النشاط النسوي منذ أول تأسيسه          ،الموصل

 وكانـت فـرق النـادي       ،األحد والخميس من كل أسبوع لممارسة النشاط النسوي بالنادي        

ات الرسمية على مستوى القطر من خالل إجراء المباريـات          النسوية تستعد لغوض المباري   

 وقـد   ، وخاصةً في كرة السلة والكرة الطائرة      ،الودية مع فرق مدارس البنات في الموصل      

  ولقد التحقت بالنادي العديد      ،تشكل في النادي فريق نسوي من المدرسات في كرة الطائرة         

 ومـن   ،ارة النشاط النسوي في النادي     وقد تألفت لجنة خاصة إلد     ،من الطالبات والمدرسات  

منتهى كشموله مراقبة التربية الرياضـية فـي مديريـة         : األسماء التي ضمتها هذه اللجنة      

 والمدرسـات سـهام     ، عاصمة شريف العمري مديرة إعدادية الكفـاح للبنـات         ،المعارف

 ضمتها فرق    أما أهم األسماء التي    ، ومنيرة بهجت فؤاد   ، زاهدة النائب  ، كتبية القدو  ،الفخري

شـهرزاد  : النادي النسوية بفعاليات الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة المنضدة والريشة فهي      

 فـائزة   ، سعاد أغـوان   ، وداد عالوي  ، عامرة أغوان  ، حجاز شريف الجراح   ،محضر باشي 

  .  وسهام يونس  ، فريال عبودي،الزرري

 مباراتـه   ،نادي بالكرة الطـائرة        ومن المباريات المهمة التي خاضها الفريق النسائي لل       

 وقبـل بـدء المبـاراة قـرأت     ،مع فريق نادي الفتاة البغدادي الذي استضافه نادي الفتـوة   

 وأنشـــدت فتيات نادي الفتـوة نـشيد        ،المدرسة كتبية القدو كلمة ترحيبية بالـــوفد     

يـارة   وقد رد فريق نادي الفتوة الز      ،١٩٦١ آب     ٧ وكــان ذلك من     ،)هيا فتوة للجهاد  (
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 األولى بكـرة الـسلة والثانيـة        ن ولعب مع نادي الفتاة في بغداد مباريتي       ،بعد فترة قصيرة  

 كما اشترك النادي بفريق كرة الـسلة والكـرة الطـائرة للنـساء ببطولـة         ،بالكرة الطائرة 

  وفـي  ، والتي أقيمت في بغداد وأحرز المرتبة الثانية بكلتا الفعليتين    ١٩٦٢الجمهورية عام   

 سه  التقى نـــادي الفتــــوة النـــسوي في بغداد مع النادي االثـوري           الوقت نف 

 ١٩٦٨ أال أن النشاط النسوي في النادي توقف عام          ،بمباريتين بكرة السلة والطائرة أيضا ً     

الن المقر الجديد للنادي في منطقة باب الجديد لم يعد يالئم النشاط النسوي بسبب الساحات               

  . ة  المكشوفة وازدحام المنطق

 فكانت منذ تأسيسه ولسنوات عديدة امتدت في تاريخه هـي  ،       أما مسالة تمويل النادي   

 ولم يستطع خالل العقد األول مـن  ،المسالة األكثر قلقاً وشكلت عائقاً في طريق تقدم النادي     

عمره أن يصل إلى مستوى الطموح المنشود من قبل الهيئة المؤسسة حيـث كـان شـعار        

 ،) الحي لألندية الرياضية العراقية     نادي الفتوة الرياضي أن يكون النموذج      يسعى(النادي  

أال أن الضائقة المادية جعلت النادي يعاني كثيراً ، ولم يتسلم النادي أي معونة ماليـة مـن        

 لـذلك اعتمـد علـى بـدالت االنتـساب           ،وزارة الشباب لمدة سنتين من تاريخ تأسيـسه       

ت هي األخرى بسبب عدم تسديد بعض األعضاء بدالت         واالشتراكات الشهرية التي تضاءل   

  . اشتراكهم

 وقـدرها  ١٩٦٣      وعندما خصصت وزارة الشباب منحة مالية للنـادي وذلـك عـام          

 أال أنها كانت تمنح سنة      ،ديناراً استبشر المشرفون على النادي خيراً بها على قلتها        ) ١٢٠(

ة كان البد للهيئة اإلدارية للنـادي مـن   وتقطع سنوات،  وبسبب هذه األوضاع المالية السيئ   

التفكير بمصادر تمويل للنادي واضطرت التخاذ عدة سبل منهـا القيـام باسـتئجار فـيلم                

 كما أقامـت اإلدارة سـوقا       ،سينمائي وعرضه في ارض النادي مقابل ثمن من المشاهدين        

 التبرعات   كما أن النادي اعتمد على جمع بعض       ،خيريه وجمعت من خالله شيئاً من المال      

  . دينار من نادي الموصل الرياضي) ١٠٠( واستقرض ،من أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي

      بقي حال النادي المالي  متردياً حتى استطاع أن يتخلص بعض الـشيء مـن هـذه                 

 وفـــي السنوات   ،الحالة بعد إنشاء المقر الجديد وإقامــة مـــهرجانات األعياد فيه        
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صف السبعينات والثمانينات أصبح له وارد ال باس به من خـالل إنـشاء              الالحقة وفي منت  

محالت في واجهة النادي ومحيطه واستئجارها فضالً عن المخصصات السنوية التي تمنح            

  . للنادي من وزارة الشباب  

  مر هذا النادي     ،        في بداية العقد الثاني من عمر نادي الفتوة الرياضي في الموصل          

 مثلت له بداية جديدة لالنطالق في تطوير الحركة الرياضية فيـه وفـي المدينـة                بانعطافة

 حلّـت الهيئـة   ،١٩٧٠لعـام   ) ٣(  فبعد صدور قانون األندية الرياضية رقـم         ،بشكل عام 

 وقام عدد من العاملين في الحركة الرياضية في الموصل منهم ممن كـان              ،اإلدارية للنادي 

 بتقديم طلب إلى محافظـة      ،ديمة للنادي ومنهم لم يكن كذلك     عضواً في الهيئات اإلدارية الق    

  حزيـران عـام        ٦نينوى لغرض تأسيس نادي الفتوة الرياضي في الموصل وذلك بتاريخ           

 وأرفقوا بطلبهم نسخة من النظام الداخلي للنادي والذي كان شبيها بالنظام الـداخلي    ،١٩٧٠

 جديدة راعت هذه الفقرات قانون األنديـة      مضافا إليه فقرات ثالثة    ١٩٦٠القديم للنادي عام    

 ومرفقاً بهذا النظام أسماء الهيئة التأسيسية للنادي وتكونت من عـشرة            ١٩٧٠الجديد لسنة   

  :أسماء وكما يلي 

  منطقة السكن  المنصب الذي عمل فيه  االسم الثالثي  ت
  الغزالني  مدير وحدة الخدمات االجتماعية   احمد سامي إبراهيم ألجلبي   -١
ــاري   منير يحيى الخيرو  -٢ ــصرف العق ــب الم محاس

  بالموصل 
  دواسة

  المنصورية   معلم مدرسة الخزرجية بالموصل   عبد اإلله يوسف الفركاحي  -٣
  الشيخ محمد   معاون مالحظ أعاشه الموصل   سالم يوسف محمد النعمان    -٤
  الدواسة   مدرس ثانوية تلكيف  بديع ياسين محمد خليل    -٥
ـ    -٦ ف مـصطفى   أديب يوس

  الشاكر
  عمو البقال   مدرس مدرسة أم الربيعين 

  حي النفط   معلم مدرسة الشفاء   أكرم ناجي سبتي   -٧
  المنصورية   معلم مدرسة طارق بن زياد   واجب سعيد عبد الرحمن   -٨
ــد   -٩ ســعدون يوســف احم

  الفركامي
  المنصورية   معلم مدرسة األوس 

فخـري حــسيب ســليمان    -١٠
  المتولي 

مديرية التربيـة والتعلـيم     موظف  
  بالموصل

  باب الجديد 
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          ولم تحصل الموافقة على تأسيس نادي الفتوة أال بعد مرور ثمانية أشـهر علـى               

 حين صدرت موافقـة وزيـر الـشباب         ،١٩٧١شباط عام     ١٥تقديم الطلب وبالتحديد يوم     

 وقـام احمـد     ،الموصـل العراقي بتأسيس النادي باسم نادي الفتوة ويكون مقره في مدينة           

سامي الجلبي بتقديم طلب آخر إلى وزارة الشباب لمنح النادي الشخصية المعنوية بتـاريخ              

، وبالفعل حصلت موافقة وزارة الشباب بناء على هـامش الـوزير          ١٩٧١ شباط عام      ٢٢

حامد علوان الجبوري على منح النادي الشخصية المعنوية نظراً لتوفر الشروط الـصحية             

  .  فيه والفنية

 استطاع نـادي الفتـوة مـن زيـادة     ،       خالل فترة العقد السبعيني من القرن العشرين  

 حيـث   ،نشاطاته الرياضية وتعزيز مكانة فرقة الرياضية على الساحتين المحلية والقطرية         

اثر بشكل كبير جداً على شباب الموصل واستقطب أعداداً كبيـرة مـنهم ضـمن فرقـه                  

  . الرياضية المختلفة 

      وكانت منتخبات نينوى باأللعاب المختلفة ال تخلو من العبي نادي الفتوة لتمثيل المحافظـة              

 وعلى سبيل المثال  تشكلت منتخبات محافظة نينوى بكرة القدم           ،في بطوالت الجمهورية وغيرها   

 وكان للنادي الفتوة ثقل كبير فـي واقـع خارطـة            ١٩٧٥والسلة والطائرة وغيرها من األلعاب      

 حين يشكل منتخب ناشئين نينوى كانت للنادي        ، ففي كرة القدم   ،لتشكيلة الرئيسية لمنتخبات نينوى   ا

 ومحمـود  ، وغازي فيـصل ، وإبراهيم بكر،معتز يونس: حصة كبيرة من خالل أسهام االعبين        

 أما منتخب المحافظة المشارك فـي بطولـة الجمهوريـة           ، ونوئيالسخريا ، ومظفر فتحي  ،صالح

 وخالد عبد اهللا حـسين،  ،سالم شهاب احمد: ت تشكيلته تضم  من نادي الفتوة كال من  للشباب فكان 

 أما منتخب المتقدمين الذي تم تشكيلة في العام نفـسه  للمـشاركة فـي بطولـة                  ،وشريف عمر 

وفي كـرة  .  وسالم شهاب، ومحمد احمد، وشريف عمر،خالد إبراهيم عبد اهللا   :  فضم   ،الجمهورية

 ونبيل ،بدران سعيد: ادي الفتوة وهممقدمتهم العبي ن خب شباب المحافظة وفي     لسلة تم تشكيل منت   ا

 أما في كرة الطائرة فقد      ، واحمد قاسم  ، جمال عبد اهللا   ، وغياث فخر الدين   ،محمد عبد اهللا الشاروك   

 وكان العـب نـادي الفتـوة        ،تشكل منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية لذلك العام        

 وفي كرة اليد التي تعد أللعبة الحديثة        ، ممثل لناديه ولمحافظته في تلك البطولة      صباح سليمان خير  
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 فقد تبنى نادي الفتوة تأسيس اتحادها في الموصل في تلك السنة واتخذ من النـادي                ،في تلك السنة  

 وتميـز نـادي     ،مقرا له واخذ النادي واالتحاد معاً على عاتقه إقامة البطوالت الخاصة بكرة اليد            

  . وة في هذه أللعبة وما زال إلى يومنا هذا من ابرز أندية العراق فيها الفت

 ،١٩٧٥       وفي البطولة التي جرت في الموصل لألندية والمؤسسات بكرة اليد وذلـك عـام               

:  أن يمسك بزمام األمور ويكتسح الفرق المشاركة رغم قوتها وأبرز الفرق             ،استطاع نادي الفتوة  

 ومركـز   ، قوات القعقاع  ، شرطة الموصل  ، نادي الموصل  ، فرع الموصل  منتخب االتحاد الوطني  

 فضالً عن نادي الفتوة الـذي أحـرز المركـز األول فـي     ،شباب الثورة ومركز شباب الموصل   

  .     البطولة

 واشتركت فيها فـرق      ،  أما البطولة التي أقامها اتحاد التنس والمنضدة فرع نينوى في العام نفسه           

 فقـد أحـرز     ،دي الطليعة في سنجار ومركز شباب الثورة ونادي تلعفر الرياضي         نادي الفتوة ونا  

 وحصل على شكر وتقدير سـكرتير اتحـاد اللعبـة فـي          ،المركز األول فيها نادي الفتوة بجدارة     

  .        المحافظة خزعل يوسف الفركاحي

حـدود المدينـة     فقد طغت شهرتهم     ،      وفيما يخص فرق والعبي نادي الفتوة في رفع األثقال        

 ، فقد كان نادي الفتوة مستحوذاً على بطوالت المحافظة برفع األثقال لسنين عديـدة   ،وحدود الوطن 

 وقد رفد هذا النادي المنتخبات الوطنية العراقية بالعديد مـن  ،وخاصة في سبعينات القرن العشرين 

 بدر ياسين وهـو احـد       :األبطال الذين مثلوا العراق في بطوالت دولية متعددة خير تمثيل منهم            

 مثـل   ، وأصبح فيما بعد مدرباً وحكماً دولياً برفع األثقـال         ،أبطال أسيا والعالم العسكري والعرب    

 والرباع محمد عزيز بطل العـراق لثمـان سـنوات           ،١٩٧٥ لغاية   ١٩٦٧نادي الفتوة للفترة من     

 محمـد  ، وزيد ياسين)١٩٧٦ تونس ،١٩٧٦مصر ( مثل العراق لسنوات عديدة   ،١٩٨١-١٩٧٣

 وبـديع ياسـين   ، والبطل هاشم محمد بطل العراق وأحد أبطال العـرب     ،الثاني في بطولة العرب   

 وحافظ شهاب بطل العرب واسـيا       ،مدرب المنتخب الوطني العراقي لسنوات عديدة برفع األثقال       

 ومؤيـد  ، وطارق محمد االديب بطل اسيا والعـرب ،وبطولة السيد نصير وكذلك منير عبد القادر   

  .  وعبد اهللا عيسى  وغيرهم، وهاشم غزال، وشهاب احمد،فاضل

  



    
 

)٨١( 

 
 

 
 

المجـالت  (تعد الدوريات العلمية                
 المنافذ العلمية الهامة التي     إحدى) والنشرات

يتجلى بها نشاط الباحثين في المركز لنـشر        
ختصاص وقد  بحوثهم ومقاالتهم في مجال اال    

  : صدر خالل هذا الشهر

) ٤١(مجلة دراسات موصـلية العـدد       . ١
  :وضمت البحوث المدرجة ادناه

الحدث في قصص  فارس سعد الـدين          نبهان حسون السعدون. د.م.أ .١
  السردار

اللبائخ وطبيعة استخداماتها  في الطب        عبدالرحمن يونس عبدالرحمن.د.م.أ .٢
  اآلشوري

/ هـ٦٢٢ت  (ن باز الموصلي محدثاً     إب  محمد نزار الدباغ. د. م .٣
  )م١٢٢٥

ــرض    عبد الرزاق صالح محمود. م .٤ ــة لم ــات االجتماعي االنعكاس
 -السرطان على عوائل المصابين به      

دراسة اجتماعية ميدانية فـي مدينـة       
  -الموصل 

الواقع التعليمي في جامعـة الموصـل       هناء جاسم السبعاوي. م .٥
–من وجهة نظر طلبتها وتدريـسييها       

  -ميدانيةدراسة 
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 –التلوث البصري في مدينة الموصل        نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م .٦
  -دراسة في جغرافية التلوث

صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم     وسماء صالح سليمان. م .٧
في معاهد إعداد المعلمين والمعلمـات      
في مدينة الموصل من وجهـة نظـر        

  التدريسيين والطلبة

  
مخطـوط إجـازة فـي      (وحملت عنـوان    ) ٧٣( العدد   نشرة اضاءات موصلية   .٢

للباحث عمـر   )  القراءات القرآنية للشيخ محمد امين آل شيخ القراء في الموصل         
  .عبد الغفور القطان

  
 الطالق واسبابه في مدينة   (وحملت عنوان   ) ٧٤( العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٣

  .عاويهناء جاسم محمد السب. م ةللباحث)   دراسة تحليلية– الموصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المـصادر  ) ٢٩( العدد  نشرة قراءات موصلية  . ٤
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالعلمية في العلوم 

 عنوان المقال اسم الباحث
ذاكرة الورق دراسة في كتابات سـعد الـدين           ذنون الطائي. د. أ



    
 

)٨٣( 

 
 

  خضر

مكتبة المركزية في الموصل لسعيد     مخطوطات ال  محمد نزار الدباغ. م
 الديوه جي

  حنان عبد الخالق علي . د. م
هـ ٧٣٦-٦٥٦(المغول في الموصل والجزيرة 

  )م١٣٣٥-١٢٥٨/ 

  :من نشرة قراءات موصلية ، وضمت المقاالت التالية)  ٣٠(وصدر العدد. ٥

  قضايا وهموم جامعية  ذنون الطائي. د. أ

  ١٩١٤-١٨٣٤ في الموصل جنبيةاألالمصالح   عامر بلو اسماعيل. م
ـ االالمعطيات   محمد نزار الدباغ. م بـالد  ( والثقافيـة فـي      صاديةقت

معجـم  (في كتاب يـاقوت الحمـوي       ) الجزيرة
 ) البلدان

  عالقات الموصل مع الدولة العباسية  حنان عبد الخالق علي . د. م
  )م١٠٩٦/هـ٤٨٩ –م ٩٠٥/هـ٢٩٣(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وهي نشرة شهرية تعنـى بـإبراز        )٢٠( و   )١٩(و   ناالعدد) انشطتنا(نشرة  . ٦
  .األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية مـن خـالل              . ٧
ذنون الطائي بتسجيل   . د. اللقاءات مع وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة وقد قام أ        



    
 

)٨٤( 

 
 

ركز وفعالياته والحديث عـن تـاريخ وحـضارة         لقاءات تلفزيونية عن أنشطة الم    
  الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات

 جبسية 
تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج 

عن طبيعة االقتصادية في جوانبها  االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛ فضال
 الرشيد، الموصلية، سما الشرقية :ة فضائيات تلفزيونية منهامع عد. المتعددة

  .ت، السالم، التركمانية وغيرهااالموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفر
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يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقـاالت والبحـوث              

ة الخاصة بالتعريف بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خـالل تاريخهـا           العلمي

  .الطويل في حقبه المتعددة

ذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركـز           . د. نشر أ  -١

msc92.6te.net  

ذنون الطائي عدد من المقاالت على موقـع ميـدل ايـست اون        . د. نشر أ  -٢

  Middle-east-online.comالين

 
 العمـل البحثـي     إطـار  خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذةيقوم       

 والعليا فـي الكليـات   األولية المحاضرات العلمية على طلبة المراحل إلقاءوبخاصة  

  : العلمية وكما يأتيواألقسام

راه طالب دكتو ) عمار ظاهر مصلح  ( على   باإلشرافذنون الطائي   . د.يقوم أ  .١

 الموسـومة   وأطروحتـه  اآلدابكليـة   / في التاريخ الحديث ، قسم التاريخ     

 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (

ورسـالتها  / طالبة ماجـستير تـاريخ حـديث        ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   .٢

قـسم  ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العالقات التجارية بين العراق وتركيا      (الموسومة  

 .اآلدابكلية / التاريخ 
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– 
مناقـشة الطالبـة    فـي   ) بوصفه مشرفاً وعضواً   (ن الطائي ذنو. د. أ شارك  

العالقات التجارية بـين العـراق   (لرسالة الماجستير الموسومة   ) رشا ميسر ابراهيم  (
 التــي جــرت فــي قــسم التــاريخ فــي كليــة االداب )٢٠٠٣-١٩٨٠وتركيــا 

  .١٣/٨/٢٠١٣بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  

تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسين من التدريـسيين           
وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والـدوريات والوثـائق             
عن مدينة الموصل في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر            

 :كما يأتي
 ٥٥ اتعدد االعار
 ٩ الدوريات
 ٤ االطاريح

 ٢٢ الكتب
 ٢ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة
  ٦   والدورياتاهداءات الكتب
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 تم إهداء الكتب والمؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية
  :في المركز

  

  غعبد الوهاب الدبا. د  )العدد الخامس(دورية تربويون  . ١

تاريخ الجيش العراقي في الموصـل وتطـور          . ٢
  دوره الرياضي

  مجموعة باحثين

  عبد الجبار فتحي زيدان  الوجود والنظائر في كتب الوجود والنظائر . ٣

  ميثاق خير اهللا جلود واخرون  صناعة القرار السياسي في دول الخليج العربي . ٤

 قراءات فـي    -جماليات النص وتشكيل الخطاب    . ٥
  ين السردارسرديات فارس سعد الد

  نبهان حسون السعدون. د

    ٦٠مج/ ٢مجلة المجمع العلمي العراقي ج  . ٦
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يومياً بما يضمه من مجـسمات جبـسية،        . استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١
تسلط الضوء على الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصـل عبـر             

  .ة والمهن والحرف التراثية المعروفةحقبها التاريخية الحديث

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في تخصص التاريخ الحـديث            .٢
  .والتاريخ اإلسالمي واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

نشر المقاالت والدراسات التاريخيـة واالجتماعيـة واألدبيـة فـي الـصحف              .٣
  .والمجالت الثقافية

مساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض الفنية التي تقيمها          ال .٤
 .ةالكليات واألقسام العلمية في الجامع
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