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يوضح البحث مفهوم القيم والمثل االسالمية في االدارة بتقديم صورة موجزة عنهـا         
صـلى اهللا عليـه     (كما وردت في القرآن والسنة النبوية وتطبيقاتها في عصر الرسول محمد            

 يواصل الحديث عنها في عهد الخلفاء الراشدين حيث تجسدت في سياسـة الفـتح               ثم). وسلم
وقد ركز البحث على دراسة الطريقة التي تـم         . االسالمي وادارة البالد ومنها مدينة الموصل     

فيها فتح الموصل، وكيفية التعامل مع اهلها وسياسة الدولة في ادارتها ومدى التزامها بـالقيم               
  .ي ادارة شؤونهاوالمثل االسالمية ف

The Islamic ideals and values of administration in 
Mosul in early Islamic period 

Prof. Dr. Hashim Y. Al - Malah 
Abstract: 
 The research clarifies the Islamic ideals and values in 
administrations as legislated in the era of the prophet Muhammad and 
his orthodoxe caliphs, specially in there policy of administration in 
expanded territories as Mosul city. 
 The research concentrated on the study of the way of conquering 
Mosul, and the methods of caliphes to treat with its people according to 
the ideals and values of Islam. 

‡îè¸@Z@ @
من المعروف ان القيم والمثل هي مجموعة من المبادئ الموجهة لتفكيـر اإلنـسان              
وسلوكه، وهي ذات طبيعة نسبية تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن زمن إلى زمن، بل أنها                
قد تختلف من شخص إلى شخص آخر ألنها في جوهرها مبادئ يعدها اإلنـسان والمجتمـع                

                                           
 .جامعة الموصل/كلية اآلداب /ي، أستاذ التاريخ اإلسالمي عضو المجمع العلمي العراق *
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ومـن  .  ان تشكل نموذجا ومثال أعلى يسعى الجميع إلى بلوغه         مبادئ ذات قيمة عالية ينبغي    
ابرز األمثلة على ذلك القيم الصدق والعدل واإلحسان والتسامح واحترام حريـات اإلنـسان              

  . وحقوقه
وبالنظر للطبيعة النسبية لهذه القيم فان من المالحظ أنها وان اتفقت في المـسميات              

ا ومضمونها وآفاق تطبيقها يختلف وقد يصل هذا        في معظم األديان والحضارات فان مفهومه     
االختالف إلى حد التباين والتناقض، فيبدو ما هو عدال في حضارة من الحضارات أو مجتمع               

ومن هنا جاء وصـف     . من المجتمعات ظلما وعدوانا لدى الحضارات والمجتمعات األخرى       
في إدارة الموصل في    (زمانها  ، وتحديد مجالها و   )اإلسالمية(عنوان بحثنا للقيم والمثل بصفة      

  ). عصر صدر اإلسالم
والحقيقة ان ارتباط القيم والمثل العليا في عقيدتنا بالدين اإلسالمي قد منحها قـدرا              

فاإلسالم . من العمومية والثبات في مجتمعنا وعقولنا بقدر ثبات معاني اإلسالم وعدم تغيرها           
 ونواهيه في كلمات القرآن الكريم التي نـزل         عقيدة مصدرها اهللا تعالى، وقد تمثلت أوامر اهللا       

ومن ثم فإن المسلم هو مـن أسـلم وجهـه هللا وأطـاع اهللا               ) (بها الوحي على نبينا محمد      
وهكذا نالحظ ان مبادئ اإلسالم وقيمه قد تدرجت في االنتشار بين الناس من بيئـة               . ورسوله

ية، ثم إلى جميع أرجاء العالم فغدا       إلى عموم شبه الجزيرة العرب    ) مكة والمدينة (نشأتها األولى   
ثم أن هذا الدين واصل وجوده ورسوخه منذ ان أخذ في االنتـشار فـي               . اإلسالم دينا عالميا  

إلى المدينة وحتى الوقت الحاضر، فأثبت انه يصلح لكل         ) (القرن األول من هجرة الرسول      
وهـذا  . ياته وانتشاره زمان ومكان على الرغم من تعدد المذاهب واالتجاهات التي واكبت ح          

يدل على فاعلية قانون النسبية حتى في فهم الدين الواحد، وان كانت درجة النسبية فيه أقـل                 
  . مما هي عليه في المذاهب والمبادئ الوضعية

ومن أجل االنتقال من هذا التمهيد ذي الطبيعة النظرية إلى التطبيق، فإننا سنبدأ هذه              
لمثل اإلسالمية في اإلدارة في عصر الرسـالة اإلسـالمية          الدراسة بمعالجة موضوع القيم وا    

بالنظر ألن هذا العصر هو العصر الذي ظهر فيه اإلسالم ونشأت فيه الدولة اإلسالمية، ثـم                
ننتقل بعد ذلك لدراسة القيم والمثل اإلسالمية في اإلدارة في عهد الخالفة الراشدة ألنه العهـد                

سالمية من خالل حركة الفتوحات التي قادت إلى دخول         الذي توسعت فيه الدولة واإلدارة اإل     
وفي الختام سنعالج موضوع القـيم      . الموصل في دار اإلسالم وخضوعها لإلدارة اإلسالمية      

والمثل اإلسالمية في إدارة الموصل في العهد األموي ألن الموصل قد شهدت في هذا العهـد                
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افية، األمر الذي منحها شخصيتها وطابعها      توسعا وتطورا في بنيتها السكانية والعمرانية والثق      
  . المميز بين االمصار اإلسالمية

  : المثل والقيم اإلسالمية في اإلدارة في عصر الرسالة

في اإلدارة بعد هجرته إلى المدينة يوصلنا إلى انه         ) (ان استقراء سياسة الرسول     
  : آلتيةكان يلتزم بعدد من المبادئ في اإلدارة وهي تتلخص في المبادئ ا

عبـد اهللا   (يتلقى توجيهات الـسماء بـصفته       ) (في الوقت الذي كان فيه الرسول        .١
من أجل إقامة مجتمع إسالمي يقوم على المثل العليا لإلسالم مثل توحيـد             ) ورسوله

اهللا في العبادة، واألخوة بين المؤمنين، وااللتزام بقيم الـصدق واألمانـة والعـدل              
والفقير وغيرها، فإنه لم يتجاهـل معطيـات الواقـع    واإلحسان والتكافل بين الغني  

القبلي الجاهلي بكل ما ينطوي عليه من سلبيات وايجابيات، وتعامل معه بروح من             
وتسعى لتغيير ما هو فاسد بصفته      ) معروفا(الواقعية التي تقبل ما هو صالح بصفته        

 . باسلوب يقوم على التدرج واحترام عنصر الزمن) منكرا(

إلى جانب عمله على نشر الدعوة اإلسالمية وترسيخ        ) (عى الرسول   وهكذا فقد س   .٢
قيم اإلسالم ومثله في النفوس، إلى اشاعة روح التعاون والتكافل في المجتمع مـن              

 . )١(خالل وضع النظم والمؤسسات التي تساعد على ذلك

في هذا السبيل بنـاء المـسجد       ) (وكان من ابرز الخطوات التي اتخذها الرسول         .٣
ون مكانا للصالة، ومركزا إلدارة شؤون الناس في المدينة فـضال عـن كونـه               ليك

موضعا لتجمع المسلمين وتوجيههم، ويظهر مما أوردته المـصادر التاريخيـة ان            
قد أصبح النموذج الذي تبنى على أساسه المساجد فـي جميـع   ) (مسجد الرسول  

هذه المدن وتقـوم إلـى      المدن اإلسالمية بعد ذلك، كما انه أتخذ موضع المركز في           
 . )٢(بنى مساكنه إلى جوار المسجد) (ألن الرسول ) دار االمارة(جانبه 

بالمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار في المدينة لتأكيـد مبـدأ          ) (ثم قام الرسول     .٤
المساواة والتكافل االجتماعي بينهم وتأكيد أنهم أبناء امة واحـدة مـن دون النـاس            

والحقيقة ان هذه الخطوة قد وضعت األساس       . )٣(تهم القبلية بغض النظر عن انتماءا   
لتجاوز االنقسامات القبلية والمساعدة على توحيد جميع القبائل العربية فـي اطـار             

 . دولة اإلسالم وتوجيههم نحو عمليات الفتح واالستقرار في البالد المفتوحة
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التي بـدت   ) حيفةالص) ((ومن اجل استكمال تكوين األمة الناشئة أعلن الرسول          .٥
يـضع القواعـد التنظيميـة لـشكل الدولـة          ) دستور(من منظور معاصر وكأنها     

وهكذا فقد نصت الصحيفة علـى      . )٤(ومؤسساتها وحقوق وواجبات المواطنين فيها    
عدد من المبادئ األساسية التي سيكون لها تأثيرها العميق على اإلدارة اإلسـالمية             

  -:وكان من أهم هذه المبادئ ما يأتي. في عصر الرسالة والعصور الالحقة

ومن لحق بهـم وجاهـد      (ان جميع المسلمين والمؤمنين من المهاجرين واألنصار         .١
بكل قبائلهـا   ) األمة الواحدة (وهذا يعني ان    ). معهم، أنهم امة واحدة من دون الناس      

وجماعاتها التي دخلت في اإلسالم أو التي منحت والءها الـسياسي لـه كـاليهود               
وهـذا يعنـي    . رى وغيرهم يؤلفون أمة واحدة متميزة عن غيرها من األمم         والنصا

 . بلغتنا المعاصرة أنهم يؤلفون دولة مستقلة ذات سيادة

الصغيرة إلى  )  المدينة –دولة  (ويبدو للباحث ان هذا المبدأ قد وضع األساس لتطور          
اإلسالمي، وهو ما تم    دولة عالمية تضم كثيرا من الشعوب والقبائل واألديان في اطار النظام            

 . تحقيقه في عصر الخلفاء الراشدين

منحت الصحيفة في العديد من نصوصها أبناء كل قبيلة أو عشيرة من أهل المدينـة             .٢
الحق في إدارة شئونهم الداخلية وتسوية خالفاتهم البسيطة بأنفسهم كما كانوا يفعلون            

قيقة لمبـادئ اإلسـالم     قبل اعالن هذه الصحيفة مع إلزامهم بضرورة المراعاة الد        
وبخاصة ما يتصل منها بحماية أرواح الناس وأموالهم وتطبيـق القـصاص علـى         

 . الجناة وعدم اللجوء إلى عادة اخذ الثأر التي حرمها اإلسالم

ومن الواضح ان هذا المبدأ قد فـتح البـاب لتطبيـق اسـلوب اإلدارة الذاتيـة أو                  
 . ينما ستصبح دولة واسعة االرجاءالالمركزية اإلدارية في الدولة اإلسالمية ح

في حالة ظهور منازعات خطيرة تهدد وحدة أهل المدينة وتماسكهم، فـإن علـيهم               .٣
ليحكم فيها على وفق ما جاء في القرآن        ) (عرض هذه المنازعات على الرسول      

 . من أوامر ونواه بالعدل والقسطاس

 الحرب والسالم إلـى     كما ان على جميع أهل المدينة ان يسلموا قيادتهم في شؤون           .٤
 . ألن سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة) (الرسول 
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يقابل في لغتنا القانونية المعاصرة صالحيات      ) ٤ و ٣(ويبدو ان ما جاء في الفقرتين       
وهي صالحيات ظل الخلفـاء     . الحكومة المركزية في مجال إدارة السلطة التنفيذية والقضائية       

  . التمسك بهاحريصين على ) (من بعد الرسول 
وان يهـود بنـي     "نصت الصحيفة بوضوح على حرية العقيدة فجاء في أحد بنودها            .٥

عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال مـن             
وأنه من تبعنا من يهـود فـإن لـه النـصر            " كما جاء في بند آخر       )٥( .."ظلم وأثم 

وعلى الرغم من عدم التزام اليهود      . )٦("اصِر عليهم واألسوة، غير مظلومين وال متن    
إلى محـاربتهم وإجالئهـم عـن       ) (بنصوص هذه الصحيفة واضطرار الرسول      

المدينة إال انه بقي محافظا على روح مبدأ حرية العقيدة لليهـود، وأضـاف إلـيهم     
. )٧()أهل الذمة (و  ) أهل الكتاب (النصارى والمجوس وغيرهم وأطلق عليهم وصف       

بعد ذلك باصدار الكثير من التوصيات بحقهم من أجل حماية          ) ( قام الرسول    وقد
وقـد ظهـرت    . )٨(عقيدتهم وأنفسهم وأموالهم طالما حافظوا على والئهم للمسلمين       

أهمية هذه التوصيات بعد توسع الدولة اإلسالمية بسبب سياسة الفـتح منـذ عهـد               
ين في الدولة اإلسالمية في صدر      الخلفاء الراشدين وتزايد أعدادهم على عدد المسلم      

 . )٩(اإلسالم

بعد فرض الزكاة على المسلمين، تقرر فرض الجزية على أهل الذمة مـن اليهـود         .٦
والنصارى مقابل حماية المسلمين لهم وعدم تكليفهم بواجب الجهاد والذي هو مـن             

كما فرضت ضريبة العشر على المـسلمين الـذين         . فروض الكفاية على المسلمين   
ظهـرت  ) (وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب        . ون أراض زراعية  يمتلك

مشكلة األراضي المفتوحة التي كانت في حوزة أهل الذمة، فتقرر ان تفرض علـى       
وبذلك تحقق نوع من التوازن في التكاليف الـضريبية         .. أراضيهم ضريبة الخراج  

يه المـسلمون ضـريبة     بين المسلمين وأهل الذمة، فإنه في الوقت الذي كان يدفع ف          
وهو األمر الـذي    .. الزكاة والعشر أخذ أهل الذمة يدفعون ضريبة الجزية والخراج        
 . )١٠(سيستمر في العصور اإلسالمية التالية في مجال االدارة المالية

كانت التنظيمات االدارية في الدولة اإلسالمية الناشئة بسيطة ومحدودة فـي عهـد              .٧
ظائف التي تخدم تلك التنظيمات إال في أواخر عهده         ، كما لم تظهر الو    )(الرسول  

وكان غالب الوظائف في ذلك العهد أعمـاال مؤقتـة          . بعد توسع مساحة هذه الدولة    
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وغير متخصصة كوظـائف عمـال الـصدقات، والقـضاة والمعلمـين والـوالة              
بعض المبادئ التي يجب اتباعها في      ) (ومع ذلك فقد وضع الرسول      . )١١(وغيرها

  -:يار اصحاب هذه الوظائف، وكان من أهمهامجال اخت

مسؤولية وتكليف، لذا فإنه كـان      ) (ان الوظائف العامة، كانت في نظر الرسول          .أ 
وقد عبر عن ذلك بوضوح فـي       . يرفض ان يعين فيها من يطلبها أو يحرص عليها        

أنا ورجـالن  ) (دخلت على النبي   : "الحديث الذي رواه أبو موسى االشعري، قال      
يا رسول اهللا، أقرنا على بعض مـا والك اهللا تعـالى،            : عمي فقال أحدهما  من بني   

إنا واهللا ال نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحداً حـرص            : وقال اآلخر مثل ذلك، فقال    
  . )١٢(أخرجه الخمسة إال الترمذي" عليه

يشترط القوة والكفاءة فيمن يتولى وظيفة عامة، ويظهـر ذلـك           ) (كان الرسول     .ب 
قلـت يـا    : "حيث يقـول  ) (يا في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري         ظهورا جل 
إنـك  : يـا أبـا ذر    : أال تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قـال        : رسول اهللا 

ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقهـا، وأدى              
 . )١٣(أخرجه مسلم وأبو داؤد" الذي عليه فيها

شديد المحاسبة للموظف أو العامل حينما يخطئ أو ينحرف عن          )  (كان الرسول   .ج 
عزل ابن اللتبية عن عملـه      ) (لذا فقد روي ان الرسول      . جادة الصواب في عمله   

في جباية الزكاة ألنه اكتشف ان هذا الرجل كان يأخذ الرشوة من الناس أثناء عمله               
 .)١٤(س له طواعيةبحجة ان ما كان يأخذه هو مجرد هدايا كان يقدمها النا

وجوب تحمل اإلدارة مسؤولية تعويض الناس عن األضرار التي         ) (أكد الرسول     .د 
وربما كـان مـن     . تظهر نتيجة أخطاء عمالها في أثناء أداء الواجبات المكلفين بها         

بهذا المبدأ ما فعله في معالجة الخطأ الـذي         ) (أبرز األمثلة على التزام الرسول      
د في حق بني جذيمة حين قاتلهم العتقاده خطأ بـأنهم كـانوا             أرتكبه خالد بن الولي   

بإرسال علي بن أبي طالـب إلـى بنـي جذيمـة            ) (فقام الرسول   . يريدون قتاله 
لالعتذار باسمه شخصيا عن خطأ خالد ودفع ديات األفراد الذين قتلهم خالد تعويضا             

 .)١٥(لذويهم

والدينية لإلنـسان أمـام اهللا      للمسلمين ان المسؤولية األخالقية     ) (أوضح الرسول     .ه 
تعالى ال تقتصر على أصحاب المسؤوليات الكبيرة أو العليا في الدولة وإنمـا هـي               
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كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه، فاالمـام راع، وهـو            : "تشمل الجميع فقال  
مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة فـي              

سؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سـيده راع وهـو           بيت زوجها راعية، وهي م    
أخرجه " ، والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته         ..مسؤول عن رعيته  
حديثا ) (كما روى الحسن البصري عن معقل بن يسار         . )١٦(الخمسة إال النسائي  

ما من  ": أمام اهللا تعالى يوم القيامة جاء فيه      )  الراعي –الحاكم  (يؤكد على مسؤولية    
أخرجـه  " عبد يسترعيه اهللا رعية يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه الجنة            

 .)١٧(الشيخان

يظهر من اآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة التـي وردت بخـصوص األمـر                 .و 
بالمعروف والنهي عن المنكر، ان اإلسالم كان يسعى إليجاد نوع من الرقابة على              

اعدة لتصل إلى القمة وتنزل من القمة لتصل إلى القاعدة          الجودة الشاملة تبدأ من الق    
لذا . )١٨(وبذلك يضمن الرقابة على كل الفعاليات والنشاطات في المجتمع اإلسالمي         

وهي تعني هنا المجتمع اإلسالمي المـنظم سياسـيا،         ) األمة(وصف القرآن الكريم    
. )١٩(" المنكـر  كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن        : "بقوله

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض     : "كما وصف المؤمنين والمؤمنات بقوله    
من رأى منكم   ): "(كما قال الرسول    . )٢٠("يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    

منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلـك أضـعف               
 .)٢١(رواه مسلم" اإليمان

قد أشير إلى ان المقصود بالمعروف هنا، هو كل قول أو فعل أو قـصد حـسنه                 و
لذا فقـد   . )٢٢(الشارع وأمر به، والمنكر هو كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع ونهى عنه              

إذا كان جماع الدين وجميع الواليات هو أمر ونهي، فاألمر الذي بعث اهللا             "ذكر أبن تيمية أنه     
  .)٢٣("معروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكربه رسوله هو األمر بال

) (وفي ختام، هذا العرض لموضوع القيم والمثل في اإلدارة في عهد الرسـول                .ز 
نود ان نوضح ان الهدف األساس للشريعة اإلسالمية وتنظيماتها اإلدارية والسياسية           

والقـضاء علـى    واالقتصادية واالجتماعية هو تحقيق العدل الشامل بجميع أبعـاده         
  . الظلـم
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، )٢٤(وقد ذهب أحد الباحثين إلى حصر مفهوم العدل في اإلسالم في أربعـة أقـسام              
   -:وهي
لقد ((العدل التأسيسي وهو ان العدل أساس االجتماع البشري، كما في اآلية الكريمة              .١

 .)٢٥())أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

ان اهللا يـأمر بالعـدل      : ((عدل الخلقي، الذي يشمل الفرد والجماعة، لقوله تعـالى        ال .٢
واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغـي يعظكـم لعلكـم              

 .)٢٦())تذكرون

العدل القضائي، وهو العدل في األحكام الصادرة على الناس سواء من القاضـي أو               .٣
وإن حكمـت فـاحكم بيـنهم       ((عيته، لقوله تعالى    الحاكم أو كل راع مسؤول عن ر      
 .)٢٧())بالقسط إن اهللا يحب المقسطين

العدل اآلخروي، وهو العدل في الحساب يوم القيامة، أي عـدل اهللا فـي محاسـبة        .٤
ونضع الموازين  : ((البشر على ما قاموا به من أعمال في الحياة الدنيا، لقوله تعالى           

فمن يعمل مثقال ذرة خيـرا      : ((، وقوله )٢٨())شيئاالقسط ليوم القيامة فال تظلم نفس       
 .)٢٩())يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

  : القيم والمثل اإلسالمية في إدارة الموصل في عهد الخالفة الراشدة

تمثلت القيم والمثل اإلسالمية في هذا العهد في سياسـة الخلفـاء الراشـدين فـي إدارة                 
الشام وحرصهم على االلتزام بالشروط الدينية واألخالقية       عمليات الفتح على جبهات العراق و     

التي جاء بها اإلسالم في مجال الجهاد في سبيل اهللا ومعاملة سكان البالد المفتوحة، فـضال                
  . في حياته كما تقدم) (عن مواصلة االلتزام بالقيم والمثل التي أكد عليها الرسول 

لتي صدرت عن الخلفاء أو قـادة الفـتح         ونعرض فيما يأتي بعض المواقف والتعليمات ا      
   -:والتي تعبر عن بعض أبعاد القيم والمثل اإلسالمية في اإلدارة والحرب

أسامة بن زيد ومن معه من المقاتلـة حينمـا   ) (أوصى الخليفة أبو بكر الصديق    .١
ال : يا أيها الناس، قفوا أوصكم بعشر فأحفظوها عنـي        : "أرسلهم لمقاتلة الروم بقوله   

 وال تُِغلوا، وال تغدروا وال تمثلوا، وال تقتلوا طفال صغيرا، وال شيخا كبيرا،              تخونوا
وال امرأة، وال تعقروا نخال وال تحرقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاة              

وسوف تمرون بـأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم فـي            . وال بقرة وال بعيرا إال لمأكلة     
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، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنيـة        الصوامع، ودعوهم وما فرغوا أنفسهم له     
 .)٣٠(.."فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئا بعد شيء فأذكروا اسم اهللا عليها

خالد بن الوليد لفتح العراق أوصـاه ان        ) (وحين أرسل الخليفة أبو بكر الصديق        .٢
 .)٣١("أهل فارس، ومن كان في ملكهم من األمم"يتألف قلوب الناس من 

ن هاتين الوصيتين ان سياسة المسلمين في الفتح كانت تقوم على مقاتلة من             يتضح م 
يصر على مقاتلتهم من األعداء وتجنب إلحاق أي ضرر بارواح وأموال المدنيين مع الـسعي   
لتألف قلوبهم وكسبهم إلى جانبهم فضال عن االلتزام باحترام عقائدهم وعدم المـساس بمـن               

 .مع بسوءأنفسهم للعبادة في الصواوقفوا 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى ان قادة الفتح اإلسالمي لـم يكونـوا يبـدأون                .٣
أعدائهم بالقتال إال بعد ان يخيروهم بين ثالثة أمور، وهي اإلسالم، أو الجزيـة، أو               

وكان قادة الفتح يشجعون أعداءهم على عدم اختيـار القتـال ألنـه أسـوأ               . القتال
ا في حوارات خالد بن الوليد مع أهل الحيرة، فقـد           وقد كان هذا واضح   . الخيارات

أدعوكم إلى اهللا والى اإلسالم، فإن أجبتم إليه فأنتم من المـسلمين،            : "خاطبهم بقوله 
لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم الجزية، فقد أتيتكم بأقوام               

 . )٣٢("يحكم اهللا بيننا وبينكمهم أحرص على الموت منكم على الحياة، جاهدناكم حتى 

وفي حوار دار بين خالد بن الوليد وبين وجوه أهل الحيرة حينما جـاؤوه يطلبـون                
، أو عجـم ؟ فمـا       !أعرب ؟ فما تنقمون من العرب       !! ، ما أنتم    !!ويحكم  : "الصلح، قال لهم  

  .)٣٣(..".!تنقمون من االنصاف والعدل 
 والقيم التي كانت تحرك المسلمين لفتح       يتضح من هذا الخطاب القصير حقيقة المثل      

من تسلط حكم األكاسرة وطغيـانهم      ) العجم(العراق، وهي تحرير عرب العراق وغيرهم من        
  . وإقامة االنصاف والعدل بين الناس

وإثر تحرك قوات الروم الذين كانوا يحكمون الموصل وبقية بلدان الجزيـرة إلـى              
 كبرى انتصاراتها على قـوات اإلمبراطوريـة        تكريت لمواجهة قوات المسلمين التي سجلت     

قائد قوات المسلمين سـعد     ) (الساسانية في معركة القادسية، أمر الخليفة عمر بن الخطاب          
بن أبي وقاص بأن يرسل قوة من جيشه إلى تكريت مؤلفة من خمسة آالف مقاتل لمواجهـة                 

وكان ذلك في   . مقاتلتهم فيها قوات الروم البيزنطيين في تكريت واالنتقال بعدها إلى الموصل ل         
  .  م٦٣٧/  هـ ١٦سنة 
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) عبداهللا بن المعـتم   (ويظهر مما أورده الطبري في تاريخه ان قائد جيش المسلمين           
قد نجح في إقامة عالقات تعاون مع بعض زعماء القبائل العربية المتحالفة مع الروم، وهـي                

الروم لدى حصارهم لقلعة تكريت     قبائل تغلب وإياد والنمر، فاستثمر ذلك في إضعاف مقاومة          
عبداهللا بن  ) سعد بن أبي وقاص   (ووكل  : وقد وصف لنا الطبري هذه العملية بقوله      . واختراقها

المعتم بالعرب ليدعوهم إليه، والى نصرته على الروم، فهم ال يخفون عليه شيئا، ولمـا رأت                
حفـوهم، تركـوا   الروم أنهم ال يخرجون خرجة إال كانت عليهم، ويهزمون في كـل مـا زا     

وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبـد اهللا بـن            . أمراءهم، ونقلوا متاعهم إلى السفن    
وهكـذا دخلـت هـذه      . )٣٤("المعتم بالخبر وسألوه للعرب السلم، واخبره أنهم قد استجابوا له         

القبائل في اإلسالم وأصبحت طليعة جيش المسلمين في فتح الموصل بعـد ان نجحـوا فـي                 
  .)٣٥(زيمة الروم في تكريت وفتح قلعتها أمام جيش المسلمينه

وكانت خطة فتح الموصل تقضي بأن يتولى أبن االفكل العنزي التوجه إليهـا بعـد          
فتح تكريت لفتح الحصنين وهما حصن الموصل على الساحل األيمن من نهر دجلة وحـصن          

 قبائل تغلب وإياد والنمر إلـى       وقد استفاد أبن االفكل من انضمام     . نينوى على الساحل األيسر   
جيش المسلمين فطلب منهم ان يسارعوا في التحرك إلى الموصل قبل وصول أخبار انتصار              
المسلمين في تكريت من أجل تضليل قوات الروم وحملها على عـدم االسـتعداد للمقاومـة                

ائـل  وهكذا قدر البناء هـذه القب     . بإشاعة أخبار غير صحيحة عن انتصار الروم في تكريت        
) الحصنين(العربية ان تستغل ثقة الروم بها وتمهد السبيل أمام جيش المسلمين لفتح الموصل              

ووقفوا باألبواب، وقد أخذوا بهـا،      : "وقد عبر الطبري عن ذلك بقوله     . من دون مقاومة تذكر   
وأقبلت سرعان الخيل مع ربعي بن االفكل حتى اقتحمت الحصنين، فكانـت إياهـا فنـادوا                

لى الصلح، فأقام من استجاب، وهرب من لم يستجب، إلى ان أتـاهم عبـداهللا بـن                 باإلجابة إ 
المعتم، فلما نزل عليهم عبداهللا دعا من لج وذهب، ووفى لمن أقام، فتراجع الهراب، وأغتبط               

  .)٣٦("المقيم، وصارت لهم جميعا الذمة والمنعة
قيق أهـدافهم   يظهر من هذا النص ان قادة الفتح اإلسالمي كانوا حريصين على تح           

العسكرية بدون اللجوء إلى استخدام القوة إن أمكن، لذا فقد لجـأوا إلـى اسـتخدام أسـاليب                  
وكـانوا إذا حققـوا     . السياسة في كسب العدو أو تفكيك قوته من أجل حمله على االستـسالم            

أهدافهم العسكرية كما حصل في تكريت والموصل يمنحون الناس األمان ويتعهدون بحمايـة             
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وبذلك تعود الطمأنينة إلـى قلـوب النـاس         . م وأموالهم وعقيدتهم مقابل دفع الجزية     أرواحه
  . ويشعرون بالغبطة واألمان

  : إدارة مدينة الموصل وتخطيطها

تنطلق سياسة الخلفاء الراشدين في إدارة الموصل وغيرها من البالد المفتوحة مـن             
العمل على نشر اإلسالم، وتوحيـد      وهي تتلخص في    . أهداف الرسالة اإلسالمية ومثلها العليا    

الناس في إطار الدولة اإلسالمية من أجل إعالء كلمة اهللا في األرض، بعيدا عن اإلكراه فـي           
  . الدين، مع الحرص على إقامة العدل بين الناس

وقد عبر الخلفاء وقادة الفتح اإلسالمي عن هذه السياسة في كثير من المناسبات كما              
لذا فإن إبراز هذه السياسة يتطلب الحديث عن أبعادهـا          .  السابقة أوضحنا ذلك في الصفحات   

العملية كما تجلت واقعيا في أعمال والة الموصل الذي تعاقبوا على إدارتهـا طـوال العهـد         
  . الراشدي

وقد حرص الخلفاء الراشدون وهم يرسمون خطط الفتـوح اإلسـالمية ويقومـون             
لجيوش الفاتحة إال الصحابة من أجل ضمان سالمة        بتوجيهها وإدارتها أال يؤمروا على قيادة ا      

وهكذا نالحظ ان جميع القادة الذي ساهموا في فتح الموصل          . التوجيهات الفكرية والعملية لهم   
، الذين كان لهم شرف الجهـاد فـي         )(وتولوا االمارة عليها كانوا من صحابة رسول اهللا         

  .)٣٧(عهده وتحت قيادته
 تولى والية الموصل ربعي بن االفكل العنزي الذي         في ضوء ما تقدم، كان اول من      

 م وعمل إلى جانبه على      ٦٣٧/  هـ   ١٦كان على رأس الجيش الذي حرر الموصل في سنة          
ويبدو . ولم تذكر لنا المصادر شيئا عن اعمالهم      . )٣٨(جباية الخراج هرثمة بن عرفجة البارقي     

وقـد  . ثبيت األمن والعناية بالمقاتلين   أنهم قد انشغلوا خالل فترة إدارتهم للموصل القصيرة بت        
بتعيين هرثمـة بـن     ) (استمر الوضع على هذه الحالة حتى قام الخليفة عمر بن الخطاب            

 م وقد استمرت    ٦٤٢/  هـ   ٢٢عرفجة البارقي صاحب خراج الموصل واليا عليها في سنة          
حـت لـه    ، وهي مدة طويلة نـسبيا أتا      )٣٩( م ٦٥٤/  هـ   ٣٤واليته على الموصل حتى عام      

فرصة تحقيق العديد من المنجزات اإلدارية والعمرانية، كان من أبرزها تخطـيط الموصـل              
  .(*)وتعميرها

وكان من أبرز األسباب التي دعت إلى تخطيط الموصل هي وجود حاجـة ملحـة               
إليجاد موضع إلقامة المقاتلة في الموصل بعد ان أصبحوا بعيدين عن قاعدتهم العسكرية في              
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ة الموصل وما حولها من مدن الجزيرة إلى وجود قوة عـسكرية دائمـة فـي                الكوفة، وحاج 
وهكذا فقد أصبحت   . المنطقة تتولى واجبات حماية البالد المفتوحة والتوسع في عمليات الفتح         

) (، فقد ذكر اليعقوبي ان الخليفة عمر بن الخطـاب           )االجناد(الموصل مركزا من مراكز     
ندا، والجزيرة جنـدا، والموصـل جنـدا، وقنـسرين          فلسطين ج "جعل في آخر سني حياته      

  . )٤٠("جندا
كانت تميل إلى تخطـيط أمـاكن   ) (ويالحظ ان سياسة الخليفة عمر بن الخطاب      

خاصة إلقامة الجند ومن معهم من ذويهم بالقرب من المدن القديمة، ربما لتتـولى واجبـات                
كما حرص الخليفـة    . تلك المدن الدفاع والحماية ومن دون االحتكاك اليومي المباشر بسكان         

التي دعيـت بــ     )  المعسكرات –المدن  (على ان ال يفصل بين هذه       ) (عمر بن الخطاب    
وهكـذا وجـدت الكوفـة والبـصرة        . وبين شبه الجزيرة العربية بحر أو نهـر       ) االمصار(

  . ، والموصل بحسب ما يستنتج من النصوص التي وصلتنا)٤١(والفسطاط
عزل عتبة عن الموصل ووالها هرثمة      ): "(بن الخطاب   يقول البالذري ان عمر     

بن عرفجة البارقي، وكان بها الحصن، وبيع النصارى، ومنازل لهم قليلة عند تلـك البيـع،                
ومحلة اليهود، فمصرها هرثمة، فأنزل العرب منازلهم، واخـتط لهـم، ثـم بنـى المـسجد           

  .)٤٢("الجامع
هرثمة بن عرفجة البـارقي،     يظهر من هذا النص ان أول من مصر الموصل هو           

وهو ما يسميه أهل الموصل حاليـا تـل   (وقد مصرها في موضع قريب من الحصن الغربي      
ويبدو ان هذا الحصن هو الموقع الذي كانت تقيم في الحامية البيزنطية التي كانـت               ). قليعات

ى، بيع النـصار  )  المعسكر –الحصن  (وكان يوجد إلى جانب هذا      . )٤٣(مسيطرة على المنطقة  
وهذا يدل على وجود اكثر من بيعة للعبادة على الرغم مـن            . ومنازل قليلة لهم عند تلك البيع     

قلة المنازل التي يعيش فيها النصارى مما يوحي بأن عدد السكان من غير رجال الدين فيهـا                
وهو أمر يدعو لالستغراب والتساؤل     . كما كان يوجد إلى جانب البيع محلة اليهود       . كان قليال 

. ولماذا لم يكن لهم كنيس خاص بهم لعبادتهم       .  كان يفعله اليهود إلى جانب بيع النصارى       عما
بل ان روح النص تشير إلى ان عدد اليهود المدنيين في الموصل كـان أكثـر مـن عـدد                    
النصارى المدنيين، ألنه في الوقت الذي كان يعيش فيه اليهود في محلـة، كـان النـصارى                 

  ). هم عند البيعفي منازل قليلة ل(يعيشون 
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ومهما يكن من أمر أهل الحصن وأوضاعهم الدينية، فإن المـسلمين لـم يحـاولوا               
اإلقامة في الحصن، وتركوا أهله على ما كانوا عليه قبل الفـتح بعـد ان منحـوهم الذمـة                   
واألمان، وفضلوا تخطيط مدينة لهم على وفق األسس والسياسة التي قررها الخليفة عمر بن              

: وقد عبر عن ذلك أحد الباحثين بقولـه       . ينما أمر بتخطيط الكوفة والبصرة    ح) (الخطاب  
متـشابهة  ) (ويقيناً ان الظروف التي واكبت تمصير المدن العربية في عهد الخليفة عمر             "

إلى حد كبير، وأنها تخضع إلى سوقية عسكرية واحدة، ومن المؤكد ان الهدف الذي أسـست                
  .)٤٤("ست من أجله مدن البصرة والكوفة والفسطاطمن اجله الموصل هو نفسه الذي أس

لقد قام والي الموصل هرثمة البارقي باختيار قطعة من األرض مستوية وقريبة من             
فأنزل العرب منازلهم وأختط لهم، وهذا يعني انه خصص لكل مجموعة           ): العبوري(الحصن  

ير المـصادر إلـى ان      وتش. موضعا ينزلون فيه ووضع له حدودا     ) المقاتلة(قبلية من العرب    
الكوفة والبصرة وهم ينتمون إلى قبائل      ) ناقلة(معظم المقاتلة الذين سكنوا في الموصل هم من         

  .)٤٥(االزد وطيء وكندة وعبد القيس فضال عن قبائل المنطقة مثل تغلب وإياد وغيرها
ويبدو ان هرثمة حين خطط الموصل جعل موضع المسجد في المركـز، ثـم قـام        

وقد أشار أحد الباحثين إلى ان هـذا        . ل القبائل التي سيقيمون فيها حول المسجد      بتخطيط مناز 
التوجه في تخطيط المدن اإلسالمية قد درج عليه المسلمون منذ الفتح فكانوا اذا مصروا مدينة              

بدأوا بالمسجد الجامع واختيار موضعه والمباشرة في البناء قبل الشروع في إقامـة مرافـق               "
عندما هاجر إلـى    ) ( وجعلوه في وسط المدينة اقتداء بما فعله رسول اهللا           المدينة األخرى، 

  .)٤٦(.."المدينة وباشر في بناء المسجد
الذي بنـاه  ) المسجد الجامع(ويالحظ ان المصادر لم تقدم لنا معلومات حول وصف    

لذا فإن للباحث ان يفترض ان هـذا المـسجد كـان            . عرفجة وال المواد المستخدمة في بناءه     
كما لم تزودنا المصادر    . في المدينة ) (بسيطا وانه قريب الشبه بالمسجد الذي بناه الرسول         

بمعلومات عن المساكن التي أقامها العرب في خططهم، وهو األمر الذي يدعونا إلى افتراض              
أنها كانت مساكن بسيطة قريبة الشبه بالمساكن األولى ألهل االمصار في الكوفة والبـصرة              

ا من استخدام القصب في إقامة منازلهم إلى استخدام الطين واللبن في تـشييدها              حيث تدرجو 
  . بعد ذلك

التي أشارت المصادر إلى وجودها إلى جوار المـسجد   " دار االمارة "أما بالنسبة لـ    
عند حديثها عن االمصار العربية للكوفة والبصرة والفسطاط، فإن المـصادر لـم تـذكر ان                
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ار إمارة في الموصل، وإنما ذكرت أنها شيدت بعد ذلك فـي العـصر              هرثمة قد قام بتشييد د    
ويبدو ان هرثمة لم يجد ضرورة إلنشاء دار خاصة لالمارة بـالنظر لبـساطة              . )٤٧(األموي

اإلدارة في عهده وسيرا على سنة الخلفاء الراشدين اذ لم تذكر المصادر ان أحدا من هـؤالء                 
  . الخالفة أو االمارةالخلفاء قد شيد دارا خاصة إلدارة شؤون 

  : القيم والمثل اإلسالمية في إدارة الموصل في العهد األموي

ان حرص الخالفة في العصر األموي على مواصلة سياسة الفتوحات التي بدأت في            
العصر األموي جعل من الضروري بالنسبة لها ان تولي اهتماما بمدينة الموصل وإدارتهـا              

كما أن  . لجزيرة التي تقع على حدود اإلمبراطورية البيزنطية      ألنها كانت مركز أجناد منطقة ا     
حماية األمن الداخلي في الموصل وما يتبعها من مدن وقصبات كثيرة قـد ضـاعفت مـن                 

فقد ذكر االزدي ان من أعمـال       . أهميتها وزاد من اهتمام الخلفاء األمويين بها ورعاية أهلها        
هرزور، والطيرهان، والعمرانية، وتكريت،    الكرخ، وداقوقا، وش  "الموصل في العصر األموي     

  .)٤٨("والسن، وباجرمي، وقردي، وسنجار، إلى حدود أذربيجان
وكانت . لذا فقد حرص الخلفاء األمويون على تعيين والة الموصل من قبلهم مباشرة           

السياسة العامة لديهم في إدارة الموصل تتجه في غالب األحيان نحو تعيين الوالة عليها مـن                
  .)٤٩(القادة أو األعضاء البارزين في البيت األمويكبار 

وكان من الطبيعي ان يمنح هؤالء الوالة صالحيات واسعة في إدارة الموصل ومـا             
يفضلون دمج الموصل بوالية الجزيـرة باسـتثناء بعـض          "يتبعها من اعمال، فكان الخلفاء      

 في المنطقة ذاتها، فكـان      األوقات التي تتطلب من عامل المدينة عناية خاصة واهتماما كبيرا         
يعفى من االشراف على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، ويكتفي باالهتمـام بـأمور المدينـة              

  .)٥٠("وأعمالها، كما حصل في أثناء واليتي سعيد بن عبد الملك، والحر بن يوسف
والحقيقة ان دراسة المنجزات العمرانية التي تحققت على أيدي هؤالء الوالة تثبـت             

دارة في هذا العهد لم يكن جل اهتمامها منصبا على جباية الضرائب واستغالل الرعية              ان اإل 
كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين الذي يتبنون بعض النظريات الجاهزة حول الدولة الريعية              

، وإنما كانت تولي اهتماما واضحا وقويا بإقامة المشاريع العمرانية          )٥١(ونمط االنتاج األسيوي  
دود االيجابي على حياة الناس وسد احتياجاتهم، وهو األمر الذي يتفـق مـع قـيم                ذات المر 

  . اإلسالم ومثله الحقه
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ومن أجل إبراز معالم هذه السياسة سنتحدث في الصفحات اآلتية بإيجاز عن بعض             
   -:هذه األعمال، وعلى النحو اآلتي

ا عـن    كان مجرى نهر دجلة في العصر األموي يمـر بعيـد           :حفر نهر المكشوف   .١
الموصل، وقد أدرك والي الموصل الحر بن يوسف بن يحيى األموي مدى معانـاة              

رأى امرأة على عاتقها جرة، وقد جاءت من        "الناس في الحصول على الماء، حينما       
دجلة، وهي تحملها ساعة وتضعها ساعة، تستريح، فسأل عنها، فقيل امرأة حامـل             

هـشام  ) الخليفة(م ذلك، فكتب إلى     جاءت بماء من دجلة وقد أجهدها حمله، فاستعظ       
بن عبد الملك يخبره بذلك وببعد الماء عن أهل البلد، فكتب إليه يأمره ان يحفر نهرا                

  .)٥٢("في وسط المدينة، فأبتدأ في حفر النهر
ويالحظ ان الحر بن يوسف هو احد أفراد البيت األموي وهو أخ زوجـة الخليفـة                

السيما فـي   " عنه االهتمام الشديد باالدارة والعمران       وقد عرف . هشام ابن عبد الملك أم حكيم     
حيث عمر األراضي التي انحسر     )  م ٧٢٦-٧٢٤/  هـ   ١٠٨-١٠٥(أثناء واليته لمصر سنة     

  .)٥٣("عنها النيل، وبنى فيها قيسارية
 هـ، وهذا يتعـارض     ١٠٧لقد أورد االزدي خبر حفر نهر الحر ضمن أخبار سنة           

لذا فربما كان الصحيح هـو مـا        . ى مصر في تلك السنة    مع وجود الحر بن يوسف واليا عل      
 هـ وان واليتـه علـى       ١٠٨ذكره الكندي من ان والية الحر على مصر قد انتهت في سنة             

ومن ثم فإن مباشرته في حفـر النهـر المكشوف قد بدأت          . الموصل قد بدأت في ذلك العام     
  .)٥٤( هـ١٠٨في عام 

وافق على تخصيص واردات الموصل مـن      ويشير االزدي إلى ان الخليفة هشام قد        
قد جمع الصناع وأهل الهندسة لحفـر       "الخراج لالنفاق على حفر النهر، وان الحر بن يوسف          

وزعموا انه كان يعمل فيه خمسة آالف       "،  )٥٥("النهر، وأتخذ له اآلالت، وجد في حفره وعمله       
 هـ فـي    ١١٣في عام   وقد استمر العمل في حفر النهر بعد وفاة الحر بن يوسف            . )٥٦("رجل

  . عهد خلفه الوالي الوليد بن تليد العبسي
استبطأ الحر فـي أمـر النهـر،        "وقد ذكر االزدي ان الخليفة هشام بن عبد الملك          

، إال  )٥٧("– أي واردات الموصل من الخـراج        –واستسرف النفقة على النهر وانقطاع الحمل       
لخليفة نفسه للوالي الجديد حتى اكتمل      ان العمل في حفر النهر تواصل وبناءا على توجيهات ا         

  . سنة١٣ استغرق حفر النهر حوالي وبذلك.  هـ١٢١حفر النهر في سنة 
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.  درهـم  )٥٨("ثمانية آالف ألف ألـف    "وقد بلغت كلفة الحفر بحسب ما يذكر االزدي         
ربمـا كـان    : "وقد علق محقق كتاب تاريخ الموصل علي حبيبة في الهامش على ذلك بقوله            

االثير في الكامل أقرب إلى المعقول وهو ثمانية آالف ألف، وربما كانـت الكلمـة          تقدير ابن   
وبذلك تكون كلفة حفـر هـذا النهـر         . ونحن نتفق مع هذا التصويب    . )٥٩("األخيرة هنا زائدة  

  . وقد بلغت حوالي ثمانية ماليين درهم) النهر المكشوف أو نهر الحر كما يسميه البعض(
الخبار التي وردت عن حفر نهر الحر انه كان جـدوال           ويبدو من استقراء مجمل ا    

من قرب ديـر   "حفر من نهر دجلة اليصال ماء الشرب إلى مدينة الموصل، وان ابتداءه كان              
مار ميخائيل، ويجري محاذيا للتلول المشرفة على حاوي الكنيسة، ويستمر حتى يمر بمحاذاة             

  .)٦٠("المدينة بوضعها الحالي
 ذكر االزدي انه لما اكتمل العمل في حفر نهر          :المكشوفإقامة مطاحن على نهر      .٢

، وان  )٦١(.."جعل عليه ثمانية عشر حجـرا تطحـن       " هـ   ١٢١المكشوف في سنة    
 على نفقة النهـر،  – أي المطاحن  –وقف هذه االرحاء    "الخليفة هشام بن عبد الملك      

اء عمل  وبذلك فإن الخليفة خصص اإليرادات التي تأتي من جر        . )٦٢("وما يحدث فيه  
وقـد اسـتنتج أحـد البـاحثين مـن          . المطاحن لتغطية نفقات صيانة النهر وكريه     

كانت تقوم هذه االرحاء بطحنهـا      "المعلومات التي جمعها عن مقادير الكميات التي        
في اليوم والليلة الواحدة وهي خمسون وقرا، أي حمل بغل أو حمار لكل حجـرين،               

صر األموي، ووفرة الغالة الزراعيـة      إلى مدى ازدهار الوضع االقتصادي في الع      
أو )  ألفا ٩٠(المستخدمة، وكثافة سكان المدينة، الذين ربما بلغ عددهم إلى ما يقارب            

كيلوغرام، فيكون مجموع ما يطحن في      ) ١٠٠(أكثر، على فرض تقدير الوقر بنحو       
وهو مجموع  ) ١٨(كيلوغرام، فإذا ما ضرب هذا الرقم بـ        ) ٥٠٠٠(كل رحى هو    

ألف كيلوغرام، أي بمعدل    ) ٩٠( الموجودة على النهر، فتكون النتيجة هي        االرحاء
  .)٦٣("كيلوغرام واحد من الطحين لكل فرد يوميا

 من المعروف ان الموصل كانت تقع علـى الـساحل           :إنشاء جسر على نهر دجلة     .٣
كما كانت نينوى تقع على الساحل األيسر منه، وهذا يتطلـب           . األيمن من نهر دجلة   

أصـبحت  "وفضال عما تقـدم فقـد       . ر لتسهيل االتصال بين ضفتي النهر     إقامة جس 
الموصل من االمصار اإلسالمية المعدودة ومركزا القليم الجزيرة، وتـرتبط بهـا            
مجموعة من الكور والرساتيق التي تقع غربي وشرقي دجلة، فالبد إذن من جـسر              
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ي البدايـة كانـت     فف. يربط بين الموصل وتوابعها في الجهة الشرقية من نهر دجلة         
ويظهر ان هذه السفن لم تعد كافية فنصب        . السفن هي واسطة االتصال بين الجانبين     

 .)٦٤("مروان بن محمد جسرا قائما يربط بين الموصل ونينوى

وقد أشار االزدي إلى هذا الجسر، وذكر ان أهل الموصل قد قطعوا هذا الجسر لئال               
  .)٦٥(للخوارجيعبر من عليه مروان بن محمد أثناء قتاله 

وفضال عما تقدم، فقد أشارت المصادر والعديد من الدراسات الحديثة إلـى ان والة              
الموصل قد قاموا بانشاء العديد من المشاريع العامة أو توسيعها، مثـل بنـاء سـور حـول                  
المدينة، ورصف شوارعها وإنشاء دار لإلمارة عرفت بالمنقوشة، وتوسيع المسجد الجـامع،            

وهذا يدل على ان من جملة المثل العامة        . )٦٦(اق والخانات والحمامات وغيرها   وإنشاء األسو 
نية وتقديم  التي كانت اإلدارة في العصر األموي تسعى لتحقيقها هي التوسع في الحركة العمرا            

  .أفضل الخدمات للرعية
ويظهر مما أورده االزدي عن السياسة األموية تجاه الموصل أنها كانت تتسم بقدر             

من المرونة والتسامح حتى في أوقات الفتن واألزمات فقـد ذكـر االزدي ان الخليفـة                كبير  
مروان ابن محمد حين دخل الموصل بعد ان وقفت إلى جانب الخوارج في حـربهم ضـده،                 

  .)٦٧("مدينة بناها أبي ما كنت الوذي أهلها: "عفى عن اهلها ومنحهم األمان وقال
د من أهل الموصل لم تكن تحركه دوافـع          ان موقف الخليفة مروان بن محم      ويبدو

الوفاء لذكرى أبيه الذي كان واليا على الموصل وساهم في اعمارها مساهمة جلية، كما جاء               
في تصريحه االنف الذكر فحسب، وإنما كانت تحركه إضافة إلى ذلك اعتبـارات سياسـية               

ي الدولة، وكان   تسعى لتأليف قلوب الناس وكسبهم إلى صفه ضد الخوارج وغيرهم من منتقد           
ذلك أمرا ضروريا في مجتمع ال زالت تحكمه النوازع القبلية وصراع العصبيات التي عانت              

  . الدولة منها كثيرا في العصر األموي
szjÛa@”ßaìçZ@ @

المنظمـة العربيـة للتنميـة      (هاشم يحيى، الحسبة في الحضارة اإلسالمية، القاهرة        . المالح، د  - ١
 . ٢٨-٩، ص٢٠٠٧، )اإلدارية

، ١٩٥٥ هشام، محمد بن عبد الملك، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مصر،              ابن - ٢
طاهر مظفر، تأسيس مدينة الموصل في عهد الخليفـة عمـر بـن             . ، العميد، د  ٤٩٨-٤٩٦، ص ١ق
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، ١٧/٣/١٩٨٨-١٦/٣/١٩٨٨، أعمال ندوة دور الموصل في التراث العربـي للمـدة            )(الخطاب  
 . ١٧-١٦ع جامعة الموصل، صجامعة بغداد بالتعاون م

 . ٥٠٧-٥٠٤، ص١ابن هشام، السيرة، ق - ٣

 . ٥٠-٤١، ص٢٠٠٧، بيروت، )(المالح، هاشم يحيى، حكومة الرسول  - ٤

 . ٥٠٣، ص١ابن هشام، السيرة، ق - ٥

 . ٥٠٣، ص١المصدر نفسه، ق - ٦

 . ١١١-١٠٨، ص)(المالح، حكومة الرسول  - ٧

 الرسالة اإلسـالمية فـي نـشأة        ، المالح، هاشم يحيى، دور    ١٦٨-١٦٧،  ١٢المرجع نفسه، ص   - ٨
-٤٨١، ص ٢٠٠١، سنة   ٤٨، المجلد   ٤الحضارة اإلسالمية، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج       

٤٨٤ . 

 . ٧٧، ص١٩٨٠محمد عمارة، العرب والتحدي، الكويت  - ٩

 . ١٦٩، ص)(المالح، حكومة الرسول  -١٠

مـن  ) (هد رسول اهللا    الخزاعي، علي بن محمد، تخريج الدالالت السمعية على ما كان في ع            -١١
، ٨٧-٨٤، ص١٩٨٥احسان عبـاس، بيـروت   . د: الحرف والصناعات والعماالت الشرعية، تحقيق  

٣٣٢، ٢٧٣-٢٧١، ٢٦٨-٢٦٧، ٢٦١، ١٧٧، ١٥٥، ١٢٢، ٩٥ . 

الشيباني، عبد الرحمن بن علي، تيسير الوصول إلى جامع االصول من حديث الرسول، مـصر                -١٢
 . ٣٦، ص٢، ج١٩٣٤

 . ٣٦ص، ٢المصدر نفسه، ج -١٣

 .١٢٤-١٢٣، ص٢المصدر نفسه، ج -١٤

 . ٤٣١-٤٢٨، ص١ابن هشام، السيرة، ق -١٥

 . ٣٤، ص٢المصدر السابق، ج -١٦

 .٣٤، ص٢المصدر نفسه، ج -١٧

 . ٢٨٤-٢٨٣المالح، الحسبة في الحضارة اإلسالمية، ص -١٨

 . ١١٠سورة آل عمران، اآلية  -١٩

 . ٧١سورة التوبة، اآلية  -٢٠

شركة (لحين من كالم سيد المرسلين، مصر       النووي، الحافظ محي الدين بن زكريا، رياض الصا        -٢١
 . ٥٠-٤٩ت، ص. ، بال)الشمرلي

 . ٤٣، ص١٩٨٦أبو زيد، سهام مصطفى، الحسبة في مصر اإلسالمية، مصر  -٢٢

 . ٨أبن تيمية، تقي الدين احمد بن عبد الحليم، الحسبة في اإلسالم، مصر، المكتبة العلمية، ص -٢٣
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الحديث والمعاصر، بحث منشور فـي كتـاب        رضوان السيد، مسألة العدل في الفكر اإلسالمي         -٢٤
 . ٩١، ص١٩٩٦العدل في المسيحية واإلسالم، لبنان 

 . ٢٥سورة الحديد، اآلية  -٢٥

 .٩٠سورة النحل، اآلية  -٢٦

 .٤٢سورة المائدة، اآلية  -٢٧

 .٤٧سورة األنبياء، اآلية  -٢٨

 .٨، ٧سورة الزلزلة، اآليتين  -٢٩

د أبو الفـضل ابـراهيم، مـصر        الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محم         -٣٠
 . ٢٢٧-٢٦، ص٣، ج١٩٦٩

 . ٣٤٣، ص٣المصدر نفسه، ج -٣١

 . ٣٤٤، ص٣المصدر نفسه، ج -٣٢

 . ٣٦١، ص٣المصدر نفسه، ج -٣٣

 . ٣٥، ص٤المصدر نفسه، ج -٣٤

 . ٣٦-٣٥، ص٤المصدر نفسه، ج -٣٥

عين عتبة أبـن فرقـد      ) (، يذكر البالذري ان عمر بن الخطاب        ٣٦، ص ٤المصدر نفسه، ج   -٣٦
فقاتله أهل نينوى فأخذ حضنها وهو الشرقي عنوة وعبر دجلـة           (( هـ   ٢٠صل سنة   السلمي على المو  

، فتـوح البلـدان،     ))فصالحه أهل الحصن اآلخر على الجزية واألذن لمن أراد الجالء فـي الجـالء             
ويبدو في ضوء ما تقدم ان أهل الحصنين كانوا قد أنتقضوا على السلطة فأضطر عتبة إلى                . ٣٢٧ص

تحريـر الموصـل    : للمزيد من التفاصيل حول فتح الموصـل يراجـع بحثنـا          و. قتالهم وإخضاعهم 
 . ٣١-٢٠، ص٢، ج١٩٩٢وتمصيرها في عهد الراشدين، موسوعة الموصل الحضارية، الموصل 

الخفاف، مها سعيد حميد، الحياة العلمية في الموصل منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية القرن الثالث                -٣٧
 جامعة الموصـل    –هاشم المالح، كلية اآلداب     . ورة، باشراف د  الهجري، أطروحة دكتوراه غير منش    

 . ٤٤، ص٢٠٠٩

 . ٣٧-٣٦، ص٤الطبري، تاريخ، ج -٣٨

؛ السلمان، عبد الماجود احمد، الموصل في العهدين الراشـدي          ٣٧٢البالذري، فتوح البلدان، ص    -٣٩
 . ١٦٥-١٦٤، ص١٩٨٥واألموي، الموصل 

 هـ وكان الخليفة    ١١شترك في حروب الردة سنة       هـ ا  ٩صحابي جليل من قبيلة االزد أسلم سنة         (*)
يثق في قدرته العسكرية واإلدارية ويقدمه على غيره وقد ذكـر انـه كـان               ) (عمر بن الخطاب    
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الخفـاف، الحيـاة العلميـة فـي        . يتصرف بالشهامة والجود واالتزان فضال عن كونه إداريا ناجحا        
 . ١٣الموصل، ص

 . ١٥٤، ص١٩٨٠ اليعقوبي، بيروت اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب، تاريخ -٤٠

 . ٣٤١، ٢٧٥-٢٧٤البالذري، فتوح البلدان، ص -٤١

 . ٣٢٧المصدر نفسه، ص -٤٢

الذي توجه منها على رأس قـوة عـسكرية إلـى      ) االنطاق(وهي الحامية التي كان على رأسها        -٤٣
 . ٣٥، ص٣تكريت استعدادا لمقاتلة المسلمين، الطبري، تاريخ، ج

، )(دينة الموصل في عهد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب             طاهر مظفر، تأسيس م   . العميد، د  -٤٤
 . ١٤ص

، عبد الجبار ناجي، دراسات في تاريخ المـدن     ٢٨-٢٦الخفاف، الحياة العلمية في الموصل، ص      -٤٥
 . ٣٤٨-٣٤٧، ص١٩٨٦العربية اإلسالمية، البصرة 

، عبد الجبار ناجي، دراسات فـي تـاريخ المـدن           ١٧-١٦العميد، تأسيس مدينة الموصل، ص     -٤٦
 . ٣٤٤ية، صالعرب

 . ٣٤١البالذري، فتوح البلدان، ص -٤٧

 . ٣٣-٣٢، ص١٩٦٧علي حبيبة، القاهرة . االزدي، يزيد بن محمد، تاريخ الموصل، تحقيق د -٤٨

عبد الواحد ذنون طه، الموصل في العهد األموي، موسوعة الموصـل الحـضارية، الموصـل                -٤٩
 . ٣٢، ص٢، ج١٩٩٢

 . ٣٣، ص٢المرجع نفسه، ج -٥٠

، ٢٠٠٠،  ٤ الجابري، محمد عابد، العقل السياسي العربي، بيـروت، ط         ينظر على سبيل المثال،    -٥١
 . ١٩٠-١٧٧، ص٤٧-٤٤ص

 . ٢٧االزدي، تاريخ الموصل، ص -٥٢

 . ٣٥، ص٢عبد الواحد ذنون طه، الموصل في العهد األموي، موسوعة الموصل الحضارية، ج -٥٣

 . ٣٥، ص٢المرجع نفسه، ج -٥٤

 . ٢٩-٢٨االزدي، تاريخ الموصل، ص -٥٥

  .٣٢المصدر نفسه، ص -٥٦

 .٣٣المصدر نفسه، ص -٥٧

 .٤٣المصدر نفسه، ص -٥٨

 . ٤٣المصدر نفسه، ص -٥٩

 . ٩٠السلمان، الموصل في العهدين الراشدي واألموي، ص -٦٠
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 . ٤٣االزدي، تاريخ الموصل، ص -٦١

 . ٤٣المصدر نفسه، ص -٦٢

عبد الواحد ذنون طه، المظاهر الحضارية في الموصل خالل العهد األموي، موسوعة الموصل              -٦٣
 . ٤٨، ص٢ ج،١٩٩٢الحضارية، الموصل 

 . ٨٧السلمان، الموصل في العهدين الراشدي واألموي، ص -٦٤

 . ٧٥االزدي، تاريخ الموصل، ص -٦٥

؛ ٩٢-٨٢؛ السلمان، الموصل في العهدين الراشدي واألموي، ص       ٢٨٥-١٦المصدر نفسه، ص   -٦٦
عبد الواحد ذنون طه، المظاهر الحضارية في الموصل خالل العهد األمـوي، موسـوعة الموصـل                

 . ٦٦-٤٤ ص،٢الحضارية، ج

 . ٧٥االزدي، تاريخ الموصل، ص -٦٧
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pbibn×@À@òîäîİÜÐÛa@òî›ÔÛa@ @
ÝîÜ‚@åí‡Ûa@†bàÇ@Šìn×‡Ûa@ˆbnüa@ @

  
  

cN†@NïöbİÛa@ãìí@æìãˆ@*@ @

  
˜ƒÜ¾aZ@ @

عماد الدين خليـل اراء حـول القـضية الفـسطينية وتطوراتهـا        للمؤرخ الدكتور   
ولية منها، اذ اوجد مقاربات تاريخية وفكرية بين ما شـهدته المنطقـة             والمواقف العربية والد  

العربية، وباالخص فلسطين من اطماع صليبية وما تعرضت له هي ايضا من احتالل وتوسع              
  .من قبل السلطات االسرائيلية منذ مطلع القرن العشرين

The Palestinian case in the writings  
of  professor Emad El Din – Khaleel 

 
Prof. Dr. Thanoon .Y. Al - Taee 
Abstract 
 Doctor Emad al-Din Khalil views on the Palestinian issue and 
developments and attitudes of Arab, international approaches it if find 
historical and intellectual close between the Arab region, particularly 
Palestine from greed Crusade also have been exposed to the occupation 
and the expansion by the Israeli authorities since the begining of the 
twentieth century.  

òß‡ÔßZ@ @
عماد الدين  . د.أ(عماد الدين خليل حمل عنوان      . د. لقد سبق ان انجزت بحثاً عن أ        

، واجدني اليوم بعد قراءة معمقة في مؤلفاته        )خليل دراسة ابيستمولوجية في طروحاته الفكرية     
وكتاباته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منساقاً نحو دراسة طروحاته ومواقفـه مـن تلـك               

تأسـر  ) مفكرنا الكبيـر  (وال اخفي ان كتابات     . لالمة العربية االسالمية  ) المركزية(القضية  

                                           
 .مدير مركز دراسات الموصل/ استاذ التاريخ الحديث والمعاصر *
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ان مؤرخنـا ذو    : قارئها، واذا خرجت من دائرة التعميم فهي تأسرني لعدد من االسباب اولها           
عقل منظم منهجياً ومبدعاً علمياً، وكتاباته تنم عن عمق التحليل الفكري وطبيعة المـضامين              

روعـة االسـلوب ودقـة     : االغتراف االصيل من تاريخنا العظيم، وثالثها     : نيهاالعقائدية، وثا 
  .التعابير التي تفضي الى الهدف القويم

وعليه فقد درست طروحاته واراءه ومواقفه وتحليالته من القضية الفلسطينية وقـد              
والتـي بـدأها بعقـد      . مارست النقد لبعض منها ومقدماً للبعض االخر حيثما اقتضى ذلـك          

لمقارنات بما حاق باالمة العربية واالسالمية منذ زمن الحروب الصليبية ومروراً باالطماع            ا
  .الصهيونية والمذابح التي شهدتها فلسطين منذ مطلع القرن العشرين وحتى اواخره

òîjîÜ—Ûa@lë‹¨a@åßŒ@ï²ŠbnÛa@Œb−üaZ@ @
فـي الفـراغ، وال     يؤمن الدكتور عماد الدين خليل بان االنجاز التاريخي ال يتشكل             

يبرز على حين غفلة، وانما هو وليد عوامل وخبرات تتنامى بمرور الزمن وتـزداد نـضجاً               
ان تـراكم الجهـد     : "وفي هذا االطار يـرى    . لكن ما تلبث ان تؤول الى تحقيق ذلك االنجاز        

وتأثيره المؤكد في الصيرورة التاريخية لهو واحد من قوانين الحركة التي تفسر الكثير مـن               
لظواهر واالحداث، وفي ضوء ذلك يمكن ان ندرس االنجازات التي نفذها رجل كالناصـر              ا

هــ، او فـي     ٥٨٣ وتحرير بيت المقدس عـام       )٢(، سواء في معركة حطين    )١(صالح الدين 
عمليات استثمار الفوز التي اعقبتها، وآلت الى تضييق الخناق على الـصليبيين فـي الـشام                

منح الدارسين فرصة طيبة ألختبار اقطاب الفاعلية التاريخية        وفلسطين، تلك االنجازات التي ت    
  .)٣("وتجاوز الرؤية االحادية في التفسير

ونحن نرى بان هذا خطأ يقع به الكتاب في تفسير الحوادث التاريخية ويبقوا اسيري                
تلك النظرة او التفسير دون االطالع على الجانب االخر في التفسير التاريخي، وبعدها ينهـل       

الخرون من ذلك، وبخاصة الكتاب المستشرقين فـي دراسـتهم وارائهـم حـول التـاريخ                ا
  .والحضارة االسالمية

ويشير مؤرخنا الى ان ثمة مؤشرات تنبؤنا في المزيد من حـاالت التوحـد علـى                  
المستويات المتعددة في االمة وذلك في تلمسه الى ان بمقدور أي دارس لعـصر الحـروب                

 على المؤشرات التالية التي تؤكد التوجه الوحدوي لالمة على مستويي           الصليبية ان يضع يديه   
  :القيادة والقاعدة

  .زوال الكيانات المنحلة: اوالً
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  .زوال انشطار الشام مصر: ثانياً
  .وحدة الجماهير: ثالثاً
  .)٤(وحدة القيادة: رابعاً

 اطار السعي   كما ان لتلك التوجهات اساليب تنفيذية تتفوق على الصيغ التنظيرية في            
ان بمقـدور أي دارس للمرحلـة       : "البراز عوامل الوحدة، فيعبر عن ذلك مؤرخنـا بقولـه         

التاريخية نفسها ان يضع يديه على صيغ تنفيذية شتى لهذا التوجه الوحدوي يمكن ان ندرجها               
  :في البيانات التالية

  ..التحالف على مستوى القمة: اوالً
  ..االستقالل في القرار: ثانياً
  ..الضم الوحدوي: لثاًثا

  ..تكوين االمة المقاتلة: رابعا
  .)٥(.."الضم االتحادي: خامساً

نحن نرى ان هذه العوامل حينما تتوفر ألية أمة ال بد ان تحقق الظفر على اعدائها                  
  .فهي مكمن قوة عظيمة من الناحيتين الروحية والمادية

فرقـة الـذي عاشـه العـالم        ويرى الدكتور عماد الدين خليل ان واقع التجزئة وال          
: االسالمي قبل اندالع الحروب الصليبية كان واحداً من اسبابها وعبر عن هذه الرؤية بقولـه              

في العقود التي سبقت وزامنت الحروب الصليبية في حملتها االولى التي بدأت في اخريـات               "
سـالم مهيـأة    العقد التاسع من القرن الخامس الهجري كانت كل الظروف التاريخية لعالم اال           

لزرع الجسم الغربي في جسده عبر مساحة من االرض تمتد من اعماق الجزيـرة الفراتيـة                
اما عـن   . )٦(شماالً، حتى مشارف صحراء النقب جنوباً، وفي مدى زمني ال يتجاوز العقدين           

نتائج تلك التفرقة والتشتت التي مرت بها البالد العربية االسالمية حينذاك فقد اجمل الدكتور              
في الرها وانطاكية   : اقيمت في المنطقة اربع مستعمرات صليبية     : "عماد الدين خليل ذلك بقوله    

وبيت المقدس ثم في طرابلس المطلة على البحر المتوسط، وفيما عدا الرها التي حررت في               
، فان بيت المقدس لم تـسترجع اال        )٧(على يد عماد الدين زنكي    ) هـ٥٣٩(وقت مبكر نسبياً    

لقرن، اما االمارتان االخريان فقد امتد بهما العمر قرنين من الزمن، مـا الـذي               بعد حوالي ا  
القادمين من ديار بعيدة في اعماق القارة االوربية من الوصول الى           ) الغرباء(مكن الصليبيين   
  .)٨("القدس واحتاللها
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وهنا نقول ان تلك الظروف خيمت على االمة العربية االسالمية قروناً وال تـزال                
ك االمة تعاني من امثال تلك االطماع حتى االن والذي جعل اوضاعها غير تلك االوضاع               تل

  .التي حققت فيها االنجاز التاريخي العظيم ودحر الغزاة الطامعين
وفي ظل تلك الظروف المارة القائمة على التجزئة والصراع والتشتت والمؤدية الى              

 الدكتور عماد الدين خليـل متفـائالً بحتميـة        احتالل االراضي العربية والمقدسة، يطل علينا     
االنتصار ولكن عند توفر شروطه موضحاً ان الغزو االستعماري، ايا كان لونه البد مـن ان                
يؤول الى االنحسار مهما طال الزمن، وان يستعيد المطلوب حقه كـامالً شـرط ان يتحقـق               

حماية الذات الحضارية   : نانبعوامل االنتصار، وهي كثيرة ومتشعبة، لكن ابرزها وال ريب اث         
من التفكك والذوبان والدمار وتوفر القيادة الصالحة التي تتعاطف مع الجماهير وتعرف كيف             
تقودها الى مشارف النصر، فضالً عن التوازن الروحي والحضاري الى جانب التوازن فـي              

كيمة والشجاعة  ويمضي مؤرخنا في ايضاح اهمية توفر القيادة الح       . )٩(القوة المنظمة الرادعة  
ان القائد يكون قوي الشخصية قديراً على الوقوف في         : "واثرها في بلوغ عوامل النصر فلديه     

 ويعود مؤرخنـا    )١٠("نقطة التوازن بين الصرامة والمرونة، والشدة واللين، والعنف والرحمة        
قـاره  الى التاريخ مستشهداً بنور الدين زنكي الذي جمع تلك الصفات، فضالً عن مهابتـه وو      

. وشجاعته وحكمته، وحلمه والذي روع الغزاة واالفرنجة في مواقع متعددة في بـالد الـشام         
ويركز الدكتور عماد الدين خليل على الحتمية في االنتصار عبر االزمنـة المتعاقبـة ووالدة      

فطلت على العالم منذ السنين االولى للـصراع ابطـال          : "القادة العظام ويعبر عن ذلك بقوله     
المسلمين الى مشارف النصر العظيم، تسلم الواحد منهم الراية من االخر طيلة عقـود              قادوا  

عديدة ثم سلمها للذي يليه بعد ان اضاف الى منجزات الذين سبقوه الكثير الكثير، وهكذا تـم                 
 للسير حتى النهاية، حيث عـادت       )١٢( وصالح الدين وقالوون   )١١(فتح الطريق امام نور الدين    

  .)١٣("الى االمةاالرض والدولة 
ïÜîöa‹üa@‹İ©aë@µİÜÏZ@ @

بوعي تام للمؤرخ وتشخيص دقيق للمتابع والمراقب لالحـداث وربطـه للواقـائع               
التاريخية بعضها مع البعض االخر، لما يمثله الخطر االسرائيلي على المنطقة يؤشر الدكتور             

 الوجـود الحـضاري     عماد الدين خليل، ركائز الوجود االسرائيلي ومنطلقاته واثاره علـى         
العربي، باالرتكاز الى النسق الممتد الى الخطر الصليبي للمنطقة العربية وما يمثله من تحـد               

ان وجود اسرائيل في قلب عالمنا االسالمي، يمثل تركيزاً خطيراً لتحدي الحـضارة             : "بقوله
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ـ          )  االمريكية –االوربية  (الغربية   يم ومعتقـدات   لنا، مضافاً اليها كل ما يملكه اليهود مـن ق
يـسعى لتوجيـه   )  يهودي-صليبي(وقدرات ميكافيلية في عالم الصراع، لذا فهو تحد مركب         

الضربة القاصمة لالمة التي طالما انتصرت على هجمات الصليبيين واليهود، وطالما خرجت            
عبر تحدياتها وهي اصلب عوداً واقدر على االستمرار، ومن هنا نجد هذا التجاوب العميـق               

 بين جمـاهير الغـرب وقياداتهـا المـسيحية وبـين تطلعـات اليهـود                –دو عفوياً   الذي يب 
  .)١٤("واهدافهم

وبطبيعة الحال فان هناك حقيقة مسلم بها وهي ان العرب اكثر رسـوخاً حـضارياً                
وأعمق تاريخياً وعطاءاً انسانياً على امتداد تاريخ العرب، واذا كان للعربي عمقاً حـضارياً              

تي هي بالتأكيد اقل عمقاً حـضارياً فـي التـاريخ مـن عطـاء العـرب                  ال –وكذلك اوربا   
وال لـدى   . - التي ليست لها عمقاً تاريخياً وحـضارياً       - فهذا ال تجده في امريكا     -الحضاري

اليهود في المنطقة العربية بوصفه شعب شتات ينتمون الى ثقافات ومـشارب متعـددة فـي                
ويتألم مؤرخنا ويـرى    . الوجه المتعددة اصقاع االرض، فهم شعب هجين غير متجانس في ا        

حالة التراجع في طبيعة الوضع الراهن لالمة العربية االسالمية، وهي غيـر قـادرة علـى                
النهوض والتناصر االسالمي امام الخطر الماحق الذي يحيق بها عموماً، ويهـدد مـصيرها              

 في اواخـر القـرن      عندما غزا الصليبيون ديارنا في الشام وفلسطين      : "فيثير تساؤالت بقوله  
الخامس الهجري، وطيلة مائتي سنة بعدها من محاوالت االستيطان االجنبي في بالد االسالم،             
تداعى المسلمون من كل مكان لمجابهة العدوان، من بالد فارس واالناضول ومـن العـراق               
والجزيرة الفراتية ومن الشام وفلسطين ومن مصر والمغـرب، كـانوا يتـدفقون طواعيـة               

اين التناصر االسالمي؟ وماذا حـل بـالهم        : االن  يتساءل المرء   . راً تلبية لنداء الجهاد   واختيا
في ذات االطار يعبر الدكتور عماد الدين خليل عن واقـع المعانـاة الراهنـة               . )١٥("المشترك

فيشير الى طبيعة االمكانات التي تزخر بها االمة االسالمية قاطبة ومـا يمكـن ان تنجـزه                 
ما الذي فعلناه نحن في     : "وعي تلك االمكانيات الهائلة وحشدها للقضية االم بقوله       تاريخياً عند   

المدى الزمني الفاصل ما بين اغتصاب فلسطين واللحظات الراهنة، وهو المدى نفسه الـذي              
ونعتمد مبدأ تنـامي    ) التاريخ(استغرقته رحلة الصهاينة الى فلسطين، هل عرفنا كيف نوظف          

، هل حاولنا ان نتحقق بالقوة المالية واالقتصادية فنبني علـى سـبيل             الجهد لمجابهة التحدي  
المثال، سوقاً عربية او اسالمية مشتركة كالتي شهدتها اوربا الغربية او الشرق االقصى لكي              



  
)٢٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

تكون ايدينا اكثر قدرة على الفعل في مواجهة او بمؤازرة، التوظيف اليهودي المدهش للمال              
  .)١٦("واالقتصاد
 في الواقع ان االمة االسالمية قد حباها اهللا بسمات ال تتمثل في اية امة               ونحن نرى   

من االمم فمن المعروف بان الواقع الجغرافية والتاريخي والسكاني والدين واللغة والمـصير             
المشترك والثروات االقتصادية كلها عوامل تعزز الفعل الوحدوي لها، غير ان الواقع المرير             

 المعاكس والذي كرس عوامل الفرقة والضعف والذي آلت اليـه حتـى             لالمة يسير باالتجاه  
الوقت الحاضر، فهل هي كبوة لالمة؟ ربما ونأمل ان تصحى على واقعها وتستنهض عوامل              
قوتها ووحدتها وتلعب دورها الريادي والحضاري واالنساني كما هو شأنها دوماً، فان نهضة             

  .ربية ومكنونانتها وانجازاتها العلمية الحضاريةاوربا استمدت مقوماتها من مآثر االمة الع
ويبادر مؤرخنا بإثارة تساؤالته وهي في ذات الوقت تدلل على السبل الحقيقية لقوة               

االمة االسالمية وكيف سيغدوا واقعها في المواجهة لو اتخذت تلك السبل منهجاً للتعبير عـن               
ة السياسية، ولو في حدودها الدنيا مـن        هل حاولنا ان نتحقق بالقو    : "عنفوانها وعزتها، فيقول  
هل حاولنا ان نتحقق بالقوة العسكرية فنبني سالحنا بأيدينا بـدالً           .. مطالب الوحدة او االتحاد   

هل حاولنا ان نتحقق بقدر من الوحدة الثقافية التـي تتميـز بهـا االمـم                .. من ان نتسورده  
دتنا التي اخرجتنا مـن ضـيق       والحضارات، ثم قبل هذا او ذاك هل حاولنا ان نتمحص بعقي          

العقيدة التي منحتنا القدرة على تحرير فلسطين ودخـول بيـت المقـدس             .. الدنيا الى سعتها  
 وهنا نقول حقاً ان تلك االجوبة ستبقى معلقة ما دام العرب والمـسلمون سـاهون                )١٧("مرتين

ن اليهود قـد    سادرون اليفقهون حقيقة المرحلة وما يخطط لهم في الخفاء والعلن، وبخاصة ا           
اعتمدوا في اعداد استراتيجيتهم العدوانية القائمة على الضم والقضم لالراضي العربية الممتدة            

  .على النفس الطويل في االعداد والتخطيط والتجهيز
" اسـرائيل "من الثابت ان كل االدارات االميركية المتعاقبة تعمـل علـى ارضـاء         

ئيس للواليات المتحـدة االمريكيـة ال يمكـن ان       وتدعمها بكل السبل المتاحة، حتى ان أي ر       
يجلس في البيت االبيض دون مباركة اسرائيل وخطب ودها؟ وتأسيساً على ذلك فان مؤرخنا              
يثير تساؤالً مشوباً بالسخرية والتهكم في محاولة لإلجابة عليه واستخالص غاية ذلك الخنوع             

 الذي يرغم امريكا سيدة العالم، على       يتساءل المرء كرة اخرى ما    : "االمريكي السرائيل بقوله  
وربما العاجزة عن الـدفاع عـن امنهـا         ) المحاصرة(و  ) المضطهدة(التراجع امام اسرائيل    

ويمضي الدكتور عماد الدين خليل في ايـضاح رأيـه          ! ؟"السياسي واالقتصادي في كل مرة    
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شتى واضحة تماماً   ثمة دوافع   : "متحرياً الدقة في تشخيص االسباب الحقيقية وراء ذلك بقوله        
للعيان قد تمنحنا الجواب، ليس اقلها بطبيعة الحال قدرة الـصوت اليهـودي فـي الـساحة                 
االمريكية على التحكم، بدرجة او بأخرى، في مصير االنتخابات بشتى مستوياتها، وصـوالً             

  .)١٨("الى الرجل االعلى الذي يقود امريكا من موقعه الرئاسي في البيت االبيض
نؤيد ما ذهب اليه الدكتور عماد الدين خليل ونورد ما نشرته جريدة ازمنة             وفي هذا     

 ٢٠٠٨ تـشرين االول  ٢٣ في عددها االلكتروني الصادر في N.Y. Timesنيويورك تايمز
: عن موقف المرشحين للرئاسة االمريكية من اسرائيل خالل اشتداد حمى االنتخابـات قائلـة         

الحـرب  (جه جديد، قد يحاول ان يزيل ما سببته لهـا           الشك ان امريكا تحتاج لعهد جديد وو      "
من انتقادات، وتغيير صورة القوة العالمية التي ال تضع وزنـاً لغيـر القـوة               ) ضد االرهاب 

مقياساً بين االمم، وفي كل الحاالت يبقى الحال العربي بمشاكله المزمنة في هامش االجنـدة               
ولويات لديهما طبعاً هـي ايجـاد طـرق         ، فاال ]جو مكين وباراك اوباما   [للمرشحين كالهما   

للخروج من ازمة المال االمريكية يأتي بعدها دور السباق االعتيادي على ارضـاء الجانـب               
  .)١٩("االسرائيلي وحماية اسرائيل

وفي اسرائيل مجموعة من االحزاب العنصرية المتطرفة المغمسة أياديهـا بـدماء              
أعلى مراحـل  ( والذي يعده مؤرخنا من     )٢٠(ليكودالعرب الفلسطينيين االبرياء، ومنها حزب ال     

، وبطبيعة الحال فان ذلك الحزب له باع طويل بالتعديات على حقـوق االنـسان               )الصهيونية
الليكود أعلى مراحل الصهيونية ما في هذا شك علـى          : "واالرض العربية معاً، فيمضي قائالً    

يس إرهابي يستهدف اعتماد القوة     االطالق، فاذا كانت اسرائيل والدعاوي الصهيونية هي تأس       
المجردة عن منظومة القيم الدينية، والخلقية واالنسانية، لتدمير الخصم وسرقة حقه في الوطن             
والحياة، فان الليكود يمثل اعلى حاالت هذا التأسيس باعتماده االسلوب نفسه وفي اشد وتائره              

عنصرية الصهيونية التي انتهجتهـا     وهنا نؤكد ان السياسات ال    . )٢١("فظاعة وقسوة وال انسانية   
االحزاب الصهيونية المختلفة كأحزاب، العمل والليكود وشاس اثبتت بأنهم ينهلون من موئـل             
واحد في حقدهم وتجاوزهم وتعدياتهم على الحقوق العربية في فلسطين وأنهم جميعاً يمثلـون              

ـ            صهيونية، المتـشربة   الفكر الصهيوني تطبيقاً عملياً وتشهد على ذلك مجازر العـصابات ال
 مروراً بكل المجازر الدموية حتى مجزرة غزة        ١٩٤٨بالفكر الصهيوني في دير ياسين سنة       

  .٢٠٠٩سنة 
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ويختار مؤرخنا احدى الشخصيات الصهيونية االكثر دموية في تاريخ الـصهيونية             
وهو القيادي المعروف فـي اكثـر مـن         ) ارئيل شارون (وفضائعها في فلسطين المتمثلة بـ      

ومة اسرائيلية، من اجل تحليل خصائص الدعوات المتمثلة بهذا الشخص الذي يصفه بأنه             حك
ليس حالة طارئة او استثنائية، وانما هو انعكاس امين للفلسفة التي تبنى عليها الـصهيونية،               "

وبفكره النير وحسه التاريخي يربط الدكتور عماد الدين خليـل          " وعاداتها واساليبها في العمل   
ث التاريخ بعضها مع االخر فيقارن بين تلك الشخصية واخرى عبر التاريخ لعبـت              بين حواد 

في فلسطين تـم سـحق      : "ادوارها العدوانية خالل الحروب الصليبية والفترات الالحقة فيقول       
العمود الفقري للوجود الصليبي المغتصب في ديارنا، وفي فلسطين ُأبيد الجيش المغولي الذي             

جنباً الـى جنـب مـع       ) شارون(يجد المرء نفسه مرغماً على وضع       لم يهزم من قبل قط، و     
 حاكم الكرك والشوبك زمن االستيطان الـصليبي        )٢٢()رينولد دي شاتيون  (االرهابي الصليبي   

 الذي لقي مـصرعه     )٢٣()كتبغا(الى جنب االرهابي المغولي     .. والذي قتله صالح الدين بيديه    
  .)٢٤("في عين جالوت جنوب طبرية

هابي ارئيل شارون قد لقي عقاب ربه قبل عقاب ولعنة التاريخ عليه، فهـا              ان االر   
هو شارون قد توفي سريرياً منذ ما يزيد عن السنتين وفاقداً للـوعي وراقـداً فـي احـدى                   
المستشفيات، وربما اراد اهللا سبحانه وتعالى ان يجعلـه عبـرة للمتجبـرين والمتعجـرفين               

. وا وتجاوزا على حقوق الشعب العربي في فلـسطين        والمعتدين الصهاينة وغيرهم ممن اعتد    
: ويمضي الدكتور عماد الدين خليل في ايضاح المدلول التاريخي لهؤالء االرهـابيين بقولـه             

بـالد  ) شـاتيون (هـاجم   .. الطغاة الثالثة كانوا يعتقدون بأنهم وضعوا فلسطين في جيوبهم        "
! ونبش قبـره الـشريف    ) يه وسلم صلى اهللا عل  (الحجاز وكان يحلم بدخول مدينة رسول اهللا        

الى قيادة المماليك في مصر رسالة سيده هوالكو ان يفتحـوا لقواتـه ابـواب               ) كتبغا(وصل  
وكذلك اعلن شارون غير مرة انه سيـصفي حـسابه مـع            ! القاهرة واال جعل عاليها سافلها    

ـ            . )٢٥("الفلسطينيين هم غير ان شارون رقد دون رجعة والفلسطينيون باقون ما دامـت أرض
  .كذلك

ولقد تعرضت االراضي الفلسطينية الى المزيد من القضم والتدمير مـع االعتـداء               
على حرمة االماكن المقدسة والشعب الفلسطيني المجاهد عبر عقود عدة امام مرأى ومـسمع              

اين الرأي العام العالمي؟ شعب بكامله عـاجز ويـذبح،       : "العالم بأسره، وهنا يتساءل مؤرخنا    
وذبحـت  ) النخـوة (وضـاعت   ) الغيـرة (وانعدمت  ) االحساس(عام، هل غاب    فأين الرأي ال  
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ثم يعود ويجيب على    " لدى االنسان والمجتمعات والشعوب المعاصرة    ) الخلقية(منظومة القيم   
نحن الذين ضعفنا في خيالنا وعبر شبكة دفاعاتنا المتهرئة عن الذات           : "تلك التساؤوالت بقوله  

واردناه من حيـث هـو غيـر    ) الرأي العام العالمي  (يدعى  عبر نصف القرن االخير، شبحاً      
موجود اساساً، او انه موجود لكنه ال يعدو ان يكون حالة شبحية ال تملك القدرة على الفعـل                  

  .)٢٦("والتغيير
ال نذيع سراً حينما نقول بان بعض االنظمة العربية قد ساهمت بشكل مباشر او غير        

تي سادت الوضع العربي وااليغال في حالـة االنكـسار          مباشر في حالة السكون واالذعان ال     
 من خالل وأد أي محاولة لتصعيد حالـة         ١٩٦٧التي يعاني منها العرب منذ هزيمة حزيران        

المواجهة مع اسرائيل، فضالً عن محاولة كم االفواه واالصوات المتصاعدة لتحرير االراضي            
  .المغتصبة
وت الهادر في كل بقاعه قد عبر عن        ونحن نرى ان الشعب العربي المسلم ذي الص         

تناصره اإلسالمي والعروبي لقضيتهم المركزية فلسطين، غير ان ردة فعل أنظمتهم العربيـة             
قد خيبت آمالهم العريضة، وذلك من خالل مواقفهم الغير مبالية لما يحيق في فلسطين والـى                

ناسبات التي تعرضت لها    آمال وتطلعات الجماهير العربية من المحيط الى الخليج وفي كل الم          
  .القضية الفلسطينية الى الخطوب

وهنا يعود مؤرخنا الى تحليل الواقع المرير الذي يعيشه اإلنسان العربي المسلم وما               
آلت إليه قضية فلسطين وهي القضية العربية المركزية لكل العرب والمسلمين فـي العـالم               

سطين، والطريق المسدود الـذي انتهـت       ان المصير المحزن الذي آلت إليه قضية فل       : "فيقول
اليه المحاوالت الرامية الستعادة ولو أجزاء محدودة فحسب من حقنا السليب، انما يعود الـى               

  .)٢٧("في شتى أبعادها ومساحاتها) القضية(غياب االنسان المسلم عن 
اننا نرى ان العربي المسلم المتسلح بسالح االيمـان والعقيـدة هـو ذي اإلنجـاز                  

ريخي البطولي عند توفر القيادات المخلصة الكفوءة التي توجهه باالتجاه الصحيح وتكون            التا
نبراساً وعوناً له في استرجاع االراضي السليبة المغتصبة من االعـداء التـاريخيين لالمـة               
العربية االسالمية، وان االنسان العربي المسلم حينما تتوفر له الشروط الذاتية الموضـوعية             

  .صنع الكثير من االنجازات الصعبة في الزمن الصعبيمكن ان ي
واليجد مؤرخنا بداً من عقد المقارنة بين ما انجزه العربي المسلم زمن الفتوحـات                

: االسالمية وهو اصل التحديات والمحن وما امتلكه من خصائص وخصال عبر التاريخ بقوله            
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ملك من االيمان والشجاعة والثقة     االنسان المسلم، حفيد ابن الخطاب والناصر صالح الدين، ي        "
واليقين والفطنة والتفاني والوعي بمجريات االمور وخلفياتها المنظورة والخفية ما اليطمـع            

وهنا يوضح مفكرنا األسباب الحقيقية التـي       " العربي المعاصر الحصول على عشر معشاره     
المـسلم المعاصـر،    جعلت الهوة سحيقة بين االنسان العربي المسلم في تلك الحقب والعربي            

هذا العربي الذي يعاني خواءاً روحياً محزناً، وفراغاً عقائدياً مخيفاً وتضحالً ثقافيـاً             : "فيقول
ملحوظاً، واحساساً عميقاً متأصالً بالنقص والضآلة، األمر الذي يدفعه دفعاً الى االرتماء فـي              

ذه الدعوات هـي التـي      رغم ان ه  . احضان الدعوات الوافدة كيال يقال عنه انه غير عقائدي        
واننا نرى بأن هذا التعميم     . )٢٨("أسهمت في صنع الصهيونية وأرضعتها لبن الحقد والكراهية       

ال يمكن بأي حال من االحوال اتخاذه االطار العام لعقد المقارنة بين ما انجزه المسلم زمـن                 
غيرته على دينـه    الذي انجز ما تمليه عليه شهامته و      . الفتوحات االسالمية والمسلم المعاصر   

 و  ١٩٧٣ و ١٩٦٧ و ١٩٤٨في مواجهات عدة مع الغاصبين في اسرائيل سواءاً في معـارك            
، فضالً عن المواجهـات     )٢٠١٠(االنتفاضات المتعددة للشعب الفلسطيني المقاوم حتى اآلن        

واالدوار التي اضطلع بها المثقفون واالكاديميون والكتاب واالدباء وحتى الفنـانون ضـمن             
م والتي تصب باتجاه الدفاع عن الحقوق المغتصبة العربية عمومـاً وفـي ارض              تخصصاته

  .فلسطين خصوصاً
واخيراً فان مفكرنا االسالمي يوجه سهام نقده ويعبر عن شدة غـضبه واسـتنكاره                

لبعض االطراف التي اعترفت بإسرائيل واألخرى التي تسير باتجاه التطبيـع ويفـسر ذلـك           
ونحـن نعتـرف    : "فيزيائية وبخاصة األواني المستطرقة ويقول    باالرتكاز على الخصائص ال   

باسرائيل نكون قد ازلنا الجدار االخير الذي يفصلنا عنهم، ويحمينا منهم، وحينذاك ستمـضي              
سنن التاريخ وقوانينه لكي تعمل عملها فيما يشبه قانون االواني المستطرقة في عالم الفيزياء،              

ها المستويات األدنى، وقد يكون هذا الدفق مترعاً بالسموم،         فان المستويات العالية ستغمر بدفق    
ويمضي في التبسط وشرح معاني االعتراف باسرائيل واالثار        . )٢٩("محمالً بالكدر واالوحال  

فان كان بمقدور الفلسطيني العربـي      : "المترتبة على مستقبل الشعب الفلسطيني العربي بقوله      
لتاريخ، ان يتمرد على سنن اهللا في العالم، فله ان يقول           والمسلم ان يتجاوز قوانين الطبيعة وا     

نعم، النه حينذاك سيجد نداً يملك القدرة على حماية ذاته من التآكـل المهـزوم               ) لالعتراف(
المتمركز في المستويات الدنيا، على التخلي عن خصائصه ومقوماته شيئاً فشيئاً باسم التطبيع             

اً آخر، ومن خالل تلقي الخبرة والمعونة حيناً ثالثاً وعبـر           حيناً، وبأسم قبول االمر الواقع حين     
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التالقح بين الثقافات واالفكار حيناً رابعاً، وحتى تحت مظلة السياحة والترفيه وتناسـي وزر              
  .)٣٠("التاريخ حيناً خامساً

غير اننا نجد بان االنسان العربي المسلم فطر على الحرية وجبل على استرداد مـا                 
ان كانت بعض االنظمة سارت باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهـذا ال             اغتصب منه، ف  

يمثل آمال ومطمح الشعب العربي، وان الحتمية التاريخية تشير الى ان العـرب ال ينـامون                
  .على ضيم وال يقبلوا بأقل من استرداد ما غصب منهم

ò¸b©aZ@ @
مق تفكيره بما حـاق     نستشف من كتابات وطروحات الدكتور عماد الدين خليل، ع          

بالشعب الفلسطيني منذ العصور االسالمية حتى اواخر القرن العشرين، من اطماح صـليبية             
وما تالها من مجازر وتجاوزات على االراضي العربية، ثم يكاد يتكرر المشهد ثانيـة مـع                

هو التوسع واالستيطان الصهيوني مع الفارق التاريخي في الزمان وليس في المكان، فالمكان             
  .فلسطين واالراضي المقدسة، وقادة االعداء هم هم وان تغيرت اسماؤهم

وبنظرة المؤرخ الثاقبة ورأيه الحصيف تأتي تحليالت الدكتور عماد الـدين خليـل               
حول ظروف االحتاللين الصليبي ثم الصهيوني لفلسطين، مع رسم ابعاد المواقـف العربيـة              

 السليبة البد ان تعود يوماً مع تغيـر الـشروط           واالسالمية منهما، وهو يؤمن بان االراضي     
الذاتية والموضوعية السائدة االن في الساحة العربية واالسالمية وسياسات االذعان والتطبيع           
المتبعة من بعض االنظمة العربية، وكم تمنى ان تتسم المواقف بتلك الشجاعة والصالبة التي              

  . وصالح الدين االيوبيابداها االبطال االوائل امثال نور الدين زنكي
وقد كانت مواقف الدكتور عماد الدين خليل تتسم بالتفاؤل تارة واخرى بخيبة االمل               

. تبعاً للمواقف العربية واالسالمية حيال القضية المركزية على امتداد عقود متعددة من الزمن            
 الـى ضـرورة     غير انه ما انفك يحدد طبيعة معالجة بعض المواقف العربية المائعة والتنبيه           

االستفادة من النصر المعنوي الذي انجزه االجداد الذي ينطوي على اعمـال بطوليـة عبـر                
الوحدة والتالحم وقراءة المشهد العدواني بشكل صحيح وتحديد ابعاده وافاقه المستقبلية علـى             

  .عموم الوجود العربي
@ @
@ @
@ @
@ @
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pbÔîÜÈnÛaë@”ßaìaZ@ @
هو يوسف بن ايـوب بـن شـاذي،         ): م١١٩٣-١١٧١/هـ٥٨٩-٥٦٧(صالح الدين االيوبي     -  ١

الملقب بالملك الناصر ومؤسس الدولة االيوبية في مصر والشام، استطاع ان يقضي على الدولة              
، وبعـد وفـاة نـور الـدين محمـود زنكـي سـنة               )م١١٧١/هـ٥٦٧(الفاطمية بمصر سنة    

ستولى تولى صالح الدين حكم البالد التي كانت تحت سيطرة نور الدين، فا           ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(
على بعلبك وحمص وحماه وحلب، له انجازات كبيرة في مقاومة الصليبيين، حيث كان اعظـم               
انتصار له عليهم في فلسطين والساحل الشامي، وكانت معركة حطين المعركة التي مهدت الى              

: من ايدي المحتلين الصليبيين، للتفصيالت، انظر     ) م١١٨٧/هـ٥٨٣(تحرير بيت المقدس سنة     
، سياسة صالح الدين االيوبي في بالد مصر والشام والجزيرة          )الدكتور(قادر نوري   دريد عبد ال  

  . وما بعدها٤، ص)١٩٧٦بغداد، (م، ١١٩٣-١١٧٤/هـ٥٨٩-٥٧٠
 ١١٨٧وهي المعركة الفاصلة التي وقعت بين جيش المسلمين بقيادة صالح الدين االيوبي سنة               -  ٢

سعيد عبد الفتاح   : للتفاصيل انظر . يبيينوتم تحرير القدس الشريف بموجبها وانهيار مملكة الصل       
الحركة الصليبية، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربـي فـي العـصور             ) الدكتور(عاشور  

 . وما بعدها٧٩٦، ص ص )١٩٧١القاهرة، (، ٢، ط٢الوسطى، ج

 .١٠٥، ص)٢٠٠٢دمشق، (، الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين، )الدكتور(عماد الدين خليل  -  ٣

 .١٠٧فسه، ص المصدر ن -  ٤

 .١٠٨المصدر نفسه، ص  -  ٥

لندن، (، متابعات اسالمية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة،         )الدكتور(عماد الدين خليل     -  ٦
 .٣٦، ص)٢٠٠٢

هو عماد الدين زنكي بن عبد اهللا ابو المظفر االتابك، الملك المنصور عماد الدين، قائد عسكري                 -  ٧
بالد الشام وحـارب الـصليبيين، للمزيـد مـن          وحاكم مسلم، تركي االصل، حكم أجزاء من        

 .٣١، ص)١٩٨٥الموصل، (، عماد الدين زنكي، )الدكتور(التفصيالت عنه، عماد الدين خليل 

 .٣٦خليل، متابعات إسالمية، ص -  ٨

 .٥، ص)٢٠٠٨عمان، (، الطريق الى فلسطين، )الدكتور(عماد الدين خليل  -  ٩

 .٧٢المصدر نفسه، ص  -  ١٠

ملك الشام وديـار الجزيـرة      ): م١١٧٣-١١٤٦/هـ٥٦٩-٥٤١(نور الدين بن محمود زنكي       -  ١١
وكان تابعاً للدولة السلجوقية،    ) م١١٤٦/هـ٥٤١(ومصر بعد وفاة والده عماد الدين زنكي سنة         

فاستقل وضم الى ملكه دمشق مدة عشرين سنة، واستطاع محاربة الصليبيين وكان يباشر القتال              
على مدنها، وبنى مدارس كثيرة فـي بـالد         بنفسه، وهو الذي حصن قالع الشام وبنى االسوار         
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الشام، وهو اول من بنى داراً للحديث وبنى الجامع النوري بالموصل، وتصدى للحملة الصليبية              
ـ ٥٦٩(على دمشق، وقد توفي سنة      ) م١١٤٧/هـ٥٤٢(الثانية   بدمـشق وقبـره    ) م١١٧٣/هـ

 ١ وبالد الـشام، ط    تاريخ الزنكيين في الموصل   : محمد سهيل طقوش  : انظر. بالمدرسة النورية 
 .١١٧، ص)١٩٩٩بيروت، (

وهو محمد بن قالوون الملقب بالملك الناصر من كبار ملوك الدولة القالوونية، له أثار عمرانية                -  ١٢
وهو صبي،  ) م١٢٩٣/هـ٦٩٣(ضخمة وتاريخ حافل باالعمال، تولى سلطنة مصر والشام سنة          

ليه الى ان استطاع سـنة      وهو كالمحجور ع  ) م١٢٩٨/هـ٦٩٨(واعيد للسلطنة على مصر سنة      
من قتل الظاهر بيبرس بيده، وامتلك قيادة الدولة فخطب لـه فـي مـصر               ) م١٣٠٩/هـ٧٠٩(

 سنة  ٣٢وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق وديار بكر والروم، واستمر في حكمه مدة             
ومما يذكر قد جرى في عهد دولـة المماليـك صـد            ). م١٣٤٠/هـ٧٤١(وتوفي بالقاهرة سنة    

خيـر  : م، انظر ١٢٦٠ر المغول الذين تعاونوا مع الصليبيين في معركة عين جالوت سنة            ودح
 .١١، ص)١٩٧٩بيروت، (، ٧االعالم، ج: الدين الزركلي

 .٩٧خليل، الطريق الى فلسطين، ص -  ١٣

 .٢٨-٢٧، ص ص ..خليل، متابعات اسالمية -  ١٤

 .٣٦-٣٤، ص ص )٢٠٠٢بيروت، (، اولى المالحم القرن، )الدكتور(عماد الدين خليل  -  ١٥

 .١٨المصدر نفسه، ص  -  ١٦

 .١٩-١٨المصدر نفسه، ص ص  -  ١٧

، )٢٠٠١لنـدن،   (، الرؤية االن في هموم فلسطين والعالم العربي،         )الدكتور(عماد الدين خليل     -  ١٨
 .١١٢ص

ــوان   -  ١٩ ــال بعن ــر مق ــة (انظ ــات االمريكي ــى   ) االنتخاب ــاح عل ــرابط المت ــى ال عل
                               http://canyamacan.wordpress.com/2008/10/26:الموقع

 ١٩٤٨ارتبط اسمه في االذهان بكل الحروب التي اندلعت بين العرب اسرائيل بدءاً من عـام                 -  ٢٠
 فضالً عن كونه المسؤول االول والمباشر عن عدة مجازر بحق الفلسطينيين مثل             ١٩٨٢وحتى  

 وقد ولـد    . وسواها من قمع الفلسطينيين    ٢٠٠١ وجنين   ١٩٨٢ وصبراوشاتيال   ١٩٥٣قبية عام   
 السـرة  ١٩٢٨في قرية ميالن الفسطينية عام    ) ارئيل شارون (ارئيل صموئيل مردخاي شرايي     

: للمزيد عنه انظر. من اصول بولندية والتحق وهو في الربعة عشرة من عمره بعصابة الهاغانا         
 islamweb.netالرابط  المتاح على موقع اسالم ويب 

 .١١٢ ص ،..خليل، اولى المالحم -  ٢١
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عرف باسم ارناط في المـصادر االسـالمية   ) Renauld de Chatillon(ي شاتيون رينولد د -  ٢٢
توجه رينالد الى بيت المقدس ووضـع       . اثناء الحرب الصليبية الثالثة والده من شاتيون بفرنسا       

فـي  ) ١١٦٧-١١٦٠(نفسه اوال تحت امرة الملك بلدوني الثالث وقد اسر من قبل المـسلمين              
صبح فيما بعد اميراً على الكرك والشوبك من قبل الملك بلدوني            عام، وا  ١٦سوريا وسجن مدة    

الرابع، وقد اعترض احدى قوافل المسلمين التي كانت تحمل الثروات والبضائع وبذلك خـرق              
الهدنة التي عقدت بين بلدوني الرابع وصالح الدين وقد استولى على كل ما تحمله مـن ثـروة          

ن تمكن بعد سنوات من اسره وذلك فـي معركـة           ، لكن صالح الدي   ١١٨١واسر من فيها سنة     
: هانس ابرهارد ماير، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة      : انظر. م، وقام بقتله  ١١٨٧حطين سنة   

 .٤٧١-٤٧٠، ص )١٩٩٠ليبيا، (عماد الدين غانم 

هو كتبغا بن عبد اهللا المنصوري الملقب بالملك العادل مملوك من المماليك البحرية في مـصر                 -  ٢٣
صله من سبي التتار من عسكر هوالكو اخذه الملك المنصور قالوون في واقعة حمص              والشام ا 

االولى وجعله من مماليكه، تولى منصب نائب السلطنة في عهد محمد بن قالوون وخلع االخير               
وتلقـب بالملـك العـادل      ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤(لصغر سنه فاصبح كتبغا القائم باالمور بدله سنة         

ان، وعنـد رجـوع محمـد بـن قـالوون الـى منـصبه سـنة                 واستمر في منصبه مدة سنت    
واسـتمر  ) م١٢٩٩/هـ٦٩٩(اعطاه مملكة حماه واعمالها فانتقل اليها سنة        ) م١٢٩٦/هـ٦٩٦(

ابن تغـري بـردي،     : انظر. ونقلت جثته الى دمشق   ) م١٣٠٢/هـ٧٠٢(بها الى ان توفي سنة      
 .٥٥، ص)١٩٦٣القاهرة، (، ٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج

ومعركة عين جالوت تعد من اهم المعارك الفاصلة في تـاريخ           . ٢٤، ص ..خليل، اولى المالحم   -  ٢٤
م، وقد انتصر فيها المسلمون انتصاراً سـاحقاً علـى          ١٢٦٠العالم االسالمي والتي وقعت سنة      

المغول وكانت هذه هي المرة االولى التي يهزم فيها المغول في معركة حاسمة منذ عهد جنكيز                
ادت المعركة الى انحسار نفوذ المغول في بالد الشام وخروجهم منها نهائياً وايقاف المد              خان، و 

 .٧٠المصدر السابق، ص: انظر. م١٢٥٨المغولي المكتسح الذي اسقط الخالفة العباسية سنة 

 .٢٤، ص..خليل، اولى المالحم -  ٢٥

 .٢٩-٢٨المصدر نفسه، ص ص  -  ٢٦

 .٨٦، ص..خليل، الرؤية االن -  ٢٧

 .٨٦المصدر نفسه، ص  -  ٢٨

 .٢٥المصدر نفسه، ص -  ٢٩

  .٢٦-٢٥المصدر نفسه، ص ص  -  ٣٠
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تتمتع الموصل بثروة فنية من الحكايات الشعبية التي تشيد بأيام الموصل الخالية 
 فقد احتوى كتاب ،ان والسعالةووقائع أناسها وعاداتها وتقاليدها فضالً عن حكايات الحيو

أحمد الصوفي على اثنتين وعشرين حكاية تميزت بمقاطع وصفية متنوعة األشكال والتعابير 
لذا جاء هذا البحث ليجري دراسته عليها من خالل تحليل المقاطع الوصفية وبيان أبعادها 

   .الفنية والجمالية والكشف عن الدالالت المختلفة التي تمخضت عنها
 تضمن المدخل تحديد مفهوم الوصف وبيان .البحث على مدخل وأربعة مباحثقام 

من حيث ) الوصف المقيد بالسرد( وخص المبحث األول بدراسة .وظائفه وعالقته بالسرد
 والوصف ، الوصف البسيط: والوصف الموجه من السرد بأنماطه الثالثة،السرد الوصفي

من حيث ) الوصف الحر(اني بدراسة  وخص المبحث الث. والوصف االنتشاري،المركب
 ، والوصف الممهد للحدث والوصف الدال على الحدث،الوصف الدال على انفعال داخلي

من حيث ) الوصف التعبيري(و) الوصف التصنيفي(وخص المبحثان الثالث والرابع بدراسة 
   .وصف الشخصية ووصف الحدث ووصف المكان ووصف الشيء

Description in the Muslawi Public Narrative 
Analytic Study 

Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 
Abstract: 

Mosul is characterized by their artistic wealth of the public 
narratives depicting Mosul days, traditions and customs in addition to 
animals narratives and fairy tales. Ahmed Al Soofi book contains twenty 
two tales characterized by various descriptive passages. The study 
examines the descriptive passages and artistic and aesthetic dimensions 
to reveal their different significance.  

                                           
 .كلية التربية االساسية/  قسم اللغة العربية/أستاذ مساعد  *
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Thus the study consists of an introduction and four sections. 
Concept and functions of description and its relation with narration are 
stated in the introduction. Section one deals with description restricted 
narration through illustrating descriptive narration and description 
directed for description. Section two deals with free description through 
illustrating internal emotion, and event description, and event 
description. Sections three and four are concerned with classified and 
expressive descriptions through illustrating character, event, place and 
item description. 

†‹Ûbi@énÓýÇë@éÐöbÃëë@Ñ–ìÛa@âìèÐß@¶g@Ý‚‡ßZ@@ @
ذكر الشيء كما فيه من  ":)هـ٣٣٧ت (نعني بالوصف كما يقول قدامة بن جعفر      

سلوب وألوان التصوير أن الوصف لون من أ وهذا يدل على ،)١(" والهيئاتاألحوال
عمل لتمثيل العبارات أو تصوير نظاما أو نسقا من الرموز والقواعد يست"ويشكل . )٢(نشائيإ

ن إ أي ،)٣("الشخصيات أي مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية
يحولها من صورتها المادية القابعة في العالم الخارجي و ،الوصف يعكس الصورة الخارجية
  .)٤(سلوبأل وجمالها تشكيل ا،إلى صورة أدبية قوامها نسيج اللغة

الوصف الخطاب الذي ينصب على ما هو جغرافي أو مكاني سواء قد يشكل 
أو الموصوف ذ يقوم الوصف بالوقوف عند مالمح إ .)٥(أينصب ذلك على الداخل أم الخارج

يقدم الوصف جملة من األشياء التي ينبغي تصور داللتها  و.)٦(الموضوع الوصفي الواحد
يحدد الوصف الحدث ويأخذ و .)٧(والتفردبصريا كما انه يسم كل ما هو موجود بطابع التميز 
األشياء أكانت موسيقية أم لونية "ن يري أهويته ويعمل على تصويره وتشخيصه كما يمكن 
 فضال عما يسعى به لتحقيق نوع من )٨("ويحدد الواقع ويكشف الرابط بين الشخص والطبيعة

  .)٩(االستقاللية واالستغناء عن المقدمات الخارجية
تقديمه وتشكيله  إذ يعمل على )١٠( في تقديم المكاناألساليبهم أ ويعد الوصف من
ن يمأله بوصف أن المكان ال يكون فارغا ومهمة الوصف أ إذ .)١١(ومنحه حضورا وعمقا دالليا

 كما يعمل الوصف على إعطاء سمات اإليقاع من خالل وصف .)١٢(أشياءما يحتويه من 
  .)١٣(تحركات الشخصية في المكان

ن اقتران إ تصوير مقطع سردي خال من العنصر الوصفي كما من الصعب
 )١٤( وله اثر غير مباشر في تطور الحدث،الوصف بالسرد له تأثير مباشر في بناء الشخصية
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ذ تربط السرد والوصف عالقة قوية تعود إلى الوظائف التي يؤديها السرد والوصف في إ
صفية على حساب اقتصادي في السرد ظهار الفقرات والمالمح الوأجوهر القصة وتعمل في 

ن السرد يخص إذ إ )١٥(ي تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لمدة ثم يفترقانأ
 األشخاصما الوصف فعلى العكس من ذلك يقف عند أ .المظهرين الزمني والدرامي للقصة

وعلى الرغم من ذلك يبقى الوصف . )١٦(بوصفها عناصر متجاوزة متعاصرةواألشياء 
ن يحل محل السرد فيقوم مقامه ويؤدي أمكان الوصف إذ ليس بإصراً مساعداً للسرد عن

ن يستغني عن الوصف فبذلك يكون الوصف نافعا في السرد أوظيفته، وال السرد يمكن له 
  .ومطوراً للحدث
Þëþa@szj¾aZ@†‹Ûbi@‡îÔ¾a@Ñ–ìÛa@@ @

   :السرد الوصفي. ١

لالملموسة التي اتلك العالقة "لسرد هي كثر سلمية بين الوصف واأللعل العالقة ا
ثناء القراءة السريعة أو العادية أيبدو فيها الوصف وكأنه شبه منعدم إذ ال نحس بوجوده 

تخضع في ألفعال  وهذه ا.حركية ووصفية في آن واحدأفعال وتتمثل تلك العالقة في وجود 
أن كل حدث يمكن .. .لية وصفيةنتاج كل عمأعملية تحققها كتابياً لنفس القوانين المتحكمة في 

 ولذلك فان اختبار فعل بعينه هو انتقاء .التي تناسبهألفعال طة عدد من ااالتعبير عنه بوس
لحالة وصفية تحدد نوعية الحدث أو نوعية الوعي به له أو التفاعل معه حتى نجابه مع كل 

 هذا المنطلق تكثر  ومن.)١٧("فعل عملية وصفية دائبة في العملية السردية أو خاضعة لها
عمال مما يبرر المقاطع ألواألحداث في السرد لتدل على الحركة وتبرز كافة األفعال ا

 وفي سياق .)١٨(السردية في خدمة الوصفألفعال الوصفية من الجمل السردية لذا تغدو ا
لحاق الوصف إالسرد الوصفي تأتي دالالت الوصف في مستوياتها المختلفة بحيث يمكن 

لسرد إذ أن بؤرة السرد المركزية تتجمع في المقاطع الوصفية وتماثلها مع دالالت بجدول ا
  .)١٩(مما يؤدي إلى دفع الحدث ونموه وتطورهألخرى المستويات السردية ا

 يحكى :ومن أمثلة السرد الوصفي ما جاء في حكاية الحشاش كيار والوسيط موشي 
 وأصبح ال يطيق عن ،حشيش منذ صغره تعود شرب ال،أنه كان في الموصل رجل يسمى كيار

 وأصبح يخاف من خياله واستولت . وانهارت أعصابه وفقد نشاطه وشجاعته،هذا الكيف بعداً
  .)٢٠(عليه األوهام بحيث انه اذا شاهد قطرة ماء ظنها بحراً وإذا سمع طقطقة حسبها صاعقة
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 كيار، يحوي النص الوصفي سيالً من األفعال المتالحقة لوصف شخصية الحشاش
   انهارت، أصبح، يخاف، ، ال يطيق، أصبح، تعود،كان(فمن األفعال التي تدل عليه 

التي وصفت أفعاله ) الهاء(فضالً عن الضمائر المتصلة )  حسب، سمع، ظن، شاهد،استولت
مع تاء )  حسبها، ظنها، عليه، خياله، شجاعته، نشاطه، أعصابه،صغره(وما يعود إليه 

أعطت هذه األفعال والضمائر وصفاً لإليقاع القصصي لشخصية كما ) استولت(الفاعل 
من خالل أفعاله في القعود وعدم االستطاعة في االبتعاد عن الكيف ثم انهيار أعصابه ) كيار(

 ومما .وفقد نشاطه وشجاعته حتى وصل الى درجة عالية من الخوف وسيطرت عليه األوهام
ف الشخصية والحدث في تطوره الى أمام سبق فقد عملت األفعال السردية على خدمة وص

   .بما ترتب بعد ذلك من األحداث التي استمرت الى نهاية الحكاية
R@N†‹Ûa@åß@éuì¾a@Ñ–ìÛaZ@@ @

   الوسط البسيط . أ
هو الوصف الذي يتكون من جملة وصفية مهيمنة وقصيرة ال تحتوي إال على 

 من الوصف مجاوزة داللته  إذ ال يستطيع هذا النمط.بعض التراكيب الوصفية الصغرى
الخاصة ألخرى شارات الوصفية اإلالمسخر لها من السرد إال انه بفضل تالحمه مع بقية ا

يشكل داللة اجتماعية يكون لها دور فعال في فهم القصة ألشياء مكنة واألبالشخصيات ا
على وضع ثارة في القصة إذ انه يسعى للمحافظة إل كما يعد هذا الوصف وسيلة ل)٢١(ويلهاأوت

أخرى وصاف أغامض أو سردي بحيث يتالءم هذا الوضع في صرف النظر عن 
  .)٢٢(للشخصية

ومن أمثلة الوصف البسيط ما جاء في حكاية السمك في البطيخ وبمكرهن يصعدن 
فلم يسع الرجل إال أن يؤمن بصحة ما قالته وبخطل رأيه وندم على ما فرط منه : المريخ

  .)٢٣(وأعطاها مفتاح الدار ومنحها الحرية في الذهاب واإلياب،لزوجوعاهدها أن يكون لها نعم ا
يعطي النص الوصفي السابق شخصيتين هما الزوج وزوجه إذ يعبر عن البعد 
النفسي من خالل تراجعه عن موقفه تجاه زوجه وندمه على ما قام به من التفريط في حقها 

 وفي ذلك داللة على .سلمها المفتاحوأخيراً يعاهدها على أن يكون لها نعم الزوج بعد أن 
 وبهذا تعطي األوصاف .إعطائها الحق الكامل في إدارة البيت وشؤونه فضالً عن الثقة التامة



  
)٤١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

الداللة االجتماعية لما يحدث في المجتمع الموصلي القديم من خالل جمل قصيرة بتراكيب 
   .حدث المتكامل في الحكايةوصفية صغرى البد أن تلتحم بالتراكيب الوصفية الكبرى لتقديم ال

l@Nk×‹¾a@Ñ–ìÛaZ@ @
هو الوصف الذي ينصب على الشيء الموصوف الذي ينتمي إلى السرد شريطة كون 

جزائه ومكوناته أو باالنتقال إلى أما بفضل االنتقال من الموصوف إلى إهذا الوصف معقدا 
من خالل أفعال  ويتحقق هذا الوصف )٢٤(المحيط الضام لهذا الموصوف أو المضموم ضمنه
 وفي مثل هذه الحالة فان انتقال الوصف من .السرد بوصفها حوافز تقع على شخصية عمل ما

  .)٢٥(تقن عليه االنتقال بدقةأتتم بوضوح إال إذا  وجمعها بمكان واحد الألشياء الشخصية إلى ا
 يحكى أنه :ومن أمثلة الوصف المركب ما جاء في حكاية الشواك واألبطال السبعة

ن في أحد األزمان رجل شواك متزوج يخرج كل يوم من شقة الفجر وبيده شبكة وبيده كا
 .األخرى فأس يحطب بها الشوك ويجعله حزماً يحملها على كتفيه ويذهب الى السوق فيبيعها

وفي أحد األيام خرج الى البرية تنصب شبكة الصيد فاصطاد طيراً جميالً غريب المنظر 
ز ففرح به الشواك وعزم على تقديمه كهدية للسلطان لنيل الخطوة ريشه مطعم بالذهب اإلبري

  .)٢٦(لديه فترك شبكته وحطبه وأخذ طريقه الى قصر السلطان مسرعاً
 ،يخرج (:يتألف النص الوصفي السابق من عدة أفعال تدل على شخصية الشواك

تقل ان)  أخذ، حطب، ترك، عزم، فرح، اصطاد، خرج، يبيع، يذهب، يحمل، يجعل،يحطب
 .)قصر السلطان) (البرية) (السوق) (الغابة) (البيت(عن طريقها من الشخصية الى المكان 

ومما سبق فقد انتقل الوصف عدة تنقالت سريعة ألقت بظاللها على أوصاف شخصية 
وأفعالها من خالل األفعال السردية التي تدفقت لتعمل على االنتقال من وصف ) الشواك(

خصية وانتهى بها مع وصف إيقاع عمله بجمع الحطب وبيعه ثم آلخر فيبدأ الوصف بالش
  .صيد الطير وإهدائه للسلطان

S@NðŠb“nãüa@Ñ–ìÛaZ@ @
ألشياء هو الوصف الذي يتخذ لنفسه محوراً في نقطة ما بحيث يسمح له أن يراقب ا

والمشاهد واللوحات عبر صيغ سردية غير أن هذه التفاصيل التي تستقر نحو الوصف يكون 
على درجات اقتراب الوصف من أ ويعد هذا النمط من الوصف .ى فيها معروف سلفاًلمعن

 كما أن .)٢٧(في العالقة بين السرد والوصفأخرى السرد إذ يفسح المجال الكتشاف حقائق 
  .)٢٨(فعاله يتدفق مع العناصر األخرى في داخل السرد بشكل متسلسلأالسرد ب
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 ثم أنه .حكاية الملك والحشيش السحريومن أمثلة الوصف االنتشاري ما جاء في 
أخرجه هو وزوجته الى سطح األرض واوصله الى أبيه سالماً وكان أبوه قد استخرج الدواء 
من الحشيش وأصلح به عينيه فغدا مبصراً وال تسأل عن خجل أخويه لما بدر منهما بعد ان 

 كبير قام الملك مشيداً  وندما واستغفرا عن فعلتهما النكراء وفي حفل،اكتشفت األمور لألب
 وكيف أنه يستحق كل .بشجاعة ابنه األصغر وجراءته في تعقب األخطار في سبيل والده

  .)٢٩( وعاش سعيداً به قرير العين. ثم نصبه ولياً لعهده بصورة رسمية،إكرام
يعمل الوصف في النص السابق على بيان المشهد الذي يمثل حدثاً قد يتكرر في 

القديم بين األبناء من اجل الظفر بإعجاب الوالد إذ ينتقل الوصف باألمكنة المجتمع الموصلي 
قصر الملك من خالل تنصيب ) (الحفل الكبير(الى ) قصر الملك(الى ) سطح األرض(من 

 الى ،كما ينتقل بالشخصيات من االبن الذي اخرج بمساعدة الرجل وزوجته) االبن ولياً للعهد
 ومما سبق فقد .بن الذي نُصب ولياً لعهد أبيه بصورة رسمية ثم اال،ذكر الملك ثم األخوة

أعطى الوصف مشهداً للشخصيات بأفعالهم لداللة اجتماعية معروفة سلفاً من خالل األفعال 
 ، تعقب، قام، استغفر، ندما، انكشفت، بدر، ال شك، أصلح، كان، أوصله،أخرجه(السردية 
  .) عاش، نصبه،يستحق

ïãbrÛa@szj¾aZa@Ñ–ìÛa@@‹¨@ @
يتميز هذا الوصف بكونه يبدو في الظاهر كأنه منفصل عن السرد فيحين انه يندمج 

 وهو في . يوقف تسلسل السردئقحام مفاجإفي شكل مشهد قصير أو لقطة موجزة كأنه 
 ،نها تقدم مشهداأل وصفا ،رجح بين كونها وصفا وصورةأداة فنية تتأالغالب يشكل 

 ويمثل هذا .)٣٠( عن حدث فعلي أو عن انفعال داخلينها تحاول التعبير بالرمزأل:وصور
وصافها أسقاطات الذاتية التي تسمح لإلنسان أن يتناولها عبر إلالنمط من الوصف مجاال ل

  .)٣١(ثير الحدثأالداخلية مما يضعه في صراع مستمر داخل اإلنسان وت
Q@NïÜ‚a†@ÞbÈÐãa@óÜÇ@Þa‡Ûa@Ñ–ìÛaZ@ @

له تدفق انفعاالت داخلية تختلج في نفسية هو الوصف الذي يتيح للكاتب من خال
ثير أغوار الداخلية للشخصية وهي تنفعل تحت تألالشخصية أو بمعنى آخر رديف سبر ا

   .)٣٢(الحدث حساس المرافق لهذاإلحدث ما إذ يتم التعبير بوساطة المشهد من ا
 :ومن أمثلة الوصف البسيط ما جاء في حكاية الرجل الذي ال يعرف معنى الخوف

كان هذا الرجل يرى ان ) شجاع(كان في قديم الزمان وسالف العصر واألوان رجل اسمه 
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بعض الناس قد يستولي عليهم الخوف ألسباب تافهة بسيطة وكان يؤلمه أن يراهم على هذه 
  .)٣٣(الحال ويتعجب منهم

إذ يطلق االسم على ) شجاع(يقدم النص الوصفي السابق البعد االجتماعي لشخصية 
 في مكانه من خالل الشخصية التي ال تعرف معنى الخوف وعجبه من الناس الذين المسمى

 ويحدد أسباب خوف ،يستولي عليهم الخوف إذ أن رأيه عدم خوف الرجل ألي شيء كان
الناس في أتفه األسباب وأبسطها كما تلقي الداللة االجتماعية ظاللها على الداللة النفسية 

لم على ما يراه في أحوال الناس فضالً عن التعجب من هذه باأل) شجاع(للشخصية إذ أصيب 
 ولكن في نهاية أحداث الحكاية يصرح شجاع فيها بعد أن يقفل راجعاً الى مسقط .المواقف
  .)اآلن عرفت نفسي معنى الخوف (:رأسه
  :الوصف الممهد للحدث. ٢

طة  وهذا التطور من نق.من البديهي أن ينشأ الحدث عن موقف معين ثم يتطور
ذن من إألخرى يتطلب التفسير ومن اجل أن يستكمل الحدث وصوال إلى النهاية فال بد 

 لذا يأتي الوصف الممهد للحدث الذي يستند إليه الكاتب .)٣٤(رهاصات تمهد لهذا الحدثإ
 إلى طبيعة اللحظات الموالية أو إلى طبيعة الحدث القادم وبفضله يقدم جوا مناسبا لإلشارة
  .)٣٥(للحدث

 حط عصفور جميل :ن الوصف الممهد للحدث ما جاء في حكاية العصفور والشوكةوم
  .)٣٦(على غصن فدخلت شوكة منه في رجله فصرخ وطار باحثاً على شخص يخرجها له

يعبر هذا الوصف السابق عن تمهيد للحدث فهو يصف ما حدث للعصفور الجميل 
 فما كان بوسعه إال ، الطارئمن دخول الشوكة في رجله واأللم الذي عناه بذلك الظرف

 وعلى هذا .الطيران ليبحث عن شخص يخرج له هذه الشوكة ويتخلص من األلم الشديد
  :دة حوادث الى نهاية الحكاية هيالحدث تترتب ع

حدث العصفور مع االمرأة العجوز التي اخرجت له الشوكة ورمتها في التنور فطالبها  -
   . الخبز عوضاً عنهابعد مدة بها فلم تستطع استردادها فأخذ

  .حدث العصفور مع الراعي الذي أكل خبزه فأخذ ثالث غنمات عوضاً عنه -

  .حدث العصور مع أهل القرية الذين أخذوا غنمه فألزمهم بأخذ العروس -

  .حدث العصفور مع صاحب المزمار الذي أعطاه العروس مقابل ان يأخذ المزمار -



  
)٤٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

 مفرداته لألحداث القابلة التي سيقوم من وبهذا أعطى النص السابق تمهيداً من خالل
جراء الشوكة التي دخلت في رجله وهذا ما حدث بمواقف العصفور مع العجوز والراعي 

  .واهل القرية وصاحب المزمار

 كان في قديم الزمان :ومن أمثلة الوصف الممهد للحدث ما جاء في حكاية الخنفسانة
ا بينما كانت تكنس حوش الدار إذ لقت بارة ثم  وفي يوم م.خنفسانة تعيش في بيت على قدها

 ورابعة حين كنست المطبخ ، واخرى حين كنست الغرفة،لقت بارة أخرى حين كنست المجاز
   .)٣٧(وهكذا حتى صار عندها مقدار من البارات خبتها لوقت العازة

يقدم الوصف السابق تمهيداً لألحداث القابلة من خالل ما أصبح عند الخنفسانة من 
بارات وهي تكنس دارها إذ حصلت على أربع بارات وفرتها لوقت الحاجة وتعطي جملة 

التمهيد للحدث فماذا ستفعل بالبارات التي عندها وتطلعنا األحداث فيما ) خبتها لوقت العازة(
  :بعد على قيامها باألفعال اآلتية

 .ذهابها الى دكان العطار وشراء الحمرة والسبيداج والخطاط -

  .لى البيت بعد شراء حاجاتهارجوعها ا -
 .تحمير خدودها وتخطيط حاجبيها ووضع السبيداج على وجهها -

 .لفت رأسها بخرقة صغيرة -

 .جلوسها على عتبة الدار -

 .وبعد هذه األفعال تكون للخنفسانة أحداث مع البقال والقاضي والعطار والجردي
   .ا لوقت الحاجةوبذلك قدم الوصف تمهيداً للحدث من خالل ذكر البارات وتوفيره

S@Nt‡¨a@óÜÇ@Þa‡Ûa@Ñ–ìÛaZ@ @
هو الوصف الذي يتحقق عندما تكون مهمة الوصف سرد أحداث مخبوءة عبر جمل 

بعاده أ فيستعرض المواقف والقيم والشخصيات التي ينضج بها الحدث الفني بكل )٣٨(وصفية
الحدث تي كل مرحلة بدورها المطلوب بشكل كامل وصوال إلى أومراحله المختلفة فت

  .)٣٩(العام
 :ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث ما جاء في حكاية ابن الملك والبنات الثالث

وأمرت خادميها باستداء الصياد وولديه حتى إذا مثال أمامها سألت الصياد عن مصدر ولديه 
  .)٤٠( فلم يسعه إال أن يقر بالحقيقة.وانكرت عليه أن يكون مثل هذين من لحمه ودمه
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لنص الوصفي السابق عن الحدث ويدل عليه من خالل الجمل الوصفية عن يعبر ا
الشخصية والحدث إذ أمرت السيدة خادمتها بأن تستدعي الصياد وولديه إذ أنها شكت في ان 
هذين الولدين ولداها فما كان منها بعد أن قابلت الصياد إال أن سألته وأنكرت عليه ان يكون 

ن منه إال أن اعترف بالحقيقة وهي أنه وجد هذين الولدين على هذين الولدين من أهله فما كا
 وبهذا يعرض هذا الوصف المواقف والقيم إذ يرجع الولدين الى أمهما .عتبة باب داره

بانتظار إيجاد أبيهما وفيما بعد يدل هذا الوصف على التقاء ابن الملك بأم الولدين ويطلبها 
جد زوجه وولديه اللذين فقدهما بمكر األختين وبذلك للزواج ويفاجأ بأنها زوجه فيفرح بأن و

 ،أمرت خادمتها (:جاء الوصف من خالل جملة قصيرة عن الحدث الذي قامت به المرأة
  .) أنكرت عليه،سألت الصياد

 ، األبيض:ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث ما جاء في حكاية األشباح الثالثة
 وذهب فجلس على قبر أبيه يحرسه ،م وحمل سيفه مساء أما هو فلم يرد عليه: األحمر،األسود

  .)٤١(ومرت ساعات واحلولك الليل وإذا به يرى شبحاً أسود يقبل عليه من أحشاء الظالم
يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث ويدل عليه من خالل األوصاف التي قدمها 

)  يقبل عليه، شبحاً يرى، يحرس، جلس على قبر أبيه. حمل سيفه،لم يرد عليهم(للشخصية 
 ،فالشخصية هي االبن الصغير من ثالثة أبناء للرجل الذي مات وطلب منهم ان يحرسوا قبره

فلم ينفذ األخوان وصية أبيهما في حين أن ابن األصفر سعى الى الوفاء بما قطعه على نفسه 
 قبر  وبذلك يقدم الوصف الحدث أال وهو إصرار االبن على حراسة.من تأدية وصية والده

أخيه وتحمل كل الصعوبات والمعوقات في سبيل إتمام المهمة من رؤية األشباح ثم عرض 
   .المواقف والقيم التي سعت إليها الشخصية من خالل الوصف الدال على الحدث

sÛbrÛa@szj¾aZïÐîä—nÛa@Ñ–ìÛa@@ @
حساسه إهو الوصف الذي يحاول تجسيد الموصوف بكل حذافيره بعيدا عن المتلقي و

 )٤٣( لذا يسمى بالوصف التفصيلي)٤٢( ويلجأ في ذلك إلى االستقصاء واالستنقاذ،ا الموصوفبهذ
 ويقوم هذا النمط من خالل استقصاء الموصوف على .)٤٥(أو االستقصائي )٤٤(أو الفوتوغرافي

جيرار ( لذا يعد )٤٦(تناول اكبر قدر ممكن من تفاصيله لذا تكون مقاطع الوصف بشكل طويل
  .)٤٧(ثناء السردأف المتسع والمفصل بمثابة وقفة أو استراحة للوصف في الوص) جينيت
Q@Nòî—ƒ“Ûa@Ñ–ëZ@ @
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ومن الوصف التصنيفي ما قدمه الراوي من تفصيالت استقصائية عن األبعاد 
  :)٤٨(األربعة لشخصية البخيل عمران في حكاية التسابق ين البخالء على وفق اآلتي

  ) عمران(التصريح باسم الشخصية  -
 البعد الخارجي للشخصية من حيث القامة المتوسطة والوجه المدور وكثافة وصف -

  . ومالبسه من حيث الرداء والعمامة والحذاء،اللحية

  .وصف البعد الفكري من خالل سعيه الى إحراز قصب السبق بين البخالء -

 .وصف البعد النفسي من خالل بخله وتقتيره على نفسه -

انتشار اسمه على كل لسان ومعرفة القاصي والداني وصف البعد االجتماعي من خالل  -
  .بشخصيته

ومن الوصف التصنيفي ما قدمه الراوي من تفصيالت استقصائية عن شخصية مال 
نصر الدين في حكاية زوجه من حيث ثالثة أبعاد الفكري والنفسي واالجتماعي على وفق 

  : )٤٩(اآلتي
لنكت والفكاهات والحكايات واخبار وصف بعده الفكري من خالل معلوماته بالمالح وا -

 .الناس

وصف بعده النفسي من خالل االعتماد على زوجه في تحصيل المعيشة فهو يأخذ أجر  -
  . فهو ال يهتم بهذا الشيء،زوجه من عمله في الخدمة والغسل عند الناس

وصف بعده االجتماعي من خالل مناداته بين الناس بالمال ومن خالل جلوسه في  -
المالهي واعتماده على زوجه في العيش وفشله في إيجاد أي عمل أو النجاح المقاهي و

   .فيه
  ومن ذلك أيضاً الوصف التصنيفي لشخصية الملك قره قوش في حكاية الملك 

  : )٥٠(قره قوش والصياد على وفق اآلتي
يصف الراوي أساس حكمه من خالل مطلق التصرف وعدم إقامة أي وزن للعرف  -

 .وهذا ما يدخل في البعد الفكري للشخصيةوالدين واألخالق 

يصف الراوي الملك قره قوش بشدة قسوته وعدم مباالته بأرواح الناس بأخذ البريء  -
   .بالمجرم وهذا ما يدخل في وصف البعد النفسي للشخصية

يصف الراوي مكانته االجتماعية بكونه ملكاً وقد ذاع صيته في سائر البالد وهذا ما  -
  .د االجتماعي للشخصيةيدخل في وصف البع
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òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

ومن امثلة الوصفي التصنيفي في التركيز على بعد واحد من أبعاد الشخصية وهو 
 إذ يصف العجوز بانها فقيرة )٥١(البعد االجتماعي ما جاء في حكاية الشاهد الذي يحلف بالتبن

فضالً عن امتالكها الخروف الصغير والكلب كما أن الكلب يأخذ الخروف ويخرج به الى 
   .الحقول ليرعى ومن ثم اتفاق الكلب على الخروف بمساندة الثعلب

R@Nt‡¨a@Ñ–ëZ@ @
ومن الوصف التصنيفي ما قدمه الراوي من تفصيالت عن حدث استرضاء المرأة 
للنعجة في حكايتها لكي ال تخبر الزوج بانحسار ثوبها أثناء كنس الدار من خالل األحداث 

  : )٥٢(اآلتية
   .قالدتها الذهبية ونزعتها وقلدتها جيد النعجةإعطاء المرأة للنعجة  -
  . محكماربطاًته بط ور،وضعت المرأة الفيس المذهب على رأس النعجة -

  .ألبست المرأة حلة العيد للنعجة -

  .تكرار استعطاف المرأة للنعجة والبكاء والتوسل اال تشكوها لزوجها على االثم الشنيع -

ه مع النعجة وسؤالها الى أن عرف حقيقة سماع الزوج ورؤيته لما حدث من أمر زوج -
 .األمر

ترك الزوج للدار بعد شعوره بالحزن والخيبة وحنق على زوجه وتألم من سذاجتها  -
  .العظيمة فسودت الدنيا في عينه وخرج هائماً على وجهه ال يعرف ماذا يفعل

ت ومما سبق فقد فصل الرواي في حدث استرضاء المرأة للنعجة واألفعال التي قام
بها المرأة من إعطاء النعجة الحلي والثياب والتوسل إليها وما حدث للزوج بعد علمه بما 

   .قامت به المرأة من استرضاء النعجة
ومن الوصف التصنيفي ما قدمه الراوي من تفصيالت استقصائية عن حدث 

الل تصرفات ابن الملك مع فتاه وصديقه علي الناصر الذي هو فتاة في حقيقة األمر من خ
إذ شك ابن الملك في أن يكون صديقه علي الناصر  )٥٣(حكاية البنين السبعة والبنات السبع

رجالً وذلك يعود لما رآه فيه من قوامه السمهري وعلو صدره وصوته الرقيق وجمال وجهه 
وحيائه وتمنى أن يكون صديقه هذا فتاة يحبها ويتزوجها فشكا همومه الى الملكة والدته 

   :خطة من خالل التصرف مع الفتى علي الناصر وقام بها على وفق اآلتيوأعلمته بال
   .مالعبته الشطرنج فإذا غلبه فصديقه فتاة وحدث عكس ما تمنى ابن الملك -
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ذهابه الى خزانة اآلثار القديمة في القصر وعرض على صديقه الحلي والحلل والقالئد  -
 في الوقت نفسه عدد الحرب واألساور والدمالج واألقراط والنعال المزركشة وعرض

 وحدث عكس . فاختار الصديق عدة الحرب.من زرود ودروع وسيوف وتروس ورماح
  .ما تمنى ابن الملك

 فرأى ابن الملك باقته الذابلة فحدث عكس ما ،دعوته الى القصر ووضع باقات الورد -
  .تمناه بأن يجد باقة الورد ذابلة على فراش صديقه

أمره ولكن الصديق جاء قبل الموعد الى الحمام واستحم وخرج دعوته للحمام النكشاف  -
  .وحدث عكس ما تمنى ابن الملك

 ورحت ،جيت بنيه(مجيء ابن الملك الى الحمام فوجد رسالة من علي الناصر كتب فيها  -
 وعند تلك اللحظة تأكد األمير محمود ابن الملك أن .) وما عرف األمير محمود بيه،بنيه

 فتاة كما توقع فضرب كفاً بكف وفهم من السطر األول ما أعياه صديقه علي الناصر
  .تفهمه في عدة مجالسات وما استقضى عليه في عدة امتحانات

ومما سبق فقد فصل الراوي في حدث تصرفات األمير محمود بن الملك مع صديقه 
   .علي الناصر للتأكد من جنسه عن طريق األوصاف الدقيقة

S@NæbØ¾a@Ñ–ëZ@ @
صف التصنيفي ما قدمه الراوي من تفصيالت عن مدينة الموصل في ومن الو

  : )٥٤(حكاية المطلقات السبع على وفق اآلتي
   .سور الموصل حول المدينة وداير مدارها -
 أبواب السور التي تنغلق في المساء وتنفتح في الصباح   -

 الموجود عند كل باب ) المخفر(القلغ  -

 الداخل والخارج وهم الذين يفتحون األبواب الحراس الذين يحرسون الباب ويفتشون -
  .ويغلقونها بأمر الباشا الذي ينفذ أمره بالضبط

 شاطئ النهر الذي تغسل النساء بقربه المالبس  -

األرض التي قرب الباب الذي افترشتها المطلقات السبع بانتظار فتح الباب ألداء غسل  -
  .المالبس على شاطئ النهر

وهو يستمع الى حديث المطلقات السبع وسماعه )  البابحارس(مكان جلوس القلغجي  -
  .الدعاء عليه بالشر
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ومما سبق فقد فصل الراوي في وصف مدينة الموصل من حيث سورها وما قدمه 
   .من القوانين اإلدارية المتحكمة فيها فضالً عن الوظائف اإلدارية والبعد االجتماعي لنسوتها

T@Nõï“Ûa@Ñ–ëZ 
للشيء ما قدمه الراوي من تفصيالت استقصائية عن الخاتم ومن الوصف التصنيفي 

 :)٥٥(في حكاية الرفق بالحيوان على وفق اآلتي

  الخاتم من حيث وجوده على عنق الحية الكبيرة  -
 وضع الخاتم في أصبع من أصابع نديم الذي قامت الحية الكبيرة  -

 بيان مادة صنعه من النحاس فضالً عن الصدأ الذي عليه  -

 ته المادية بدرهم واحد تحديد قيم -

 ..).لبيك لبيك(عند دعكه يخرج في الحال عبد أسود يقول  -

   .وضع الخاتم في الصندوق بعيداً عن أعين الناس -
  .وقوعه من يد الكلب في البحر السابع -

 .وضعه نديم في النار حتى ذاب وخرج منه دخان أبيض كثيف -

 إليه أفعال أسهمت في ومما سبق فقد فصل الراوي في وصف الخاتم الذي أسندت
   .بيان الحدث وتطوره ونموه مما يجعل الخاتم شخصيته بحد ذاته متمثلة بشيء

ومن الوصف التصنيفي للشيء ما قدمه الراوي من تفصيالت استقصائية عن 
  : )٥٦(في حكاية القاضي والخباز على وفق اآلتي) الديك الرومي المشوي(

   . بالتوابل والعطوروصفه بانه ديكاً رومياً مشوياً متبالً -
  .وصف بانه يسبح في سمن كالعسجد في صينية الشوي عند الخباز -

  .جلوس القاضي على الديك ليأكله حتى التهمه ومصمص عظامه وشرب مرقته -

ومما سبق فقد فصل الراوي في وصف الديك الرومي المشوي الذي ترتبت عليه 
   .في تطور األحداث ونموهاأحداث من بدء الحكاية الى نهايتها مما له األثر 

  
Éia‹Ûa@szj¾aZ@ðjÈnÛa@Ñ–ìÛa@@ @

حساس الذي يثيره هذا الشيء في نفس إلهو الوصف الذي يتناول وقع الشيء وا
 ويقدم هذا الوصف من خالل جملة وصفية قصيرة ال تحتوي إال على بعض .)٥٧(الذي يتلقاه
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 ويلجأ هذا .)٥٨( والصفاتجزاءألالتراكيب الوصفية الصغرى حين يتم االستغناء عن ا
  .)٦١( أو االنتقائي)٦٠(جماليإل لذا يسمى بالوصف ا)٥٩(يحاء والتلميحإلالوصف إلى ا

Q@Nòî—ƒ“Ûa@Ñ–ëZ@ @
ومن أمثلة الوصف التعبيري ما جاء عن شخصية العجوز الماكرة في حكاية الفتاة 

ة ألمر هام  وفي ذات يوم ذهب األمير الزوج الى خارج المدين:)شمس النهار(الباسلة 
   .)٦٢(فاغتنمت العجوز الماكرة هذه الفرصة وطلبت من األميرة ان تزورها في دارها

قدم الراوي شخصية العجوز الماكرة بوصف تعبيري يلقي بظالله على عمر هذه 
المرأة فضالً عما تميزت به من المكر العالي واإلغواء فاستخدمها األمير الطائش النزق من 

ع له األميرة شمس النهار في شباكه فوعدها بمال طائل إذ أفلحت في ذلك أبناء الملوك لتوق
 ولم يتوقف مكر هذه العجوز الى هذا الحد بل اخبرت زوج األميرة بانه زوجه قد .األمر

 فهذا ما يوحي به الوصف التعبيري الذي يعتمد على وصفين .كسرت عرضه وناموسه
   .ناء حدث الحكاية ونموه وتطورهاختزل بهما أفعال الشخصية التي أسهمت في ب

R@Nt‡¨a@Ñ–ëZ@ @
 :ومن أمثلة الوصف التعبيري للحدث ما جاء في حكاية السعلوة وابنها والنساجتين

   .)٦٣(ولما نسجا منه غزل وخاطا ثياباً انتهي نصل الغزل
قدم الراوي الحدث الذي قامت به النساجتان بشكل تعبيري إذ ان السعالة أهدت 

غزل ليغزالن منه ويبيعان فهو ال يخلص وال ينتهي مع تحذيرها بأال يلبسا شيئاً إليهما نصل ال
 لكن النساجتان قررتا أن تفصالن من الغزل مالبس فبدأت عملية النسج ثم ،مما تغزالن منه

 ومما سبق .خياطة الثوب ولكن انتهى نصل الغزل الى األبد عندما لم يلتزما بما قالته السعالة
الحدث بظالله على الشخصيتين اللتين فقدتا الغزل بسبب عدم التزامها فقد ألقى وصف 

   .)انتهى نصل الغزل(بالتوصية من خالل جملة وصفية قصيرة 
S@NæbØ¾a@Ñ–ëZ@ @

ومن أمثلة الوصف التعبير للمكان ما جاء في حكاية القطاة والغزالة والحمار عن 
خر واخيراً اتفقوا فيما بينهم أن  وبعد جدال وعراك أخذ الواحد منهم يتهم اآل:بئر زمزم

   .)٦٤(يحلفوا يميناً على عدم أكله الزرع أمام بئر زمزم فتوجهوا إليه يحثون الخطى
يقدم الراوي بئر زمزم بوصف تعبير من خالل ذكره فحسب من دون التعرف لما 

 من حيث  ويوحي هذا الوصف بالمكانة الدينية التي يحتلها هذا البئر عند المسلمين.يتعلق به
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وجوده في الديار المقدمة وأصوله التاريخية التي تعبر عنها قصص األنبياء والسيما قصة 
كما يوحي هذا الوصف بقدسية هذا المكان بحيث تم اختياره لحلف ) عليه السالم(نبينا إبراهيم 

اليمين أمامه في النص الوصفي فضالً عن السعي الحثيث لبلوغ مكانه لفض النزاع الذي دب 
   .بين الشخصيات

T@Nõï“Ûa@Ñ–ëZ@ @
 وخرجت :ومن أمثلة الوصف التعبيري للشيء ما جاء في حكاية حديدان مع الدامية

  .)٦٥(من دارها فقامت ابنتها بإشعال التنور وانشغلت به
بوصف تعبيري من خالل إشعاله إذ يلقي بظالله على األهمية ) التنور(يقدم الراوي 

حياة الموصل القديمة من خالل سجره واستخدامه في الخبز التي يتمتع بها هذا الشيء في 
 ويرد في الحكاية بوصفه المكان الذي تم فيه شواء ابنة الدامية الذي قام بها .وشواء الطعام

حديدان ثأراً من والدتها الدامية إذ أكلت قطع من لحمها من دون معرفتها بانها تأكل لحم 
ان الى ان رأت مالبس ابنتها فتيقنت من األمر فما كان ابنتها وكان ظنها أنها تأكل لحم حديد
   .منها أن بكت وانتحبت حظها العاثر

évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚Z@ @
وبعد االنتهاء من تحليل الوصف في الحكاية الشعبية الموصلية توصل البحث الى 

   :النتائج اآلتية
وعيه السرد يكثر الوصف المقيد بالسرد في الحكاية الشعبية الموصلية من حيث ن •

 ففي السرد الوصفي تكثر الجمل السردية التي .الوصفي والوصف الموجه من السرد
 كما في شخصية الحشاش كيار الذي استولت عليه األوهام ،تحوي أوصافاً للشخصية

 الوصف : اما الوصف الموجه من السرد فيأتي بثالثة أنماط.بتعوده على شرب الحشيش
ع بقية اإلشارات كالتركيز على وصف شخصيتي ابن البسيط بجمل قصيرة تتالحم م

 أما الوصف المركب فيأتي من خالل بيان ،الملك وزوجه الذي يضيق الخناق عليها
االنتقال بالوصف من الشخصية الى المكان منه الى بيان وجهة نظر الشخصية وجمع 

حكاية الشواك (الشخصيات واألمكنة من خالل السرد على صعيد واحد كما في 
الذي انتقل في األمكنة من البيت الى الغابة منه الى السوق وصوالً ) واألبطال السبعة

 أما الوصف االنتشاري فهو ينقل المتلقي لعدة مشاهد .بالبرية وانتهاء بقصر السلطان
ولوحات كما في وصف ما يحدث بين األبناء من أجل الظفر بحظوة الوالد من االنتقال 
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 قصر ، الحفل الكبير، قصر الملك، سطح األرض، األرض:بالشخصيات في األمكنة
  .الملك من خالل تنصيب االبن ولياً للعهد

 فيأتي ،يقوم الوصف الحر في الحكاية الشعبية الموصلية بتقديم مشاهده بعيدة عن السرد •
 الوصف الدال على انفعال داخلي من حيث وصف شخصية شجاع :بثالثة أنماط هي

 أما الوصف .خوف ويتعجب من خوف الناس ألتفه األسبابالذي ال يعرف معنى ال
حكاية العصفور (الممهد للحدث الذي يأتي في مقاطع وصفية كثيرة فقد جاء منه في 

إذ دخلت الشوكة في رجل العصفور فبدأ يبحث عمن يخرجها له وهذا هو بحد ) والشوكة
ف العصفور من العجوز ذاته تمهيداً للحدث القابل بما سيحدث بعد إخراج الشوكة ومواق

 ومن ذلك الوصف الممهد لحدث توفير .والراعي وأهل القرية وصاحب المزمار
الخنفسانة للبارات لوقت الحاجة وما جاء بعدها من أحداث مع البقال والقاضي والعطار 

 أما الوصف الدال على الحدث فهو يوظف القيم والمواقف والشخصيات كما .والجردي
عندما وجدت األم ولديها ) حكاية ابن الملك والبنات الثالث(ي في الحدث الوارد ف

حكاية األشباح ( أو الحدث الذي قام به األخ الصغير في ،الضائعين عند احد الصيادين
من اإلصرار على حراسة قبر أبيه وتحمله المعوقات والصعوبات في سبيل ) الثالثة

  .إتمام المهمة فضالً عن رؤية األشباح

ية الشعبية الموصلية في الوصف التصنيفي الى إعطاء استقصاء المعلومات تعمد الحكا •
 ومن ذلك .واستنفاذها عن الموصوف من حيث الشخصية والحدث والمكان والشيء

لشخصية عمران )  االجتماعي، النفسي، الفكري،الخارجي(وصف األبعاد األربعة 
 مال نصر :ل من شخصيتيالبخيل كما جاء وصف األبعاد باستثناء البعد الخارجي لك

 اما وصف الحدث فجاء بتصنيف استرضاء المرأة للنعجة .الدين والملك قره قوش
واألفعال التي قامت بها مما أدى الى غضب الزوج منها أو تصنيف حدث تصرفات ابن 
الملك مع فتاه وصديقه علي الناصر ليتأكد من جنسه بعد ان شك في ان يكون رجالً لما 

 اما وصف المكان فجاء ليصنف في الحديث عن مدينة .مح األنوثةرآه فيه من مال
 أما .الموصل من حيث مكوناتها وقوانينها اإلدارية ووظائفها والبعد االجتماعي لنسوتها

) حكاية الرفق بالحيوان(وصف الشيء فقد شمل التصنيف الخاتم السحري كما في 
  .)حكاية القاضي والخباز(والديك الرومي المشوي في 
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يقوم الوصف التعبيري في الحكاية الشعبية الموصلية بجمل وصفية قصيرة تترك المجال  •
 كما في وصف شخصية العجوز الماكرة بما .للقارئ إلكمال األجزاء األخرى للموصوف

فعلته باألميرة شمس النهار باالتفاق مع األمير الطائش النزق وفضحها أمام زوجها لقاء 
حكاية السعلوة وابنها (ف التعبيري الحدث بما جاء في كما شمل الوص. مال طائل
من انتهاء نصل الغزل بعد ان قامت النساجتان بتفصيل مالبس من الغزل ولم ) والنساجتين

حكاية القطاة (بشكل تعبيري كما في ) بئر زمزم( وجاء وصف .يلتزما بنصيحة السعلوة
 وجاء .لنزاع الذي دب بينهمفضالً عن السعي الحثيث إليه لفض ا) والغزالة والحمار

الذي ) حكاية حديدان مع الدامية(تعبيرياً كما في ) التنور(وصف الشيء متمثالً بـ 
  .استخدمه حديدان لشوي ابنة الدامية ثأراً منها وانتقاماً

éÈua‹ßë@êŠ†b—ßë@szjÛa@”ßaìçZ@@ @
تبـة   مك  كمـال مـصطفى،    :تحقيق نقد الشعر، ،  )هـ٣٣٧ت  (أبو الفرج قدامة بن جعفر       - ١

  .١١٨ :١٩٤٨الخانجي، القاهرة، 
الهيئـة    دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفـوظ،  :بناء الرواية  قاسم،أحمد  سيزا  .  د :ينظر - ٢

  .٧٩ :١٩٨٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .١٢٧ :١٩٨٦، بغداد، ١دار الشؤون الثقافية العامة، طضحك كالبكاء،  دريس الناقوري،إ - ٣
 بحث في تقنيـات الـسرد، سلـسلة عـالم           :في نظرية الرواية   ،عبد الملك مرتاض   :ينظر - ٤

  . ٢٥٨ :١٩٩٨، المجلس الوطني للثقافية والفنون واآلداب، الكويت، )٢٤٠(المعرفة 
  .٦ :١٩٨٩ دار اليسر للنشر، المغرب، وظيفة الوصف في الرواية، عبد اللطيف محفوظ، - ٥
دار الكتاب اللبناني، المكتبة     منشورات   قضايا السرد عند نجيب محفوظ،     وليد نجار،  :ينظر - ٦

  .١٤٩ :١٩٨٥، بيروت، ١الجامعية، مكتبة المدرسة، ط
 وزارة الثقافـة واإلرشـاد       صياح الجهيم،  :ترجمة جان ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة،     - ٧

بناء المشهد الوصفي في القصة القصيرة،       قيس كاظم الجنابي،   :وينظر. ٤٠ :١٩٧٧القومي، دمشق،   
  . ٤١ :٢٠٠٠صدار الثاني لسنة  الثقافي الدوري لجريدة الزمان، اإل المجلد:لف ياءأ
في النظريـة والممارسـة، دار النهـار        لسنية والنقد األدبي    األ موريس أبو ناضر،   :ينظر - ٨

  .١٣٣ :١٩٧٩للنشر، بيروت، 
 مصطفى التواني، مجلة الثقافـة األجنبيـة،        :ترجمة تودوروف، االنشائية الهيكلية،   :ينظر - ٩

  .٥ :١٩٨٢ لسنة ٣د العدبغداد، 
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 دار الشؤون الثقافية العامة،     الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا،     ابراهيم جنداري،   . د -١٠
 روايتـا االعـصار     :روائيا الموصل فضاء ،  ابراهيم جنداري . د :وينظر. ١٧٥ :٢٠٠٠، بغداد،   ١ط

. ٦٦-٦٥ :١٩٩٢سنة   ل ٨ و   ٧العددان  بغداد،  مجلة األقالم،   والمئذنة وفجر نهاره وحشي نموذجين،      
 مقدمـة    دراسة جمالية، رسالة ماجستير،    :الشكل القصصي في القرآن الكريم     نبهان حسون السعدون،  

  . ٩٦ :١٩٩٩ جامعة الموصل، –إلى كلية اآلداب 
مجلـة   ابراهيم جنداري، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ضجة في ذلك الزقـاق،            . د -١١
 ابراهيم  :وينظر. ٢٠٩-٢٠٨ :١٩٩٢ لسنة   ٢٣ العدد   عة الموصل،  جام –، كلية اآلداب    الرافدين آداب

  .٦ :١٩٩٨ لسنة ٢ العدد ، اتحاد أدباء نينوى،المكان في النص الروائي، مجلة أفق جنداري،
  .٦٤ :١٩٨٩ لسنة ٧ العدد  بغداد،مجلة األقالم، بو بكر، البيئة في القصة،أوليد  :ينظر -١٢
لسعدون، اإليقاع في القـصة القرآنيـة، مجلـة         ابراهيم جنداري ونبهان حسون ا    .  د :ينظر -١٣

  .٥٣-٥٢ :٢٠٠١ لسنة ٢٩ جامعة الموصل، العدد –التربية والعلم، كلية التربية 
جنبيـة،  ألمهند يونس، مجلة الثقافـة ا     .  د :ترجمة جيرار جينيت، السرد والوصف،    :ينظر -١٤

  . ٥٢ :١٩٩٢ لسنة ٢العدد بغداد، 
المركز الثقـافي    ،)الشخصية. الزمن. الفضاء( بنية الشكل الروائي   حسن بحراوي،  :ينظر -١٥

  .١٧٧ :١٩٩٠الدار البيضاء، . ، بيروت١العربي، ط
، ٣ دار الشؤون الثقافيـة العامـة، ط       دبي،ألنظرية البنائية في النقد ا     صالح فضل،  :ينظر -١٦

  .  ٤٤١ :١٩٨٦بغداد، 
  .٣٠ :محفوظ، المصدر السابق -١٧
  .١٣٣ : أبو ناضر، المصدر السابق:ينظر -١٨
، بيروت،  ١ مؤسسة االبحاث العربية، ط    بحاث في النص الروائي العربي،     أ يدان،سامي سو  -١٩

نبهان حسون السعدون، الوصف في رواية اإلعصار والمئذنة لعماد الدين          .  د : وينظر .١٥٧ :١٩٨٦
 ١٣ جامعة الموصل، العدد     - دراسة تحليلية، مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل        :خليل
  . ١٠٧ :٢٠٠٦لسنة 
أحمد الصوفي، حكايات الموصف الشعبية، وزارة اإلرشاد، مركز الفولكلور العراقـي، بغـداد،              -٢٠

١٢٦ :١٩٦٢.  
  .٣٣ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٢١
  .١٤٤ : سويدان، المصدر السابق:ينظر -٢٢
  .٤٣ :الصوفي، المصدر السابق -٢٣
  .٣٣ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٢٤
  . ٣٠٠ : مرتاض، المصدر السابق:ينظر -٢٥
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  .٧٣ :في، المصدر السابقالصو -٢٦
  . ٣٦ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٢٧
  .٢٤ : جينيت، المصدر السابق:ينظر -٢٨
  .٥٨ :الصوفي، المصدر السابق -٢٩
  . ٣٨ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٣٠
  . ١٤٢ : سويدان، المصدر السابق:ينظر -٣١
  .٣٩: محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٣٢
  .٨٩ :الصوفي، المصدر السابق -٣٣
  .٣٩ :١٩٧٩، بيروت، ٧ دار الثقافة، طفن القصة،  نجم،محمد يوسف :ينظر -٣٤
  .٣٩ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٣٥
  .١٠٦ :الصوفي، المصدر السابق -٣٦
  .١٠٨ :المصدر نفسه -٣٧
  .٤٠ : محفوظ، المصدر السابق:ينظر -٣٨
 نطوان تشيكوف القصصي،  أ دراسة نقدية في فن      :النهايات المفتوحة  شاكر النابلسي،  :ينظر -٣٩

  .٣٩ :١٩٨٥، بيروت، ٢للدراسات والنشر، طالمؤسسة العربية 
  .٩٦-٩٥ :الصوفي، المصدر السابق -٤٠
  .١٠٢ :المصدر نفسه -٤١
  . ٨١ : قاسم، المصدر السابق:ينظر -٤٢
 دراسة لنظم السرد والبنـاء فـي        :البناء الفني لرواية الحرب في العراق      عبد اهللا ابراهيم،     :ينظر -٤٣

   .١٣٢ :١٩٨٨، بغداد، ١عامة، طالرواية العراقية المعاصرة، دار الشؤون الثقافية ال
 دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، مطبعـة        فضاء النص الروائي،   محمد عزام،  :ينظر -٤٤

  . ١١٥ :١٩٩٦، حمص، ١اليمامة، ط
الوصـف وبنـاء    (البناء الفني في الرواية العربية في العراق         شجاع مسلم العاني،     :ينظر -٤٥

  . ٢٣: ٢٠٠٠غداد،،ب١دار الشؤون الثقافية العامة،ط،)المكان
  . ٨١ :قاسم، المصدر السابق -٤٦
المغـرب،   بنعيسى بوحمالة، مجلـة آفـاق،      :ترجمة جيرار جينيت، حدود السرد،    :ينظر -٤٧

  . ١٩٨٨:٦٠ لسنة ٩-٨العددان 
  .٦١ : الصوفي، المصدر السابق:ينظر -٤٨
  .١١٤ : المصدر نفسه:ينظر -٤٩
  .١٢٢ : المصدر نفسه:ينظر -٥٠
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  .٩٨ :المصدر نفسه -٥١
  .٢٧-٢٦ :ه المصدر نفس:ينظر -٥٢
  .١٣٧-١٣٦ : المصدر نفسه:ينظر -٥٣
  .١٤ : المصدر نفسه:ينظر -٥٤
  .١٣١ : المصدر نفسه:ينظر -٥٥
  .١٤٦ : المصدر نفسه:ينظر -٥٦
  . ٨١ : قاسم، المصدر السابق:ينظر -٥٧
  . ١١٥ : عزام، المصدر السابق:ينظر -٥٨
  . ٨١ : قاسم، المصدر السابق:ينظر -٥٩
  . ٢٣ : العاني، المصدر السابق:ينظر -٦٠
  .٨١ :در السابق قاسم، المص:ينظر -٦١
  .٤٥ :الصوفي، المصدر السابق -٦٢
  .٦٠ :المصدر نفسه -٦٣
  .١١٩ :المصدر نفسه -٦٤
  .١٤٣ :المصدر نفسه -٦٥
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 الحكاية الشعبية الموصلية،    حاول البحث أن يشتغل على تحديد الملفوظ النسوي في        
إذ تكمن أهمية البحث في كشفه عن الملفوظ النسوي بوصـفه منظومـة مفارقـة للملفـوظ                 
ألذكوري، ويهدف البحث إلى نتائج ممكنة تبرز خصوصية هذا الملفـوظ، وتحـدد بقـراءة               
الحكايات الشعبية الموصلية الواردة في كتاب المرحوم أحمد الصوفي، الصادر عن مركـز             

م، واستعان البحث بتطبيق المنهج الوصـفي، إذ        ١٩٦٢فلكلور العراقي في وزارة اإلرشاد      ال
 يتعلق بالظـاهرة المـراد       وسرد ما  ويقوم على قراءة النصوص الحكائية الشعبية الموصلية      

التمهيد تناول فـي خـصوصية الملفـوظ النـسوي،          تسليط الضوء عليها، وقسم البحث إلى       
 االجتماعي للملفوظ النسوي والمبحث الثاني تناول البعد النفـسي          والمبحث األول تناول البعد   

  .للملفوظ النسوي
The womanhood  vocals in Al- Mosulia folktale  

"Reading in a culture constitutive"  
Dr. Ahmad Q. Younis 
Abstract:  
  Try searching that work on identifying spoken feminist in Al-
Mosulia folktale, as is the importance of research in the detection of 
spoken feminist as a system paradox of the spoken male, and the 
research aims to possible results highlight the specificity of this spoken, 
and set to read Al-Mosulia  folktales contained in the book of the late 
Ahmed Soufi, by the Center for Folklore of the Iraqi Ministry of 
Guidance, 1962, and used the search application of the descriptive 
approach, with and based on reading texts People conductivity and 
narratives about the phenomenon to be highlighted, and the research is 

                                           
 مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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divided into the boot address in the privacy of spoken feminist, the first 
section address the social dimension of the spoken feminist The second 
section dealt with the psychological dimension of the spoken feminist. 

                        
  :المقدمة

   تكمن مشكلة البحث في تحديد الملفوظ النسوي في الحكاية الشعبية الموصلية:مشكلة البحث
 تكمن أهمية البحث في كشفه عن الملفوظ النسوي بوصفه  منظومـة مفارقـة               :أهمية البحث 

  .للملفوظ ألذكوري
  .   يهدف البحث إلى نتائج ممكنة تبرز خصوصية الملفوظ النسوي:هدف البحث

 هي الحكايات الشعبية الموصلية الواردة في كتاب المرحوم أحمـد الـصوفي،             :د البحث حدو
  .   م١٩٦٢الصادر عن مركز الفلكلور العراقي في وزارة اإلرشاد 

 يستعين البحث بالمنهج الوصفي، ويقوم على قراءة النـصوص الحكائيـة الـشعبية              :المنهج
 .الضوء عليها يتعلق بالظاهرة المراد تسليط وسرد ما الموصلية

 : الخطة
  في خصوصية الملفوظ النسوي:التمهيد

  . البعد االجتماعي للملفوظ النسوي:المبحث األول
  . البعد النفسي للملفوظ النسوي:المبحث الثاني

  . في خصوصية الملفوظ النسوي:التمهيد
إن البحث في موضوعة الملفوظ النسوي يعبر عن حقل داللي محمل بالتناقضات، 

، ومن )النسوي(وثانيا ) الملفوظ(التنوع ألمفهومي الذي يحيل علية أوالً مصطلح من حيث 
يحقق للمرأة خصوصية تنفرد بها عن ملفوظ الرجل؛ ألن   حيث إن الجمع بين المصطلحين

التقابل الجنساني بين المذكر والمؤنث استهلك كل األدوار التي حددت الكلمات واألشياء داخل 
  )١(  والتي أبرزت ما تتصوره المرأة عن الذكر عبر األزمنةالمنظومة االجتماعية،

إن الملفوظ النسوي كطرح يحيل الباحث إلى مقاربة حقيقة ما تقوله المرأة عن 
الرجل، بينما نجد أن ما يقوله الرجل عن المرأة قد استهلك الكثير من الوقت والجهد، حتى 

قية نصية ذكورية واضحة المعالم، تحددت بصفة شبه نهائية مالمحه التي ال تخرج عن نس
فالملفوظ النسائي يمتلك هويته ومالمحه الخاصة يفضي إلى ملفوظ خارج الفئوية، يسقط 

  .  الجنس كمعيار صالح للتمييز إلى ذكوري أو أنثوي
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إن ما تبوح به األنثى يحدد عالقتها بما تتلفظ به، وذلك نحو التشكيل الخاص بهوية 
على أنه خطاب ). الموصلي/ المحلي(ضوره داخل النسق الثقافي المؤنث الذي يستند في ح

، فاألنثى ثيمة في المسرود، يحملها صوتها )موضوع(مزدوج يحدد األنثى كموضوع ضمن 
اتجاه المواضيع المحيطة بها وخاصة عالقتها مع الطرف اآلخر، أو يتناول قضاياها 

ح جماح البحث في ثنايا موضوعها كموضوع يتطرق له ويحرك أشكال مقاومة الشعورية تكب
في بيئة محلية مثل مدينة ) الملفوظ النسوي(؛ ألن الطرح االفتراضي لموضوعة )٢(كأنثى

الموصل، يعمق صدمة المنطق الذكوري من أوهام أيديولوجية، وخصوصاً إنها قد وردت في 
منعة لآلخر من ذاكرة الوعي الجمعي الشعبي، كونها تتمتع بالحراسة األسطورية والدينية و

االقتراب من بؤرة المعنى القتناص المعنى الذي يحمل في طياته ديمومة االختالف 
ومشروعية الحضور لألنثى كذات وكينونة؛ ألن الملفوظات تطرق باب األنثى وهي وراء 

 .أسيجة العادات والتقاليد

 من إن فوضى الدالالت ال يحقق لألنثى كموضوع أن تداهم المألوف الذي يجعل
ألنها كالفظ تسوجب وجود أدوات للفظ وتفترض وجود  الذاكرة سبيال للتعايش مع حاضرها؛

) المتحدث والمخاطب(مخاطب، وتتخذ لها وضعية معينة عند لحظة بعينها، وأدوات اللفظ 
المتحدث، : ، فاستخدام الملفوظ باألدوات التي يكونها كل من)مكان(وموضعهما يقعا في 

وهذا يدل على أنه في كل مرة . تقوم بعكس حدوثها ، كونها)٣(دوات اللفظأ والمخاطب، وهي
) أنا(الكلمة ال تقوم إال باإلشارة إلى الفرد الذي قال  فإن هذه) األنا المؤنث. (يتحدثُ فيه

 فالملفوظ النسوي في الذاكرة المحلية لمدينة الموصل لم يتمكن من .بهدف الكالم عن ذاته
  .س األنثى وما يتعلق بقضاياهاأخراج المؤنث من هاج

   . البعد االجتماعي للملفوظ النسوي:المبحث األول

إن المرأة تشكل تاريخاً للتعبير يفضي إلى خصوصية تتعلق بإمكاناتها على بـوح             
 الذي قد يشكل خطراً كبيرا على حضورها اإلجمالي في الواقع؛ ألنها تعمل بالضرورة على

تنبثـق بحـدة عنـدما      إلى الحيز المعلوم وهذا يسبب مشكلةإخراج الجسد من الحيز المكتوم
تقارب المرأة هذا العالم الذي يعد من المناطق المقفلة بالنسبة لها وال يسمح لهـا أن تفـيض                  

تحاول أن تتغلب على هذه القـسرية   فيه، ألنه يشكل صورةً فاسدة لبتولية مقهورة، غير أنها
ينهض على قاعدة تعبيرية تشكل مساحةً هامة في عالم التشفيرية الذي  باعتماد نظام التغطية
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 ألن هذا التعبير طرح لبيان قيمة الصراع سواء أكان إيجابيا أم سلبيا، وذلك              )٤(.المسكوت عنه 
بتحديد اتجاهه وتعيين حالة الضغوط التي تعكس السلوك الفعلي للمـرأة؛ ألنهـا تحـاول أن                

واقل قدر ممكن من العقاب فـي البيئـة         للحصول على أقصى قدر ممكن من الثواب        "تسعى  
الخارجية واالتجاهات التي تكتسب في خدمة وظيفة التوافق أما أن تكون وسـيلة للحـصول               

؛ الن الفعاليـات اإلنـسانية      )٥("على هدف مرغوب فيه أو إلى تجنب هدف غير مرغوب فيه          
وفي ) الغريزة(ع  وسائل دفاعية متعددة ، تعكس الفعل وتنظم أجزاءه ، فيتألف في ماضي النو            

 فالمجتمع نسق من العالقات بين األفراد يعمل على تـوفير التبـادل             )٦()العادة(ماضي الفرد   
واإلنتاج، لتحقيق غاية، وتحقيق الغاية يستلزم الداللة على موقع الفرد في الجماعة، وموقـع              

 مهنـة أو     إلى فئة اجتماعية، عشيرة كانـت أو       الجماعة داخل الفرد، وهذا هو دور االنتماء      
الخ، والجماعة بالنظر إلى المجتمع تبرز في اآلن ذاته الدور الذي يضطلع به كـل               ...جمعية

  .فرد داخل المجتمع والنصيب الذي يأخذ منه
وتتخذ التجربة االجتماعية للمؤنث في النطاق المحلي لمدينة الموصل مظهرا 

التراتبية السياسية واالقتصادية فالعالمات التي تشير إلى موقع الفرد المؤنث داخل . وجدانيا
والمؤسسية وكيفية تنظيمها، تنتمي إلى المنطق، أما العالمات التي تعبر عن العواطف 
والمشاعر التي يحس بها الفرد المؤنث نحو األفراد اآلخرين أو الجماعات األخرى فتتصل 

لعالمات هكذا ستكون الوجهة الحركية للمجتمع مصممة على التمييز بين ا. بالوجدان
وكل ذلك يتميز بالملفوظ ). الوجدانية(االجتماعية المنطقية والعالمات االجتماعية الجمالية 

الذي تصدره المؤنث في المجتمع وما ينجم عن الملفوظ من رد فعل ايجابي أو سلبي اتجاه 
  .اآلخر

يشير العنوان ابتداء أن لكل امرأة مطلقة حكاية  )٧(حكاية المطلقات السبعففي 
وحدي من نسوان البلد ليال تحمل كارتها على "إذ تدور أحداث الحكاية حول . ردها بنفسهاتس

رأسها حتى تغسل حواسها على شاطئ النهر، ولما وصلت عند باب الشط قشعتو مغلوق 

ألنها كانت قد جاءت قبل الموعد لفتحه، فافترشت األرض وأخذت تنتظر فتح باب الرحمي 

ا هي في االنتظار، جاءت مرة ثانية فجلست تنتظر مثلها، ثم وفيم. اوكارتها الى جنبها

وتعلمون إن النسوان هن عسكر . جاءت ثالثة ورابعة، حتى كملن سبعا تكنبصن متقاربات



  
)٦١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

الشيطان وال يستطعن أن يسكتن دقيقة وحدي فسرعان ما بدأ الدوي فيما بينهن لقطع 

  : ن األخرىالوقت ولما كان الفضول طبيعة فيهن فقد سألت أحداه

وركي ما تخافين أن يفوت الوقت عليكي وتتأخرين في العودة إلى بيتك فيقوم عليكـي                -

؟ أو بلكي يقوم من نومو ويحتاج       )الفطور(زوجك قومة وأي قومة ألنك لم تحضري له         

  : إلى شيء وأنت ماهنوك ؟ فأجابتها هذه

  . رماد براسكي وركي منين عندي زوج زوجي طلقني وسحتني -

  :  ثانية متعجبةفصاحت ال

   .انفجعنا وانكفينا أنا هم مطلقة!! وي  -
وسرعان ما اكتشفن سبعتهن إنهن مطلقات جميعا، التأم شملهن بمحض 

ولما كان الوقت لم يأزف بعد لفتح الباب فقد أخذت كل واحدة منهن تشكو دردها . المصادفة

غير ناسيات أن  رجال،للباقيات وتكشف الستر عن علّة تطليقها رامية الذنب كله على ال

   .)٨("يخصصن جزءاً من لعناتهن للبواب
ويمكن أن نقرأ مجمل الحكايات السبع وفق الكيفية التي دارت من أجلها الحكاية 
ففي البداية تبدأ الحاكية باستعدادها للحديث عن مشكلتها بعد أن تأخذ األذن من النسوة ثم تقوم 

قه وسلوكه، وهي في أول األمر تثني عليه بوصف أولي عن زوجها من حيث مهنته وأخال
  . دائماً باستثناء الحكاية األولى التي تبدأ بذم الزوج وتحديد الطالق

واللهي ظلمني زوجي المفجوع المكفي ِمن اهللا يكسحو، كان صايم : قالت األولى"

  . )٩("مصلي يحافظ على صلواته الخمس ، وهذا سبب طالقي

سبب طالقها انطالقاً من سلوك زوجها وكأنها اختزلت فالمرأة الحاكية بينت لنا 
أما الحكاية الثانية . سيكون له الدور الفاعل فيما بعد في طالقها) العبادة(الحكاية، وأن سلوكه 

  : فكانت بدايتها خالية من مدح الزوج، إذ أكتفت المطلقة الثانية بوصف حالها بقولها

  . )١٠("جوِجلُّ في مقلتهالتحكي قصتها، والدمع ي) الثانية(انبرت "
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وهنا يظهر التأثير السلوكي للمؤنث الذي يوحي للمتلقي بالتأثير االجتماعي الذي 
 يدعو النسوة إلى التعاطف معها واإلصغاء إلى حكايتها، إذ يبدو أن واقع هذه المرأة مرير

ية الثالثة مع ويظهر الشيء نفسه في الحكا. ومؤلم وأن الرجل قد غمطها حقها وتجاوز عليها
  : مبالغة في تعظيم المصاب، ليكون التأثير أقوى وأشد

 وأنا ِصحِبتي ما صار منها -: فانبرت الثالثة تتنهد قائلة بصوت تخنقها العبرات"

  . )١١("وال اختلق

أما الحكاية الرابعة فال تذكر سوى فعل القص وفي الحكاية الخامسة يتغير المنحى 
ووصل الدور إلى "ثيراً بمصيبتها وتتجلى فيها عملية الثناء على الزوج لتبدو الحاكية أكثر تأ

الخامسة وكانت تبدو حزينة كاسفة البال أكثر من كُِلهن حتى أيقن أن مصيبتها أكبر من 
  : مصائبهن فأفسحن لها المجال وبعد قليل من التمنع بدأت تحكي حكايتها ، قالت

داً متعبداً يحبه الناس لحسن معاملته، كان زوجي تاجر صابون وِحني وكان زاه" 

أراد أن يكمل نصف دينه اآلخر بعد زواجه بي، فذهب ألداء فريضة الحج وتأخرت عودته 

  )١٢("وصرت اصطندره بفارغ الصبر

 أما الحكاية السادسة فتبدو فيها المبالغة كبيرة إلى درجة غير معقولة، وكأن ما 
ال النسوة المطلقات، فهو لعظمه وتأثيره اضطر الحاكية حدث للمطلقة من فعل يفارق كُّل أفع

  : إلى أن تبدأ
  )١٣("وركم أني مسألتي ال صارت وال وقعت، مسائلكم كلها زلطة أمامها"

وفي حكاية المطلقة السابعة نجد أنها تخلو تماماً من أي وصف فقط هناك إشارة 
اية وقوتها وبروزها على إلى المحيط السياقي للحكي الذي نكتشف من خالله قيمة الحك

  :الحكايات األخرى، ولكنها تتوفر على مدح للزوج بشكل كبير
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والتفتن إلى السابعة، وكانت جالسة تخفي وجهها في كارتها شبه غافلة وقالت "

أنا انتظرتكن حتى اآلن ألجد : فأجابت قائلة. لها إحداهن، يوللي أشبيك؟ ما تحكينا صحبتك؟

على : وعندئذ زاد اندهاشهن وصحن متوسالت. يتي فلم أجدهل توجد حكاية تشبه حكا

فتنحنحت .  باب الشط ونتفرق- اهللا يقطع غاسو -بختك احكينا قصتك قبل أن يفتح البواب 

.  كان عندي زوج مثل الباشا إن قام وإن قعد زين-: السابعة وأخذت تروي قصتها كاآلتي

اطبخلو من األكل اللذيذ ما تؤكل معه يرضيني وأرضيه وأحبه ويحبني، اتشهالو واتهنالو و

  )١٤("األصابع
إن ما يمكن أن نستنتجه من الحكايات السبع، أنها تؤكد على أحقية المرأة وأنها تأخذ 
صفة مدحية، وهذا بطبيعة الحال يؤشر على أن الرجل سيتصف بالسلبية، لكن المسألة ستبدو 

ماعية التي يحملها الملفوظ النسوي يرتكز وهذا يحيل إلى أن العالمات االجت. فيما بعد مفارقة
إلى خصائص فطرية، تلك التي حاولت الذاكرة الشعبية التعبير عنها من خالل ما نقلته من 

  . موروث دار على لسان النساء
   .البعد النفسي للملفوظ النسوي: المبحث الثاني

 توجه تحاول المرأة أن تجعل من سردها مساحة مليئة بالتحول واإليحاء، فهي
خطابها نحو آخر دون أن تنتظر جواباً حتى لو لم يصادفها إال الصمت، كونها تفترض 

الدال لالشعور  يمكنها من الدخول إلى النظام في ذاكرتها، فاستعمالها اللساني وجود مستمع
نظاماً داالً تتكون في الذات  عبر النظام الدال للغة من خالل خطاب الذات، واللغة بوصفها

الشعور الذات (خالل صيغة  مة؛ فإنها تحدد أسسها التي يمكن للخطاب أن يتناولها منالمتكل
  .ولغتها تفتح منظوراً لتمثيل آلية الكشف عن الخطاب فالعالقة بين الذات). هو خطاب لآلخر

) كموضوع(إن طبيعة الملفوظ النسوي يبنى وفق العالقات المادية ترى أنها 
أنها غاية في حد ذاتها، فهي تتلفظ وفق بعدها  لذي تعيشه علىللعالقات في العالم المادي ا

وهي غالباً ما . النفسي بحسب طبيعة الحدث، فلغتها تكون هي الحالة التي ينبثق منها الكالم
عالقة الحب، عالقة الصداقة، : ومنها تصيغ لفظها وفق احتياجاتها المتعددة ووفق العالقات
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العالم المادي على أن تكون  ت الخاصة بالعالقات في هذاالعالقة الجنسية، وتركز االتجاها
 العالقة بشكل تبادلي؛ ألن كل شخص يسعى تباعاً لتلك السيطرة على هذه العالقة وتطويعها

بما يتناسب مع رغباته، وسواء على مستوى واٍع أو غير واٍع يحاول الفرد منا تسخير 
 طرة هنا على هذا النوع منأشخاص آخرين للحصول على ما يريده حيث تغلب السي

  )١٥(.العالقات

أما العالقات التي تحيل إلى السمو فإنها عائق تجعل اإلنسان يفكر فيما هو أبعد من 
العالم المادي، وهنا تنصب العالقة على كل ما  احتياجاته المادية تلك التي تتواجد في عالقات

المادة أو كل شيء  ص يبتعد عنهو روحي ووجداني، فالتفكير بمبدأ المثالية، يجعل الشخ
  )١٦(.مادي، ألنه يظن أنها تُفسد العالقات اإلنسانية

وتظهر العالقات اإلنسانية فيما تنتجه مكنونات الملفوظ النسوي المنتج من ذاكرة 
 فإنها تروي حكاية ثالث )١٧()ابن الملك والبنات الثالث(ففي حكاية . الوعي الجمعي الشعبي
رك لهن أبوهن دوالبا محالجا وسربسا، وكل واحدة منهن شرعت بعمل فتيات وهن شقيقات ت

  : يختلف عن األخرى بغية تحصيل الرزق، وكانت لديهن ثالث أمنيات وهمية وهي
لو تزوجني ابن الملك لصنعت له بساطا عظيما يجلس عليه هو وعسكره : (قالت إحداهن -١

  ). جميعا
 رغيفا واحدا من الخبز يشبعه ويشبع لو تزوجني ابن الملك لخبزت: (وقالت األخرى -٢

  ). عسكره جميعا
  ).لو تزوجني ابن الملك لجئت له بقطعة من ذهب وقطعة من فضة: (وقالت الثالثة  -٣

وباستثناء األمنية األخيرة القابلة للتحقيق عبر التأويل، فان األمنيتين األوليتين ال 
الفتيات أن سمع ابن الملك يمكن تحقيقهما كونهما ضربا من الخيال، وكان من حسن حظ 

فيعمد . حديثهن، والذي ساعده على سماع حديثهن هو ضوء السراج الذي رآه من بعيد
أبن الملك إلى عملية االختبار من قبل للفتيات الثالث، ذلك أن ابن الملك في هذه الحكاية 

 بعد أن يبتغي تحصيل زوجة مهن، وقد انطلى الخداع على الفتاتين األوليتين، وفشلتا فيه
  : طلب منهن األمير تحقيق أمنيتهما، وكان جوابهما
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أطال اهللا عمر سيدي، إن ذاك لم يكن إال كالما فارغا دفعني إلى الثرثرة به حبي "

ولم أكن أقصد به شيئا . وقطع الفراغ بالمزاح الفارغ مع شقيقاتي. لتمضيت الوقت البطيء

  )١٨("حقيقيا

  : قهنفأجابهن األمير كلتاهما بعد أن طل

إني لم آت بك إلى قصري، ولم أتزوجك إال ألرى كيف تحققين كالمك، ولم أكن "

   .)١٩("أعرف أنك تمزحين

وهنا تتحقق أمنية الفتاة الثالثة، كونها ممكنة من جهة تحريف مجال مفهومنا لتكون 
 الصالحة، كان مجال قطعة الفضة والذهب مساويتين للولد والبنت، بمعنى آخر الذرية

للذات موضوع ) بالكيان الفعلي(االتصال مبررا ومنطقيا، فضالً عن صفات أخرى متعلقة 
وما من شك إن نجاح الفتاة من خالل اتصالها باألمير سيعقد الموضوع اآلخرين . الرغبة

اللذين أخرجا من مسار الحكاية، ولديهما رغبة باالستمرار، ومن هنا تبدأ المواجهة 
وهذا هو موضوع الحكاية في جزءها ) االنفصال(إلحداث شرخ يؤدي إلى ) مؤامرةال(

  : بين األمير وزوجته) االنفصال(األخير، فكيف تم 

وضعت األخت توأمين، ذكرا وأنثى كما تمنت، ومنّت به زوجها فأخذتهما إحدى "

الجامع على األختين بدعوى اراءتهما ألبيهما وأخرجتهما خلسة من القصر، ورمتهما بباب 

أما األخت األخرى فباالتفاق مع القابلة وضعت في . عادة رمي اللقطاء، ومن ال أب لهم

ثم لفتهما بقمط ووضعتهما في صفيحة من فضة . المهد جرو كلب عوضا عن التوأمين

فما أن وقع نظر األمير عليهما حتى اسودت الدنيا في وجهه وهاجت . وأرسلتهما لألمير

هما حاال، ثم جاء سريعا إلى القصر وأمر بزوجته أن تحمل خارج القصر مشاعره وأمر بدفن

  )٢٠("حاال وتعاد إلى أهلها وأختيها

يالحظ في الحكاية أن الفتاتين امتلكتا دوافع نفسية سلوكية اتجاه األمير بانطالء 
  الخديعة عليه، وكذلك القابلة وجرو الكلب الذي حل محل التوأمين، في حين أصبحت األميرة
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غير مرغوب بها من قبل الجميع، إال أن عدم الرغبة يختلف من جهة األمير عنه من جهة 
الفتاتين، فاألول انفصل عن موضوعه عندما خرقت الرغبة في الحصول على التوأمين 
اللذين يعادالن الذهب والفضة بحسب األمنية القديمة، والثاني عندما ينفصل عن موضوعه 

  . مرة مضافة به، وبخاصة عندما ال يبقى له حيلة إلى اللجوء إليهوذلك لكي يعاود االتصال

  :الخاتمة

تتشكل هوية المرأة من خالل ما تبوح به فهي تستند في حضورها داخل النسق الثقـافي                 -
، )موضـوع (على خطاب مزدوج يحدد هويتها كموضوع ضـمن         ) الموصلي/ المحلي(

 المواضيع المحيطة بها وخاصة عالقتها      فالمرأة ثيمة في المسرود، يحملها صوتها اتجاه      
  .مع الطرف اآلخر

يعبر الملفوظ النسوي عن مقولة خاصة تحقق للمرأة خصوصية ما تنفرد بها عن ملفوظ  -
  .الرجل

يحيل الملفوظ النسوي كطرح إلى مقاربة حقيقة لما تقوله المرأة عن الرجل، بينما نجد  -
ر من الوقت والجهد، حتى تحددت بصفة أن ما يقوله الرجل عن المرأة قد استهلك الكثي

  .شبه نهائية مالمحه التي ال تخرج عن نسقية نصية ذكورية واضحة المعالم
إن المرئيات المفاهيمية للملفوظ النسوي تتعلق باألنوثة والجسد والهوية في عالقاتها بما  -

هو جنسي وسلطوي، متعلق بهوية المؤنث الميتندة في حضورها داخل نسق ثقافي 
، )موضوع(؛ ألن الخطاب المزدوج يحدد األنثى كموضوع ضمن )الموصلي/ لمحليا(

ثيمة في المسرود، كونها تمثل الطرح االفتراضي في بيئة ) في الثقافة المحلية(فاألنثى 
 .محلية مثل مدينة الموصل

ال تحقق للمرأة كموضوع بمداهمتها للمألوف الذي يجعل من الذاكرة سبيال للتعايش مع  -
ألنها كالفظ تسوجب وجود مخاطب، وتتخذ لها وضعية معينة عند لحظة  ا؛حاضره

. بعينها، فاستخدامها للملفوظ تعكس حدوثها، وهذا يدل على أنه في كل مرة يتحدثُ فيه
بهدف الكالم ) أنا(الكلمة ال تقوم إال باإلشارة إلى الفرد الذي قال  فإن هذه) األنا المؤنث(

  .عن ذاته
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وي في الذاكرة المحلية لمدينة الموصل لم يتمكن من أخراج المؤنث من إن الملفوظ النس -
هاجس األنثى وما يتعلق بقضاياها، حتى أصبح هناك فارق بين الكلمة األنثوية والكلمة 

  . الذكورية
  :الهوامش

  . ٢٠/ عبد الواسع الحميري/ ما الخطاب وكيف نحلله - ١
 . ٣٥ /محمد نور الدين أفاية/ امشالهوية واالختالف في المرأة والكتابة واله - ٢
 .٥٦/عبد الكبير الخطيبي/ االسم العربي الجريح - ٣
 رقمي/ عبد الستار عبد اهللا صالح/ فضاء الكتابة من حرام الملفوظ إلى حالل المكتوب - ٤
  .٣٨- ٣٧/ ياسين طه طاقة / االتجاهات والحياة  - ٥

  .٢٧/ عطوف محمود ياسين / دراسات سيكولوجية  - ٦

  .٢٥ -١٤/ حكايات الموصل الشعبية - ٧
  .١٥- ١٤/ ن.م - ٨
 . ١٥/ ن.م - ٩

 . ١٦/ ن .م -١٠

 . ١٨/ ن.م -١١

 . ٢١/ ن.م -١٢

 . ٢١/ ن.م -١٣

 .٢٤/ ن. م-١٤
 . ١٨/فاطمة المرنيسي/ الجنس كهندسة اجتماعية بين النص والواقع -١٥
 . ٨٥ /روالن بارت/ لذة النص -١٦
 ٩٣/ حكايات الموصل الشعبية -١٧
 ٩٤/ ن. م-١٨
 .٩٤/ ن. م -١٩
  ٩٤/ ن. م -٢٠
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  : المصادر والمراجع

  : أوالً المصادر

  . ١٩٦٢/ مركز الفلكلور العراقي في وزارة اإلرشاد/ أحمد الصوفي/ حكايات الموصل الشعبية -
  : ثانيا المراجع 

   ١٩٨٠/ دار العودة بيروت الطبعة األولى/ عبد الكبير الخطيبي/ االسم العربي الجريح -
/ ترجمة فاطمة الزهراء زريول/ فاطمة المرنيسي/ الجنس كهندسة اجتماعية بين النص والواقع -

   ١٩٩٦/ ٢ط/ نشر الفنك
 الدار –إفريقيا الشرق / محمد نور الدين أفاية/ الهوية واالختالف في المرأة والكتابة والهامش -

  .  ١٩٨٨/ البيضاء
الطبعة / سوريا/  اإلنماء الحضاريمركز/ منذر عياشي: ترجمة/ روالن بارت/ لذة النص -

   ١٩٩٢/ األولى
/ المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع/ عبد الواسع الحميري/ ما الخطاب وكيف نحلله -

 .٢٠٠٩/ بيروت

 : ثالثاً مراجع رقمية
 رقمي/ عبد الستار عبد اهللا صالح/ فضاء الكتابة من حرام الملفوظ إلى حالل المكتوب -
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˜ƒÜ¾aZ@ @
 أقدم من ،وهي األمم من أمة ألية الشعبية الفنون أنواع أهم من الشعبية األلعاب      تعد
 صدى أنها كما ،طفولته في اإلنسان لنشاط صورة أول ألنها البشري، النشاط مظاهر

 نماذج من نماذجاً تعرض الحياة، إذ لصورة انعكاس وهي وفرحه ملذاته ومعرض النفعاالته
   ...ونظمها وتقاليدها بطباعها البيئة في الحياة

Children's games and songs 
in the mid-twentieth century Mosul 

(the contents and  significances) 
Dr. Ali . A. AL-Obede 
Abstract: 
Are popular games of the most important art forms of folk arts of any 
nation, one of the oldest manifestations of human activity, for it is the 
first picture of human activity in childhood, it is also an echo of the 
emotions and gallery pleasures and joy is a reflection of the image of 
life, as it offers models of life patterns in the environment and traditions 
and their ... 

  :المقدمة

تكمن مشكلة البحث في بيان ارتباط مضامين العاب األطفال وأغانيها في الموصل            
ى الكشف عن ماهية ارتبـاط مـضمون األغنيـة          يهدف البحث ال  و. بالدالالت الناتجة عنها    

  فـي  الموصـل بتحدد البحث بقراءة ألعاب األطفال وأغانيها        كما.  المصاحبة للعب بدالالتها  

                                           
 .مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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دراسـة  تكمن أهمية البحث فـي      و.  سنة ١٢-٦وللفئة العمرية من    ، منتصف القرن العشرين  
  . بيئة المحيطة بهمالقدرات اإلبداعية لألطفال من خالل انتباههم لجوانب الحياة وال

   -:التعريف اإلجرائي 

 هي مجموعة من الحركات اإليقاعية المنتظمة يؤديها مجموعة من :اللعبة المصحوبة بأغنية
   .األطفال تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة المحيطة به

ية والموهبة وتساعد على تنشيط القدرات العقل، وتشكل أداة للتعبير والتواصل بين األطفال
  .يهماإلبداعية لد

 األطفال واأللعاب الشعبيةومفهوم اللعب لبحث من تمهيد تم التعريف ب اوالتأم
 : ومبحثين هما 

  الحركة باللحن الغنائي ارتباط :المبحث األول

وخاتمة عرضت ألهم النتائج التـي توصـل        .التال المضامين والد  :المبحث الثاني 
   .إليها البحث 

  :التمهيد 

  : وم اللعبمفه

ففي حديثنا عنه إنما نقدم وصـفا للعـب وال          ، من الصعب تحديد مفهوم موحد للعب     
وهو سلوك طـوعي    ، عملية ديناميكية تعبر عن حاجات الفرد المتماثلة      "نقدم مفهوماً له فهو     

ويعد وسيلة الكبار لكشف عـالم      . ذاتي اختياري الدافع يوافق النفس أو خارجي الدافع أحيانا        
تعرف على ذاته وعالمه ويمهد عنده سبل بناء الذات المتكاملة في ظل ظروف تزداد              الطفل لل 

  )١(" تكيفاًاتعقيداً أو يزداد معه

نـشاط  ألنهـا   .  النفسية واالجتماعية  ا أبعاده اويعد اللعب ظاهرة طبيعية وفطرية له     
ئليـة  يمارسه الطفل دون أية ضغوط عليه من البيئة المحيطة به المتمثلـة فـي بيئتـه العا                

يشير الى أنه نشاط تلقائي حر ومستقٌل ومـرتبط بـالفراغ           وهذا  . واالجتماعية وفي الطبيعة  
إذ يعد جزءاً متكامال مـن حيـاة ونمـو          . كما أنه يرتبط بالصحة والنمو والتطور     ، وبالوقت
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وتتعـدد  . اللعب والنمو مرتبطان ومتداخالن ومتفاعالن تجمعهما عالقة وثيقة ودائمة ف، الطفل
ن أشكال وأنواع اللعب ترتبط ارتباطَا وثيقـا        إإذ  ، ات اللعب وفقا لمستويات نمو الطفل     مستوي

  . بمراحل نموه

  )٢(: أنواع وهيةثالثعلى ويقسم بياجيه اللعب وفقا لمراحل نمو الطفل 

حيث يلعب الطفل عندما ، وتظهر في المرحلة الحسية الحركية: ألعاب التدريب .١
وينمو هذا النوع من اللعب خالل األشهر األولى . لعب بهيتواجد الشيء الذي يمكن أن ي

، من حياة الطفل ويصل الى أقصى حد له خالل السنتين والثالث سنوات األولى من حياته
  . ثم يبدأ في التناقص تدريجيا حتى يزول

حيث ال يكون الطفل بحاجة إلى ، ويظهر في المرحلة التصويرية: اللعب الرمزي .٢
ولذا فإنه يتخيل لعبته باستخدام أي ، ذ يمكنه تخيل تواجد هذا الشيءاألشياء للعب بها إ

كون لديه القدرة على التصور والتمثيل ويبدأ هذا النوع من تكما أن الطفل ، شيء آخر
 .اللعب خالل السنة الثانية من عمره ويبدأ بالتناقص في سن السادسة

الجتماعية للعب والتي وتظهر تلك األلعاب في المرحلة ا:  ذات القواعداأللعاب .٣
لعاب المنظمة ال إال أن األ،تشير الى تقليد األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة أللعاب الكبار

 . سنوات ٨الى ٧تظهر لدى األطفال سوى في سن من 

فهو يسهم  ، أن اللعب يسهم في نمو األطفال من زوايا  متعددة         ) ايزنبيرج(وترى   .٤
، والنمـو االجتمـاعي   ، والنمو اللغوي ، النمو العقلي و،  النمو الحركي و، في النمو الجسمي  
  .)٣(ونمو االبتكار، والنمو االنفعالي

  :الطفل واأللعاب الشعبية

أكثر مما يظنه   ،  أمة من األمم   ةلعاب الشعبية من أهم أنواع الفنون الشعبية ألي       تعد األ 
 أول صـورة    وهـي ، فهي من أقدم مظاهر النشاط البشري     . البعض عند نظرتهم األولى لها    

وهي انعكاس  ، كما أنها صدى النفعاالته ومعرض ملذاته وفرحه      . لنشاط اإلنسان في طفولته   
مة مـن   أإذ لم يخل تاريخ     . فقد سايرت العصور وعاصرت مختلف الشعوب     . لصورة الحياة 

  .. فهي تعرض نماذجاً من نماذج الحياة في البيئة بطباعها وتقاليدها ونظمها، األمم منها
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، تشابه في أصول اللعبات الشعبية قد يلقي الضوء على علم السالالت البشرية           ولعل ال 
ولكنها ال تتضمن األصول العامة لالعبين أنفسهم والتشابه في األصل ليس دليال على التشابه              

وتنفرد كل ثقافة ومجتمع بمجموعة من األلعاب الضاربة في الزمن والتي تناولتها            . في الثقافة 
وتنقل عبرهـا   ) لعاب الشعبية األ(لعاب  ويطلق على هذه األ   ، عصور عبر ال  الشعوب واألجيال 

 مرآة صـادقة   بذلك تعدوهي، عدة خصائص ثقافية وحضارية مراعية بذلك التقاليد والعادات    
من خالل انتقالها عبر األجيال يتم نقل نماذج الحيـاة فـي            و، للحياة اليومية البسيطة والمعقدة   

فلكل . نقل النماذج الحضارية واألنماط المعيشية     فضال عن    .  ونظامها البيئة بطابعها وتقاليدها  
  .)٤(لهنعكس من خالل ألعاب أطفا خصائصه وطابعه الذي يمجتمع 

وذلك حسب عدد المشاركين فيها أو الفصول التي        ، واأللعاب الشعبية عديدة ومتنوعة   
كمـا نجـد    ، وأخرى فردية فنجد ألعابا جماعية    ، والطرائق التي يتم إتباعها   ، تمارس خاللها 

لعـاب   األ  هـذه  فمشاركة الطفل لغيره من األطفال في إحـدى       . ألعابا فكرية وأخرى حركية   
 إذ   اجتماعيا ،   قادرا على التكيف    يكون من ثم صداقة، و الفي بناء عالقات    أثر جلي   الشعبية له   

ي الموصل يوجد   وف. لقيم والمبادئ الجماعية والتقاليد واألعراف االجتماعية     باستيعاب ا  يبدأ  
حتـى  ،  أو أنتجها وحافظ عليهـا      المجتمع الموصلي  لعاب الشعبية التي ابتدعها   الكثير من األ  

فراد على اختالف مـستوياتهم   من ثقافته الشعبية ، وقد كان يمارسها األ       اأصبحت تشكل جزء  
  . وطبقاتهم االجتماعية

از من خاللها أولـى   الطفُل ويجتهاإن ألعاب األطفال هي أول مدرسة اجتماعية يدخل    
 أنها ذات فوائـد     إال، وهذه األلعاب وإن بدت في ظاهرها ترويحية ورياضية       ،  حياته بتجار

تُمكنُ الطفل مـن االنـسجام مـع        ، للتطبيع االجتماعي بوصفها وسيلة   قيمة للطفل والمجتمع    
واقعيـة  درها ب ق وي سهاألطفال اآلخرين ويشاركهم نشاطاتهم ويتعلّم من ذلك كله كيف يقوم نف          

  .)٥(ركين معه في اللعبا زمالئه المشه وبين بينوازنة نفسيةمن خالل عقد م

 مـن  يتجزأ ستعرضنا ألعاب األطفال وأغانيها في الموصل لوجدناها جزء ال    اإننا لو 
ومـن  ، فال عجب أن يتأثر بها الطفُل في ألعابه       ، عادات وتقاليد وقيم ومفاهيم   ، ثقافة المجتمع 

الـى أن   إال أننـي أميـل      . لعاب عن أجيال سابقة   ث األطفال بعض األ   هنا نجد مسوغا لتوار   
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 مـوز األطفال حين يجتمعون للعب فإنهم يريدون أجواء خاصة بهم تـسودها عالمـاتٌ ور             
  .  عن عالم الكبار الصارمداطفولية بعي

  )٦(: البارزة أللعاب األطفال على النحو اآلتيتويجمٌل بعض الباحثين السما

فمن الطبيعي أن نقول إن ألعاب األطفال تتفق والنسق النمائي المحدد ، واللعب عملية نم-١
  .لألطفال

  .  كلما تطور نمو الطفل تناقصت أنشطة اللعب لديه كماّ-٢

  .  بصورة تنسجم ونموها يقابُل ذلك تزايد أنشطة اللعب كيفاً ونوع-٣

  .براتهوإثراء خ ألعاب األطفال الشعبية تساعد على بناء شخصية الطفل -٤

، لعاب بالتلقائية بحيث التتطلب استعدادا مسبقا أو مسايرة لتراتيب اجتماعية          وتتسم هذه األ   -٥
  . فالطفل يلعب متى يريد أن يلعب وبالكيفية التي يرغب وفي المكان الذي يختار

  :المبحث األول

  -:ارتباط الحركة باللحن الغنائي

ع وتسجيل أغاني وألعـاب األطفـال        المختصون في دراسة الفنون الشعبية بجم      اهتم
، وذلك للبحث عن القيم الفنية الموجودة بتلك األغاني والتي تمتد جذورها الى أجيال عديـدة              

وجود ومما يدل على أصالة تلك المادة       .. نها وراثية   إتؤدى تلقائيا وبصورة ثابتة متكررة إذ       
  .   ن بأسلوب واحد وبط يرتإذ،العالقة الوثيقة بين النص واللحن والحركة واإليقاع 

 بعكس كثير من    ، عند األطفال محدودة      للألغاني بالنسبة، كما نجد أن ملكة اإلبداع      
، أنواع األغاني الشعبية األخرى وبخاصة أغاني الحب وأغاني الفرح والمناسبات الموسـمية           

ـ         ، فعالقة النص باللحن عالقة واهية     سان ألن ملكة اإلبداع مع اإلحساس والشعور عنـد اإلن
 في تغير النص األدبي من شخص آلخر وذلـك عـن طريـق              يالبالغ  تكون السبب األساس    

علما بأنه ال يوجد تغيير     ... المحاكاة في جزء وعن طريق االبتكار واإلبداع  في جزء آخر            
  )٧(.كبير في الناحية اللحنية
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وسـيقية  ومما يدل على وجود تقاليد م     ، لهذا كان االهتمام بأغاني األطفال ألصالتها     
هو ذلك العدد الكبير من أغاني وألعاب األطفال التي تـؤدى           ، موروثة في مجتمعنا الموصلي   

وهي تؤدى دائمـاً بـشكل ترديـدي        .. جماعية وال يترك للفرد فيها فرصة للغناء المرتجل         
فضال عن ارتباط تلك األغاني بحركات      .. مصحوبة بالتصفيق والصياح  .. وتجاوبي جماعي 

 اللحن السائد في أجزاء األغاني فكل مقطع فيها له ارتباط معين بحركـة              ع م إيقاعية تتناسب 
 إيقاعيـة   تحركاول يؤديها أثناء لعبه وغنائه مع باقي أفراد المجموعة          فمعينة من جسم الط   

 ولنضرب لذلك مثالُ واقعيا من بيئتنا وأغانينا الشعبية         ،اللحن  وتطابق الحركة   تالبّد منها حتى    
وهي لعبة يؤديها فريقان من البنات في سن مادون الحادية          :  لعبة ألعماري    .لالخاصة باألطفا 

تتشابك أيدي كل فريق،ويكون الفريقان متقابلين، ثم يقوما        : عشرة،وتؤدى على الكيفية اآلتية     
بأداء رقصة غنائية جماعية، ويكون محور األغنية اختيار عروس لواحـد مـن الفـريقين،               

ن عن بعضهما البعض بطريقة راقصة ويرافق الحركة هذه الكلمات          ويقترب الفريقان ويبتعدا  
   :الغنائية اآلتية

  صبحكم اهللا بالخير يا العماري ألعماري
  مساكم اهللا بالخير يا العماري ألعماري

  بنتكم بنتكم باهللا أعطونا
  ماننطيكم هيه إال بألف أو ميه

  حتى تنطو نقدها جوات الصينيه
  ابكم دياركم ونكسر أبوىجينا عل

 )وفي النهاية تختار العروس(والجامع توابكم وهذي عروستنا 
 : المضامين والدالالت: المبحث الثاني 

فنرى خلق أغـان    ، لعل اللعب عند األطفال من أقوى الدوافع لعملية اإلبداع والخلق         
ـ    ، فورية تبدأ بسيطة ومن ثم يزاد عليها حتى تصبح ألعابا كاملة متوارثة              ة كما في أغنية لعب

    ": أم الريث " 

  يم الريث ريثينا 
 لوال المطر ما جينا

  صبونا بالطبشي
  صبح ولدكم يمشي 
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  صبونا بالغربال 
 )٨(.صبح ولدكم خيال

، مطار أو تشح تماماً   األوتلعب عندما تقل    ،  إن هذه اللعبة موسمية تلعب شتاء فقط        
لدور طالبين من أهلهـا أن يرشـوها       علَى ا ) لعبة قماشية أو خشبية     ( فيدور األطفال وبيدهم    

فجعلوا مـن   ، قاءسمحاكاة للكبار في طلبهم لالست    ، وكأنهم بذلك يريدون هطول المطر    ، بالماء
ويقولون ، وال يبرحون الدار إال بعد صب الماء      .  موضوعيا للتبلل بماء المطر    المعاد) اللعبة(
لون ذلك وكـأنهم يريـدون      يقو) صبونا بالطبشي صبح ولدكم يمشي      ) ( لوال المطر ماجينا  (

ويمكن أن نربط   . اليجعل الولد يمشى ويصبح خيا    إذ  ،  والنمو القول بأن الماء هو أصل النماء     
سـالمي  إومسار  ، آلهة الخصب والنماء  ) عشتار(هذه األغنية بمسار أسطوري ونحيلها إلى       

  . قاء من السماءسعلق باالستيت
  : وعندما تشرق الشمس ينشد األطفال

  سة طلعت الشمي
  على كبر عيشة
  عيشة بنت الباشا

  تلعب بالخرخاشه 
 .)٩(صاح الديج بالبستان اهللا ينصر السلطان

فهو ال يلجأ الى    ، نجد أن الطفل يغني دون أن يعي ما يقول بشكل متكامل          مما تقدم    
التفتيش عن المعنى بقدر ما يفتش عن اللحن الموسيقي والقافية وهذا بالطبع ما يناسب حركة               

  ). السلطان( ولعل صياح الديك مرتبط بالدعوة إلى تقبل ولي األمر وهو .اللعب
فأغلـب  ، وطريقة لبذل المجهود والطاقة   ، وتعد األلعاب الشعبية متنفساً حقيقياً للفرد     

تعتمد على الحركة والمهارات البدنيـة، وهـي فرصـة          جميعها  األلعاب  الشعبية إن لم نقل       
لذلك نجد أن العـاب     . رات وحركة تطور قدراته البدنية    يتمكن الطفل من خاللها اكتساب مها     

لواقع االجتماعي الذي كان    ا  عن لعاب البنات معبرة  أالبنين تختلف عن العاب البنات، فجاءت       
 العب باللعب مـع الفتيـات       انفردفإذا  . يمنع البنات من مزاولة األلعاب مع البنين وبالعكس       

 يالحقونه وهـم    أقرانهعهم بشكل مستمر نرى     ن يلعب م  أوحده دون اآلخرين، أو انه يحاول       
  :)١٠(يغنون ويدقون
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  حواوا       حواوا 
  حواوا       شقوا دفو

  كل البنات بصفو 
فهم يعيبونه ألنـه أصـبح أنثـى،        ) حواء(هي تحريف كلمة    ) حواوا(واغلب الظن أن كلمة     

  .لة عقاباً لهفيمتنعون من اللعب معه حتى يترك اللعب مع البنات وقد يقاطعونه مدة طوي
وتأتي العاب البنات أكثر رقة واقل خشونة وعنفاً من العاب األوالد ، الذين كانـت ألعـابهم                 

  .تتطلب مهارة بدنية عالية كالركض المتواصل ، واقتحام األزقة المظلمة ، وتسلق األشجار
إذ تصطف البنـات واحـدة تلـو        ) كشك وعدس (فمن ألعاب البنات التي تؤدى جماعية لعبة        

وهـي  ، تحاول خطف األطفال مـن خلـف أمهـاتهم        ، ويخترن رئيسة ، ألخرى مثل القطار  ا
 )١١(تنشد

  )الردة( يويا     وعدس ما أحبو          (*) كشك
  يويا    يغلي غلوي وأصبو

   يويا      واصبوا بالبواطي              

     يويا واطعموا لخواتي
     يويا  خواتي  ما ياكلونو
     يويا  ن طاف القدح بالمعي

     يويا   واشهدوا يامسلمين 
  يويا     حس الجنيجل بالشط 
  يويا     وكلمن مايلعب ينبط 

    يويا    أطشوا بالبلوعه 
    يويا    يد ججو مقطوعة إ

وتعترف لهن وكأنها تتحدث ، تقدم لنا هذه األغنية المصاحبة للعب بنتاً تغني ألخواتها      
 يسأمن منها ف، كلة تطبخ عدة مرات في الموسم     أألنها  ، كلةنيابة عنهن بأنهن ال يحببن هذه األ      

فقد طفح الكيـل  ، )حمام العليل(وهي تشبه ضجرها منها بطفح الماء من معين ، لكثرة طبخها 
منبهة لهم بـصوت     ، مونوشهد على ذلك المسل   ، من كثرة تكرار طبخ هذا النوع من الطعام       

وما عليها إال أن تقـوم  ، يخرجوا من الصف  وتشير إلى الذين ال يلعبون أن       ، الجنيجل بالشط 
) ججـو (وال تنس أن تشير إلى مالحظة أحد الرجال ويدعى          ، كلة في البالوعة  بطش هذه األ  
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ولم يجد الباحث مـن عالقـة   .  على أن يده مقطوعةأو جرجيس،)جرجي(ولعله تحريف لـ    
نة البرغل التـي    فمن الممكن أن يكون صاحب مكي     ، بهذه األغنية وبهذه األكلة   ) ججو(تربط  

لذا ، لبرغللوقد قطعت يده أو تمنت أن تقطع يده أثناء عملية جرشه            ، كلة  تصنع منه هذه األ   
    (**). حقيقياً لهؤالء األطفالايمكن القول بأن هذه األغنية تعد متنفس

وتتكون هذه  ) هيال يا رمانه  (لعبة  ، ومن ألعاب البنات الجماعية التي تصاحبها أغنية        
وتضع الواحدة يـدها    ، عدد من البنات يشكلن دائرة بواسطة تماسكهن من األيادي        اللعبة من   
 )١٢(:ويتم انتخاب رئيسة تكون وسط الحلقة وتقوم بترديد هذه المقاطع، بيد األخرى

  )            الردة( هيال يارمانه                               هيال يمه 
        هيال يمه من هي الزعالنه                      

  سعديه الزعالنه                             هيال يمه 
  منهو اليراضيها                             هيال يمه 

    هيال  يمه   بوها يراضيهاأ
    هيال يمه   صايغ تراجيها 

، دارت ظهرهـا علـيهن    أوقـد   ، خارج الدائرة )  الزعالنه(وتكون الالعبة األخرى    
، وهكذا حتى تذكر المرددة لهـذه المقـاطع       ، خريات يدرن حولها على شكل دائرة     والبنات األ 

،  تدخل  الفتاة الزعالنة إلـى الـدائرة        وأخيرا، أسماء جميع البنات المشاركات في هذه اللعبة      
وتشارك البنات في اللعب وهي تردد معهن المقاطع في هذه اللعبة الى نهايتها وهكذا تـستمر      

  . اللعبة
 ةفكلم، سبب اختيار البنات لها   ، من خالل األلفاظ الواردة في هذه األغنية        يتضح لنا   

تحيل دالليا إلى حبات الرمان المجمعة والمتزاحمة مع بعض وكأنها عقد ال ينفرط             ) الرمانة(
ن البنت الزعالنة   أكما  . بنات المحلة الواحدة  ، وهذا يدل على التماسك والتالحم بين البنات      ، 

بدورها تحيـل   ) الصائغ(وكلمة  ، )الصايغ( من   )تراجي(اضاتها ويشترى لها    يقوم  أباها بمر   
الى البراعة في الصنعة أو المهنة ، فالصائغ الذي يقوم بجمع حبات الذهب ليـصوغ منهـا                 

  وهنالك ألعـاب  . ومن ثم بنات المحلة    التوحد واالجتماع لهذا المعدن الترابي    يوحي ب الحلي ،   
، التي تلعب في أيام الشتاء البـاردة      ) حشيكة حمصاي (ها لعبة   موسمية تلعب في المواسم ومن    

ويكونـون  ، فيلجأ الصبيان والبنات الى الخروج واللعب تحت حيطان الدور المواجهة للشمس          
 )١٣(:متالصقين مع البعض لكي يزدادوا حرارة ودفئاُ وهم ينشدون
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  حشيكة حمصاي 
  دنعل أبو القطاي
  قطاي جابت ولد
  سمتوعبد الصمد 

  بوالصواني أا كنج
  نتش منو صينية

  حشيكة حمصاي دنعل أبو القطاي 
  قطاي لوزي لوزي 

  دنعل أبو كلوزي 
  كلوزي هذا المسكين 
  عندو كومة بزيزين 
  وحدي تقطع رشته 
  واللخ اتبوق العجين 

  هارشتههارشتة 
  طبخنة رز ورشتة

، ثروا بـالبرد  تـأ قـد        فمن هذه األغنية يتبين أن هؤالء األطفال ذكوراً أو إناثا           
وهم يشيرون في هذا المقطع الـى       ، كانت هذه وسيلتهم التي تساعدهم على الشعور بالدفء       ف
 فيما بينهم   داخلللداللة والتشبيه على الت   ) الحمص(وقد جاءت مفردة    ،  التي تزاحمهم  )القطاي(

  .  وكأنهم حبات الحمص 
،  رمضان المبـارك   فمنها ماهو في شهر   ، وهنالك أغان يرددها األطفال في المواسم     

  )١٤(:ومنها ماهو في العيد فاللعبة التي في رمضان هذه أغنيتها
  حجنجلي بجنجلي  

  طلعت بغاس الفنجلي 
  قلت لعمي حسين أش بقي لغمضان

  قلي سبعتيام والتمام
  شيل غجل حط غجل ياغالم   
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 ومع، تلعب هذه اللعبة بأن يجلس الصبيان على األرض ويمدون سيقانهم الى األمام           
وهكـذا حتـى تنتهـي هـذه        ،  على قدم الصبيان   كل مقطوعة يضرب أحدهم ضربة خفيفة     

ويطلبون أن يرفع األطفال سـاقهم فـي        ، وهم يتساءلون عن مابقي من رمضان     ، األرجوزة  
عبور يوم واحد وهكذا تستمر اللعبة حتى تبقى رجل واحدة ويكون صاحبها الرابح             الى  إشارة  

 األطفـال    ينـسى  ،يحين موعد العيد  وا تنتهي أيام رمضان     وعندم. حتى انتهاء أيام رمضان   
 )١٥(:ويستقبلون العيد منشدين، حزنهم على انتهاء ليالي رمضان

   يالعايده يالعايده 
  باب الجيير 
  باب الجبير

  عامودكم من فضه 
  دايركم حرير

  :أو 
  ماجينا ياماجينا 

  حل الجيس وانطينا
  تنطونا لو ننطيكم 
  بيت مكة إنوديكم

  مكة المعمورةهذي 
  مبنية بجص ونورة 

  اهللا يخلي ابنكم 
  ابجاه طه وياسين 
  يا أهل السطوح 
  تنطونا لونروح 

ولكن على نطاق ضيق فـي      ، زال األطفال يتغنون بهذه األغاني حتى يومنا هذا       ماو
  .(***)األحياء الشعبية

ل فـي    التي تمر باألطفـا     كلها والمجال ال يتسع لذكر جميع األغنيات في المناسبات       
حياتهم  وهذه المناسبات ماهي إال صور بسيطة تعبر عن مرح الطفولـة وتطلعـاتهم إلـى                 

ولكنها عميقة من حيث انتباه الطفل لجوانب الحياة والبيئة التي تحيط به ومـن هنـا                . الحياة
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.. وذلك بالنسبة للمهتم بالفنون الـشعبية       ) أغانيهم وألعابهم (كانت أهمية دراسة فنون األطفال      
  ..     ها تعبر عن القدرات اإلبداعية لقطاع هام من مجتمعنا الجديد أال وهو األطفالألن

  :الخاتمة

كشفت ألعاب األطفال المصحوبة باألغاني الشعبية في الموصل عن ارتباط اللعبة            .١
  . واألغنية بواقعهما والبيئة التي أنتجتهما 

اة الشعبية هو اللعب    إن الجانب الذي يبرز شخصية الطفل بصورة مستقلة في الحي          .٢
وهو الجانب الوحيد الذي يكون فيه الطفل سيدا لساحة الحيـاة متجـاوزا             ، الشعبي

  . وصاية الكبار وقيودهم عليه
ونحن ، إن كثيراً من الموروثات الغنائية مادة جديرة بالتسجيل واإلذاعة بين الناس           .٣

لجذور الـضاربة    بحاجة أحيانا لنرى صورا من ماضينا كي نذكر أجيالنا القادمة با          
 .في عمق التاريخ 

وهـذا يعنـي أن     ، ارتبطت معظم أغاني األطفال بالمناسبات الدينية واالجتماعيـة        .٤
  . الطفل شديد االنتباه لجوانب الحياة والبيئة التي تحيط به

،  في البعدين الحركي والنفـسي     لعاب األطفال وأغانيها في الموصل تداخال     أشكلت   .٥
غـاني التـي    رمزيا في األغنية وأعطانا بعداً تمثيليا لأل      مما أسقط تعبيرا مهاريا و    
  .صاحبت األلعاب الشعبية 

  :هوامش البحث
  .١٣٦ص/١٠/١٩٧٩س/٣العدد ، مجلة عالم الفكر، فيوال البيالوي : األطفال واللعب -١

  .٥٦ص/ماريا منتسوري: الطفل في األسرة -٢
  .٥٧: الطفل في األسرة  -٣
  .١٣ص / محمد الخوالدة  : اللعب الشعبي عند األطفال - ٤

  .٦٥ص / ١٩٧٦) ٤(ع/ عالم الفكر / محمد الجوهري : الطفل في التراث الشعبي  -٥
  .١٣٦ص / ١٩٧٩) / ٣(ع / عالم الفكر / فيوال الببالوي : األطفال واللعب  -٦
  .٦٤، ص ١٩٦٧) ٤(مجلة الفنون الشعبية ، ع / ماهر صالح : لعاب األطفال وأغانيهم أ - ٧

 / ١٩٧٠ / ٣-٢ انمجلة التراث الـشعبي ، العـدد      / مثري العاني   : ب التسلية عند األطفال     لعاأ -٨
  .٥٦ص 
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) ٤(مجلة التراث الـشعبي ، العـدد        / فريدة الزهاوي   : لعاب الشعبية للصبيان والصبايا      من األ  -٩
  .٨٤-٨٣ ، ص ١٩٦٩
، ١٩٩١) ١٠(العـدد   /مجلـة التـراث الـشعبي       / مثري العاني   : لعاب التسلية عند األطفال     أ -١٠
 .٦٣ص

  ٦١ص ، ١٩٧٠/ ٣-٢العددان / مجلة التراث الشعبي/ ألعاب التسلية عند األطفال -١١
ويتكون ، وهو من األكالت الصعبة التحضير    ، طعام شائع في الموصل يأكل بداية الشتاء      :  الكشك (*)

اء السلق المثـروم    وم-وهي سيقان نبات الشلغم الطرية    - وشلوخ الشلغم  العجينةمن المدقوقة وخميرة    
أكالت الموصـل   : ينظر: وقطع الباذنجان والسفرجل والثوم وكبة البرغل الكبيرة والريحان الطري          

  .١٩٧٠ ،١٢٧ص،) ٤(العدد ، مجلة التراث الشعبي، عبد الوهاب ألنعيمي: الشعبية
ـ              ) *(* ، دومكان التركيز في معظم أغاني األطفال المصاحبة للعب على األكالت الموصلية التـي ت

حيث كانت هذه األكالت    ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تداول تلك األكالت في المجتمع الموصلي           
 .تقاوم التخزين لمدة طولية جدا وعدم تعرضها  للتلف، مما يحيلنا إلى ديمومة الحياة

  .٦٢ص/حسين قدوري :  لعب وأغاني األطفال الشعبية في القطر العراقي -١٢
/ ٢ك/ ٢٠ع/جريدة عراقيون ، عبد الجبار محمد جرجيس   : ت التراثية الموصلية   من ألعاب البنا   )١٣(

٢٠٠٩/٩ .  
 ٣/ ٢٠٠العـدد  / جريدة عراقيـون / عبد الجبار محمد جرجيس   : لعاب التسلية الوالدية    أ بعض   -١٤

  .٩ص/ ٢٠٠٨/ كانون األول
  .٦١-٦٠، مصدر سابق ، مثري العاني: التسلية عند األطفال لعاب أ -١٥

  .  األغنية كنا نرددها ونحن أطفال صغار في أحيائنا الشعبية القديمةهذه **)*(
  :مصادر البحث ومراجعه

  العـراق العـددان    ، مجلـة التـراث الـشعبي     / مثـري العـاني     / ألعاب التسلية عنـد األطفـال        •
١٩٧٠/-٣-٢ .  
  . ٤/١٩٦٧القاهرة العدد / مجلة الفنون الشعبية / ماهر صالح / ألعاب األطفال وأغانيهم  •
  . ١٩٧٠) ١٠( س ٢٣العدد / الكويت / عالم الفكر / فيوال الببالوي  / األطفال واللعب  •
الموصـل ، العـدد     / جريدة عراقيـون    / عبد الجبار محمد جرجيس     / بعض العاب التسلية الوالدية      •

  . ٢-٨/  كانون األول ٣) ٢٠٠(
  .١٩٩٧/ ط ا/  األردن  عمان–منشورات وزارة الثقافة / ماريا  منتسوي / الطفل في األسرة  •
العراقيـة  / وزارة الثقافة  واإلعالم     / لعب وأغاني األطفال الشعبية في القطر العراقي حسين قدوري           •

/١٩٨٠ . 
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  /  األردن –عمــان / جامعــة اليرمــوك / محمــد الخوالــدة / اللعــب الــشعبي عنــد األطفــال  •
  .١٩٨٧/ط ا 

 / ٢٠١الموصـل العـدد     / جريدة عراقيون    / عبد الجبار محمد جرجس   / من ألعاب البنات التراثية      •
  .٢٠٠٩/ كانون الثاني 

   .١٩٦٩) ٤(العدد /  التراث الشعبيمجلة/ فريدة الزهاوي /  الشعبية للصبيان والصبايا األلعابمن  •
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
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@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ†ìà«@b–∗  
@ @

˜ƒÜ¾aZ@ @
يسعى البحث للكشف عن مشكالت الطلبة الساكنين في األقسام الداخلية ويهدف إلى            
تحديد أبرز المشكالت التي يعاني منها الطلبة أمنياً واقتصادياً واجتماعيـاً وعلميـاً وخـدمياً           

البحث مؤلفة   وكانت عينة    ،باإلضافة إلى المشكالت المتعلقة بالموقع الجغرافي للقسم الداخلي       
الحيـز المكـاني    -مبحوثاً من الساكنين في القسم الداخلي الكائن في حي المنصور         ) ٦٠(من  

للبحث، واعتمد الباحث على االستبيان بوصفه األداة الرئيسة لجمـع المعلومـات والبيانـات         
  .الخاصة بالبحث

 الداخلي  توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الطلبة الساكنين في القسم              
يعانون من مشكالت أمنية بالدرجة األساس فضالً عـن المـشكالت االقتـصادية والعلميـة               
والخدمية واالجتماعية باإلضافة إلى المشكالت المتعلقة بالموقع الجغرافي للقـسم الـداخلي،            

  .وهي مبينة بالتفصيل في المبحث الخامس من البحث
The Problems of a  Dormitory Students Mosul 

A Field Study  
Lect. Abdul Razaq S. Mahmood 
Abstract: 

The research tackles the problems that dormitory students suffer 
from. It aims at uncovering the most prominent problems of student 
concerning security , economy , society , scientific level, service as well 
as the geographical position of dormitory.The sample consists of sixty 
students in the dormitory in Mansur quarter, the field of the study.The 
research depends on questionnaire as the main instrument of collecting 
data , and information relevant to the research. It concludes a group of 

                                           
  .مركز دراسات الموصل/  مدرس ∗
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results ;the most important one is that the student in the dormitory 
basically suffer from security problems besides the social ,service 
,scientific economic problems.Furthermore, they suffer from the 
geographical position of the dormitory.These problems are explained in 
detail in the fifth section of the research. 

òß‡Ô¾aZM@ @
إن جميع المؤسسات والمنظمات في المجتمع لها جوانب معينة تتميز فيها ولكنها قد               

هـي  تعاني من مشكالت وعراقيل في جوانب أخرى، ولعل واحدة من أهم هذه المؤسـسات               
المؤسسة التعليمية  التي تضم الجامعات والمعاهد والمدارس وكـذلك تتـضمن المدرسـين              

  .والمعلمين والمناهج والطالب
ويعد الطالب من المحاور المهمة في العملية التعليمية ويعد ركناً أساسياً فيها، فهـو                

المعلمين منصباً  الذي يستقبل العلم ويدرس ويسعى إلى تثقيف نفسه ويكون اهتمام المدرسين و           
عليه لتحقيق الغاية العلمية المنشودة والهدف العلمي األسمى، ويمر الطالب في مسيرة حياته             
العلمية بالمرحلة االبتدائية ثم المرحلة المتوسطة فاإلعدادية وصوالً إلى المعهد أو الجامعـة             

لحصول على شـهادة    إلكمال خط السير العلمي والتأهل علمياً إلكمال الدراسة أو االكتفاء با          
  .البكالوريوس أو غير ذلك من األهداف التي يسعى إليها طالب العلم

ومن المؤكد أن حياة الطالب العلمية سيكون فيها مجموعة من المميزات التي تؤهله               
للدراسة ولكن بالمقابل تعتريها مجموعة من العراقيل التي تمثل عائقاً في طريقه لتمثل مشكلة              

اك مجموعة مشكالت يعاني منها الطالب في جوانب حياتـه مـن الناحيـة              له، وقد تكون هن   
االقتصادية أو االجتماعية أو التعليمية أو السكنية أو ما شابه ذلك، ومن المؤكـد أن الطالـب      
الذي يسكن في األقسام الداخلية يختلف عن الطالب الذي يسكن ويعيش مع عائلته وتتهيأ لـه                

فالطالب الذي يسكن في القسم الداخلي قـد يعـاني مـن             ،ظروف السكن والدراسة المريحة   
مشكالت اقتصادية واجتماعية وخدمية وقد تضاف إليها مشكالت أمنية ومـشكالت متعلقـة             
بظروف السكن وكذلك المشكالت المتعلقة بالموقع الجغرافي للقسم الداخلي وقربه أو بعده من             

التسوق وما إلى ذلك من المشكالت التي       الجامعة أو المعهد وكذلك القرب والبعد من محالت         
سنتطرق إليها في هذا البحث الذي يتضمن خمسة مباحث، تناول األول منها اإلطار النظري              

تحديد مشكلة البحث وأهميته وهدفه وكذلك تحديـد مـصطلحات البحـث    "للبحث والمتضمن   
 األقـسام الداخليـة     ، بينما تناول المبحث الثاني لمحةً تاريخيةً عن بواكير نـشوء          "ومفاهيمه
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وتطورها، في حين اقتصر المبحث الثالث على اإلطار المنهجي للبحث بمنهجيتـه وأدواتـه              
وعينته ومجاالته والوسائل اإلحصائية المستخدمة فيه، وجاء المبحث الرابع ليناقش معطيات           
العمل الميداني للبحث، وأوضح المبحث الخامس نتائج البحث التي توصـل إليهـا وكـذلك               

ضمن التوصيات والمقترحات الخاصة بالبحث والتي استنبطت من واقع العمـل الميـداني،             ت
  .وأخيراً مصادر البحث ومراجعه

Þëþa@szj¾a@ZszjÜÛ@ïvèä¾aë@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄aZM@ @
  -: تحديد المشكلة-:أوالً

يعد الطالب محوراً مهماً من محاور العملية التعليمية وركناً أساساً فيها ويعد الهدف               
الذي تنصب عليه االهتمامات من قبل المؤسسات التعليمية والتدريسيين لغرض إنجاح العملية            
التعليمية والمسيرة التربوية وتهيئة الظروف المالئمة للطالب وخاصةً في مثل الظروف التي            
يمر بها بلدنا اليوم وفي مثل األوضاع التي يعيشها المجتمع العراقي حالياً، ومما ال شك فيـه                

 هذا الكالم ينطبق بصورة متباينة على الطالب الذي يعيش مع عائلته وتتوفر له على األقل                أن
ظروف السكن المناسبة عن الطالب الذي يسكن في قسم داخلي ويعاني من بعض المشكالت              

  .في السكن إلى جانب مشكالت العمل والدراسة وما إلى ذلك
ت والمشكالت التي يتأثر بها الطالب      ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المؤثرا         

 موضوع البحث، والتي ينعكس تأثيرها سـلبياً علـى مـشواره            –الساكن في القسم الداخلي     
العلمي ومسيرته الدراسية في الجامعة أو المعهد،تلك المشكالت التي سنسعى إلـى تحديـدها              

نة من المـشكالت    وتشخيصها في هذا البحث والتي تتداخل لتشكل كتلة واحدة ومتكاملة مكو          
األمنية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والخدمية باإلضافة إلى المشكالت المتعلقة بالموقع          
الجغرافي للقسم الداخلي من حيث البناء والغرف وتوزيع الطالب وقـربهم مـن األسـواق               

  .ألغراض التبضع وإلى آخره من المشكالت ذات العالقة بالموقع الجغرافي
bîãbqZ@Mc@szjÛa@òîàçZMåß@szjÛa@òîàçc@ÕÜİämZM@ @

 اعتبار الطالب ركناً أساسياً من أركان العملية التعليمية لذلك ال بد من تهيئـة الظـروف                 -أ
  .المالئمة له إلنجاح المسيرة العلمية في المجتمع

 وجوب لفت انتباه الجهات الحكومية المسؤولة عن األقسام الداخلية للوقوف علـى أهـم               -ب
  .لبة الساكنين في األقسام الداخلية والسعي إلى التخلص من هذه المشكالتمشكالت الط
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 إيجاد النقاط االيجابية لألقسام الداخلية وتدعيمها وتشخيص النقاط السلبية والـسعي إلـى      -ج
الخالص منها،لضمان وضع جيد للطالب الذي يسكن في القسم الداخلي وخصوصاً في ظـل              

  .مجتمع العراقيالظروف الراهنة التي يعيشها ال
brÛbqZMszjÛa@Òa‡çc@ZM@ @

يهدف البحث إلى الوقوف على ابرز المشكالت التي يعاني منها الطالب الـساكنين               
في األقسام الداخلية من الناحية األمنية والجغرافيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة والخدميـة            

  .والعلمية
bÈiaŠZMéàîçbÐßë@szjÛa@pbzÜİ—ß@‡í‡¥@ZM@ @

 بأنها أي صعوبة أو تصرف لعدد من الناس كبير نسبياً مما ترغب             ةالمشكلتعرف    
في إزالته أو إصالحه وإن حل المشكلة يعتمد بشكل واضح على اكتشاف لهـذه اإلزالـة أو                 

 بأنها موقف يؤثر في عدد مـن األفـراد بحيـث            المشكلة االجتماعية ، وتعرف   )١(اإلصالح
 مصدر الصعوبات وهكذا تـصبح المـشكلة        يعتقدون أو يعتقد اآلخرون بأن هذا الموقف هو       

  .)٢(االجتماعية موقفاً موضوعياً من جهة وتفسيراً اجتماعياً ذاتياً من جهة أخرى
 فإنه يعرف بأنه الشخص الذي يدرس ست سنوات في الدراسة االبتدائية            الطالبأما  

ـ                د أو  وست سنوات في الدراسة الثانوية ويتأهل بعدها إلى الدراسـة الجامعيـة فـي المعاه
  .)٣(الكليات

 بأنها مؤسسة خدمية تقدم خدماتها لطلبة الجامعـة         األقسام الداخلية في حين تعرف    
في مجاالت اإلسكان وما يتعلق به وقد أخذت على عاتقها توفير األجواء المناسـبة للطلبـة                

  وتعد األقسام الداخليـة البيـت الثـاني        ،الوافدين من أماكن بعيدة ساعين وراء العلم والتعلم       
  .)٤(والبديل للطلبة الساكنين وهي تحظى برعاية واهتمام رئيس الجامعة

ïãbrÛa@szj¾aZ@M@ @
üëc@ZbçŠìİmë@òîÜ‚a‡Ûa@âbÓþa@õì“ã@×aìi@åÇ@òî²Šbm@òZM@ @

اهتم الدين اإلسالمي بالعلم اهتماماً كبيراً وملحوظاً وبذلك كانـت أولـى اآليـات                
، وحـث   )٥(...)خَلَـقَ  اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي   (وله تعالى   القرآنية التي نزلت تدعو إلى العلم كق      

على طلب العلم في حديٍث عـن أبـي هريـرة           ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول الكريم محمد    
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً      (قال  ) صلى اهللا عليه وسلم   (أن رسول اهللا    ) رضي اهللا عنه  (
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، وذلك ألهميته في الوصول إلى التقدم والرقـي وبنـاء           )٦()ةسهَل اهللا له به طريقاً إلى الجن      
  .المجتمع اإلسالمي بناء صحيحاً

وقد كانت أماكن التعليم في اإلسالم تتطور تبعاً للتطور الحاصل على كافة األصعدة               
 وانعقدت فيه الكثير    )٧(والمجاالت فالمسجد إلى جانب كونه مكاناً للعبادة فقد كان مكاناً للدرس          

أول ) صلى اهللا عليه وسـلم    (حلقات التعلم وتنوعت بتنوع العلوم وقد كان الرسول محمد          من  
 وقد درس في المسجد الدين والعلوم العربية والشعر وعلـم           )٨(من اتخذ المسجد مكاناً للدرس    

الكالم والنحو كذلك،وكان للكُتاب دور في تعليم أصول القراءة والكتابـة والقـرآن الكـريم               
، وهناك العديد من اتخذ ألوالده مؤدباً خاصاً يعلمهم الكثير مـن العلـوم              )٩(منوكانت لقاء ث  

والمعارف التي تساعدهم في حياتهم وتجعلهم مؤهلين إلشغال مناصب مهمة وحـساسة فـي              
 وذوي الجاه والنفوذ، ثم بعد ذلك ونتيجة التطـور          ءالدولة وهذا متاح ألوالد الخلفاء واألمرا     

 بناء وإنشاء مدارس تأخذ على عاتقها التعليم وتقـديم الخـدمات            الحاصل ظهرت الحاجة إلى   
لطلبة العلم بنحو عام وقد أشير إلى أن أول مدرسة بالمعنى الصحيح بناها في اإلسالم الوزير              

نسبةً ) المدرسة النظامية (وعرفت بأسم   )  السلطان السلجوقي  هملك شا (في عهد   ) نظام الملك (
) ابن سـينا  (صور التي كانت تقام فيها حلقات دراسية مثل دار          ، فضالً عن الدور والق    )١٠(إليه

 وكذلك بالط المأمون الذي كـان يـصبح         )١١(إذ كان يجتمع إليه كل ليلة طلبة العلم للدراسة        
يتفـانى فـي إكـرامهم      ) المأمون(بالعلماء والشعراء واألدباء ورجال الطب والفالسفة وكان        

ال ننسى دور المكتبات في العلم وقد لجأ إلى إنـشاءها           ، و )١٢(لمكانتهم العلمية في ذلك الوقت    
من أحب تعليم الناس وكان يجمع الكتب ويفتح أبوابها لطالب العلم ومن تلك المكتبات الرائدة               
مكتبة الموصل التي كان يلجأ إليها العلماء وطالب العلم للقراءة والكتابة ويحصلون بالمجان             

سباقة في احتـضان    ) مدينة الموصل (، وبذلك كانت    )١٣(على ما يحتاجونه من أوراق وأقالم     
العلماء وطالب العلم من كافة األماكن واالهتمام بهم ومساعدتهم على األخذ بكافـة العلـوم               

  .والمعارف
ومن الممكن أن نقسم أماكن سكن طلبة العلم في ذلك العصر إلى المؤسسات العلمية                

والمكتبـات  ) تعليميـة -حلقات نقاش دينية   (آنذاك الرسمية وغير الرسمية كالجوامع والربط     
والمدارس النظامية وغيرها، ومن الممكن اعتبار هذه األماكن بوصفها البدايات األولى لفكرة            
نشوء األقسام الداخلية ومن هنا يمكن اعتبار دور العلم اإلسالمية على أنها كانت السباقة في               

 يوفر لهم األجواء المناسبة للدراسة وأخذ       احتضان الطلبة ورعايتهم وتقديم كل ما من شأنه أن        
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 ويبدو أن الغربيين قد اقتبسوا فكرة إنشاء األقسام الداخلية من العرب والمسلمين كمـا               ،العلم
هو مرجح وأصبحت الجامعات المعاصرة ال تخلو من أقسام داخلية كمظهر وركن من أركان              

  .كل جامعة عصرية في الوقت الحاضر
وتطورها إلى جامعات في القطر لم تكن هناك بنايات مخصصة          وبعد إنشاء الكليات      

لسكن الطلبة الوافدين من أماكن بعيدة وكانت هناك دور كبيرة مؤجرة من قبل الجامعات تقع               
في مناطق قريبة من الكليات ثم تم بناء مجمعات سكنية خاصة للسكن الداخلي قريبـة مـن                 

صل في جامعة الموصـل وكانـت المبـاني         الكليات وقسم منها داخل الحرم الجامعي كما ح       
المستخدمة كأقسام داخلية وخاصةً المؤجرة معظمها بنايات قديمة ال تتـوفر فيهـا الـشروط            
الصحية والبيئية رغم حمالت الصيانة المستمرة والمبالغ الكبيرة التي أثقلت عبء الجامعـة             

  .السيما أن معظم البنايات ليست مصممة كأقسام داخلية
م وفـي عـام     ١٩٩١ كانت هناك ستة أقسام للجامعة في عام         )١٤( النشوء في بدايات   
م استؤجرت أربعة مباٍن كأقسام داخلية فضالً عن األقسام الستة التابعة للجامعة فأصبح          ١٩٩٣

المجموع عشرة أقسام داخلية تابعة إلى جامعة الموصل وبعد تزايد أعداد الطلبـة والحاجـة               
م تأجير أربعة مباٍن أخـرى كأقـسام داخليـة فأصـبح            ١٩٩٤الملحة الستيعابهم تم في عام      

المجموع أربعة عشر قسماً، وللسبب نفسه تم تأجير بنايتين الستخدامهم كأقسام داخليـة فـي               
م فضالً عن بناء أربعة أقسام جديدة تابعة لجامعة الموصـل ليـصبح المجمـوع               ١٩٩٥عام  

 ،رة أقسام مؤجرة إلسكان الطلبة    عشرين قسماً بواقع عشرة أقسام ملك لجامعة الموصل وعش        
م تم استحداث وبناء قسم جديد تابع للجامعة ليصبح المجموع واحداً وعشرين          ١٩٩٩وفي عام   

قسماً وقد تم تزويد تلك األقسام باألثاث واالحتياجات األخرى وحسب اإلمكانيات المتاحة في             
م مـن خـالل     ٢٠٠١/٢٠٠٢ذلك الوقت وقد حصل تطور في نوعية وكمية األثاث في عام            

 وكان االهتمـام    ،مذكرة التفاهم التي ساهمت في رفد األقسام الداخلية باألثاث في ذلك الوقت           
بالطلبة المتعففين كبيراً عن طريق التكافل االجتماعي الذي اخذ على عاتقه توزيع مبالغ نقدية              

اعـد لـذلك    ومواد غذائية للطلبة المذكورين أعاله من قبل الميسورين وصندوق الزكاة الذي            
الغرض وتخفيفاً عن كاهل الطلبة والسعي الدءوب لتوثيق العالقة بين السادة المسؤولين فـي              
جامعة الموصل والميسورين من جهة والطلبة في األقسام الداخلية من جهة أخـرى وكانـت               
تقام العديد من المآدب وخاصة في شهر رمضان المبارك من خالل التنـسيق مـع اللجـان                 

 الكليات ومديرية األقسام الداخلية فضالً عن إقامة الحفالت الخاصـة باألقـسام             االتحادية في 
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الداخلية للطالبات بالمناسبات وحفالت التخرج وبحضور الـسادة المـسؤولين مـن جامعـة              
  .الموصل

 إذ نالت  األقـسام      ،م٢٠٠٤وقد شهدت األقسام الداخلية سوء بعد أحداث نيسان في            
الدولة األخرى من أعمال السلب والنهب مما أدى إلى فقدان األقـسام            الداخلية ما نالته دوائر     

الداخلية العديد من تجهيزاتها وأثاثها فضالً عن ذلك أدت أعمال السلب والنهب إلى ضـياع               
وتلف السجالت الخاصة باألقسام الداخلية وبعض البحوث التي تتـضمن أرشـيف األقـسام              

ناء المدينة وبعض الموظفين في الذود عـن بنايـات   الداخلية ولوال قيام بعض الخيرين من أب     
ومحتويات بعض األقسام واسترجاع ما يمكن استرجاعه ألدى األمر إلى ضياع كل محتويات             

  .األقسام الداخلية وبشكل كامل وكبير
إن الذي يعرقل مسيرة عمل األقسام الداخلية ومضيها نحو الهـدف المنـشود هـو                 

 الموظفين بصفة عقود وقتية وقلة الموظفين على المالك الدائم          اعتمادها بالدرجة الكبيرة على   
وهذا األمر مربك للعمل وغير جيد بسبب االنقطاع عن العمل نتيجة استبدال الموظفين فضالً              
عن عدم تحمل المسؤولية بجدية من قبل أولئك الموظفين العاملين بعقود ألوقات محددة وقـد               

     على المالك الدائم أو العقود علماً بأن المديرية هي          أصاب هذا الضعف موظفي الخدمة سواء 
خدمية بالدرجة األولى وهذا الضعف يقلل من كفاءة الموظفين في أداء أعمالهم في األقـسام               
الداخلية السيما بعد أن أثبتت معظم البنايات المؤجرة عدم صالحيتها كأقسام داخلية ألنها غير              

 أما في الوقت    ، المشاكل وهدراً للكثير من األموال     مصممة لذلك الغرض مما يولد الكثير من      
الحاضر فقد بادرت جامعة الموصل في بناء العديد من األقسام الداخلية مـن اجـل تهيئـة                 
األجواء المناسبة لطلبة األقسام الداخلية وتوفير كافة الخدمات لهم مما يصب في المـصلحة              

يث الذي يتزامن مع مرحلـة اإلعمـار        العامة عن طريق إتباع أفضل التصاميم والبناء الحد       
  .)١٥(والبناء الذي تشهده جامعة الموصل

sÛbrÛa@szj¾a@ZszjÜÛ@ïãa‡î¾a@kãb§aZM 
QMszjÛa@òîvèäß@@Z@ @

لجمع المعلومات " المسح بالعينة"استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي وتحديدا   
ة الساكنين في األقسام والبيانات الخاصة بمجتمع البحث، إذ اختار مجموعة من الطلب

  .لكي يجيبوا على االستبيان المعد للدراسة) القسم الداخلي في حي المنصور(الداخلية
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RMszjÛa@paë†c@@Z@ @
استخدم الباحث مجموعة من األدوات المالئمة لطبيعة بحثه فكان االستبيان هو   

 النهائية قام الباحث  وبعد إعداد االستبيان وفقراته بصيغته،األداة الرئيسة لجمع المعلومات
 في مجال االختصاص وقاموا بتعديل بعض (*)بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين

الفقرات فضالً عن بعض اإلضافات التي زادت من قوة البحث ورصانته وقد اخذ بها الباحث 
مشاركة ألهميتها في إكمال الصيغة النهائية لالستبيان،وكذلك استخدم المالحظة والمالحظة بال

  .لفائدتها في المجال البحثي
SMszjÛa@òäîÇ@Z@ @

طالباً من الساكنين في األقسام ) ٦٠(كانت عينة البحث عشوائية إذ اختار الباحث   
الداخلية بصورة عشوائية ليكشف عن آرائهم تجاه المشكالت التي يعانون منها في األقسام 

  . الذي قام الباحث بإعدادهالداخلية،وذلك من خالل إجاباتهم على فقرات االستبيان
TMszjÛa@pübª@@Z@ @
  .  انحصر المجال البشري بعينة من الطلبة الساكنين في األقسام الداخلية:المجال البشري - أ
  ).القسم الداخلي الكائن في حي المنصور( مدينة الموصل :المجال المكاني -ب
  .١/٣/٢٠٠٩ ولغاية ١/١٢/٢٠٠٨ امتدت المدة الزمنية للبحث من :المجال الزماني -ج
U@MszjÛa@À@òß‡ƒn¾a@òîöb—y⁄a@ÝöbìÛa@@Z@ @

استخدم الباحث النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري كوسائل   
  .إحصائية في البحث

@ @
@ @
@ @

                                           
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد /خليل محمد حسين.  د-: الخبراء هم*)(

  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد / محمد فتحيحعبد الفتا. د
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد /شفيق إبراهيم صالح. د
  . الموصلجامعة/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد /حارث حازم أيوب. د
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع /أستاذ مساعد /علي احمد خضر. د

  .جامعة الموصل /علم االجتماع /أستاذ مساعد /موفق ويسي محمود
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ مدرس /حسن جاسم راشد. د
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ مدرس /وعد إبراهيم األمير. د
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Éia‹Ûa@szj¾aZMïãa‡î¾a@ÝàÈÛa@pbîİÈß@ÝîÜ¥@ZM@ @
üëc@ZòîÛëþa@pbãbîjÛaZM@ @

  للمبحوثين يوضح البيانات األولية)١( الجدول
  النسبة المئوية  التكرار  المتغير
  -:الفرع أو القسم

  علمي
  أدبي

  
٤٠  
٢٠  

  
٦٦,٧%  
٣٣,٣%  

  -:المحافظة
  االنبار
  نينوى
  ديالى
  بغداد

  صالح الدين
  واسط
  البصرة

  
١٩  
١١  
١٠  
٩  
٥  
٤  
٢  

  
٣١,٧%  
١٨,٣%  
١٦,٧%  
١٥%  
٨,٣%  
٦,٧%  
٣,٣%  

  -:الخلفية االجتماعية
  ريفي
  حضري

  
١٢  
٤٨  

  
٢٠%  
٨٠%  

  -:الحالة االجتماعية
  أعزب
  متزوج

  
٥٢  
٨  

  
٨٦,٧%  
١٣,٣%  

  -:معدل المصروف الشهري
   ألف ينار١٢٤- ٥٠
   ألف دينار١٩٩-١٢٥
   ألف دينار٢٧٤-٢٠٠
   ألف دينار٣٤٩-٢٧٥

  
١٣  
٢٨  
١٧  
٢  

  
٢١,٧%  
٤٦,٧%  
٢٨,٣%  
٣,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

ن العلميـة   أن االختصاصات متنوعة ومتداخلة بـي     ) ١(يتبين من معطيات الجدول     
واإلنسانية وهذه مسألة يجب أخذها بنظر االعتبار عند تقسيم الطلبة وتوزيعهم على الغـرف              
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من المبحوثين فقط هم من محافظة نينوى أي من         %١٨,٣في القسم الداخلي،ويتبين كذلك أن      
القرى المجاورة والمناطق التي تقع ضمن حدود محافظة نينوى وعلى أطرافها، أمـا بـاقي               

هم جميعاً من محافظات أخرى وهؤالء بالتأكيد لـديهم معانـاة فـي             %٨١,٧والبالغة  النسبة  
من وإلى أهاليهم، وقد تؤثر الخلفية االجتماعية في التعامل مع طبيعة           ) الذهاب واإلياب (التنقل

من المبحوثين ذوو خلفيات حضرية تطبعوا      % ٨٠، فنسبة ...المجتمع الموصلي والتكيف معه   
ادات وتقاليد وقيم وأعراف قد تكون مختلفـة عـن طبيعـة المجتمـع              في مجتمعاتهم على ع   

منهم ذوو خلفيات ريفية قد تواجههم مشاكل في سرعة التأقلم          % ٢٠الموصلي، فضالً عن أن     
% ١٣,٣والتكيف مع الجو االجتماعي لمجتمع مدينة الموصل، وقد أوضحت النتائج كذلك أن             

ن الطالب عليه التزامات أخـرى غيـر تلـك          من المبحوثين هم من المتزوجين وذلك يعني أ       
المتعلقة بالدراسة أو القسم الداخلي، وقد تبين أن الوسط الحسابي لمعدل المصروف الشهري             

  .ألف دينار) ٥٨,٨(ألف دينار بانحراف معياري قدره ) ١٧٢(للطالب هو
خلي في سكنه بالقسم الدا) المبحوث(يبين عدد السنوات التي قضاها الطالب ) ٢(الجدول

  وعدد الطالب في الغرفة الواحدة
  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  -:الداخلي عدد السنوات التي قضيتها في القسم
  سنة واحدة
  سنتين

  ثالث سنوات
  أربع سنوات
  خمس سنوات
  ست سنوات

  
  

٦  
١٠  
٣٠  
٩  
٣  
٢  

  
  

١٠%  
١٦,٧%  
٥٠%  
١٥%  
٥%  
٣,٣%  

  -:عدد الطالب في الغرفة الواحدة
   طالب٣- ١
  الب ط٦- ٤
   طالب٩- ٧

  
٨  
٤٢  
١٠  

  
١٣,٣%  
٧٠%  
١٦,٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

من المبحوثين قد عاشـوا فـي القـسم         %٧٣,٣أن  ) ٢(يتبين من معطيات الجدول       
الداخلي وسكنوا فيه ثالث سنوات فأكثر وهذا يعكس تجاربهم ومشاكلهم إن وجـدت خـالل               
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دد الطلبة وتقسيمهم على الغرف     السنوات التي قضاها الطالب داخل القسم الداخلي،وبالنسبة لع       
) ٩-٧(طالب، وغرف أخرى فيها ) ٣-١(فقد تبين أن تقسيمهم غير متساٍو فهناك غرف فيها     

طالب وهذا يعكس الجو االجتماعي والعلمـي       ) ٦-٤(طالب، ولكن اغلب الغرف يوجد فيها       
  .الذي يعيشه الطالب من حيث االختالط واالختصاص وكثرة عدد الطالب وما إلى ذلك

bîãbq@Zòî–b—n‚üa@pbãbîjÛaZM@ @
QMÀa‹Ì§a@Šìa@ZM@ @

يبين المسافة بين القسم الداخلي والجامعة، ومدى توفر وسائط نقل من وإلى ) ٣(الجدول

  الجامعة ومن يتحمل أجور النقل، ويوضح كذلك مدى مالئمة موقع القسم الداخلي للطلبة
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

د المسافة من الوصول إلى الدوام وخصوصاً هل يمنعك بع:١س
  المحاضرة األولى؟

  نعم
  ال
  أحياناً

  
  

٢٠  
١٢  
٢٨  

  
  

٣٣,٣%  
٢٠%  
٤٦,٧%  

  هل تتوفر وسائط نقل من القسم الداخلي إلى الجامعة وبالعكس؟:٢س
  نعم
  ال

  فمن يتحمل أجور النقل؟) نعم( إذا كان الجواب -
  .  الطالب يتحمل ذلك-١
  .ذلك جهات حكومية تتولى -٢

  
  

٤٧  
١٣  

  
٣٥  
١٢  

  
  

٧٨,٣%  
٢١,٧%  

  
٧٤,٥%  
٢٥,٥%  

  -:هل أن موقع القسم الداخلي مالئم من ناحية:٣س
  . قربه من األسواق للتبضع-١
 . وجود مركز صحي قريب من القسم الداخلي-٢
  . وقوع القسم ضمن منطقة سكنية آهلة بالسكان-٣
 . وجود مركز شرطة قريب من القسم الداخلي-٤
  .الجامعة أو المعهد الذي تدرس فيه قربه من -٥

  
٥٣  
٣٧  
٣٥  
٣٢  
٧  

  
٨٨,٣%  
٦١,٧%  
٥٨,٣%  
٥٣,٣%  
١١,٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع
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من المبحوثين يعـانون مـن تـأخرهم عـن الـدوام            % ٨٠أن  ) ٣(يبين الجدول     
وخصوصاً في المحاضرة األولى والسبب في ذلك المسافة البعيدة التي تفـصل بـين القـسم                

من المبحوثين أن وسائط النقل متوفرة من القسم        % ٧٨,٣ المعهد،وقد بين    الداخلي والكلية أو  
الداخلي إلى الجامعة وبالعكس ولكن أغلبهم كما يوضح الجدول يؤكد أن الطالـب هـو مـن           
يتحمل أجور النقل،أما من حيث موقع القسم الداخلي ومدى مالئمته لقربه من األسواق ومـن               

لية من الطلبة أنهم يشعرون باالرتياح لوجـودهم قـرب          المركز الصحي فقد عبرت نسبة عا     
األسواق وقرب المركز الصحي ووسط منطقة سكنية آهلة بالسكان، أما النسب األخرى كمـا              

  .موضحة في الجدول أعطت آراء مختلفة ومتباينة تجاه الموقع الجغرافي للقسم الداخلي
وزيع الطالب الساكنين في القسم يبين مدى مالئمة التقسيم بين عدد الغرف وت )٤( الجدول

  الداخلي
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

هل هناك مالئمة في التقسيم بين عدد الغرف :٤س
  الموجودة في القسم الداخلي وتوزيع الطالب فيها؟

  نعم
  ال

 -:فذلك) ال( إذا كان الجواب -
  . ألن بعض الغرف كبيرة وبعضها اآلخر صغيرة-١
 .يسكنون في قسم تابع للمعهد ألن طلبة الكلية -٢
 لوجود غرف فيها ثمانية طالب وغرف فيها ستة         -٣

  .طالب وغرف فيها اثنان فقط
  . تتنوع التخصصات العلمية واألدبية في الغرف-٤

  
  

١٨  
٤٢  

  
٥  
٧  
٢١  
  
٩  

  
  

٣٠%  
٧٠%  

  
١١,٩%  
١٦,٧%  
٥٠%  

  
٢١,٤%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

ين عدد الغرف الموجودة في القـسم       أن هناك مشكلة في التقسيم ب     ) ٤(يبين الجدول     
الداخلي وتوزيع الطلبة عليها،وهذه المشكلة كمية ونوعية فهناك غرف يضعون فيها ثمانيـة             
طالب وأخرى فيها ست طالب بينما توجد غرف ال يوجد فيها إال طالبين أو ثالثة طالب،أما                

ة عليـه لـم تـراِع       من الناحية النوعية فإن الجهات المسؤولة عن القسم الداخلي والمـشرف          
االختصاصات العلمية واإلنسانية للطلبة ولم تأخذ بنظر االعتبار إمكانية تعـارض األفكـار             
العلمية في الدراسة في حال اختالف االختصاصات أو إمكانيـة االسـتفادة الفكريـة بـين                
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من الطلبة أنهم طالب كلية أو يوجد طالب كلية         % ١٦,٧االختصاصات المتشابهة، وقد بين     
سكنون في القسم الداخلي مع انه قسم تابع للمعهد وهذا من وجهة نظرهم غير جائز وغيـر                 ي

منهم أن بعض الغرف كبيرة وبعضها اآلخـر صـغيرة          % ١١,٩منصف بحقهم، بينما أشار     
وهذا يعود إلى أن البناية باألصل هي بناية المعهد المعدة كمؤسسة تعليمية للدراسـة ولـيس                

ؤكد أن حجم الغرف سيختلف كونها تشمل قاعات دراسـة وغـرف            إلسكان الطلبة ومن الم   
  .إداريين وموظفين وما شابه ذلك

RMßþa@Šìa@ZM@ @
يوضح مدى تعرض الطلبة في القسم الداخلي للمداهمات واالعتقاالت والجهة ) ٥(الجدول 

  القائمة بذلك
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

الءك في هل سبق أن تعرضت أو تعرض احد زم:٥س
  -:القسم الداخلي إلى

  . التهديد-١
  . المداهمة-٢
  . االعتقال-٣
  . التفتيش-٤
 إذا كنت قد تعرضت ألي مما سبق فإن ذلك كان عـن             -

 -:طريق
  . الجيش الوطني- أ
 . الشرطة-ب
  . قوات االحتالل-ج

  
  

١١  
٤  
٧  
٩  

  
  
١٦  
٩  
٦  

  
  

١٨,٣%  
٦,٧%  
١١,٧%  
١٥%  

  
  

٥١,٦%  
٢٩%  
١٩,٤%  

منية المضطربة التي يعيشها مجتمعنا العراقي اليوم،فقـد أشـار          نتيجةً للظروف األ    
من الطلبة المبحوثين إلى أنهم تعرضوا للتهديد والتفتيش واالعتقال والمداهمة مـن            % ٥١,٧

ِقبل الجيش الوطني والشرطة وقوات االحتالل األمريكي وهذا بالتأكيد يعد مشكلة كبيرة جداً             
ياً خالل مسيرة حياته العلمية،فهو ال يـشعر باالطمئنـان          يتعرض لها الطالب ويتأثر بها سلب     

ويبقى قلقاً ومتوتراً من إمكانية تعرضه للظروف التي تم ذكرها وبالتالي ينعكس ذلك سـلبياً               
على مستواه العلمي والفكري ويشكل عائقاً كبيراً أمامه،ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلـى أن              
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إلجابة على األسئلة الخاصة بالجانب األمني وذلك       الباحث قد الحظ خوف بعض الطلبة من ا       
  .نتيجةً للظروف التي يعيشها المجتمع العراقي اليوم

يبين إذا ما حدث من تفجير بالقرب من القسم الداخلي، وهل أن الحراسة ) ٦(الجدول 

  والحماية كافية ومراعية للطلبة أمنياً
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

و ما شابه ذلك من القسم الداخلي الذي هل حدث تفجير أ:٦س
  تسكن فيه؟

  نعم
  ال

  
  
٥٨  
٢  

  
  
٩٦,٧%  
٣,٣%  

هل تتوقع أن الحراسة األمنية في القسم الداخلي كافية :٧س
  لحمايتكم؟

  نعم
  ال

  
  
١٩  
٤١  

  
  
٣١,٧%  
٦٨,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

رات خالل السنوات التي مضت وتحديداً السنة الماضية كان هناك العديد من التفجي             
وعمليات القتل والمداهمات التي حدثت في منطقة حي المنصور حيث يوجد القسم الـداخلي              

من المبحوثين إذ أن القسم الداخلي يقع بالقرب من احد مراكز الـشرطة           % ٩٦,٧ويؤكد ذلك   
والذي ال يبعد عنه سوى أمتار قليلة وهذا سيترك القسم الداخلي مهدداً،ومما تجدر اإلشـارة               

م من قسم إلسكان الطلبة إلى      ٢٠٠٨قسم الداخلي تحول في شهري تموز وآب لعام         إليه أن ال  
ثكنة عسكرية ألحد األفواج التابعة للجيش الوطني لذلك فمن المؤكد أن الطلبـة فـي القـسم                 
الداخلي في هذه الحالة سيكونون عرضةً لإلصابات والخوف وعدم االطمئنان نفـسياً،ويتوقع            

ن ضمن محيط العينة أن الحراسة األمنية للقسم الداخلي وللطلبة          من الطلبة الموجودي  % ٦٨,٣
  . باألمان منها ألن عناصر الحراسة قليلة من وجهة نظرهمنغير كافية وال يشعرو

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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SMð†b—nÓüa@Šìa@ZM@ @
يبين مصدر حصول الطالب على مصروفه الشهري، وهل يحصل الطلبة في ) ٧(الجدول 

  مالي حكومي أم ال، ويبين كذلك كيف يكون الدعم؟األقسام الداخلية على دعم 
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

  -:من أين تحصل على مصروفك الشهري:٨س
  . األب-١
 . اإلخوة-٢
  . تعمل بعد الدوام-٣
  . مصادر أخرى-٤

  
٤٠  
١٢  
٤  
٤  

  
٦٦,٦%  
٢٠%  
٦,٧%  
٦,٧%  

هل تحصل على دعم مالي حكومي مخصص لطلبة :٩س
  ؟األقسام الداخلية

  نعم
  ال

  -:فإن هذا الدعم) نعم( إذا كان الجواب  -
  جيد

  جيد نوعاً ما   
  سيء   

  
  
١٣  
٤٧  
  
٢  
٦  
٥  

  
  
٢١,٧%  
٧٨,٣%  
  
١٥,٤%  
٤٦,١%  
٣٨,٥%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

من المبحوثين أنهم يحصلون على     % ٨٦,٦أما بالنسبة للمحور االقتصادي فقد بين         
منهم فقط أنهم يعملـون بعـد       % ٦,٧ أشار   مصروفهم الشهري من آبائهم وإخوانهم،في حين     

الدوام وهم بذلك يواجهون مشكلة التوفيق بين الدراسة والعمل خصوصاً إذا ما أخذنا بنظـر               
من المبحوثين أنهم   % ٦,٧االعتبار الفترة الزمنية القصيرة المتبقية بعد الدوام،وكذلك أوضح         

 الماليـة كمـصاريف لهم،وقـد أكـد         لديهم أموال قد قاموا بتشغيلها لالستفادة من مردوداتها       
من المبحوثين أنهم لم يحصلوا على أي دعم مالي يذكر من الجهات الحكومية ذات              % ٧٨,٣

العالقة بالقسم الداخلي فضالً عن أن الذين أجابوا بأنهم حصلوا على دعم مالي جيد نـسبتهم                
  ).٧(قليلة وكما هي موضحة في الجدول
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لمصاريف الخاصة للطلبة بمختلف مصادرها الحتياجاتهم يوضح مدى تغطية ا) ٨(الجدول 

األساسية، ومن يتحمل نفقات النقل وتوفير المحروقات؟، وهل أن الطلبة في األقسام 

الداخلية يحصلون على إعانات من العوائل المجاورة لألقسام الداخلية؟، وما هو شكل هذه 

  اإلعانات
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

مصروفك الشهري وما تحصل عليه من دعم هل أن :١٠س
إن وجد يغطي حصولك على احتياجاتك األساسية من غذاء 

  وملبس وما شابه ذلك؟
  نعم
  ال

  
  
  
٢٤  
٣٦  

  
  
  
٤٠%  
٦٠%  

من يتحمل نفقات النقل ونفقات توفير المحروقات في :١١س
  القسم الداخلي؟

  . الطالب نفسه يتحمل ذلك- أ
  .لى ذلك الجهات ذات العالقة بالقسم تتو-ب

  
  
٢١  
٣٩  

  
  
٣٥%  
٦٥%  

هل تحصل على مساعدات أو إعانات أو ما شابه ذلك :١٢س
  من العوائل المجاورة للقسم الداخلي؟

  نعم
  ال
  أحياناً

فإن هذه المساعدات ) أحياناً(أو ) نعم( إذا كان الجواب -
 -:هي
  . ماليةت مساعدا-١
 . مواد غذائية-٢
  . مالبس وأغطية-٣

  
  
١٤  
٢٦  
٢٠  

  
٩  
٢٠  
٥  

  
  
٢٣,٣%  
٤٣,٣%  
٣٣,٣%  

  
٢٦,٥%  
٥٨,٨%  
١٤,٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

من المبحوثين ال يغطي مصروفهم الـشهري       % ٦٠أن  ) ٨(تشير معطيات الجدول      
جميع احتياجاتهم األساسية من غذاء وملبس وما شابه ذلك،وذلك يؤكد وجود مشكلة يتعرض             

لطلبة أنهم يتحملون نفقـات     من ا % ٣٥وقد أوضح    لها الطلبة إلى جانب مشكالتهم األخرى،     
النقل ونفقات توفير المحروقات للتدفئة والطبخ بينما أوضح القسم اآلخر من الطلبة والبالغـة              

أن الجهات الحكومية ذات العالقة بالقسم الداخلي هي التي تتحمل نفقات النقـل             % ٦٥نسبتهم  
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ـ          من العينـة إلـى     والمحروقات،وقد كانت النسب متفاوتة في إشارات الطلبة الموجودين ض
  .حصولهم على مساعدات مالية وغذائية ومالبس وأغطية من العوائل المجاورة للقسم الداخلي

TMïÇbànuüa@Šìa@ZM@ @
يوضح مدى تكيف الطلبة الساكنين في األقسام الداخلية مع مجتمع مدينة ) ٩(الجدول 

  الموصل وموقف العوائل في مجتمع المدينة من الطلبة
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

هل تعاني من صعوبة التكيف مع مجتمع مدينة :١٣س
  الموصل؟

  نعم
  ال

  
٢١  
٣٩  

  
٣٥%  
٦٥%  

هل تشعر بأن العوائل المجاورة للقسم الداخلي ال :١٤س
  ترغب بوجود القسم الداخلي بقربها؟

  نعم
  ال

  -:فإن السبب هو) نعم( إذا كان الجواب -
  . يعتبرونكم غرباء عن المنطقة-أ
  .حسباً من الظروف األمنية ت-ب
 ).العزاب( ألنكم من الشباب الذكور -ج
  . قد يكون بعض الطالب مصدر إزعاج لآلخرين-د

  
  
١٨  
٤٢  
  
٢  
٧  
٦  
٣  

  
  
٣٠%  
٧٠%  

  
١١,١%  
٣٨,٩%  
٣٣,٣%  
١٦,٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

من الطلبة أنهم يعانون من التكيف مـع مجتمـع          % ٣٥من الناحية االجتماعية بين       
صل وذلك يعود بالتأكيد إلى اختالف العادات والتقاليد والقيم واألعراف االجتماعية           مدينة المو 

وقـد   لمجتمع كل محافظة عن أخرى فضالً عن الطابع الشخصي واالجتماعي للطالب نفسه،           
من المبحوثين أنهم يشعرون بأن العوائل القريبة من القـسم الـداخلي ال ترغـب               % ٣٠بين  

بها وذلك يعود ألسباب عديدة لعل أهمها تحـسب أهـالي المنطقـة             بوجود القسم الداخلي بقر   
السكنية من الطلبة وتخوفهم منهم في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه البلد خصوصاً إذا ما لم                
يكن المجتمع يمتلك أي معرفة عن هؤالء الطلبة،أما األسباب األخرى فتتعلق بطبيعة المجتمع             
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الشخص الذي ال يعرفه غريباً باإلضافة إلى أن هناك         الموصلي كمجتمع محافظ ومجتمع يعد      
  .العديد من الطلبة يمثلون مصدر إزعاج لآلخرين

يبين هل توجد مشكالت لدى الطلبة مع أفراد المنطقة السكنية التي يقع فيها ) ١٠(الجدول 

  القسم وهل توجد مشكالت مع الطلبة اآلخرين في نفس الغرفة أم هناك تعاون بينهم
  النسبة المئوية  لتكرارا  السؤال

هل تعاني من مشكالت مع أفراد المنطقة السكنية التي :١٥س
  يوجد قسمك الداخلي فيها؟

  نعم
  ال

  
  
٩  
٥١  

  
  
١٥%  
٨٥%  

  هل تعاني من مشكالت مع الطلبة في نفس الغرفة؟:١٦س
  نعم
  ال

  
٦  
٥٤  

  
١٠%  
٩٠%  

هل هناك تعاون بين الطالب الساكنين في نفس الغرفة :١٧س
عداد الطعام والتنظيف وغيرها من المهمات من حيث إ
  البسيطة؟

  نعم
  ال
  أحياناً

  
  
٣٢  
٨  
٢٠  

  
  
٥٣,٣%  
١٣,٣%  
٣٣,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

انه ال توجد مشكالت لدى الطلبـة مـع         ) ١٠(إلحاقاً بالجدول السابق يبين الجدول        
أي (الغرفة وهـي  أفراد المنطقة السكنية التي يوجد القسم الداخلي فيها أو مع الطلبة في نفس            

فقط من المبحوثين أنهم يعانون مـن       % ١٥إن وجدت فهي قليلة وطفيفة،وأوضح      ) المشكالت
مشكالت مع أفراد المنطقة السكنية التي يوجد القسم الداخلي فيها وتلك المشكالت هي أمنيـة               

لق واجتماعية أي أنها تتعلق بالوضع الراهن للبلد عامة والمجتمع الموصلي خاصة،وكذلك تتع           
فقـط  % ١٠بطبيعة المجتمع الموصلي وعاداته وتقاليده وقيمه وأعرافه االجتماعية،وأوضح         

من المبحوثين أنهم إلى جانب عدم مراعاة الجهات المسؤولة لتقسيمهم وتوزيعهم على الغرف             
حسب العدد واالختصاص توجد مشكالت أخرى أهمها وجود طلبة الكليات أو بقائهم في قسم              

عهد، إضافةً إلى وجود مشكالت بسيطة تتعلق بمهام الطبخ والتسوق وتقـسيم            داخلي تابع للم  
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من المبحوثين أوضحوا وجود تعاون بين      % ٨٦,٦المهام بين الطلبة في الغرفة الواحدة،فنسبة       
الطلبة الساكنين في نفس الغرفة وهذا يعكس وجود ايجابية في إحدى الجوانب االجتماعية من              

  .حياة الطلبة
يبين مدى اهتمام الجهات ذات العالقة باألقسام الداخلية ومتابعتهم ألمور ) ١١(الجدول 

الطلبة، ويبين كذلك مدى التداخل االجتماعي بين الطلبة الساكنين في القسم الداخلي 

  والمنطقة التي يوجد فيها القسم في المناسبات
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

داخلية من ِقبل هل هناك زيارات إلى األقسام ال:١٨س
  ؟ المسؤولين

  نعم
  ال

 - :فإن الزوار هم من) نعم( إذا كان الجواب -
  . مديرية األقسام الداخلية-١
  . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-٢

  
  
١٣  
٤٧  
  
١٢  
١  

  
  
٢١,٧%  
٧٨,٣%  
  
٩٢,٣%  
٧,٧%  

هل تشارك أبناء المنطقة السكنية التي يوجد قسمك :١٩س
  ألفراح واألحزان؟الداخلي فيها مناسبات ا

  نعم
  ال

  
  
٥  
٥٥  

  
  
٨,٣%  
٩١,٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

أنه ال توجد زيارات مـن ِقبـل        % ٧٨,٣تبين من إجابات المبحوثين البالغ نسبتها       
المسؤولين إلى األقسام الداخلية وإن وجدت فهي نادرة وخالل فترات قليلـة ومتقطعـة مـن     

ال يشاركون أبناء المنطقة الـسكنية التـي        من الطلبة المبحوثين أنهم     % ٩١,٧السنة،وأوضح  
يوجد القسم الداخلي فيها في مناسبات األفراح واألحزان وذلك كما ذكرنا يعود إلـى طبيعـة                
المجتمع الموصلي، وكذلك اختالف الطابع الشخصي واالجتماعي للطالب عن مجتمع مدينـة            

  .الموصل
@ @
@ @
@ @
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U@MïàÜÈÛa@Šìa@ZM@ @
  مية للطلبة الساكنين في األقسام الداخليةيوضح األوضاع العل) ١٢(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  السؤال
هل أن الجهات المسؤولة عن القسم الداخلي تأخـذ أو          :٢٠س

أخذت بنظر االعتبار فرز التخصصات العلمية عن األدبية فـي         
  تقسيم الطلبة على الغرف في القسم الداخلي؟

  نعم
  ال

  
  
  
٢٥  
٣٥  

  
  
  
٤١,٧%  
٥٨,٣%  

يراعي أساتذتك في الكلية أو المعهد وضعك كطالب هل :٢١س
  يسكن في قسم داخلي؟

  نعم
  ال

  
  
١٧  
٤٣  

  
  
٢٨,٣%  
٧١,٧%  

هل تجد في نفسك اندفاعاً للتمييز عن أقرانك، لكونك :٢٢س
  طالب تسكن في القسم الداخلي؟
  نعم
  ال

  
  
٣١  
٢٩  

  
  
٥١,٧%  
٤٨,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

مسؤولة عن األقسام الداخلية لم تأخـذ بنظـر   إلى أن الجهات ال   ) ١٢(يشير الجدول     
االعتبار فرز التخصصات العلمية عن األدبية وهذا يسبب مشكلةً لهم حسب وجهات نظـرهم       

من المبحوثين أن أسـاتذتهم     % ٧١,٧من الطلبة المبحوثين،وبين    % ٥٨,٣وقد أشار إلى ذلك     
ن في قسم داخلي ولم يراعوا في الكلية أو المعهد لم يأخذوا بنظر االعتبار وضعه كطالب يسك          

ظروفه التي يعيشها في القسم الداخلي،أما بالنسبة لنظرة الطالب إلى نفسه بأن لديه انـدفاعاً               
ليتميز عن أقرانه كونه طالب يسكن في القسم الداخلي أي انه يتحدى الظروف التي قد تشكل                

عاً للتميز والنجاح والتفوق    لديهم اندفا ) ١٢(عائقاً أمامه،فإن اغلب الطلبة كما يوضح الجدول        
ولكن قد تكون هناك مشكالت تقف عائقاً في طريق تحقيق الهدف المنشود وبالتالي تحجم من               

  .علميتهم واهتمامهم بالدراسة
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يبين مدى مالئمة ظروف القسم الداخلي للدراسة بالنسبة للطلبة الساكنين ) ١٣(الجدول 

  فيه
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

  هل تجد الظروف في القسم الداخلي مالئمة للدراسة؟:٢٣س
  نعم
  ال

  -:فإن السبب هو) ال( إذا كان الجواب -
  . كثرة عدد الطالب في الغرفة الواحدة-أ
 . اإلنارة واإلضاءة غير جيدة-ب
 . خدمات الكهرباء رديئة جداً-ج
 عدم االطمئنان أمنياً لوجود مركز شرطة قريب من القسم          -د

  .الداخلي

  
١٣  
٤٧  
  
٤١  
٢٩  
٤٠  
٢٥  

  
٢١,٧%  
٧٨,٣%  
  
٨٧,٢%  
٦١,٧%  
٨٥,١%  
٥٣,٢%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

إلى أن الظروف غير مالئمة     ) ١٣(من المبحوثين كما يبين الجدول      % ٧٨,٣يشير    
للدراسة والمطالعة والتحضير وقد أشارت نفس النسبة إلى مجموعة من األسـباب المتعـددة              

 ودراستهم،لذلك فقد جاءت النسب أعلى من حجم العينة         التي تمنعهم أو تعيقهم في تحضيراتهم     
ألن جميع الطلبة في القسم الداخلي يعيشون في نفس الظروف وتحكمهـم نفـس المحـددات                

 العلمي، علماً أن أغلب الطلبة أشار إلـى         مواألسباب التي تترك تأثيرها السلبي على مستواه      
  . سببينأكثر من إجابة إذ أنه تأثر بأكثر من سبٍب واحٍد أو

VMïß‡©a@Šìa@ZM@ @
  يبين طبيعة خدمات الكهرباء المقدمة للطلبة في األقسام الداخلية) ١٤(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  السؤال
في القسم )الوطني(كم عدد ساعات وجود الكهرباء:٢٤س

  الداخلي؟
  ساعتين

  ثالث ساعات
  أربع ساعات

  
  
٢٧  
٢١  
١٢  

  
  
٤٥%  
٣٥%  
٢٠%  
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خاصة بالقسم الداخلي تزوده )لدةمو(هل توجد:٢٥س
  بالكهرباء؟

  نعم
  ال

 -:فإن هذه المولدة) نعم( إذا كان الجواب -
  . حكومية توفرها الدولة لألقسام الداخلية-١
 . أهلية يقع على عاتق الطالب دفع أجرتها-٢
 فهل تشتركون في خط مولدة خارجية) ال( إذا كان الجواب -

  موجودة في المنطقة؟
  نعم
  ال

  
٢٣  
٣٧  
  
٧  
١٦  
  
  
١١  
٢٦  

  
٣٨,٣%  
٦١,٧%  
  
٣٠,٤%  
٦٩,٦%  
  
  
٢٩,٧%  
٧٠,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

ال يأتي أكثر من أربع ساعات خـالل        ) الوطني(يشير المبحوثون إلى أن الكهرباء        
ساعة من اليوم،فكيف من الممكن أن يقوم الطالب بالتحضير والدراسة إن كانت أبسط             ) ٢٤(

ضاءة المرتبطة بالكهرباء غير متوفرة،ومما يزيـد األمـر أو          الظروف المتمثلة باإلنارة واإل   
مـن  % ٦١,٧زاده تعقيداً أنه ال توجد مولدة كهرباء خاصة بالقسم الداخلي حـسب إشـارة               

المبحوثين إلى ذلك،وإن كانت موجودة يقع على عاتق الطلبة االشتراك فيها ودفـع أجرتهـا               
ألكثر تعقيداً هي عدم اشتراك الطلبة في       ، ولعل المشكلة ا   )١٤(حسبما بينت معطيات الجدول     

خطوط المولدات الخارجية خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن الفترة التي يـصل فيهـا                
الطلبة إلى القسم الداخلي عند عودته من الدوام قريبة جداً من الليل وقليلة إذا ما فكر الطالب                 

  .بالدراسة فيها تحديدا قبل حلول الظالم
يبين طبيعة خدمات واإلضاءة والماء والنقل المقدمة للطالب في قسمه ) ١٥(الجدول 

  الداخلي
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

  كيف هو مستوى اإلنارة واإلضاءة في القسم الداخلي؟:٢٦س
  جيد

  جيد نوعاً ما
  سيء

  
١٦  
٣٠  
١٤  

  
٢٦,٧%  
٥٠%  
٢٣,٣%  
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   في القسم الداخلي؟ءهل يتوفر الما:٢٧س
  نعم
  ال

  
٢٣  
٣٧  

  
٣٨,٣%  
٦١,٧%  

  كيف تنتقل من القسم الداخلي إلى الجامعة وبالعكس؟:٢٨س
  . بواسطة نقل حكومي-١
  . على حسابك الخاص-٢

  
١٣  
٤٧  

  
٢١,٧%  
٧٨,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

تقاربت إجابات المبحوثين خالل إشارتهم إلى مستوى اإلنارة واإلضاءة في القـسم              
منهم إلى ذلـك، ورديئـة      % ٢٦,٧ جيدة حسب إشارة     الداخلي إلى أنها أي اإلنارة واإلضاءة     

منهم إلى ذلك في حين بينت نصف العينة تماماً أن اإلنارة واإلضـاءة             % ٢٣,٣حسب إشارة   
جيدة نوعاً ما وهي تفي بالغرض المطلوب على اقل تقدير، أما بالنسبة لخدمات الماء فكانت               

من محيط العينة إلى أن الماء      من الطلبة الموجودين ض   % ٦١,٧هناك مشكلة أخرى إذ أشار      
غير متوفر في القسم الداخلي فكيف سيعيش اإلنسان إن كـان المـاء الـذي يمثـل ابـسط                   
ضروريات الحياة التي يحتاجها اإلنسان غير متوفرة،وبالنسبة لخـدمات النقـل فقـد أشـار               

 من المبحوثين إلى أنهم يذهبون إلى الجامعة ويعودون إلى القـسم الـداخلي علـى              % ٧٨,٣
فقط منهم من وجود واسطة نقل خصصتها الجهات        % ٢١,٧حسابهم الخاص في حين يستفيد      

  .ذات العالقة بالقسم ويقع على الطلبة أيضاً دفع أجرتها
  يوضح مستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلبة الساكنين في القسم الداخلي) ١٦(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  السؤال
   هل هناك خدمات صحية تقدم لكم؟،في حالة المرض:٢٩س

  نعم
  ال

  -:فإن مستوى الخدمات الصحية) نعم( إذا كان الجواب -
  جيد

  جيد نوعاً ما
  سيء

  
٩  
٥١  
  
١  
٣  
٥  

  
١٥%  
٨٥%  

  
١١,١%  
٣٣,٣%  
٥٥,٦%  

ما هو تقييمك للمرافق الصحية الموجودة في القسم :٣٠س
  الداخلي؟
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  مالئمة
  غير مالئمة

٢٢  
٣٨  

٣٦,٧%  
٦٣,٣%  

  %١٠٠  ٦٠  عالمجمو

مستوى الخدمات الصحية المقدمة للطلبة فـي القـسم الـداخلي          ) ١٦(يبين الجدول     
من الطلبة المبحوثين إلـى انـه ال توجـد أي           % ٨٥والتي يتبين أنها ضعيفة جداً،فقد أشار       

خدمات صحية تقدم لهم في حالة مرضهم أو إصابتهم وهي إن وجدت تكون رديئـة حـسب                 
ثين إلى ذلك،أما بالنسبة للمرافق الصحية الموجـودة فـي القـسم            من المبحو % ٥٥,٦إشارة  

من المبحوثين يجدونها غير مالئمة حيث أنها غير نظيفـة وال تتـوفر             % ٦٣,٣الداخلي فإن   
فيها أبسط الشروط الصحية وهي قليلة قياساً بعدد الطلبة الموجودين في القسم الداخلي،وكذلك             

طلبة باإلضافة إلى أن عدد المنظفـين المخصـصين         فإن المرافق الصحية بعيدة عن غرف ال      
  .لتنظيف المرافق الصحية قليل جداً ذلك إن وجدوا أساساً

يبين ما هي المواد أو األجهزة التي توفرها الجهات ذات العالقة للطلبة في ) ١٧(الجدول

  القسم الداخلي، وفي حالة عدم توفرها فمن أين يتم شراؤها وكيف؟
  سبة المئويةالن  التكرار  السؤال

هل أن الجامعة أو الجهات المسؤولة عن القسم :٣١س
  ؟...الداخلي توفر لكم

  . المدافيء-١
 . الكيزرات التي تعمل على الكهرباء-٢
  . وقود التدفئة والطبخ-٣
 . ال توفر شيئاً-٤
  ؟....مما سبق ذكره فهل) ال توفر شيئاً( إذا كان الجواب -
  . تشتريها من حسابك الخاص-أ
 .تجلبها من أهلك -ب
  . تشترك مع عدد من الطالب لشرائها-ج

  
  
٩  
١٣  
١١  
٢٧  
  
١١  
١٠  
٦  

  
  
١٥%  
٢١,٧%  
١٨,٣%  
٤٥%  

  
٤٠,٧%  
٣٧,١%  
٢٢,٢%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

أن الجهات المسؤولة عن األقسام الداخلية توفر الكيزرات التـي         ) ١٧(يبين الجدول     
من المبحوثين إلـى  % ٥٥ حسب إشارة تعمل على الكهرباء والمدافيء ووقود التدفئة والطبخ    

منهم إلى أن الجامعة أو الجهات ذات العالقة بالقسم الداخلي ال تـوفر             % ٤٥ذلك،بينما أشار   
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لهم شيئاً وبالتالي يقع على عاتقهم شراء الوقود والمدافيء وما شابه ذلك من حسابهم الخاص               
  .هم لحاجتهم إليهاأو يشتركون فيما بينهم لشرائها أو أنهم يجلبونها من أهالي

ßb©a@szj¾aZM@ @
  -: توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وأجملت بما يأتي-:نتائج البحث: أوالً
بينت نتائج البحث أن االختصاصات متداخلة وأن الجهـات         :  فيما يخص البيانات األولية    -١

لفكرية بين الطلبة إذا    المسؤولة عن األقسام الداخلية لم تأخذ بنظر االعتبار إمكانية االستفادة ا          
ما كانت االختصاصات متشابهة سواء أكانت علمية أو إنسانية في نفـس المكـان أو نفـس                 
الغرفة، وأوضحت كذلك أغلب الطلبة هم من سكنة المحافظات لـذلك وقـع علـى عـاتقهم        
مواجهة صعوبة الظروف في النقل والذهاب واإلياب من وإلى المحافظات األخـرى فـضالً              

الطلبة نفقات النقل والتي تعتبر باهظة جداً في هذه الفترة بالذات،وأوضحت النتائج            عن تحمل   
من أفراد العينة كـانوا     % ١٣,٣كذلك وجود مهمات أخرى زوجية لدى بعض الطلبة فنسبة          

من المتزوجين وهؤالء إذا ما كانوا بعيدين عن زوجاتهم وأطفالهم ستضاف إلـيهم مـشكلة               
منه،وبينت النتائج أيضاً أن معدل المصروف الشهري قليل جـداً          أخرى إلى جانب ما يعانون      

قياساً بمتطلبات الطلبة وما يحتاجونه من نفقات نقل وشراء مستلزمات الدراسة فـضالً عـن          
نفقات شراء األغذية والمالبس،وأخيراً تبين أن تقسيم الطلبة من حيث العدد لم يكن متوازيـاً               

طالـب بينمـا    ) ٦-٤(طالب وأخرى فيها    ) ٣-١(ا  في جميع الغرف فكانت هناك غرف فيه      
طالب وهذا سيخلق جواً غير مالئـم للدراسـة         ) ٩-٧(تزدحم بعض الغرف الحتوائها على      

  .والتحضير
  : أما فيما يخص البيانات االختصاصية فكانت النتائج كما يأتي-٢

أو المعهد من حيث    تبين أن األقسام الداخلية بعيدة من حيث المسافة عن الجامعة           :  جغرافياً -أ
الموقع الجغرافي للقسم الداخلي وخصوصاً في ظل قلة أو عدم توفر وسائط النقل الحكوميـة               
التي تخصصها الجهات المسؤولة عن األقسام الداخلية ومن الجدير بالذكر أن الطالـب هـو               

ما الذي يتحمل كل نفقات النقل، ومن الطبيعي أن يتأخر الطالب عن المحاضرة األولى وهذا               
حدث مع مجموعة من الطلبة الموجودين ضمن محيط الدراسة فالتـأخر عـن المحاضـرة               
األولى بصورة مستمرة أحياناً سيؤثر سلبياً على المستوى التعليمي والفكري للطالب ناهيـك             
عن النظرة التي سيفرزها التأخر اليومي عن الطالب لدى بعض األساتذة، وكذلك لـم تكـن                

الطلبة على الغرف من حيث الكمية حيث كانت هناك عـشوائية فـي    هناك مالئمة في تقسيم     
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تقسيم الطلبة على الغرف من ناحية األعداد ومن حيث النوعية حيث تختلط االختـصاصات              
  .العلمية واألدبية في أغلب الغرف إن لم يكن جميعها

قوية جداً لقد كانت المشكالت التي يعاني منها بعض الطلبة على المستوى األمني    : أمنيـاً -ب
إذ أن بعضهم تعرض للتفتيش والمداهمة واالعتقال والتهديد من ِقبل الجيش الوطني والشرطة             
وقوات االحتالل وكذلك حدوث االنفجارات العديدة القريبة من األقسام الداخلية وخصوصاً في            

من الطلبة المبحـوثين  % ٦٨,٣ظل وجود مركز شرطة قريب جداً من األقسام الداخلية،وأكد     
أن الحراسة األمنية في القسم الداخلي غير كافية وهم ال يشعرون باألمان واالطمئنان في ظل               
عناصر الحراسة القليلة الموجودة في الوقت الحالي فضالً عن أن عناصر الحراسة الموجودة             

  .اليوم ال تمتلك أي سلطة أو استقالل أمني أو سياسي
ى أي دعم مالي حكومي يساعدهم فـي بعـض          تبين أن الطلبة ال يحصلون عل     : اقتصادياً-ج

المصاريف اليومية وهم أي الطلبة المبحوثين يثقلون كواهل عوائلهم ألخذ مـصاريفهم مـن              
اآلباء واإلخوة فضالً عن أن بعضهم يعمل من أجل الحصول على المال لتغطية المصاريف              

توفير أبسط احتياجاتهم   اليومية،ويتحمل الطلبة نفقات النقل ونفقات توفير المحروقات ونفقات         
  .األساسية خصوصاً في ظل عدم حصول الطلبة على أي مساعدات مالية تذكر

 إن معظم الطلبة عبروا عن ارتياحهم من الناحية االجتماعية إذ أنهم لم يواجهوا              :اجتماعياً-د
صعوبة كبيرة في التكيف مع مجتمع مدينة الموصل وال توجد مشكالت بين الطلبة الساكنين              

ي نفس الغرفة من حيث توزيع المهام وتقسيم األدوار وما شـابه ذلـك وكـذلك ال توجـد                   ف
مشكالت بين الطلبة والعوائل المجاورة للقسم الداخلي، إال أنه كانت هناك بعض المـشكالت              
البسيطة المتمثلة بعدم زيارة المسؤولين عن األقسام الداخلية للطلبة لالطالع علـى واقعهـم              

الً عن وجود بعض العوائل التي ال ترغب بوجود األقسام الداخلية بقربها            وحل مشكالتهم فض  
وذلك تحسباً للظروف األمنية واعتبار الطلبة غرباء في نظر بعـض العوائـل لـذلك كـان                 

من الطلبة الموجودين ضمن عينة البحث ال يشاركون أبناء المنطقة السكنية حيـث             % ٩١,٧
اح واألحزان ويرجع سبب ذلك كما أشارت الجـداول         يوجد القسم الداخلي في مناسبات األفر     

إلى طبيعة المجتمع الموصلي ونظرتهم إلى الشباب وخاصة أن هؤالء الشباب ليـسوا مـن               
مجتمع المدينة أي باعتبارهم غرباء عن المجتمع الموصلي وأشارت النـسبة األغلـب إلـى               

  .الطلبة من الناحية األمنيةتحسب أهالي المنطقة السكنية التي يوجد فيها القسم الداخلي من 



  
)١٠٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

لم تأخذ الجهات المسؤولة عن األقسام الداخلية بنظر االعتبار فرز التخصصات           : علمياً-هـ
العلمية عن األدبية عند تقسيم الطلبة على الغرف في القسم الداخلي وعانى أغلب الطلبة مـن                

ي القسم الـداخلي مـع      عدم مراعاة األساتذة في الكلية أو المعهد ألوضاعهم كطلبة يسكنون ف          
ذلك كانت نصف العينة تقريباً تجد في نفسها الكفاءة والقدرة على التميز عن أقرانها اآلخرين               
في المرحلة الدراسية،وتبين أخيراً أن الظروف الموجودة في القسم الداخلي لم تكن مالئمـة              

الجيدة وخدمات  للدراسة والمطالعة وذلك ألسباب عديدة منها ظروف اإلنارة واإلضاءة غير           
الكهرباء الرديئة وكثرة عدد الطالب في الغرفة الواحدة لذلك لم تكـن هنـاك أي ظـروف                 
مشجعة للدراسة ومثلت الظروف التي تم ذكرها مشكلةً وعائقاً كبيراً أمام الطلبة في مواصلة              

  .مشوارهم العلمي ومسيرتهم العلمية والدراسية
  : خدمياً-و

فوقع علـى عـاتقهم دفـع أجـرة         ) الوطني( وجود الكهرباء    عانى أغلب الطلبة من عدم     -أ
المولدات التي يشتركون معها لتوفير الكهرباء فأضيفت إليهم مصاريف أخرى يجب علـيهم             
دفعها ومع أنهم مشتركين مع مولدات خارجية إال أن بعضهم يعاني من رداءة مستوى اإلنارة              

  .واإلضاءة في القسم الداخلي
من المبحوثين إلى أنهم يعانون من مـشكلة عـدم          % ٦١,٧ماء أشار    بالنسبة لخدمات ال   -ب

  .توفر الماء في القسم الداخلي
يتحملون دفع نفقات النقل    % ٧٨,٣أما بالنسبة لخدمات النقل فكان معظم الطلبة ونسبتهم          -ج

  .من حسابهم الخاص حتى وإن كانت هناك وسائط نقل حكومية
للطلبة الساكنين في األقسام الداخلية غير جيـدة فـي          لقد كانت الخدمات الصحية المقدمة       -د

  .حالة تعرضهم لألمراض أو اإلصابات
بين نسبة من الطلبة الموجودين ضمن محيط العينة أن الجهات الحكومية المسؤولة عن              -هـ

األقسام الداخلية ال توفر شيئاً من وقود التدفئة والطبخ أو الكيزرات التي تعمل على الكهرباء               
افيء وأن هؤالء الطلبة يجلبونها من أهاليهم أو يشترونها مـن حـسابهم الخـاص أو                والمد

  .يشتركون لشرائها وذلك الرتفاع أسعارها
كانت المرافق الصحية الموجودة في األقسام الداخلية مع قلة عددها تفتقـر إلـى أبـسط                 -ز

مخصصين لتنظيف  الشروط الصحية وتكثر فيها األوساخ مع قلة عدد المنظفين الموجودين ال          
  .المرافق الصحية



  
)١١٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

   -:التوصيات والمقترحات: ثانياً
 يجب أن تكون هناك وسائط نقل مخصصة لطلبة األقسام الداخلية من القسم الداخلي إلى               -١

  .الجامعة وبالعكس وأن تخصص الجهات ذات العالقة باألقسام الداخلية مبالغ معينة لذلك
يدة لألقسام الداخلية حفاظاً علـى حيـاة الطلبـة           يجب أن تكون هناك حراسة مناسبة وج       -٢

 .الساكنين فيها خصوصاً في مثل هذه األوضاع التي يعيشها مجتمعنا في الوقت الحاضر

 يجب أن تتدخل الجهات الحكومية في مسألة الحد من االعتقاالت أو التفتيش أو ما شـابه                 -٣
م ومساندةً لهم إلكمال مـسيرتهم      ذلك من األمور التي يتعرض لها الطلبة، حفاظاً على حياته         

 .العلمية

 . وجوب مراعاة االختصاصات العلمية عند تقسيم الطلبة على الغرف في القسم الداخلي-٤

 ضرورة توفير خدمات الماء والكهرباء للطلبة وتحسين مـستوى الخـدمات الـصحية              -٥
 .ومراعاة توفير المرافق الصحية للطلبة من حيث العدد والشروط الصحية

 يجب أن يكون هناك دعم مالي مخصص لطلبة األقسام الداخليـة ولـو كـان بـسيطاً                  -٦
  .خصوصاً في ظل الغالء الذي يعيشه المجتمع العراقي اليوم

 -:هوامش البحث

  القرآن الكريم
 مطبعـة دار المعرفـة،     المشكالت االجتماعية في حضارة متبدلة،     عبد الجليل الطاهر،   -١

 .٢٣ص ،١٩٥٣ العراق، بغداد،
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@µÜÔnÈ¾a@‹a@pýØ“ß@ @
Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîãa‡îß@òaŠ†@@ @

@ @
‡¼a@†ìà«@‡à«*                                     †ìà«@ãìí@by** 

  
˜ƒÜ¾aZ@ @

تضمن البحث مشكلة من المشكالت التي تعاني منها األسرة العراقية بصورة عامـة             
وهي مشكلة االعتقال التي برزت بعد االحتالل األمريكي        . ورة خاصة واألسرة الموصلية بص  

للعراق والتي طالت الكثير من المواطنين وهذا المعتقل إما ان يكون أبـاً او االبـن األكبـر                  
ولهؤالء دور كبير في األسرة وفي إعالتها، وفي التنـشئة والتربيـة والتوجيـه والـسيطرة                

ت طويلة يؤدي الى مشكالت اجتماعية واقتصادية ونفسية        وفقدانهم عن طريق اعتقالهم ولفترا    
وتربوية وصحية وهذا ما تم كشفه من خالل بحثنا هذا الذي يعد اسهامة متواضعة من اجـل                 

 ومعالجتها العتبارها الركيـزة األساسـية        العراقية الكشف عن المشكالت التي تواجه األسرة     
  .للمجتمع

Problems of the families of detainees  
Afield study in the city of Mosul  

Lect. Mohamad M. Ahmad              Lect. Hatem Y. Mahmood 
Abstract 

The search of the problems suffered by the Iraqi family in grneral 
and family conductivity. in particular the problem of detention that have 
emerged after the U.S occupation of Iraq. which affected many citizen , 
the detainee win either be the father or the eldest son and have a major 
role in the family in support her up bringing of her children, their 
upbringing and guidance and control and loss by detention for long 
periods leads to social problems, psychological , eduational , health , and 
this what has uncoverd in our research, which is a modest contributin in 

                                           
  .جامعة الموصل/  كلية اآلداب / ماعقسم علم االجت/ مدرس  *

 .جامعة الموصل/  كلية اآلداب / قسم علم االجتماع/ مدرس  **
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order to detect problems facing the family and treatment to be 
considered the main pillar of the community.  

òß‡Ô¾aZ@ @
تعد ظاهرة الحروب واالحتالل العسكري من المشكالت الخطيرة التي تنعكس آثارها           
على المجتمع بأكمله لما يقوم به المحتل من خلخلة سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر بشكل              

اق فـي   كبير على أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، فقد افرز االحتالل األمريكـي للعـر            
 العديد من الظواهر والمشكالت التي انعكست سلباً علـى المجتمـع العراقـي              ٩/٤/٢٠٠٣

ومن ابرز تلك الظواهر، ظاهرة االعتقال التي طالت        . بصورة عامة واألسرة بصورة خاصة    
المواطنين دون تمييز، مما انعكس سلباً على اسر المعتقلين مسبباً الكثيـر مـن المـشكالت                

تصادية والنفسية والتربوية والصحية لتلك األسر، األمـر الـذي أدى الـى             االجتماعية واالق 
اذ ال يمكن ان تستقيم شؤون      . زعزعة استقرار األسرة وبالتالي انعكس على استقرار المجتمع       

المجتمع وينجو من مظاهر االنحالل والتصدع إال اذا استقر البناء األسـري، وقـد تـضمن                
ثين أساسيين تناول المبحث األول، اإلطار العام لمشكلة         جانب نظري ضم مبح    :البحث جانبين 

اما المبحث الثـاني فقـد تـضمن        . البحث، تحديد مشكلة البحث، وأهميته وأهدافه ومفاهيمه      
اما الجانب الميـداني    . موضوع االعتقال في سجون االحتالل وانعكاساته على اسر المعتقلين        

جراءات المنهجية للبحث والمبحث الثاني     فقد تضمن مبحثين أساسيين، ضم المبحث األول اإل       
  .الذي تضمن تحليل البيانات الخاصة بالبحث ونتائج وتوصيات البحث

Þëþa@Ý—ÐÛaZð‹ÄäÛa@kãb§a@@ @
Þëþa@szj¾aZszjÛa@òÜØ“¾@âbÈÛa@Šb ⁄a@@ @

üëcZ@szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥@@ @
، علـى   )١(دوليجاء االحتالل األمريكي للعراق مخالف لقواعد ومبادئ النظام العام ال         

الرغم من الذرائع والتبريرات التي أوجدتها اإلدارة األمريكية للعدوان على الشعب العراقـي             
والتي ثبت عدم مصداقيتها على ارض الواقع، ومنها امتالك العراق ألسلحة الدمار الـشامل              

ن كما ان اإلدارة األمريكية ادعت بـأن العـراقيين سـوف يـستقبلو            . )٢(وارتباطه بالقاعدة 
، ولكن على العكس استقبل العراقيين األمريكـان        )٣(األمريكان بالورود والترحيب والتصفيق   

بالمقاومة الوطنية التي جعلت مدرعاتهم محترقة وأشالئهم متناثرة ونفسياتهم مرهقة، األمـر            
الذي أدى الى بروز ظاهرة االعتقاالت في صفوف المواطنين دون تمييز حيث بدأت قـوات               

 زوراً  )باإلرهـابيين (داهمة البيوت والمحالت والدوائر واعتقال مـن تـصفهم          االحتالل بم 
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وبطالناً، دون اكتراث او خجل غير أبهة لما يترتب على مثل هذه الممارسات الالإنسانية من               
 ألدميتهم وذلك للمعاملة الوحشية التي تقابل المعتقل        وإهانةاضطهاد، وسلب لحرية المواطنين     

  . والضرب الذي يوجه اليهماإلهاناتيدي وتعصيب العيون، فضالً عن متمثلة في تكبيل األ
وهناك انعكاسات اجتماعية واقتصادية ونفسية وتربوية وصحية تترتب علـى اسـر            
المعتقلين لطول فترة اعتقال ذويهم ألن المعتقل قد يكون رب األسرة ومعيلها، وهو غالباً مـا     

 كما ان عدم إيجاد من يقوم مقامه يؤدي الى          .يشكل نظام السلطة في األسرة ومصدر ضبطها      
كثرة مشاكلها وتأثير ذلك على األحداث واألطفال األمر الذي يؤدي الى جنوحهم، وتـشردهم              
بسبب غياب السلطة في األسرة المتمثلة في األب واألخ األكبر، علما بأن تفكك األسرة يؤدي               

األسرة يؤدي الى استقرار المجتمـع      الى انعكاسات سلبية على المجتمع برمته، ألن استقرار         
وعدم استقرارها يؤدي الى عدم استقرار المجتمع، وهذا ما لفت نظرنا الى ضرورة دراسـة               

 ما  :ليحاول اإلجابة عن التساؤل التالي    هذه الظاهرة وانعكاساتها على األسرة، لهذا جاء بحثنا         
  . هي طبيعة مشكالت اسر المعتقلين في مدينة الموصل

bîãbqZc@@szjÛa@òîàç@ @
  :تبرز أهمية البحث في كونه

تناول موضوع األسرة باعتبارها الخلية األساسية للمجتمـع وباسـتقرارها يـستقر             .١
 .المجتمع وبالعكس

 .تناول مشكالت اسر المعتقلين، كون االعتقال ظاهرة وليدة االحتالل األمريكي .٢

فة الى المنظمـات    ايضا تنبع أهمية البحث كونه محاولة للفت أنظار الدولة باإلضا          .٣
 الخيرية الى ضرورة العناية بالمعتقـل واسـر       تالخاصة بحقوق اإلنسان والجمعيا   

 .المعتقلين للتخفيف من معاناة المعتقل وأسرته
brÛbqZ@szjÛa@Òa‡çc@@ @

يهدف البحث الى التعرف على طبيعة المشكالت التي تعاني منها اسر المعتقلين فـي              
  . الت بالظروف االجتماعية االقتصادية ألفرادها وعالقة هذه المشكمدينة الموصل 

bÈiaŠZszjÛa@áîçbÐß@‡í‡¥@@ @
من الضروري تحديد المفاهيم لما لذلك من دور في اإلشارة الى المعنى والمـضمون              
الذي يعنيه الباحث تفادياً من اختالط المضامين المتعددة التي قد يشملها المفهوم، لهذا سـنقوم      

   :لواردة في بحثنا وهيبتحديد ابرز المفاهيم ا
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كل موقـف اجتمـاعي   (  يحددها مدكور بأنها Social Problemالمشكلة االجتماعية  .١
 .)٤()يقتضي تغييراً الى أفضل

ظاهرة سلبية تجلب األذى والضرر لعدد كبير مـن أبنـاء           (كما حددها الحسن بأنها     
ها تنقذ األفراد من    المجتمع وتحتاج الى اتخاذ عمل جماعي لمواجهتها ووضع نهاية سريعة ل          

   . )٥()أدرانها وسلبياتها
أي موقف اجتماعي يؤثر على البناء االجتماعي ويحاول إعاقته         (وتحدد إجرائياً بأنها    
 . )عن القيام بوظائفه المناطة به

الحالة التي تسيطر فيها ( حدده أمين بأنه  Military occupationاالحتالل العسكري  .٢
  .)٦()ة ما سيطرة تامةقوة مسلحة أجنبية على منطق

لجوء دولة الى احتالل جزء مـن الدولـة األخـرى بالوسـائل             (وحدده الكيالي بأنه    
   .)٧(العسكرية وعن طريق الحرب إلكراهها على الخضوع لمشيئتها او تنفيذ التزاماتها

العدوان الذي شنته أمريكا وحلفائها على العراق واحتاللـه عـسكرياً           (ويحدد إجرائياً   
  . )منها إخضاعه وتنفيذه اللتزاماتهامحاولة 

جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة وأبنـاء        (  حددها غيث بأنها      Family :األسرة .٣
 . )٨()غير بالغين وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي

مجموعة اجتماعية تمتاز بالعيش في مسكن واحـد، وبالتعـاون          (وحددها سليم بأنها    
   .)٩()ا على البقاء والتجدد باإلنجاباالقتصادي، وقابليته

عالقة بين رجل وامرأة يقرها المجتمع وينـتج عنهـا أطفـال            (وتحدد إجرائياً بأنها    
 . )يقيمون في سكن مشترك

   Under arrest :المعتقل .٤

المعتقل لغة، امتسك واعتقل لسانه، امتسك، اذا لم يقدر على الكالم واعتقل، حبس عن            
   .)١٠(تعقله واعتقاله حبسهحاجته بعقله، وعقله و

كل من اعتقلته قوات االحتالل األمريكي سواء قام        (والمعتقل بالمفهوم اإلجرائي، هو     
  . )بأعمال مسلحة او لم يقم بعمل مسلح
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ïãbrÛa@szj¾aZ@µÜÔnÈ¾a@‹a@óÜÇ@ébØÈãaë@Þýnyüa@æìv@À@ÞbÔnÇüa@@ @
يد االحتالل االنكلـو امريكـي،    على ٩/٤/٢٠٠٣ في االحتالل األمريكي للعراق  بعد  

كمـا أكـدت    . واجه المحتل مقاومة شرسة من أبناء المجتمع العراقي وهو مصير كل محتل           
وبعد ظهـور المقاومـة     . )١١(األمم المتحدة على حق المقاومة للشعوب في الدفاع عن نفسها         

ـ          اوقعتهالعراقية الباسلة وما     دأت قـوات    من خسائر مادية ومعنوية لقوات االحتالل، فقـد ب
االحتالل األمريكي بحمالت االعتقاالت والمداهمات العشوائية التي استهدفت جميـع أبنـاء            

التي كانت بعيدة كل البعد عـن حقـوق اإلنـسان           والشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته،      
   .)١٢( بذلكالمتعلقة    واالتفاقيات والقوانين 

ألمم المتحدة لتقـديم المـساعدة      وقد صدرت تقارير عن الصليب األحمر وعن بعثة ا        
للعراق عن المعاملة السيئة للمعتقلين أثناء اعتقالهم حيـث البيـوت تقـتحم بـال مراعـاة                 
لالعتبارات االجتماعية واألخالقية وممتلكات تكسر او تحطم بل ان هناك تقارير تكشف عن             

يهم وراء ظهـورهم    سرقة نقود وحلي، وكانت القوات األمريكية تعتقل المشتبه فيهم وتقيد أيد          
 في البيـت     كافة وفي بعض األحيان تعتقل الذكور البالغين     . وتغطي وجوههم وتأخذهم بعيداً   

ن والمرضى ومعاملة المعتقلين معاملة ال إنـسانية مـن خـالل            ين والمعوق يبمن فيهم المسن  
  .)١٣(الالئقةالضرب والشتم وغيرها من األساليب غير 

ن في سجون االحتالل األمريكـي مـن انتهاكـات          وقل التي يواجهها المعت   ةاما المعانا 
لحقوقهم ابتداء من تعذيبهم وأهانتهم وسوء معاملتهم مروراً بعدم تحديد فترة االعتقال وعـدم              
توجيه تهمة اليهم، وعدم السماح لهم بتوكيل محامين او إبالغ أهلهم عن أحوالهم، والكثيـر               

 ١٩٤٩الل بما ورد في اتفاقية جنيف لـسنة        مما يتم خرقه وعدم االلتزام من قبل قوات االحت        
  .)١٤(المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

أصبح التهديد الجنسي أسلوباً شائعاً من اجـل انتـزاع المعلومـات مـن المعتقلـين                 
والموقوفين، وال تخفى فضيحة ابو غريب وما أحدثته من ضجة في العالم وما عبرت عنـه                

  . )١٥(الشعب العراقيمن انتهاك لحقوق اإلنسان بحق 
وكذلك ذكرت بعض التقارير عن حقوق اإلنسان بقيام السلطات األمريكيـة بترحيـل             

  .)١٦(بعض المعتقلين سراً وبشكل غير مشروع من بلد الى آخر
وعلى الرغم من كل ما تم ذكره عن وضع المعتقل فإن العتقالـه انعكاسـات علـى                 

عتقاالت خصوصاً أثناء الليل، والتي تعكس       الخوف والرعب نتيجة للمداهمات واال     اذأسرته  
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فقد يجري االعتقال باقتحام البيوت وتكسير وتفجير األبواب        . عدم احترام لإلنسان واإلنسانية   
وصوالً الى غرف النوم والتفتيش بهمجية، األمر الذي أدى الى إصـابة بعـض األطفـال                

  .)١٧(م األكبربصدمات نفسية من جراء مظاهر العنف هذه ضد والدهم او شقيقه
 وعندما يكون االعتقال لـألب او األخ األكبـر          )١٨(ان الذَكر هو العائل األول لألسرة     

 األمر الذي يدفع األسرة     توفير مواردها االقتصادية  وهم الذين يعيلون األسرة ويساهمون في       
 الى االستدانة مما يعرض األسرة الضطرابات مادية ناشئة عن توقف الدخل او نقصانه بفعل             

 اذا لم تستطيع مدخرات األسرة ان تواجه الموقف الجديـد الناشـئ عـن               والسيمااالعتقال،  
  .)١٩(اعتقال المعيل لألسرة وهو مصدر الدخل فيها او يسهم بشكل كبير في هذا الدخل

وكذلك فإن فقدان المعيل ولفترة طويلة وما يؤدي اليـه مـن عـدم تـوفير األمـن                  
سرب األطفال من المدارس، وبالتالي قد يؤدي ذلـك الـى          االقتصادي لألسرة قد يؤدي الى ت     

 ذلك فـإن فقـدان األب او األخ   فضالً عن، )٢٠(عمل الصبية وهي ظاهرة غير مرغوب فيها   
األكبر عن طريق اعتقاله يسهم ايضا في اإلخفاق في تنشئة األطفال على نحو مالئم ألن ذلك                

   .)٢١(تذيه الطفلاالعتقال يؤدي الى فقدان النموذج الذي يمكن ان يح
 ان األسرة تمثل بيئة ال تعوض بالنسبة للتربية بمعناها الدقيق ولتكييـف الطفـل               ذلك

ليصبح عضواً فعاالً في المجتمع، وتنمية شخصيته وقدراته الخاصة، ولكن المشكالت التـي             
 مشكلة االعتقال تؤدي الى اضطراب األسرة في بنائها وبالتالي عـدم        والسيماتعتري األسرة   

  .)٢٢(قدراتها على أداء وظيفتها بالشكل المناسب
ومن الواضح ان األطفال الذين ينشئون في أحضان أسرة سعيدة يتمتعـون بـصحة              

  الذي نفسية ووجدانية جيدة ولذلك فإن هذه الظروف وما يصاحبها من تعاسة نتيجة االعتقال            
   .)٢٣(يؤدي الى انعكاسات سلبية على األطفال

ين يكونون أرباب اسر وآباء لهم دور في توجيـه األبنـاء فـي              كما ان اغلب المعتقل   
   .)٢٤(مرحلة الطفولة والمراهقة والتي تعد من أهم المراحل العمرية لإلنسان

كما ان اعتقالهم سوف يؤدي الى التقصير في مجال التنشئة وتأمين ضرورات الحياة             
  .)٢٥(مما يدفع األبناء الى االنحراف

د ارتباط قوي بين جنوح األحـداث وعـدم اسـتقرار           وهناك دراسات أوضحت وجو   
األسرة وهذه الظروف كلها تشير الى عدم استقرار األسرة نتيجة لظروف االعتقال وغيـاب              

   .)٢٦(الموجه والمربي
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 الى ذلك التأثير على األبناء، فإن تغيب الرجل المتزوج عن األسرة عـن              فضالً عن 
ب والمعيل الحقيقي لألسرة، لذا باتت المـرأة        طريق اعتقاله يجعل من الزوجة هي األم واأل       

تتحمل أدواراً ثقيلة لم تكن تألفها فبدأت تترك أسرتها باحثة عن عمل بعـد غيـاب الـزوج                  
  .)٢٧(للحصول على مصدر للعيش

وجـد  يوأخيراً فإن االعتقال وما ينتج عنه من ظروف اقتصادية واجتماعية متأزمـة             
  .)٢٨(يفة والعدوانية بين أفراد األسرة الواحدةالبيئة المناسبة لنمو األفعال العن

@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@òîãa‡î¾a@òaŠ‡Ûa@ @
@Þëþa@szj¾a@ @

üëcZ@szjÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄a@@ @
QM@@@évèäßë@szjÛa@Êìã@ @

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية التـي تقـوم علـى جمـع الحقـائق                 
تفسيرها للتوصل الى نتائج أكثر تعميماً وهذا ما        والمعلومات عن مشكلة الدراسة ثم تحليلها و      

  .توخى البحث القيام به
 موضوع البحث هو الذي يحدد نوع المنهج وانسجاما مع موضوع بحثنا فقـد              :منهج البحث 

  :استخدمنا كل من
دراسة الحوادث والوقائع الماضية وتحليل حقـائق المـشكالت         ( وهو   :المنهج التاريخي   -  أ

   .)٢٩()تماعية التي شكلت الحاضراإلنسانية والقوى االج
الدراسة العلمية لظروف مجتمـع واحتياجاتـه بقـصد         ( وهو   : منهج المسح االجتماعي   - ب

 )  .٣٠()تصميم برنامج بنائي لتقدمه االجتماعي

تخمين او استنتاج ذكي يصوغه ويتبناه      ( تعرف فرضية البحث بأنها      :فرضيات البحث  -١
   .)٣١()الحقائق والظواهرالباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يالحظه من 

 طول فترة االعتقال تؤدي الـى مـشكالت اجتماعيـة           ان(  تم وضع فرضية رئيسة وهي      
  -: واشتق منها فرضيات فرعية وهي)واقتصادية ونفسية وتربوية وصحية ونفسية ألسرهم

 .هناك عالقة بين االعتقال وضعف التنشئة االجتماعية لألبناء داخل األسرة -١

  .لى عدم مشاركة أسرة المعتقل في أفراح ومناسبات اآلخرينيؤدي االعتقال ا -٢
هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها أسرة المعتقل وعدم زيارة المعتقل واالطمئنـان               -٣

 .عليه
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 . يؤثر االعتقال على المستوى الدراسي ألبناء المعتقلين -٤

 .يؤدي االعتقال الى خسائر مادية ألسرة المعتقل -٥

 . قال والمشكالت النفسية التي تصيب بعض أفراد األسرةهناك عالقة بين االعت -٦

 .هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال -٧
RM@szjÛa@pübªZ@ @
  . شملت عينة من اسر المعتقلين في مدينة الموصل:المجال البشري -١
 . انحصر في مدينة الموصل:المجال المكاني -٢

  .١/٥/٢٠٠٩  -١/١١/٢٠٠٨تدت فترة البحث من  ام:المجال الزماني -٣

أسرة وهـي مـن     ) ٥٠( لجأ الباحثان الى أسلوب العينة والتي بلغ حجمها          :حجم العينة  -٤
 .ن ممثلة لمجتمع البحثيوجهة نظر الباحث

 شملت األسر ممن طالت فترة اعتقال أبنائهم لمدة تزيـد           )٣٢()عمدية( العينة   :نوع العينة  -٥
 . ر فما فوق أشه) ٦(عن نصف سنة أي 

 : استعان الباحثان للحصول على بيانات البحث بالوسائل اآلتية:وسائل جمع البيانات -٦

أسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها الباحث بنفسه او بواسـطة البريـد            ( وهو   :االستبيان -١
 .)تكون منصبة حول معرفة الحقائق االجتماعية والظواهر االجتماعية

  . )٣٣(وضوع بحثنا بعد ان تم تعديلها حسب رأي الخبراءوقد تم صياغة األسئلة حول م
 .  طريقة التحقيق التي تتميز باالتصال وجها لوجه:المقابلة -٢

رصد السلوك الذاتي واالجتماعي الذي يمارسه األفراد بشكل فعلـي فـي            (  :المالحظة -٣
 . )الحياة اليومية والعملية

  :الوسائل اإلحصائية -٧
 ١٠٠  × الجزء=     النسبة المئوية  -١

                             الكل 
٢- ك× مج س =   الوسط الحسابي س  

                                 مج ك
  
   ك   ٢مج ح=            االنحراف المعياري  ع -٣

  )٣٤(مج ك                                          
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bîãbqZ@ïãa‡î¾a@szjÛa@wöbnã@ÝîÜ¥ë@‹Ç@@ @
 :نات األوليةالبيا - ١

  يوضح الخلفية االجتماعية ألسر المعتقلين ) ١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  الخلفية االجتماعية

  %٦٤  ٣٢  حضري
  %٣٦  ١٨  ريفي
  %١٠٠  ٥٠  المجموع

تبين من الجدول أعاله ان غالبية أفراد العينة ينحدرون من خلفيات حـضرية حيـث               
ون الموصل تعد مدينة حضرية، وسـجل نـسبة         وذلك شيء طبيعي ك   %) ٦٤(بلغت نسبتهم   

من أفراد العينة ينحدرون من خلفيات ريفية نتيجة الهجرة من الريف الى المدينـة              %) ٣٦(
  .لتردي أوضاع الريف وكثرة فرص العمل في المدينة

  يوضح مهن المعتقلين ) ٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  مهنة المعتقل

  %٣٦  ١٨  موظف
  %٢  ١  عقد/ موظف 
  %٦٢  ٣١  كاسب

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
  

هم كسبة يحصلون علـى لقمـة       %) ٦٢( ان غالبية المعتقلين     أعالهتبين من الجدول    
العيش باألعمال الحرة التي تكون محالت تجارية او أسواق او أي عمل يكسبه أجرة يوميـة                

 فـإن أي    او شهرية ويتضح من هذا غالبية األسر تعتمد في معيشتها على العمـل اليـومي              
انقطاع لهذا المصدر من الدخل يؤدي الى انخفاض المستوى المعاشي لألسرة وبما ان غالبية              
المعتقلين كسبة فهذا يعني ان اعتقالهم يؤثر اقتصادياً على األسرة األمر الذي يثقـل كاهلهـا                

  %) .٢(ونسبة موظفي العقود %) ٣٦(وبلغت نسبة المعتقلين من الموظفين 
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  ح طبيعة سكن اسر المعتقلين يوض) ٣(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  طبيعة السكن

  %٦٠  ٣٠  ملك
  %٤٠  ٢٠  إيجار

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
تعود اليهم ملكيـة الـسكن      %) ٦٠(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

لحال في باقي   األمر الذي يقلل من معاناتهم وعدم لجوئهم الى دفع إيجار لقاء سكنهم كما هو ا              
ممـا يثقـل كاهـل األسـرة        %) ٤٠(نسبتهم  الذين يسكنون دور مؤجرة وبلغت      اسر العينة   

  . بضرورة تأمين اإليجار باإلضافة الى إشباع االحتياجات األخرى
  

  يوضح ترتيب المعتقل في األسرة ) ٤(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  ترتيب المعتقل

  %٦٢  ٣١  رب األسرة
  %٢٤  ١٢  ر االبن األكب

  %١٤  ٧  االبن األصغر
  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

  
هم أرباب األسر والمعيلين لهـا      %) ٦٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية المعتقلين        

من اسر المعتقلين أجابوا بأن     %) ٢٤(والمسؤولين عن تلبية وإشباع احتياجات األسرة ونسبة        
  .االبن األصغر هو المعيل لألسرةأجابوا بأن %) ١٤(االبن األكبر هو المعيل، ونسبة 

يتضح مما تقدم ان غالبية المعتقلين هم أرباب اسر ومعيلين لها ويقع علـى عـاتقهم                
إدارة البيت واإلشراف والتوجيه والتنشئة االجتماعية وان اعتقالهم يـشكل مـشكلة بالنـسبة           

  . الخ ...ألسرهم من كل النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية
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  يوضح مكان االعتقال ) ٥(ل جدو
  النسبة المئوية  التكرارات  مكان االعتقال 

  %٦٨  ٣٤  المنزل
  %٢  ١  مؤسسة حكومية

  %٣٠  ١٥  الشارع
  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

تم اعتقالهم مـن المنـزل وهـذه        %) ٦٨( ان غالبية المعتقلين     )٥(الجدول   تبين من   
ة، األمر الذي يؤدي الى ترويعهم وينعكس       االعتقاالت تكون دائماً في الليل وأمام أفراد األسر       

سلباً على نفسياتهم وكذلك يعد االعتقال بهذه الطريقة انتهاك صريح لحقوق اإلنسان بصورة             
عامة وحقوق األسرة بصورة خاصة التي أقرتها األديان والقوانين الدولية والتي من حقها ان              

ونسبة %) ٢(المؤسسات الحكومية   وبلغت نسبة الذين تم اعتقالهم في       . تعيش آمنة ومحترمة  
وهي نسبة ال يستهان بها، وهذا االعتقال يكـون نتيجـة           %) ٣٠(الذين اعتقلوا في الشوارع     

لالعتقال العشوائي المصاحب النفجار سيارة او عبوة ناسفة او اشتباكات بين األجهزة األمنية             
 المعتقلـين تبـين ان       ألسـر  )٣٥(والمسلحين، فضالً عن ذلك من خالل مالحظاتنا ومقابالتنا       

 والضرب الوحشي وإطالق الكالب البوليسية عليهم وهذا       باإلهانةاعتقال ذويهم كان مصحوباً     
ال يقتصر على المعتقل فقط وانما يشمل أفراد أسرته وفي أحيان كثيرة يتم قتل احـد أفـراد                  

  . األسرة او جميعهم
  يوضح مدة االعتقال) ٦(جدول 

  نسبة المئويةال  التكرارات  مدة االعتقال 

  %٢٠  ١٠   أشهر ٩ – ٦
١٤  ٧  ١٣- ١٠%  
١٢  ٦  ١٧- ١٤%  
٤  ٢  ٢١- ١٨%  
٨  ٤  ٢٥- ٢٢%  
  %٤٢  ٢١   فما فوق- ٢٦

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
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   شهراً فما  ٢٦(بلغت مدة اعتقالهم    %) ٤٢( ان غالبية المعتقلين     أعالهتبين من الجدول    
اً خاصة عدم وجـود مـدة        حيث كلما طالت فترة االعتقال تزداد أوضاع أسرهم سوء         )فوق

 نـسبة   ) أشـهر  ٩ – ٦( :في حين توزعت مدة االعتقال على النسب التالية       . محددة لالعتقال 
%) ٤(نسبة  ) ٢١-١٨(و  %) ١٢(نسبة  ) ١٧-١٤(و  %) ١٤(نسبة  ) ١٣-١٠(و  %) ٢٠(

 ألسر المعتقلـين تبـين ان       )٣٦(، واستنادا الى مالحظاتنا ومقابالتنا    %)٨(نسبة  ) ٢٥-٢٢(و  
، مـشتبه بهـم، مجـرد استفـسار،          ووشاية كيدية  خبار كاذبة أاالعتقال تنوعت بين    أسباب  

  .اعتقاالت عشوائية، عسكري سابق، بدون سبب
  يوضح عدد أبناء المعتقلين ) ٧(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  عدد األبناء

٤٢,٢  ١٦  ٤-١%  
٥٢,٦  ٢٠  ٨-٥%  
٥,٢  ٢  ١٢-٩%  

  %١٠٠  ٣٨  المجموع 
    من اسر المعتقلين عدد أبنائهم محصورين     %) ٤٢,٢( أعاله ان نسبة     تبين من الجدول  

وهي أعلى نسبة األمر الذي يثقل كاهـل        ) ٨-٥(عدد أبنائهم من    %) ٥٢,٦(ونسبة  ) ٤-١(
الزوجة من خالل صعوبة إشباع احتياجات األبناء وعدم قدرتها على فرض سلطتها علـيهم              

من أفـراد العينـة     %) ٥,٢(ل وأخيراً فإن نسبة     كما هو الحال فيما اذا كان الزوج غير معتق        
وبانحراف معياري  ) ٥(، وبلغ الوسط الحسابي لعدد األبناء       )١٢-٩(انحصر عدد أبنائهم بين     

)٢,٣.(  
  يوضح الحالة االقتصادية ألسر المعتقلين) ٨(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  الحالة االقتصادية

  %٤  ٢  جيدة
  %٥٠  ٢٥  متوسطة
  %٤٦  ٢٣  ضعيفة

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
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من اسـر المعتقلـين حـالتهم االقتـصادية         %) ٥٠( ان نسبة    أعالهتبين من الجدول    
مل الخبز، فـضالً    تعمتوسطة وذلك بقيام الزوجة بالعمل داخل المنزل سواء كان خياطة او            

 من%) ٤٦(نسبة  بينما كانت    ،)٣٧(عن قيام األبناء بالعمل خارج المنزل لسد حاجيات األسرة        
  أفراد العينة حالتهم 
وهذا أمر طبيعي كون ان غالبية المعتقلين هم كسبة وليس لـديهم دخـل               االقتصادية ضعيفة 

 وهذا يدل على مدى تأثير االعتقـال علـى          )يوضح مهن المعتقلين  ) ٢(انظر جدول   ( ثابت
األسرة اقتصادياً خاصة وان أفراد أسرة المعتقل يجدون صعوبة في الحصول علـى العمـل             

من %) ٤(لك الرتفاع نسبة البطالة خاصة بعد االحتالل األمريكي، وأخيراً جاءت نسبة                وذ
  . اسر المعتقلين حالتهم االقتصادية جيدة

  المبحث الثاني 

  تحليل البيانات التخصصية للبحث

   المشكالت االجتماعية:أوالً

  يوضح شعور األسر بأن لآلخرين دور في االعتقال ) ٩(جدول 
اآلخرين في شعرت بتدخل 

  االعتقال 

  النسبة المئوية  التكرارات

  %٥٨  ٢٩  نعم
  %٤٢  ٢١  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أعربوا بأن لآلخرين دور فـي      %) ٥٨( ان غالبية اسر المعتقلين      )٩(جدول  تبين من   

 االحـتالل  قـوات اعتقال ذويهم وهذا يعود الى وجود بعض النفوس الضعيفة التـي تـزود           
م لقاء ثمن بخس، فعندما ال يجد المتعـاون مـع االحـتالل أسـماء               باألسماء وتتعاون معه  

للمقاومين يقوم بإعطاء أسماء بطريقة عشوائية او توجد بينهم عداوة شخصية لكـي يثبـت               
وهذا األمر مخالف لتعاليم الـدين      . جدارة في اإلخبار عن اإلرهابيين كما يسميهم األمريكان       

م تقديم العون والمساعدة للمحتلين بل مقـاومتهم        اإلسالمي وكل الديانات التي تحث على عد      
بكل مـا يملكـون حتى لو اقتصرت المقاومة على الكالم او مقاومتهم بالقلب وذلك اضعف              
اإليمان، وهذا الشعور من قبل األسرة المذكور آنفا يجعل األسرة فـي حالـة عزلـة عـن                  
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اآلخرين وعدم الثقة بهم وما   اآلخرين والتخوف من إقامة عالقة معهم وذلك راجع الى الشك ب          
لذلك من أثار سلبية على األسرة من حيث ضعف عالقاتها االجتماعية الخارجية وما ينطوي              
على ذلك من آثار نفسية على األسرة بصورة عامة السيما وان اغلب المعتقلين اعتقلوا فـي                

  . )يوضح مكان االعتقال) ٥(انظر جدول (منازلهم 
  الجتماعية للمعتقل يوضح الحالة ا) ١٠(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  الحالة االجتماعية

  %٨٤  ٤٢  متزوج
  %١٦  ٨  أعزب
  -  -  مطلق
  -  -  أرمل
  %١٠٠  ٥٠  المجموع

في حين ان نسبة    %) ٨٤(تبين من الجدول أعاله ان غالبية المعتقلين من المتزوجين          
 متزوجين فإن هذا األمر قـد       من المعتقلين غير متزوجين وبما ان غالبية المعتقلين       %) ١٦(

 تمثلت هذه المشاكل بحدوث خالفات بين زوجة المعتقل وأهله،          )٣٨(يؤدي الى حدوث مشاكل   
توتر العالقات بين أسرة المعتقل وأسرة زوجته وأخيراً مطالبـة أهـل الزوجـة بـالطالق                

القتصادي باإلضافة الى ذلك فإن كونهم متزوجين فهذا يؤثر حتماً على الجانب االجتماعي وا            
  . والنفسي والصحي وهذا مبين في المباحث الخاصة بمشكالت اسر المعتقلين

  يوضح مشاركة أسرة المعتقل في المناسبات ) ١١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات عدم المشاركة في المناسبات

  %٨٢  ٤١  نعم
  %١٨  ٩  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أدى اعتقال ذويهم الى عـدم    %) ٨٢(تقلين   ان غالبية اسر المع    اعالهتبين من الجدول    

،  دائمـة  مشاركتهم في أفراح وأحزان األقارب واألصدقاء على اعتبار انهم في حالة حـزن            
السيما ان مشاركتهم في أفراح اآلخرين قد يعرضهم لالنتقاد من قبل األقـارب والجيـران                

هـا مـع األقـارب      واألصدقاء، األمر الذي يؤدي الى انعزال أسرة المعتقل وضعف عالقات         
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من اسر المعتقلين شاركوا األقارب واألصدقاء مناسباتهم       %) ١٨(وغيرهم، في حين ان نسبة      
على الرغم من اعتقال ذويهم ألنهم يعتقدون بأن ما حصل هو قدر مكتوب عليهم وهذا يرجع                

ال الى  يؤدي االعتق ( وهذا ما يؤيد الفرضية القائلة       )٣٩(الى قوة الوازع الديني لدى هذه األسر      
  .)عدم مشاركة األسرة في أفراح ومناسبات اآلخرين

  يوضح تغيير سكن اسر العينة ) ١٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  غيرت منطقة السكن

  %٢٨  ١٤  نعم
  %٧٢  ٣٦  ال 

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
لم يغيروا منطقة سكنهم وذلك     % ٧٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

 قدرتهم على ترك منازلهم والسكن في منطقة أخرى، األمر الذي يزيـد مـن تكـاليف                 لعدم
األسرة من خالل دفعها لإليجار باإلضافة الى قلة المنازل المعدة لإليجار، في حين ان نـسبة         

من اسر المعتقلين غيروا مكان سكنهم يعود ذلك الى الخوف على مـا تبقـى مـن                 %) ٢٨(
مداهمات المستمرة لألسرة وما يترتب على ذلك هذا أضرار بالغـة           أبنائهم من االعتقال او ال    

  .لها، السيما ان المداهمات غالباً ما تكون ليالً
  يوضح صعوبة زيارة المعتقل) ١٣(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  وجود صعوبة في زيارة المعتقل

  %٩٠  ٤٥  نعم
  %١٠  ٥  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
يواجهون صـعوبات عنـد     %) ٩٠(ن غالبية اسر المعتقلين      ا أعالهتبين من الجدول    

قيامهم بزيارة معتقليهم ومعرفة أحوالهم واالطمئنان عليهم وتمثلت هـذه الـصعوبات بعـدم              
وجود مال كافي لزيارة المعتقل وتردي الوضع األمني باإلضافة الى المعاملة السيئة ألسـر              

 فـي حـين ان      )٤٠(ن المعتقل للقيام بزيارته   المعتقالت، وأخيراً عدم معرفة مكا     المعتقلين في   
من اسر المعتقلين ال يواجهون صعوبات عند زيارة ذويهم وهـذا مـا يؤيـد               %) ١٠(نسبة  
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هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها أسرة المعتقل وعـدم زيـارة             (فرضية البحث القائلة    
  . )المعتقل واالطمئنان عليه
  نشئة االجتماعية لألبناء يوضح اثر االعتقال على الت) ١٤(جدول 

  النسبة المئوية  التكراراتاثر االعتقال على التنشئة االجتماعية 

  %٥٦  ٢٨  نعم
  %٤٤  ٢٢  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أجابوا بأن االعتقال اثر علـى      %) ٥٦(تبين من الجدول أعاله بأن اغلب اسر المعتقلين         

يوضـح  ) ٤(انظـر جـدول     (لين أرباب اسر    التنشئة االجتماعية لألبناء، السيما ان اغلب المعتق      
، وما لرب األسرة من دور كبير في تنشئة األبناء، ففي السنتين األولى والثانيـة               )ترتيب المعتقل 

يكون األبناء تحت إشراف ورعاية األم ولكن في السنة الثالثة فما فوق فإنه لألب دور كبير فـي                  
ستمرار من خالل السلطة التي يتمتع بها وهذا ما         تنشئتهم وتعليمهم ما لهم وما عليهم ومتابعتهم با       

من اسر المعتقلين لم يـؤثر االعتقـال   %) ٤٤(وبلغت نسبة . يصعب على زوجة المعتقل تحقيقه 
على تنشئة أبنائهم وذلك لتدخل بعض األقارب األعمام واألخوال في متابعة وتوجيه األبناء للصلة 

هناك عالقة بـين االعتقـال وضـعف        (فرضية القائلة   القرابية التي يتمتعون بها وهذا ما يؤيد ال       
ونتج عن ضعف التنشئة االجتماعية ظهور عدة سلوكيات موضـحة          ) التنشئة االجتماعية لألبناء  

  .في الجدول التالي
  يوضح ظهور سلوكيات على أبناء المعتقلين) ١٥(جدول 

التسلسل   ما هي السلوكيات التي ظهرت بعد االعتقال

  المرتبي

النسبة   التكرارات

  المئوية

  %٦٤  ١٨  ١  هروب األبناء من المدرسة
  %٥٧  ١٦  ٢  مصاحبة أصدقاء السوء

  %٣٢  ٩  ٣  التدخين
  %٢٨,٥  ٨  ٤  العمل المبكر للصبية

  %٢٥  ٧  ٥  الكذب
  %١٠,٧  ٣  ٦  االنطواء على النفس

  %٧  ٢  ٧  القيام بأعمال عدوانية ضد اآلخرين
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لتنشئة االجتماعية لألبناء مـن خـالل        ان االعتقال اثر على ا     )١٥(الجدول  تبين من   
ظهور هذه السلوكيات والتي تمثلت بهروب األبناء من المدرسة والتي احتلت المرتبة األولى             
في التسلسل المرتبي ويعود ذلك الى عدم متابعة األسرة لألبناء دراسـياً وأحيانـاً تـضطر                

واحتلـت  .  إلشباع احتياجاتهـا   األسرة الى دفع أبنائها للعمل لكي يتوفر لألسرة المال الكافي         
المرتبة الثانية مصاحبة أصدقاء السوء وهو أمر خطير لما لهم من تأثير في زرع السلوكيات               
السيئة في نفوسهم ومن ثم الخروج عن كل ما هو مألوف، كما احتل قيام األبنـاء بالتـدخين                  

أمين شراء السكائر، امـا     د يجر األبناء الى سرقة األموال لت      ـالمرتبة   الثالثة، األمر الذي ق      
المرتبة الرابعة فكانت لعمل األبناء في سن مبكر مما يضطرهم الى ترك الدراسـة أوالً ثـم                 
تعلم سلوكيات غير مرغوب بها، واحتل الكذب المرتبة الخامسة والذي يعد أساس كل أمـر               

ادسة وهـذا   يؤدي الى االنحراف، كما احتل انطواء أبناء المعتقلين على أنفسهم المرتبة الـس            
ناجم عند شعورهم بالنقص وبأنهم اقل من اآلخرين، مما يحدد مـن عالقـاتهم االجتماعيـة                
وأخيراً جاء في المرتبة السابعة قيام األبناء بأعمال عدوانية ضد اآلخرين وذلك لغياب سلطة              

  . )إخبار كيدية(األب او كمحاولة لالنتقام من المجتمع خاصة اذا كان سبب االعتقال 
   المشكالت االقتصادية:اًثالث

  يوضح دور المعتقل في إعالة األسرة ) ١٦(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  للمعتقل دور في إعالة األسرة

  %٩٨  ٤٩  نعم
  %٢  ١  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
أعربوا بأن لمعتقلـيهم دور     %) ٩٨(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

، وهذا واضح حيث ان اغلب المعتقلين أرباب اسر او األبناء الكبـار             كبير في إعالة األسرة   
 )٤١( وباعتقالهم تبين من خالل مالحظتنا ومقابالتنـا )يوضح ترتيب المعتقل ) ٤(انظر جدول   (

ان أسرهم تعاني من صعوبة إشباع احتياجات األسرة الرتفاع األسعار وعدم وجـود دخـل               
حتاج الى اكثر من معيل لتوفيرها، باإلضافة الى عـدم          ثابت وكثرة متطلبات الحياة التي قد ت      

  .) الخ٠٠٠ تبديل أثاث المنزل – شراء سيارة –بناء منزل جديد (تحقيق بعض المشاريع 
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وذلك نـاتج عـن     %) ٢(ولم يسجل عدم تأثير المعتقل في إعالة األسرة سوى نسبة           
  .خروج الزوجة واألبناء للعمل لسد النقص الحاصل في الدخل

  يوضح حدوث سرقات عند االعتقال ) ١٧(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  حدوث سرقات عند االعتقال

  %٦٦  ٣٣  نعم
  %٣٤  ١٧  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
تعرضوا للسرقة عند اعتقال    %) ٦٦(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

مسروقة باألموال، والمجـوهرات،    قوات االحتالل واألجهزة األمنية لذويهم، وتمثلت المواد ال       
مستندات، هويات أحوال مدنية وشهادة الجنسية العراقية وأجهزة الحاسبة االلكترونية وأجهزة           

 باإلضافة الى ذلك فإن مداهمة المنزل تتضمن كسر لألبواب واألثاث المنزلـي             )٤٢(الموبايل
ـ             ة حيــث يقــوم     وبعض الحاجات الثمينة بل ان هناك خسائر حتى في المـواد التمويني

جنــود االحتالل بالبحث عن األسلحة في أكياس الطحين والرز والسكر بعد إتـالف هـذه               
األكياس بمحتواها وهذا ينعكس سلباً من خالل تعرض األسرة الى خسائر مادية جسيمة، اما              

من اسر المعتقلين لم يتعرضوا للسرقة او كسر        %) ٣٤( وسجلت نسبة    )٤٣(بالسرقة او بالكسر  
يؤدي االعتقال الى خـسائر ماديـة       ( المنزل وهذا ما يؤكد صدق فرضية البحث القائلة          أثاث

  .)ألسرة المعتقل
  يوضح حصول األسرة على مساعدات مالية) ١٨(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  حصلت األسرة على مساعدات

  %٧٢  ٣٦  نعم
  %٢٨  ١٤  ال

  %١٠  ٥٠  المجموع
حصلوا على مساعدات مالية    %) ٧٢( اسر المعتقلين    تبين من الجدول أعاله ان غالبية     

 باإلضافة  )منظمات حقوق اإلنسان والجوامع   (من جهات متعددة تمثلت بالجهات الغير رسمية        
الى األقارب واألصدقاء في حين ان الجهات الرسمية لم تقدم أي مساعدة ألسـر المعتقلـين                

ي ظل ظروفهم الصعبة التـي يعـانون   الذين بأمس الحاجة لمد يد العود والمساعدة، السيما ف     
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من اسر المعتقلين لم يحصلوا على أي مساعدات مالية مـن           %) ٢٨(في حين ان نسبة     . منها
 اذا ما تلقوا أي مـساعدة مـن         واإلهانةأي جهة كانت وذلك نتيجة لتعففهم وشعورهم بالذل         

  .جهات غير رسمية
   الجانب التربوي :ثانيا

  اسر المعتقلين يوضح وجود طلبة في ) ١٩(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  وجود طلبة في األسرة

  %٩٠  ٤٥  نعم
  %١٠  ٥  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
لديهم أبنـاء طـالب فـي       %) ٩٠(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

المدارس والمعاهد والجامعات، مما يثقل كاهل األسرة اقتصادياً بضرورة تأمين احتياجـات            
  .من اسر المعتقلين ليس لديهم أبناء طالب%) ١٠(اسة، في حين ان نسبة الدر

  يوضح تأثير االعتقال على المستوى الدراسي لألبناء ) ٢٠(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  اثر االعتقال على مستوى األبناء دراسياً

  %٨٢,٣  ٣٧  نعم
  %١٧,٧  ٨  ال

  %١٠٠  ٤٥  المجموع
  

اثر اعتقال ذويهـم علـى      %) ٨٢,٣( غالبية اسر المعتقلين     تبين من الجدول أعاله ان    
المستوى الدراسي ألبنائهم، األمر الذي اضطر البعض منهم الى ترك الدراسـة وااللتحـاق              
بالعمل لكي يساعد األسرة نتيجة لفقدان المعيل، مما ينعكس على مستقبل األبنـاء الدراسـي               

ن الظروف التي تمر بها أسـرهم والحالـة         وحتى الذين لم يتركوا الدراسة من اجل العمل فإ        
اما نسبة اسر المعتقلـين     . النفسية المسيطرة على أفراد األسرة سيحول دون تفوقهم الدراسي        

وذلك يعود لوجود أبناء    %) ١٧,٧(الذين لم يؤثر اعتقال ذويهم على مستوى أبنائهم الدراسي          
  .ألخوالكبار يعيلون األسرة فضالً عن تلقي مساعدات من األعمام وا

  



  
)١٣٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

   الجانب النفسي والصحي:رابعاً

  يوضح تأثير االعتقال على نفسية اسر العينة ) ٢١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  اثر االعتقال على نفسية أفراد األسرة

  %٩٢  ٤٦  نعم
  %٨  ٤  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
ت نفـسية   يعانون من مشكال  %) ٩٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

نتيجة العتقال ذويهم، يعود ذلك الى الطريقة التي تم بها االعتقال وما يتعرض لـه أهـالي                 
 موجهة للمعتقلين في السجون وما سوف يحصل        إهانات وما يشاهدونه من     إهانةالمعتقلين من   

لألسرة بعد اعتقال المعيل، وتمثلت هذه الحاالت النفسية بـشعور أفـراد األسـرة بالكآبـة                
باط وسرعة الغضب والكوابيس المفزعة واألرق والشرود الذهني المستمر،  فضالً عن            واإلح

تعرض بعض اسر المعتقلين الى قيام جنود االحتالل وبعض األحيان األجهزة األمنية تقتـل              
من اسـر المعتقلـين     %) ٨( وبلغت نسبة    )٤٤(بعض أفراد األسرة عند قيامهم بعملية االعتقال      

وهذا ما يؤكد صحة فرضية بحثنا القائلـة        . قال على نفسية أفرادها   ممـن لـم يؤثـر االعت   
  . )هناك عالقة بين االعتقال والمشكالت النفسية التي تصيب أفراد األسرة(

  يوضح إصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال) ٢٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  إصابة احد أفراد األسرة بمرض

  %٣٤  ١٧  نعم
  %٦٦  ٣٣  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
من اسر المعتقلين أصـيب احـد أفرادهـا         %) ٣٤( تبين من الجدول أعاله ان نسبة       

بمرض عضوي بعد اعتقال ذويهم، السيما وان اغلب األمراض مصدرها الخـوف والقلـق              
من اسر المعتقلين لـم     %) ٦٦(النفسي وهذا ما تتعرض له اسر المعتقلين، في حين ان نسبة            

د أفرادها أي مرض عضوي، وبما ان غالبية اسر العينـة لـم يـصابوا بمـرض                 يصب اح 
هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفـراد        (عضوي فهذا يعني عدم صحة فرضية البحث        

 والذين تعرضوا لإلصابة باألمراض يواجهون صعوبة       )األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال    
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ألطباء فضالً عن هجـرة غالبيـة األطبـاء         الحصول على األدوية وغالء أجورها وأجور ا      
  .الكفوئين، مما يثقل كاهل األسرة خاصة وانها فاقدة لمعيلها

  :نتائج البحث

%) ٦٤(تبين ان غالبية أفراد العينة ينحدرون من خلفيات حضرية بلغت نسبتهم  .١
ينحدرون من خلفيات ريفية نتيجة الهجرة من %) ٣٦(كون الموصل مدينة حضرية، ونسبة 

 . الريف أحوالف الى المدينة وسوء الري

من المعتقلين هم كسبة يحصلون على لقمة العيش بقيامهم بأعمال %) ٦٢(تبين ان  .٢
حرة وبهذا فإن غالبية اسر المعتقلين يعتمدون في معيشتهم على العمل اليومي، وانقطاع هذا 

وموظفي %) ٣٦(العمل يؤثر سلباً على المستوى المعاشي لألسرة، وبلغت نسبة الموظفين 
 %).٢(العقود 

أرباب اسر والمعيلين لها تقع على عاتقهم %) ٦٢(تبين ان غالبية المعتقلين  .٣
%) ٢٤(مسؤولية التنشئة االجتماعية والتوجيه، بينما كان المعتقلين من االبن األكبر بنسبة 

 %).١٤(واالبن األصغر 

 ما تكون ليالً مما يردع اعتقلوا من بيوتهم وغالباً%) ٦٨(تبين ان غالبية المعتقلين  .٤
وفي الشارع %) ٢(أفراد األسرة خاصة الصغار، وبلغت نسبة المعتقلين من دوائر حكومية 

)٣٠.(% 

أعربوا بأن لآلخرين دور في اعتقال ذويهم %) ٥٨(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٥
 وذلك يرجع الى وجود عداوة شخصية او للحصول على ثمن بخس عندما يقومون بإعطاء

 .أسماء كاذبة لقوات االحتالل واألجهزة األمنية

األمر الذي ينعكس على اسر المعتقلين فتصبح في حالة عزلة عن اآلخرين وتخوفهم من 
من اسر المعتقلين لم يشعروا بتدخل اآلخرين في %) ٤٢(وبلغت نسبة . إقامة عالقات معهم

  .اعتقال ذويهم
عتقال ذويهم الى عدم مشاركتهم في أدى ا%) ٨٢(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٦

أفراح وأحزان األقارب واألصدقاء على اعتبار انهم في حالة حزن وقد يعرضهم المشاركة 
في المناسبات لالنتقاد، األمر الذي يضعف عالقات األسرة الخارجية وهذا ما يؤيد صحة 

 ).خرينيؤدي االعتقال الى عدم مشاركة األسرة في أفراح ومناسبات اآل(الفرضية 



  
)١٣٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISQ@H@@L@â‹«QTSR@ç@O@@Þëüa@æìãb×RPQPâ 

يواجهون صعوبات عند قيامهم بزيارة %) ٩٠(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٧
معتقليهم واالطمئنان عليهم لعدم توفر المال الكافي وتردي الوضع األمني والمعامل السيئة 

هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها (عند قيامهم بالزيارة وهذا ما يؤيد صحة الفرضية 
 ). م زيارة المعتقل واالطمئنان عليهأسرة المعتقل وعد

اثر اعتقال ذويهم على تنشئة أبنائهم السيما %) ٥٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٨
أرباب اسر لما لألب من دور كبير في تعليم وتوجيه ومتابعة األبناء ) المعتقلين(وان اغلبهم 

حقيقه، وبلغت نسبة من خالل السلطة التي يتمتع بها وهذا يصعب على زوجة المعتقل ت
 لتدخل بعض األقارب أبنائهممن اسر المعتقلين لم يؤثر اعتقال ذويهم على تنشئة %) ٤٤(

هناك عالقة بين االعتقال وضعف التنشئة (كاألعمام واألخوال وهذا ما يؤيد صدق الفرضية 
 ).االجتماعية لألبناء

ة نتيجة العتقال يعانون من مشكالت نفسي%) ٩٢(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٩
ذويهم، وتمثلت هذه الحاالت بشعور األفراد بالكآبة واإلحباط وسرعة الغضب والكوابيس 
المفزعة واألرق والشرود الذهني المستمر، فضالً عن تعرض بعض اسر المعتقلين الى قيام 

الهم جنود االحتالل وبعض األحيان األجهزة األمنية بقتل احد او جميع أفراد األسرة عند اعتق
من اسر المعتقلين لم يؤثر اعتقال ذويهم %) ٨(مما يؤثر على نفسية أفرادها، وبلغت نسبة 

هناك عالقة بين االعتقال والمشكالت النفسية (على نفسية أفرادهم وهذا يؤكد صحة الفرضية 
 ).التي تصيب أفراد األسرة

 عضوي لم يصب احد أفرادها بأي مرض%) ٦٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٠
أصيب احد أفرادها بمرض عضوي يدل هذا على عدم صحة فرضية %) ٣٤(وان نسبة 

هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد (   . البحث
 ).االعتقال

اثر اعتقال ذويهم على مستوى أبنائهم %) ٨٢,٣(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١١
لبعض الى ترك الدراسة والبحث عن العمل لكي يساعد أسرته الدراسي، األمر الذي اضطر ا

لفقدانه المعيل وحتى الذين لم يتركوا الدراسة من اجل العمل فإن الظروف التي تمر بها 
أسرهم والحالة النفسية المسيطرة على أفراد األسرة ستحول دون تفوقهم  الدراسي، ونسبة 

اسي لوجود أبناء كبار يعيلون األسرة، فضالً لم يؤثر االعتقال على مستواهم الدر%) ١٧,٧(
 .عن تلقي مساعدات من األقارب
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أعربوا بأن لمعتقليهم دور كبير في إعالة %) ٩٨( تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٢
 األسعار ولعدم الرتفاعاألسرة وباعتقالهم تعاني األسرة من صعوبة إشباع احتياجات أفرادها 

 .باتوجود دخل ثابت وكثرة المتطل

تعرضوا لحوادث السرقة عند قيام قوات %) ٦٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٣
االحتالل واألجهزة األمنية باعتقال ذويهم وهذا يؤثر سلباً على األسرة بتعرضها الى خسائر 

 ).يؤدي االعتقال الى خسائر مادية ألسرة المعتقل(مادية وهذا يؤكد صحة فرضية البحث 

حصلوا على مساعدات مالية من جهات %) ٧٢(ر المعتقلين تبين ان غالبية اس .١٤
متعددة تمثلت بمنظمات حقوق اإلنسان والجوامع باإلضافة الى األقارب واألصدقاء، في حين 
ان الجهات الرسمية لم تقدم أي مساعدة ألسر المعتقلين الذين بأمس الحاجة لمد يد العون لهم، 

يحصلوا على مساعدات مالية لتعففهم وشعورهم من اسر المعتقلين لم %) ٢٨(وبلغت نسبة 
 .بالنقص اذا ما قبلوا هذه المساعدات

  :التوصيات والمقترحات

 .الحكومة باالنسحاب الفوري للقوات األمريكية من العراقيجب ان نطالب  .١

إيقاف االعتقاالت العشوائية في صفوف المواطنين، واخذ الموافقات القانونية  .٢
 .ار المنطقة عند االعتقال من المنازلباالعتقاالت مع اخذ مخت

 .احترام األسرة عند االعتقال، وكذلك المعتقل وشرح األسباب الرئيسة العتقاله .٣

تقديم التعويضات المادية والمعنوية لألسر التي تم قتل احد أفرادها عند االعتقال  .٤
 .وتقديم القاتل لمحاكمة عسكرية

 سواء ممن هم في المقاومة او الذين نوصي بتقديم تعويضات مادية ألسر المعتقلين .٥
تم اعتقالهم بدون سبب يذكر مع األخذ بنظر االعتبار ارتفاع األسعار مع ارتفاع متطلبات 

 .الحياة

 .على الجهات الرسمية توفير الرعاية الصحية لذوي المعتقلين .٦

 .إنشاء صندوق لدعم اسر المعتقلين في الجوامع وفي مؤسسات الدولة كافة .٧

 .المعتقل ومعالجته في المستشفيات الخاصة سواء معالجته صحياً او نفسياًاالهتمام ب .٨

حث األقارب على تقديم يد العون ألقاربهم مادياً ومعنوياً مع حث أعمام وأخوال  .٩
 .أبناء المعتقلين باإلشراف على األسرة واألبناء في غياب األب
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قلين والمعتقلين مناشدة منظمات حقوق اإلنسان تفعيل دورها في دعم اسر المعت .١٠
 .أنفسهم

  قائمة المصادر 

، حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، )الدكتور(حسين حنفي   )١ (
  . ٣٠، ص ٢٠٠٥دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، 

جيمس بول، وسيلين ناهوري، الحرب واالحتالل في العراق، تقرير للمنظمات غير   )٢(
  . ٢٥-٢٣، ص ٢٠٠٧، بيروت، ١كز دراسات الوحدة العربية، طالحكومية، مر

خير الدين حسيب، الحرب األمريكية على العراق، مجلة المستقبل العربي، مركز   )٣(
  . ١٧، ص ٢٠٠٣، ٢٩دراسات الوحدة العربية، العدد 

 ، معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)الدكتور(إبراهيم مدكور   )٤(
   . ٥٤٧، ص ١٩٧٥مصر  

موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، ) الدكتور(إحسان محمد الحسن   )٥(
  . ٥٩٥، ص ١٩٩٩بيروت،  لبنان، 

  ، المكتبة الوطنية، بغداد٢محمد فتحي أمين، قاموس المصطلحات العسكرية، ط  )٦(
  . ١٠، ص ١٩٨٢

عة السياسية، المؤسسة العربية عبد الوهاب الكيالي، كامل زهيري، الموسو  )٧(
  . ٢٠٧، ص ١٩٧٤للدراسات والنشر، بيروت لبنان، 

، قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة )الدكتور(محمد عاطف غيث   )٨(
  . ١٧٨، ص ١٩٧٩للكتاب، مصر، 

، ١٩٨١قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، ) الدكتور(شاكر مصطفى سليم   )٩(
   . ٣٢٨ص 

، الدار المصرية للتأليف والنشر ٧ابن منظور جمال الدين محمد، لسان العرب، ج  )١٠(
    . ٤٨٦والترجمة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

  . ١٦٧، مصدر سبق ذكره، ص )الدكتور(حسين حنفي   )١١(
كارل كونتكا، الدائرة الشريرة، ديناميات االحتالل والمقاومة في العراق، مجلة   )١٢(

   . ١٢٩، ص ٢٠٠٥، ٣١٧بي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد المستقبل العر
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وثيقة انتهاك حقوق اإلنسان في العراق، بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق   )١٣(
، ص ٢٠٠٥، تشرين األول، ٣٢٠يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

١٢٢، ١٢١ .  
، ٢٠٠٤ لحقوق اإلنسان، معاً من اجل المعتقلين، الموصل، المنظمة اإلسالمية  )١٤(

www.mengos.net                                                                                          
فاضل الربيعي، نساء ابو غريب، إعادة بناء الرواية الناقصة، مجلة المستقبل    )١٥(

  . ٢٢،  ص ٢٠٠٥، بيروت، حزيران، ٣١٦حدة العربية، العدد العربي، مركز دراسات الو
سليمان الرياش، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، مجلة   )١٦(

  . ١٢٤، ص ٢٠٠٧، كانون الثاني، ٢٩، السنة ٣٣٥المستقبل    العربي، العدد 
 سلطنة عمان      ابو المقدام، أهم ما كتب في سلة العرب عن االعتقاالت،  )١٧(

www.almagara. net  
    سناء الخولي، الزواج والعالقات األسرية، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية،  )١٨(

  . ٧١،  ص ١٩٨٢مصر، 
 الدكتور رشاد غنيم وآخرون، علم االجتماع العائلي، دار المعارف الجامعية،   )١٩(

  . ١٠١، ص ٢٠٠٨اإلسكندرية، مصر، 
ن، األسرة ومشكالتها، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، مصر محمود حس  )٢٠(

  . ٢، ص ١٩٦٧
علياء شكري، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، دار المعارف الجامعية،   )٢١(
  . ٢٤٦، ص ١٩٨١، اإلسكندرية، مصر، ٢ط
  . ١٨٠المصدر نفسه، ص   )٢٢(
  . ٢٤٥المصدر نفسه، ص   )٢٣(
، األسرة والتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي السعودي، محمد عبد المحسن. د  )٢٤(

  . ١٠٤، ص ٢٠٠١، الرباط، السعودية، ١مكتبة العبيكات، ط
  . ١٥٣المصدر نفسه، ص   )٢٥(
  . ٢٤٦علياء شكري، مصدر سبق ذكره، ص   )٢٦(
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أميرة وحيد، محمد محمود، التأثيرات االجتماعية واالقتصادية لفقدان رب األسرة، ) ٢٧(
، ٢٢اسة ميدانية في مدينة الموصل، بحث منشور في مجلة دراسات موصلية، العدد در

  . ١٧٢، ص ٢٠٠٨تشرين الثاني 
الدكتور اجالل إسماعيل حلمي، األسرة العربية النظرية والتطبيق، مكتبة االنجلو   )٢٨(

  . ٢٢٣، ص ١٩٩٧، ١المصرية، ط
   ر الشروق للنشر والتوزيع،معن خليل عمر، مناهج البحث في علم االجتماع، دا  )٢٩(

  . ١٥٩، ص ١٩٩٧األردن، عمان، 
  . ١٣٦المصدر نفسه، ص   )٣٠(
، أصول البحث العلمي ومناهجه، دار المطبوعات، الكويت، )الدكتور(احمد بدر   )٣١(

  . ٨٨، ص ١٩٧٨
العينة العمدية، وهي العينة التي يختارها الباحث ويرى انها تمثل بالنسبة الى   )٣٢(

غريب محمد سيد حمد، تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية، دار المعارف : انظر. خاصية ما
  . ٢٢٩، ص ١٩٨٠الجامعية، إسكندرية، مصر، 

  :الخبراء  )٣٣(
كلية / جامعة الموصل / حسين الخالدي  محمد خليل / أستاذ مساعد الدكتور  -١

  .قسم االجتماع/ اآلداب 
قسم / كلية اآلداب /  جامعة الموصل /شفيق إبراهيم صالح / أستاذ مساعد الدكتور  -٢

 .االجتماع

كلية / جامعة الموصل / علي احمد خضر المعماري / أستاذ مساعد الدكتور  -٣
 .قسم االجتماع/ اآلداب 

قسم / كلية اآلداب / جامعة الموصل / حارث حازم أيوب / أستاذ مساعد الدكتور  -٤
  .االجتماع

 زيني، اإلحصاء االجتماعي، مديرية دار الدكتور إحسان محمد الحسن، عبد الحسين  )٣٤(
     . ١٩٨١الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

، تاريخ المقابلة ١٩٥٠مقابلة مع والد المعتقل نزار علي، متقاعد، مواليد      )٣٥(
٥/٢/٢٠٠٩ .  
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 ، تاريخ المقابلة١٩٧٥مقابلة مع شقيق المعتقل انمار طارق، نجار، مواليد     )٣٦(
١٥/٢/٢٠٠٩.  

، تاريخ المقابلة ١٩٨٥مقابلة مع ابن المعتقل سالم صالح، طالب، مواليد   )٣٧(
١٧/٢/٢٠٠٩ .  

، ١٩٨٥مقابلة مع زوجة المعتقل، محمود عبد اهللا، ربة بيت، مواليد     )٣٨(
  .١٣/٢/٢٠٠٩تاريخ المقابلة 

، ١٩٨٣مقابلة مع ابن المعتقل، عبد الغفور سالم محمد، طالب، مواليد     )٣٩(
  .٢٠/٢/٢٠٠٩تاريخ المقابلة 

، تاريخ المقابلة ١٩٤٥مقابلة مع والد المعتقل حاتم ياسين جاسم، متقاعد، مواليد،   )٤٠(
٢٥/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٨٧مقابلة مع ابن المعتقل عمر سعد اهللا، طالب، مواليد   )٤١(
٢٢/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٥٠سب، مواليد مقابلة مع والد المعتقل احمد شهاب عمر، كا  )٤٢(
٢٤/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٧٠مقابلة مع شقيق المعتقل طه احمد محمد، كاسب، مواليد   )٤٣(
٢٥/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٦٣مقابلة مع والدة المعتقل وليد حسين، ربة بيت، مواليد   )٤٤(
٢٦/٢/٢٠٠٩.  
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