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Conditions of the Publication 
 

1-The magazine is concerned with publishing 
the academic scientific researches which 
focus on Mosuli affairs in its different 
aspects. 
2-The research must be done in according to 
the Conditions of academic scientific 
research. Revenue sources, references and 
document in the margins, with attention to 
language and print. 
3-The research must be unpublished or 
present to publication in another magazine 
and the editing staff unobligated to back the 
researchs to its Owners in case they are 
unaccepted for publication. 
4-The printed pages of the research shouldn't 
be more than (20) in three copies loaded on 
disc (CD). 
5-The research is presented to experts who 
determine its appropriateness to be published 
or not. 
6-The magazine is issued periodically. The 
researcher has the right to obtain a copy of 
the published research.
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢١/١/٢٠١٣  ١٧/٩/٢٠١٢  

 

يمثَّل انتسبت تراجم هذا البحث، إلى عدد غير قليل من بلدان الموصل، و

وقد جاءت سنجار . بعضها بلدانا رئيسة والبعض اآلخر قرى شهيرة ومزارع بسيطة

ثم البوازيج وتلعفر في المراتب المتقدمة من حيث كثرة تراجمها، كما وردت تراجم 

أخرى لبلدان معروفة مثل السالمية، قبيصة، باعشيقا، بارطلى، الدولعية، عين 

 وقد كان لما أورده ابن الشعار أهمية تاريخية سفنى، باوشنايا، بوماريا، قونسية

وقد ارتأيت أن يحمل البحث . كبيرة سواء أفي نطاق البلدان أم في نطاق التراجم

صيغته المثبتة في العنوان وذلك سيراً على النهج الذي وضعه البلدانيون مثل 

ان وعدوا اليعقوبي وابن الفقية وياقوت وابو الفداء حيث جعلوا كتبهم بأسم البلد

  .المدن والبلدات والقصبات والقرى وغيرها من معالم العمران بلداناً

        وبخصوص التراجم ذات الصلة ببلدان الموصل فقد بلغ عدد هـذه التـراجم،     

و ظهر ابن   . ثالثة وأربعين ترجمة، توزعت على تسعة عشر بلداً من بلدان الموصل          

      خ لتـراجم ذلـك       الشعار من خالل هذه التراجم، بصيغة تفوق فيها على كثير ممن أر

                                         
 صل الموجامعة/كلية التربية/ أستاذ مساعد *
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العصر، كما تبين أن ابن الشعار كان أقرب المؤرخين واألدباء إلى تـراجم عـصره               

التي حوت مختلف الصنوف والمهن والوظائف؛ أما موارده في السماع والمـشافهة            

  .المتمثلة بالكتب والوثائق والخطوط. فكانت أكثر من مصادره التحريرية

Mosul Counties and Biographies in Qalaa'id Al-Juman by 
Ibn Al-Sha'aar Al-Mousilli (654 H/1256 A.D.)  

Abstract 
         Biographies  of  this research are related to many 
towns and villages in Mosul. For instance، Sinjar and Al-
Bawazeaj  had the superiority over all other towns due to 
the large number of biographies of prominent figures 
found there. Several other biographies of many town as 
Sallamiya، Qubaissa، Baashiqa، Bartella، Dowela'a، 
Einsefni، Bawshnaia، ، Bomaria and Gunisiysa had also 
been mentioned by Ibn Al-Sha'aar whose reports in this 
regard had a great historical importance in terms of the 
scope of the towns or the biographies. 

These  biographies amounted to Forty three،  
distributed on nineteen  towns in Mosul. Through these 
biographies، Ibn Al-Sha'aar exceeded many historians of 
that age. He was the closest historian and writer to his age  
biographies which contained types، professions and crafts. 

Moreover، his field data exceeded t written ones recorded 

in books، documents، and notes.  
 

 

 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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       كانت الموصل في حقب األتابكة الزنكيين، ذات أعمال واسـعة، تتـوزع فـي            

وقد استخدم ابن الـشعار تـسمية عمـل         . الجانبين الشرقي والغربي، من نهر دجلة     

الموصل أو أعمال الموصل، في مواضع عديدة من كتابه، وذلك للداللة على التبعيـة        

: للموصل، وكانت هذه األعمال تتوزع بين أطراف الموصل المختلفة وهـي          اإلدارية  

أعمال نينوى ومرج الموصل والزوزان والهكّار في الجهات الشرقية من نهر دجلـة،    

ثم أعمال الفَرج وبقعاء الموصل وبين النهرين وتلعفر وسنجار في الجهات الغربيـة             

 تقع ضمن مركز مدينـة الموصـل، ال         وأود األشارة هنا، إلى أن التراجم التي      . منه

  .تدخل في نطاق الدرامة

وقامت هذه الدراسة، على استخراج بلدان الموصل وتراجمها، من كتاب قالئـد            

الجمان البن الشعار، ثم تحليل هذه المادة ودراستها مـن خـالل عناصـر التـراجم         

عزيزهـا  األساسية ، وصنوفها والموارد المعتمدة فيها ، وبيـان مواصـفاتها مـع ت       

بالمصادر األخرى، وقد كانت مادتها العلمية، وافية الجراء الدراسة أما عـن سـبب             

اختيار هذا الموضوع، هو لتسليط الضوء على االضافات الجديدة التي جاء بها ابـن        

الشعار بخصوص بلدات وقرى ريف الموصل، والتراجم العائدة لها، لكونه أحد اهـم             

الثالـث عـشر    / اني من القرن السابع الهجـري     من أرخ لذلك، في حقب النصف الث      

الميالدي، كما وردت من خالل ذلك، اظهار مشاركة الريف وريف الموصل بالـذات،             

في النشاط الحضاري للموصل في العهد االتابكي، وهذا جانب لم يتم التطرق اليـه،              

وبخـصوص هـذه    . في البحوث والدراسات الحديثة العائدة لتلك الحقب التاريخيـة        

  :لدان، فقد تم توزيع أعمالها، على أصناف ثالثة، مع بيان تراجمها باقتضاب وهيالب

  

  

 يوسف جرجيس جبو الطوني. د. م. أ
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 :البلدان الرئيسة وتراجمها .١
سنجار، البوازيج، حديثة الموصل، إذ أورد ابن       : هذه البلدان الرئيسة هي   

الشعار عدداً من التراجم، لكل بلد من هذه البلدان، مع إشارات تخـصها فـي كثيـر        

  :م تصنيف هذه التراجم على بلدانها بإشارات بسيطة عنها وكما يأتيمنها، وقد ت

نَسب اليها ابن الشعار تراجم كثيرة، وكانت مركز إمارة في بعض حقـب             : سنجار  .أ 

وعـدت  . )١(األتابكة، كما وجدت فيها بعض مؤسسات اإلدارة والتعلـيم وغيرهـا          

ة، في لحف الجبل الـذي      سنجار في تلك الحقب، مدينة مشهورة في نواحي الجزير        

هـي مدينـة طيبـة، فـي        : أخذ اسمها، وقد فصل في ذكرها ياقوت الحموي قائالً        

وسطها نهر جار، وهي عامرة جداً، وقدامها واٍد فيه بساتين ذات أشـجار ونخـل               

وترنج، وبينها وبين نصيبين ثالثة أيام  أيضاً، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم               

استوصفت أحداً من أهلها لها،     :"كر ابن شداد هذه البلدة بقوله     ، وذ )٢(واألدب والشعر 

فذكر أنها كانت قبل استيالء التتر عليها، بليدة صغيرة لها سوران، أحـدهما أعلـى    

، وقد أورد ابن الشعار، عدداً غير       )٣(من اآلخر، وكالهما مبني من الحجر والجص      

  :قليل من تراجم أهل سنجار، وهم

    حمد بن يرنقش السنجاري، كان أبوه من مماليك عمـاد الـدين            األمير أبو العباس أ

زنكي، بن مودود بن أق سنقر صاحب سنجار، كان أحمد أميراً مكمـالً فاضـالً                

 .)٤(م١٢١٨/ هـ٦١٥متموالً له أمالك كثيرة بسنجار، مات بها سنة 

          مولى عماد الـدين    : إسماعيل بن يرنقش بن عبد اهللا، أبو الفداء السنجاري العمادي

أبي الحارث ابن زنكي بن مودود صاحب سنجار، قال عنه الصاحب أبو البركات             

تـوفي  ..... رأيت أبا الفداء هذا في الموصل وكان جندياً لطيفـاً         : " إبن المستوفي 

 .)٥(وهو شاب بالموصل سنة نيف وستمئة

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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     غلب عليه قول الشعر، طـاف بـبالد الـشام،          : أسعد بن يحيى السلّمي السنجاري

وكها وسالطينها، واستوزره صاحب حماة وميزه على نظرائـه، تـوفي           وامتدح مل 

 .)٦(م١٢٢٧/ هـ٦٢٤بسنجار سنة 

        استشهد علـى يـد التتـار سـنة         : إسماعيل بن أبي الفتح بن رزق اهللا السنجاري

 .)٧(م١٢٣٣/ هـ٦٣١

         ورأيت له من جمعه كتابـاً      : "أبو محمد طاهر بن محمد بن قريش العتابي البغدادي

ه، غنية النديم في وصف الخمر والغناء، وأخبار المغنين وطرف مـن       مطبوعاً سما 

 .)٨("م١٢١٣/ هـ٦٠٩سكن بآخرِه سنجار وبها توفي سنة . أخبار الطفيلية

     مناظر عارف بالمـسائل  : أبو حسن بن أبي عبداهللا السنجاري، المعروف بابن دبابا

 .)٩(م١٢٣٩/ هـ٦٣٧ثم بحلب ثانيةً سنة " رأيته ببغداد وحلب"الخالفية، 

      شاعر رائق األلفاظ، له فـي الغـزل أشـياء          : أبو حفص عمر بن علي السنجاري

 .)١٠(مستجادة

   س الفقـه بالمدرسـة    : أبو البركات بن محمد بن عبد السالمكان فقيهاً شـافعياً، در

العقيلية بأربل سنين عديدة، واتصل بمظفر الدين كوكبري، وصار أحـد المثـرين             

 إلى مدينة السالم وبالد الشام وغيرها، ثم انصرف عـن           في دولته، وأنفذه رسوالً   

 .)١١(م إلى بالد الروم وسكن قونيه ثم قيسارية وملطية١٢١٦ هـ ٦١٣أربل سنة 

       ـ ٥٩٢من أهل سنجار، ولد سـنة       : أبو يوسف يعقوب بن عبد الملك األسدي / هـ

م، كان يقول الشعر ويمدح الناس، أقـام بالموصـل، قتلـه المغـول سـنة        ١٢٩٦

 .)١٢(م١٢٣٣/ هـ٦٣١

 وتأتي هذه التراجم السنجارية، في مقدمة تراجم بلدان الموصل من حيث عـددها،         

ولم يقم  . حيث بلغت تسع تراجم كان فيهم وعاظ ومدرسون وكذلك أيضا أمراء وجنود           

جميع هؤالء السناجرة في بلدهم ،بل نجد بعضهم استقر في الموصل ، وبعضهم اآلخر              

 .سالجقة الرومفي بلدان الشام، أو عند 

  الطونييوسف جرجيس جبو. د. م. أ
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، أو "من أهل البـوازيج  : " ذكرها ابن الشعار من خالل تراجمه في قوله        :البوازيج  .ب 

: ، وكانت هذه البلدة، من أعمال الموصل، قال عنها ابن حوقـل     )١٣("بالبوازيج"ولد  

فيسقي البـساتين واألقطـان إلـى شـماليها     ... شرقي تكريت وهي على النهر  

وربما حمل من   ... حة وأكثرها الرمان والرطب   وشرقها، وهي بساتين فاكهة ملي    

كما ذكرهـا يـاقوت الحمـوي       . )١٤(فاكهتها إلى الموصل وينادى عليه باسمها     

بلد قرب تكريت على فم الزاب األسفل، حيث تصب في دجلة ويقال لهـا              ":بقوله

بوازيج الملك، لها ذكر في األخبار والفتوح، وهي اآلن من أعمـال الموصـل،              

  : منهم)١٥("اعة من العلماءينسب إليها جم

     ولد بالبوازيج ونشأ فيها، وقدم الموصـل       : طاهر بن ثابت، القاضي البوازيجي

أبو منصور بـن عبـد القـاهر بـن الحـسين           : وتفقه فيها، واتصل بخدمة القاضي    

الشهرزوري، فسمع شهادته والزمه مدة، وكان يصحبه في حمل الرسائل إلى ديوان            

م بالمدرسة الكمالية نسبة الى كمال الدين ابن يونس، يدرس          الخالفة وغيرها، كما أقا   

 .)١٦(م، ودفن في داره١٢٢٥/ هـ٦٢٢ويفتي، وتوفي في الموصل سنة 

    رأيته سـنة  : "عبد الرحمن بن أبي الحسن علي البوازيجي، قال عنه ابن الشعار

الـنظم  ثالثين وستمئة، شاباً طويالً أشقر، ذا هوج وطيش، كثير الدعاوى فـي فـن           

 .)١٧("والنثر

      نزل بالموصل ، كان يقرأ القرأن      : أبو الفضل المقرىء، المعروف بابن حرمية

ويفيد الناس، وتخرج عليـه عـالم كثيـر، إلـى أن تـوفي فـي الموصـل سـنة              

 .)١٨(م١٢١٥/هـ٦١١

    م، كان له طبع في الـنظم       ١٢٠٧/ هـ٦٠٤ولد سنة   : علي بن أحمد البوازيجي

وله خط حسن ينسخ باألجر، وله قصائد فـي المـديح           وقريحه جيدة، يمدح ويهجو،     

 .)١٩(والغزل

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي
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     من أهل البوازيج، كـان أبـوه   : محمد بن يوسف بن علي بن عبيد اهللا الشيباني

رجال قصابا، وكان أبو عبد اهللا، له ميل إلى األدب، ويعاني الكتابة، ثم هـاجر مـن         

 .)٢٠(وطنه

         ولد بالبوازيج سـنة    : بوازيجيمحمد بن أحمد بن عبد الحمد الغيداوي السلمي ال

م، وأقام بنظامية بغداد اثني عشر عامـا، يتحقـق علـى مـذهب              ١١٧٦/ هـ٥٧٣

م بـدار الحـديث المظفريـة       ١٢٣٦/ هـ٦٣٣الشافعي، لقيه ابن الشعار بأربل سنة       

 .)٢١("أشعارا سخيفة"يقول 

، إذ      وتأتي تراجم أهل البوازيج، في المرتبة الثانية من حيث عددها بعـد سـنجار             

أما اسـتقرارهم،   . تراجم، فيهم أهل الفقه والشعر والتعليم، ومن العامة ايضاً        ) ٦(بلغت  

فكان أغلبهم قد أقام في الموصل أو غيرها من البلدان، وخاصة المتعلمين مـنهم، كمـا    

نزح إلى المدينة أيضا بعضاً من أولئك العامة، وهكذا نلحظ بأن الريف، كـان معينـاً                

 .السكان بأستمراريزود المدينة ب

هي بليدة على دجلة بالجانـب الـشرقي        " قال عنها ابن الشعار      :حديثة الموصل   . ج 

-على فرسخ واحد     وقيل إنها كانت قصبة والية الموصل      )٢٢("قرب الزاب األعلى  

وعدت في حقب اإلسالم المتقدمـة،      . )٢٣( من مصب نهر الزاب الكبير فيه      -كم٦

 وقـد وصـفها ابـن     )٢٤( الموصل وبغداد  محطة رئيسة من محطات الطريق، بين     

كثيرة الصيود، واسعة الخيـر، فـي ضـمن الموصـل عملهـا،             "حوقل، بأنها   

وإلـى  . )٢٥("وبالموصل تُجبى أموالها، ولها عامل بذاته، على استيفاء أموالهـا         

حديثة الموصل ينتسب بنو عصرون، منذ أيام شرف الدين ابن أبـي عـصرون،            

هـ، في عهد نـور الـدين   ٥٤٥د انتقل إلى حلب سنة    الفقيه الشافعي، الذي كان ق    

زنكي، وبنى له عدة مدارس، بحلب وحماه وحمص، وقد ذكر ابن الشعار، بعضاً             

  :من تراجم اعالمها وهم
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      وأصله من حديثة الموصل، ولـد بالموصـل        : أبو المجد بن أبي البركات الموصلي

صـول، واشـتغل    م، وبرع في الفقه وخاصة في الخالف واأل       ١١٧٩/ هـ٥٧٥سنة  

  .)٢٦(باألدب، ورِتب معيدا بالمدرسة البدرية، وصنف كتبا عديدة

        ولد بحديثة الموصـل، منتـصف      : أبو حامد محمد بن عمر المعروف بابن الحديثي

شوال سنة ثالث وسبعين وخمسمئة، ونشأ بأربل وكان يتولى خدمة سلطانها الملـك             

ونلحظ من  . )٢٧(لنظر في أمالكه  المعظم مظفر الدين كوكبري، في بعض االوقاف وا       

الترجمتين العائدتين الى حديثة الموصل، أن كليهما قد استقر فـي المـدن الرئيـسة             

المجاورة، وهما الموصل وأربل، وهذه سمة من السمات الحياتية ألهل العلـم فـي              

كما يبدو لي إنها تشير إلى نوع من تراجع انـشطة الحيـاة فـي        . العصور المختلفة 

لك الحقب التأريخية وهي مقدمات لتدهور هذِه البلدة في حقب مـا بعـد             الريف في ت  

 .الغزو المغولي

قرية كبيرة مشهورة فوق الموصل، من      "الحسنية  :  قال عنها ابن الشعار    :الحسنية  .د 

-وعدها ياقوت بلداً في شمال شرق الموصل، على يـومين منهـا             . )٢٨("أعمالها

والحسنية اليوم هي مدينة زاخـو      . )٢٩(ر، بينها وبين جزيرة ابن عم     -كم تقريباً ٧٠

بها ولد ونشأ، وتفقه في الموصل وبغداد، وسافر        : وإليها نسب أبو الحسن الحسني    

 .)٣٠(م١٢٣٣/ هـ٦٣٠إلى الشام ونزل دمشق، وفيها توفي قبل سنة 

 :  القالع المهمة وتراجمها . ٢

   :هذه القالع هيو) من أعمال الموصل(علق عليها ابن الشعار من خالل التراجم بقوله 

قلعة حصينة مشهورة، يقال لها عقر الحميديـة،        "  وصفها ابن الشعار بقوله    :العقر  .أ 

وكانت من أهم قالع مرج الموصل في حقـب         . )٣١("جيل من األكراد ببلد الموصل    

الزنكيين، وبقيت كذلك إلى ما بعد الغزو المغـولي، واشـتهرت فـي كثيـر مـن              

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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وهي بلدة عقرة الحالية، وقد أورد ابـن الـشعار          . )٣٢(المصادر باسم عقر الحميدية   

  : بعضاً من تراجمها، وهم

      خبرت أنه من عقر الحميدية، من أعمال       : "عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي

  .)٣٣("الموصل

   الفقه في الموصـل  : أبو محمد بن أبي العباس العقري سرموصلي المولد والمنشأ، د

  .)٣٤(ف والفرائض والحساب، درس بعد أبيهوبغداد، وقرأ  األصول والخال

           سـنة  مـن أبنـاء األكـراد، ولـد         : أبو عبد اهللا محمـد بـن فـضلون العقـري

توفي في الطريق نحو أهله الى العقر، في موضع يعـرف    .... ،  م١١٩٠/هـ٥٨٦

 . )٣٥(برأس الناعور أي الناوران

، وذلـك لـشهرتها    ذكرها ابن الشعار، دون تعليق في التراجم العائدة لهـا      :تلعفر  .ب 

المحلية، إال إنه ذكر بعض أحيائها السكنية، مثل محلة بني عـوف، ومحلـة بنـي              

وهو اسـم قلعـة وربـض بـين سـنجار      : سعد، وقد أضاف ياقوت إلى ذلك قوله     

وفـي   والموصل، في وسط واد فيه نهر جار، على جبل منفرد، حصينة محكمـة،            

ـ            ر يجلـب رطبـه إلـى       ماء نهرها عذوبة، وهو وبيء رديء، وبهـا نخـل كثي

وأورد ابـن   . )٣٧( وكانت في حقب الزنكيين، كإحدى القالع المهمة لهم        )٣٦(الموصل

الشعار تراجم أربعة من أعالمها، نجد بينهم كاتـب اإلنـشاء والنحـوي وبعـض               

الشعراء، ومعظم هؤالء قد أقاموا، إما في الموصل أو في بلدان الشام، بفعل تفـشي     

يف في هذِه الحقـب التاريخيـة، طـارداً للـسكان،           االقطاع العسكري واصبح الر   

  :وخاصة المتعلمين منهم، وهم

     أصله مـن تلعفـر،    "م،  ١١٩٣/هـ  ٥٩٠ولد سنة   : أبو الحسن الكاتب النحوي الفاضل

 .)٣٨("من محلة بني عوف، وهو المنشىء في يومنا هذا بالديوان السلطاني
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   ر وكان شاعرا معروفا بالشام     م في تلعف  ١١٦٣/ ه ٥٦٠ولد سنة   : أبو المحاسن الشيباني

 .)٣٩(م١٢١٨/ هـ٦١٥مات سنة 

       ـ  ٥٩٣ولد سـنة    :  محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني التلعفري م فـي   ١١٩٧/ هـ

 .)٤٠(الموصل، شاعر مشهور، بهي الشعر مداح هجاء، له هجاء شنيع

                   محمد بن يوسف بن أبي سعد التلعفري، ولد في تلعفر، في محلة بنـي سـعد، سـنة

م وكان يتردد إلى فضالء أهل الموصل، وله قصائد كثيـرة، تـوفي             ١١٦١/هـ٥٥٨

 )٤١(.م١٢٢٥/ هـ٦٢٢بالموصل سنة 

      وأصـله مـن    .... الكاتب المعروف بابن زيـالق،      : "أبو العز بن أبي العز العباسي

فـي  " تلعفر، جلس مكان أبيه في العدل، وتولى كتابة اإلنـشاء لبـدر الـدين لؤلـؤ                

 .)٤٢(الموصل

 وكانـت   )٤٣("قرية من نواحي الموصل شرقيها    " ل عنها ابن الشعار      قا :العمرانية  . ج 

متاخمة لناحية شوش والمرج، فيها بساتين وكروم، والقلعـة         .... قرية كبيرة وقلعة    

. )٤٤(آلت إلى الخراب وما بقي منها شيء، وبها كهف يقولون انه كهف داود يـزار              

والعمرانيـة  . عقرة والـشوش  ويقع كهف داود اليوم، عند قرية كندك، الواقعة بين          

منسوبة إلى بني عمران األزديين، وكانت من األسر الموصـلية المتنفـذة، خـالل             

وبيـت  : "  كما قال عنهم ابن بـاطيش الموصـلي          )٤٥(العصور اإلسالمية المتقدمة  

العمراني مشهور بالموصل، بالتقدم وتولي األمور الديوانية، وخدمة الملوك، يقـال           

  :  ومن هؤالء العمرانيين)٤٦("انيةإن أصلهم من العمر

       مـن أبنـاء الرؤسـاء    : أبو العباس بن أبي المكارم العمرانـي، األزدي الموصـلي

والمتصرفين، في جالئل األعمال في الدولة األتابكية، وكـان المـستوفي بالـديوان             

 .)٤٧(الملكي، لبدر الدين لؤلؤ

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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        أجداده مـن العمرانيـة،      كان. أبو حامد محمد بن أبي المكارم، الموصلي العمراني 

ورد أربل في عهد مظفر الدين كوكبري، وأقام متوليا نظارة ديوانها، وتـوفي سـنة          

 .)٤٨(م١٢٢٥/ هـ٦٢٢

  : قرى الموصل وتراجمها . ٣

ذكر ابن الشعار في قالئد الجمان، فضال عن البلدات والقالع التـي وردت،             

: من الموصـل ، مثـل     كثيرا من القرى والضياع، بعضها واقعة في الجهات الشرقية          

والبعض اآلخر كان يقع فـي   . باعشيقا، برطلة، عين سفني، قبيصة، الحسنية، السالمية      

باوشنايا، بلد، حزقة، قونسية، كزبرا؛ وسنـشير بـشيء مـن           : الجهات الغربية، وهي  

  .اإليجاز، إلى هذه القرى وتراجمها، التي أوردها ابن الشعار

مصادر التاريخية، كما انها معروفـة فـي   وهي قرى مذكورة في ال    : قرى معروفة     . أ

   الوقت الحاضر، وهي

 وقد أضاف إلى ذلك     )٤٩("قرية من قرايا الموصل   "  ذكرها ابن الشعار، بأنها      :باعشيقا 

وهي مدينة من نواحي نينوى، في شرق دجلة، لها نهـر جـار يـسقي     : "ياقوت بقوله 

نهر في وسط البلد، والغالـب      بساتينها، وتدار به عدة أرحاء، وبها دار إمارة، ويشق ال         

على شجر بساتينها، الزيتون والنخيل والنارنج، ولهـا سـوق كبيـر فيـه حمامـات              

 )٥٠("وقيسارية تباع فيه البز، ولها جامع كبير حسن له منارة، وأكثر أهلهـا نـصارى              

وقد أدرج ابن الشعار، ترجمة ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي العبـاس األزري،         

دنيه، وهو من قرية تدعى آزر من قرى قوسـان، مـن األعمـال              والمعروف بابن ال  

العراقية، في أطراف بغداد، ويعرف بالموصلي وبالباعشيقي، ألنه أقام بقرية باعشيقا،           

 .)٥١(مدة من الزمان فنسب إليها
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 ار، بأنها كانت في تلك الحقب        :برطلةكما  )٥٢("أحدى قرايا الموصل   " ذكرها ابن الشع ،

دينة في شرق الموصل، من أعمال نينوى، كثيرة الخيرات واألسـواق  قرية كالم "كانت  

 ألف دينار حمراء، والغالب     -عشرون–والبيع والشراء، يبلغ دخلها كل سنة، عشرين        

وترجم ابن الشعار ألحد رجاالتها، وهو عمر بن المظفـر          . )٥٣("على أهلها النصرانية  

وف بالسيهبان، وهو لقب لـبعض    بن عبد اهللا بن المبارك بن عثمان، المخزومي المعر        

أجداده، وهو من قرية برطلة، كانت حرفته الحياكة، ثم صار له طبع، فعمل فيه قطعا               

 .)٥٤(كثيرة، وعانى فن الطرب فصار مغنيا يحضر السماعات

  وتعنـي تـسميتها   )٥٥("قرية من نواحي الموصـل " قال عنها ابن الشعار    :عين سفنه ،

د، وكانت أحد المراكز األسقفية للنساطرة، في القـرن         اآلرامية، عين األخشاب واألوتا   

. ، وهي اليـوم مركـز قـضاء الـشيخان         )٥٦(الثاني عشر الميالدي  -السادس الهجري 

والنسبة إليها العنسفي أو العينسفني، وممن أنتسب إليها، اإلمام أبو حفـص الـضرير،    

قـرى سـواد    النحوي العينسفني، وهو من شيوخ ابن الشعار، وكان مولده بقرية من            

وقـدم  " وقد تكون مصحفة من بوهرز في جهات بعقوبـة ـ   -العراق، تسمى موهرز

صغيرا إلى عين سفنه، فسكنها مدة فنسب إليها، ثم ورد الموصل، وبرع في النحـو،               

وصار أنحى أهل زمانه، وأعلمهم بالنحو والعروض، والقوافي والتـصريف واللغـة،           

 .)٥٧("م١٢١٦/هـ٦١٣وتوفي بالموصل سنة 

 قرية مشهورة من قرى الموصـل شـرقيها،        : " كانت كما قال ابن الشعار     :السالمية

وهي قريـة تحـت     "؛ كما ذكرها في ترجمة أخرى بقوله        "وهي عنها بخمسة فراسخ   

قريـة كبيـرة بنـواحي      : أما ياقوت فقد وصفها بأنهـا     . )٥٨("الموصل بأربعة فراسخ  

نحدر إلى بغداد، مشرفة علـى      الموصل، على شرقي دجلتها، بينهما ثمانية فراسخ للم       

شاطىء دجلة، وهي من أكبر قرى مدينة الموصل، وأحسنها وأنزهها، فيهـا كـروم              

 )سة تحليليةدرا) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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، وذكر ابن الشعار بعضاً مـن       )٥٩(ونخيل وبساتين، وفيها عدة حمامات وقيسارية للبز      

 :تراجم أهلها وهما

          بو العـز   ؛ وابنه أ  )٦٠(إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السالمية، وكان يتولى بها

، وتوفي بها، وقد أورده ابن الـشعار        -دياربكر -يوسف، الذي كان قد استوطن آمد     

 .)٦١(في ترجمة مستقلة

          وكان جليال رئيسا متمـوال،     "...أبو الحسين علي بن أبي غالب، السالمي الموصلي

 .)٦٢(م١٢٢٢/هـ٦١٩وتوفي بالسالمية سنة " ذا يسار ونعمة واسعة

 ها ": ار قال عنها ابن الشع :قبيصة٦٣("قرية من أعمال الموصل تدعى قبيصة شـرقي( 

 )٦٤(قرية من أعمال شرق الموصل، بينهما مقدار فرسـخين       : كما ذكرها ياقوت بقوله   

 : وهي قرية مشهورة وال يعرف موضعها اليوم، ومن تراجم أهلها

                  محمد بن أبي الوفاء، النحوي العـدوي المعـروف بـابن القبيـصي، ولـد سـنة

تفقه في بغداد والموصل، خرج إلى بالد الروم، ثـم رحـل إلـى          م،  ١١٦٣هـ٥٥٨

الشام، وأقام بحلب، وتصدر إلفادة النحـو والعربيـة واألدب، وتـوفي بهـا سـنة                

 .)٦٥(م١٢٣٥/هـ٦٣٢

        ،نزل حلب وسكن بعـض  " أبو عبد اهللا محمد بن سالم بن مطر، القبيصي الموصلي

 .)٦٦("رامنازلها متفقها، وجاد خاطره بالشعر وقال منه كثي

  :ومن القرى الواقعة في غرب الموصل وتراجمها

 قرية كبيرة غرب بلد، من أعمال البقعاء،        )٦٧("من أعمال الموصل  " وكانت   :باوشنايا 

خرج منها قوم من أهل العلم والذكر، ويبدو لي انها قرية ابو وجنة، الواقعة شـمال                

 منصور، األثـري    ، ومن تراجمها أبو محمد عبد الكريم بن       )٦٨(غرب اسكي موصل  

  .)٦٩(هـ، وسمع الحديث الكثير٥٨٣الباوشنائي، ولد سنة 
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 إسماعيل بن موسـى بـن   : ورد ذكرها في ترجمة أحد شيوخها وهو  : بوماريا

من قرية من قرى الموصل الغربية      :")٧٠("وهو رجل صالح متدين   "منصور البوماري   

ي الموصـل، تـدعى     بليدة مـن نـواح    :  أشار إليها ياقوت بقوله    )٧١("تدعى بومارية 

  )٧٢(.بومارية قرب تل يعفر

 قرية مشهورة من قرى الموصل الغربية، وهي عنهـا بـسبعة           " وهي   :قونسية

) أسـكي موصـل   ( وتسمى اليوم الكونسية، وتقع جنـوب غـرب بلـد            )٧٣("فراسخ

كم، ضمن ناحية الحميدات وخرائب القونـسية واضـحة للعيـان، وديرهـا             ١٨بـ

ة المتقدمة، باسم دير كنوشية؛ ينسب إليها، يعيش بـن  المشهور في العصور اإلسالمي   

 .)٧٤(موسى القونسي، وهو رجل ينتمي إلى معرفة النحو واألدب

 ار بقوله         :الدولعيةأصله من قرية من عمـل      " وردت في إحدى تراجم ابن الشع

قريـة كبيـرة، بينهـا وبـين        "كما ذكرها ياقوت بأنها     " الموصل، يقال لها الدولعية   

أبـو  : ، ومـن تراجمهـا    " واحد، على سير القوافل في طريق نصيبين       الموصل يوم 

 .)٧٥(الحسن االنشاطي، قرأ طرفاً من فقه اإلمام الشافعي

     وتراجم هذه القرى، هي من الفئات المتعلمة، والتي تميزت بتنوع اختـصاصاتها،            

الء وقد اسـتقر اغلـب هـؤ      . فكان منهم الفقيه والمحدث والنحوي، ثم الشاعر والتاجر       

األعالم في الموصل، ومدن الشام الرئيسة، وحتى الذين توفوا في مسقط رأسهم، فقـد              

قضوا شطراً كبيراً من أعمارهم خارج قراهم، وهذِه دالئل اخرى على ان الريف كـان   

معيناً يزود المدن بالسكان وكان من بينهم النخب المتعلمة، بفعل تراجع انشطة الحيـاة              

 .فشي االقطاع العسكرياالقتصادية فيها، بعد ت

 :بلدان وقرى انفرد بذكرها ابن الشعار  . ب

انفرد ابن الشعار، بذكر بعض القرى، ومواضع العمران ألول مرة، وهـذِه ميـزة              

تميز بها، كما إن تراجم هذه القرى متفردة أيضا، دون ان ترد فـي مـصادر اخـرى              

 :ومنها

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(صل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي بلدان المو
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 هـا     قرية من نواحي الموصل   : " قال عنها ابن الشعار    :حزقةتدعى حزقـة غربي ، "

أخبرنـي أنـه    : "وردت في ترجمة أبي العباس الضرير النحوي النصيبي، جاء فيها         

، وانتقل إلى نصيبين، وعمره اثنتاعشرة سنة، فأقام فيهـا مـدة،          ....ولد بقرية حزقة  

 .)٧٦(صنف كتبا عديدة في النحو" فنسب إليها، ثم قدم الموصل

 وكانـت   "،حمد بن علي العلوي الحسني     جاء في ترجمة عبد اهللا بن أ       :كزبرا
وبعد ذكر هذِه التفاصيل عـن بلـدان   . )٧٧("والدته بكزبرا من نواحي الموصل  

يوضح بجالء، توزيع تراجم    ل )١( برقم   الجدولالموصل وتراجمها، نُورد هذا     
 :عدد تراجمهابلدان الموصل حسب 

عدد   البلد  ت
  التراجم

عدد   البلد  ت
  التراجم

  ١   سفنهعين  .١١  ٩  سنجار   .١

  ١  الحسنية  . ١٢  ٦  بوازيج   .٢
  ١  حزقه  .١٣  ٥  تلعفر   .٣
  ١  بلد  .١٤  ٣  رقالع   .٤
  ١  باوشنايا  .١٥  ٣  السالمية   .٥
  ١  الدولعية  .١٦  ٢  العمرانية   .٦
  ١  بوماريا  .١٧  ٢  حديثة الموصل   .٧
  ١  قونسية  .١٨  ٢  قبيصة   .٨
  ١  كزبرا  .١٩  ١  اباعشيق   .٩
  ٤٣  المجموع    ١  برطلة   .١٠

  )١(جدول رقم 
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  : أخرىبلدانيات  .  ج

فضالً عن البلدان الرئيسية، التي وردت في صلب تراجم بلـدان الموصـل،    

التي انتسبت إليها أو حملت اسمها، فقد أورد ابن الشعار بلدانيات موصلية أخرى، بين              

ثنايا تلك التراجم، وهي على جانب كبير من األهمية، ألن بعضاً من هذه البلـدان، قـد    

ادر التاريخية، ومن ذلك، ما جاء في ترجمة أحمد بن          وردت أيضاً ألول مرة في المص     

فحدثَ لهم  ) صلى اهللا عليه وسلم   (أصله من مدينة الرسول     : "أبي محمد العلوي الحسني   

 شـماليها، ثـم   "الشَرِفيةّ"حدث، وهاجروا إلى الموصل، وسكنوا قرية من قراها تدعى         

، ومعظم هذه البلدانيات الثالث     )٧٨(، فولد فيها أبو العباس    خربا مجاورة   لزيوانتقلوا إلى   

الواردة في هذا النص، ينفرد بذكرها ابن الشعار دون غيره من أصـحاب التـراجم أو        

المصادر التاريخية العربية األخرى، كما انفرد أيضا، بذكر بلدانيات أخرى في ترجمة            

وقد صعد مع صديق له إلى كرسى، قريـة مـن قـرى             :"أبو محمد العتابي، في قوله    

، "ار، فتركه في البستان يومه أجمع ولم يطعمه شيئاً، ومضى في بعض أشـغاله          سنج

وقتل بقرية مـن قـرى   :"كما وردت بلدانية أخرى في ترجمة أبي يوسف األسدي بقوله  

قتله التتار حين وصلوا إلى نواحي الموصل، وانتهبوها        ،  "بارمون"الموصل، ويقال لها    

كما جـاء ذكـر قـرى       . )٧٩("حدى وثالثين وستمئة  سنة إ ..... وقتلوا منها عالماً كثيراً،   

راس : ونواحي أخرى ورد ذكرها في بعض المـصادر التاريخيـة والبلدانيـة مثـل             

ويعد ذكر هذِه البلدان، اضافات جديدة قـدمها ابـن          . الناعور، كفر زمار، قلعة الجديدة    

  .)٨٠(الشعار، تضاف الى سابقاتها لتشمل جوانب وعطاءات عديدة مختلفة

  : العناصر األساسية في التراجم: ثانياً

تضمنت التراجم األساسية ذات الصلة ببلدان الموصل، عناصر عدة، بـدءاً           

بأسماء التراجم وسالسل النسب، ثم التواريخ األساسية مـن والدة ووفـاة وغيرهمـا،              

  .فضالً عن إعطاء الصور الدقيقة للتراجم

  

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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 :االسم وسلسلة النسب . ١

سل النسب في تراجم الموصل تفاوتاً كبيراً، فمن        تفاوتت أسماء التراجم وسال   

تراجم اعتمد فيها المؤلف على االسم واسم األب مع إضافة النسب، كما فـي الـصيغة       

عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي، وأبي حفـص عمـر     : التي نجدها في تراجم   

والشهرة، كمـا   بن علي السنجاري، ثم االسم الثالثي مع النسبة المضافة إليه من اللقب             

، )٨١(أبي العباس أحمد بن يرنقش بن عبداهللا العمادي ثم الـسنجاري          : في ترجمة األمير  

وعبد الكريم بن أحمد بن محمد الضرير البوازيجي، أبي الفضل المقـرىء المعـروف      

: ، ونجد االسم الرباعي مدعوما بالنـسبة وغيرها،كمـا فـي ترجمـة            )٨٢(بابن حرمية 

، وعمر بن أحمد بن أبي بكـر       )٨٣(ن رزق اهللا الهائم السنجاري    إسماعيل بن أبي الفتح ب    

وأورد ابـن   . )٨٥(، وآخرين )٨٤(بن مهران، األمام أبي حفص الضرير النحوي العينسفي       

الشعار في تراجم عديدة أخرى، أسماء حتى جدّها الثالـث أو الرابـع أو الخـامس أو             

 إبراهيم بن نصر بن عسكر بـن   :السادس معززة بالكنى والنسبة، وذلك في تراجم مثل       

 )٨٦(نصر بن عسكر بن نصر بن عسكر، أبي إسحاق الخطيب قاضي السالمية وغيـره        

كما إن هناك تراجم فاقت سلسلة النسب فيها، حدها المعتاد لتبلغ في بعـض األحيـان                

... أبـي المعـالي أسـعد بـن يحيـى     : أكثر من عشرة من األجداد، كما في ترجمـة   

، ونجـد  )٨٧(ت سلسلة نسبه أكثر من خمسة وعشرين من األجـداد         السنجاري، الذي بلغ  

  .)٨٨(مثل ذلك في تراجم أخرى غيرها

إن معظم التراجم ذات سالسل النسب القصيرة أو الطويلـة، قـد عززهـا              

المؤلف بالكنى وبتعدد النسبة، وبكل ما تُعرف الترجمة أو تشتهر بها، فهو في بعـض               

  .)٨٩( والشواهد في  ذلك كثيرةاألحيان يكتفي بكنية ونسبة بسيطة

كما إن هناك تراجم معززة بكل ما يحيط بها، من كنـى وسالسـل نـسب                

وشهرة ومعرفة، ويعود ذلك الى تباين المعلومات التي حصل عليهـا المؤلـف، عـن               

  )٩٠(.اسماء التراجم وسالسل النسب
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 أن  وأخيراً فإنه من خالل دراستنا ألسماء التراجم وسالسـل النـسبة، تبـين            

التراجم ذات األسماء المختصرة كانت  ثالث تراجم، تليها األسماء المحددة التي بلغت             

أربعاً، ثم األسماء ذات السلسلة الطويلة، التي بلغت خمس تراجم، أما أغلـب أسـماء               

 ١٧ -١٥التراجم فإنها إما كانت بسلسلة معتادة أو فوق المتوسطة وتراوحـت بـين                

يوضح توزيع االسم وسلسلة النسب كما يوضح مدى        ) ٢(م  ترجمة، والجدول اآلتي برق   

  :اهتمام ابن الشعار بسلسلة النسب

  العدد  أسماء التراجم

  ٣  تراجم بأسماء مختصرة

  ٤ تراجم بأسماء محدودة

 ـ معتادةتراجم بأسماء ذات سلسلة 
 متوسط

١٥  

  ١٧ تراجم بأسماء ذات سلسلة فوق المتوسط

  ٥  لةتراجم بأسماء ذات سلسلة طوي

  ٤٣  المجموع

    )٢(   جدول رقم    

 :التواريخ األساسية . ٢

تفاوتت تراجم بلدان الموصل في اعتماد التواريخ األساسـية، وذلـك بـين             

تراجم غير معززة بتاريخ أو مفتقرة للتواريخ األساسية، وبين نماذج أخرى تـرد بـين       

ة بكليهما ، ثـم بنمـاذج    ثناياها، إشارات إلى تواريخ خاصة بالوالدة أو الوفاة أو معزز         

أخرى ذات تواريخ أساسية مع أخرى متنوعة وداعمـة، ومـن خـالل ذلـك يمكـن                 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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كما نلحظ فـي إحـدى       ،)٩١(مالحظة، أن هناك تراجم خالية أو مجردة من أية تواريخ         

تراجم ابن الشعار، سعيه للتحقق من تاريخ الوالدة، وبذله لمختلف الوسـائل للوصـول    

أخبرني أنه ولد بقرية من نواحي الموصل تدعى حزقه         : "ي قوله إلى تاريخ دقيق لها، ف    

ما أتحققها إال أن لي اآلن أربعين سنة، وكان سـؤاله فـي         : وسألته عن والدته فقال   ...

وهناك تراجم موثقة بتـاريخ الـوالدة   . )٩٢("شوال بالموصل سنة إحدى وثالثين وستمئة  

فـي شـهر اهللا   : "باوشنائي الذي ولد أو الوفاة فقط، كما في ترجمة أبي محمد األثري ال         

 وترجمة أبي الحسن الكاتب النحوي الفاضـل        )٩٣("رجب سنة ثالث وثمانين وخمسمئة    

، )٩٤("أنه ولد في شهر ربيع األول سنة تسعين وخمـسمئة "األديب الذي أخبر ابن الشعار 

، أخبرني أنه ولد يوم الثالثاء العاشر مـن صـفر    : "وأبي محمد بن أبي العباس العقري     

  .)٩٦(ومثل هذا نجده في تراجم أخرى )٩٥("سنة ست وتسعين وخمسمئة

  :الِغنَى بالتواريخ األخرى . ٣

استعان أبن الشعار في تراجم كثيرة، ليس فقـط بتـواريخ أساسـية تتعلـق          

بالوالدة والوفاة، بل بتواريخ أخرى تعزز الترجمة وتزيد غناها، وهكذا نَجـده يتـدخل              

 في معظم التراجم، يتفاعل مع الحدث التاريخي، ونقـدم          مباشرة أو نقول يكون حاضرا    

هنا أمثلة عديدة على مثل هذا التفاعل والحضور المباشر، كما في ترجمة أبي الحـسن               

الضرير النحوي النصيبي إذ فضالً عن سؤاله عن والدته في شوال بالموصـل سـنة               

 بـين يديـه،   إحدى وثالثين وستمئة ثم عزز ذلك مستفيداً من حضور صاحب الترجمة        

أنشدني لنفـسه،  : "ليعرض نصوصاً تاريخية مهمة، إذ ذكر في تلك الترجمة نفسها قوله  

وكان في سنة ثالث وثالثين وخمسمئة، في جمادى األول بعد رجوع التتار المالعـين              

وأمر أميرها بدر الدين لؤلؤ ابـن عبـداهللا، بتعطيـل           . خذلهم اهللا تعالى، عن الموصل    

ء والمدرسين، وأن ال يقيم أحد بها غير بواب وفـراش وإمـام       المدارس وصرف الفقها  

ومؤذن، يستعين بذلك على العدو وقمعه، ثم أقطعها األجناد واألمراء، فلم يبـق يومئـذ       

في الموصل مدرسة يدرس فيها الفقه، فعند ذلك سافر المتفقهة وتبدد شـملهم وتفرقـوا           
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هذه الحادثة الشنيعة، فقـال فـي   في البالد، ودثرت معالم الدين وعظمت البلوى لنزول   

ثم من اهللا بعد ذلـك علـى        ..... ذلك أبو العباس متوجعاً نادباً لرسوم الفقه باكياً أهله          

الفقهاء وأهل العلم، وتداركهم بلطفه في قلب األمير بدر الدين، بأن أمر ِبـرِد الفقهـاء                

 وثالثـين   إلى المدارس، وإعادة جرياتهم وذلك في أوائل شـهر صـفر سـنة أربـع              

  .)٩٧("وستمئة

ونجد مثل هذا التعزيز بالتواريخ المتنوعة، في ترجمة أبي المعالي الـسلمي            

وخَِبرتُ أنه توفي بسنجار فـي أوائـل        : "السنجاري، إذ جاء بين ثناياها، قول المؤلف      

المحرم سنة أربع وعشرين وستمئة، وكان مولده في الحادي عشر من جمـادى األول              

، ثم استعان المؤلف بكالم الصاحب شـرف الـدين أبـي            "وخمسمئةسنة ست وثالثين    

، فقدم علينا أبو المعالي أسـعد بـن         .....حدثني الصاحب :"البركات بن المستوفي بقوله   

يحيى السنجاري، أربل غير مرة، وقدم أخرى في صفر سنة أربع وستمئة، وقد ساءت              

أنشدني األمير ركن الـدين     ":حاله كما واستعان في الترجمة ذاتها بآخرين كما في قوله         

أنشدني أبو المعالي أسعد بن يحيـى  :"، قال"أبو الثناء أحمد بن قرطايا المظفري األربلي    

حدثني :"السنجاري لنفسه بالموصل في غالم سنة ست وعشرين وخمسمئة وكذلك بقوله          

القاضي اإلمام أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحلبـي بحلـب فـي منزلـه                  

ومثل هـذا   . )٩٨( في العشر األول من ربيع اآلخر سنة أربع وثالثين وخمسمئة          المعمور

  .)٩٩(الغنى في التواريخ الدقيقة، نجده في تراجم أخرى غير ما ذكرناه

 :التقرب من الترجمة إلى حد كبير . ٤

قَدم ابن الشعار تراجمه، وفق صيغ يكاد يتفـوق فيهـا علـى كثيـر مـن                 

راجم والطبقات والرجال، إذ نـراه فـي كـل ترجمـة            المؤرخين، الذين كتبوا في الت    

حاضراً، يسأل ويلتقي ويتحدث ويشاهد ويرى، قريباً جداً من تراجمه، يالحظ قـسمات             

الوجوه ومالمحهم، يترقب حركاتهم وسكناتهم، ثم سلوكهم وألفـاظهم، ليمتحـنهم فـي             

 تراجمـه يكـاد     ثقافتهم وأشعارهم، يستعين بالقريبين منهم، والعارفين بعلومهم،إنه في       

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت( الجمان البن الشعار الموصلي بلدان الموصل وتراجمها في قالئد
 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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يكون أقرب الناس وأقرب المؤرخين واألدباء إلى نصوصه وتراجمه، وهذه الطريقـة            

هي خير شاهد على هذه الصلة الوثيقة، وهذا االقتراب وهذا الغـوص فـي األعمـاق             

  .اإلنسانية

ففي ترجمة إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السالّمية، بعـد أن أعطـي              

وكان خَيراً ديناً فقيهاً شافعي المذهب، تولى       " :شيوخه قال دقائق عن والدته وسماعاته و    

كما أعطى صورة مماثلة لألمير أحمـد بـن يـرنقش           ) ١٠٠("قضاء السالمية وخطابتها  

وكان أحمد أميراً مكمالً، فاضالً شاعراً، حـسن األخـالق، طيـب المعاشـرة،          :"بقوله

     ر عليه قطب الدين بـن عمـاد   متموالً، وله أمالك كثيرة بسنجار، ووجاهة عظيمة، تَغَي

الدين صاحب سنجار، وقبض عليه وأخذ جميـع مالـه وحبـسه حتـى مـات فـي                  

، كما أنه بعد اإليفاء بجوانب الترجمة األساسية انتقل إلى جوانب أخرى            )١٠١(..."سنجار

وهو مِقّل من عمل الشعر، يقول منه يـسيرا         : "قَيمة ذات صلة باالعالم من خالل قوله      

 أنشدني لنفسه وكان في سنة ثالثة وثالثين وسـتمائة، فـي جمـادى              في غرض يقع،  

 عن الموصل وأمر اميرهـا      - خذلهم اهللا تعالى     –األولى، بعد رجوع التتار المالعين      

    بدر الدين لؤلؤبن عبدهللا بتعطيل المدارس وصرف الفقهاء والمدرسين، وان اليقيم أحـد

   .)١٠٢("على العدِو وقمعهغير بواٍب وفراٍش وإماٍم ومؤذٍن يستعين بذلك 

ولم ينس ابن الشعار، الربط بين كل ما أعان الترجمة، وأفصح عن حقيقتها،             

مـن أبنـاء   : بقوله في ترجمة، أبي العباس بن أبي المكارم العمراني األزدي الموصلي   

الرؤساء والمتصرفين في جالئل األعمال، في الدولة األتابكية، ولهم المحل األسنى في            

 وأبو العباس هو اليوم المستوفي بالديوان الملكي البـدري بالموصـل، وإليـه      الرئاسة،

الحكم والنظر في االرتفاعات، وله اتساع تام في صناعة الحساب، وضروبه واألشغال            

  .)١٠٣("الديوانية

وفي ترجمة أبي المعالي السلمي السنجاري، حاول ابن الـشعار أن يقَـرّب             

كاشفا عن عدم تمكنه من الوصول إليه، أكثر من هذا          صورة المترجم، مصرحا بذلك و    
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ساق ذكره الصاحب شرف الدين أبو البركـات المـستوفي فـي            : ... الذي دونَه قائال  

  .)١٠٤("الفقيه الفاضل الشاعر ذو األلفاظ المتناسقة والمعاني الرائقة: "تاريخه، قال

         ووالده، وتعليمه   وفي كثير من التراجم نجد مادة تاريخية جيدة، عن المترج م

وشيوخه، وطلب العلم وأماكنه، ورحالته والعلوم التي برز فيها ومؤلفاتـه، إن كانـت              

ومثل هذه الدقائق والتفاصيل، نجـدها  ) ١٠٥(الشخصية علمية، كما في ترجمة ابن باطيش 

  .)١٠٦(في كثير من التراجم

ه بالمظاهر  كما نجد حضور ابن الشعار وإظهار صلته بالمترجم له، واهتمام         

. )١٠٧(أبو الفتح البلـدي   : وهناك نماذج لذلك، كما في ترجمة     . الشكلية والعالمات الفارقة  

 )١٠٩(وفي أبي العز بن أبي إسحاق الموصلي      . )١٠٨(وأبو يوسف األسدي من أهل سنجار     

  . )١١٠(ثم في تراجم أخرى

  :صنوف التراجم ومكانتها: ثالثاً

ها في مختلف الوظـائف، والمهـن       تنوعت صنوف التراجم، وتباينت مكانت    

والحرف واالختصاصات، وكان للمتفقهين وأهل العربية واألدب، ثـم للعـاملين فـي             

دواوين الدولة، مكانة مهمة بين تلك التراجم، وقد تم توزيع تلك الجماعات، وجعلها في              

  :صنوف محددة هي

  :القضاة وأهل الفقه . ١

املين في حقـول القـضاء،      كان من بين تراجم بلدان الموصل، عدداً من الع        

تـولى قـضاء الـسالمية    "أبـو إسـحاق الخطيـب، وقـد     : منهم على سبيل المثـال   

ولي نيابـة القـضاء، واشـتغل    :" وأبو الطيب القاضي البوازيجي، الذي     )١١١("وخطابتها

  .)١١٢("بسماع البينات، وقبول الكتب الحكمية والحكم والتثبيت واألشهاد عليه بذلك

أبـو الفـضل    : ء، عملوا في حقول التدريس والتعليم مثـل       كما كان هناك فقها   

المقرىء، المعروف بابن حرمية، الذي كان يقرأ القرآن ويفيد الناس، وتَخَـرج عليـه              

وكذلك أبو البركات ابن باطيش الموصلي، الذي كان في بداية أمـره،            . )١١٣(عالم كثير 

 )دراسة تحليلية) (م٦١٢٥/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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 النورية بحلب، وهـو   بالمدرسةمعيداً بالمدرسة البدرية وخزانة الكتب بها، ثم التدريس         

كتاب في طبقات أصحاب الشافعي، وكتاب مزيل االرتيـاب   : ، والتي منها  الشهير بكتبه 

عن مشتبه االنتساب، وكتاب التمييز والفصل بين المتفق في الخط والـنقط والـشكل،              

  .)١١٥(كما نجد فقهاء آخرين عملوا في مجاالت عديدة أخرى .)١١٤(وغيرها كثير

  :للغة واألدب أهل ا-٢

ع فـي ميـادين     برز عدد من تراجم بلدان الموصل، ممن كان لهم اهتمام واس          

أبو العباس الضرير النحوي النصيبي العينـسفني، الـذي         : اللغة والنحو واألدب، منهم   

درس العربية وسائر الفنون، حيث كان يغشى مجلسه، جماعة من المستفيدين يقـرؤون      

إيضاح العلل الخـوافي فـي معرفـة        "عليه، وصنف كتباً في النحو، منها كتاب سماه         

في النحو سماه بيان المنهج وشـرح األنمـوذج؛ وكتـاب           العروض والقوافي؛ وكتاب    

وكان أبو حفص قد صار أنحى أهـل زمانـه، وأعلمهـم           . الرجحان في شرح الميزان   

بالنحو والعروض والقوافي، والتصريف واللغة ومعاني الشعر، وسـائر فنـون األدب،     

. )١١٦("ألدبفلما توفي شيخه أبو الحرم، قام مقامه وجلس مكانه، وأقرأ الناس النحـو وا           

ثم أبو عبداهللا النحوي العدوي الموصلي، المعروف ببن القَبيصي، الذي تصدر إلفـادة             

علم النحو والعربية واألدب، وله ثالث مقدمات في النحو والتصريف والحساب، ولـه             

، ثم أبو عبداهللا بـن أبـي العبـاس، الـذي عـِرف بالموصـلي                )١١٧(شعر في الغَزل  

، )١١٨(يعمل الكيمياء، وكان شاعراً معروفـاً ومـن أهـل األدب         وبالباعشيقي،الذي كان   

مـداح  " :وأخيراً أبو عبداهللا محمد بن أبي المحاسن يوسف الشيباني التلعفري الموصلي          

وله في كل صنف من المنضوم من الموشح والـدوبيت، والمواليـا والرجـز              . هجاء

  .)١١٩("والمزدوج وكان وكان، وغير ذلك

 :  بار المتصرفينكبار رجال الدولة وك - ٣

   كان بين تراجم بلدان الموصل، من ارتقى مناصب رفيعة، كالوزارة واإلمارة، كمـا          

أبو المعـالي  : كان بينهم من عملوا في دواوين الدولة ولدى كبار رجاالتها، ومن هؤالء      
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السلّمي السنجاري، الذي تولى القضاء ِبدنيسر، وبغيرها من البالد، وكان من الـشعراء        

مكثرين، الفضالء والمتدينين، استوزره صاحب حماة، وميزه على نظرائـه، وكـان            ال

؛ وكذلك األمير، أحمد أبو العباس بـن يـرنقش العمـادي            )١٢٠(ينفذه إلى البالد رسوال   

من أبنـاء   "؛ ثم أبو العباس ابن أبي المكارم العمراني األزدي الموصلي،         )١٢١(السنجاري

عمال في الدولة األتابكية، ولهم المحل األسنى فـي      الرؤساء والمتصرفين، في جالل األ    

. )١٢٢("الرئاسة، وأبو العباس هو اليوم المستوفي بالديوان الملكـي البـدري بالموصـل            

أبو عبداهللا محمد بن يوسف بن علي البوازيجي، كاتب في ديوان اإلنشاء            : ومنهم أيضاً 

لموصلي، الـذي كـان يتـولى       ثم أبو حامد بن أبو المكارم العمراني ا       . )١٢٣(بديار بكر 

  .)١٢٤(نظارة الديوان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  العدد  الوظيفة  ت  العدد  الوظيفة  ت
  ١  ناظر ديوان  ١٠  ٨  شعراء  ١
  ١  حديث  ١١  ٨  فقهاء  ٢
  ١  ءالكيميا  ١٢  ٤  كتاب  ٣
  ١  الغناء  ١٣  ٣  نحويون  ٤
  ١  مستوف  ١٤  ٣  مةامن الع  ٥
  ١  متمول  ١٥  ٢  قضاة  ٦
  ٢  ، متدينواعظ  ١٦  ٢  نيم قرآتعل  ٧
  ١  جندي  ١٧  ٢  ريس الفقهتد  ٨
  ٤٣  المجموع    ٢   أمير،وزير  ٩

  )٣(جدول رقم 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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  :تراجم من عامة الناس - ٤
      كان هناك من التراجم الذين عدوا من العامة، وسـبب ورودهـم ضـمن فئـات       

التراجم، كونهم أصحاب بضعة مقاطع من الشعر، دون أن يرد في ترجمتهم، أي ذكر               

الحسن بن علي البـوازيجي، الـذي كـان ذا     منهم، عبد الرحمن بن أبي لعلم أو فقه، و   

وعمـر بـن المظفـر      . )١٢٥(هوج وطيش، وكثير الدعاوى، في فـن الـنظم والنثـر          

وكانت حرفته الحياكة، ثم صار له طبع، فعمـل منـه         "المخزومي،المعروف بالسيهبان   

 وعموماً فإنـه مـن     )١٢٦("قطعاً كثيرة، وعانى الطرب، فصار مغنياً، يحضر السماعات       

خالل مراجعة تراجم بلدان الموصل، يكون باإلمكان توزيع هذه التراجم، إلى الوظائف            

  :والمهن واالختصاصات الكثيرة والجدول اآلتي يوضح ذلك

  :بعض المواصفات األساسية للتراجم: رابعاً

كان أبن الشعار الموصلي، شاهد عيان لحقبة النـصف األول مـن القـرن              

 إذ جعل كتابه موسـوعة لـشعراء وأدبـاء          -الثالث عشر الميالدي  -جري،  السابع اله 

عصره، وهو في نسخته األصلية، ذات المجلدات العشر، حصيلة جهد ولقاء شخصي،            

وإذا أردنا أن نشير إلى بعـض  . وتماس مباشر، مع معظم التراجم الذين ضمهم الكتاب       

 ال يكـون هنـاك تناسـق بـين     أنساق تراجم الكتاب، يمكننا القول إنه من الطبيعي أن     

التراجم وكمية المعلومات الواردة فيها، فقد تطول بعض التـراجم وتقـصر أخـرى،              

وتكون الثالثة ربعة ال هي بالطويلة وال بالقصيرة، وهذا التباين في التناسـق البنـائي               

للتراجم، من حيث المساحة الشاغلة لها، ومن حيث اإلسهاب واالقتضاب سـمة مـن              

  .مسمات التراج

  : التأكيد على الجانب الخُلقُي . ١

ال شك أن إطالع ابن الشعار على علوم عصره وتميزه بها، وخاصـة مـا               

يتعلق بالعربية أدباً ونحواً وبالغة، واالبتعاد عن السجع والتكلف، كما كان ابن الشعار              

كثيراً ما يفصح عن رأيه وانفعاالته، بعبارات وألفاظ واضحة، من خالل االلتزام فـي              

دين، أو في التهتك فيه أو الخروج عليه، ويؤكد ابن الشعار، على الجانب الخُلقي فـي   ال
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وهو شيخ فاضل كبير، تام المودة، كريم الصحبة، حسن األخالق حـر الطبـاع،          :"قوله

يراعي حتى أصدقائه ومعارفه، ويتعصب لهم باجتهاد، ويبالغ فـي قـضاء حقـوقهم،              

 )١٢٧("هو، ديناً وفضالً وسكوناً، وعقالً وحلمـاً وعلمـاً  وإيصال الراحة لهم، ِنعم الرجل   

كان حـسن الـسيرة مـسدداً فـي         : "وقوله في ترجمة أبي الطيب القاضي البوازيجي      

وقوله في ترجمـة      )١٢٨( الدينية مالقضاء، قيماً بمعرفة المذهب، متطرفاً من سائر العلو       

من مظفر الـدين كـوكبري،   بن أبي المكارم الموصلي العمراني، الذي تولى الديوان ز        

وأقام بها متولياً نظارة ديوانها، ثم حبس بعد ذلك، وآلت به األحوال إلـى              : "عن سلوكه 

وقولـه عـن    . )١٢٩("أن ضمنه جهبذة الديوان، فأقلع عن ظلم فاحش وسيرة غير حميدة          

إنه غير مرضي الطريقـة، بتبذلـه       : " بن أبي المحاسن الشيباني التلعفري     أبي عبد اهللا  

ماكه في الشرب، والتظاهر بالخالعة والتهتك، والفسق والقمار والسرقة، وأشـياء           وانه

مما تقارب هذه األشياء المنكرة، التي ال تليق بذوي الفضل واألدب، فهي التي أهبطتـه      

  .)١٣٠("وأسقطته في أعين الناس

  
  

  
  
  
  
  
  
   التباين في حجم التراجم وموضوعاتها-٢

      وفيما يتعلق بالنسق الحجمي للتراجم، فهناك تفاوت كبير في ذلك بـين ترجمـة              

وأخرى، فمنها تغلب نص الترجمة التاريخي على النصوص الشعرية واألدبية، ومـن            

طيب القاضـي البـوازيجي؛ أبـو       ابن باطيش؛ أبو ال   : التراجم التي تتسم بذلك ترجمة    

  العدد  حجم التراجم

  ١٨  تراجم موسعة

  ١٧  تراجم متوسطة

  ٨  تراجم قصيرة

  ٤٣  المجموع

  )٤(جدول رقم 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت( الموصلي بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار
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وهناك تـراجم أخـرى غلـب       . )١٣١(الفضل ابن حرمية؛ وأبو حفص الضرير النحوي      

أبـو المعـالي الـسلّمي      : عليها الشعر، خاصة لمن كان ضليعاً في هذا الفـن، مثـل           

السنجاري، أبو عبداهللا النحوي العدوي، أبو حامد بن أبي المكارم الموصلي العمرانـي             

  . )١٣٢(وغيرهم

       كما إن هناك تراجم تتسم بقصرها ومحدوديتها، مثل ترجمة أبي محمد العلـوي             

الحسني البوازيجي؛ عبد الرحمن بن أبي الفوارس المخزومي، أبي محمـد بـن أبـي               

وتقف تراجم أخرى في وسـط الطريـق   . )١٣٣(العباس العقري، وأبي حفص السنجاري    

ِه الفقرة يوضـح أحجـام هـذه التـراجم     المرفق بهذ)  ٤( والجدول )١٣٤(بين تلك وهذه  

  :وتوزيعها

  :   أصالة التراجم - ٣

ومن حيث األصالة وما انفرد به ابن الشعار في تراجمه، فإن معظـم هـذه              

التراجم، هي في شكلها العام أصيلة، يكاد ينفرد المؤلف في كثير منها، حتى تلك التـي        

نقولة عنه، ومن التراجم التي     ذكرتها المصادر التاريخية، فإنها هي األخرى قد تكون م        

، أبو العبـاس بـن أبـي        )١٣٥(األمير أبو العباس السنجاري   : انفرد بذكرها ابن الشعار   

، ثم تراجم منفـردة     )١٣٧(، أبو محمد عبداهللا أحمد العلوي الحسني      )١٣٦(المكارم العمراني 

ـ           ) ٥(والجدول  . )١٣٨(أخرى غيرها  ن المرفق بهذِه الفقرة يوضح مـا تفـرد بـذكره اب

الشعار، من تراجم، وأخرى ورد ذكرها في المـصادر، مـع امكانيـة رجـوع هـذه         

المصادر البن الشعار دون ان تذكره.  
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  :الموارد المعتمدة في التراجم: خامساً

موارد المعتمدة في تراجم بلدان الموصل، بـين مـوارد سـماعية            تنوعت ال 

ولكن موارد السماع والمشافهة أكثر بكثيـر مـن         . وشفاهية، وأخرى تحريرية مقروءة   

المصادر التحريرية، وجدير بالذكر فإن أبن الشعار، كثير التـصريح بمـوارده، دائـم         

ارة إلى ذلـك، وفـي مواضـع    اإلشارة إليها، إذ ال تكاد تخلو ترجمة واحدة، دون اإلش  

متعددة، مما أعطى الترجمة قوة وزاد مـن حيويتهـا، وقـدرتها علـى المـضارعة                

  :واالنفراد، وسنحاول هنا توزيع  هذه الموارد على فروعها المختلفة، وهي

 :المصادر الشفاهية والسمعية . ١

هذه المصادر نجدها تتدافع بين ثنايا النصوص، مؤكدة حضورها بكلمات أو           

: رأيته، شاهدته، سـألته، لقيتـه؛ ثـم بـصيغة       : ات أو مفردات، كما في قوله     مصطلح

وكل . حدثني، روى لي، قال لي، أخبرني، ذكر لي، أنشد لي لنفسه، وقَع إلي من قوله              

  :هذه التسميات حاضرة بوضوح في معظم تلك التراجم، وتأخذ أشكاالً عديدة هي

  :المشاهدة والسؤال  .أ 

 لمختلف أصحاب التـراجم والشخـصيات التـي         كان لمجالسة ابن الشعار،   

أوردها في مادة كتابه، حضور واضح ، إذ أتاح له ذلك جمع مـادة واسـعة النطـاق،     

رأيتـه، شـاهدته، لقيتـه،      : ومن خالل عنصر المشاهدة في إبراز الذات، كنحو قوله        

  العدد  نوعية التراجم

  ٢٧  تراجم منفردة ـ أصيلة

  ١٦  تراجم وردت في مصادر أخرى

  ٤٣  المجموع

  )٥(جدول رقم 
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رأيته سـنة   : "أجتمعت به، مثل قوله في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الحسن البوازيجي           

وقوله فـي ترجمـة  أبـي    . )١٣٩("ثالثين وخمسمئة ، شاباً طويالً أشقر ذا هوج وطيش     

وقوله في   .)١٤٠("رأيته عدة مرات ولم آخذ منه شيئاً      : "عبداهللا النحوي العدوي الموصلي   

وكان مولده فيما أخبرني من لفظه، سنة       : "ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد البوازيجي      

  )١٤١(....."ديرها، رأيته فيها سنة تـسع وثالثـين وسـتمئة        أربع وستمئة، نزل بغداد وتَ    

رأيتـه  "أبي الحسن بن أبي عبداهللا السنجاري المعروف بأبن دبابـا           : وقوله في ترجمة  

 وهناك أمثلة وشواهد كثيرة تدلل على ذلك،        )١٤٢("سنة ست وثمانين وخمسمئة في بغداد     

كما إننا نجـده     )١٤٣(."ي مدينة أربل  لقيت أبا العباس ف   " أو نحو     "رأيته غير مرة  : "كنحو

  .)١٤٤(يستخدم صيغة شاهدته أو سألته في نصوص أخرى

  : المشافهة من خالل الحديث والذكر والقول واإلخبار  - ب

هناك مقوالت كثيرة أدخلها ابن الشعار عن طريق المشافهة، جاءت مباشرة           

 إبنه أو أخـوه؛  أو عن طريق شيوخه وصحبه ورفقته، أو من خالل القرابة، كأن يكون        

وابن الشعار الذي ال يضارعه أحد في عصره، من األدباء وأهل التاريخ في االعتمـاد               

على هذه الناحية، من أجل التقاط ما تعلق بعناصر الترجمة المختلفة، ومن ذلك قولـه               

وحدثني القاضي اإلمام أبو العبـاس،      : "في ترجمة األمير أبي العباس أحمد بن يرنقش       

قدم علينا أحمد بن يرنقش حلب وأقام بهـا       : بن أبي جرادة الحلبي، وقال    عمر بن أحمد    

: وحدثني القاضي أبـو القاسـم قـال   ....". مدة وسكن درب العدل، ثم عاد إلى سنجار     

وقوله في ترجمة أبي الفضل المقرئ البوازيجي       . )١٤٥(...."أخبرني جماعة من سنجار   "

إذا ألحـدتموني  : حسين األديـب النحـوي  وحدثني الشيخ العالم أبو العباس أحمد بن ال     "

وقوله في ترجمة األمير أبي العباس أحمد بـن يـرنقش           . )١٤٦(...."وجئتم علي التراب  

وقال لي علي بن الحسين بن دبابا، أبلغني أن أحمد بـن بـرنقش، أتـى مـاء             : "أيضاً

اهللا قال العبد الفقير إلـى رحمـة        : "وقوله في ذات الترجمة   ......." ليشرب فرده وقال  

وأخبرنـي أنـه كـان فـي صـدر عمـره            ...." روى لنا عنه شيئاً من شعره     : تعالى
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كما أكثر من استخدام صيغة اإلخبار، كما في قوله في ترجمة أبـي             . )١٤٧(....."مسرفاً

. )١٤٨(...."أخبرني أنه ولد بقرية في نواحي حزقـة غربيهـا         : "العباس العزيز النحوي  

أخبرني أنه ولد يوم الثالثاء فـي    : " العباس العقري وقوله في ترجمة أبي أحمد بن أبي        

 وقوله في ترجمة ،أبي الحـسن الكاتـب         )١٤٩(.شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمئة     

وقولـه  . )١٥٠("ر ربيع األول سنة تسعين وخمـسمائة     أخبرني أنه ولد في شه    : "النحوي  

 سنة أربـع    كان مولده فيما أخبرني من لفظه     : "في ترجمة أبي الحسن علي البوازيجي     

أخبرني أنه ولد فـي     : "وقوله في ترجمة، أبي عبداهللا التلعفري الفراء       )١٥١(...."وستمئة

  .)١٥٣( ثم في تراجم أخرى غيرها)١٥٢(...."تلعفر

  :اإلنشــاد. جـ 

كان أبن الشعار معنياً بجمع األشعار ، وكان اإلنشاد إحدى الوسـائل التـي              

ن النصوص واألشعار، وجاء هذا اإلنـشاد مـن         جمع من خاللها كل هذا الكم الهائل م       

خالل لقاءات كانت تجمعه بكبار أعيان عصره، من المهتمين بشؤون الـشعر واألدب             

بعامة، أو من خالل لقائه بالتراجم أنفسهم، أو بذويهم وأقربـائهم، وفيمـا يلـي أمثلـة          

  :متنوعة على هذا  النمط من اإلنشاد

أنشدي الصاحب شرف   : ضي السالمية جاء في ترجمة أبي إسحاق الخطيب قا        

كمـا جـاء فـي     .  )١٥٤(...الدين أبو البركات المستوفي، قال أنشدني أبو إسحاق لنفسه        

أنشدي أبو الحسن علي بن الحـسن بـن علـي المرانـي             : ترجمة ،أبي أحمد العتابي   

وأنشد منها صـاحب شـرف الـدين،        .... الموصلي، قال أنشدني محمد العتابي لنفسه     

ام أبو المجد إسماعيل بن هبة اهللا بن باطيش بمدينة حلب، أنشدني القاضي             أنشدني اإلم 

 .)١٥٥(...أبو الطيب طاهر بن ثابت

أنشدني أبو الحرم مكي بن علي بن مكي، قال أنشدني أبو           : وهذه نماذج اخرى    

أنشدني أبو الثناء محمـود بـن محمـد         . )١٥٦(...حفص عمر بن  علي بن سيار لنفسه       

أنشدني أبو بكر محمد بن أميركـا       . )١٥٧(...قال أنشدني أبو البركات   ... الحكيم األربلي 
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قال أنـشدني   ...اهللا أحمد بن الحسن بالموصل     أنشدني أبو حامد عبد   . )١٥٨(...الزنجاني

كما إنه تلقى هذا اإلنشاد من األشخاص الذين تـرجم لهـم مباشـرة        . )١٥٩(...أبو البقاء 

 .)١٦٠(والشواهد في ذلك كثيرة جدا

  :لمصادر الخطيةا . ٢

وتشمل هذه المصادر، المؤلفات التي كتبها غيره من المؤلفين، ثـم الوثـائق           

والخطوط، من األوراق والقُصاصات، حيث تعد هذه المصادر، بنْيةً مهمة من بنَى هذا             

  :الكتاب وهذه المصادر هي

  : المصادر السابقة  . أ

يفها قبـل ذلـك   نقل ابن الشعار بعض نصوصه، من المصادر التي جرى تأل  

بزمن يسير، وخاصة تلك التي كان ألصحابها صلة وثيقة بالمؤلف، مثل الصاحب أبي             

البركات ابن المستوفي في تاريخ أربل، والقاضي اإلمام أبي القاسم عمر بن أحمد أبـي   

أدركـت  :"جرادة الحلبي، حيث جاء في ترجمة أبي المعالي السلمي الـسنجاري قولـه          

لقاءه، وخبرت أنه توفي بسنجار، في أوائل المحرم سنة أربـع           أواخر أيامه فلم أرزق     

ساق ذكره الصاحب شرف الدين أبو البركـات المـستوفي فـي تاريخـه       "،  "وعشرين

ومثلما استفادة من كتاب ابي البركات المـستوفي،        . )١٦١(..."الفقيه الفاضل الشاعر  :"قال

  .)١٦٢(فأن حضوره كان واضحاً في تاريخ أربل

  :طوطالوثائق والخ  . ب

وتشمل مسودات القصائد التي أطّلع عليها ابن الشعار، ونقل منها، وهي من            

         ِنـيت مصدراً مهما من المصادر التي عدالمفقودات التالفة والتي لم تصل إلينا، وقد ع

بها ابن الشعار واستقى مادته منها، كما في قوله في ترجمـة، أبـي عبـداهللا محمـد                  

ت من شـعره بخـط يـده، قولـه فـي المـديح قـصيدة                وعلق"الشيباني البوازيجي   

رأيت من أشعاره عـدة     : " وقوله في ترجمة، أبي محمد العلوي الحسني       )١٦٣(..."طويلة
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خبـرت  "وقوله في ترجمة عبد الرحمن أبي الفوارس المخزومي،         . )١٦٤("قصائد بخطه 

لملـك  ، ووقع إلي من قوله قصيدة طويلة، يمدح بهـا المـولى ا            "أنه من عقر الحميدية   

وقولـه فـي ترجمـة أبـي الحـسين الـسلمي        .)١٦٥(..."الرحيم بدر الـدنيا والـدين     

  .)١٦٦("ورأيت من إنشائه مقامة، هابها قاضي أربل وتنتره فيها تنتيراً قبيحاً:"الموصلي

 

انتسب أصحاب تراجم البحث إلى كثير من بلدان الموصل، بعضها رئيـسة          

ي مقدمة تلك البلدان ثم البوازيج وتلعفر التي جاءتـا فـي            سنجار التي كانت ف   : مثل

كمـا نلحـظ   .المرتبة الثانية ثم العقر وحديثة الموصل ثم قريتي السالمية وقبيـصة          

باعـشيقا ، بـارطلى، الدولعيـة ،       : بروز تراجم أخرى بعضها من قرى شهيرة مثل       

عـين  : ريخية مثلوالبعض اآلخر منها بلدان صغيرة قلما يرد ذكرها في المصادر التا  

ونجد تراجم أخرى منسوبة إلى قـرى يـرد         . سفنة ، باوشنايا ، بوماريا ، قونسية        

كرسـى،  : ذكرها ألول مرة؛ كما قدم لنا ابن الشعار، إشارات عن قرى أخرى مثـل               

بارامون،راس الناعور ، كفر زمار ، قلعة الجديـدة وهـذه اإلشـارات ذات أهميـة              

محدوديتها في كون ابن الشعار هو صاحب الفضل في         تاريخية كبيرة على الرغم من      

فضالً عن ذلك فأن معظم هذه البلدان، تقع داخـل حـدود العـراق اليـوم،                . ذكرها

بأستثناء قلعة الجديدة، الواقعة في سورية في الجهات القريبة من ناحية ربيعة وتـل     

ثناء البـوازيج  كما ان كثير من هذه البلدان، ال تزال موجودة الى اليوم، بأست        . كوجك

  .  وحديثة الموصل وقبيصة

لقد بلغ عدد تراجم بلدان الموصل، ثالثة وأربعين ترجمة، توزعـت علـى       

تسعة عشر بلدا من بلدانها، واتسمت تلك التراجم، بتفاوت عناصرها األساسية تفاوتاً  

كبيراً، في أسمائها وسالسل النسبة وفي تواريخها المعززة لها، من تواريخ أساسية            

  . أخرى فيها غنى بالتواريخو
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وقد ظهر ابن الشعار من خالل هذه التراجم العائدة لبلدان الموصل، بصيغة        

تَفَوقَ فيها على كثير ممن أرخ لتراجم ذلك العصر، ويمكن عـده فـي ذلـك أقـرب             

: المؤرخين واألدباء إلى تراجمه، التي حوت مختلف الصنوف والمهن والوظائف من          

كما حوت تراجمه كبار رجال الدولة وكبار المتصرفين        . و لغة وأدب  قضاة وأهل فقه أ   

كما تنوعت مواده، إال أنها كانت في السماع والمـشافهة،          . وتراجم من عامة الناس   

أكثر بكثير من مصادره التحريرية، من كتب ووثائق وخطـوط، وهـذه سـمة هـذا              

ت حصيلة جهد ولقـاء     التاليف مما زاد من قوة ومتانة هذا المؤلف، ألن تراجمه كان          

  . وتماس مباشر، فجاءت أصيلة ومتفردة

 

ابن الـشعار الموصـلي، ت      : للتفاصيل عن حياة ابن الشعار وكتابه قالئد الجمان ينظر         )١(

هـ، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق كامل سـلمان الجبـوري،              ٦٥٤

روحة الدكتوراه العائدة للسيدة حنان عبـد  ، وكذلك اط٢٠٠٥بيروت، دار الكتب العلمية،  

عبد . د. الخالق السبعاوي بعنوان المنهج التاريخي عند ابن الشعار الموصلي، بأشراف أ          

كما أود األشارة هنا الـى اعتمـاد قالئـد          . الجبار حامد، كلية األداب، جامعة الموصل     

ناء احالة واحدة في    الجمان بتحقيق كامل سلمان الجبوري في معظم إحاالت البحث بأستث         

تم الرجوع فيها الى طبقة نوري حمودي القيسي، وعـن سـنجار ينظـر       ) ٢٦(الهامش  

 ٤ /٢٦٦،  ١٤٥،  ١٣٨/ ٤٣٢،٣،  ٣٨٧ ،   ٣٨٠ ، ٢٤٣ ،   ١/٢٤٢:  اإلشارات اآلتيـة    

٢٥/٣٨،١/ ٩،  ٣١١،  ٥٥ ، ٧/٤٥ ،   ٣٢٦ ،   ١٣٨ / ٦ ،   ١٧٧ / ٥ ، ٣٦٧ ،   ٢-٣ ،

حسن شميـساني، مدينـة   . مدينة سنجار د ، وكذلك ينظر التفاصيل عن     ١٠/١٢٠،١٢١

  .١٩٨٣سنجار من الفتح العربي اإلسالمي حتى الفتح العثماني ، بيروت ، 

  . ١٥٨ ص ٣، ١٩٨٠ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  )٢(

، ١٩٧٨ هـ، األعالق الخطيرة، تحقيق يحيـى عبـارة،          ٦٨٤ابن شداد، عز الدين ت       )٣(

٣/١/١٥٥ . 

  ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج )٤(
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  .وهو أخو األمير أحمد بن يرنقش. ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٥(

ابـن خلكـان، وفيـات      : وينظر عنه ايـضاً   . ١٤٦، رقم   ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٦(

؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم    ١/٢١٤األعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت        

  .٣/٢٦٢البلدان، مادة سنجار، 

  . ١٦٩، رقم ٤٣٥، ص ١ان، جقالئد الجم )٧(

  . ٢٢٥، رقم ١٣٨، ص ٢قالئد الجمان، ج )٨(

ياقوت الحمـوي، معجـم     : وعنه ينظر أيضاً  . ٥١٠، رقم   ١٤٠، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٩(

  .٥/١٩٧٣األدباء 

  . ٥٤١، رقم ٢٣١، ٥قالئد الجمان، ج )١٠(

  .لم أعثر له على ترجمة في مصادر أخرى. ٦٣٩، رقم ١٣٨، ص ٦قالئد الجمان، ج )١١(

لم أعثر له على ترجمـة فـي مـصادر          . ٩٥١، رقم   ١٠٢، ص   ١٠لجمان، ج قالئد ا  )١٢(

  .أخرى

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٢قالئد الجمان، ج )١٣(

  . ٢٢٠، ص ١٩٧٩ابن حوقل، صورة األرض، بيروت،  )١٤(

  . ٧٥٠، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )١٥(

وعن المدرسة الكمالية وغيرها من مدارس      . ٢٢٦، رقم   ١٥٨، ص   ٣قالئد الجمان، ج   )١٦(

ـ  ١٩٨٢سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل الموصل،       : وصل ينظر الم -٣٤٤ ص ١، جـ

؛ عبد الجبار حامد أحمد، الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكيـة، رسـالة            ٣٥٢

  . وما بعدها١١٣ماجستير غير منشورة، كلية األداب، جامعة الموصل، ص

 فـي مـصادر   لم أعثر له علـى ترجمتـه  . ٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص  ٣قالئد الجمان، ج   )١٧(

  . أخرى

  .١/٢٦٤ينظر ترجمته في تاريخ أربل . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج )١٨(

لم أعثر له علـى ترجمتـه فـي مـصادر     . ٥٠٣، رقم ١١٠، ص  ٥قالئد الجمان، ج   )١٩(

  .أخرى

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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)٣٥( 

 

لم أعثر له علـى ترجمتـه فـي مـصادر     . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص  ٦قالئد الجمان، ج   )٢٠(

  .أخرى

وعنه نقلت الترجمـة فـي مجمـع اآلداب         . ٧٩٣، رقم   ١٦١، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٢١(

  ٥٩٠١ رقم ٥/٦٤٦

  ٧٧٣، رقم ١١٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٢٢(

؛ لسترانج، بلدان الخالفـة الـشرقية،       ٢٣٠، ص   ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج     )٢٣(

  . ١١٩ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ص 

J. M Fiey, Assyrie chretienne، Beyrouth 1962, ، v.2، p. 103-115. 

 . ٢٠، ص ١٩٩٩، ٤عبد العزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي، بيروت، ط )٢٤(

 . ١٩٨ابن حوقل، صورة األرض، ص  )٢٥(

، تحقيق نوري حمودي القيسي ومحمد نـايف        ٣ابن الشعار الموصلي قالئد الجمان، ج      )٢٦(

عـن الترجمـة   . ٥٧ ـ  ٥٥، ص ٣؛ ابن خلكـان، ج ٧الدليمي، جامعة الموصل، ص 

وبخصوص المدرسة البدرية، فكانـت     . ١٦٨، رقم   ٤٣٣، ص   ١ن، ج قالئد الجما : ينظر

عبـد  . د: من بناء بدر الدين لؤلؤ، في قلعة الموصل بجوار مشهد يحى بن القاسم؛ ينظر      

المنعم رشاد، المظاهر المضاربة في الموصل في عهد االدارة االتابكية، ضمن موسوعة            

  . ٢٠٩لد الثاني، الموصل الحضارية، موسسة الكتب، جامعة الموصل، المج

 .ولم أعثر على ترجمة في مصادر أخرى. ٧٧٣، رقم ١١٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٢٧(

  . ٤٩٢، رقم ٩٥، ص ٥قالئد الجمان، ج )٢٨(

  . ٤٨٦، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: عن الحسنية ينظر )٢٩(

  . ٤٩٢، رقم ٩٥، ص ٥قالئد الجمان، ج )٣٠(

الحموي ، في معجم البلـدان،       وذكره ياقوت    ٧٧٢، رقم   ١١٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٣١(

  . ٦/٢٦٠١، وكذلك في معجم األدباء ١٣٦، ص٤مادة العقر، ج

، وكذلك  ١٣٦، ص ٤؛ ج ٣٧٢، ص ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، الشوش والعقر، ج       )٣٢(

؛ وينظر ترجمة ابي الفتح البلدي، قالئد الجمـان،         ١٩٨ابن حوقل، صورة األرض، ص      
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)٣٦( 

 

ز والفصل، تحقيق عبد الحفـيظ منـصور،   ؛ ابن باطيش، التميي٨٥٨، رقم ٢٥، ص   ٩ج

  .١٠٨ ـ ١٠٦، ص ١٩٨٣القاهرة الدار العربية، للسنة 

لم أعثر له على ترجمة فيما تم الرجوع إليه       . ٢٤٢، رقم   ٢٠٠، ص   ٣قالئد الجمان، ج   )٣٣(

  .من مصادر

لم أعثر له على ترجمة فيما تم الرجوع إليه       . ٣٥٨، رقم   ١٠٥، ص   ٤قالئد الجمان، ج   )٣٤(

  .من مصادر

  . ٧٧٢، رقم ١١٥، ص ٧ئد الجمان، جقال )٣٥(

  . ٨٦٣، ص ١ياقوت، معجم البلدان، ج )٣٦(

/ ١١،  ٦٣٤، ص   ٨، ج ١٩٦٦ابن األثير، الكامل في التاريخ، دار صـادر بيـروت،            )٣٧(

٣٤١، ١٩٢/ ١٢، ١٤٠ .  

  . وكذلك ينظر هامش الترجمة. ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج )٣٨(

  . ٧٧٠، رقم ١٠٨، ص ٧قالئد الجمان، ج )٣٩(

الـذهبي، تـاريخ اإلسـالم      :  وعنه ينظر أيضاً   ٧٤٦ رقم   ٣٥، ص ٧مان، ج قالئد الج  )٤٠(

، ابن فضل اهللا الصقاعي، تالي كتـاب   ٢٥١ رقم   ٢٠٥-٢٠٣ص) ٦٨٠-٦٧١السنوات  (

  . ٢٢٦ رقم ١٤٢-١٤١، ص١٩٧٤وفيات األعيان تحقيق جاكلين سوبله، بيروت، 

  .٧٧٠، رقم ١٠٨ ص ٧قالئد الجمان، ج )٤١(

  . ٩٩٨ ، رقم٣١١، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٤٢(

  . ٧٤٦، رقم ٣٥، ص٧قالئد الجمان، ج )٤٣(

: وعن كهـف داود ينظـر     . ١٥٢، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، العمرانية، ج      )٤٤(

  .٥٣، إضبارة ٢٨٧المواقع األثرية في العراق، ص 

، ص  ٢، ج ١٩٦٧علي حبيبة، القاهرة،    . أبو زكريا األزدي، تاريخ الموصل، تحقيق د       )٤٥(

٣٥٩، ٩٢ . 

  . ١٣٥ -١٣٤الفصل، ص ابن باطيش، التمييز و )٤٦(

  .وكذلك الهامش الخاص بالترجمة. ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج )٤٧(

  .لم أعثر له على ترجمتِه. ٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦قالئد الجمان، ج )٤٨(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
 



 >>  

  

)٣٧( 

 

 .  ٣٧٣، رقم ١٤٣، ص ٤قالئد الجمان، ج )٤٩(

 ثم مادة باعشيقا في ياقوت الحموي، معجم        ٧٥٥ رقم   ٧٠، ص ٧ينظر قالئد الجمان، ج    )٥٠(

 . ٤٧٢، ص ١ان، جالبلد

لم أعثر له على ترجمته فيما تم الرجوع اليه         . ٧٥٥، رقم   ٧٠، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٥١(

  .من مصادر

ذكرت ترجمته في مجمع اآلداب، منقولـة       . ٥٣٣، رقم   ٢٥٨، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٥٢(

  ٥/٥١٦عن القالئد ينظر 

  . ٦٥٧، ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٥٣(

  . ٥٥٣قم ، ر٢٥٨، ص ٥قالئد الجمان، ج )٥٤(

  .٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص ٥قالئد الجمان، ج )٥٥(

  . ٨٩كوركيس عواد، تحقيقات بلدانية، ص  )٥٦(

  . ٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص٥قالئد الجمان، ج )٥٧(

والفرسـخ يـساوي    .٤٤٦ ، رقم    ٤٧١، ص ٤؛ ج ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٥٨(

، كامل العـسلي  . فالترهنتس، المكابيل واالوزان االسالمية، ترجمة د     : كم تقريباً ينظر  ٦

  .٩٤، ص١٩٧٠عمان، 

  . ٤٣؛ كوركيس عواد، تحقيقات بلدانية، ص ١١٣/ ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان،  )٥٩(

 . ٣، رقم ٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٦٠(

 . ٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٦١(

  . ٤٤٦، رقم ٣٧١، ص ٤قالئد الجمان، ج )٦٢(

 . ٨٢٢، رقم ٢٣٩، ص٧ ؛ ج٧٠٩ ، رقم ٣٠٨، ص٦قالئد الجمان، ج )٦٣(

 . ٣٠٨،ص٤الحموي، معجم البلدان، قبيصة، جياقوت  )٦٤(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج )٦٥(

  . ٨٢٢، رقم ٢٣٩، ص ٧قالئد الجمان، ج )٦٦(

  . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص ٤قالئد الجمان، ج )٦٧(
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)٣٨( 

 

  . ٤٨٦، ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٦٨(

وينظر عنه أبن المـستوفي، تـاريخ أربـل،    . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص   ٤قالئد الجمان، ج   )٦٩(

٤٥١-١/٤٤٧ .  

كذلك أبن المـستوفي، تـاريخ أربـل،        . ٦٤ رقم   ٤٢٨-٤٢٧، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٧٠(

١/٣٥٠.  

 .٦٤ رقم ٤٢٨-٤٢٧، ص ١قالئد الجمان، ج )٧١(

 .٥١٠، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة بوماريا، ج )٧٢(

توما المرجي، كتاب   : وعن القونسية ينظر  . ٩٥٨، رقم   ١٣٣، ص   ١٠قالئد الجمان، ج   )٧٣(

؛ ابن األثيـر، الكامـل فـي        ١٢٨من السريانية األب ألبير أبونا، ص       الرؤساء، ترجمه   

     : وكذلك. ٧٥٣، ص ٩التاريخ، ج

                                       J. M Fiey, Assyrie, v.2, p. 336-342.      

  .٩٥٨ ، رقم ١٣٣، ص ١٠قالئد الجمان، ج )٧٤(

عجم البلدان، مادة الدولعية،     وينظر ياقوت، م   ٤٩٨، رقم   ١٠٥، ص   ٥قالئد الجمان، ج   )٧٥(

كم، وهي المسافة التقريبية    ٣٠؛ أما مسيرة يوم واحد للقافلة فكانت بحدود         ١٨٦، ص ٢ج

  . بين محطتين

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٧٦(

  . ٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣قالئد الجمان، ج )٧٧(

  .٧٦، رقم ٢١٠، ص ١قالئد الجمان، ج )٧٨(

  . ٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠، ج٢٢٥، رقم ١٤٥، ص ٣قالئد الجمان، ج )٧٩(

، وبخـصوص  ٧/١١٥؛ ٥/١٧٨؛ ٤/٣٥٩قالئد الجمـان،  : عن ذكر هذه البلدان ينظر   )٨٠(

 وكـذلك  ١٣٥، ص٣لزراعـة، ج  يـاقوت ، معجـم البلـدان ، ا        : راس الناعور ينظر    

ياقوت ، معجم البلـدان ،      :  ينظر   ٤٦٨، ص ٤، آثار البالد وعن كفر زمار، ج      القزويني

 كما ينظر عـن  ٩٣ / ١٢ ، ٥١٧ ، ١١٧ / ١١ الكامل ، كفر زمار وكذلك ابن األثير ، 

 .١١٥، ص٤ينظر ياقوت ، معجم البلدان، الجديدة، ج: قلعة الجديدة 

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج )٨١(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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)٣٩( 

 

 . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج )٨٢(

 . ١٦٩، رقم ٤٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٨٣(

 . ٥٣٣، رقم ٢٠٧، ص ٥قالئد الجمان، ج )٨٤(

، ١٠؛ ج ٧٠٩، رقـم  ٣٠٨، ص ٦، ج٦٧٩، رقم   ٢٥٢، ص ٦د الجمان، ج  قالئ: ينظر )٨٥(

 . ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ٩٥١، رقم ١٠٢ص 

، رقـم   ٢٧٦، ص   ١٠١ رقـم    ٢٦٥، وينظر ص  ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٨٦(

، ٣؛ ج ٢٢٦، رقـم    ١٥٨؛ ص ٢٢٥، رقم   ١٣٨، ص   ٢؛ ج ١٦٨، رقم   ٤٣٣، ص   ١٠٣

 . ٣٤٦، رقم ٦٠، ص ٤؛ ج٢٩٨، رقم ٣٤٥؛ ٢٤٢، رقم ٢٠٠ص

 . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٨٧(

، رقم  ٣١١، ص   ١٠، ج ٧٧٢، قم   ١١٥، ص   ٧٤٦، رقم   ٣٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   )٨٨(

٩٩٨ . 

، ٣؛ ج ١٢٨، ص   ٢، ج ٤٣٣، ص   ٣٧٩، ص   ٢٤٢؛ ص   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٨٩(

، ص  ١١٥، ص   ١٠٨، ص   ٧، ج ٢٣١،  ٩٥، ص   ٥، ج ٦٠، ص   ٤؛ ج ٢٠٠ص  

  . ١٣٩ ، ص١٣٣، ص ١٠٢، ص ١٠؛ ج٢٥، ص ٩؛ ج ٢٣٩

، ٦٤، ص   ٤؛ ج ١٠٣، رقم   ٢٧٦، ص   ١، ج ١٠١، رقم   ٢٦٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٠(

، رقـم   ٢٥٨، ص   ٥٣٣، رقـم    ٢٠٧، ص   ٥، ج ٤٤٦، رقم   ٣٧١، ص   ٤؛ ج ٣٤٧رقم  

؛ ٧٤٦، ص ٣٥، ص ٧؛ ج٧٣٠، رقــم ٣٣٩؛ ص ٦٣٩، رقـم  ١٣٨، ص ٦؛ ج٥٥٣

  .٩٩٨، رقم ٣١١؛ ص ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ١٠؛ ج ٧٩٣، رقم ١٦١ص 

، ٢٣١، ص ٥؛ ج٢٤٢، رقـم  ٢٠٠، ص ٣، ج٣، رقـم   ٧٥، ص   ١ ج قالئد الجمان،  )٩١(

وعـن تـواريخ    . ٩٦٠، رقم   ١٣٩، ص   ١٠؛ ج ٥٥٣، رقم   ٢٥٨، ص   ٥؛ ج ٥٤١رقم  

حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي،     : الوالدة والوفاة، في تراجم ابن الشعار بعامة، ينظر       

  .٧٥-٧١ص

  .١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج )٩٢(

 . ٣٤٦، رقم ٦٠ ، ص٤قالئد الجمان، ج )٩٣(

 . ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج )٩٤(
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)٤٠( 

 

 . ٣٥٨، رقم ١٠٥، ص ٤قالئد الجمان، ج )٩٥(

، رقم  ٤٣٥، ص   ١؛ ج ٩٢، رقم   ٢٤٢، ص   ١؛ ج ٣، رقم   ٧٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٦(

، ٦؛ ج ٩٥، ص   ٥، ج ٨٤، ص   ٥، ج ٣٧١، ص   ٦٤، ص   ٤؛ ج ١٣٨، ص   ٢؛ ج ١٦٩

  .٣٣٩؛ ص ٣١١، ص ١٠؛ ج ٢٥، ص ٩؛ ج٣٥، ص ٧؛ ج ٢٥٢ص 

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١الئد الجمان، جق )٩٧(

  . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج )٩٨(

، ص ٦؛ ج ١٤٠، ص   ١١٠، ص   ٥؛ ج ١٥٨، ص   ٢؛ ج ٤٣٣، ص   ١قالئد الجمان، ج   )٩٩(

  . ٩٩٢، رقم ٢٩٦، ص ١٠، ج١١٥، ١٠٨، ص ٣٥، ص ٧؛ ج٣٠٨

  . ٣، رقم ٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٠(

  . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠١(

  . ١٠١، رقم ٢٦٦، ص ١، جقالئد الجمان ) ١٠٢(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٣(

  . ١٤٦، رقم ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٤(

 . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٠٥(

، ٦٤،  ٤؛ ج ٢٢٦، رقـم    ١٥٨، ص   ٢؛ ج ٢٢٥، رقم   ١٣٨، ص   ٢قالئد الجمان، ج   ) ١٠٦(

، ٦؛ ج٥٣٣، رقـم  ٢٠٧؛ ص ٥١٠، رقـم  ١٤٠؛ ص ٤٨٥، ٨١، ص ٥؛ ج ٣٤٧رقم  

  .٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦٣٩ رقم ،١٣٨ص 

 . ٨٥٨، رقم ٢٥، ص ٩قالئد الجمان، ج ) ١٠٧(

 . ٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٠٨(

 . ٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٠٩(

    ، ١١٥، ص   ٧؛ ج ٧٩٣، رقم   ١٦١، ص   ٧؛ ج ٢٩٨،  ٣٤٥، ص   ٣قالئد الجمان، ج   ) ١١٠(

 .٩٩٨، ص ٣١١، ص ١٠؛ ج٧٧٢رقم      

  . ٣ ، رقم٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١١(

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١١٢(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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)٤١( 

 

 . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج ) ١١٣(

 . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١٤(

وينظـر عنـه    . ٦٣٩،  ١٣٨، ص   ٧؛ ج ٣٥٨، رقم   ١٠٥، ص   ٤قالئد الجمان، ج   ) ١١٥(

، رقـم  ٢٣٩، ص  ٧؛ وينظر تراجم أخـرى ج     ١٨٩٦، رقم   ٨٥،  ٣المنذري، التكملة، ج  

؛ ١٦١، ص   ١١٥، ص   ٧؛ ج ١٤٠، ص   ٥؛ ج ٩٤، ص   ٤؛ ج ٤٣٥، ص   ١؛ ج ٨٢٢

 .٣١١، ص ١٠؛ ج ٢٥، ص ٩ج

  . ١٠١، رقم ٢٦٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١١٦(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١١٧(

، ١٠٨، ص   ٧؛ ج ٤١٥،  ٢٣١، ص   ٥؛ ج ٥٣٣، رقم   ٢٠٧، ص   ٦قالئد الجمان، ج   ) ١١٨(

 .؛٧٥٥، رقم ٧٠، ص ٧؛ ج٧٧٠رقم 

 هـ  ٦٧٥ي الشاعر التلعفري هذا سنة      توف. ٧٤٦، رقم   ٣٥، ص   ٧قالئد الجمان، ج   ) ١١٩(

وقد ترجم له الكتبي في فوات الوفيات، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،                

 ـ  ٦٧١السنوات (؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ٥٥٥ ـ  ٥٤٦، ص ٢، ج١٩٧٤ ـ  ١٩٧٣

؛ الصقاعي، تالي كتاب وفيات األعيان، تحقيـق جـاكلين   ٢٠٥ ـ  ٢٠٣، ص )هـ٦٨٠

 مجلدات، مطبعـة  ٤؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ١٤٢ ـ  ١٤١، ١٩٧٤سوبلة، دمشق 

  .٢٢٨ ـ ٢١٨، ٣، ج١٩٥٦ ـ ١٩٥٤مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

  . ١٤٦، ٣٧٩، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٠(

  .٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢١(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٢(

  . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٢٣(

  .٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦جمان، جقالئد ال ) ١٢٤(

 . ٢٩٧، رقم ٣٤٤، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٢٥(

  .٥٥٣، رقم ٢٥٨، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٢٦(

  . ١٦٨، رقم ٤٣٣، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٢٧(

  . ٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٢٨(
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  . ٧٣٠، رقم ٣٣٩، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٢٩(

  . ٧٤٦، رقم ٣٥، ص ٧قالئد الجمان، ج ) ١٣٠(

؛ ٢٠٧، ص ٥؛ ج٦٤، ص ٤؛ ج١٥٨، ص ٣؛ ج٤٣٣، ص ١قالئــد الجمــان، ج ) ١٣١(

حنـان  : وعن مثل هذا التباين في حجم التراجم وموضوعاتها، ينظـر . ١٠٢، ص   ١٠ج

  .١٢٥عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص

، ٧؛ ج ٣٣٩، ص   ٦؛ ج ٣٠٨، ص   ٦؛ ج ١٤٦، رقـم    ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٣٢(

 ـ  ٢٩٦، ص ١٠؛ ج٢٤٦ ـ  ٢٣٩، ١١٨ ـ  ١١٥، ٧٣ ـ  ٧٠، ٤٢ ـ  ٣٥ص 

  .٣٢٤ ـ ٣١١، ٣٠٢

؛ ٢٩٧، رقـم    ٣٤٤، ص   ٣؛ ج ٢٤٢، رقـم    ٢٠٠، ص   ٣ قالئد الجمان، ج    )١٣٣( ) ١٣٣(

  .٥٤١، رقم ٢٣١، ص ٥؛   ج٣٥٨، رقم ١٠٥، ص ٤؛ ج٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص ٣ج

، ١٤٠، ص   ٥؛ ج ١٠٣، رقـم    ٢٧٦، ص   ٩٢، رقم   ٢٤٢، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٣٤(

قـم  ، ر ١٦١، ص   ٧؛ ج ٦٧٩، رقـم    ٢٥٢، ص   ٦٣٩، رقم   ١٣٨، ص   ٦؛ ج ٥١٠رقم  

  .٩٥١، رقم ١٠٢، ص ١٠؛ ج٨٥٨، رقم ٢٥، ص ٩؛ ج٧٩٣

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٣٥(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٣٦(

 .٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٣٧(

، ص  ٤؛ ج ٢٩٨، رقـم    ٣٤٥، ص   ٣؛ ج ٢٩٧، رقم   ٣٤٤، ص   ٣قالئد الجمان، ج   ) ١٣٨(

، ص  ٥؛ ج ٤٤٦قـم   ، ر ٣٧١، ص   ٤؛ ج ٣٥٨، رقـم    ١٠٥، ص   ٤؛ ج ٣٤٧، رقم   ٦٤

؛ ٤١٥، رقـم    ٢٣١؛ ص   ٥٣٣، رقم   ٢٠٧، ص   ٥٠٣، رقم   ١١٠، ص   ٤٨٥، رقم   ٨١

، ٧؛ ج ٧٧٣، رقـم    ١١٨، ص   ٧؛ ج ٧٣٠، رقم   ٣٣٩؛ ص   ٧٠٩، رقم   ٣٠٨، ص   ٦ج

، ص ١٠؛ ج٨٥٨، رقــم ٢٥، ص ٩؛ ج٨٢٢، رقــم ٢٣٩؛ ص ٧٥٥، رقــم ٧٠ص 

  .٩٦٠، رقم ١٣٩، ص ٩٥٨، رقم ١٣٣، ص ٩٥١، رقم ١٠٢

 . ٢٩٧، رقم ٣٤٤ص ، ٣قالئد الجمان، ج ) ١٣٩(

  . ٧٠٩، رقم ٣٠٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٤٠(

  . ٥٠٣، رقم ١١٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤١(

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(مها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي بلدان الموصل وتراج
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)٤٣( 

 

  . ٥١٠، رقم ١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤٢(

، ص ١٠؛ ج٧٩٣، رقـم  ١٦١، ص ٧؛ ج١٠٣، رقم ٢٧٦، ص  ١قالئد الجمان، ج   ) ١٤٣(

 .٩٦٠، رقم ١٣٩

ص ،  ٩؛ ج ١٦٨، رقـم    ٤٣٣، ص   ١؛ ج ١٠١، رقم   ٢٦٥، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٤٤(

  .١٣٧حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص: وعن مثل ذلك ينظر. ٨٥٨، ٢٥

  . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٥(

  . ٣٤٧، رقم ٦٤، ص ٤قالئد الجمان، ج ) ١٤٦(

 . ٩٢، رقم ٢٤٢، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٧(

  . ١٠٣، رقم ٢٧٦، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٤٨(

  . ٤٨٥، رقم ٨١، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٤٩(

  . ٥١٠، رقم ١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥٠(

  .٥٠٣، رقم ١١٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥١(

  . ٧٧٠، رقم ١٠٨، ص ٧قالئد الجمان، ج ) ١٥٢(

  . ١٠٢، ص١٠؛ ج ١٨١، ١١٥، ص٧؛ ج١٤٠، ص ٥قالئد الجمان، ج ) ١٥٣(

  .٣، رقم ٧٧-٧٥، ص ١قالئد الجمان، ج ) ١٥٤(

  .٢٢٦، رقم ١٥٨، ص ٢٢٥، رقم ١٣٨، ص٣قالئد الجمان، ج ) ١٥٥(

  .٥٤١ رقم ٢٣٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٦(

  . ٦٣٩، رقم ١٣٨، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٧(

  .٧٠٩، رقم ٣٠٩- ٣٠٨، ص٦قالئد الجمان، ج ) ١٥٨(

  .٩٥٨، رقم ١٣٣، ص ١٠قالئد الجمان، ج ) ١٥٩(

، ص  ٤؛ ج ١٦٨، رقـم    ٤٣٣، ص   ١؛ ج ١٠٣، رقم   ٢٧٦، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٦٠(

، ٧؛ ج٥٠٣، رقـم  ١١٠، ص ٥؛ ج٤٨٥، رقـم  ٨١، ص ٥؛ ج٣٤٦، رقم ٦٤ ـ  ٦٠

  . ٩٩٨رقم ، ٣١١، ١٠؛ ج٨٢٢، رقم ٢٣٩ص 
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ويراجع أيـضاً ابـن خلكـان، وفيـات         . ١٤٦، رقم   ٣٧٩، ص   ١قالئد الجمان، ج   ) ١٦١(

؛ الذهبي، المختار من تاريخ ابن الجزري، تحقيق خضير عباس          ٢١٤، ص   ١األعيان، ج 

؛ السبكي، طبقـات الـشافعية الكبـرى،        ١٣٩،  ١٢٥، ص   ١٩٨٨المنشداوي، بيروت،   

د الحلو، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي،   تحقيق محمود محمد االطناحي وعبد الفتاح محم   

. ١١٠، ص ١٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٥٠، ص ٥، ج١٩٧١ ـ  ١٩٦٤القاهرة، 

  . وما بعدها١٤٨حنان عبد الخالق، المنهج التاريخي، ص: وكذلك ينظر

 .٤٥١-٤٤٧، ١/٣٥٠أبن المستوفي، تاريخ أربل،  ) ١٦٢(

  . ٦٧٩، رقم ٢٥٢، ص ٦قالئد الجمان، ج ) ١٦٣(

  . ٢٤٢، رقم ٢٠٠، ص ٣ان، جقالئد الجم ) ١٦٤(

 . ٢٩٨، رقم ٣٤٥، ص ٣قالئد الجمان، ج ) ١٦٥(

اما عن التراجم التي اسـتعان بهـا ابـن          . ٤٤٦، رقم   ٣٧١، ص ٤قالئد الجمان، ج   ) ١٦٦(

الشعار، من غير تراجم الموصل وبلدانها، ينظر حنان عبد الخالق، المـنهج التـاريخي،           

  .١٦٨-١٦٧ص 

 )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الشعار الموصلي 
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢١/١/٢٠١٣  ٧/٦/٢٠١٢  

 
اشتهرت مدينة الموصل بالكثير من رجالها، ومنهم القاضـي أبـو جعفـر             

 ثم أصبحوا فيما بعد ينـسبون اليهـا ،          السمناني في مقدمة الوافدين إلى المدينة ،      

، وإذا كان الـسمناني قـد عـرف         )م١٠٥٢/هـ٤٤٤(السيما وانه توفي فيها سنة      

بالقضاء ، فان مكانته في علم الحديث والفقه لم تكن اقل شئناً، فضالً عن شـهرته                

في علم الكالم واألصول حتى أصبح مقصداً لطالب العلـم، فوصـلت أخبـاره إلـى                

ان ممن درس عليه القاضي المعروف أبـو الوليـد سـليمان البـاجي              األندلس، فك 

  .وغيره من الطالب الذين ورد ذكرهم في البحث) م١٠٨١/هـ٤٧٤ت( األندلسي

Judge of Mosul Abu Ja‘far Al-Samani 

A Study in His biography and Scientific Activity 

Abstract: 

Mosul has been famous for its plenty men. Abu Ja‘far, 

the  judge, was the first of the newcomers how came to Mosul 

city, and later  became belonging to It. He died in (444 

                                         
 مركز دراسات الموصل/ مدرس  
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A.H/1052 A.D) .Abu Ja‘far, in addition to his famous for his 

job as a judge, he was also well-known for his scientific  status 

in hadith , fiqh ,and theology (kalam) till he became the 

students' destination .His news reached to al-Andalus, and of  

his students the famous judge, Abu al-Walid Sulayman al-

Bachi al-Andalusi (d.474 A.H/ 1081 A.D ) and others of student 

who mentioned in the research. 

 
للنظام القضائي في االسالم تاريخ طويل حافل باالنجاز والتطور في سـبيل             

تحقيق العدل وإسعاد االنسان و أثبات الحق والشرع، اذ منح االسالم للقاضي سلطة             

واسعة وأناط به مهمات خطيرة، ولكن جعله يتحمل مسؤولية خطيـرة فـي دنيـاه               

لي القضاء بمن ذبح بغير سكين، لقـد كـان القـضاء فـي     وآخرته حتى شبه من و 

عصور طويلة يتمتع بأخطر مركز بعد مركز الخالفـة، ومدينـة الموصـل كبـاقي               

الحواضر االسالمية األخرى ، ظهر نظام القضاء بها وتدرج منذ الفـتح االسـالمي              

ت واستمر حتى يومنا هذا ، وظهر فيها شخصيات علمية تولوا هذا المنصب، لذا كان             

ـ ٤٤٤ت(دراسة القاضي أبو جعفر السمناني     وسـيرته مـن األمـور      ) م١٠٥٢/هـ

الجديرة بالبحث ، السيما انه تولى مناصب أخرى فضالً عن منصب القـضاء، وقـد     

تكون بعده أسرة قضائية في الموصل ظلت متولية قضاء المدينة قرابة أربعين سنة،             

ف ، لكنها لم تصل الينا ، ومن        ، كما للقاضي أبو جعفر السمناني العديد من التصاني        

خالل االستقصاء والبحث ومراجعة الكثير من المصادر التاريخية تم معرفة أسـماء            

قسم منها وما تحتويه تلك الكتب إذ وردت بعـض اإلشـارات  عنهـا، وهـذا مـا                   

سنوضحه في ثنايا البحث، ومن أهمية الموضوع ايضاً ان الـسمناني اسـتطاع ان              

 واالشاعرة وذلك جدير بالبحث والدراسة، اما المصادر التـي          يجمع ما بين األحناف   

اعتمدنا عليها فقد كانت مابين كتـب التـاريخ العـام مثـل الكامـل البـن األثيـر           

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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او كتب التراجم والطبقات مثل كتاب تاريخ بغـداد للخطيـب           ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

ـ ٧٤٨ت( وكتاب سير أعالم النـبالء للـذهبي      ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت  ( البغدادي  هـ

إذ كانت ترجمة السمناني في هذه الكتب هي المعين الذي أفـاد البحـث              ) م١٣٤٨/

  .بشكل كبير

يراد به معان عدة منها اإللزام ولذا سمي الحاكم قاضياً ألنه           : والقضاء لغة   

يقال قضى الحاكم على فالن بالنفقة أي قـدرها  : يلزم الناس األحكام، ومنها التقدير      

، امـا  )٢("  وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإيـاه    :"نه قوله تعالى  ، وم )١(عليه، ومنها األمر  

 ،)٣(فيراد به فصل الخصومات بقول ملزم صادر عـن ذي واليـة عامـة      : اصطالحاً

   .ومرادف القضاء هو الحكم

وقد أشار القران الكريم إلى القضاء في عدة مواضع وجاء مرادفاً له بلفـظ      

 يا داوود ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَةً ِفي األرِض فَـاحكُم  :" المثال قوله تعالىالحكم  فعلى سبيل 

عن سِبيِل   ِبالْحقِّ وال تَتَِّبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه ِإن الَِّذين يِضلُّون           بين النَّاسِ 

      مووا يا نَسِبم شَِديد ذَابع مابِ اللَِّه لَهـتَ   :" وقوله تعـالى أيـضاً     ،)٤(" الِْحسكَمح ِإنو

،اما السنة النبوية الـشريفة فقـال       )٥("ِإن اللّه يِحب الْمقِْسِطين      فَاحكُم بينَهم ِبالِْقسطِ  

ال حسد اال في اثنتين  رجل أتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته في الحق،               ):"(الرسول

، فالقـضاء امـر الزم  لنـصرة    )٦("و يقضي بهـا ويعلمهـا  وآخر أتاه اهللا حكمة فه   

المظلومين وقطع الخصومات وأداء الحقوق إلى مـستحقيها، واتفـق الفقهـاء ان             

القضاء فرض كفاية اذا قام به بعض األمة سقط الوجوب عن الباقين واذا لم يقم به                

  .)٧(احد منها أثمت األمة جميعاً

 
مة قاضي الموصل محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمـود،             هو العال 

 الملقب بالسمناني نسبة إلى سمنان العراق،التـي لـم تـذكر            )٨(المكنى بأبي جعفر  

المصادر أين تقع، لكن ياقوت الحموي أشار إلى ان هناك  بلدة سمنان تقـع بـين                 

جعفر محمد بـن    وسمنان أخرى بالعراق  ينسب إليها  القاضي أبو          " الري ودامغان، 
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وولـي  ... احمد بن محمود السمناني سكن بغداد وكان فقيهاً على مذهب أبي حنيفة           

وبهذا النص ال يمكن استنتاج معلومات جغرافية سوى ان هنـاك    ،)٩("قضاء الموصل 

، ثم انتقـل مـع   )م٩٧١/هـ٣٦١(سمنان في العراق، وفي هذه البلدة ولد بها سنة          

، ولم تتحدث المصادر عن مـدتها،       )١٠( من الزمن  أسرته إلى بغداد فسكن هناك مدة     

ويبدو انها تجاوزت العقد من الزمن، بدليل احتساب الفرق مابين والدته وانتقاله إلى  

-٣٨٥(الموصل التي توجه اليهـا وتلقـى بهـا العلـم وذلـك خـالل الـسنوات                  

، ثم عاد إلى بغداد ،يدرس الحديث والفقه حتى أصبح عالماً           )م٩٩٩-٩٩٥/هـ٣٩٠

،   كما ذكـره      )١١("تاج العلماء " بـ) م١٧٧٦/هـ٥٧١ت(هوراً فلقبه ابن عساكر     مش

، ولعـل وصـف     )١٢("كان من أذكياء العـالم    : " بأنه  )  م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(الذهبي

الذهبي له يدل على انه كان محل تقدير العلماء المعاصرين له وغيـر المعاصـرين               

  .ا اللقبحتى ان الذهبي جاء بعده بثالث قرون وأطلق عليه هذ

 
كانت ثقافة  أبا جعفر السمناني قد تمحورت من خالل تلقيـه العلـم علـى                  

شيوخه في بغداد والموصل، وكذلك من خالل تدريسه لطالبه، فضالً عـن مؤلفـات              

  .ونتاجه المعرفي، وسيتم تناول ذلك كالً على حدا

 
وم عدة على عدد من الشيوخ  فدرس علم الحـديث  تلقى أبو جعفر السمناني عل  

في بغداد على يد  الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهـدي البغـدادي                  

الذي اشتهر برواية الحـديث ولديـه العديـد مـن      ) م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدار قطني   

، والشيخ أبـو    )١٣()المؤتلف والمختلف ( ،وكتاب)علل الحديث (المصنفات منها كتاب    

،كمـا درس   )١٤()م٩٩٦/هـ٣٨٦ت(علي بن عمر الحربي السكري البغدادي       الحسن  

الحديث في مدينة الموصل  على يد  كال من الشيخ أبا القاسم نصر بن احمـد بـن                   

، والشيخ أبا الحسين هبة     )١٥()م٩٩٩/هـ٣٩٠ت(محمد بن الخليل المرجي الموصلي    

،ثم عاد مـرة    )١٦()م١٠٠٠/هـ٣٩١ت( اهللا بن موسى بن الحسن المزني الموصلي      

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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أخرى إلى بغداد ودرس الحديث واألصول على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن              

ــدادي    ــم البغ ــصري ث ــاقالني الب ــابن الب ــروف ب ــر المع ــن جعف ــد ب  محم

، وقد  أصبح السمناني من أصحابه، إذ أشار ابـن حـزم             )١٧()م١٠١٢/هـ٤٠٣ت(

 البـاقالني ومقـدم     وهو اكبر أصحاب  :" لذلك بقوله )  م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(األندلسي  

، كما ذكر الذهبي ان أبـا جعفـر الـسمناني الزم ابـن              )١٨("االشعرية في وقتنا هذا   

   .)٢٠( حتى برع في علم الكالم)١٩(الباقالني مدة طويلة

يالحظ ان السمناني في تلقيه للعلم كان منصب بدرجة كبيرة على علم الحـديث              

لموصل ، وهذا ما جعله بارعاً فـي        واألصول وعلم الكالم، وكان ينتقل بين بغداد وا       

وقته، السيما وانه أتقن علم الحديث مع إتقانه فيما بعد علم الكالم، وهذا بحد ذاتـه                

دمج بين المنهج ألنقلي والمنهج العقلي في التفسير والتحليل وانه كان يجيد الحجة             

، وصلثالثين سنة عندما قدم إلى الم     على مخالفيه، في حين ان  عمره كان أكثر من           

، فـضالً   )م٩٩٩/هـ٣٩٠( إذ ما علمنا ان وفاة شيخه أبا القاسم ألمرجي كانت سنة          

عن ما سبق فإن تلقيه العلم أوالً في بغداد ومن ثم الموصل على كبار محدثيها، يدل                

على تدرجه المرحلي  في طلب الحديث حتى عاد إلى بغداد واخذ من كبار شـيوخها           

  .وهو ابن الباقالني

 
كان للسمناني طالب عدة وفي أكثر من مدينة، واستطاع هؤالء الطـالب  ان              

يفيدوا من علمه، وصنف بعضهم مؤلفات عديدة ، وهذا ما سنوضحه تباعاً حـسب              

  :تاريخ وفاة هؤالء الطالب وهم

أبو الحسن احمد بن يحيى بن زهير بن أبي جعفر بن أبي جرادة العقيلي الحلبي               -١

قرأ الفقه على أبي جعفر السمناني بحلب عنـدما         ) م١٠٤٨/هـ٤٤٠(توفي بعد سنة  

وعلق عنه التعليـق المنـسوب إليـه،    ) م١٠١٦/هـ٤٠٧(كان قاضياً فيها بعد سنة 

  .)٢١(وصنف كتاباً ذكر فيه الخالف بين أبي حنيفة وأصحابه وما تفرد به عنهم
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 و ، رحل إلى الموصـل، )م١٠٦٦/هـ٤٥٩ت(أبو حفص عمر بن علي الزنجاني     -٢

 .)٢٢() المعتمد(قرأ علم الكالم على أبي جعفر السمناني ، وصنف كتابا سماه

كان قد رحل إلى الموصل ،و قـرأ        ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(أبو طاهر عمر الفاشي     -٣

 .)٢٣(علم الكالم على أبي جعفر السمناني في الموصل

ـ ٤٦٣ت  ( أبو بكر المعروف بالخطيب البغـدادي        -٤ درس الحـديث    ) م١٠٧٠/هـ

بي جعفر السمناني عندما كان في بغداد،  اذ كان لألخير مجلس علم في داره،               على أ 

وكان له في داره مجلـس نظـر   ... كتبت عنه وكان ثقة :" إذ ذكر الخطيب البغدادي 

قـال  ... يحضره الفقهاء ويتكلمون ، حدثنا القاضي أبو جعفر السمناني من حفظه            

وصـلي المعـروف بـابن المرجـي       لقننا أبو القاسم نصر بن احمد بن الخليـل الم         

 )٢٤(..." بالموصل

ـ ٤٦٦ت(ابنه القاضي أبو الحسين احمد بن محمد السمناني       -٥ درس ) م١٠٧٣/هـ

الفقه وعلم الكالم على والده وكان حنفي المذهب ، تولى قضاء الموصل مـدة ثـم                

  .)٢٥(قضاء بغداد

القاضي أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب األندلـسي                    -٦

كان من علماء األندلس المشهورين ، رحـل إلـى          ) م١٠٨١/هـ٤٧٤ت()٢٦(لباجيا

، اذ أقـام  )٢٧(فزار عدة مدن منها الموصـل ) م١٠٣٤/هـ٤٢٦(المشرق وذلك سنة    

، )٢٨(بها سنة كاملة يدرس الفقه وعلم الكالم  على أبي جعفر الـسمناني فـي داره               

مناني كان في الموصل بعـد      ، وهذا الخبر يدل ان الس     )٢٩(وتخرج عليه في العقليات     

وانه كان مستقراً بها حتى انه كان يستقبل طالب العلم فـي       ) م١٠٣٤/هـ٤٢٦(سنة

بيته في الموصل، فضالً  عن مكانته في المدينة حتى كـان محـل اهتمـام طالبـه                  

الوافدين للمدينة،وقد أعجب أبو الوليد الباجي بشيخه السمناني كثيراً حتى انه مدحه            

  :إذ قالبقصيدة شعرية 

      هيهات منك تصبر وتجلد يا بعد صبرك اتهمو ام أنجدوا     

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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        وشميم عرف عرارةِِ ومفرد يأبي سلوكَ بارقُ متألـــقُ     

 في كل أفٍق لي عالقةُ خولـةٍِِ            تهدي الهوى وبكَل ارٍض ثمهد

  مام األوحدهذا الشهاب المستضاء بنورِه           علم الهدى هذا األ

   )٣٠(َ    كانت شياطين الضالل تمرد هذا الذي قمع الضاللةَ بعدما        

التعـديل  ( :           ثم عاد  إلى األندلس وتولى فيها القضاء، له عدة كتب منهـا          

  .)٣١ ()والتجريح في من روى عنه البخاري في الصحيح

ن بـن ثابـت التميمـي       حفيده أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر بن عبد الـرحم          -٧

وهو ابن بنت القاضي أبو جعفر السمناني ، سكن الموصـل            ) م١١٠٣/هـ٤٩٧ت(

  .)٣٢(مدة أربعين سنة وتولى بها القضاء لمدة خمس عشرة سنة

ـ ٤٩٩ت(ابنه علي بن محمد بن احمد  الـسمناني  أبـو القاسـم الحنفـي         -٨  هـ

ب  فـي القـضاء     درس الفقه على والده ،تولى قضاء الموصل وألف كتا        ) م١١٠٥/

، وكتاب فـي    )٣٣(وهو مطبوع ) روضة القضاة وطريق النجاة في أدب القضاء      ( سماه

  .)٣٤(وهو مخطوط) العروة الوثقى في الشروط(الفقه بعنوان 

يتبين مما سبق إن اغلب طالب أبا جعفر السمناني قد درسوا عليـه علـم                 

دليل ان هـؤالء الطـالب      الكالم ، مما يدل على  معرفته بهذا العلم وإبداعه فيه ، ب            

أيضاً  بدورهم قد أبدعوا ولهم كتب في هذا العلم، مثل أبو حفص الزنجـاني الـذي                  

التسديد إلـى   ( ، والقاضي أبو الوليد الباجي صاحب كتاب      )٣٥()المعتمد(صنف كتاب   

، كما يمكن القول ان أبا جعفر السمناني كون أسرة قضائية           )٣٦()معرفة طرق التوحيد  

ذ تولى أبنه الحسين احمد السمناني قضاء الموصل، ثم حفيـده ابـو             في الموصل، إ  

، والجدير بالذكر ان أبناءه كانوا على )٣٧(مسلم التميمي، ثم أبنه أبو القاسم السمناني 

المذهب الحنفي كما عرفتهم كتب التراجم، كما ان هذه العائلة ارتبطت ببعض األسر             

تي تولت السلطة القضائية في بغداد زمن       القضائية في بغداد مثل أسرة الدمغانيين ال      
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وذلك عن طريق المصاهرة اذ تزوج  القاضي أبـو الحـسين             السيطرة السلجوقية، 

ـ ٥١٣ت( احمد بن محمد السمناني من أخت قاضي بغداد أبو الحسن الـدامغاني      هـ

وبهذا يمكن مالحظة التطور الحاصل في النظام القضائي من خـالل           . )٣٨()م١١١٩/

ي ظهور أسٍر تولت القضاء وترسخ فيها النمط الوراثي لهذا المنصب،       تطور منحاه ف  

وأصبحت هذه العائالت تتصاهر ، في حين أنها تعاصر أكثر من سلطة ، مما يعنـي                

ان هذه العائالت التقليدية كانت حيادية في النشاط القضائي وان عملهـا مهنـي ال               

ذ نجد مثالً ان في هذه المدة يدخل في مشاكل السلطة، لكن هذا الوصف ليس دائماً ،ا    

ايضاً األسرة الشهرزورية كان لها دور سياسي ، فضالً عن دورها القـضائي مـع               

  .الدولة الزنكية واأليوبية في الشام

 
من خالل قراءة بعض النصوص تبين  ان أبا جعفر الـسمناني ألـف كتبـاً        

هذه الكتب وهذا ما يدفعنا إلى عدم اعطاء شـرح          كثيرة ، لكن لألسف لم تصل إلينا        

كافي لهذه المؤلفات عند الحديث عن سيرته وحياته العلمية بسبب ضـياع كتبـه ،               

ولكن وردت بعض نصوص هذه الكتب وأسمائها  من خالل بعض اإلشـارات التـي               

عثرنا عليها في بعض المصادر، إذ أورد ابن حزم في كتابه الملل والنحـل بعـض                

وقال السمناني في كتاب االمامة لـوال       :" من كتاب االمامة للسمناني قائالً    النصوص  

، ..." معصوماً في البالغ عن اهللا عز وجـل ) (داللة العقل على وجوب كون النبي      

ذكره السمناني في كتابه الكبير  في كتاب اإلمامة منـه ان    :"وأيضاً ذكر ابن حزم قال    

 وهذا رداً على القائلين بجـواز       )٣٩("  زمانه شرط اإلمامة ان يكون اإلمام أفضل أهل      

ان يكون األمام من عوام الناس، ويبدو ان كتاب اإلمامة من الكتب الفقهيـة  التـي          

وصلت إلى األندلس ولها مكانتها بحكم تعامل االندلسيون مـع المنطـق كمـا هـو               

معروف، و إن مثل هذه اآلراء كانت بدورها رداً على بعض متـولي الـسلطة فـي                 

ندلس من أصول ليست قرشية أو من الذين استحوذوا على الحكـم خـالل تلـك                اال

البيان عـن أصـول   (الفترة، كما كان لديه كتاب  في الرد على أهل الطغيان بعنوان          
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، إن هذه العناوين تعبر تماماً عـن        )٤٠()األيمان والكشف عن تمويهات أهل الطغيان     

  .قل فيها مثل بغداد والموصلأراء السمناني وعن معارضيه في المدن التي تن

 دون  )٤١(" تصانيف كثيـرة  :" أن له ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(كما ذكر ابن األثير   

نصاً في غايـة    ) م١٢٤٠/هـ٦٣٨ت(تحديد أسمائها، كما أورد ابن العربي االندلسي      

ولقد كنت يوماً مـع بعـض       :" األهمية يدل على أن للسمناني مؤلفات كثيرة  إذ قال         

 يطالع ما أنتهى أليه علمي في لحظـة       -رحمة اهللا عليه  _ أبي  المعلمين فجلس إلينا    

سرقها من زمانه مع عظيم أشغاله، وجلس بجلوسه من حضر  من قاصديه، فـدخل           

أحد السماسرة وعلى يديه رزمة كتٍب، فحل شناقها وأرسل وثاقها، فـإذا بهـا مـن        

علـوم  هذه كتب عظيمـة و    : تأليف السمناني شيخ الباجي، فسمعت جميعهم يقولون      

جليلة جلبها الباجي من المشرق، فصدعت هذه الكلمة عنـدي، وقرعـت خلـدي،              

وجعلوا يوردون في ذكره ويصدرون ويحكمون ان فقهاء بالدنا ال يفهمون عنـه وال     

، إن أهمية هذا النص تكمن في عدة أمور منها ان كتب السمناني كانت              )٤٢(" يعقلون

 بالد األندلس وان شـهرة الـسمناني        متداولة في المغرب ، فضالً عن وصولها إلى       

فيها جاءت من خالل تلميذه الباجي، كذلك اقر الجالسون بان السمناني له إمكانيـات      

  .علمية وشروحات قد ال يتقبلها علماء االندلس وفقهائها

عندما تحدث عن أحد طالب أبو       )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت  ( كما ذكر ابن العديم     

قرأ الفقه علـى القاضـي      :" بن يحيى العقيلي  جعفر السمناني وهو أبو الحسن احمد       

الفقيه أبو جعفر محمد بن احمد السمناني،وعلق عليه بحلب التعليق المنسوب إليـه             

على مذهب االمام أبي حنيفة، وجمع جميع كتبـه فـي الفقـه وألـف كتابـاً فـي                   

 ، إذ ذكــر ابــن تيميــة)االدراكــات( ، ومــن كتبــه أيــضاً كتــاب)٤٣(..."الفقــه

قال وحكى القاضي أبو جعفر السمناني عن القاضي أبي بكر          :" )م١٣٢٩/هـ٧٢٨ت(

حقيقة اإلله ال سبيل إلى إدراكها هذا األوان قال وسـنعود إلـى هـذا فـي كتـاب                   

  .)٤٤("اإلدراكات

  مها سعيد حميد. د. م



 >>  

  

)٥٤( 

 

 ، كمـا أشـار القرشـي      "لـه تـصانيف   " :)٤٥(كذلك ذكر بعض المؤرخـون    

،  وأيضاً ذكـر     )٤٦("له أيضاً تصانيف في الفقه وتعليق     :" ان) م١٣٧٣/ هـ٧٧٥ت(

له تـصانيف   :"عند ترجمته ألبي جعفر السمناني      ) م١٤٧٤/هـ٨٧٩ت( ابن قطلوبغا 

، دون ذكر عناوين هذه التصانيف أو تفاصيل أخرى عنها،كما          )٤٧("في الفقه وتعاليق  

ال نعلم مادة هذه التعليقات وموضوعاتها هل هي في الفقه أم فـي العقيـدة أم فـي          

عارضيه، يبدو أن أبا جعفر السمناني قد اشتهر بتعليقاتـه  الجدل الفكري بينه وبين م 

حتى أنها وضعت  ضمن نتاجه العلمي، وان تلك التعليقـات مبنيـة علـى الحجـة                 

والبرهان ، وهذا متوقع من السمناني ال سيما وانه أتقن علمي الحـديث والكـالم،               

  .ووظف كال العلمين على ما يبدو في الرد على خصومه

 
ذكرنا  أن أبا جعفر السمناني عندما تلقى العلم على يد شيوخه ركز علـى                 

علوم الحديث والفقه واألصول وعلم الكالم، فاستفاد من هذه العلوم فـي المناصـب          

ـ ٤٠٧( التي توالها في مدن عدة، إذ ذكر الذهبي انه تولى قضاء حلـب سـنة                هـ

ي أبو الحسن احمد بن يحيـى       ، وأورد ابن العديم نقالً عن جده القاض       )٤٨()م١٠١٦/

كان القاضي أبا الحسن احمد بن يحيى       :" العقيلي نموذج من قضائه في حلب إذ ذكر       

يقرأ الفقه بحلب على القاضي أبي جعفر السمناني وهو إذ ذاك صبي، والقاضي أبو              

جعفر اذ ذاك قاضي بحلب فحضر شاهدان من عدول حلـب ليؤديـا شـهادة عنـد                 

س أبا الحسن عن استماع شهادتهما حتى فرغ أبو الحـسن      السمناني، فاشتغل بتدري  

يقـدم هـذا الـصبي    : من درسه، فشق على ذينك الشاهدين ذلك، وقاال في أنفسهما   

علينا ويؤخرنا فيما حضرنا فيه عنده حتى يفرغ، ففطن أبو جعفر الـسمناني لـذلك           

لي بهـذا   لعلكما شق عليكمـا اشـتغا     : منهما، فالتفت أليهما بعد الفراغ، وقال لهما      

الصبي عنكما، واهللا ان دام على ما هو عليه لتشهدان بين يديه فقدر اهللا تعـالى إن              

وولي أبو الحسن احمـد     ...أبا الحسن تفقه وكبر وزوجه أبو جعفر السمناني بابنته          

، )٤٩(..."بن أبي جرادة القضاء بحلب واتى الشاهدان المشار أليهما وشهدا بين يديه           

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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 جعفر السمناني تولى منصب التدريس والقضاء بحلب وذلك         يالحظ مما سبق ان أبا    

ولم يذكر مكان القضاء هل في داره أو في المسجد، وانه           ) م١٠١٦/ هـ٤٠٧( سنة

يعتد بالتدريس أكثر من اعتداده بمنصب القضاء وان جل اهتمامه متابعة النوابغ من         

اني إلى بغداد   وبعد ذلك ذهب أبو جعفر السمن      طالبه وهذا ما حصل مع أبي الحسن،      

ـ ٤١٢( ، إ ذكر ابن كثير في أحداث سنة       )٥١( والمواريث )٥٠(وتولى فيها الحسبة    هـ

فيها تولى القاضي أبو جعفر احمـد بـن محمـد الـسمناني الحـسبة               " ):م١٠٢١/

  .)٥٢("والمواريث ببغداد وخلع عليه السواد

 ويبدو أن هذه المدة التي شهدت نهاية البويهيين على يد الـسالجقة فـي               

بغداد عاشت حالة من الفوضى واالضطراب، مما حدا بأبي جعفر السمناني أن يذهب           

ـ ٤٨٩-٣٨٠(إلى الموصل  التي كانت تحت الحكـم العقيلـي            ) م١٠٩٥-٩٩٠/هـ

خاصة إنه درس فيها، فذهب هناك واستقر فيها وقام بممارسة التدريس فيها اذ أقام             

ى القضاء في الموصـل وأصـبح   كما تول أبو الوليد الباجي سنة كاملة يدرس عليه،    

شيخ الحنفية، لكن المصادر لم تذكر السنة التي تولى فيها قضاء الموصل، إال أنـه               

بقي مدة طويلة على قضاء الموصل حتى بعد أن فقد بصره وأصـبح مكفوفاً،وظـل               

يمارس القضاء والتدريس حتى وفاته في الموصل في يوم االثنين من شـهر ربيـع     

، ويبدو أن أبـا    )٥٣(وكان له ثالث وثمانون سنة    ) م١٠٥٢/ـه٤٤٤(األول من  سنة     

جعفر السمناني قد تواجد في الموصل في العقدين األخيرين من حياته وانـه وجـد               

فيها استقراره بعيداً عن بغداد ومشاكلها الداخلية، في حين أن تواجده في الموصـل       

  .كالم وأصولهوتوافد طالب العلم إليه يدل على شهرته فيها ومكانته بعلم ال

– 
إن المتتبع للنصوص التي وردت فيما يخص السمناني يجدها ذات نمطـين            

األول ، نصوص من مؤرخين قدموا تقيماً لنشاطه اإلداري وجهوده في علم الحديث             

 الفكريـة  وعلم الكالم، والنمط الثاني نصوص عرض فيها معارضة عقائد  السمناني       

وآراءه ومذهبه في مسألة التفسير والتأويل، وبغض النظر عن كال النمطين فان تلك             
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النصوص تقدم أشارات واضحة عـن شخـصيته ومفرداتهـا،وفي مـا يلـي أراء               

  :المؤرخين وفق سنوات وفاتهم

ترجمة للسمناني وهو   ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(إذ ورد عند الخطيب البغدادي      

بذلك قد أعده من البغداديين وفق منهجه في الكتاب اذ ترجم لكل من حدث في بغداد                

، وبذلك فقد غلب الخطيب شخصية الـسمناني        )٥٤(وبدأ في معجمه بمن اسمه محمد     

ياق الترجمة ومفرداتهـا    المحدث على شخصيته كعالم بعلم الكالم  والمنطق ولعل س         

، ثم واصـل  )٥٥("وكان ثقة عالماً فاضالً سخياً  :"يوضح ذلك بجلي إذ قال الخطيب عنه      

، وكان حسن الكالم عراقي المـذهب :" ترجمته وتطرق إلى قدرته بعلم الكالم إذ ذكر         

ان النص األخير يدل على أمـرين أقـرار          ،)٥٦("ويعتقد في األصول مذهب األشعري    

ادي بانتماء السمناني إلى مدرسة الرأي المعروفة في العـراق والـى            الخطيب البغد 

مذهبه األشعري وكأنما أراد الخطيب القول ان السمناني بسبب معرفته بعلم الكـالم             

أصبح بالضرورة عراقي المذهب وانه يتعامل مع المنهج العقلي موظفاً ما هو منقول       

  .من كونه محدثاً بغدادياً اشعري المذهب

الذي عاش في عصر غيـر عـصر        ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت( الجوزي   أما ابن 

الخطيب البغدادي فإنه لم يضيف شيئاً عن ما ذكره الخطيب البغدادي، إذ ذكـر فـي          

وكان عالماً فاضالً سخياً، لكنه كان يعتقـد فـي األصـول مـذهب              " :كتابه المنتظم 

 ال يوجد   ، ويالحظ من نص ابن الجوزي انه من حيث االقتباس الحرفي          )٥٧("األشعري

اختالف عن ما أورده الخطيب البغدادي لكن سياق النص يشير، اال ان هنـاك مـا                

، وهـذا   )٥٨("لكنه كان يعتقد في األصول مـذهب االشـعري        " :يعيب السمناني بقوله  

اإلظهار السلبي متوقع من ابن الجوزي وهو أحد متقدمي الحنابلة في بغداد وما من              

علـى   شاعرة ظاهرة في سياق النص األخيـر،      شك أن الخصومة بين الحنابلة واال     

الرغم من عدم معاصرة ابن الجوزي للسمناني، وبالتالي في االختالف الفكري تجسد         

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
  



 >>  

  

)٥٧( 

 

بما ورد عند ابن الجوزي، ولعل هناك اإلشارة إلى أن الخطيب البغدادي كان أكثـر               

  .التزاماً بالمصداقية التاريخية من ابن الجوزي الذي نقل منه ترجمة السمناني

فإنه أيضاً نقل ما أورده الخطيب      ) م١١٦٦/هـ٥٦٢(أما بالنسبة للسمعاني      

بأنه ثقة عالم فاضالً سخياً حسن الكالم عراقي المذهب، ويعتقد          : " البغدادي، إذ ذكر  

وكـان فقيهـاً    " :، في حين أضاف السمعاني بقوله     )٥٩("في األصول مذهب االشعري   

درته في القضاء والذي تميز به من خـالل فقـه   ، وهو بذلك أقر بق  )٦٠("متكلماً عالماً 

  .وعلمه به

تـوفي بالموصـل،   "  :فقد قال عنه أنـه ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠(أما ابن األثير    

، ويالحظ  )٦١("اماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة واألصول  على مذهب االشعري           

تأكيـد  من ترجمة ابن األثير أمور عدة منها تأكيد على موصلية السمناني فضالً عن      

، وهـذا   )٦٢("اماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفـة       "براعته في الفقه، فوصفه بأنه      

يشير إلى براعته في القضاء وقدرته على استيعاب فقه أبو حنيفة النعمان، في حين              

لم يغفل ابن األثير مسألة شهرته باألصول على مذهب االشـعري،ولعل مـا يميـز               

مـا  " لترجمة يعلق بقوله وله تصانيف كثيرة وانـه       ترجمة ابن االثير انه في نهاية ا      

، وبالتالي فقد اعد ذلك ابن األثير من النـوادر          )٦٣("يستطرف ان يكون حنفي أشعرياً    

ان يجمع هذا الفقيه مابين األحناف واالشاعرة ، وبغض النظر عن ما سبق فان هذا               

نه لم يكـن لـه   االستطراد يؤكد براعة أبو جعفر السمناني في الجمع بين مذهبين لك    

أتباع حتى تتطور فكرة هذا الجمع ويضاف مذهب جديد على المـذاهب االسـالمية،            

، ويبدو انـه لـيس   )٦٤(مثل ما حدث عندما جمع األشعري ما بين الحنابلة والمعتزلة 

من الضرورة بان يتقرب المذهب االشعري مع الحنفي مثل ما حدث مـع المعتزلـة               

الحادي عـشر والثـاني   /امس والسادس الهجريينوالحنابلة  خاصة في القرنين الخ     

حتى قال ابن الجوزي إنه مـن المـستطرف أن يكـون الحنفـي               عشر الميالديين، 
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الحادي عشر المـيالدي    /، ومن أشهر رجاله في القرن الخامس الهجري       )٦٥(أشعرياً

  .)٦٦(المتكلم أبو جعفر السمناني

ند المؤرخين الذين   فانه نقل لنا ما ورد ع     ) م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت( أما الذهبي 

ذكـره ابـن    " سبقوه وأضاف عليها مسألة الخالف بين السمناني وابن حزم إذ قال            

أبو جعفر السمناني المكفوف قاضي الموصل هو اكبر أصحاب البـاقالني           :حزم فقال 

من سمى اهللا جسماً من اجل انه حامل لصفاته في          : ومقدم االشعرية  في وقتنا، قال     

ى واخطأ في النسبة فقط، ثم اخـذ ابـن حـزم يـشنع علـى      ذاته، فقد أصاب المعن   

السمناني ويسبه لهذه المقالة، المبتدعة ولنحوها، فنعوذ باهللا من البدع، فليت ابـن             

، إن مثل هذه المـسائل      )٦٧("حزم سكت رأساً برأس، فله او ابد في األصول والفروع         

هذا ال يدخل في    تعد من الجدل الفكري بين بعض أصحاب المذاهب في ذلك الوقت، و           

  .سياق بحثنا الذي يتناول السياق التاريخي وليس مسائل العقيدة

قاضي الموصل وشيخ   " فقد قال عنه هو   ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت(أما الصفدي   

قال الخطيب كتبت عنه وكـان      :" ، ثم قال عنه نقالً من الخطيب البغدادي       )٦٨("الحنفية

، ويالحظ إن الصفدي قد )٦٩("انيفصدوقاً حنفياً فاضالً يعتقد مذهب األشعري وله تص     

تصرف بنص الخطيب البغدادي الذي اقتبسه لكنه لم يعتبر تصرفه بـالمعنى الـذي              

 :ذكره ابن حزم فقال   :"عند الصفدي عن السمناني ما نصه     أورده األخير، وورد أيضاً     

، لباقالني مقدم االشعرية في وقتنا    السمناني المكفوف قاضي الموصل اكبر أصحاب ا      "

، أما بالنسبة البن قطلوبغا فان ترجمته قد أخذها بـشكل  )٧٠("ذ في الشناع عليه   ثم اخ 

ولـه تـصانيف فـي الفقـه     " حرفي من الصفدي، ولم يضيف عليه شيء فقط قوله   

، ولعل ما ورد عند الصفدي وعند ابن قطلوبغا فهي اقتباسات لها نفس             )٧١("وتعاليق

يب البغدادي وابن الجـوزي وابـن   المفردات والسياق، ويبقى ما ذكره كالً من الخط       

األثير يعبر عن ما جاء عند المؤرخين حول أبو جعفر السمناني، فضالً عـن نـص                

  .الصفدي الذي أشار فيه إلى تشنيع ابن حزم له

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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لقد توصل البحث عن شخصية أبي جعفر السمناني إلى عدة نتائج يمكن أن             

  :نوجزها بالنقاط التالية

  فر السمناني شخصية وافدة إلى الموصل استطاعت ان تجد لها مكاناً           إن أبا جع

في هذه المدينة، وإن األخير أثبت جدارته من خالل براعته في الفقه فكان يشار لـه       

  .بالبنان في الفقه والقضاء ، فضالً عن براعته في علم الحديث وعلم الكالم

       ات كثيرة، وصل بعـضها إلـى       امتاز السمناني في نتاجه المعرفي إذ له مصنف

الحواضر االسالمية ومنها األندلس، لكن ما يؤسف له ان هذه المصنفات قد ضاعت             

مثل ما ضاع الكثير من التراث العربي االسالمي، لكن رغم ذلك، كان ذلـك النتـاج                

محل اهتمام المعاصرين للسمناني ومثار جدلهم، حتى وصل األمر ان يشنع ابن حزم             

  .لسمناني بعض آراءه في علم الكالماألندلسي على ا

:     ،على الرغم من ما عرف عن السمناني بميله للشاعرة اال انه حنفي المـذهب

وهذا كان محل دهشة ابن الجوزي وابن األثير، وقد عبروا عن ذلك خالل حـديثهما               

عنه، ولعل هذا ما ميز السمناني إذ جمع بين مذهبين األول هو المذهب الحنفي وهو              

حد المذاهب الرئيسية في العراق، والثاني االشعري وهو ناتج عـن تبلـور أفكـار         ا

  .بعض أهل الحديث مع أفكار بعض المعتزلة

               توصل البحث إلى ان القاضي أبو جعفر السمناني اسـتطاع ان يكـون أسـرة

قضائية  في الموصل، إذ تولى قضاء هذه المدينة من بعده بعـض أبنـاءه وحتـى                 

فضالً عن مصاهرة أولئك األبناء مع اسـر قـضائية أخـرى مثـل أسـرة               أحفاده،  

  .الدامغاني في بغداد

            يمكن القول كإحدى نتائج البحث ان شخصية أبو جعفر الـسمناني يمكـن ان 

تكون أنموذجاً للجمع بين منهجين في دراسة حديثة من حيث سيرته ونشاطه  فـي               

ن المحدثين ممن تطرقوا وناقـشوا آراءه       التدريس والقضاء،في حين هناك الكثير م     

  مها سعيد حميد. د. م



 >>  

  

)٦٠( 

 

وعرضوا بإسهاب حجج المخالفين له، السيما الدراسات التي تناولت علم الكالم في            

التراث العربي االسالمي، لكن تلك الدراسات لم تتناول قدرته على توظيف معرفتـه             

  .بالمذاهب االسالمية

 
 اهيم بـن عبـد اهللا الحمـوي، أدب القـضاء،     إبرقشهاب الدين أبو إسحا  ابن أبي الدم، )١(

  .١/١٢٥ مطبعة اإلرشاد، ،)١٩٨٤ :بغداد( ،١ط محيي هالل السرحان ،. د: تحقيق

  .٢٣ سورة االسراء، آية )٢(

  .١٢٦-١/١٢٥ ابن أبي الدم، أدب القضاء، )٣(

  .٢٤ سورة ص ، آية )٤(

  .٤٢سورة المائدة،آية ) ٥(

محمـد  : سماعيل بن ابراهيم ، صحيح البخاري، تنقيح        البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن ا      ) ٦(

، مطابع دار   )٢٠٠٣ :القاهرة(أبو عبد اهللا محمود بن الجميل،       : فؤاد عبد الباقي، اعتنى به    

  .٣/٣٩١ج البيان الحديثة،

 احمـد الطحـان،    :محمد راجي حسن، مفردات من الحضارة االسالمية، قدم له          كناس، )٧(

  .٣٦٠ص عرفة،دار الم ،)٢٠٠٣ :بيروت( ،١ط

تاريخ بغـداد أو مدينـة الـسالم،         أبو بكر احمد بن علي بن ثابت،       الخطيب البغدادي، ) ٨(

؛ ٣٧٢/ ١ دار الكتب العلمية،   ،)١٩٩٧ :بيروت( ،١ط مصطفى عبد القادر عطا،    :تحقيق

الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف، اإلشارة في معرفة األصول والوجـازة فـي معنـى              

 دار البـشائر االسـالمية،     أبو عبد المعز محمد بن علي فركوس،       :تحقيقالدليل، دراسة و  

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علـي،         ، ابن الجوزي،  ٢٤ص ،)١٩٩١ :الجزائر(

شمس  الذهبي، ؛٨/١٥٦ ، الدار الوطنية،  )١٩٩٠:بغداد( المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،    

بشار عواد معروف ومحيـي      :النبالء، تحقيق الدين محمد بن احمد بن عثمان، سير أعالم         

  .٦٥٢-١٧/٦٥١مؤسسة الرسالة ، ،)٢٠٠١ :بيروت( ،١١هالل السرحان، ط

، دار  )١٩٩٦:بيـروت (  محمد عبد الرحمن المرعـشلي،     :، معجم البلدان، تقديم   : ينظر )٩(

  .٣/٧٠مج  أحياء التراث العربي،

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (صل أبو جعفر السمنانيقاضي المو
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  .١/٣٧٢الخطيب البغدادي، تاريخ، ) ١٠(

 :دمـشق ( يين كذب المفترى فيما نسب إلى االمام أبي الحـسن االشـعري،           تب:  ينظر )١١(

  ١٢٥مطبعة التوفيق ،ص  ،)هـ١٣٤٧

  .٦٥٢-١٧/٦٥١ سير،:  ينظر)١٢(

؛ ابن قطلوبغا، ،أبو العدل زين الـدين قاسـم، تـاج      ١/٣٧٢ الخطيب البغدادي، تاريخ،   )١٣(

  .٦١ص ج التراجم،مطبعة العاني تا ،)١٩٦٢:بغداد ( التراجم في طبقات الحنفية،

، الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمـان،           ١٢/٤١  الخطيب البغدادي، تاريخ،   )١٤(

دار  ،)١٩٦٣:القـاهرة ( ،١ط علي محمد البجاوي،  :تحقيق ميزان االعتدال في نقد الرجال،    

  .٣/١٥٨احياء الكتب العربية ،

 حد، اللباب في تهذيب األنساب،    أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الوا          ابن األثير،  )١٥(

  .١٧-١٧/١٦ ؛ الذهبي، سير،٣/١١٤ مكتبة المثنى، ،)١٩٧٠ :بغداد(

علـي محمـد   : احمد بن علي، تبصير المنتبه بتحريـر المـشتبه، تحقيـق      ابن حجر،  )١٦(

 الدار المصرية للتـأليف والترجمـة،   ) ت/د :مصر( البجاوي، مراجعة محمد علي النجار،    

  .٣/١١٣٩ق

المتكلم على مذهب االشـعري،      ن أهل البصرة سكن بغداد وسمع بها الحديث،        وهو م  )١٧(

وله تصانيف كثيرة في الـرد علـى المخـالفين لمذهبـه        وكان اعرف الناس بعلم الكالم،    

وكان يضرب   ،)كيفية االستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد       ( كتاب :والخوارج، منها 

 الذهبي، ؛٢١٧ ص بن عساكر، تبيين كذب المفترى،    ا: للمزيد ينظر  المثل بمنهجه وذكائه،  

  ؛١٩١-١٧/١٩٠سير، 

Jonathan.Barnes, The Complete Works of Aristotle the Revised oxford 

Translation, Vol. I, Princeton University Press, (Princeton ,1984), 

p.405. 

ث منشور  فـي مجلـة دراسـات         بح محمد باسل، الطبع والسببية عند الباقالني،      الطائي، ؛

  .١٨، ص)٢٠٠٦ :األردن( كلية العلوم، جامعة اليرموك، الجامعة األردنية،

  .٤/٢٠٨ ،)١٩٨٣ :بيروت( دار المعرفة، الفصل في الملل واألهواء والنحل،:  ينظر)١٨(
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خالد كبير، األزمة العقيدية بـين       عالل،: أيضاً ينظر  ،١٩١-١٧/١٩٠سير،    الذهبي، )١٩(

دار  ،)٢٠٠٥: الجزائـر ( ،١ الهجـريين، ط ٦-٥ة وأهل الحديث خالل القـرنين      االشاعر

  .٣٤األمام مالك، ص

وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد االيمانية باألدلة العقلية، والرد علـى             : علم الكالم  )٢٠(

ابن خلـدون، عبـد     :المبتدعة المنحرفين في االعتقادات عن مذاهب السلف، للمزيد، ينظر        

 محمد، تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام              الرحمن بن 

، )٢٠١١:بيـروت (، ١ط العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر،  

  .١/٣٥٠ج دار ابن حزم،

أبو القاسم كمال الدين عمر بن احمد،بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيـق              ابن العديم،  )٢١(

؛ ١٦ص ؛ ابن قطلوبغـا،   ٣/١٢٢٣، مج )١٩٨٨:بيروت( دار الفكر،  هيل زكار، س :وتقديم

اسماعيل باشا بن محمد أمين هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المـصنفين،             البغدادي،

  .٦/٦٩، دار الكتب العلمية، مج)٢٠٠٨ :بيروت( ،١ط محمد عبد القادر عطا، :اعتنى به

رتياب عن المؤتلف والمختلف في األسـماء والكنـى          ابن ماكوال، االكمال في رفع اال      )٢٢(

مطبعة مجلس  : بيروت(،  ٢ط عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني،     : واألنساب، تصحيح 

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة            ؛)٤/٢٢٩مج دائرة المعارف العثمانية،  

، ١نـوبي، ط  أبـو عبـد اهللا علـي عاشـور الج         : اهللا، تاريخ دمـشق الكبيـر، تحقيـق       

؛ االسنوي، جمال الدين عبد     ١٩٩-٤٧/١٩٨ ، دار أحياء التراث العربي،    )٢٠٠١:بيروت(

 كمـال يوسـف الجـوت،    :طبقـات الـشافعية، تحقيـق    الرحيم بن الحسن بـن علـي،      

  .٢/١٢٩دار الكتب العلمية ، ،)٢٠٠١:بيروت(

  .١/٣٠٥طبقات،  االسنوي،)٢٣(

  .١/٣٧٢تاريخ،:  ينظر)٢٤(

محمـد   :راجعه وصـححه   أبو الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ،        ابن األثير، ) ٢٥(

 سـير،  الـذهبي،  ؛٨/٤٠٥ ، دار الكتب العلميـة،    )٢٠٠٦ :بيروت( ،٤ط يوسف الدقاق، 

٣٠٥-١٨/٣٠٤.  

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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نسبة إلى مدينة باجة بافريقية تعرف بباجة القمح وسميت بهذا االسـم لكثـرة               :الباجي) ٢٦(

  .٢٥٢-١/٢٥١مج حموي، معجم البلدان،ياقوت ال: حنطتها، للمزيد ينظر

وفيات األعيان وأنبـاء   ابن خلكان، أبو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر،    ) ٢٧(

دار  ،)١٩٩٨ :بيروت( ،١يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، ط      : أبناء الزمان، تحقيق  

 ذكرة الحفـاظ،  ت الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،        ؛٢/٣٤٠ الكتب العلمية، 

، ابـن العمـاد     ١١٨٠-٣/١١٧٨ دار أحياء التـراث العربـي،      ،)١٩٥٧:بيروت( ،٢١ط

، دار )ت/د :بيـروت ( أبو الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،          الحنبلي،

  .٣٤٥-٣/٣٤٤ج أحياء التراث العربي،

  .٢٩-٢٨ص الباجي، االشارة،) ٢٨(

ة في مبحث صفات اهللا عز وجـل ففرقـوا بـين            مصطلح أصطلحه االشاعر  :  العقليات )٢٩(

الصفات السمعية والصفات العقلية، فالصفات السمعية هي الصفات ما دون الـسبع التـي              

يثبتونها، والصفات العقلية هي الصفات السبع وهي الـسمع والبـصر والكـالم والحيـاة              

عجم ألفـاظ العقيـدة،     أبو عبد اهللا عامر عبد اهللا ، م        فالح، :واإلرادة والقدرة والعلم، ينظر   

 ،)٢٠٠٠:الريـاض ( ، مكتبـة العبيكـان،    ٢عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين، ط       :تقديم  

  ؛٢٩٨، ٢٣٠ص

 Najjar,Ibrahim Y.  Ibn Rushd's Theory of Rationality , Journal of 

Comparative Poetics,  JSTOR,( American University in Cairo :1996), 

Issue: 16, P.P. 191-216 . 

  -:عن موقع المكتبة االفتراضية العلمية العراقية على الرابط: نقالً

www.ivsl.org 

ابن بسام، أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهـل           ؛٩٦-٩٥ص االشارة،  الباجي، )٣٠(

  .١٠٠-٢/٩٩ق/١مج دار الثقافة) ١٩٧٩:بيروت(  أحسان عباس،: الجزيرة، تحقيق

  .٢/٣٤٠عيان،جابن خلكان، وفيات األ) ٣١(

 الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـة،       عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء،       القرشي،) ٣٢(

  .١/٣٠٤مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ،)هـ١٣٣٢ :الهند( ،١ط
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السمناني، أبو القاسم علي بن محمد بن احمد، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيـق              ) ٣٣(

  .١/٣، دار الفرقان،ج)١٩٨٤:عمان(،٢ط الناهي،صالح الدين : وتقديم

  .٦/٦٢٠مج هدية العارفين،  البغدادي،)٣٤(

  .٢/١٢٩ طبقات، االسنوي،) ٣٥(

  .١٣٢ص الباجي، االشارة،) ٣٦(

  .١/٣٠٤؛القرشي، الجواهر،٨/٤٠٥ابن األثير، الكامل،) ٣٧(

 ،١ط جوقية،تطور منصب قاضي القضاة قي الفترتين البويهيـة والـسل    صفية، سعادة،) ٣٨(

  .١٦٥-١٦٤ص دار أمواج للطباعة، ،)١٩٨٨ :بغداد(

  .٢٢٥-٤/٢٢٤الفصل ،: ينظر) ٣٩(

ـ ١٣١٥:مـصر ( رضا، محمد رشـيد بـن علـي، مجلـة المنـار،           ) ٤٠( مطبعـة   ،)هـ

  . ١٦/٤٤٩المنار

  .٨/٤٠٥ الكامل، :ينظر) ٤١(

  القـران، مؤسسة علـوم  ،١محمد السليماني، ط  :قانون التأويل، دراسة وتحقيق   : ينظر) ٤٢(

  .٤٢١ص ،)١٩٨٦ :بيروت(

  .٣/١٢٢٤مج بغية الطلب، : ينظر)٤٣(

يحيى بن محمـد     :كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية، تحقيق         : ينظر )٤٤(

  .١/٥٥ج ،)ت/د :المملكة العربية السعودية( الهنيدي،

تـاريخ االسـالم،     الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،          : ينظر) ٤٥(

حـوادث   دار الكتاب العربـي،  ،)٢٠٠٢ :بيروت( ،٣ط عمر عبد السالم تدمري،    :تحقيق

؛ ألصفدي، صالح الدين خليل بن ايبـك، الـوافي          ١٠٤-١٠٣ص ،)هـ٤٥٠-٤٤١( سنة

دار الكتـب    ،)٢٠١٠ :لبنـان ( ،١ط أبو عبد اهللا جـالل االسـيوطي،       :بالوافيات، تحقيق 

  .٣٦١-١/٣٦٠العلمية، 

  .٢/٢١ الجواهر المضيئة، :ينظر )٤٦(

  .٦١ص تاج التراجم،:  ينظر)٤٧(

  . ٣٠٥-١٨/٣٠٤ ينظر، سير،) ٤٨(

  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي (قاضي الموصل أبو جعفر السمناني
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  .١٢٢٥-٣/١٢٢٤ج بغية الطلب،: ينظر) ٤٩(

وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على              :الحسبة) ٥٠(

القرطبي، احمد بـن   :زيد ينظرالقائم بأمور المسلمين وتكون خادمة لمنصب القضاء، للم     

 ،١ط فاطمـة االدريـسي،   : آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق    عبد اهللا بن عبد الرؤوف،    

  وما بعدها؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلـدون،         ١٣ص دار ابن حزم،   ،)٢٠٠٥ :بيروت(

؛ المالح ، هاشم يحيى، الحسبة في الحضارة االسالمية دراسة تاريخية            ١٧٠-١/١٦٩ج

 ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،    )٢٠٠٧:مصر( لرقابة على الجودة الشاملة،   فقهية في ا  

  . ٣ص

ويسمى علم الفرائض وهو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صـرف            : المواريث) ٥١(

ويعد  باب من أبـواب       وموضوعها التركة والوارث،   التركة إلى الوارث بعد معرفته،    

ابـن خلـدون،     :ل وارث من التركة، للمزيد ينظر     الفقه والحساب يعرف بها نصيب ك     

؛ الداغستاني، مريم احمـد، المواريـث فـي الـشريعة           ١/٣٤٥ج تاريخ ابن خلدون،  

: القـاهرة ( االسالمية على المذاهب األربعة والعمل عليه فـي المحـاكم المـصرية،           

  .٣، ص)٢٠٠٢

علي محمـد معـوض   : ه البداية والنهاية، وثقه وقابل مخطوطات  ابن كثير، أبي الفداء،    )٥٢(

  .١٢/١٢دار الكتب العلمية، ج ،)٢٠٠٥ :بيروت( ،٢ط وعادل احمد عبد الموجود،

  .٢٥٩ص ابن عساكر، تبيين كذب المفترى، ؛١/٣٧٢ تاريخ،  الخطيب البغدادي،)٥٣(

 ،١ط حـسين نـصار،   : س، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمـة      .د مرغوليوث، )٥٤(

  .١٤٢ص فة الدينية،مكتبة الثقا ،)٢٠٠١ :القاهرة(

  .١/٣٧٢تاريخ،  :ينظر) ٥٥(

  .١/٣٧٢، نفسهالمصدر ) ٥٦(

  .٨/١٥٦ المنتظم، : ينظر)٥٧(

  .٨/١٥٦ المصدر نفسه،) ٥٨(

  ٣/٣٠٦ األنساب، :ينظر) ٥٩(

  .٣/٣٠٦  المصدر نفسه،)٦٠(

  مها سعيد حميد. د. م
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  .٨/٣١١ الكامل، : ينظر)٦١(

  .٨/٣١١  المصدر نفسه،)٦٢(

  .٨/٣١١  المصدر نفسه،)٦٣(

، دار  )٢٠١١ :لبنـان ( ،١ط اني، عبد الواحد،االمام أبو الحسن األشعري ومؤلفاته،      جهد) ٦٤(

  .٣٦ص الكتب العلمية،

  .٨/٢٨٧ المنتظم، : ينظر)٦٥(

  .٣٤األزمة العقيدية، ص  عالل،)٦٦(

  .١٠٤-١٠٣ص ،)هـ٤٥٠-٤٤١( تاريخ، حوادث سنة :ينظر) ٦٧(

  .١/٣٦٠  الوافي،)٦٨(

  .١/٣٦١  المصدر نفسه،)٦٩(

  .١/٣٦١ لمصدر نفسه، ا)٧٠(

  .٦١ص تاج التراجم،: ينظر) ٧١(
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 >>  

  

)٦٧( 

 

 
 

 

  

*** 
  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٢١/١/٢٠١٣  ٣/٩/٢٠١٢  
 

اإلمارة العقيلية والتي ظهرت إمارات  في العراق السيما في الموصل ومنها            

أخذت على عاتقها التصدي للبويهيين ألنهم سيطروا على الموصل بعـد أن دخلـوا              

وتحكموا بمقدرات  الخالفة وقضوا على اإلمـارة        ) م  ٩٤٥/هـ٣٣٤(بغداد في سنة    

 وقد أولى البويهيون اهتماماً خاصاً بالموصل  وكانت غايتهم          .الحمدانية في الموصل  

 األول سياسي  من أجل توسيع حدود دولتهم بعد أن سيطروا       ،ينمن ذلك تحقيق هدف   

 لذلك فكروا بالسيطرة على العراق وضـم الموصـل إلـى    ،على بالد فارس وكرمان   

 فظهرت رغبة عنـد البـويهيين فـي         ، أما الهدف الثاني فكان اقتصادي     .ممتلكاتهم

ل علـى   الحصول على نصيب وافر من تجارة الموصل بسبب موقعها الجغرافي المط          

 وهذا األمر قد سبب استياء أمراء الموصل ومنهم العقيليون والـذين            .طرق التجارة 

لم يقبلوا بالتدخل البويهي بشؤون الموصل واحتاللها، مما أدى إلى تفاقم األوضـاع          

  .وتأزمها بين البويهيين والعقيليين فنشب صراع بينهما

                                         
 .كلية االداب/ قسم التاريخ / مدرس *
 .كلية االداب/ قسم التاريخ / مدرس **
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لمبحـث األول العقيليـون    شمل ا،تضمنت الدراسة مقدمة ومبحثين وخاتمة ومالحق  

 وتضمن  المبحث الثاني دور اإلمارة العقيلية في الموصل في  التصدي             .والبويهيون

ووضحت المالحق أسـماء    .وكانت الخاتمة نتائج خرجت بها هذه الدراسة      .للبويهيين

  .   فضالً عن خريطتي لإلمارة العقيلية والدولة البويهية،األمراء العقيليون والبويهيين

Al-auqeelyiah Emirate in Mosul and its role to  

con Front Buyhids  

(380-447A.H./ 990-1055B.C.) 

Lec. Dr. Omar Ahmad Saeed   
College of Arts 

University of Mosul 

Lec.Dr.Wgdan Abdul-Jabbar Hamdi 
College of Arts 

University of Mosul 
 

Abstract 

Emirates appeared in Iraq, namely, in Mosul and one of 

them is Al-Auqayliya Emirate, which undertook facing the 

Buwayhins because they dominated Mosul after they passed 

through Baghdad in (3340A.H./ 945B.C.). They dominated the 

Caliphate capabilities and finished Al-Hamdaniya Emirate in 

Mosul. Al-Buwayhins paid a special attention to Mosul and 

their aim was achieving two motives: the first was political to 

expand the borders of their state after they dominated Persia 

and Karman. So that, they thought in joining Iraq including 

Mosul into their properties. The second one was economic in 

that the Buwayhins showed an interest to get a good share of 

Mosul trade because its geographical position. This matter had 

caused a resentment by Al-Auqayliya Emirate which did not 

accept Buwayhin’s penetration in Mosul issues and occupying 

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(في التصدي للبويهيين اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها 
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it. Finally, this lead the situations to become worse between 

Buwayhins and Auqaylins and a struggle broke out between 

them. 

The study includes two branches: the first included the 

origins of Al-Auqaylins and Buwayhins. The second one 

included the role of Al-Auqayliya Emirate in Mosul in fronting 

Buwayhins. 
 

   شهدت الموصل الكثير من الصراعات والحروب التي نـشبت بـين العقليـين و              

ـ ٣٣٤( البويهيين  الذي جاؤا من بالد فار س ودخلوا  العـراق سـنة              ) م٩٤٥/هـ

وسيطروا على بغداد واستحوذوا على مقدرات الخالفة العباسبة، ولم يكتفوا بذلك بل            

وأدى هذا  .  رة عليها والتدخل بشؤونها   وجهوا أنظارهم نحو الموصل وأرادوا السيط     

األمر إلى استياء اإلمارة العقيلية في الموصل والتي سـارت علـى نهـج اإلمـارة              

فسقوط اإلمارة الحمدانية على يد البويهيين  فـي         .الحمدانية في التصدي للبويهيين   

 وتدخل البويهيون في شؤون الموصل ورغبتهم       ،من جهة ) م  ٩٩٠/هـ٣٨٠( سنة  

 كان دافعا  لبروز دور اإلمـارة العقيليـة فـي            ، عليها من جهة أخرى    ةرفي السيط 

  . فظلت اإلمارة العقيلية قائمة حتى بعد زوال الدولة البويهية.التصدي  لهم

 

 

كون منهـا بنـو      وهي إحدى القبائل الخمس التي يت      ،  بنو عقيل قبيلة عربية كبيرة    

 وينتسب بنو عقيل إلى المقلد األكبر بن جعفر بن      .)١(كعب المنسوبة للقبائل المضرية   

 وكانت ديـارهم    .عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من العرب العدنانية           

 وعاش إلى جـانبهم     ،)شرق شبه الجزيرة العربية   (قبل انتشار اإلسالم في البحرين      

 وجدان عبد الجبار حمدي. د. م  و  عمر احمد سعيد. د. م
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 اسـتطاع فيهـا    ،م نشب خالف بين بني عقيل وبني تغلـب         ث ،بني تغلب وبني سليم   

 .)٢( والجزيرة الفراتية  ،التغلبيون من طرد العقيليين من البحرين فخرجوا إلى العراق        

 .)٣(وأصبحوا من رعايا الحمدانيين يدفعون لهم اإلتاوة ويخرجون معهم في الحـرب           

 اا ضـعفو   فعنـدم  ،)م٩٩٠/هـ٣٨٠(وبقى الحمدانيون يحكمون الموصل حتى سنة       

 ،محمد بن المسيب العقيلي في طلـب اإلمـارة        ) أبو الذؤاد (طمع األمير أبو الدرداء     

 بعـد أن أزاح     ،فحصل عليها في هذه السنة فقامت اإلمارة العقيلية فـي الموصـل           

  .)٤(البويهيون الحمدانيين منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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  .)٥( يوضح نسب األمراء العقيليين)ا(مخطط رقم  

  

 المقلد

  رافع المسيب شعيب مالك )وفي ابن االثيرمقن(معن
 

حسام الدولة 
  المقلد

 )٣٩١توفي (

شعبة 
  الموصل

 علي

  ذواد محمد
توفي (و

٣٨٦( 

اهللا ابو عبد 
  محمد

 )٤٠١توفي (

 الحسين

 ابو -١ تغلب
  المسيب رافع

 )٤٢٧توفي (

 ابو منعة -ب
  خميس

 )٤٣٥توفي (

   ابو غشام-ج  عيسى-د
، ٤٤٤خلع (

 )٤٤٨توفي 

   نصر -هـ
 )٤٤٩توفي (

شهاب الدولة 
ابو درع 

  رافع
 )٤٠٦توفي (

كمال الدولة 
  سيف الدين

  ابو سنان غريب
عكبرا، توفي (

٤٢٥( 

ابو الريان  )اوانا(بالل 
 )راعك(

ابو الفضل 
  بدران

نصيبين 
 )٤٢٥توفي (

 ابو كامل -٣
  بركة

 )٤٤٣توفي (

   قرواش-٢
، ٤٤٢خلع(

 )٤٤٤توفي 

   قريش-٤
، ٤٢٥نصيبين(

، ٤٤٣موصل
 )٤٥٣توفي 

ابو الحسن 
  المقلد

 )٤٤٦توفي (

 مالك

   ابراهيم-٦
 )٤٨٦توفي (

   مسلم-٥
 )٤٧٨توفي (

 قرواش

شمس الدولة 
حلب الى ( سالم
ك ، بعد ذل٤٧٥

جعبر، رقة، 
 )٥١٩توفي 

  علي 
جعبر ، (

 )٥٠٢توفي 

نجدة الدولة 
ابو منصور 

 كامل؟

 وجدان عبد الجبار حمدي. د. م  و  عمر احمد سعيد. د. م
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       ينتسب البويهيون إلى جدهم بويه بن أبـي شـجاع وكـان يـشتغل بـصيد                

 وبعـضهم   ،)٧( وزعم بعض المؤرخين أن بويه ولد يزدجرد بن شـهريار          ،)٦(السمك

، ألنهـم رأوا أن     )٨(يرجع نسب البويهيين إلى الملك الفارسي بهرام جور الساساني        

 وهناك من أرجـع     .)٩( ذلك تحقيقاً لمصلحتهم الشخصية وأحياء تراِثهم الفارسي       في

  .)١٠(نسبهم إلى سابور ذي األكتاف

 ،)١١( تـرك وراءه ثالثـة أوالد  – جد البويهيين    –   ولما توفي بويه بن أبي شجاع       

 وأبو الحـسن  ،)ركن الدولة( وأبو علي الحسن ،)عماد الدولة(وهم أبو الحسن علي  

ونجـح  ، )١٣(وكان هؤالء في خدمة ماكان بن كالي الـديلمي     . )١٢()معز الدولة (أحمد  

البويهيون في وقت قصير في الوصول إلى مراكز مهمة لما أظهـروا مـن كفـاءة                

 وعندما حلت الهزيمة بجيش ماكان علـى أيـدي مـرداويج بـن زيـار                ،عسكرية

. )١٦(رداويج بـن زيـار  ، وانتقلوا إلى خدمة م   )١٥( ترك أوالد بويه خدمته    )١٤(الديلمي

 ثـم   ،)١٨(فمدوا نفوذهم إلى أصفهان مـدة     . )١٧(فبدأ نفوذ البويهيين بالنمو واالتساع    

 إذ وجد البويهيون قاعدة لهم وأصبحوا       ، وعد ذلك نقطة مهمة    ،استولوا على شيراز  

على مقربة من مقر الخالفة العباسية، وهو ما مكنهم من االطالع على مكامن القوة              

فـدخلوا بغـداد    . )١٩( فضالً عن ذلك كانت بأيديهم فارس وأعمالهـا        ،هاوالضعف في 

  . وسيطروا عليها) م٩٤٥/هـ٣٣٤(عاصمة الخالفة العباسية في سنة 
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  )٢٠(نسب األسرة البويهية)٢(خمطط 

  

 جاع بويهابي ش

  عماد الدين
 )شيراز(

  ركن الدولة
 )بالد الجبل(

  معز الدولة
 )بغداد(

ابي اسحاق 
ابراهيم عمدة 

 الدولة

ي اب
طاهر 
 محمد

  حبشي
 )البصرة(

  عز الدولة
 )بغداد(

ابي  نورساال
 كاليجار

  المرزبان
 )البصرة(

ابي نصر 
 شهفيروز

ابي 
القاسم 
 اسبام

  عضد الدولة
 )شيراز ثم بغداد(

  مؤيد الدولة
 )بالد الجبل(

  فخر الدولة
 )بالد الجبل(

مجد 
  الدولة

 )الري(

شمس 
  الدولة

 همدان(

شرف 
  الدولة

شيراز ثم (
 )بغداد

صام صم
  الدولة

بغداد ثم (
 )شيراز

  بهاء الدولة
كل (

 )المملكة

  تاج الدولة
 )االحواز(

ضياء 
  الدولة

 )البصرة(

سماء 
  الدولة

 )همدان(

ابي 
 دلف

ابي 
  كاليجار
 فناخسرو

مشرف 
  الدولة

 )بغداد(

سلطان 
  الدولة

بغداد ثم (
 )شيراز

قوام 
  الدولة

 )كرمان(

جالل 
  ولةالد
 )بغداد(

الملك 
  العزيز

 )واسط(

  ابي كاليجار محي الدين
 )شيراز ثم بغداد(

الملك 
الرحيم 
 بغداد

ابي منصور 
 فوالدستون

شيراز (
 )واالحواز

ابي المظفر  كامروا
  بهرام

 )عمان(
 

ابي علي 
كيخسرو 
 البصرة

ابي سعد 
  خسروشاه

 )شيراز(

ابي  سرخاب
  الغنائم

 المرزبان

  حمديوجدان عبد الجبار. د. م  و  عمر احمد سعيد. د. م
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بعد كفاحهـا  ) م٩٩/هـ٣٨٠( إن الضعف الذي أصاب اإلمارة الحمدانية في سنة        

 وبالتالي اصطدموا مع     .مهد لظهور العقيليين كقوة جديدة     )٢١(المرير ضد البويهيين  

 ليس  لكونهم تسلطوا على مقدرات الخالفة وجردوا الخليفـة مـن كـل               ،البويهيين

ة الحمدانية في الموصل وأرادوا السيطرة      صالحياته وحسب، بل ألنهم اسقطوا األمار     

     .على الموصل

 ،زد على ذلك أن انتشار الفقر والعوز في صفوف قبائل بني عقيل مـن جانـب        

 قـد زاد مـن حـدة الـصراع بـين           ،وحاجة البويهيون إلى األموال من جانب آخر      

 بـاذ    ومن أسباب ذلك أيضاً انشغال السلطة البويهية في حربهـا مـع            .)٢٢(الطرفين

ابنا ناصر الدولة   ) م٩٩٠/هـ٣٧٩( وصراعها مع إبراهيم وأبي الحسن       ،)٢٣(الكردي

 فكـل   ،)٢٤(ورغبتهما في استعادة الموصل   ) م٩٦٦-٩٢٩/هـ٣٥٦-٣١٧( الحمداني

هذه العوامل كانت فرصة للعقليين لصنع كيانهم السياسي الخـاص فـي الموصـل              

  .ونواحيها

 في قتـال مـع أبـي نـصر          دخل باذ الكردي  ) م٩٨١/هـ٣٧٧(ففي سنة     

 فاستنجد أبو ، فأراد باذ إسقاط السلطة البويهية في الموصل،خواشاذه القائد البويهي

 فاقطعهم البالد من أجل الدفاع عن السلطة البويهية أمـام     ،نصر خواشاذه بالعقيليين  

 وكان هدف أبو نصر خواشاذ االستفادة من قوة العقيليين واستثمارها           .)٢٥(تطلع باذ 

ـ ٣٧٩-٣٧٧(ا تصله مساعدات من األمير شرف الدولة البـويهي          ريثم -٩٨٧/هـ

 وتطلـع   ، فقد مـات شـرف الدولـة       ،، ولكن األحداث سارت بعكس ما أراد      )م٩٨٩

  .)٢٦(إبراهيم وأبو الحسن أبناء ناصر الدولة نحو الموصل الستعادة سيطرتهما عليها

  

  

  

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(لعقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين اإلمارة ا
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) م٩٩٠/هـ٣٨٠(تجدد تطلع باذ للسيطرة على الموصل وامتالكها في سنة             

 ، فلجأ االثنـان إلـى العقيليـين       ،ولم يكن باستطاعت ابني ناصر الدولة مقاومة باذ       

 وأرسال أبا الذواد محمد بن المسيب وطلبا إليه النـصرة مقابـل إعطائـه نـصيبن              

،  ومن هنا جاءت النواة التي تأسست منها اإلمارة العقيلية فـي الموصـل             .)٢٧(وبلد

فتقدم أبو الذواد محمد بن المسيب إلى نصيبين واستحوذ على الموصل فـي سـنة               

 وما واالها من األعمال وقامت إمارة بنـي عقيـل بعـد أن              ،)٢٨()م٩٩٠/هـ٣٨٠(

يون معركتهم مع أبي علي بن مردان      وبعد أن خسر الحمدان    ،)٢٩(استقر األمر ألميرها  

 وزالت دولتهم عن الموصل والجزيرة وديـار ربيعـة          .)٣٠(صاحب اإلمارة المروانية  

 األول تمثل باإلمارة ،ن  بذلك قد أسس أهالي الموصل لهم كيانين سياسيي     .)٣١(ومضر

  . والثاني باإلمارة العقيلية،الحمدانية في الموصل

دولة إلى االعتراف بـسيادة العقيليـين فـي         اضطر األمير البويهي بهاء ال      

 إال أن ، وأرسل نائباً عنه ليكون ممثالً عن السلطة البويهية عند العقيليـين  ،الموصل

ليس له من األمر شيء وال يحكـم إال فيمـا           (أبا الذواد جعل النائب البويهي مهمالً       

يس إمارتهم بدأوا  وهذه داللة على أن بني عقيل منذ بداية تأس.)٣٢()يريده أبو الذواد 

   .بالتعبير عن إرادتهم الخاصة باالستقالل عن البويهيين

 فأرسـل قـوة     ،أستاء بهاء الدولة من تصرفات أبو الذواد وإهماله لممثله          

 فجرت  ،عسكرية بقيادة أبو جعفر لالستيالء على الموصل والقضاء على أبي الذواد          

يهي وطلب أبو جعفـر الحجـاج     حرباً بينهم أدت في النهاية إلى خسارة الجيش البو        

 فبعث بهاء الدولة قوة إضافية تولى قيادتها وزيره أبو القاسـم       ،المساعدة من بغداد  

 علـى المناصـفة     ...أستقر الصلح ( حتى   ، إال أن ذلك لم يأت بنتيجة      ،علي بن أحمد  

ـ ٣٨١( وكان ذلك في سنة      ،)فيما قُرب من أعمال الموصل      وعلـى   .)٣٣()م٩٩١/هـ
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 إال أنهم أكدوا بها استمرار      ،قيليين لم يحققوا نصراً في هذه الحرب      الرغم من أن الع   

  .)٣٤(المقاومة في الجزيرة الفراتية

 

 

واد سـنة   بقت الموصل بيد أبي جعفـر الحجـاج حتـى وفـاة أبـي الـذ                 

وتولى اإلمارة العقيلية من بعده أخوه أبوالحسن المقلد بـن          . )٣٥()م٩٩٦/هـ٣٨٦(

ـ   الذي أعاد التطلع من جديد السـتعادة الموصـل         ) حسام الدولة (المسيب الملقب ب

وإسقاط السلطة البويهية المباشرة فيها فقد وجدت أن الخالفة العباسية في ضـعف             

ـ ٥٦٧-٣٥٨( والدولة الفاطميـة       ، بينهم  والبويهيون في صراع فيما    ،وتدهور  هـ

في قوة وقد أمتد نفوذها إلى بالد الشام فكان يتقرب إليهم ليـأمن             ) م١٧١١-٩٦٨/

 وهذا ما حمله إلى أن      ، كما كان يحابي البويهيين تارة ويحاربهم تارة أخرى        ،جانبهم

عفـر   فأستمال بعض أتباع ج    .)٣٦(يطمع في السيطرة على بغداد واالستئثار بالسلطة      

 ثم خرج بجيشه إلى الموصل وكسب الجـيش البـويهي       .الحجاج وكسب قسماً منهم   

 وفشل الحجاج في مقاومة الجيش العقيلي فطلب األمان وترك الموصـل إلـى              ،فيها

 .)٣٧( فدخلت القوات العقيلية الموصل وأعلنت سيطرتها عليها في هذه الـسنة           ،بغداد

 قد دل على ضعف البويهيين وتنامي       فعدم مقاومة الحجاج والتصدي للجيش العقيلي     

ـ ٣٨٦( قوة العقيليين التي راحت في هذه  الـسنة          والتـي اسـتعادت      )م٩٩٦/هـ

 – ومن ذلك كان المقلد يتولى حماية القـصر          .الموصل من أجهزة السلطة البويهية    

وقد جعل نائبا عنـه يتـولى       ،  وغرب الفرات  –يعني قصر شيرين على نهر حلوان       

 إال أن نائبه دخل بمشادات وتقـاطع مـع العبـاس بـن              .دادشؤون الحماية في بغ   

المرزبان نائب بهاء الدولة، ويعتقد انه من تدبير األمير العقيلي الذي تحرك بقـوة              

 وقبض على نائب بهاء الدولة ثـم        ، فهزم الجيش البويهي   ،عسكرية لمساعدة نائبه  

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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إرسال مـن عقـد      وأستولى على القصر وأعماله وكتب إلى بهاء الدولة          ،أمر بقتله 

  .)٣٨(عليه البالد

 فاضطر إلـى  ،كان بهاء الدولة وقتها مشغوال في قتال أخيه صمصام الدولة        

 ، أما المقلد فقد وضع أموال البالد تحت تصرف اإلمارة العقيلية          .المغالطة والمداراة 

 فبرز عن موقعه    ،فأغضب بعمله هذا نائب بهاء الدولة الجديد أبا علي بن إسماعيل          

 فعلم المقلد بتحركات النائب البويهي فأنفذ أصحابه لـيالً          .)٣٩(داد لقتال المقلد  في بغ 

 كان العقيليون قـد أتمـوا       ، ولما أستنفر الديلم   ،وكبسوا المعسكر البويهي في بغداد    

 وصلت أخبار تقدم الجيش العقيلي إلى بغـداد إلـى           .قطع الجسر وعادوا إلى المقلد    

جاج إلى بغداد وأمره بالقبض على أبي علي بـن           فأرسل أبا جعفر الح    ،بهاء الدولة 

إسماعيل ومصالحة المقلد العقيلي على أن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب            

 وان يخطب ، والجامعين ، والقصر ، والكوفة ، وان يعطي للمقلد الموصل    ،حسام الدولة 

 إلـى بهـاء      على أن يحمـل    ،لبهاء الدولة وأبي جعفر في األماكن التابعة للعقيليين       

 والظاهر أن البويهيين فشلوا فـي إقنـاع المقلـد بهـذه             ،آالف دينار ) ١٠(الدولة  

  .)٤٠( فهو لم يلتزم بشيء منها وأطلق يده في البالد وعظم شأنه،الشروط

 إبعاد خطـر العقيليـين عـن        ،وكان غاية السلطة البويهية من هذا االتفاق        

يج الصراع بين القوى العربية فـي        وفضال عن تأج   ،سلطة النائب البويهي في بغداد    

 من خالل أعطاء المقلد المناطق المذكورة في بنود المعاهدة السـيما أنهـا     ،المنطقة

  .)٤١(مناطق ذات نفوذ مشتركة بين العقيليين والمزيدين وخفاجة

استولى المقلد بن المسيب على دقوق وضمها       ) م٩٩٩/هـ٣٩٠(وفي سنة     

بي محمد جبرائيل الملقب بـدبوس اإلمـارة نائبـاً          إلى اإلمارة العقيلية وجعل من أ     

 وفــي ســنة . وبــذلك اســتطاع المقلــد مــن توســيع منــاطق نفــوذه.)٤٢(لـه 

جهز المقلد قوة عسكرية كبيرة من أجل إسقاط الدولة البويهية          ) م١٠٠٠/هـ٣٩١(

 على يد غالم تركـي    ،)٤٣(إال أنه قتل قبل التنفيذ     ،في بغداد وراسل قادة الجيش بذلك     
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 ومن المحتمل أن تكون للسلطة البويهية يد في اغتياله          .)٤٤(ر من هذه السنة   في صف 

  .)٤٥(بعد أن أصبح خطراً عليها في بغداد



 

بعد مقتل ) معتمد الدولة(قلد الملقب بـ   تولى اإلمارة العقيلية قرواش بن الم       

 فقد سار علـى نهـج أبيـه فـي مقاومـة             .)٤٦()م١٠٠١/هـ٤٤١(أبيه في سنة    

أرسل قرواش جمعاً من بني عقيـل مـن         ) م١٠٠١/هـ٣٩٢( ففي سنة    ،البويهيين

 فأرسلت السلطة البويهية جيشاً بقيادة أبي جعفـر         .الموصل  إلى المدائن وحاصرها    

 وانهزم فيها الجيش البـويهي مـن        ، الديلم واألتراك وخفاجة   الحجاج بن هرمز من   

 ثم تمكن أبو جعفـر الحجـاج مـن أن       ،الديلم واألتراك ووقع العديد منهم في األسر      

يجمع جيشه ثانية واشتبك مع الجيش العقيلي وحلفائهم من بني مزيد بمعركة أخرى             

ووقع البعض اآلخـر     وقتل البعض من أتباعهم      .في الكوفة انتهت بخسارة العقيليين    

  .)٤٧(في األسر

بعد انتهاء المعركة أرادت الـسلطة البويهيـة االنتقـام مـن المزيـديين                

 فقاد أبو جعفر الحجاج قـوة عـسكرية   ،لمشاركتهم في الحرب ومساندتهم للعقيليين    

 فعلم قرواش بذلك فتقدم من الموصل على رأس جـيش مـن             ،والحقوهم إلى بغداد  

)  كـم  ١٢(  فنشب القتال عند الصابونية   ،آالف مقاتل ) ٧(اده  العقيليين واألكراد تعد  

 وعلى الرغم من خسارة بنـي عقيـل         .)٤٨( كان النصر للقوات البويهية    ،من الكوفة 

 – عقيليـة    ،المعركة إال أن أهمية هذه المعركة تتجلى من خالل توحيد قوات مزيدية           

 لى وجود تنسيق عال  وهذه داللة واضحة ع    ،كردية ضد السلطة البويهية في العراق     

  .ودقيق بين األطراف

وعمد العقيليون في بعض األحيان إلى مساندة خصوم البـويهيين وإقامـة              

أقام قرواش بـن مقلـد   ) م١٠١٠/هـ٤٠١( ففي سنة .الخطبة ألمراء بعض األقاليم   

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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 ، والكوفـة  ، واالنبـار  ،العقيلي الخطبة للحاكم المستنصر الفـاطمي فـي الموصـل         

لك استياء األمير بهاء الدولة الذي أرسل قوة عـسكرية بقيـادة             فسبب ذ  ،والمدائن

 فتراجع عـن فكرتـه      ،ألف دينار لمحاربة قرواش   ) ١٠٠(عميد الجيوش وإعطاءه    

وندم على عمله وقطع خطبة الحاكم الفاطمي من بالده وأقام الخطبة للخليفة القـادر        

  .)٤٩(باهللا

اطاً كبيـراً السـتمالة     وهذا يشير إلى أن الفاطميين كانوا يمارسـون نـش           

 كما انه يؤكد في الوقت نفسه دور الفاطميين فـي الـصراع             .العقيليين إلى جانبهم  

  .)٥٠(الذي حصل بين العقليين والبويهيين

أجار قرواش العقيلي الوزير ابـن سـهالن        ) م١٠١٧/هـ٤٠٨(وفي سنة     

 .)٥١( وأوكل مهمـة حمايتـه     ،الذي خالف األمير البويهي سلطان الدولة وهرب عنه       

نكاية من األمير البويهي وحتى يكسب خصوم األمراء البويهيين إلى جانبه في حربه             

  .ضدهم

قبض قرواش بن المقلد على الوزير البويهي       ) م١٠٢١/هـ٤١٢(وفي سنة     

 ومع أنه أطلق سراح الوزير بعـد        ، وأبي علي سليمان بن فهد     ،أبي القاسم المغربي  

ـ  .)٥٢(أن انتحر الثاني   ف علـى تحـدي اإلمـارة العقيليـة للتـسلط       ودل هذا الموق

  .)٥٣(البويهي

والسيما بـين األميـر قـرواش       ) م١٠٤٠/هـ٤٣٢(عاد الصراع في سنة       

ألن األمير قرواش كـان قـد بعـث سـرية           ، العقيلي واألمير البويهي جالل الدولة      

 ، وقد جرت بينهما حروب عنيفـة      ،عسكرية لمقاتلة خميس بن تغلب صاحب تكريت      

خميس من طلب المساعدة من جالل الدولـة ليمنـع عنـه الجـيش              اضطر خاللها   

 ، فأجابـه جـالل الدولـة      ، وقد وعد جالل الدولة ببعض األموال مقابل ذلك        ،العقيلي

 لكن قرواش رفـض    ،وأرسل إلى قرواش يطلب منه الكف عن قتال خميس بن تغلب          

اسـل   إذ ر  ، ووسع دائرة الخالف ليشمل به السلطة البويهية بـشكل مباشـر           ،طلبه
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 وعلـم  ،األتراك في بغداد وحرضهم على التمرد وإعالن الثورة على جـالل الدولـة     

األخير بذلك فأرسل إلى البساسيري مقدم األتراك في بغداد في صفر من هذه الـسنة        

 ثم تطور الموقف إلى أن جالل الدولـة         ،يأمره بالقبض على نائب قرواش بالسندية     

 فلما وصلها جالل الدولة أحكمت تحـصيناتها  ،رقاد بنفسه جيشاً للسيطرة على االنبا   

 بينما قاد قرواش جيشه متوجهاً من تكريت إلـى االنبـار لمقاتلـة     ،وأغلقت أبوابها 

 فكانت الهزيمـة فـي البدايـة للقـوات          ، فالتقى الجيشان واقتتال   ،الجيش البويهي 

بـين   بسبب الفجوة التي حصلت      ، إال أن النتيجة حسمت لصالح البويهيين      ،البويهية

 فوافق جالل الدولة وبذلك     ، فاضطر قرواش إلى طلب الصلح     ،)٥٤(العقيليين وقرواش 

  .)٥٥()م١٠٤٠/هـ٤٣٢( انتهت حرب

 

 

يل إلى بالد العجم من     توجه جمع من بني عق    ) م١٠٤٩/هـ٤٤١(وفي سنة     

أعمال العراق ونهبوها وصادروا أموالها فحاول البساسيري استعادة األموال فجوبه          

 واظهر كالهمـا    ، واقتتل الطرفان  ،بمقاومة زعيم الدولة أبو كامل بن المقلد العقيلي       

  .)٥٦( ولم يقدر البساسيري على استعادة األموال،مقاومةً وثباتاً ضد اآلخر

 

 القول أن اإلمارة العقيلية بدأت بتحدي السلطة البويهية منذ مرحلـة            يمكن  

 وبقت على موقفها حتى شهدت انهيـار الدولـة البويهيـة فـي سـنة                ،التأسيس

 وقد كان لها دور مشرف في التعبير        . وإنهاء وجودها إلى األبد    ،)م١٠٥٥/هـ٤٤٧(

 حركة المقاومة العربية وموقفهم العربي في مرحلة التسلط         ءعن إرادة األمة واغتنا   

 فكانت العالقات  بين اإلمارة العقيلية والدولة البويهية عالقات يـسودها            .السلجوقي

التوتر واالضطراب في عهد أمراءها األقوياء الذين حـافظوا علـى إمـارتهم فـي               

يـة ولـم تنهار،بـل     الموصل  ودافعوا عنها ضد التسلط البويهي وظلت إمارتهم باق         

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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 وهذا عكس ماريناه عندما سقطت اإلمارة الحمدانيـة         ،انهارت بذلك الدولة البويهية   

  . وبقت الدولة البويهية

 فالبويهيون يريدون ،لذلك صار لكل من العقيليين والبويهيين أهداف مختلفة      

ـ        ،السيطرة على الخالفة العباسية بكافة أقاليمها      راد  في حـين أراد العقيليـون االنف

 وهذا ما أدى إلـى حـصول التـصادم    .بالسلطة واالستقالل بحكم الموصل وأعمالها 

  .بينهما

 
  بارتولد وخليل ادهم، نقله من التركية إلى : الدول اإلسالمية، تصحيحبول، ستانلي لين،  )١(

   ؛٣٢٩ ،١ ق،)ت/د: دمشق(محمد صبحي فرزات، مكتبة الدراسات اإلسالمية : العربية    

  تأريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة، دار المعارف أحمد السعيد،  سليمان،    

 .٢٤٨ ،)ت/د: مصر(   
  ، نهاية األرب في معرفة )م١٤١٨/هـ٨٢١ت(القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي  )٢(

  ؛ ٣٣٨ ،)م١٩٥٨: بغداد(علي الخاقاني، منشورات دار البيان : أنساب العرب، تحقيق     

 .٢٧، )م١٩٦٨: بغداد(، دولة بني عقيل في الموصل، مطبعة شفيق المعاضيدي، خاشع     
 .٥٠ المرجع نفسه، المعاضيدي،) ٣(
  ، موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين البيطار،أمينة ؛ ٢٧المرجع نفسه، ) ٤(

 .٣٢١ ،).م١٩٨٠: سوريا( حتى أواخر القرن الخامس الهجري، دار دمشق      
 .٢٥٠، المرجع السابق،سليمان) ٥(
   ،)م١٢٩٩/ هـ٦٩٧ت(ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم بن نصر اهللا بن سالم ) ٦(

  : بيروت(عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصرية : التاريخ الصالحي، تحقيق    

  : رانطه(، تاريخ عمومي إيران، شركة المطبوعات برويز،عباس ؛ ٢/٢٤، )م٢٠١٠    

  مطبعة ) قصباد(، تأريخ عمومي، جلد ثالث، در سعادت حقي، إبراهيم ؛ ٤٧، )ش١٣١٨    

  . ٢٢).هـ١٣٠٦: م/د(عالي جاده سنده     

  يوسف الهادي، الدار : ، فارس نامة، ترجمة عن الفارسية)وفاته مجهولة(ابن البلخى ) ٧(

   منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، أبو ؛ ٧٥، ).م٢٠٠١: م/د(الثقافية للنشر      

  ، تأريخ غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك )م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت(إسماعيل      

 .٢٣٧ ،)م١٩٦٣: طهران(الفرس وسيرهم، مكتبة األسدي      
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  الفتح بن علي : الشاهنامة، ترجمها، )م١٠٢٥/هـ٤١٦ت(الفردوسي، أبو القاسم )٨(
  عبد الوهاب عزام، دار الكتب : الفارسي وأكمل ترجمتهاالبنداري، قارنها باالصل     
  داؤد بن أبي الفضل محمد البناكتي، ابو سليمان ؛ ٣٦٢،)ت /د: القاهرة( المصرية    
  : روضة أولى األلباب في معرفة التواريخ واألنساب، ترجمة، )م١٣٢٩/ هـ٧٣٠ت(    
  . )٢٠٠٧: هرةالقا(محمد عبد الكريم علي، المركز القومي للترجمة     

  -٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤(أسواق بغداد في حقبة التسلط البويهي حسين جغيل فيحان، ، إبراهيم )٩(

  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد التأريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا )م١٠٥٥     

   في آسيا الوسطى اإلسالمحسن أحمد، محمود، ؛٢٢ ،)م٢٠٠١:  بغداد–جامعة الدول العربية (     

 .٩٢،)م١٩٧: مصر(دار الفكر العربية بين الفتحين العربي والتركي،    
  وهو أول ملك تولى الحكم وهو في بطن أمه، بعد وفاة والده هرمز بن نرسى، واسمه ) ١٠(

  سابور بن هرمز وكان لقبه سابور ذا االكتاف ألنه كان يخلع أكتاف العرب، حكم اثنين       

  سبعين سنة، وجعل وزراء أبيه وقواده وحاشيته يخشون بابه ويلزمون قصره و      

  ويواظبون على سد الثغور وتهذيب األمور وترتيب العمال وتدبير الجيوش وتوجيه       

 ).٥١٣- ٥١٠، المصدرالسابق الثعالبي. (الجنود في البعوث      
  خالصة الذهب المسبوك ، )م١٣١٧/هـ٧١٧ت(األربلي، عبد الرحمن سنبط قنيتو ) ١١(

  مكي السيد جاسم، مكتبة المثنى : ، وقف على طبعه وتصحيحه)مختصر سير الملوك(      

  أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ؛ ٢٤٥، )ت/ بغداد، د(      

  ، )ت/د: م/د( المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية ، )م١٣٣١/هـ ٧٣٢ت(      

      ٧٩-٢/٧٨ . 
  مد بن عبد الكريم الجزري ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن مح) ١٢(

  : بيروت(الكامل في التأريخ، دار صادر، دار بيروت ، )م١٢٣٢ /هـ٦٣٠ت       (

  المقدسي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ابن أبي عذيبة ؛ ٨/٢٦٤، )م١٩٦٦      

  التأريخ الكبير، مخطوطة في مكتبة األوقاف في ، مختصر )م١٤٥٢/هـ٨٥٦ت(      

  العيساوي،عمر علي   ؛٩٣-٩٢، ورقة ١٠/٥الموصل، خزانة حسين بك، برقم       

  بنو بويه من خالل كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار ألبي العباس أحمد بن يحيى حسين،       

  ة، معهد التأريخ العربي والتراث العلمي بن فضل اهللا العمري، رسالة ماجستير غير منشور       

 . ٧٢، )م٢٠٠٢:  بغداد-جامعة الدول العربية(للدراسات العليا،       
من القادة المشهورين في ذلك الوقت إذ استطاع مـن خـالل جيـشه    : ماكان بن كالي  ) ١٣(

السيطرة على طبرستان وظهرت منه شجاعة لم يرى الناس مثلها من قبل وذلـك مـن               
، ابن األثير. (لمعركة التي دارت بينه وبين وشمكير الزياري والتي أدت إلى قتله          خالل ا 

 ).٨/١٩٨المصدر السابق، 

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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  تجارب األمم وتعاقب ، )م١٠٣٠/هـ٤٢١ت( مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد )١٤(

   ؛١٦٢-١/١٦١، )م١٩١٥: مصر(أمدروز، شركة التمدن الصناعية : الهمم، تحقيق      

  آكام المرجان في ذكر المدائن ،) هـ٥من علماء ق (، اسحق بن حسنين المنجم      

  : ومرداويج بن زيار؛ ٢٦، )ت/د: م/د(أنجيال كودازي : المشهورة في كل مكان، تحقيق       

  أحد قواد أسفار بن شيرويه، تملك بعد أن قتل اسفاربن شيرويه واستولى على قزوين       

  ى على طبرستان وعمل تاجاً مرصعاً على صفة كسرى والري وهمدان ثم استول      

  وعرشاً من الذهب وعزم على إعادة بناء المدائن واحياء دولة الفرس فأسس إمارة       

   هـ٣٢٣(، قتله غلمانه سنة )م٩٢٢/هـ٣١٦(عرفت باإلمارة الزيارية في سنة      

 ).٨/١٩٦المصدر السابق، ابن األثير، ). (م٩٢٩/     
  المنتزع من كتاب التاجي ،)م٩٩٤/هـ٣٨٤ت( إسحاق الصابي، إبراهيم بن هالل أبو )١٥(

  محمد حسين الزبيدي، منشورات وزارة اإلعالم : في أخبار الدولة الديلمية، تحقيق      

 .١٤،)م١٩٧٧: بغداد(     
  ي إقليما الري والجبال في العصر البويه نادية بنت عبد الصمد بن عبد الكريم،، مقلية )١٦(

  ، دراسة سياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية )م١٠٢٩- ٩٤٢/هـ٤٢٠-٣٣٠(      

   ،صديق صفي ،؛ زاده٩ ،)م٢٠٠٦: جامعة أم القرى(الشريعة والدراسات اإلسالمية       

  تأريخ بنج هزار ساله إيران، جلد دوم، آرون للنشر، ساحة الثورة، شارع أرديبهثت،       

  األحوال السياسية واالجتماعية ،نشتيمان بشير محمد، ؛٢٠٧ بلوك .شارع نظري      

  العاشر / واالقتصادية لغربي اقليم الجبال خالل القرنين الرابع والخامس الهجريين       

  جامعة صالح (والحادي عشر الميالديين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب       

  .٤٨ ،)م١٩٩٤: الدين      

  البويهيون والخالفة العباسية، دار العروبة للنشر والتوزيع إبراهيم سليمان،، لكروي ا)١٧(

  االمارات الكوردية في العهد البويهي قادر محمد،،حسن؛ ٩٢، )١٩٨٢: الكويت(       

  جامعة (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب )م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤(       

  .٧٢، )م١٩٩٩: صالح الدين       
  لطائف ، )م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل ) ١٨(

  إبراهيم االبياري وحسن كامل الصيرفي، دار احياء الكتب العربية : المعارف، تحقيق       

 . ٨٤ ،)م١٩٦٠: القاهرة(      
 .   ٤/٤٣١ق، ، المصدر السابابن خلدون ؛ ٨٤، ١٣ المصدرالسابق، الثعالبي،) ١٩(
  ، الصراعات السياسية في حقبة التسلط البويهي، أطروحـة  الحمداني، عمر أحمد سعيد   ) ٢٠(

 .٣٤٦،  )٢٠١١: جامعة الموصل ( ، كلية اآلداب،)غير منشورة(دكتوراه        
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سـعيد، عمـر    :  مع البـويهيين وسـقوط إمـارتهم ينظـر         نحول صراع الحمدانيي  ) ٢١(
، مجلـة الدراسـات   )٩٩٠-٩٤٥/م٣٨٠-٣٣٤( البويهيـة  العالقـات الحمدانيـة   احمد،

 .١٥٦،)٢٠١٢:جامعة تكريت (، )١٢(التاريخية والحضارية، المجلد الرابع، العدد
  ، )م١٠٥٦/هـ٤٤٨ت(هالل الصابي، أبو الحسين هالل بن المحسن بن إبراهيم ) ٢٢(

  ذيل تجارب ، ملحق بكتاب )تأريخ الصابي(تأريخ هالل بن المحسن أو ما يسمى بـ       

 .٨٩-٨/٨٧، )م١٩١٩: القاهرة(أمدروز ومرجليوث : األمم، تحقيق      
  .٥٦-٩/٥٥، المصدر السابق، ابن األثير) ٢٣(
  ذيل تجارب ، )م١٠٥٩/هـ٤٨٨ت(الروذراواري، محمد بن الحسين أبو شجاع  )٢٤(

   ؛ ٣/١٧٤ ،)١٩١٩: مصر(ف أمدروز، مطبعة التمدن الصناعية . هـ: األمم، تحقيق       

  .٥١، دولةبني عقيل، المعاضيدي      
 .٥٦-٩/٥٥، المصدر السابق، ابن األثير) ٢٥(
 .٣/١٧٤ المصدر السابق، الروذراواري،) ٢٦(
 .١/٩١المصدر نفسه،  )٢٧(
منهـل األوليـاء    ،)م١٨٢٠/هـ١٢٣٦ت(الخطيب العمري، محمد أمين بن خير اهللا        ) ٢٨(

سعيد الـديوه جـي، مطبعـة       : باء، تحقيق ومشرب األصفياء من سادات الموصل الحد     
 ١/٩١، )م١٩٦٧: الموصل(الجمهورية 

 .٥٣، دولة بني عقيل، المعاضيدي) ٢٩(
 .٢٦٧، المقاومة العربية، حسن )٣٠(
 .١/٩١، المصدر السابق، الخطيب العمري) ٣١(
 .٩/٧٥، المصدر السابق، ابن األثير) ٣٢(
-٩/٩٢، المصدر السابق، ابن االثير ؛   ٢٤٠-٣/٢٣٩، المصدر السابق،    الروذراواري) ٣٣(

٩٣. 
 .٢٦٨ المقاومة العربية ، حسن،) ٣٤(
 .٣/٢٤٠ المصدر السابق، الروذراواري،) ٣٥(
  : بغداد( تأريخ الموصل، مطبوعات المجمع العلمي العراقي الديوه جي، سعيد، )٣٦(

 .١/٥٥، )م١٩٨٢       
 ، تـأريخ الموصـل،    سليمان صائغ   الموصلي، ؛٩/١٢٥ ، المصدر السابق،  ابن األثير ) ٣٧(

 .١/١٣٢، )١٩٢٣:مصر( المطبعة السلفية،
 .١/١٣٢، المرجع السابق، الموصلي ؛ ٣/٢٨٣، المصدر السابق، الروذراواري) ٣٨(
 .٣/٢٨٤المصدر نفسه،  )٣٩(
حلة بني مزيد التي بأرض بابل      : والجامعين  . ٣/٢٩٣، المصدر السابق،    الروذراواري )٤٠(

 ).١٢٦-٩/١٥، المصدر السابق، ابن األثير. ( غداد والكوفةعلى الفرات بين ب
 .٢٧٠ المقاومة العربية، حسن،) ٤١(
 .٨/٣٧٢، المصدر السابق، هالل الصابي )٤٢(
 .٩/١٦٤، المصدر السابق، ابن األثير) ٤٣(

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 
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  ، دول )م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) ٤٤(

  : قطر( عبد اهللا بن إبراهيم االنصاري، إدارة احياء التراث اإلسالمي :اإلسالم، تحقيق       

 .١/٢٣٦، )ت/د       
 .٢٧٠، المقاومة العربية، حسن) ٤٥(
، الموصل في عهد اإلدارة العقيليـة،       المعاضيدي ؛   ١/٢٣٦ المصدر السابق،    الذهبي،) ٤٦(

 .٢/١٠٥موسوعة الموصل الحضارية، 
 . ١٧١-٩/١٧٠ابق، األثير، المصدر السابن ) ٤٧(
 .٩٧-٩٦، دولة بني  عقيل، المعاضيدي ؛ ٨/٤٢هالل الصابي، المصدر السابق، ) ٤٨(
ـ ٤٧٠ت(المؤيد في الدين، هبة اهللا بن موسى بن داؤد الـشيرازي             )٤٩( ، )م١٠٧٧/هـ

محمد كامل حسين، دار الكتـاب العربـي        : ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة، تحقيق      
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  )١( في الموصل االمارة العقيلية)١( رقم خريطة       
                         

  
 .٧٥المعاضيدي، دولة بني عقيل،) ١(
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   . ٢١٧،) م١٩٨٧: القاهرة (أطلس تأريخ اإلسالم ، الزهراء لإلعالم العربي  نس ، حسين،مؤ) 1(

حدود دولة البويهيين 
  

  

سعهم
خطوط امتداد البويهيين وتو

.  
  

  

صمتها         
س وعا

سام، االول في اقليم فار
سيم الدولة البويهية الى ثالثة اق

خط تق
شيراز، والثاني في 

 
صمتها الر

اقليم الجبال وعا
ي

ق وكرمان واالهواز
ث في اقليم العرا

، والثال
.  





٣٣٤
-

٤٤٧
هـ

/
٩٤٥

-
١٠٥٥

)م
 

 )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠(اإلمارة العقيلية في الموصل ودورها في التصدي للبويهيين 



 >>  

  

)٨٩( 

 

  عبد اإلله حممد حسن وعادل بشري أحلامت
  ودورهما يف ترصني احلركة الرياضية يف العراق 

  
  

*  
 

  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢١/١/٢٠١٣  ٢٠/٩/٢٠١٢  

 
      لقد كان للمؤسسة العسكرية في العراق، فضل كبير على الحركة الرياضـية         

، اعتنى القادة   ١٩٢١ي العراق بشكل عام، ومنذ بداية تشكيل الجيش العراقي عام           ف

العسكريون بمسألة اللياقة البدنية وربطها بكفاءة الجندي فـي مهامـه العـسكرية،           

وهذه الرؤيا أثرت بشكل إيجابي على تطـور الحركـة الرياضـة، وكـان للقـادة                

ليـات التربيـة الرياضـية دورا    العسكريون الذين يمارسوا الرياضة وتخرجوا من ك   

كبيرا في ذلك، فقد كان إلدارتهم ملفات الرياضة في العراق أهمية كبيرة، وقد تميـز         

عدد من الرجال في هذا الجانب وكان للقادة الموصليون دور واضح ومـؤثر علـى               

الحركة الرياضية بشكل عام، من خالل إدارتهم لعدة مسؤوليات ومناصـب إداريـة،          

ريبهم لمنتخبات وطنية عراقية وحصولهم على إنجازات كبيـرة علـى            وقيادتهم وتد 

  . المستويات المحلية والقطرية واإلقليمية والدولية كافة

    يتناول البحث نموذجين من رواد الرياضة الموصلية الذين كان لهم دور كبير            

م  في قيادة الحركة الرياضية العراقية وتطورها باتجاه اإلنجاز مـن خـالل تـسنمه             

                                         
 كلية االداب/ قسم التاريخ/ مدرس *
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مسؤوليات عدة ومناصب إدارية رياضية ونجاحهم فيها بـشكل ملحـوظ، وكـذلك             

توليهم مهمة تدريب المنتخبات العراقية األولمبية والوطنيـة والعـسكرية لـسنين            

عديدة، وإحراز العراق اول ألقابه العربية والدولية الرسمية   بكـرة القـدم علـى                

 .       الحاتمأيديهم، وهما عبد أإلله محمد حسن وعادل بشير

Abstract                                 
 The military establishment in Iraq is behind many 

achievements made in sports movement. Since the foundation 

of the Iraqi Army in 192, the military leaders have focused 

their attention on physical fitness which is taken as an 

indication to soldier’s efficiency. This view has positive effects 

on sports movement. A great role was played by those who 

practiced sport and graduated from physical education 

colleges. They successfully dealt with many sports topics and 

issues. The role played by Mosulian military leaders are clear 

and effective through their assuming administrative positions, 

leading and training local and national teams and achieving 

many victories in all sports circles. 

This research takes two examples to reflect all the mentioned 

roles and achievements. The examples are represented by two 

pioneers in Mosulian sport; they are: Abdul Ilah Mohammed 

Hassan and Adel Basheer Al-Hatim 

  :مقدمة 
ـ      صاصاتهم لعبـت        لعبت مدينة الموصل برجاالتها، وفي مختلف مجاالت اخت

، وكان لقادة   )١(١٩٢١أدواراً كبيرة في بناء الدولة العراقية الحديثة منذ قيامها عام           

 عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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الجيش الموصليون أدواراً واضحة وجهوداً سـخية فـي بنـاء الجـيش العراقـي               

 بالرياضة العسكرية، فاللياقة البدنية     ه، وقد اعتنى هذا الجيش منذ تأسيس      )٢(الحديث

تي يتحلى بها الجنود والقدرة على تحمل المشاق والصعاب كـل           العالية والرشاقة ال  

هذه هي من أهم سمات الجيوش بصورة عامة، وقد كانت هدفاً مـن أهـداف قـادة       

الجيش العراقي منذ تأسيسه ووسيلة في نفس الوقت لتحقيق النصر في أي معركـة         

  . )٣(يدخلها ذلك الجيش 

ناصب قيادية في الجـيش العراقـي             وقد تميز ضباط الموصل الذين تولوا م      

على مر السنين في القرن العشرين باهتمامهم بهذه الناحية، ال بل هم كانوا أبطـاالً               

في مجاالت رياضية مختلفة قبل أن يتولوا مناصب إدارية في المؤسسة العـسكرية             

  . العراقية

دوار      إال أن هناك نخبة من هؤالء القادة العسكريين الموصليون كـان لهـم أ            

كبيرة انعكست إيجابياً على تطور الحركة الرياضة العسكرية والمدنية فـي العـراق             

بشكل عام ومنهم من أصبح معروفاً يشار إليه بالبنان في دول عديدة مـن العـالم،                

 .C. I(السيما تلك الدول المنضوية تحت لواء المجلس العالمي للرياضة العسكرية 

Z. M(ادل بشير الحاتم وعبد اإللـه محمـد حـسن    ، أمثال حسين علي النوح وع

ومحمد سامي مصطفى وطه حمو سليمان ومسعود وشريف الجراح وغازي طالـب            

وغيرهم، وهناك عدداً كبيراً غيرهم من ضباط األلعاب الموصـليون الـذين تولـوا              

مسؤولية العاب فرق ووحدات وتشكيالت مهمة في الجيش العراقي، وخاصـة فـي             

القرن العشرين، وقد كان لهؤالء أدوار كبيرة وفضل كبير على          سبعينيات وثمانينيات   

  . الرياضة العسكرية في مختلف أنواعها وفعالياتها في المؤسسة العسكرية العراقية

     يهدف هذا البحث إبراز دور نموذجين من هذه النخبة الرياضـية العـسكرية    

بيـاً علـى تطـور    في الموصل ومسيرتهم مع الحركة الرياضية التي انعكـست إيجا    

الحركة الرياضية في العراق بشكل عام وعلـى الرياضـة العـسكرية علـى وجـه          

 رعد احمد امين الطائي. د. م
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الخصوص وهما عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير الحاتم وسنستعرض سـيرتهما            

وأعمالهما وكل ما يخص العالقة التي جمعتهما مع الرياضة والحركة الرياضية فـي             

رياضية كالعبين أو حكـام أو مـدربين أو      العراق، ويركز الباحث على إنجازاتهما ال     

إداريين أو صفات أخرى، كما سلط الضوء على المناصب والمسؤوليات التي توالها            

هذين الرائدين في مجال الرياضة العسكرية والمدنية على حد سـواء، فـضالً عـن     

  . كونهما ضباطاً لأللعاب في وحداتهم العسكرية

  راقي تطور احلركة الرياضية يف اجليش الع
       لقد كان األعداد البدني جزءاً أساساً في منهج التدريب العسكري للجـيش            

، وكان المسؤولون في الجيش     ١٩٢١ كانون الثاني    ٦العراقي منذ بداية تشكيله في      

العراقي على علم ودراية بأن العالقة بين اللياقة البدنية والفرد المقاتـل مترابطـة              

ا، إذ ال يمكن للفرد أن يكون مقاتالً كفؤاً إال إذا تـوفرت  متداخلة ال يمكن الفصل بينه  

فيه اللياقة البدنية العالية وال يمكن االستغناء عنها مهما تطورت األسـلحة وتبقـى              

  . )٤(عنصراً أساساً في استعداد المقاتل الجيد 

     وقد مرت على الجيش العراقي منذ تأسيسه حتى انتهـاء الحـرب العالميـة     

ظروفاً غير مالئمة لتطور الرياضة واأللعاب الرياضية بالمستوى        ١٩٤٥ة  الثانية سن 

الذي يتالئم وقدراته وإمكانياته، وكانت الرياضة في بداية تأسيس الجيش العراقـي            

مقتصرة على الهرولة الصباحية وهي بمثابة اإلحماء واالستعداد للتدريب العسكري          

مل بعض اللعاب الترويجية خالل     وكانت الرياضة المسائية تمارس بشكل عفوي وتش      

وقت الفراغ، أما األلعاب المنتظمة كالقدم والسلة الطائرة فكانت مختصرة على بعض          

الضباط والجنود الذين يجيدون هذه األلعاب، وشكلت الفرق ألجل إقامة المباريات مع      

الفرق العسكرية األخرى داخل الوحدات العسكرية العراقيـة، كمـا مارسـوا لعبـة              

  . )٥(كي والفروسية والعاب الساحة والميدان الهو

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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 إلى الهنـد  )٦( أرسلت الكلية العسكرية بعض ضباط الصف   ١٩٢٧     وفي سنة   

 أشهر وعادوا ليدربوا طـالب الكليـة العـسكرية علـى            ٦في دورة تدريسية لمدة     

، وفـي  ١٩٣٨التمارين السويدية وأقيم أول مهرجان رياضي للكلية العسكرية سنة         

 أرسلت الكلية مجموعة من الضباط وضباط الصف لالشتراك فـي دورة    ١٩٤٣سنة  

، ومنـذ   )٧(التدريب العنيف التي أقامتها القوات البريطانية المرابطة فـي الـشعيبة            

الثالثينيات ثم األربعينيات من القرن العشرين اخذت التشكيالت العسكرية العراقيـة           

ريات عدة  بين فرق الطيران العراقـي        ،  وقد أقيمت مبا    )٨(بتكوين الفرق الرياضية    

وسرية الطيران البريطاني  األول، وبين منتخب الجيش البريطاني الذي تواجد فـي             

  . )٩(مصر مع منتخب الجيش البريطاني في العراق 

 خطت الحركة الرياضية في القـوات المـسلحة         ١٩٥٨ تموز   ١٤     بعد ثورة   

ري والقطري بشكل عام، فـي بعـض       خطوات كان لها تأثيرها على المستوى العسك      

األلعاب وخاصة كرة القدم والمـالكمة والمصارعة والعاب الساحة والميدان، وكـان      

من أبطـال العـراق باأللعـاب الـساحة          % ٧٥الجيش والعبوه يشكلون أكثر من      

من األرقام القياسية التي سجلت من قبلهم واحتـل فريـق           % ٨٠ يوالميدان وحوال 

 بالعاب الساحة والميدان    ١٩٦٠ – ٥٩ – ٥٨لى خالل السنوات    الجيش المرتبة األو  

وكرة القدم والسلة والمالكمة والمصارعة وكان الوفد األولمبي العراقي المشارك في           

  . )١٠( أكثر أعضائه من الجيش العراقي١٩٦٠أولمبياد روما سنة

الذي شملت منشأته بعـض     ) نادي الجيش العراقي  ( أسس   ١٩٧١     وفي سنة   

عب والساحات، أما التدريب الرياضي في الجيش العراقي كان متعثراً وضـعيفاً            المال

 لغـرض  ١٩٥٣، حيث أرسل ضباط إلى انكلتـرا سـنة     ١٩٥٨ تموز   ١٤قبل ثورة   

المشاركة في دورة تدريبية في مدرسة التدريب البدني البريطاني ولمدة ستة أشهر             

  . )١١(وبعد عودتهم اشتغل هؤالء في الجيش كضباط العاب

 رعد احمد امين الطائي. د. م
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     وهكذا اخذ التطور في الرياضة العسكرية يسير بخطى جيدة ودخـل بعـض             

الطالب في المعهد العالي للتربية البدنية للدراسة على نفقة وزارة الدفاع وتخرجـوا    

، كما استفاد الجيش العراقي مـن تعاقـده مـع           )١٢(١٩٥٨بصفة ضباط العاب سنة     

، أمـا   )١٣(وفيتي ويوغسالفيا وبريطانيـا   مدربين أجانب من دول ألمانيا واالتحاد الس      

 ١٩٤٣الحديث عن الجهاز اإلداري الرياضي العسكري فقد بدأ التطور فيه منذ سنة             

، )١٤(حين أدخل عدد من منتسبي القوات المسلحة بدوره أعداد أقيمت في الـشعيبة             

في فرق الجيش العراقي وبنفس     ) ضابط األلعاب ( استحدث منصب    ١٩٤٤وفي عام   

في مديرية التدريب العـسكري وأخـذت       ) ضابط العاب ( استحداث منصب    الوقت ثم 

الحركة الرياضية العسكرية في التطور ضمن اإلمكانات المتوفرة وهذا ما دفع قـادة             

الجيش والضباط للتنافس على ضم العناصر الرياضية المتقدمة إلى صفوف وحداتهم    

  .   )١٥(العسكرية في األلعاب

شكيل لجنة من كبار الضباط وممن لهم تاريخ وخبـرة         تم ت  ١٩٥٢     وفي سنة   

، )١٦(بالرياضة وأشرفت تلك اللجنة علـى إدارة الحركـة الرياضـية فـي الجـيش              

بعـد قيـام النظـام      ) شعبة العـاب الجـيش    (وتصاعدت حركة التطور واستحدثت     

 ١٩٦٣ وربطت بمديرية التدريب العسكري، وفـي سـنة          ١٩٥٨الجمهوري سنة     

وتفرعت عدة شعب ولجان فرعية إلدارة      ) ش الجيش الرياضي  مفت(استحدث منصب   

  . )١٧(األلعاب بمختلف فعاليتها

     ونلحظ مما تقدم أن الرياضة العسكرية قد تطورت وسارت من حـسن إلـى              

أحسن بفضل التخطيط السليم وانفتاح المؤسسة العسكرية على العالم، ووجود كوادر         

لتـدريب واإلدارة، وكـان لـضباطالجيش فـي         جيدة لها القابلية الكبيرة في مجال ا      

الموصل وهم  العاملين في المؤسسة العسكرية نصيب كبير في قيادة قطاع الرياضة             

في المؤسسات العسكرية والقطرية بشكل عام وسنأتي على ذكر نمـوذجين منهمـا             

  .  بالتفصيل

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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  : عبد اإلله حممد حسن : ًأوال 
بـأبي   (لقب فـي األوسـاط الرياضـية             عبد اإلله محمد حسن الحديدي والم     

، بـدا  ١٩٣٤ من مواليد مدينة  الموصل، في محلة النبي شـيت سـنة      )١٨()الهزايم

 في مدرسة الفالح االبتدائيـة للبنـين    ةحياته الرياضية منذ مراحل الدراسة االبتدائي     

 وكان أصغر العب في فريق المدرسة، إال أنه ترأس هذا           ١٩٤٨ – ١٩٤٥للسنوات  

عطائه في اللعب وحب التالميذ له واحترام إمكانياته الرياضية، انتقـل إلـى         الفريق ل 

، حيث مثل اعـرق  ١٩٥٤ وأنهاها سنة ١٩٤٩مرحلة المتوسطة والثانوية في سنة     

 العريقة على مستوى مدارس الموصل، وهو في تلك         )١٩(فرق الثانوية وهي الشرقية   

ذي امتدت مسيرته معـه حتـى   المرحلة الدراسية مثل منتخب الموصل بكرة القدم ال       

 دخل كلية التربية الرياضية جامعة بغـداد        ١٩٥٦ – ١٩٥٥، وفي سنة    ١٩٦٢عام  

   ).٢٠(١٩٥٩-١٩٥٨وتخرج منها في العام الدراسي 

  : ًـ جهوده العبا مع فرق بغداد واملوصل ١
، ١٩٥٢      مارس الكرة الطائرة ومثل المنتخب المدرسي للواء الموصل سنة           

ـالية المصارعة وله إمكانيات جيدة فيها أهلته أن يكون بطالً للمنطقة           كما مارس فع  

  .)٢١(١٩٥١الشمالية بها عام 

 استفادت منتخبـات الموصـل الكرويـة مـن          ١٩٦٢ – ١٩٤٩    خالل الفترة   

خدماته كالعب في منتخبات الموصل المدرسية واألهلية، حين مثلها فـي بطـوالت             

 لكونه  )٢٢(عروفاً لدى األوساط الرياضية العراقية    عديدة وقدم مستويات جيدة جعلته م     

طالباً في كلية التربة الرياضية في هذه الفترة تنقل بين بغداد والموصل خالل فتـرة               

: في بغداد مع الالعبـين     ) اتحاد أهلي األخبار  ( ومثل خاللها نادي     ١٩٥٨ – ١٩٥٤

ضل حمـودي   قاسم زوية، جبار سبع، شامل فليح، مسعود محمد، حسين عبدو، وفا          

  .)٢٣(وهؤالء جميعهم مثلوا المنتخب العراقي حينذاك

 رعد احمد امين الطائي. د. م
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في بغداد أيضاً مقابل عقد ) اتحاد أهلي األخضيري ( لعب لنادي    ١٩٥٦    في سنة 

 ومحمـد   )٢٤()حمولي(جميل عباس   : احترافي حينها وضم زمالء له مشهورين أمثال      

دو، ولطيـف عبـد     ، شامل فليح، جبار سبع، حسين عب      )الملقب بالقط االسود  (ثامر  

 أيضاً مثل عبد اإلله منتخب بغداد الكـروي فـي المبـاراة             ١٩٥٦القادر، في سنة    

الخيرية التي أقيمت على ملعب الكشافة في بغداد برعاية رئيس الـوزراء حينـذاك              

فاضل الحمالي وكانت المباراة لمنفعة الشعب الفلسطيني، حيث تم تقسيم المنتخـب            

اإلله مع أحداهما، وقاد المبـاراة أول حكـم عراقـي         الوطني إلى قسمين وكان عبد      

 انتقل إلى صفوف نـادي الـشرطة        ١٩٥٧  في سنة     )٢٥(دولي هو فهمي القيماقجي   

العريق في بغداد بعقد احترافي، وقعه مع ممثل الـشرطة العراقيـة الـسيد فاضـل              

 إلى جانـب الالعبـين يـونس        ١٩٥٨ – ١٩٥٧السامرائي ولعب في ذلك الموسم      

  .)٢٦(يناك االرمني وجبار أبو العورة وجبار أبو العواطف وغيرهمحسين وارم

  ) : املرحلة األوىل(ـ التحاقه باجليش العراقي ٢
 التحق عبد اإلله محمد حسن في صفوف الجيش العراقـي           ١٩٥٩      في سنة   

، وكـان تواجـدها   )الفرقة المدرعة الثالثـة (متطوعاً ونسب إلى قوات صالح الدين   

، لم يعمر مع هذه الفرقة فقد أحيل إلى التقاعد في سـنة             )٢٧(ة العمارة انذاك في مدين  

 في الموصل، وأحيل إلى وظيفـة مدنيـة         ١٩٥٩ وذلك على أثر أحداث عام       ١٩٦٠

  .)٢٨(وهذه المرة إلى وزارة المعارف وتحديداً إلى قضاء دهوك التابع للواء الموصل

  ) : ًالرتبية الحقا(ـ خدماته مع وزارة املعارف ٣
     عند التحاقه مدرساً على مالك منطقة معارف الموصل في مـدارس قـضاء       

دهوك قام عبد اإلله محمد حسن ببذل جهود كبيرة من أجل تطوير الحركة الرياضية              

في هذا القضاء، إن لم تقل ترجمة رغبات الشباب هناك بممارسة الرياضة إلى عمل              

، ١٩٦٠ قضاء دهوك وذلـك سـنة   واقع، فقد قام بتشكيل أول فريق بكرة لقدم يمثل    

وكان معظم الالعبين الذين تم استقطابهم من الجالية األثورية من سـكنه سرسـنك              

  ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراقعبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم 
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وسكرين، وذلك لرغبة ابناء هذه الطائفة  في ممارسة الرياضة بشكل عام، وقد بذل              

جهوداً طيبة من اجل إيجاد ملعب خاص بكرة القدم ألجراء التمـارين عليـه، فقـام          

تاجر الحنطة والشعير والذي يملك مساحات واسعة مـن    ) ديوالي أغا (د  بمقابلة السي 

األراضي الزراعية في دهوك وأقنعة باستخدام قطعة األرض الواقعـة فـي منطقـة              

 كملعب لكرة القدم لفتـرة محـدودة ال تـضر    –البيادر، خلف دار ديوالي أغا نفسه       

قـصودة وتخطيطهـا   بالزرع والحصاد، وبدأت جهود عبد اإلله بتـسوية األرض الم   

ونصب األهداف الخاصة بالملعب معتمداً على الالعبين وبعض الشباب مـن سـكان            

المنطقة نفسها، وهكذا أصبحت األرض صالحة للتمرين واللعب وتشكل أول فريـق            

  . )٢٩(يلعب باسم قضاء دهوك بكرة القدم

قـة   صدر األمر اإلداري بنقل عبد اإلله محمد حسن من منط          ١٩٦٢     في سنة   

معارف قضاء دهوك إلى منــطقة معارف قضاء الموصل وتحديداً إلـى مدرسـة             

  .)٣٠(االعدادية المركزية للبنين مدرساً للرياضة فيها

  ) : املرحلة الثانية( ـ التحاقه باجليش العراقي مرة أخرى ٤
 أعيد عبد اإلله محمد حسن إلـى الجـيش برتبـة            ١٩٦٣ شباط   ٨    بعد ثورة   

مرة أخرى لحاجتهم ألى    ) الفرقة المدرعة الثالثة  (وات صالح الدين    مالزم أول إلى ق   

خدماته في مجال الرياضة ، واستلم مهام ضابط األلعاب فيها وبـدأت جهـوده فـي       

تنظيم البطوالت الداخلية التشكيالت الفرقة ووحداتها المختلفة وتشكيل فرق األلعاب          

ي تلك الفترة مرحلة التدريب حيث      المختلفة مركزاً على فريق كرة القدم فيها، وبدأ ف        

بدا بتدريب فريق كرة القدم للمشاركة في دوري الجيش  العراقي الذي يعد المحـك               

الرئيسي لالعبين العراق في تلك الحقبة حيث أن معظم العبـي منتخبـات العـراق               

الوطنية والعسكرية من لالعبي تلك الفرق، وكانت هذه الفرق تـشارك فـي دوري              

لمتقدمة، فضالً عن اشتراكها في بطوالت دوري الجيش العراقي، وكان          أندية بغداد ا  

،  فريـق القـوة   )١٩٦٥ – ١٩٦٤(أشهر فرق الجيش وأنديه بغداد في تلك الفترة       
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الجوية ومصلحة نقل الركاب، ومع استالم عبد اإلله تدريب الفرقة الثالثة أصـبحت             

  .قوة ثالثة تنافس هاتين القوتين المذكورتين

 من انتزاع بطولتي أندية بغداد ودوري       ١٩٦٥عل استطاع فريقه في سنة         وبالف

الجيش العراق، ومن الالعبين الذين كانوا ضمن صفوف ذلك الفريق تحت إشـراف             

شدراك يوسف، شامل فليح، كوركيس اسـماعيل، نـوري         : (عبد اإلله محمد حسن     

لثمانيـة كـانوا    ذياب، جبار رشك، سلمان داود، محمود اسد وأنور مراد، وهؤالء ا          

يمثلون المنتخب الوطني بكرة القدم وكذلك المنتخب العسكري،  فضالً عن أنور مراد         

وبهـذه  ) جمـولي (بديال لحامد فوزي فــي هذين المنتخبين، وكذلك جميل عباس          

المجموعة استطاع عبد اإلله محمد حسن، كسر احتكار القوة الجوية ومصلحة نقـل             

  . )٣١(طوالتالركاب للدوري وغيرها من الب

 وخـالل   ١٩٧٦ حتى سـنة     ١٩٧٠    في فترة السبعينيات وبالتحديد منذ سنة       

فترة تواجده مع قوات خالد بن الوليد في كركوك،  عمل مدربا لفريق كرة القدم لتلك          

القوات واستطاع تطوير قدرات فريقها وتحسن مستواه الفني فـي دوري الجـيش             

 كركوك الكروي في نفس الفترة لوجـوده        العراقي، فضال عن قيامه بتدريب منتخب     

في كركوك، وتواجد أكثر من العب في تشكيلة الفـريقين قـوات خالـد ومنتخـب                

  . )٣٢(كركوك

    كما تسلم مهام تدريب نادي القوة الجوية المشارك في بطولة الدوري العراقي            

، حيث عمل مع ذلك الفريـق فتـرتين األولـى كانـت     ١٩٧٤العام الذي انطلق سنة   

 وخاللها حصل على كاس أول دوري عراقي عـام وذلـك عـام               ١٩٧٦ – ١٩٧١

كما حصل خالل الفترة ذاتها على كاس الجيش وكأس االتحـاد للـسنوات            ، ١٩٧٤

 ابتعـد عـن     ١٩٧٧ مع فريق القوة الجوية، وفي سنة        ١٩٧٥ و   ١٩٧٤ و   ١٩٧٣

 واسـتطاع   ١٩٨٠ ليستمر معه حتـى سـنة        ١٩٧٨تدريب الفريق وعاد إليه سنة      

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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وده وخبرته وتعاون الهيئة اإلدارية والالعبين معه بناء قدرات وأمجـاد ذلـك              بجه

  . )٣٣(النادي العريق

   ـ جهوده مع املنتخبات الوطنية والعسكرية العراقية ٥
لقد كان لكفاءة وخبرة عبد اإلله محمـد حـسن التدريبيـة         :  المنتخبات الوطنية    -أ

لكروية، وكذلك لدى القيادات الرياضـية  واإلدارية محط احترام األوساط الجماهيرية ا  

في العراق، ومنذ ولوجه عالم التدريب في بداية الستينيات من القرن العشرين فقـد             

 كلف مـن    ١٩٦٧كان المسئولون يشيدون بكفاءته ومقدرته في التدريب، وفي عام          

 قبل االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بمهمة تدريب المنتخب األولمبي الذي كـان          

 حيث شـارك    ١٩٧٢يعد للدورة األولمبية، واستمر مع المنتخب األولمبي حتى عام          

معه مدرباً ضمن تصفيات أولمبياد المكسيك، وقد استطاع خالل تلك الفترة أن يطور             

 كان قد   ١٩٦٧من أداء المنتخب والعبيه، إال أنه وفي بداية استالمه للمنتخب سنة            

ا الفريق وأنتقد الطريقة التي تم من خاللهـا         اشتكى من الطريقة التي بنى عليها هذ      

، وبعد مشاركته للمنتخب في معسكر تدريبي في موسكو سـنة      )٣٤(استدعاء الالعبين 

 رفع تقريراً لالتحاد العراقي بكرة القدم أشار فيه إلى مالحظات عدة ومشاكل             ١٩٦٧

ل لتلـك  فنـية وإدارية يعاني منها المنتخب األولمبي آنذاك ومقترحاً بعـض الحلـو         

 بمهمـة تـدريب المنتخـب       ١٩٦٨ وخالل الفترة ذاتها كلف في سـنة         )٣٥(المشاكل

روسيا (العراقي المشارك في بطولة الصداقة في روسيا وكانت الفرق المشــاركة           

  . )٣٦(إذ كـان المنتخب العراقي في معسكرا تدريبيا هناك)  والعراق– جورجيا –

رب عراقي يتولى مهمة تدريب منتخـب      كما يعد عبد اإلله محمد حسن أول مد     

 – ٦٨دولة خارجية، وذلك حينما تولى تدريب المنتخب الوطني الفلسطيني للفتـرة            

 واستطاع مع ذلك المنتخب الحصول على المركـز الثـاني بعـد المنتخـب               ١٩٧٠

مـصر  (المصري في بطولة قطر الدولية في الدوحة، وكانت الدول المشاركة كل من        

وأقيمت البطولة لمنفعة فلـسطين، وكـان أهـم         ) البحرين وقطر وفلسطين ولبنان و  
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العبي المنتخب الفلسطيني مروان كنفاني العب النادي األهلـي المـصري ومحمـد      

المغربي ومحمد العربي العبي األندية المحترفة وحسن عليان العب نادي الجـيش            

  .)٣٧(السوري
  

 في مباراته   ١٩٦٥سنة  قاد منتخب العراق العسكري     :  المنتخبات العسكرية    -ب

مع منتخب الدول العربية بمناسبة اعتزال جمولي، كما تولى عبد اإلله محمد حـسن              

مهمة تدريب المنتخب العسكري العراقي المشارك ضمن بطولة كاس العالم العسكري          

 التي أقيمت في الكونغو، وقد حصل العراق على المركـز الثـاني بعـد        ١٩٧٣سنة  

الي في المباراة النهائية، وكانــت الــفرق المـشاركة          خسارته من الفريق االيط   

، وفي نفس )٣٨() والكونغو– الكويت  – ساحل العاج    – اليونان   – العراق   –أيـطاليا  (

 اختبر ليكون مدرباً للمنتخب العراقي العسكري لخوض مبـاراة أمـام            ١٩٧٣السنة  

ـ              ي بغـداد   منتخب العالم العسكري، وقام بتشكيل المنتخب وقـاده فـي مباراتـه ف

 مع منتخب العالم العسكري وعلى ملعب الشعب الدولي وانتهت بنتيجـة            ١٩٧٣سنة

  . )٣٩( لمنتخب العالم١-٢

 وقع االختيار على عبد اإلله محمد حـسن ليكـون مـدرباً             ١٩٨٠    وفي سنة   

لمنتخب العراق العسكري لمشاركته في بطولة الصداقة الدولية التي أقيمت في مالطا          

رق ايطاليا والجزائر وليبيا ومالطا والعراق والكويت، وحصل الفريق        وشاركت فيها ف  

  .)٤٠(العراقي على المركز األول بعد تغلبه على الكويت في النهائي

   ـ مصادر خربته التدريبية ٦
    تنوعت خبرة المدرب العراقي عبد اإلله محمـد حـسن وتعـددت مـصادرها       

 الوقت مـن أهـم معاقـل الكـرة          وجاءت من مدارس كروية عالمية تعتبر في ذلك       

 حصل على أجازة لتدريب من االتحاد االنكليـزي لكـرة           ١٩٦١العالمية، ففي سنة    

القدم عن اجتيازه بنجاح الدورة التدريبية التي أقيمت فـي انكلتـرا لمـدربي كـرة          

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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 قضى فترة شهرين معايشة مع نادي الزمالك المـصري        ١٩٧٣، وفي سنة    )٤١(القدم

  . )٤٢(جوية العراقيمرشحاً عن القوة ال

 شارك في معايشة لمدة ثالثة أشهر مع أندية شفليدز يونايتد           ١٩٧٤    في سنة   

، وكان قريباً من المنتخب االنكليزي المـشارك فـي          نوتوتنغهام هوتسبير االنكليزيي  

  .)٤٣(١٩٧٤نهائيات كأس العالم في ألمانيا الغربية سنة

اً للـدورة التدريبيـة الدوليـة        كان مدرباً ومحاضـر    ١٩٧٤    في نفس السنة    

 وشـارك فـي إلقـاء       ١٩٧٤العسكرية بكرة القدم والتي أقيمت في بغـداد أيلـول           

المحاضرات كل من كوتينهو البرازيلي مدرب البرازيل المشارك فـي كـاس العـالم          

، والمدرب االلماني كوناتيكا مدرب منتخب ناشئة بـايرن ميـونخ ومنتخـب          ١٩٧٤

عديدة، وفي تلك الدورة شارك العديد من المـدربين العـرب   المانيا للناشئين لسنين  

المشهورين من العراق وايران وسـوريا وقطـر واإلمـارات والبحـرين وتركيـا             

  . )٤٤(والسعودية وعمان واالردن واليمن وفلسطين ولبنان

 رشح من قبل االتحاد العراقي لكرة القـدم محاضـراً فـي             ١٩٧٨    وفي سنة   

  . )٤٥( بالقنيطرة–ة القدم التي أقيمت في المملكة المغربية الدورة التدريبية بكر

 نسب من قبل االتحاد األسيوي بكرة القدم مـديراًً للـدورات     ١٩٩٨     في سنة   

والتي أقيمت فـي العـراق   ) A. B. C) (التخصصية(التدريبية األسيوية بكرة القدم 

قيمت في المملكة األردنية     وكان مديراً للدورة التدريبية الدولية التي أ       ٢٠٠٥ولغاية  

  . )٤٦(وبإشراف االتحاد االنكليزي لكرة القدم) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(الهاشمية عام 

   ـ جهوده يف التأليف والكتابة ٧
     من خالل مراحل حياته العديدة التي تحدثنا عنها العباً ومدرباً وإدارياً، تمكن            

بها فـي حياتـه العمليـة    عبد اإلله محمد حسن أن يوظف كل خبراته تلك التي اكتس 

وتجربته في التأليف والكتابة، أذ عكف لسنين عديدة على إنجاز كتاب خاص بمهام               

 عن المؤسسة العـسكرية للطباعـة والنـشر        ١٩٦٧التدريب والذي صدر في سنة      
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 أيضاً صدر لـه كتابـاً آخـر    ١٩٦٧، وفي عام )علم التدريب في كرة القدم (واسمه  

  .)٤٧()كرة القدم الحديثة(بعنوان 

    وقد استفاد العديد من المدربين في كرة القدم من هذين الكتابين وما تضمناه             

من علم حديث في عالم التدريب، وخطط وبرامج ومعدات تدريبية مبنية على أساس             

علمي وخبرة ميدانية اكتسبها المؤلف من خالل معايشته لفرق ومـدربين ذو بـاع              

  . طويل في هذا المجال

عن الكتابين المذكورين، فقد أنجز عبد اإلله محمد حسن، أكثـر مـن                 وفضالً  

 قدم بحثـاً إلـى      ١٩٧٢بحث ودراسة خاصة بعلم التدريب وخطط اللعب، ففي سنة          

، وقد القى هذا )تطور الخطط بكرة القدم   (المجلس العالمي للرياضة العسكرية بعنوان      

امينه في أكثـر مـن   البحث استحسان المسؤولين في المجلس العالمي ونوقشت مض 

مناسبة للمجلس، وقد تم نشره في النشرة الشهرية التي تصدر عن المجلس العالمي       

  .)٤٨()C. I. Z. M(للرياضة العسكرية 

تـاريخ  ( تقدم إلى االتحاد العربي بكرة القدم بحثه الموسوم          ١٩٧٨    وفي عام   

قدم تاريخياً مركـزاً    ، مبيناً فيه المراحل التي مرت بها كرة ال        )الخطط وأنظمة اللعب  

على األمور الفنية وعلم التدريب وخطط اللعب واألنظمة التي كان يعتمدها المدربون            

 تقدم إلى االتحاد العراقي المركزي      ١٩٨٢، في عام    )٤٩(واالتحادات العالمية في ذلك     

المـدارس  (استحداث المراكـز التدريبيـة      (بكرة القدم بدراسة وبحث تحت عنوان       

د تمت مناقشة البحث في أروقة االتحاد العراقي لكرة القدم، وكان من            ، وق ))الخاصة

ثمار هذا البحث مدرسة عمو بابا الكروية التي أسسها عبد اإلله محمد حسن عـام               

، وكذلك بعض المراكز التخصصية لمنتخبـات الـشباب والفئـات العمريـة             ٢٠٠٠

  : وكالتالي 
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عراقي عبد اإلله عبـد   عاماً وتم تكليف المدرب ال   ١٩منتخب تحت سن      - أ

  . الحميد والمدرب معد إبراهيم وهادي الجنابي لإلشراف عليه

 عاماً وتم تكليف المدربين العراقيين باسل مهـدي    ١٧ منتخب تحت سن      -  ب

 . ورياض نوري لإلشراف عليه

 عـاماً وتم تكليف المدربين حسن احمد واسامة        ١٥ منتخب تـحت سن      -  ت

 . )٥٠(نوري لإلشراف عليه

جهوده وخدماته في إلقاء العديد من المحاضرات فقد كانت كبيـرة، ففـي          أما  

عالقة التكتيك بالتكتيك في كـرة      ( قام بإلقاء محاضرة تخصصية بعنوان       ١٩٧٤عام  

، وقـد  ١٩٧٤وذلك خالل الدورة العالمية العسكرية التي أقيمت في بغداد عام      ) القدم

لرياضـي العـالمي للرياضـة      اعتمدت هذه المحاضرة عالمياً من قبـل المجلـس ا         

القدرات التدريبية في أنظمـة     (، كما له محاضرات عديدة تحت عنوان        )٥١(العسكرية

 فـي  ٢٠٠٠ بكرة القدم عام   )A(ألقاها خالل إقامة الدورة التدريبية العالمية       ) اللعب

 وقد أعيد إلقاء المحاضـرات ذاتهـا فـي          )٥٢(بغداد واشرف عليها االتحاد االسيوي    

  .)٥٣(٢٠٠٢دريبية االسيوية في بغداد عام الدورة الت

 أقيمت الدورات التدريبية العالميـة      ٢٠٠٣ و   ٢٠٠١ و   ١٩٩٩    وفي األعوام   

االسيوية التي يشرف عليها االتحاد االسيوي بكرة القدم، وقد ألقى فيها عبد اإللـه              

، فضالً عما   )٥٤()انظمة اللعب بين الماضي والحاضر    (محمد حسن محاضرات بعنوان     

تقدم فإن عبد اإلله محمد حـسن قام بتأليف عـدد مــن الكــتب التـي بقيـت                 

 وكــــتاب  )٥٥()المـدرب النـاجح  (مخطوطة ولم تجد طريقها للنشر ومنها كتاب     

المناهج التدريبية لبنـاء وتطـوير      ( وكتاب   )٥٦()الـتدريب الحديث للكرة المعاصرة   (

، وله كـتاب مـشتـرك لـم       )٥٨()سيرة مدرب كرة قدم   ( وكتاب   )٥٧()الكرة المعاصرة 

 youry(يطـبع باالشتراك مع المدرب الدولي اليوغسالفي الدكتور يوري ايليفتش 

Elitvitch(والمدرب العراقي المرحوم عادل بشير الحاتم )٥٩(.  
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  : ثانيا ـ عادل بشري أحلامت 
   هو أحد رياضي العراق والموصل الذي برز في أكثر من مجال رياضي، وفـي              

دم بالذات برز العباً ومدرباً وإدارياً وحكماً وخبيراً ومنظراً في قـانون كـرة             كرة الق 

  . القدم

 وينحدر مـن عائلـة      ١٩٢٦    ولد عادل بشير ألحاتم في مدينة الموصل سنة         

معروفة في الموصل لها سمعتها الطيبة، أكمـل دراسـته االبتدائيـة والمتوسـطة              

 إلى بغداد ليلتحق بالكلية العسكرية       سافر ١٩٤٩واإلعدادية في الموصل، وفي سنة      

 .)٦٠(١٩٥١الملكية العراقية التي تخرج منها عام 

  ً ـ جهوده العبا مع األندية واملنتخبات العراقية ١
     لعب عادل بشير كرة القدم منذ صغره مع مدارس الموصل مع زمالئه الذين             

كرية في بغداد عام    عاصروه إال أن موهبته في اللعب ظهرت عند دخوله الكلية العس          

 ١٩٥٠، كما مثل فريق الحرس الملكي عـام         ١/٧/١٩٥١ وتخرج منها في     ١٩٤٩

  .)٦١(وفي أكثر من مباراة ضمن بطولة الدوري العام لفرق بغداد

آذار وعند زيارة منتخـب لبنـان للعـراق          / ٣١ وبالتحديد   ١٩٤٥    وفي عام   

 كان عـادل    –لي لكرة القدم     قبل انضمامه لالتحاد الدو    –واللعب مع منتخب العراق     

 صـفر لـصالح   – ١بشير في مقدمة العبي العراق في تلك المباراة التـي انتهـت     

، كما مثل المنتخب العراقي العسكري في أول مباراة دولية للعـراق مـع              )٦٢(العراق

 بعد تأسيس ١٩٥٠منتخب دولة خارجية في بغداد وهو منتخب الباكستان وذلك عام          

 صـفر لـصالح   – ١ المبـاراة  تمركزي لكرة القدم رسمياً، وانته   االتحاد العراقي ال  

، كما مثل بشير المنتخب العراقـي العـسكري فـي بطولـة الجــيوش             )٦٣(العراق

 وكان من العبي العـراق البـارزين فـي تلـك            ١٩٥٥األسيـوية في طهران عام     

  .)٦٤(البطولة

  

  ما في ترصين الحركة الرياضية في العراقعبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودوره
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  ً ـ دوره  إداريا مع  االحتادات  الرياضية ٣
دععادل بشير واحد من أبرز رواد الرياضة في العراق في خدمتـه للكـرة                  ي 

وفي مجال اإلدارة والتنظيم فقـد  ) العباً ومدرباً وإدارياً(العراقية في اكثر من مفصل     

كان صاحب نظرة ثاقبة لألمور وخبرة ميدانية واسعة فـي اإلدارة وال يمتلكهـا إال               

بشير أكثـر مـن منـصب إداري خـالل     ، وقد شغل عادل  )٦٥(قليلون من أبناء جيله   

، فقد شغل منصب سكرتير االتحاد العراقي المركـزي لكـرة القـدم سـنة         )٦٦(حياته

، وكان متابعاً لكل صغيرة وكبيرة في مالعب العراق كافـة مـن خـالل               )٦٧(١٩٦٠

ـ    للـدفاع عـن   هموقعه سكرتيراً لالتحاد العراقي لكرة القدم، وكان حازماً في قرارات

وعن حكامها وعن النظام العام، ال يتهاون في اتخاذ القرار الذي يـراه             أمور اللعبة   

صائباً لصالح العام وله في ذلك عدة أمثال أبرزها موقفه في مباراة السكك والطليعة              

التي جرت في العمارة وانهى حكم المباراة جليل شهاب المباراة برفعه تقرير لالتحاد            

  .)٦٨(بعدم امتثال العبي الطليعة ألوامره

    وخالل فترة مسؤوليته سكرتيراً التحاد كرة القدم كان دائم الحـضور ألغلـب            

المباريات التي تجري في بغداد والمحافظات، حتى مباريات الفرق الشعبية لم يهملها         

أليمانه بوجود العبين جيدين يمكن االستفادة منهم بين صفوف تلك الفرق، وخـالل             

ق االنتصار على بطولة الفرق الشعبية للعاصمة       حضوره مباراة شباب االحرار وفري    

 صفر، أثنى عادل بشير على المستوى الفني     – ٣بغداد والتي انتهت لصالح االحرار      

للفريقين وأشار لبعض الالعبين باالستمرار بالتدريب للوصول إلى غايتهم المنشودة          

ألمور الفنيـة  ، ونظراً لخبرتـه ودرايتـه بـا   )٦٩(في تمثيل العراق واألندية المتقدمة    

واإلدارية للمنتخبات العراقية والزائرة للعراق كثيراً ما كانت الصحف العراقية تجري           

معه لقاءات صحفية وتستطلع راية في األمور الفنية، وعند زيارة المنتخب االيراني            

للعراق ولقائه ودياً مع المنتخب العراق بكرة القدم  توقع بشير أن تكون المباراة في        
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ني رفيع نظراً لموقع الفريقين على الساحة األسيوية، وقـد تنبـأ بـبعض      مستوى ف 

  .)٧٠(خطط المدربين وفعالً جرت على أرض الملعب في اللقاء

 كان ضليعاً بأمور    ١٩٦٤     وحين تولى رئاسة االتحاد العراقي لكرة القدم سنة         

اد ان يطـور    االتحاد ولم يكن أي شيء فيه غريباً عنه، وأستطاع خالل ترأسه لالتح           

 ومن )٧١(من أنظمة هذا االتحاد ويطور من برامجه ومناهجه المنفذة خالل تلك الفترة        

مقترحاته التي أخذت طريقها للتطبيق وعملت على تطوير كرة القدم في العراق هو             

قيامه بتطبيق وتنظيم بطولة العراق بكرة القدم على طريقة نظام الـدوري وجمـع               

التي يخوضها الفريق بدالً من نظام التقسيط الزوجي الذي         النقاط كحصيلة للمباريات    

كان متبعاً حينذاك، وبقيت طريقته الجديدة معموالً بها لحد اآلن في العراق وهو مـا             

  .)٧٢(معمول به في البطوالت المحلية في كل دول العالم حتى يومنا هذا

، فقـد أجـاد     ١٩٦٦  ولما كان مدبرا الدارة دورة كأس العرب في بغداد سـنة            

التعامل مع ملفات تلك الدورة بحرفية عالية، كما كـان لتفاؤلـه بـبعض مباريـات          

في محله وكان الستيائه من بعـض األمـور         ١٩٦٨المنتخب االولمبي العراقي سنة     

بي يخوض مباريات تصفيات    األخرى وتخوفه منها أيضاً في محله عندما كان األولم        

  . )٧٣(الدورة األولمبية

   في نفس الفترة أي خالل عقد الستينات شغل منصب األمين العـام المـساعد              

للجنة األولمبية الوطنية العراقية، وقد كانت األولمبية العراقية خالل فتـرة وجـوده             

المركزيـة  فيها نشطة جداً وعملت بجهد بكوادرها على تطوير االتحادات العراقيـة            

  . )٧٤(لأللعاب الرياضية المختلفة وفروعها في باقي المحافظات

 ثم مديراً للتـدريب     ١٩٧٠   كما شغل منصب مدير مدرسة التدريب البدني سنة         

 واستطاع خالل تسنحه هذه المناصـب       ١٩٧٥ – ١٩٧١البدني والعاب الجيش من     

تحديد حتى وصلت   من يطور الرياضة بشكل عام وفي القطاع العسكري على وجه ال          

 وكانـت منتخبـات العـراق       )٧٥(الرياضة العسكرية في حينها قمة مستوياتها الفنية      
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الوطنية بشتى األلعاب تعتمد وبشكل رئيس علـى الرياضـيين العـسكريين الـذين              

سيطروا على بطوالت العراق الفردية والجماعية، وشكل الرياضـيون العـسكريون           

مـن   % ٨٠عاب الساحة والميدان وحـوالي      من أبطال العراق في ال     % ٧٥حوالي  

  .)٧٦(األرقام القياسية سجلت باسمهم

    أما على الصعيد الدولي فقد كان عادل بشير ألحاتم معروفـاً لـدى األوسـاط       

الدولية الرياضية وبالذات في المجلس األعلى الدولي للرياضة العسكرية، فقد كـان            

 الدولي للرياضة العسكرية، وقد تـولى       الرئيس الدائم للوفود العراقية لدى المجلس     

 وقـد  )٧٧(رئاسة دائرة التدريب واألمور الفنية لدول الشرق األوسط في ذلك المجلس     

كان جديرا بإشغال هذا المنصب وذو دراية واسعة في التعامـل مـع كـل األمـور                 

التدريبية والفنية التي تطرأ على ملفات دول الشرق األوسط المشاركة في المجلـس       

لي للرياضة العسكرية، وذلـك بـشهادة العديـد مـن المـسؤولين فـي ذلـك         الدو

  . )٧٨(المجلس

    وكان لحضوره الدائم للمؤتمرات والندوات الدولية الرياضية التي تقـام فـي            

مختلف دول العالم وقع طيب لدى األوساط الرياضية الدولية المـشاركة فـي تلـك               

ة وتنظيم الملفات الخاصة بالبطوالت     المؤتمرات، مما أضاف له خبرة كبيرة في إدار       

، كل ذلـك جعلـه خبيـراً    )٧٩(الرياضية المختلفة على مرور سنوات حياته الرياضية    

يترأس العديد من اللجان الفنية ومساهمته في إعـداد بعـض األنظمـة الداخليـة               

 والبطوالت والدورات العربية والدولية، فقد ترأس اللجنة التي أعدت نظام           تلالتحادا

، ورئيـساً   ١٩٧٢اد الكرة العراقي، ومديراً لدورة كاس فلسطين األولى بغـداد           اتح

لالجتماعات التي عقدها رؤساء الوفود للدول المشاركة في كاس فلـسطين األولـى            

  .  )٨٠(حيث تم إعداد نظام هذه البطولة
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  ته يف عامل التدريب ومصادر خربته التدريبية ـ أسهاما٣
ر خبراته في عالم التدريب قبل أن يصبح مـدرباً مـن                 لقد اكتسب عادل بشي   

مصادر مختلفة، وفضالً عن خبراته الميدانية التي اكتسبها من خالل وجوده كالعب            

مع فرق القوة الجوية والحرس الملكي ومنتخبـات العـراق الـوطني والعـسكري              

ـ            ة ومنتخب الجيش العراقي ومشاركاته مع هذه المنتخبات والفرق في بطوالت محلي

ودولية، فقد بدا عادل بشير الخطوة األولى نحو احترافه كمدرب عندما غادر العراق             

 وبصحبته كال من المدرب المعروف الموصلي عبد    ١٩٤٥متوجهاً إلى بريطانيا سنة     

اإلله محمد حسن ومعن ألبدري وشوقي عبود، حيث بدأت دراسته في عالم التدريب             

لوم علم التدريب الذي حـصل عليـه سـنة          في المعاهد البريطانية للحصول على دب     

  . )٨١( عائداً إلى العراق١٩٥٥

 التحق عادل بشير بدورة تدريبية ثانيـة فـي          ١٩٦١ – ١٩٦٠      وفي سنة   

انكلترا أيضاً وكانت هذه الدورة من الدورات المتميزة التي صـقلت موهبـة عـادل      

،  العراقية فيما بعد     بشير وأوصله إلى مستويات استطاع من خاللها قيادة المنتخبات        

وقد قضى فيها فترة معايشة مـع أشهر األندية االنكليزية آنـذاك وهـما نـــادي   

  . )٨٢()Totinghan Hotsbir( وتوتنغهام )lidsunited(ليدزيونايتد 

  : ً إجنازاته مدربا -٤
      يعد عادل بشير ألحاتم ابرز المدربين العراقيين خالل فترة الستينات وبداية           

سبعينات من القرن الماضي، وتقترن باسمه اغلب االنجازات الكروية الدولية التي           ال

حققها العراق في تلك الفترة، فقد أحرز العراق بقيادته أول  ألقابه العربيـة وهـو                

 وبطولـة  ١٩٦٤حصوله على كاس العرب الثانية التي أقيمت فـي الكويـت عـام             

، كما أحـرز مـع      )٨٣(١٩٧١عام  ، وبطولة غرب اسيا     ١٩٦٥الجيوش العربية عام    

المنتخب العسكري وألول مرة لقب بطولة العالم العسكري التي أقيمت في بغداد عام             

، وكان أول مدرب يقود منتخب العراق في أفتتاح ملعب الشعب الـدولي             )٨٤(١٩٧٢
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) Banvica(في السادس من شهر تشرين الثاني في لقاء ودي مع نـادي بنفيكـا               

  . )٨٥(البرتغالي

   ويمكن لنا أن نحصر إنجازات عادل بشير في قيادتـه للمنتخبـات العراقيـة               

  : الوطنية والعسكرية في ثالث فترات وكما يلي 

 والتي كانت باكورة خير لـه وفيهـا حـصد           ١٩٦٤ تبدأ الفترة األولى من سنة       -أ

العراق على اول لقب عربي حين فاز في بطولة كاس العرب الثانية فـي الكويـت،                

وفــوزه  )  صـفر  – ١فوزره على الكويت    ( نتائج الفريق العـراقي كالتالي      وكانت

وتعادل مع ليبيا ليحتل المتربة     ) ١- ٣(وفوزه على األردن    )  صفر – ١(على لبنان   

  . األولى

 وكان عادل بشير مدرباً للمنتخب فـي بطولـة          ١٩٦٦ الفترة الثانية تبدأ بسنة      -ب

 ليبيا بمشاركة منتخبات المغرب وتونس      دورة المعارض التي أقيمت في طرابلس في      

 ٢وليبيا والعراق ن وقد حل العراق ثانياً بعد المغرب الذي فاز في المباراة النهائية               

 وكان العراق قد فاز على كل من تونس وليبيا بهدفين مقابل ال شيء  وامتداداً                ١ –

 الثانية وذلـك    للفترة الثانية فقد دافع المنتخب العراقي عن لقبه كبطل لكأس العرب          

 في نيسان، وكانـت  ١٩٦٦في بطولة كأس العرب الثالثة التي أقيمت في بغداد سنة     

أول بطولة دولية يستضيفها العراق، ضم عادل بشير بعض الوجوه الجديـدة مـن              

الالعبين لتشكيلته التي مثلت العراق في بطولة المعارض في ليبيـا، وكـان أبـرز               

لالعب شدراك يوسف الذي ضمه للمنتخب وبـرز        اكتشافات عادل في هذه البطولة ا     

فرق عربية  ) ١٠(حاصالً على لقب أفضل العب في تلك البطولة التي اشتركت فيها            

فـوز علـى    ) ١-٣(فوز على الكويـت     : وألول مرة، وكانت نتائج العراق كما يلي        

وتعـادل مـع    . وكان رقماً قياسياً باألهداف   ) ١-١٠(وعلى البحرين   ) ١-٢(األردن  

ليلتقي في النهائي بالمنتخب السوري     ) ١-٣(ن بدون أهداف، وتغلب على ليبيا       لبنا

وفي . )٨٦(في ملعب الكشافة في بغداد وتغلب عليه واحتفظ بكأس العرب للمرة الثانية        
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 وبمناسبة افتتاح ملعب الشعب الدولي كان عادل بـشير علـى موعـد              ١٩٦٦سنة  

 البرتغـالي   Banvicaادي بنفيكيا   لقيادة المنتخب الوطني العراقي الذي استضاف ن      

على أرض ملعب الشعب، وقد ضم النادي الضيف أبرز نجوم المنتخـب البرتغـالي              

 ومنهم الهداف العالمي    ١٩٦٦الذي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم سنة          

 مع المنتخب العراقي    ن فيما كان عادل قد شارك بوجهين جديدي       )٨٧(Ozibyoأوزبيو  

، وكانت  ١ -٢م والبرث خوشابا وانتهت المباراة بفوز للفريق الضيف         هما عبد كاظ  

هذه المباراة خاتمة نشاط عادل بشير لفترتـه الثانيـة مـع المنتخبـات العراقيـة                

 . )٨٨()مدرباً(

جاءت الفترة الثالثة لعادل بشير ألحـاتم كمـدرب للمنتخبـات           :  الفترة الثالثة    -ج

 سنوات، إال ان عادل لم يكن بعيـداً عـن           ٥مدة  العراقية بعد إنقطاع عن التدريب ل     

الرياضة العراقية وعن كرة القدم في تلك الفترة، بل منشغالً بـأهم مناصـبه التـي               

 كرئيس التحاد كرة القدم العراقي، بدأت الفتـرة الثالثـة عـام             ١٩٦٦توالها سنة   

يـة،   العراقي في تصفيات دورة مينـوخ األولمب       ي حينما قاد المنتخب األولمب    ١٩٧١

 D. youryوجاء دوره امتداداً لدور المدرب السوفيتي الدكتور يـوري ايلتـشيف   

Elitshif ،             الذي لم يرتقي بنتائجه في المباريتين األولى أمام لبنان إلى المـستوى

الذي يطمح إليه المسئولين العراقيون والجماهير الكرويـة، حيـث خـسر العـراق           

نت هذه الخسارة الوحيدة للعراق في تاريخ       وكا ، ١ – ٠المباراة األولى في بيروت     

وفي المباراة الثانية لم يتمكن الفريق العراقي بالفوز بأكثر من        ، –لقاءاته مع لبنان    

 صفر ليجأ الفريقان لمباراة فاصلة فـي تركيـا وكانـت المبـاراة          – ١تلك النتيجة   

 يمر بها    بأنها أصعب تجربة   – وحسب إدعاء عادل بشير نفسه       –الفاصلة مع لبنان    

وذلك لتكليفه بقيادة الفريق وفرض نفس التشكيلة من الالعبين في تلـك المبـاراة              

، واسـتطاع عـادل قيـادة    )٨٩(األخيرة التي سيخوضها مع منتخب كوريا الـشمالية    

 ليتأهـل  ١-٢المنتخب العراقي في تلك المباريتين وفاز في اسطنبول علـى لبنـان         
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ليها بهدف ضد الشيء في بغداد، إال أن بيـونخ      لمالقاة كوريا الشمالية التي تغلب ع     

بانغ كانت المحطة األخيرة للفريق العراقي حيث خسر مباراة إال باب هناك مع كوريا           

 . )٩٠( ليودع البطولة٣ –صفر 

   وضمن بطولة أمم أسيا قاد عادل بشير المنتخب العراقي في تصفيات البطولة            

جموعة غرب أسيا التـي استـضافتها      وكان المنتخب العراقي ضمن م     ، ١٩٧١سنة

سـتار  (الكويت، وقع اختيار المدرب عادل بشير على تشكيلة العراق وتمثلت بــ             

خلف، صبيح عبد علي، مجيد عليم، مجبل فرطوس، صاحب خزعل، صباح نـوري،      

دوكلص عزيز، شدراك يوسف، رياض نوري، حازم جاسـم، صـباح حـاتم، رزاق      

واستطاع في المباراة األولى التعـادل  ) فر نورياحمد، شامل كامل، علي كاظم، ومظ  

، وفاز على   )٩١( صفر – ٥مع مضيف البطولة منتخب الكويت، ثم فاز على سيرالنكا          

 صفر وفي الدور نصف النهائي تغلـب علـى          -٢ صفر وعلى االردن     -١البحرين  

 ثم فاز على الكويت بهدف لالشيء، في المباراة النهائية التي أوصـلت  ١ -٤لبنان  

   )٩٢(لعراق للمرة األولى إلى نهائيات أمم أسياا

 استضافت بغداد بطولة فلسطين األولى التي كانت بديالً عن          ١٩٧٢     في سنة   

، وفي هذه البطولة قاد عادل بشير       ١٩٦٦بطولة كأس العرب التي توقفت منذ سنة        

 وفـاز   صفر،-٣فاز على ليبيا    : الفريق العراقي في مبارياته وكانت نتائجه كاآلتي        

، وتعادل مع مصر بدون أهداف وتصدر مجموعته ليقابل الجزائر          ١-٣على الكويت   

 ٣-١ ليترشح للمباراة النهائية مع المنتخب المغربي ويخـسرها   ١-٣ويفوز عليها   

  . )٩٣(ويمثل المركز الثاني في البطولة

    ومن خالل إحصائية سريعة نجد أن عادل بشير قاد منتخبات العراق الوطنية            

 ضمن الفترات الثالثة المشار إليها أنفاً وكانت ١٩٧١ ـ  ١٩٦٤مدرباً خالل الفترة 

  : حصيلة نتائجه مع الفريق كما مبين بالجدول أناه 
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  :  ـ جتربته التدريبية مع املنتخبات العسكرية العراقية ٥
     فضالً عن جهوده التي نوهنا عنها في الصفحات الـسابقة مـع منتخبـات              

ية طويلة مع منتخبات    العراق الوطنية واألولمبية، فقد كان لعادل بشير تجربة تدريب        

بداية الستينات حتى بداية السبعينات  (العراق العسكرية امتدت ألكثر من عقد الزمان        

 مع المنتخب العـراق     ١٩٦١، وبدأت تجربته تلك بالتحديد سنة       )من القرن الماضي  

 ١٩٦٣ باستثناء سنة    – ١٩٦٧العسكري وتصفيات كاس العالم العسكري حتى عام        

على  Costano Fevitch رب اليوغسالفي كوستانوا سفيتش التي اشرف فيها المد

 وخالل تلك األعـوام لم يتمـكن العـراق مـن          –تدريب المنتخب العرقي العسكري     

، فضالً عن ذلـك     )٩٤(بلوغ نهائيات كأس العالم العسـكري الصطدامه بتركيا وإيران       

ـ         ١٩٦٥أشرف عادل بشير في سنة       ة  على المنتخب العراقي العـسكري فـي بطول

 ١٩٧٢، وكانت سـنة  )٩٥(الجيوش العربية التي أقيمت في سوريا وحقق نتائج طيبة   

بمثابة مسك الختام للمدرب عادل بشير الذي حقق حلماً كان يراوده في تلك الـسنة               

حينما أحرز العراق بـطولة العالم العسكري في البطولة التي استضافتها بغداد فـي         

   : تلك السنة وفاز بنتائج كانت كما يلي

عدد   التاريخ   الفترة 

  المباريات 

  خسارة   تعادل   فوز 

  الفترة األولى 

  الفترة الثانية 

  الفترة الثالثة

مجمــــوع 

  الفترات 

  الثالثة  
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 ، ٢- ٢ صفر، وتعادل مع تركيـا  -٣ صفر وعلى ساحل العاج    -١على اليونان   

 وألول في تاريخ الحركة الرياضية العراقية أحرز العـراق كـاس         ١-١ومع ايطاليا   

، )٩٦(بطولة العالم العسكرية ليكون أول فريق عربي وأسيوي ينال كـأس البطولـة            

عراقياً، ومنذ ذلك التاريخ غاب عـن       وتكون آخر مرة يقود فيها عادل بشير منتخباً         

 ١٩٧٨ سـنة    – اكتوبر   –ساحات التدريب حتى توفي في التاسع من تشرين األول          

  .)٩٧(في حادث سير توفي أثناء عودته العالجية من لندن

  :ـ عادل بشري يف نظر اتمع العراقي ٦
حافة كتب عن مجهوداته وإنجازاته العديد من المؤرخين والباحثين ورجال الص            

  . واألعالم والمسئولين الذين عملوا معه أو عاصروه

 احد أبرز قادة الرياضة في العـراق فـي          –   فقد كتب الدكتور عبد القادر زينل       

إذا كنت تريـد أن تـصف إنـساناً بالمبدئيـة والحـرص      : " يقول–القرن العشرين   

قـد كـان    ل... واإلخالص والنزاهة فاعلم إنها صفات المرحوم عادل بشير ألحـاتم         

معروفاً بأنه صعب المراس، عنده شعور عال بالفخر واالعتزاز مع تفان في العمـل              

كان نزيهاً نظيف الكف، محباً لبلده مخلصا       ... ال حدود له، كانت شخصيته قوية جداً      

حريصاً أشد الحرص على سمعته، كان يصرح بأنه وإخوانه الذين يعملون معه            .. له

ي كل شيء، لهذا كان عزوفاً عيوفـاً، مترفعـاً عنـد    يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم ف     

كان رئـيس   " ويضيف زينل في معرض تقويمه للعطاء الرياضي لبشير         ".. المغانم  

اتحاد الكرة العراقي ومدرب للمنتخب العراقي في آن واحد، ويأتي بسيارته الخاصة            

كان يعتز ويـثمن الـشخص الحـريص    ... ويعتذر عن تسلم مخصصات مستحقة له   

دؤوب ال يجامل أحداً على حساب المصلحة العامة حتى لو كــلفه ذلـك الـشيء           ال

كان عادل بشير صريحاً صاحب قراراً شجاعاً في ابداء رأيه، وقد واجه أحد            ، الكثير  

وزراء الشباب العراقيين بصراحة، وكان ثمن ذلك نقله من منصبه كمـدير أللعـاب              
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 رغـم تاريــخه المــشرف     –بيها   وحسب تنس  –الجيش إلى قيادة الفرقة الثانية      

  .)٩٨("وسمعته النظيفة والمبادئ واإلخالص والثقة بالنفس التي عرف بها

     أما الدكتور ضياء المنشئ فقد تحدث عن بشير الحاتم في موسـوعته عـن              

تقترن باسمه أبـرز إنجـازات الكـرة العراقيـة فـي      : (كرة القدم في العراق قائالً   

تخب العراق الوطني للفوز بأول بطولة رسمية لكأس العـرب          الستينات عندما قاد من   

 وكـاس العـرب   ١٩٦٥ وبطولة الجيوش العربية بدمشق سـنة  ١٩٦٤في الكويت  

، كمـا  )٩٩(١٩٧٢ وبطولة كأس العالم العسكرية بغداد أيضاً سنة         ١٩٦٦ببغداد سنة   

ه مـن   قال المنشئ إن عادل بشير له أحالماً وأمنيات كثيرة منها ما تحقق على يـد              

انجازات إال ان حلمه األكبر لم يتحقق وهو إنشاء مدينة رياضية عسكرية في بغـداد    

  ). في السبعينيات

    أما عبد الوهاب العاني فقد وصف عادل بشير الحـاتم بأنـه أحـد الجنـود                

المجهولين الذين كان لهم دور واسع ومساهمة بشكل عام في رفع مـستوى كـرة               

...  أن أشيد بهـذا البطـل      – والحديث للعاني    –ا يجعلني   وهذا م " القدم في العراق،    

وباختصار أنه كان رحمـه اهللا      . وان الحديث عن المرحوم عادل بشير يطول ويطول       

كاألب الروحي لجميع العبي كرة القدم في العراق سواءاً كانوا في الجيش الباسـل              

جهـود عـادل   كل الالعبين القدماء يـشيدون ب ... وفرقة او في األندية والمؤسسات 

  . )١٠٠(..."بشير

    أما ما قاله عبد اإلله محمد حسن فقد كان بمثابة شـهادة ألحـد معاصـريه                

لقد كان رجالً من نوع خاص، عملي إلى أبعـد          :"ورفيق درب رياضي طويل إذ قال       

الحدود، تراه سائالً مستفسراً عن كل أمٍر يقع أمامه خاصة فيمـا يتعلـق بالعمـل                

وعند سفرنا معاً إلى انكلترا للحصول علـى شـهادة تدريبيـة            اإلداري والرياضي،   

دولية، كان حريصاً جداً على عدم ضياع الوقت بل حريصاً على االستفادة مـن كـل      

دقيقة تمر هناك، إلى الحد الذي جعلني أحس بالغيرة منه مما دفعني وشجعني علـى   

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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يزية في تلك الفترة كان     االقتداء به في هذه األمور، وعند معايشتنا ألحد الفرق االنكل         

كثير االنتباه للمدرب وكثير االستفسار منه حول األمور التكنيكية التي يتبعها المدرب          

أثناء المباريات، خالصة األمر أنه ال يمل وال يكل من الكالم عن الرياضة وعن كرة               

 القدم، وكان له طموح واسع الخيال حقق منه قسطاً في عالم التدريب، إال أنه توفي              

  . )١٠١(..."قبل أن تكتمل صورة أحالمه الرياضية

 العب المنتخب الـوطني والعـسكري فـي         )١٠٢(      أما ما قاله رحومي جاسم    

خمسينات وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي بحق عادل بشير فيعد أيـضاً             

لقد كنا ننظر إلى هذا الرجل كرياضـيين والعبـين    : " أحدى شهادات العصر إذ قال      

رة القدم نظرة أعجاب وافتخار شديدين، نعجب به المتالكه عقلية تدريبية وخبـرة             ك

ميدانية تضاهي مدربي وخبراء العالم بكرة القدم حينذاك، ونفتخر به كونـه يمثـل              

مدينة الموصل العريقة التي تنتمي إليها وتعلمنا فنون الرياضة وكـــرة القــدم             

  .)١٠٣(...." حيدر يونس وأبو ليلى وغيرهمعلى يد أبناءها المدربين النجباء أمثال

 
جامعة (، دار ابن األثير للطباعة والنشر،       ١لموصلية، ط اذنون الطائي، في الوطنية      )١(

  . ٢ص ) ٢٠٠٨ –الموصل 

ألحوري، عكلة سليمان، اللياقة البدنية وطرق تنميتها لدى المقاتلين، سلسة الثقافة            )٢(

، )٢٠٠٠ –بغـداد   (،  ١، مديرية المطابع العسكرية، ط    )١٨٥(العسكرية العامة، العدد    

 .١٨ص 

 . ٢١ص ، المصدر نفسه  )٣(

 . المصدر نفسه و الصفحة  )٤(

 . ٢٥٧ص ) ١٩٨٤ –بغداد (، ١الخطيب، منذر هاشم، تاريخ التربية الرياضية، ط )٥(

 . من ضمنهم رأس عرفاء سرية رشيد يحيى ورئيس عرفاء محمود يونس )٦(

ول إسماعيل حقي والمالزم حسين على والعريف وهب    اشتراك في الدورة المالزم األ     )٧(

اهللا والعريف عبود حواس والعريف محسن خضير والعريف حسين جاسم والعريـف            
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محمد علي محمد، من أوراق كامل إسماعيل الخاصة، بحوزة نجله الـدكتور شـعالن          

 ). تدريسي في جامعة الموصل(

  .١٩٧٧شباط  / ٢في ) ٨٧٥(جريدة الجمهورية، العدد  )٨(

، مطبعة دنكو   ١٩٣٦ فهمي درويش، الدليل العراقي الرسمي لسنة        –دنكور، الياهو    )٩(

 . ١٦ص )١٩٣٦ –بغداد (

 . ١٧المصدر نفسه ص  )١٠(

ضم الوفد كالً من عادل بشير ألحاتم وهو موصلي من رواد الرياضة في العـراق،                )١١(

وشوقي عبود، أنور محمود طه، كامل محمد علي وعبد الكريم عطية ومحمد سـامي              

 . ١٩١طفى وهو من الموصل أيضاً، الخطيب المصدر السابق، ص مص

، قبل فيه كـال مـن       ١٩٥٥ – ٥٤فتح المعهد العالي للتربية البدنية لعام الدراسي         )١٢(

غازي طالب ورشيد سعيد وعدنان نعيم الرومي على نفقة وزارة الدفاع،  مـن أوراق    

 )في جامعة الموصلتدريسي ( بحوزة نجله الدكتور شعالن ٠كامل إسماعيل الخاصة 

 . الخطيب، المصدر السابق )١٣(

 . لجنة تدوين تاريخ الجيش العراقي، تاريخ مديرية التدريب البدني واأللعاب الرياضية )١٤(

تدريسي في (من أوراق كامل إسماعيل الخاصـة، بحوزة نجله الدكتور شعالن كامل     )١٥(

 ).جامعة الموصل

  ٠ ٢٦١الخطيب، المصدر السابق، ص  )١٦(

حيـى شاهين الخاصـة، وهي بحوزته، علما أنه مـن مواليـد       من أوراق شاهين ي    )١٧(

، والرئيس الحالي لالتحاد العراقي لكرة القـدم        )ضابط متقاعد  (١٩٣٣مدينة الموصل   

 . في نينوى

لُقِّب بأبي الهزايم لسرعته في الملعب وتسجيله األهداف خلف خطوط المدافعين، عبد        )١٨(

بحوزة كاتبها فـي    ) غير منشورة  (اإلله محمد حسن، مطويات أبو الهزايم، مخطوطة      

 . الموصل

، ...، وكان أول مدير لها    ١٩٠٨من أقدم الصروح العلمية في الموصل تأسست عام          )١٩(

 . أرشيف اإلعدادية الشرقية في الموصل 

  سن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراقعبد اإلله محمد ح
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 شـباط  ٢ فـي  ١٠١جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، كتاب تأييـد ذي الـرقم          )٢٠(

١٩٦٥ . 

 ١٩ه محمد حسن في داره في الموصل بتـاريخ  مقابلة شخصية للباحث مع عبد اإلل     )٢١(

/٢٠١١/ ٥ . 

مقابالت متعددة للباحث مع رحومي جاسم أحد رواد الحركة الرياضة فـي العـراق               )٢٢(

والموصل ومدير إدارة رابطة رواد العبي كرة القدم في العـراق، المقابلـة األولـى                

 ). ٢٠١٢ ـ  ٦ـ ١٢بغداد، (

، "خينا الرياضي، عبد اإلله محمد حـسن  صفحات منسية من تاري"رعد أحمد أمين ،    )٢٣(

 . ٢٠٠٩ تشرين األول ٢٩، ٠٧جريدة النهضة الموصلية، العدد 

 العـب منتخـب العـراق الـوطني         ١٩٢٩جميل عباس من مواليد  بغداد  سـنة           )٢٤(

، مطبعـة   ١عبد الوهاب العاني، سلسلة أبطال عرفتهم، ج      : للمزيد أنظر   . والعسكري

 . ١٧ص ) ١٩٨٦ –بغداد (األمة، 

همي صبري عارف القيماقجي، أول حكم عراقي دولي، اقترن اسمه مـع اللجنـة              ف )٢٥(

، قاد العديد من المباريـات  ١٩٣٣األولمبية العراقية في بغداد، من مواليد بغداد سنة   

أنظر الرياضة العـسكرية، العـدد األول،       : المحلية واللقاءات الودية الدولية، للمزيد      

 . ١٩ص ) ١٩٧٣ –بغداد (السنة األولى، 

، مطبوع على ألة الرونيو، بحوزة صاحبه       ٢٨ بغداد، عقد لعب رقم      –نادي الشرطة    )٢٦(

 .عبد اإلله محمد حسن  في الموصل

 وتعد من أعـرق   ١٩٣٨ / ٣ / ١تأسست الفرقة الثالثة في الجيش العراقي بتاريخ         )٢٧(

فرق الجيش في فرقها الرياضية،  وتعد من أهم روافد المنتخبات الوطنية والعسكرية             

مجلة الرياضة العسكرية العدد األول، الـسنة  : لعراقية بمختلف األلعاب، للمزيد انظر    ا

 . ٢٢، ص ١٩٧٣األولى، اذار 

بداره في الموصل  بتاريخ ) متقاعد(مقابلة شخصية للباحث مع عبد اإلله محمد حسن )٢٨(

٢٠١١ / ١٢ / ١٢  
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 عبـد اإللـه     أشار العديد من رواد الرياضة في محافظة دهوك للباحث،  إلى جهود            )٢٩(

محمد حسن في تطوير الرياضة في القضاء حينذاك،  وذلك في لقـاءات متـــعددة               

مشرف رياضي وعضو اتحاد كرة القدم فـي  (للباحث معهم ومنهم السيد خالص أحمد       

والسيد سعدي غريب رئيس لجنة الحكام لكرة القدم في إقليم كردستان        ) محافظة دهوك 

 . ٢٠١٢ـ٩ـ٢٤في دهوك بتاريخ 

 . ١٩٦٢ / ٦ / ٦ في ٣١١ة المعارف، األمر اإلداري ذي الرقم  وزار )٣٠(

، جريدة النشاط الرياضـي، العـدد       "دوري الجيش ما له وما عليه     " إسماعيل محمد،  )٣١(

 . ١٩٦٦/ آذار  / ٢٢، ١٣٨

 . أمين، المصدر السابق )٣٢(

 . ١٩٧٣، تشرين األول )٣١٢(جريدة الجمهور الرياضي، العدد  )٣٣(

 . ١٩٦٧، االثنين كانون األول  )٢٠ (جريدة النشاط الرياضي، العدد )٣٤(

مالحظات حول سفر المنتخب األولمبـي      "من أوراق عبد اإلله محمد حسن الخاصة،         )٣٥(

، تقرير مخطوط غير منشور بحوزة كاتبه في الموصل ،          "١٩٦٧العراقي إلى موسكو    

 . ١٢ص 

 . ٩المصدر نفسه، ص  )٣٦(

 . ٢٠١٢ / ٥ / ١رسالة خطية للباحث من المدرب عبد اإلله محمد حسن بتاريخ  )٣٧(

 . أمين ، المصدر السابق  )٣٨(

 . المصدر نفسه )٣٩(

عبد اإلله محمد حـسن، أوراق خاصـة، تقرير عن مشاركة العراق فـي بطولـة               )٤٠(

، بحوزة  )غير منشورة (، مخطوط   ١٩٨٠الصداقة الدولية التي أقيمت في  مالطا سنة         

 . كاتبه في الموصل

(41)  Assoosition English for Folbanl , International diploma tor 

Abd ilah – M- hassan ,  England , 1961.   

جمهورية مصر العربية االتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك المصري، الكتاب            )٤٢(

 . ١٩٧٣أكتوبر  / ٦ في ٢١٧بالرقم 

  بد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراقع
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(43) Totingham hotesper , report , NO : 112 , England 12 / 5 / 1974  

ة القدم،  كراس الدورة التدريبية الدولية العسكرية بكرة االتحاد العراقي المركزي لكر )٤٤(

 .٩، ص )١٩٧٤ –بغداد (القدم، 

اغطـس،   / ٢٢ في ١٧المملكة المغربية االتحاد المغربي لكرة القدم، الكتاب بالرقم          )٤٥(

  ١٩٧٨اب 

(46) Assostion English for Fotbaol – trening Course (Jordon – 2005)  

لقدم الحديثة، المؤسسة العسكرية للطباعـة والنـشر،        عبد اإلله محمد حسن، كرة ا      )٤٧(

 ١، ص )١٩٦٧بغداد (

 ). ١٩٧٢ –لندن (النشرة العربية الشهرية، المجلس العالمي للرياضة العسكرية،  )٤٨(

مصر (عبد اإلله محمد حسن، تاريخ الخطط وأنظمة اللعب، االتحاد العربي لكرة القدم، )٤٩(

 ١، ص )١٩٧٨

، بحـث   ) "المدارس الخاصـة  (المراكز التدريبية   استحداث  " عبد اإلله محمد حسن،      )٥٠(

 .مخطوط غير منشور بحوزة كاتبه في الموصل

، )عالقة التكتيك بالتكنيك في كـرة القـدم  (عبد اإلله محمد حسن،  محاضرة بعنوان     )٥١(

 . ٦، ص )١٩٧٤ –بغداد (المؤسسة العسكرية للطباعة 

، المؤسـسة العـسكرية     "القدرات التدريبية في أنظمة اللعب    " عبد اإلله محمد حسن،    )٥٢(

 . ١، ص )٢٠٠٠_ بغداد (للطباعة، 

 . ٤المصدر نفسه، ص  )٥٣(

عبد اإلله محمد حسن،  أنظمة اللعب بين الماضي والحاضر، مجموعة محاضـرات              )٥٤(

، ٢٠٠٣ و   ١٩٩٩ألقيت في الدورات التدريبية التي أقيمت في بغـداد بـين عـامي              

 . ٧، ص )١٩٩٩بغداد، (المؤسسة العسكرية للطباعة 

، بحوزة كاتبة فـي     )غير منشور (اإلله محمد حسن، المدرب الناجح، مخطوط،       عبد   )٥٥(

 . ١٤الموصل، ص 

غيـر  (عبد اإلله محمد حسن ـ،  التدريب الحديث للكرة المعاصـرة، مخطوطـة،     )٥٦(

 . ٣٣، بحوزة كاتبه في الموصل، ص)منشورة

 طائيرعد احمد امين ال. د. م
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 المناهج التدريبية لبناء وتطوير الكرة المعاصرة، مخطوط غير منشور  )٥٧(

، بحوزة كاتبه في الموصل، ) غير منشور(  سيرة مدرب كرة قدم، مخطوط، ـ ــ، )٥٨(

 . ١٢ص 

غير (عبد اإلله محمد حسن وآخرون، تجارب دولية في تدريب كرة القدم، مخطوط،              )٥٩(

 .٣٢بحوزة كاتبه في الموصل، ص) منشورة

، )غير منشور (عبد اإلله محمد حسن، تجارب دولية في تدريب كرة القدم، مخطوط             )٦٠(

 ٠كاتبه في الموصلبحوزة 

المقابلـة األولـى بتـاريخ      (مقابالت متعددة مع رحومي جاسم في بغداد والموصل،        )٦١(

 ). ٢٠١٢ـ١٢٦

 . ٦العالف، المصدر السابق، ص  )٦٢(

 . ١٩٥٧ كانون االول ١٦، )٢١١٤(جريدة فتى العراق، العدد  )٦٣(

 . ٢٦١المنشئ، المصدر السابق،  )٦٤(

 . ٦العالف، المصدر السابق، ص  )٦٥(

 بتـاريخ ) عميـد متقاعـد   (احث مع عبد اإللـه محمـد حـسن          مقابلة شخصية للب   )٦٦(

٢٢/٦/٢٠١٢ . 

 . ٨العالف، المصدر السابق، ص  )٦٧(

 . ١٩٦٤ أيلول ١٥، )٨٠(، العدد )البغدادية(جريدة الملعب  )٦٨(

 . ١٩٦٤ حزيران ١٦، )٦٥(، العدد )البغدادية(جريدة الملعب  )٦٩(

 . ١٩٦٤ آذار ٢٦، )٤٣(، العدد )البغدادية(جريدة الملعب  )٧٠(

 . ١٩٦٨ كانون الثاني ١٨، )٢٧٥(، العدد )البغدادية(الجمهور الرياضي جريدة  )٧١(

 . ٢٥٧المنشئ، المصدر السابق، ص  )٧٢(

، عادل بشير مبتكر نظام الدوري      ١٩٨٦ أيلول   ٢،  )٦١٨(جريدة الجمهورية، العدد     )٧٣(

 . في العراق

 . ٨العالف، المصدر السابق، ص  )٧٤(

  لحركة الرياضية في العراقعبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين ا
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، ص )١٩٧٣ –بغـداد  (لى، أيلول  مجلة الرياضة العسكرية، العدد االول، السنة األو       )٧٥(

٢٦ . 

 . ١٩٠الخطيب، المصدر السابق، ص  )٧٦(

(77) C.I. Z. M . magazine , NO : 41 sport. international, 1968, 8. p .8.  

 . ١٩٦٦ تموز ٦، األربعاء، )٢٧٧(، ملحق العدد )البغدادية(جريدة الملعب  )٧٨(

 . المصدر نفسه )٧٩(

 . ٩العالف ، ص  )٨٠(

 . ٥  ص٢٠٠٦ حزيران ١٩، )٣٦٨( العدد ،)البغدادية(جريدة الرياضي  )٨١(

 . ٨العالف، المصدر السابق، ص  )٨٢(

  . ٥نشرة كأس العرب الثانية في الكويت، المصدر السابق، ص )٨٣(

 . ٨العالف ، ص  )٨٤(

، جـريدة الجمهـور    "من تاريخ ملعب الشعب الدولي فــي بغداد      " شدراك يوسف،  )٨٥(

 . ١٩٧١ آب ١٧، )٦٨٦(الرياضي، العدد 

 . ٨العالف ، ص  )٨٦(

 . ك يوسف، المصدر السابقشدرا )٨٧(

  ٨العالف ، ص  )٨٨(

 . ١٩٧١  تشرين االول ١٩، الثالثاء )٢٩(، العدد )البغدادية(س ـ جريدة الرياضي  )٨٩(

 . ٨العالف ، ص  )٩٠(

شهدت نلك  المباراة حدثين تاريخيين االول مشاركة األشقاء الثالثة رياض نـوري              )٩١(

لثاني الهدف الـذي  ومظفر نوري وصباح نوري ضمن تشكيلة العراق في المباراة، وا     

أحرزه حارس مرمى العراق ستار خلف من ضربة جزاء ليكون اول حـارس مرمـى         

 . ٢٢٩عراقي يسجل هدفا دوليا، المنشئ، المصدر السابق، ص 

 . ١٩٧١ اب ٧، الثالثاء، )٦٨٦(، العدد )البغدادية(جريدة الجمهور الرياضي  )٩٢(

 . ٢٣١المنشئ، المصدر السابق، ص  )٩٣(

 رعد احمد امين الطائي. د. م
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 . ٢٥٧المصدر نفسه، ص  )٩٤(

 . ٨العالف، المصدر السابق، ص  )٩٥(

 . ٢٣١المنشئ، المصدر السابق، ص  )٩٦(

إبراهيم خليل العالف، عادل بشير ألحاتم والحركة الرياضية العراقيـة المعاصـرة،             )٩٧(

 . شبكة المعلومات الدولية، موقع منتدى أبناء الموصل

 . ١٩٨٦ نيسان ١٦، ١١٥٢جريدة البعث الرياضي، العدد  )٩٨(

كرة القدم في العراق، جكو، جمولي، وكـرة القـدم فـي            ضياء المنشي، موسوعة     )٩٩(

 . ٢٥٧، ص )٢٠٠٥ –بغداد  (١العراق، ط

 . ١٣العاني، المصدر السابق، ص  )١٠٠(

 . ٢٢عبد اإلله محمد حسن، مطبوعات أبو  الهزايم ، ص  )١٠١(

 مارس الرياضـة فـي      ١٩٣١عبد الرحمن جاسم، من مواليد الموصل  سنة          )١٠٢(

ابرز رياضيي الموصل آنذاك، انتقل للعب في       مدارس باب البيض والعراقية ويعد من       

 وانضم للمنتخبـين الـوطني والعـسكري        ١٩٤٨نادي القوة الجوية في بغداد سنة         

، له عدة مباريات دولية مع المنتخب العراقـي،         ١٩٦٤ – ١٩٥٤العراقي بين سنتي    

، جريـدة الرياضـي، العـدد        "– رحومي جاسم    –إبطال في الذاكرة    "شدراك يوسف،   

 ١٦،  )١٢٥٢( ؛ جريدة البعث الرياضي، العدد       ١٩٨٥ / ٢ / ٢٧ األربعاء   ،)٣٨٣٥(

حديث الذكريات مع النجم الخمسيني رحومي جاسم، هكـذا وضـعت           "،  ١٩٨٦نيسان  

 ".عمو بابا في جيبي

من رواد الرياضة الموصلية، رحومي جاسم الالعب      "رعد أحمد أمين الطائي،       )١٠٣(

،ص ص  ٢٠١٢، أيلـول    ٤٠ت، العـدد    مجلة موصليا "الذي وضع عمو بابا في جيبه       

   .٧٩ـ ٧٤

  عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما في ترصين الحركة الرياضية في العراق
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*** 

  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢١/١/٢٠١٣  ١٣/٥/٢٠١٢  

 
 األفراد بـالخبرات الالزمـة   تزويد في يعد التدريب المهني احد العناصر المهمة     

المؤهلة للحصول على فرص عمل ضمن قطاعات الدولة وقد أنشأت في العديد مـن              

الدول مراكز التدريب المهني لهذا الغرض وفي العراق ظهرت العديـد مـن مراكـز      

التدريب المهني المنتشرة في المحافظات تتولى وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة           

  .اإلشراف على هذه   المراكزاإلدارة و

لقد جاء بحثنا ليسلط الضوء على واقع مراكز التدريب المهني في العراق مـن              

خالل إلقاء الضوء على مركز التدريب المهني في مدينة الموصل وقد تضمن بحثنـا         

خصص المبحث األول لإلطار المنهجي للبحث، أما المبحث الثاني فقـد       . ستة مباحث 

تدريب المهني وجاء المبحث الثالث للتعريف بمؤسـسة التـدريب      ركز على أهمية ال   

المهني، أما المبحث الرابع فقد ركز على المشكالت التي تواجـه قطـاع التـشغيل               

والتدريب، في حين حاول المبحث الخامس رسم األفق التنموية لتطـوير التـدريب             

  . لسادس على أهم النتائج والتوصياتاالمهني وقد ركز المبحث 

  

  

  

                                         
 .   استاذ مساعد، قسم علم االجتماع، كلية االداب، جامعة الموصل* 

 .نينوى/ مدرس مساعد، قسم رعاية ذوي االحتياجات الخاصة    **
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Vocational Training : reality and prospect 

A Social Field Study in the city of Mosul 
 

Ass. Prof. Dr. Harith Hassim Ayoob            Ass. Lec. Hassan Hamad 
Abstract  

Vocational training is an essential element in providing 

individuals with the necessary experience that enables them to 

attain work opportunities in addition to polishing talents and 

developing them. In many countries , there are specialized centre 

for vocational training and Iraq is one of the countries that 

established centre in many governorates ; centre related to the 

ministry of work and social affairs. 

The research tries show the status of the vocational training 

centre in Mosul , and endeavors to put forth a developing horison so 

as to participate in making the center better through the 

recommendations and suggestions that the research would propose.         

 
 

 
يعد التدريب المهني واحداً من القنوات المهمة التي يكتسب من خاللها األفراد          

الخبرات المهنية المختلفة على صعيد التخصصات المتنوعة والمؤهلة فـي القـدرة            

طيع الفرد ان يتنافس مـع    على الدخول الى سوق العمل، فبدون تلك الخبرات ال يست         

أقرانه في الحصول على فرصة العمل المناسبة، ورب سائل يتساءل أال يوجد خـالل           

مسيرة التعليم الذي يحصل عليها الفرد في بعض التخصصات التدريب العملي ونحن            

نقول نعم يوجد ذلك التدريب إال انه ال تعطى له الساعات الكافية، إذ يغلب الجانـب                

لجانب العملي وقد ظهرت مؤسسة مهمة من تـشكيالت وزارة العمـل   النظري على ا  

 دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–التدريب المهني في العراق الواقع واآلفاق 
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والشؤون االجتماعية أال وهي مراكز التدريب المهني والتي تنتشر على صعيد مدن             

العراق لتقوم بتزويد األفراد ممن ال يحملون مؤهالً علمياً عالياً او الحـاملين لـذلك             

، وسيحاول بحثنا الوقـوف     المؤهل ببعض الخبرات التي تتناسب وتحصيلهم العلمي      

على دور تلك المراكز التدريبية والتعرف على هياكلها التنظيمية واألسس التي يعتمد   

عليها في إعطاء التدريبات الالزمة في ضوء المراكز والوقوف على ابرز المعوقات            

  .التي تواجه تلك المراكز في تقديم خدماتها إلفراد المجتمع بشكل مناسب

 
  -:تنطلق أهمية البحث هذا من جانبين 

١ .  :           ان المعلومات التي سيخرج بها البحـث مـن الممكـن ان

تشكل إضافة نظرية الى حقل مهم من حقول علم االجتمـاع أال وهـو علـم                

اجتماع التنمية، فبدون التأهيل والتدريب ال يمكن ان نجد مـسيرة لقطاعـات        

 . التنمية بشكل مرضي

٢ .  :           ان النتائج والتوصيات التي سيخرج بها البحث يمكـن ان

تفيد الجهات المختصة والقائمة على عملية التدريب المهني في تطوير آليات           

ذلك التدريب لتحقيق الفائدة المتوخاة منه ومعالجة المعوقات التـي تعرقـل            

 .عملية نمو وتطور هذا التدريب

 
  :ناك مجموعة من األهداف يحاول البحث الوصول اليها ه

 .التعرف على واقع التدريب المهني في العراق . ١

 .محاولة تشخيص ابرز المعوقات التي يواجهها التدريب المهني في الموصل . ٢

  

  

  

  

  حسن حمد عبد. م.م    و       حارث حازم أيوب. د. م.أ
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يعد البحث من البحوث الوصفية التي تستلزم اسـتخدام أكثـر مـن مـنهج               

  :ول الى أهدافه وقد حاول الباحث استخدام للوص

  المنهج التاريخي -١
يمثل تاريخ المجتمع اإلنساني واقع النشاطات االجتماعية لفترة زمنية معينـة     

مضى عليها الزمن، وبسبب صعوبة مالحظة األحداث الماضية بشكل مباشر يميـل            

قـة بالظـاهرة    الباحث الى استخدام األدوات التاريخية كالوثائق والمـصادر المتعل        

وقد حاولنا استخدام هذا المنهج في بحثنا للوصول الى ابرز ما كتب            . )١(االجتماعية

عن التدريب المهني ومراحل التطور التي مرت بها هذه العملية المهمة مـن خـالل    

  .الرجوع الى المصادر المتعلقة بهذا الخصوص

  منهج المسح االجتماعي -٢
واألماكن والمواقع لبعض الـصفات وإن      يهدف الى معرفة خصائص المجتمع      

المسح الوصفي يمد الباحث بقدر كبير من المعلومات والبيانات األساسية التي ترسم           

  ).٢(صورة عامة للمشكلة او الظاهرة المدروسة

وقد حاولنا من خالل هذا المنهج إجراء المسح الـشامل علـى جميـع ورش      

ة مـن خـالل اللقـاء بالمتـدربين         معهد التدريب المهني الذي يمثل مجتمع الدراس      

والمدربين والكادر اإلداري القائم على إدارة هذا المعهد للوصول الى صورة متكاملة           

  . عن آليات العملية التدريبية

 
يحاول الباحث استخدام مجموعة من الوسائل التي يتم مـن خاللهـا جمـع              

  :البيانات ومن هذه الوسائل 

 دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–ع واآلفاق التدريب المهني في العراق الواق
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١- :    تُعد المقابلة من أهم الوسائل البحثية لجمع المعلومات والبيانات مـن

المقابلة تعني مواجهة الباحث او المقابل للمبحوث بقصد جمـع          . الميدان االجتماعي 

  . الحقائق والبيانات المتعلقة بموضوع البحث

قابل والمقابلة هي عملية اجتماعية صرفة تحدث بين شخصين الباحث او الم          

Interviewer   الذي يستلم المعلومات ويجمعها ويصنفها والمبحوث الذي يعطـي 

المعلومات الى الباحث بعد إجابته على األسئلة الموجهـة اليـه مـن المـستجيب               

Respondent           الذي يعطي المعلومات الى الباحث بعد إجابته على األسئلة الموجهة 

 الوسيلة للحصول على المعلومات الالزمة       وقد تم اللجوء الى هذه     )٣(اليه من المقابل  

الخاصة بالتدريب وللوقوف على ابرز المشكالت التي يعاني منها كل من المتـدربين      

  .والمدربين

٢- :          وهي وسيلة من الوسائل التي يـستعملها البـاحثون االجتمـاعيون

يعـي الـذي   والطبيعيون في جمع المعلومات والحقائق من الحقل االجتماعي او الطب         

يزود الباحثين بالمعلومات والمالحظة كوسيلة من وسائل جمع المعلومـات تعطـي            

المجال للباحث ان يالحظ الظروف االقتصادية واالجتماعية للمنطقة التـي ينحـصر            

فيها البحث وتمكنه من مالحظة سلوك وعالقات وتفاعالت المبحوثين واإلطالع على           

  .)٤(الحياتية التي يتعرضون اليهاأنماط وأساليب معيشتهم والمشكالت 

 
  :انحصر بحثنا في ثالث مجاالت 

لقد كان المتدربين والمدربين في مركز التدريب المهني فـي    : المجال البشري    - ١

  .نينوى مجاالً بشرياً للبحث

  حسن حمد عبد. م.م    و       حارث حازم أيوب. د. م. ا
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انحصر البحث في مركز التدريب المهني في نينـوى مجـاالً      :المجال المكاني    - ٢

 .اً  للبحثمكاني

 ولغايـة  ١/١/٢٠١٢اسـتمر البحـث للفتـرة مـن          :المجال الزمـاني     -٣

 .مجاالً زمانياً للبحث. ٣١/٣/٢٠١٢

 
  :على الباحث االجتماعي ان يحدد ابرز مفاهيم بحثه التي سيتم تناولها وهي   

  :التدريب المهني  -١
يحتاج إليها اإلنسان، وتحصيل    عملية تهدف إكساب المعارف والخبرات التي       

المعلومات التي تنقصه، واالتجاهات الصالحة للعمل والسلطة وأداء مهنته، واألنماط          

السلوكية والمهارات المالئمة، والعادات الالزمة من اجل رفع مستوى كفايتـه فـي             

اآلداب كما يعرف على انه جهد نظامي متكامل مستمر يهدف الى إثـراء او تنميـة                

  .)٥(لفرد ومهارته وسلوكه ألداء عمله بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليةمعرفة ا

اما تعريفنا اإلجرائي لمفهوم التدريب المهني هـو محاولـة تزويـد األفـراد      

  .بالمهارات والخبرات التي تساعدهم في الحصول على مهن توفر لهم حياة كريمة

لتقدم اإلنـساني والتـي     هو الحقيقة األساسية المشكلة ل      :Reality  الواقع -٢

  .)٦(يكون المجتمع مصدرها

اما تعريفنا اإلجرائي للواقع في إطار بحثنا فهو يعني كل الحقـائق واألمـور              

التي يمكن استنتاجها من الوسط االجتماعي لعملية التدريب المهني التي تجري فـي         

   .مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
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هي مجموعة الفرص المتوقعة او المحتملة الحدوث   : Prospects  فاقاآل -٣

في المستقبل والمستنبطة من وجهة نظر واسعة لكي يتم تحقيق النجـاح والتقـدم              

  .)٧(المطلوبين في ميدان النشاط والعمل

اما تعريفنا اإلجرائي لمفهوم األفق فهو محاولـة وضـع تطلـع او تـصور               

  . ض بالتدريب المهني في العراقمستقبلي عن إمكانية النهو

 
 

 
ان عملية التدريب ال يمكن ان تخلق اإلنسان الواعي، المتفتح، ولكنها فرصة            

ذهبية تتاح لألفراد لالنتقال بهم من مستواهم الحالي الى مستوى أفـضل، وترجـع              

دريب الى المزايا العديدة التي نحصل عليها من ورائه ويكتـسب التـدريب      أهمية الت 

أهمية بالغة في اإلدارة المعاصرة، استجابة لمتغيرات في بيئـة المنظمـة الداخليـة     

والخارجية، فمع التقدم التكنولوجي ستظهر وظائف واحتياجات تدريبية جديدة، تبرز          

  :معها أهمية التدريب والتي من بينها 

 التدريب على إدارة اآلالت والمعدات المستخدمة في المنظمة الحكوميـة           يعمل   -

  .بكفاءة، ويقلل من تكلفة صيانتها

 .تحقيق الذات وتنمية المسار الوظيفي للموظفين الذين يمتلكون عنصر الطموح -

التكيف مع المتغيرات التقنية في مجال اإلدارة حتـى تحـافظ المنظمـة علـى                -

 .ا المستفيدين من خدماتهامستوى من األداء يحقق رض

تحقيق احتياجات المنظمة من القوى البشرية واختـصار الوقـت الـالزم ألداء          -

 . العمل بفاعلية

 .استخدام التدريب كأسلوب من أساليب التحفيز والترقية والجدارة -
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عادة ما تكون الخبرات المتاحة لكثير من العاملين في المنظمات الحكومية، قـد            -

 . زمن بعيد وبالتالي البد من إعادة تدريبهم باستمرارتم اكتسابها منذ

إحداث تغييرات ايجابية في سلوكهم واتجاهاتهم، وإكسابهم المعرفـة الجديـدة،          -

وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، والتأثير في اتجاهـاتهم وتعـديل أفكـارهم،            

 .)٨(وتطوير العادات واألساليب التي يستخدمونها للنجاح والتفوق في العمل

 
  :من بين أهداف التدريب المهني نذكر 

تنمية مهارات التفكير التأملي لدى المتدربين وقدراتهم البحثية من خالل بحوث            -

  .العمل او المشاغل والدورات التدريبية

تهيئة فئة من المهنيين والفنيين المتدربين ليحلو محل الخط األول فـي حالـة               -

 .و التقاعدالمرض ا

اذا حدث فائض فـي  .  لهيكل العمالةياإلسهام في إعادة التوازن النوعي والعدد   -

 –العمالة في تخصص او قطاع معين، يمكن مـن خـالل التـدريب التحـويلي            

  ٠٠تأهيلهم لتخصص او تخصصات أخرى حيث يسد بهم العجز فيها 

لحديثة واألسس  تنمية وعي المتدربين بالمستجدات التربوية وتفهم التوجهات ا        -

 .التي قامت عليها

االستفادة من خبرات ومعارف ومهارات المصادر البشرية في تطـوير وتنميـة         -

 . معارف ومهارات العاملين في الميدان التربوي

تعريف المتدربين بأدوارهم المختلفة وتزويدهم بالمعـارف والمهـارات التـي            -

 .تمكنهم من أداء تلك األدوار بفاعلية وكفاءة

 الفرص أمام المتدربين لتفهم العالقة الوثيقة بين النظرية والتطبيق فـي            إتاحة -

 .التربية والتعليم
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تنمية الوعي لدى المتدربين بالحاجة الى تقبل التغيير واالستعداد لـه، وبـذل              -

الجهد لوضع التغيرات التربوية موضع االختبار والتجربة واإلسهام في عمليـة           

 .)٩(التطوير والتجديد

 

الذي يهدف الى إكساب القـوى   : Specific Training  النوعيالتدريب  -١

العاملة مهارات مهنية مضافة ومهارات مهنية أساسية تؤهلهم لدخول سوق العمـل            

 . من خالل أربع قنواتةكأسلوب من أساليب تنمية الموارد البشري

 الجامعات والمعاهـد فـي حقـل        تدريب يهدف إضافة مهارات مهنية لخريجي       - أ

  .الحاسوب واللغة االنكليزية والتدريب التعليمي

 تدريب يهدف الى إكساب الباحثين عن عمل من غير الماهرين مهارات مهنية              -  ب

لتعلم مهن معينة من خالل زجهم في دورات خاصة من خالل مراكـز التـدريب            

 .المنتشرة في العراق

ج تدريب في المناطق الشعبية والبعيدة من        تدريب شعبي يهدف الى تنظيم برام      -ج

 –مراكز التدريب إلكسابهم مهارات معينة مثـل الخياطـة الحالقـة النـسائية              

  .الحاسوب

 تدريب أثناء العمل وهو أسلوب يجمع بين التشغيل والتدريب المهني الكتـساب             -د

المهارة وينظم من خالل آليات مع المشاريع التي على استعداد لقبـول تـشغيل       

  .وتدريب العمال   غير الماهرين

الذي من خالله تم تخـريج    :Quantitative Training التدريب الكمي -٢

أعداد كبيرة من المتدربين الذين اكتسبوا مبادئ أساسية في مهن محددة ال تتجاوز             

العشرين مهنة، اما التدريب النوعي الذي يخص مهن تتطلبها جهـات حكوميـة او              

  :هذا بالطبع يعود الى قطاع خاص لم يذكر و
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 عدم اعتماد كل من خطط التدريب ومناهجه على متطلبـات مـسوحات سـوق               -١

العمل الحديثة وغياب التنسيق مع مشاريع القطاع الخاص للتحقق من االحتياجـات            

ألفعلية، وهنا يمكن تفسير األسباب التي تدفع لالنضمام في دورات تدريبية مقابـل             

  .مكافئة نقدية

دريب لم يستهدف مستويات مهنية ايضا ألن الهدف كان مجـرد إعـداد              ان الت  -٢

عمال يحظون بقدر معين من المهارة ولذلك فإن مخرجات التدريب المهني لم تجـد              

طريقها للحصول على فرصة في سوق العمل بسبب الغربة الناشئة بـين الطـرفين              

  ). السوق والتدريب(

ستجدات الفنية والتخطيطيـة للمهـن،    ان مناهج التدريب لم تتغير في ضوء الم     -٣

واذا تم استحداث مهن مدنية فهي مازالت أسيرة اجتهادات المدربين، على الـرغم             

من ان وزارة العمل والشؤون االجتماعية اتفقت مع منظمة العمـل الدوليـة علـى               

حقيبة تدريبية في وقت ان عدد المالكات التدريبية التي انتظمـت فـي             ) ٣٠(إعداد  

د تورينو كان كبيراً إلغراض تطوير المناهج إال أن المناهج ظلـت كمـا        دورات معه 

  .  )١٠(هي بال تغيير او تحديث

        ويعد التشغيل مجاالً تطبيقياً للتصورات لمخططي القوى العاملـة والتـدريب     

بشأن تحقيق السياسات الواقعية للتشغيل التي تستند الى جملة أهداف طموحة توفر            

ل للباحثين عنه والمؤهلين فعلياً له كي يكـون ضـماناً لحريـة             وظائف وفرص عم  

اختياره ومستوفياً لشروط العمل الالئق قدر اإلمكان وتوفير فرص مناسبة للتأهيـل            

والتدريب حسب المهارة والتحصيل العملي ومتطلبات النشاط االقتصادي ومتوافقـاً          

اتيجية التشغيل في العـراق      لقد تمثلت ستر   ).١١(مع معدالت النمو والتقدم االجتماعي    

التي استخلصتها دائرة العمل والتدريب المهني من توصـيات وقـرارات المـؤتمر             

العالمي للتشغيل خطوة طيبة على الطريق الصحيح غير انها تضمنت مهاما كبيـرة             

وواسعة وصعبة التنفيذ ويعود ذلك الى عدم عرضـها علـى اختـصاصيين ومـن               

 دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل– العراق الواقع واآلفاق التدريب المهني في
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شغيلية تمثل جوهر التنمية المستدامة ألنهـا ترسـم         المنطقي القول ان السياسة الت    

ان . نهجاً محدداً لنمو قوى العمل وخلق ألفرص والمهارات واحتياجات سوق العمل          

مراجعة هذه الستراتيجية برؤية وطنية صحيحة ستنهض بإمكانيات التشغيل علـى           

خمة وفق المتيسر من الدعم والتشاركية سيما وان هناك مرجعيات عربية ودولية ض          

 ).١٢(يمكن استثمار أفكارها وطروحاتها

 :أهمها:  ناجح ضمن مكاتب التشغيل     وهناك جملة متطلبات لتحقيق توجه مهني

هي جملة المعلومات المتوفرة بشكل أرقـام مكتوبـة او         : المعلومات المهنية    . ١

محفوظة او مدرجة ضمن كتب وكراسات ومجالت ونشرات وصحف وأشرطة          

 الخ  وهذه تتعلق بـسوق العمـل         ٠٠٠نمائية او فديو    تسجيل او أشرطة سي   

وتتوزع فرص العمل والقوى العاملة فيها والتقدم التقني وقطاعـات العمـل            

 . ومختلف األنشطة االقتصادية

التي هي أساساً قاعة للمعلومات المهنية الركيـزة األولـى          : قاعة االستقبال    . ٢

مسؤول يكون االختصاص   واألساسية في عملية التوعية المهنية، فالموظف ال      

  .األول الذي يستقبل الوافدين لمكتب العمل

       وكذلك تطوير المستوى الفني للعاملين لتمكينهم من التقدم في العمل ومواكبة           

 لـسنة   ٨ من القـانون رقـم       ١٢٥ و   ٢٦أحكام المواد   (التغيرات التكنولوجية فيه    

دم بدورات تدريبية قـصيرة     وباعتماد أسلوب التدريب المهني السريع المتق     ) ٢٠٠٦

   ).١٣(المدى
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لقد بدأ التدريب المهني في العراق بصورته الحديثـة عنـدما قامـت أولـى             

مراكـز  ) ٤( لم يتجـاوز عـددها       ١٩٦٨ وحتى عام    ١٩٦٤المراكز التدريبية عام    

 مركـزاً   ٢٠رات ذات النشاط الخدمي، ازدادت الى       تدريبية معتمدة على بعض الوزا    

 كـان  ١٩٨٨مركزاً وحتى نهاية عـام  ) ٣٥( أصبحت ١٩٨٠ وفي عام    ١٩٧٥عام  

مركزاً موزعة بين مختلف القطاعات االقتصادية والخدمية ومن ضمنها         ) ٤٠(هناك  

مركزاً تدريبياً موزعـاً علـى      ) ١٤(وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي تمتلك       

  .غلب محافظات القطرا

وبغية تمكين المراكز التدريبية وتطوير أسـاليبها فـي التـدريب ومواكبـة             

 نـشاطاً   ١٩٧٤التطورات الحديثة في تقنيات التدريب فقد أنشأت الوزارة ومنذ عام           

مـن  ) ILO(خاصاً لتطوير المالكات التدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدوليـة           

 ومتعددة لتنمية قدرات هذه ألفئة بمختلف مـستوياتها         خالل برامج تدريبية متنوعة   

باستمرار تزويدها بالمهارات والخبرات الحديثة لمساعدتهم علـى انجـاز المهـام            

  ).١٤(والفعاليات بنجاح

وبهدف ضمان حق العمل لكل مواطن قادر عليه يجب العمل بمـا تـسلتزمه              

لـسنة  ) ٧١(ون العمل   المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره فقد نص قان        

 والتعليمات الصادرة بموجبه على قيام وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة    ١٩٧١

بتوفير فرص التدريب المهني لعموم المواطنين لتزويـدهم بالمعـارف والمهـارات            

ألفنية لجميع أنواع العمل، وكذلك تطوير المستوى ألفني للعـاملين لتمكيـنهم مـن           

 التغييرات التكنولوجية فيه، وباعتمـاد أسـلوب التـدريب     التقدم في العمل ومواكبة   

أشـهر  ) ٦( تتجاوز   المهني السريع المتقدم بدورات تدريبية قصيرة المدى والتي ال        

 تم تغييـر    ٢٠٠٦لسنة  ) ٨(وبموجب قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم        

  . )١٥(. اسم المركز الى دائرة العمل والتدريب المهني
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على الهيكل التنظيمي لمراكز العمل والتدريب المهني يمكن مالحظة         وللتعرف  

  :المخطط اآلتي 

يوضح الهيكـل التنظيمـي لمراكـز العمـل         ) ١(مخطط رقم   
  والتدريب

  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 .    ٢٠٠٣تم إضافتها بعد االحتالل األمريكي للعراق عام (*)   

أشـهر يتقاضـى خاللهـا    ) ٦(ن لمـدة  اما بالنسبة لمدة الدورة الواحدة تكو 

خمسة آالف دينار عن الدوام الفعلي باستثناء       ) ٥,٠٠٠(المتدرب أجور يومية تبلغ     

-١١٠أيام العطل واألعياد ال تحسب، أي ان مقدار ما يتقاضاه المتدرب يتراوح بين   

  . ألف دينار شهريا١١٥ً

ل األقسام أي   متدرب لك ) ٢١٦(وتكون أعداد المتدربين ضمن الدورة الواحدة       

من المرشحين للتدريب يداومون في الـدورة يمـنح خاللهـا           %) ٦٠(تكون نسبة   

المتدرب شهادة كفاءة مهنية ال تعادل أي شهادة دراسية إضافة الى ما تقـدم فـإن             

المراكز تستقبل المتدربين الذين يتم ترشيحهم مـن قـسم العمـل والـضمان فـي              

 مدير الدائرة

معاون 
 المدير

الموارد 
 البشرية

ورش  الحسابات التدقيق
 كهربائية

ورش 
ميكانيك 

حدادة 
تورنة 

ميكانيك 
 سيارات

ورش 
متنوعة 
/ خياطة

حاسوب 
 بناء/ 

*)( 
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جودة في قسم العمل بغض النظر عما اذا        المحافظات عن طريق قاعدة البيانات المو     

وللتأكـد مـن سـالمة    . كان المتدرب يتقاضى راتب شبكة الحماية االجتماعية أم ال        

المتدرب من الناحية الصحية يتم فحصه من خالل المركز الـصحي ضـمن الرقعـة        

وفي إحصائية لوزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة تبـين ان أعـداد             . الجغرافية

 الدورات التدريبية التي أقامتها مراكز التدريب والتـشغيل المهنـي           المتخرجين من 

ألـف متـدرب    ) ٨٨,٢٣٠( بلغـت    ٣٠/٤/٢٠١١ ولغايـة    ١/١/٢٠٠٨للفترة من   

ألف متدرباً في باقي    ) ٣٨,٩٤٥(ألف متدرباً في بغداد و      ) ٤٩,٢٨٥(توزعوا بنحو   

نكليزيـة،  اللغـة اال  (وبلغ عدد المتخرجين مـن الـدورات التعليميـة          . المحافظات

ألف متـدرباً فـي بغـداد والمحافظـات توزعـوا بنحـو             ) ٢٠,٦٠٤) (الحاسبات

من اإلناث، بينما بلغ عدد المتخرجين مـن     ) ٩٢٠٦(ألف من الذكور و     ) ١١,٣٩٨(

صيانة الحاسبات، اللحـام، النجـارة،      (دورات التدريب المهني والتي تشمل دورات       

 متـدرباً توزعـوا بنحـو       ألـف ) ٥٣,٨٨١(بلغـت   ) تأسيسات كهربائية وغيرهـا   

ألف من اإلناث، إضافة الى عدد      ) ١٤,٩١٣(ألف متدرباً من الذكور و      ) ٣٨,٩٦٨(

ألف متدرباً توزعـوا  ) ١٣,٧٤٥(المتخرجين من دورات التدريب الشعبي وصل الى   

من اإلناث، في حين بلغ عدد المستمرين       ) ١١,٩٢٤(من الذكور و    ) ١,٨٢١(بنحو  

ألـف متـدرباً مـنهم      ) ٣,٣٥٤(محافظات للفترة نفسها    على التدريب في بغداد وال    

  .)١٦(في باقي المحافظات) ١,٨٢٧(متدرب في بغداد و ) ١,٥٢٧(

     ان مراكز التدريب تتمتع بصالحيات اقتصادية كافيـة فـي جوانـب الـصرف              

 المتدربين من كال الجنسين شرط ان يكونوا قـد          زوتمويل الدورات، وتستقبل المراك   

ادة الدراسة االبتدائية باسـتثناء دورات الحاسـوب المقامـة فـي     حصلوا على شه  

المراكز يشترط على المتدرب ان يكون خريج الدراسة اإلعدادية، ان التركيز علـى             

التدريب المهني يعني زيادة حركة العمل في المجتمع وتطوير االقتصاديات المحليـة          

  .وهو خير مجال لالستثمار لتنمية الموارد البشرية
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   ومما الشك فيه ان ما يميز هذا النشاط انه كان مستمراً ولم يتوقف وهو دليل                  

 بواقع التنمية في البالد رغـم التحـديات   ضعلى وعي بأهمية العمل من اجل النهو     

  .الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي

 
مهني في الموصل وتقع في الجانب األيمن منها ويبلغ         أسس مركز التدريب ال   

اثنا عشر منهم بصفة عقد وزاري، والباقي معينين علـى          )  شخصاً ٥١(عدد الكادر   

، ويهـدف  ) سنة٥٠(الى سن )  سنة١٥(المالك الدائم، يقبل المركز األفراد من سن     

 للعاملين مع   الى إعطاء األفراد المشتركين في الدورات التي يقيمها مهارات وإعداد         

 ٢٠٠٨لـسنة   ) ٣٨(تطوير المستوى الفني للعمال المهرة وقد حدد قـانون رقـم            

المبالغ التي تعطى للمتدربين، إذ تبين لنا ان حجم المبلغ خمسة آالف دينار عدا أيام               

أشهر، اما ورش المركز فهي الحاسـبات وتقـسم الـى    ) ٦(العطل وان مدة الدورة  

مى بشبكات الحاسبة والتي تعد أكثر تقـدماً مـن          دورات الحاسبة ودورة أخرى تس    

الدورة األولى والتي تتضمن برامج االكسل والوورد  بينما تتضمن الـدورة الثانيـة    

الدخول في تقنيات الحاسوب واالنترنت وغيرهـا مـن األمـور العلميـة الخاصـة              

ـ بمنظومات التشغيل، اما الورشة الثانية فهي الخياطة والتي تتكون من ورشتين         ل ك

ورشة تضم عدد من النسوة الالتي يتعلمن فـن التفـصيل والخياطـة، إال ان هـذه      

الورشة تعتمد على المتدربات لتوفير القماش الالزم لعمليـة الممارسـة للتفـصيل             

والخياطة، اما الورشة الثالثة فهي ورشة الكهرباء فتهتم بتعلـيم المتـدرب أنـواع             

سيمنز الظاهري وتأسيس األنابيب وبعد     التأسيسات الكهربائية والمنحصر بتأسيس ال    

إتقان هذا العمل من خالل زج المتدرب في غرف أشبه بالبيوت يقوم المتـدرب فـي    

هذه الغرف بترجمة ما أخذه من معلومات الى واقع عملي والقيام بعمل التأسيـسات              

الكهربائية بأشكالها السابقة الذكر وبعدها يتم تدريب هـؤالء األفـراد علـى لـف               

اما ورشة اإللكترون فهي الورشة الرابعة والتي يركز اهتمامهـا علـى            . كاتالمحر

تدريب األفراد مهارات تصليح أجهزة التلفاز وكيفية لحيم القطع االلكترونية الداخلة           
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في أنظمة التشغيل الخاصة باألجهزة االلكترونية وقد أضيف لهذه الورشـة ورشـة             

لمحمول، اما الورشة الخامـسة فهـي   فرعية تختص بالتدريب على تصليح الهاتف ا 

ورشة الحدادة والتي يتعلم فيها المتدرب كيفية التعامل مع المعادن من حيث القـص        

وأنواع اللحام المختلفة الكهربائي واألوكسجين واالركون وغيرها من أنواع اللحام،          

ن اما الورشة السادسة فهي ورشة ميكانيك السيارات والذي يميزها استخدام المدربي          

القائمين عليها تقنيات حديثة كالحاسوب وأجهزة العرض كالداتاشو كوسائل إيضاح          

في إعطاء الدروس النظرية للمتدربين، إما الورشة السابعة فهي ورشة التأسيسات           

الصحية والتي يتعلم فيها المتدرب التأسيسات الصحية بأنواعها المختلفـة وهنـاك            

مولدات الى جانب كهرباء السيارات والتـي       الورشة الثامنة والتي تتضمن تصليح ال     

يستفاد منها المتدرب في تعلم مهنة تصليح المولدات وخصوصاً التي تعمـل علـى              

مادة البنزين، فضالً عن تعلم تقنيات تصليح العطالت الكهربائية في السيارات، إمـا             

الورشة التاسعة فهي مخصصة لتعليم مهنة الخراطة، ومن خـالل لقائنـا بالكـادر              

إلداري تبين لنا ان المركز لديه تعاون مع منظمات دولية استطاعت ان تقدم الدعم              ا

لهذا المركز من خالل بناء ورشتين احـدهما مخصـصة لتعلـيم تقنيـات صـناعة           

الموبيليات من األلمنيوم واألخرى مخصصة للصناعات الجلدية، كمـا قامـت هـذه             

) ٢٠(ورات تـستمر لمـدة     بفتح دUonedoالمنظمة والتي تسمى بمنظمة يونيدو    

عشرون يوماً ويعطى فيها المتدرب مبلغ قدره ثمانية دوالرات عن كل يوم للتـدريب     

فضالً عن تزويد المتدرب بالمالبس الخاصة بالعمل وبعض العدد الالزمة والمهمـة            

ولغرض التعرف على أعداد المتدربين     .)*(للمهنة التي تدرب عليها بعد انتهاء الدورة      

: من قسم التدريب المهني في نينوى يمكن مالحظة اإلحـصائية اآلتيـة        المتخرجين  

                                         
ءالمقابلـة  اء قيامهما بإجراء المقابالت مع الكادر التـدريبي داخـل المعهـد، تـاريخ إجـرا                مالحظات الباحثان أثن    )*(

١٦/٢/٢٠١٢ . 
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ان قطاع التشغيل والتدريب المهني في العراق بشكل عام ومحافظـة نينـوى          

خـر  بشكل خاص يواجه مشكالت عديدة تباينت أسبابها وحدة آثارها من نوع الى آ            

  :والبد لنا من الوقوف على ابرز تلك المشكالت ونذكر منها 

يواجه التدريب المهني أسوة بالقطاعات التابعـة        :المشكالت االقتصادية    . ١

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية مجموعة من المشكالت االقتصادية والتـي مـن       

رة والـسبب   أبرزها ضعف او قلة التخصيصات المالية من الموازنة الخاصة بالوزا         

في رأينا يرجع الى قلة حجـم التخصيـصات الماليـة لـوزارة العمـل والـشؤون         

االجتماعية من موازنة الدولة االتحادية مما انعكس سلباً علـى قلـة تخصيـصات              

التدريب المهني، إذ ان زيادة حجم التخصيصات سوف يوفر مبالغ كافية وباإلمكـان          

 ومشجعة للمتدربين فضالً عن حوافز      )إعانات مؤقتة (صرفها على شكل منح مجزية      

للقائمين على العملية التدريبية بشكل يجعل النـشاط التـدريبي متـضمن  لعنـصر       

االندفاع نحو اكتساب المهارات خصوصاً اذا ما علمنا ان نسبة كبيرة مـن هـؤالء               

المتدربين هم يعانون من البطالة وبعضهم يتحمل مسؤولية إعالة أسرة وبذلك فهـو        

ى دعم مادي لسد متطلبات المعيشة اليومية أثناء فترة التـدريب، وكـذلك             بحاجة ال 

يمكن القول ان قلة التخصيصات أدت الى عدم تزويد تلك المراكز باألجهزة الحديثة             

التي يستعان بها أثناء عملية التدريب من اجل ان تكون عمليـة التـدريب مواكبـة      

 المختلفة فمن خـالل مـشاهدتنا       للتطورات التقنية التي حدثت داخل قطاعات العمل      

للبرامج والندوات التدريبية في مركز التشغيل والتدريب المهني أثناء إجراء الدراسة   

 .وجدنا ان األجهزة قديمة وال تناسب الواقع الحالي

ان للمشكالت االجتماعية دورها في تعثر عمليات        :المشكالت االجتماعية    . ٢

ت هي نوعية األفراد الذين يـشتركون فـي         التدريب المهني ومن ابرز تلك المشكال     
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الدورات التدريبية في المراكز فالبعض منهم يعاني من مشكالت أسرية، فضالً عـن             

شعورهم بعدم امتالكهم ضمانات المستقبل نتيجة لمعاناتهم من مشكلة البطالة وعدم           

ضمان حصولهم على فرصة عمل بحيث يتناسب مع مؤهالتهم، وتـدني المـستوى             

 لنسبة كبيرة للعديد من المتدربين وانحدارهم من بيئات اجتماعية وأحيـاء            التعليمي

سكنية تمتاز بشيوع بعض السلوكيات غير المقبولة في الوسط االجتمـاعي ومنهـا         

عدم التزام العديد منهم باألنظمة والقوانين المتبعة في مراكز التدريب فالتأخر عـن             

بس الخاصة بالعمل وشـروط الـسالمة       ساعات التدريب وعدم االلتزام بارتداء المال     

المهنية، إذ يقوم البعض من المتدربين بسلوكيات ال تتناسب مع القيم االجتماعيـة              

السائدة في مجتمعنا تتمثل في عدم احترام الوقت وارتداء مالبس ال تناسـب واقـع          

العمل في المركز فضالً عن امتناع البعض منهم من ارتداء بدالت العمـل الخاصـة               

رش والسالمة المهنية مما يؤكد ان الغرض الذي يرجوه المتدربين هـو لـيس              بالو

التعليم بالدرجة األساسية وانما المنفعة المادية بالدرجة األولى مما يؤثر سلباً علـى   

سير العمل ضمن الدورات المقامة وبالتالي فهي ال تحقق الهدف المرجو من إقامتها             

 . في تعليم وتدريب على مهنة معينة

  :ر واقع التدريب المهني نذكر منهاوهناك مشكالت أخرى تقف حائالً أمام تطو     

عدم مالئمة موقع المركز التدريبي للمتدربين فقد تبين لنا من خـالل قيامنـا               . ١

بإجراء بعض المقابالت مع المستفيدين من المركز التـدريبي فـي محافظـة          

ون المركـز يقـع فـي       نينوى عدم مالئمة موقع المركز ألغلب المستفيدين ك       

الجانب األيمن من مدينة الموصل في حي نابلس قرب الشقق السكنية لمنطقة            

اليرموك، مما يشكل صعوبة وصول الراغبين للمشاركة في الدورات التدريبية          

الى المركز بسبب الظروف األمنية وحاجة المتدرب الى تخصيص مبالغ مالية           

ء الراغبين فـي التـدريب هـم        إلغراض النقل خصوصاً وان العديد من هؤال      

عاطلين عن العمل مما يضيف عبئاً مادياً آخر، فضالً عـن افتقـار المركـز               
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 لوسائل النقل المجانية التي تتولى عملية نقل المستفيدين من مناطق       يالتدريب

 . سكناهم الى المركز وبالعكس

عدم وجود تنسيق بين المركز التدريبي والدوائر المختصة لغـرض تحديـد             . ٢

نوعية المتدربين الذين تحتاجهم الدوائر وهذا يعود الى عـدم وجـود خطـة         

 المؤهلة من حيـث حجـم   رللدوائر الحكومية في تحديد احتياجاتها من الكواد     

هذه الكوادر ونوعيتها، فضالً عن عدم قيام هذه الدوائر بالتنسيق مع المركز            

رجات الوظيفية  في إعطاء األسبقية لخريجي هذا المركز في الحصول على الد         

التي يتم اإلعالن عنها فبالرغم من قيام المركز بإعطـائهم شـهادات تخـرج        

وإعالن هذه الدوائر عن درجات وظيفية والتي تكون إحدى شروطها امـتالك           

المتقدم لشهادة خبرة تدريبية، إال إننا نجد في كثير من األحيان ال يعتمد على              

الوظيفية المعلنة بل يعتمـد علـى       هذه الشهادات في المنافسة على الدرجات       

متغيرات أخرى منها عمر المبحوث وحالته االجتماعية فـضالً عـن حـاالت             

الفساد اإلداري التي بدأت تأخذ بزمامهـا بعـض اللجـان المـشرفة علـى               

 .التعيينات
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يب في العراق من خالل تـشخيص ابـرز         بعد تسليط الضوء على واقع التدر     

التحديات التي يواجهها البد من وضع ستراتيجية مناسبة ينطلـق التخطـيط منهـا              

لتطوير هذا المفصل المهم في حياة المجتمع في الوقت الحاضـر بعـد ان أصـبح                

الحصول على الدورات التي يقوم بها هذا المفصل الحيوي شرطاً أساسـياً لـدخول              

 ان كان التعليم هو المؤهل الوحيد الذي يلعب دوراً في الحـصول             سوق العمل، وبعد  

على فرصة عمل أصبح التعليم والتدريب عنصران متالزمان ال يمكن ألفصل بينهمـا    

من هنا تأتي أهمية وضع ستراتيجية بعيدة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى             

 الالزم للتنمية في جانبيها تحمل في طياتها أفقاً تنموياً من اجل النهوض بهذا القطاع        

  .االجتماعي واالقتصادي

  :ان حاجة هذا القطاع باعتقادنا في الوقت الحاضر تتلخص باالتي 

كوادر مؤهلة تأهيالً علمياً وعملياً على مـستوى عـاِل وفـي التخصـصات               . ١

 . المختلفة، لكي يمكن ان يساهم هؤالء في إعداد أفراد جدد او زيادة خبراتهم

اسبة إذ يحتاج التدريب المهني حاله حال أنماط التأهيـل األخـرى    األبنية المن  . ٢

أماكن خاصة تتوفر فيها كافة المستلزمات الالزمة لعملية التأهيل والتـدريب           

من أجهزة ومعدات تحاكي التطور الحاصل على المعـدات المـستخدمة فـي             

الوقت الحاضر فمما يالحظ ان المعدات المستخدمة فـي اغلـب القطاعـات             

تصادية اليوم تمتاز بتقنية عالية والتي تساعد على تحقيـق أدق واكبـر             االق

حجم من اإلنتاج نتيجة للتقدم التكنولوجي من جهة وزيادة الطلب على اغلب            

السلع من جهة أخرى الى جانب هذا الشرط يوجد شـرط آخـر هـو موقـع           

البنايات القائمة على عملية التدريب فما يالحـظ علـى البنايـات الخاصـة              

التدريب المهني بعدها عن الغالبية العظمى من المستفيدين حيث ان الراغبين    ب

بالتدريب يحتاج الى ان يخصص مبالغ إلغراض النقل من منطقة سكناهم الى            
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مراكز التدريب، فضالً عن قدم البنايات وافتقارها الى وسائل الراحة وخلوهـا   

 .ن ساعات التدريبمن أماكن االستراحة التي يحتاج اليها المتدربين بي

المناهج اذ يعتقد البعض ان المناهج التدريبية تنحصر فيمـا يقدمـه الكـادر           . ٣

التدريبي من محاضرات نظرية وعملية دون الحاجة الى مناهج، ونحن نقول            

ان المنهج هو الوسيلة المساعدة للمدرب والمتـدرب فـي أوقـات العمليـة             

المتدرب الى مراجعـة مـا تـم    التدريبية فبعد انتهاء ساعات التدريب يحتاج      

الحصول عليه من معلومات لكي تترسخ في ذهنه، إال أننا ال نرى الكراسـات          

المطبوعة التي يتداولها المتدربين بين أيديهم نتيجة لقلتها من جهـة وعـدم     

توزيعها من قبل مراكز التدريب فضالً عن عدم قدرة المتدرب على شـرائها             

ن شرائها لكون اغلـب المتـدربين هـم مـن     لكونه ال يملك المبلغ الذي يؤم    

 . العاطلين عن العمل

المتدربين وهم األشخاص المشاركين في البرامج التدريبية التي يقيمها مراكز           . ٤

التشغيل والمتدربين والذين تكون لديهم الرغبة في تحـسين قـدراتهم بغيـة       

الحصول فرصة عمل، فضالً عن ان البعض يحاول اإلفادة من أوقات فراغـه             

في تطوير قدراته وقابلياته ولهذا فالحاجة تستوجب ان يكون هنالك امتيازات           

عملية تجعل من هؤالء المتدربين أكثر حرصاً على إتقان المعلومات التي تـم           

اكتسابها خالل عملية التأهيل وان توضع درجات تنافسية فالمؤشرات لـدينا           

حب الوثيقة قد اشترك تؤكد ان الوثيقة التي تمنح للمتدرب تؤشر ان الفرد صا   

في الدورة واجتازها، ولكن إعطاء معيار تفاضلي في الدرجات لوجود تنافس           

بين المتدربين وكذلك يتم التنافس بموجب الـدرجات التـي حـصل عليهـا              

المتدرب في الحصول على فرص التعيين، فضالً عن المعدل الدراسي وبالتالي       

تدريبية من جهة وتجهيز قطاعـات  سيزيد اهتمام هؤالء المتدربين بالبرامج ال  
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التنمية بأفراد يتمتعون بالتأهيل الجيد الذي يساهم في تقديم أفضل الخـدمات            

 .من قبل المتدرب لمجتمعه

السعي لرفع كفاءة المدربين، إذ ان رفع كفاءة المتدربين وتطوير قابليـاتهم،             . ٥

تعـرف  يأتي من خالل إشراك المدربين في دورات خارج القطر وذلك بغية ال           

على التطورات الحاصلة في المجتمعات األخرى وخصوصاً في ميدان التدريب          

المهني فضالً عن الدورات التي تقام داخل القطر لتبادل الخبرات بين القائمين          

والقائمين على التـدريب فـي مراكـز        ) العاصمة(على التدريب في المراكز     

 .التدريب المنتشرة في المحافظات

 
 
 

  :ان أهم نتائج البحث تتلخص في

اقتصار التدريب على المتدربين الساكنين في الجانب األيمن من المدينة وعـدم             . ١

شمول التدريب للمواطنين الساكنين في الجانب األيسر من المدينة او االقـضية            

 .ركزوالنواحي التابعة لمحافظة نينوى بسبب بعد الم

عدم وجود تعاون وتنسيق بين مركز التدريب من جهة والقطاع الخـاص مـن               . ٢

جهة أخرى فمثالً لو ان فترة الدورة التي يقضيها المتدرب يتم فيها االتفاق بين              

المركز وأصحاب الورش الموجودة في المناطق الصناعية في المحافظة لغرض          

احتكاكاً كون المتدرب سيرى    استقبال هؤالء المتدربين ليتم التدريب بشكل أكثر        

على ارض الواقع بعض اإلعطاب ويتدرب عملياً على آليات التعامل معها بشكل            

أفضل من اقتصار التدريب في المركز على إعطاء المعلومـات دون الممارسـة      

 .لقلة األجهزة المتوفرة وعدم ظهور اإلعطاب أمام المتدرب في المركز

ملية التدريب حيث وجدنا ان المدربين الذين       التباين في خبرات القائمين على ع      . ٣

شاركوا في دورات تطويرية خارج العراق يتمتعون بمؤهالت أكثر من المدربين           
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الذين لم يمنحوا هذه الفرص، حيث وجدنا بعض المدربين يستخدمون التقنيـات   

 حيث DATA SHOWالحديثة في تدريب من يقومون بتدريبهم مثل الحاسبة 

ارتنا قيام معلم ورشة ميكانيك السيارات قد استخدم تقنيـات          وجدنا من خالل زي   

حديثة ووسائل تعليمية على الحاسوب يعـرض مـن خاللهـا آليـات تـشغيل               

 .المحركات وعمليات االحتراق

 إبـان  ٩/٤/٢٠٠٣تضرر بناية المركز جراء األحوال التي مر بها العراق بعـد     . ٤

عمليات السلب والنهب كغيـره   تعرض المركز الى إذاالحتالل األمريكي للعراق،   

 .من مؤسسات الدولة األخرى مما أفقد المركز العديد من وسائل التدريب

توقف عمليات التدريب بسبب انقطاع التيـار الكهربـائي وتـأثير اإلجـراءات              . ٥

 تبين لنا ان المشكلة في تـوفير الوقـود          إذاإلدارية  الروتينية البالغة التعقيد،      

الخاصة بالمعهد خالل الشهر األخير من السنة السابقة        الالزم لتشغيل المولدات    

والشهر األول من السنة الجديدة بسبب الحسابات الختاميـة للـسنة الماضـية           

والحسابات والتخصصات المالية للسنة الجديدة اذا ما علمنا ان التيار الكهربائي   

هو األساس في عملية التدريب ألن العديد من األجهـزة التـي تـستخدم فـي                

العمليات التدريبية تحتاج الى الطاقة الكهربائية خـصوصاً اذا مـا عرفنـا ان              

 صباحاً وحتى الساعة الثانيـة عـشر        ٩العملية التدريبية مستمرة من الساعة      

ظهراً وهناك احتمال كبير في انقطاع التيار الكهربـائي الـوطني خـالل فتـرة         

 .ت التدريبالتدريب مما يعني ان هناك اثر سلبي للتيار على عمليا

 ال يوجد تصنيف لهؤالء المتدربين، فالحاصـلين        إذتفاوت استيعاب المتدربين،     . ٦

على شهادة الدراسة االبتدائية يتدربون سوية مع حاملي الـشهادة الجامعيـة            

 . مثالً

هناك البعض من المتدربين يأتي لغرض الحصول على ما يمـنح المركـز مـن      . ٧

ا وسيلة على ان تسد بعـض متطلبـات         مبالغ مالية وان لم تكن مجزية إال انه       
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الفرد فضالً عن رغبة البعض من المبحوثين قضاء أوقات الفراغ داخل المركـز     

 .بدالً من الوقوف في الشوارع واألزقة

قلة وسائل السالمة المهنية فمحدودية المالبس المناسبة للعملية التدريبية وعدم        . ٨

اءة بعض وسائل التهويـة  وجود قفازات العمل وأغطية خاصة بالرأس وعدم كف     

وتفريغ الغازات الناتجة من عمليات اللحام، فضالً عن افتقار المركـز لوسـائل             

التدفئة والتبريد مما يجعل األجواء غير مالئمة للمتدرب أثناء فـصول الـسنة             

 .المختلفة

تبين لنا انتداب عدد من مدربي مركز التدريب المهني الـى دوائـر الرعايـة                . ٩

ز بعض المهام اإلدارية مما اثـر سـلباً فـي عـدد المـدرين            االجتماعية النجا 

) ٣(حيث ان العدد النموذجي للمدربين لكل ورشة يبلغ         . المخصصين لكل ورشة  

وعنـد  ) ٢(مدربين، في حين وجدنا ان بعض الورش اقتصرت على مـدربين            

سؤالنا عن السبب أجاب المسؤولين في المركز بوجود تفرغ لبعض المـدربين            

مالت القروض للعاطلين عن العمل فضالً عن انتداب البعض اآلخـر           النجاز معا 

 . لغرض العمل في قسم الرعاية االجتماعية بنينوى

شكوى المدربين من عدم كفاية وسائط النقل، بحيث اشتكى البعض منهم من             . ١٠

 .االزدحام الحاصل في وسائل النقل الخاصة بالمركز
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زارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة باالسـتجابة الـسريعة            و مضرورة قيا  . ١

الحتياجات المراكز التدريبية وتزويدها بالتقنيات الحديثـة الالزمـة لعمليـة           

 .التدريب

قيام الدوائر المختصة بالسعي لفتح مركز تدريبي آخر في الجانب األيسر من             . ٢

 .مدينة الموصل لغرض شمول اكبر عدد من الراغبين بالتدريب

 إيجاد نوع من الحوافز التشجيعية لخريجي الدورات التدريبية ومنها          ضرورة . ٣

منح المتدرب حوافز مادية يومية أثناء عملية التدريب او منح المتدرب حقيبة     

تتضمن عدد يحتاجها المتدرب وتتالئم مع نوعية المهنة التي تـدرب عليهـا          

 .لكي تكون عوناً على إيجاد فرصة عمل

لمسؤولة ومنظمات المجتمع المدني في العـراق مـن         التنسيق بين الجهات ا    . ٤

جهة والمنظمات الدولية من جهة أخرى في الحصول علـى الـدعم المـادي          

 .والذي يسهم في تفعيل برامج التدريب

 
معن خليل عمر، الموضوعية والتحليل فـي البحـث االجتمـاعي، دار اآلفـاق              . د )١(

 . ٤٥، ص ١٩٨٣الجديدة، بيروت،  

 . ٤٧لمصدر السابق نفسه، ص ا )٢(

إحسان محمد الحسن، األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي، دار الطليعـة،           . د )٣(

  . ٩٢، ص ١٩٨٢بيروت، 

(4) Swedener , H. observation a sainthood of social research 1st  

paper submitted to the 2nd unes co seminar on social research 

methodology , Denmark , 1968, p.2.      

وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مراكز التدريب تفتح الطريق للمـستقبل أمـام             )٥(

 . ١، ص ٢٠٠٨الشباب العاطلين عن العمل، أوراق مسحوبة رونيو 
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سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم اإلنسانية، مكتبة ابن سينا، القاهرة، . د )٦(

 . ١٢٠، ص ٢٠٠٦

(7) www. Merriam. Webster. com  

 . ويكيبيديا الموسوعة الحرة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )٨(

 المهني مراكز التدريب    بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، دائرة العمل والتدري       )٩(

 . المهني في العراق، موقع تجريبي

جتمـع،  كاظم شمخي عامر، واقع التشغيل في العراق وسبل تطويره، مجلة العمل والم       )١٠(

العددان السابع والثامن، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، المركز الوطني للبحـوث         

 . ٨، ص ٢٠٠٩والدراسات، 

 .٢٠المصدر نفسه،  ص  )١١(

 .١١المصدر نفسه، ص   )١٢(

عزيز إبراهيم وصبحي خليل، مشروع القضاء على البطالة وخلق المهارات المهنية،            )١٣(

لثاني، تصدر عـن وزارة العمـل والـشؤون    مجلة العمل والمجتمع، العددان األول وا   

 . ٦٢-٦١، ص ٢٠٠٧االجتماعية، المركز الوطني للبحوث، بغداد، 

 .٦٢-٦١عزيز إبراهيم وصبحي خليل، المصدر نفسه، ص  )١٤(

) األول والثـاني  (وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مجلة العمل والمجتمع، العددان          )١٥(

 . ٦٢ المركز الوطني للبحوث والدراسات، ص ٢٠٠٧

شبكة اإلعالم العراقي واع العمل تصدر إحصائية عن أعداد المتخرجين من الدورات  )١٦(

 . بغداد٢٠١١التدريبية،  
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٢١/١/٢٠١٣  ١٨/١٠/٢٠١٢  
 

جاء هذا البحث ليبين دور االنترنت في ثقافة األسـتاذ الجـامعي العلميـة              

م االنترنت وعرض سـلبياته وايجابياتـه   ومدى إقباله عليه و إبراز معوقات استخدا      

خاصـة فـي مجـالي التعلـيم        بمتخذا أساتذة جامعة الموصل أنموذجا للدراسـة و       

 من أكثر فئات المجتمع تعامال مع الثقافة العلمية        بوصفهمااللكتروني والبحث العلمي    

  .من جهة ومع االنترنت من جهة أخرى

 لما يعرض   دا من االنترنت   التدريسي كان مستفي   أنومن ابرز نتائج البحث       

 بينما كان دوره ضعيفا في تقديم معلوماته وثقافتـه          فيه من دراسات وبحوث جديدة    

   .هو إلى الغير عن طريق االنترنت

Internet contributions to the development of scientific 
culture for teaching the University of Mosul 

Lect. Marah .M.HASAN 
ABSTRACT  

The research show role the Internet of the scientific culture for  
university professor and how turning to Internet , showing the obstacles 
to use the Internet and explain negative and positive factors take into 
consideration professors of Mosul University sample for study, 
particularly in the electric-learning and scientific research as one of the 

                                         
 مركز دراسات الموصل/  مدرس 
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most segments of society dealing with scientific culture on the one hand 
and with the internet On the other hand. Among the most prominent 
results that professor was taking benefit from the Internet's information 
and culture, while he has weak role in providing his information to 
others by the Internet.  

 
اعتاد الناس منذ آالف السنين نقل المعلومات فيما بيـنهم عبـر الكلمـات                

 في  هاماقريبا لعبت الكتب والمطبوعات دورا      واألحاديث المباشرة، ومنذ نحو قرن ت     

نقل هذه المعلومات وانتشارها لتتطور هذه الحالة بصورة مذهلة بفضل التقدم الهائل      

في وسائل االتصال والمعلومات وفي مقدمتها شبكة االنترنت الواسعة والتي شـاع             

ينما كـانوا  استخدامها من قبل الجميع مما جعل المعلومة في متناولهم متى أرادوا وأ    

ليستثمروا االنفجار المعرفي الهائل في شتى مجاالت الحياة المعاصرة، إال إن هنـاك        

ـ قات فةقاثتباينا واضحا في قدرات الدول فيما يتعلق بامتالك      ات المعلومـات وفـي   ن

القدرة على توظيفها لغايات ومقاصد علمية وثقافية واجتماعية وغيرها كما يالحـظ            

 في قدرات األفراد والجماعات داخل البلد الواحـد فـي هـذا             إن هناك تباينا واضحا   

  .المجال

ففي العراق يعد استخدام االنترنت وتقاناته حديث نـسبيا وهنـاك اختالفـات                   

 أساتذة اً أم كباراًواضحة بين المستخدمين في قدراتهم ومهاراتهم سواء أكانوا صغار     

خاصة ب الفئات استخداما لالنترنت و    أم طلبة أم غير ذلك، وأساتذة الجامعات من أكثر        

  .ذ ينمي بالتأكيد ثقافتهم العلميةفي المجال العلمي والمعرفي إ

ولبيان إسهامات االنترنت في تنمية الثقافة العلمية لتدريسي الجامعـة أخـذنا                  

جامعة الموصل أنموذجا للدراسة وقد قسم البحث إلى عدة مباحث،  المبحـث األول              

طار المنهجي للبحث من تحديد لمشكلة البحث والهدف منه وأهميتـه           كان تحديدا لإل  

 للعينة واألساليب اإلحصائية المستخدمة ومجاالت البحـث وأخيـرا          اًكما ضم تحديد  

أما المبحث الثاني فكان توضـيحا  . تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة فيه 

ثالث إيضاح دور االنترنت فـي      لواقع استخدام االنترنت وخدماته وتم في المبحث ال       

  لتدريسي جامعة الموصل ةإسهامات االنترنت في تنمية الثقافة العلمي
 



 >>  

  

)١٥٣( 

 

تنمية الثقافة العلمية، أما المبحث األخير فكان الجانب الميداني للبحث والذي ضـم              

عرض وتحليل االستبانة المقدمة إلى تدرسي جامعة الموصل لإلجابة عنهـا تالهـا             

  .عرض النتائج ثم تقديم المقترحات والتوصيات

 
 

لذا ،  الجامعة وتطورها يعد عضو هيئة التدريس احد الركائز األساسية لبناء         

 قدرته  عليها قدرته العلمية والمهنية تتوقف  فأن عملية أعداد األستاذ وتأهيله وتنمية     

  .على اداء وظائفه األساسية في التدريس والبحث وخدمة المجتمع وما إليه

ق معلوماتي هائل في جميع التخصـصات العلميـة   وفي هذه األيام هناك تدف   

والتقنية لم تشهده البشرية من قبل في أي عصر من العصور حتى بـات عـصرنا                

الحالي يعرف بعصر الثورة المعلوماتية، ونظرا لما للمعلومات من اثـر كبيـر فـي              

النشاط العلمي واالجتماعي واالقتصادي حاضرا ومستقبال فهي تؤدي دورا مهما في           

  . نمية الشاملة ألي بلد من بلدان العالم المتقدمة والنامية على السواءالت

وقد جاء االنترنت ليشكل احد أهـم اختراعـات القـرن العـشرين لنـشر               

المعلومات إذ يزحف النشر اإللكتروني ليستولي يوما بعد يوم على مساحات جديـدة            

 جعل الورق يتقـادم     كان باألمس القريب يسيطر عليها عالم المكتوب إلى الحد الذي         

 ويدفع الكثير من الباحثين إلى التنبؤ بأن أطفالنا سيـشهدون عالمـا           متسارعبشكل  

  .خال من الورق

 فـي مجتمعنـا   ناستخدام االنترنت أصبح أمرا ضروريا لكل التدريـسيي    إن     

استغالل هـذا االنجـاز     العربي التهم أكثر طبقة مثقفة ومتعلمة في المجتمع فعليهم          

مية علومهم ومهاراتهم وثقافـاتهم إال إن االسـتغالل العربـي الحقيقـي             الكبير لتن 

لالنترنت واالستفادة من خدماته المعلوماتية الهائلة ليس بالمستوى المطلوب وربما          

مقتصرا على بعض الجوانب الترفيهية عند العامـة دون اسـتغالل هـذا الفـضاء               

  . املين مع الشبكة العنكبوتية ألمعلوماتي في تنمية الرصيد المعرفي والثقافي للمتع
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إن انجاز البحوث العلمية مثال يتطلب من التدريسي معرفة ما تم انجازه من             

الباحثين اآلخرين في التخصص الذي يجري بحثه ليس على صعيد القطر حسب بل              

العالم اجمع وكذلك معرفة ما ينجز من بحوث حاليا لالستفادة من نتائج هذه البحوث              

لة تزويد الباحثين بهذه المعلومات بأسرع وقت ممكـن فـي غايـة             ألذا تصبح مس  

يعد تطوير التعليم من القضايا الملحة نظرا للتحديات التي          ،  من جهة أخرى    األهمية

يفرضها عصر المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت،  واالنترنت ومنـذ ظهـوره بـدأ             

ل المدرس والطالـب    الحديث عن صيغة جديدة للتعليم تتجاوز مقاعد الدراسة وتجع        

على اتصال دائم ومستمر بمصادر المعلومات الكترونيا مما يجعله أكثر قدرة علـى             

  .التوسع في عمليات البحث واإلنجاز والتواصل العلمي 

  كل ذلك يستدعي تقديم قراءة جديدة لرسالة الجامعة لتتمكن من التخاطب           

هنية لألستاذ وجعلـه قـادرا      بكفاءة مع تحديات عصر المعلومات بتنمية الكفاءة الم       

على توظيف التكنولوجيات الحديثة المتطورة في االرتقاء بعمله التعليمي والبحثـي           

  .وتحسين مخرجات الجامعة في عصر العولمة والتحوالت المتسارعة

ان مشكلة البحث تنحصر في معرفة ما دور االنترنت فـي ثقافـة األسـتاذ              

  .ا أبرز المعوقات التي تحول دون استثمارهالجامعي ؟ وما مدى االهتمام به ؟ وم

 
يهدف البحث إلى التعرف على مدى إسهام االنترنت فـي تنميـة الثقافـة              

العلمية لألستاذ الجامعي من خالل مجالين علميين هما التعليم االلكترونـي والبحـث     

  . العلمي
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 مهمـة وفعالـة مـن وسـائل         كونه يعالج وسيلة  تتجلى أهمية البحث في     

الحصول على المعلومة أال وهو االنترنت ويربطه بالتنمية التي يقدمها للمستفيد في            

  .مجال العلم والمعرفة 

 تحديد ابرز الصعوبات والمعوقـات      من جهة أخرى تتضح أهمية البحث في      

  .التي تحول دون االستفادة من خدمات االنترنت

 
من البحوث الوصفية التحليلية اسـتخدم فيـه مـنهج المـسح            يعد البحث   

  .االجتماعي عن طريق سحب العينة

 
 مـن جامعـة الموصـل تـم      وتدريـسيةً  اًتدريسي) ٨٠(شملت عينة البحث  
 مراكز بحثيـة، و     ٣ كلية بأقسامها العلمية واألدبية و     ١٣اختيارهم عرضيا من بين     

  .بهم في تلك الكليات والمراكز البحثيةفيما يلي تفصيل ألعداد التدريسيين ونس
  الداخلة في العينة أعداد التدريسيين ونسبهم في الكليات والمراكز البحثية)  ١(جدول 

إدارة  العلوم تربية بنات
 واقتصاد

علوم الحاسبات  التربية الرياضية
 والرياضيات

٥ ٥ ٨ ٦ ٢ 
٦،٢  %٦،٢  %١٠  %٧،٥  %٢،٥%  

زراعة  اآلداب التربية
 غاباتو

علوم البيئة  الطب البيطري
 وتقاناتها

٤ ٤ ٤ ١٠ ١١ 
٥  %٥  %٥  %١٢،٥  %١٣،٨%  

التربية  اآلثار الهندسة
 األساسية

مركز دراسات  مركز بحوث البيئة
 الموصل

٥ ٣ ٢ ٢ ٧ 
٦،٢  %٣،٨  %٢،٥  %٢،٥  %٨،٨%  

 مركز الحاسوب واالنترنت
٢ 
٢،٥% 

   

 ٧ كلية وعدد المراكز البحثية ٢٣جامعة الموصل يبلغ عدد الكليات في  
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أما تخصصاتهم فكانت تخصصات علمية وأدبية متنوعة  موزعة حسب الجـدول               

  التالي

  التخصصات العلمية واألدبية  ألفراد العينة)   ٢(جدول 
 % ك التخصص % ك التخصص

 ٥ ٤ اختصاصات زراعية ١،٢٥ ١ جيولوجي
 ٨،٧ ٧ كيمياء ٣،٧ ٣ علوم الحياة 

 ٦،٢٥ ٥ اختصاصات حاسوب ٦،٢٥ ٥ تخصصات رياضية
 ١،٢٥ ١ دراسات مسمارية  ١٢،٥ ١٠ تخصصات تاريخية

ــة وأدب  ــصاصات لغ اخت
 عربي

 ٢،٥ ٢ علم المكتبات ٦،٢٥ ٥
 ٥ ٤ هندسة كهربائية ٦،٢٥ ٥ هندسة معمارية 

 ١،٢٥ ١ هندسة مدنية ٥ ٤ اختصاصات بيطرية 
 ١،٢٥ ١ ية جغراف ٦،٢٥ ٥ علم االجتماع

 ٣،٨ ٣ دراسات إسالمية ٥ ٤ اختصاصات إدارية
ــة وأدب  ١،٢٥ ١ فيزياء  ــصاصات لغ اخت

 انكليزي
٣،٨ ٣ 

 ٢،٥ ٢ رياضيات ٥ ٤ محاسبة
 

 
فضال عن المصادر العلمية التي اعتمد عليها البحث فـي الحـصول علـى             

د البحـث علـى اسـتبانه    المعلومة الخاصة باالنترنت وإسهاماته في التنمية،  اعتم    

 جامعة الموصل ابتدأت بدراسة استطالعية عن أهم إسـهامات          يوجهت إلى تدريسي  

 وبعد الحصول على اإلجابات     اً تدريسي ١٥االنترنت للتدريسي قدمت لعينة مكونة من       

 لغرض الوقوف على صدقها بعد ذلك *تم تصميم االستبانة التي وزعت على الخبراء      

لها النهائي،  ولغرض احتـساب ثبـات االسـتبانة وزعـت            تم وضع االستبانة بشك   

يـوم أعيـدت    ) ١٤(مبحوثين وحصلنا على إجابـاتهم وبعـد      ) ١٠(االستبانة على   

االستبانة إليهم وبعد الحصول على إجاباتهم أيضا استخدمنا معامل ارتباط سبيرمان           

  .بالثباتوهذا يعني اتسام االستبانة ) ٠،٨٧( وكانت النتيجة
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ستعانة بالمالحظة بالمشاركة كأداة أخرى لبيان الـدور الـذي          فضال عن اال  

 الباحث احد أعـضاء     بوصفيقوم به االنترنت في تطوير الثقافة العلمية للتدريسي         

األسرة التدريسية لجامعة الموصل كما قمنا بمقابلة عـدد مـن التدريـسيين حـول        

  .موضوع البحث

 
 ١٣ات ومراكز جامعة الموصـل بلغـت        مجموعة من كلي  / المجال المكاني   

   مراكز٣كلية و 

) ٨٠(مجموعة من تدريسي جامعة الموصل بلغ عـددهم         / المجال البشري   

  اًتدريسي

  ١/٧/٢٠١٢ إلى ١/٤/٢٠١٢من / المجال الزماني 

 

  الوزن الرياضي
  
  
  
  

  الوزن الرياضي = ور 

  تكرار استفادة كبيرة  = كك 

  ستفادة متوسطةتكرار ا= ك م 

  تكرار ال استخدمه = لك 

  .حجم العينة= ن 

  
  ١٠٠            ×            = النسبة المئوية 

 

 ×١٠٠ 
 ١ × لك  + ٢ × مك  + ٣ × ك      ك 

 ٣× ن  
 

 =ور 

     الكل

 الجزء
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 INTERNET 
  -:ظهرت تعريفات متعددة لالنترنت من أهمها ما يلي  

ماليـين أجهـزة    االنترنت هو شبكة عالمية تربط عدة آالف من الشبكات و         

الكومبيوتر المختلفة األنواع واألحجام في العالم، وهو وسـيلة يـستخدمها األفـراد         

  ).١(والمؤسسات للتواصل وتبادل المعلومات

أو  يعرف بأنه سلسلة من آالف الشبكات، الواحدة منها تشمل الماليين من               

منتشر فـي   ضها البعض باستخدام لغة مشتركة، وهو       عأجهزة الكومبيوتر متصلة بب   

جميع أنحاء العالم يوفر لمستخدميه نطاقا واسـعا مـن الخـدمات وفـق نظـام أو            

بروتوكول محدد وعلى كل حاسب مرتبط باالنترنت االلتزام بقواعد هذا البروتوكول،           

  .)٢(وهو الذي يقوم بتسهيل المعلومات ونقلها عبر هذه الشبكة

من األجهزة المتـصلة    ويعرف بأنه شبكة الشبكات التي تضم أعدادا هائلة           

مع بعضها ويتصل بها مئات الماليين من األشخاص للحصول على المعلومات حـول     

أي موضوع في شكل نص مكتوب أو رسوم و صور أو أصوات أو ألعاب أو خرائط                

أو التراسل عن طريق البريد االلكتروني وتبادل البيانات وأجـراء المحادثـات مـع             

  .)٣(مختلف األشخاص

 مليون مستخدم وينمو بشكل سـريع يـصل    ٢٠٠٠رنت أكثر من    يخدم االنت   

سنويا، وقد بدأت فكرة االنترنت أصال بفكرة حكومية عسكرية ثم          % ١٠٠إلى نسبه   

امتدت إلى قطاع التعليم واألبحاث فالتجارة حتى أصبحت في متناول جميع األفـراد،             

 وهو يعتمد   وفي معظم الدول نحصل على خدمات االنترنت عن طريق شبكة الهاتف،          

 INTERNET  اختصار لــ   INTERNETاللغة االنكليزية كلغة رسمية ، وكلمة 

NETWORK               ومعناها شبكة المعلومات العالميـة ، ولهـا القـدرة علـى تبـادل 
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المعلومات من خالل أجهزة مركزية تسمى الخادم والتي تستطيع تخزين المعلومـات           

  . تأخذ صفة الشمول والعالمية وهي بهذا)٤(فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة

SCINTIFIC CULTURE 
الثقافة أوال هي محتوى فكري ينظم األفعال اإلنسانية وهي من وجهة النظر             

، والثقافة في عمومها تعنـي اإللمـام   )٥(السلوكية سلوك متعلم أو مكتسب اجتماعيا     

ضا مـستويات متنوعـة مـن      الشامل والعميق لمجاالت المعرفة المختلفة، وتعني أي      

المعرفة كما تتضمن االستفادة من هذه المعرفة في حياة الفرد أو توظيفها من أجـل             

جعل حياته وحياة من يحيطون به على نحو أفضل، وقد عرفت أيضا بأنها اسـتجابة      

اإلنسان إلشباع حاجاته في ميادين شتى من الثقافة االقتصادية والدينية واألخالقيـة           

  .)٦(العلميةوالتربوية و

والثقافة العلمية هي ميدان فرعي مـن ميـادين الثقافـة العامـة وتعنـي                 

مستويات متنوعة من المعرفة في مجال العلم، وتعني معرفة الـشخص بالمعـارف             

العلمية واالتجاهات والمهارات التي تساعده على فهم الظـواهر والتفاعـل معهـا             

لعلمية عملية تربوية مستمرة تستخدم     والعيش في عالمه وحياته اليومية، والثقافة ا      

 .)٧(وسيلة مناسبة لتحقيق سلوكا علميا يتسم باإلبداع والتحليل
   DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC CULTURE  

 الذي يتم عن طريق الجهود      قصودتشير التنمية بصورة عامة إلى النمو الم       

  .)٨( أهداف معينةالمنظمة التي يقوم بها اإلنسان لتحقيق

وفي كثير من األحيان تلحق بكلمة التنمية كلمات أخرى مكملة لتعطي معنى              

لرغم من اشتراكها فـي كثيـر مـن الـصفات كالتنميـة االجتماعيـة           ا  على خاص

 .واالقتصادية والبشرية والتنمية الثقافية
ة وهو  وتأتي التنمية الثقافية في قلب هذه التنمية فاإلنسان هو صانع التنمي             

هدفها وهو ال يحيا بالمادة فقط بل يحتاج إلى قيم وتقاليد وفكر متنور لذا ال يجـوز                 

النظر إلى التنمية كبعد كمي دون اعتبار لبعدها المتمثل في تلبية متطلبات اإلنـسان              
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الروحية والثقافية بجانب حاجاته المادية ، وهنا تتجلى الثقافة بوصفها بعدا أساسيا            

، وقد اقترن مفهوم التنميـة الثقافيـة بظهـور        )٩(ة التنموية الشاملة  من أبعاد العملي  

حركة اليقظة الفكرية الحديثة وبتطور رؤية المجتمع الدولي إلى رسالة الثقافة فـي             

الحياة ودورها في بناء المجتمعات حتى صار هذا المفهوم اليوم من قواعـد تقـدم               

داف الوطنية التي تعمـل علـى       الشعوب التي تجعل من التنمية هدفا رئيسا من األه        

  .)١٠(تحقيقها

وال يوجد تعريف محدد لتنمية الثقافة العلمية لذا البد من تعريفها إجرائيـا              

  -:بأنها

 تحسين وتطوير طرق الفرد وقدراته ومهاراته وتنويع اتجاهاته في الحصول علـى            

ه ولآلخـرين   المعلومة العلمية وذلك للوصول إلى أفضل النتائج التي تجلب الفائدة ل          

  .يولمواكبة التطور العالمي في المجال العلم

 
تغطي شبكة االنترنت جميع مجاالت الحيـاة كالمجـال الـصحي والثقـافي            

والتعليمي واالقتصادي والسياسي والترفيهي والسياحي والعلمي والفني والديني إلى         

 ، لذا شاع وانتشر استخدامه بين الكثير من أوساط المجتمـع  غير ذلك من المجاالت   

 أم مستوى الدولة ومؤسساتها كالوزارات والجامعات والبنوك وغيرهـا          ىسواء عل 

  .على مستوى األفراد لتلبية حاجاتهم اليومية

  .وقد فصلنا في استخدام االنترنت بين االستخدام العلمي واالستخدام غير العلمي  

 
يتجلى االستخدام العلمي لالنترنت في مجالين أساسيين هما التعليم االلكترونـي               

  -:والبحث العلمي، وفيما يلي توضيح لكل منهما

 
لقد بات لالنترنت أهمية كبيرة وواسعة في تنمية التعليم لدى مختلف شعوب        

وسيلة تعليمية مهمة في  بصفته  حت تعتمد على االنترنت     العالم، وكل المجتمعات أصب   
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مختلف مراحل الدراسة بدء من مرحلة الحضانة فاالبتدائية كما في الـدول الغربيـة     

وحتى الشرقية الغنية مثل الصين واليابان وصوال إلى المراحل الجامعية ففي تايوان            

جميـع المراحـل    على سبيل المثال وصلت نسبة انتشار االنترنت في مدارسـها ول          

  .)١١( ٢٠٠٩في عام % ١٠٠الدراسية 

ويقصد بالتعليم االلكتروني ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام             

الوسائط االلكترونية في االتصال بين المعلمين والمتعلمين،  وال يستلزم هذا النـوع             

 االلكترونيـة   من التعليم وجود مبان آو صفوف دراسية ويرتبط هذا النوع بالوسائل          

  . )١٢()االنترنت(وشبكات المعلومات واالتصاالت وأشهرها شبكة المعلومات الدولية 

 أجيال متعاقبة بدأ الجيل األول في ثمانينات        ةوقد مر التعليم االلكتروني بثالث      

القرن العشرين وكان المحتوى االلكتروني يوضع على أقراص مدمجـة وتـتم إدارة       

 وسائل اتصال تقليدية كالمراسلة والفاكس، أما الجيل الثـاني          العملية التعليمية عبر  

بدا مع بداية استعمال االنترنت إذ تطورت طريقة إيصال المحتوى إلى طريقة شبكية    ف

وتطور معها المحتوى إلى حد معين ومع تطور تقنيات الوسائط المتعـددة والواقـع        

راضية التي أتاحت المجـال     االفتراضي ظهر الجيل الثالث كالجامعات والمدارس االفت      

، وتعنـي   )١٣( مـوظفين  مأمام عدد كبير من الراغبين في التعلم سواء أكانوا طالب أ          

الوسائط المتعددة مجموعة األدوات واألجهزة والبرمجيات التي يمكن مـن خاللهـا            

الدمج بين النص والصورة والصوت إذ بإمكانها تقديم المحتوى الرقمي للمقـررات            

كل نصوص منطوقة ومؤثرات صوتية ورسومات خطيـة وصـور          الدراسية على ش  

متحركة ولقطات فديو مما يثري الطرق المستخدمة في عـرض المـادة التعليميـة              

  .)١٤(المطلوبة

 من مصادر التعليم في الجامعـات علـى         او يستخدم االنترنت كمصدر مهم      

لوصـول إلـى   ات الكبيرة التي أتاحتها الـشبكة ل يمستوى العالم وذلك نتيجة لإلمكان   

المعلومات مما يشجع الطلبة على البحث عن معلومات عبر الشبكة وعدم االعتمـاد             
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كليا على منهج محدد خالل كتاب منهجي وهذا يعطي للطالب فرصة التحديث ويثيـر           

فيه الدافعية ، من جهة أخرى تطرح الجامعات مناهجهـا التعليميـة علـى شـبكة                

، ويطلـق   )١٥(نها أوقات فراغهم ومن أماكنهم     م للطالب اإلفادة االنترنت بحيث يمكن    

على هذا النوع من التعليم بالتعليم عن بعد ومثاله الجامعات االفتراضـية إذ يوجـد               

العديد من الجامعات االفتراضية العالمية والتي تتيح طرقا تقنية وعملية في التعلـيم             

راته واالتصاالت  االلكتروني وذلك باالعتماد على تقنيات مختلفة كجهاز الحاسوب بقد        

والوصالت التشعبية  وبرامج االستعراض كل ذلك من خالل إجـراءات معينـة يـتم       

تحديدها للمشتركين في جميع األعمار ويجد المشتركون في هذا النوع من التعلـيم              

عناصر افتراضية متعددة تكمل حلقة التعليم الرقمي كالمكتبة االفتراضـية والفـصل            

، ويخدم هذا النوع من التعليم ثـالث فئـات        )١٦(فتراضياالفتراضي ومركز البحث اال   

هي فئة الشبان من طلبة الجامعات التقليدية وفئة كبار السن وفئـة الـصغار التـي       

تحول عوامل معينة من التحاقهم بالمدارس والجامعات كالمعوقين أو البتعادهم عـن            

 التعلـيم ال يحـتم       هذا النوع من   أنأماكن تواجد الجامعات والمدارس التقليدية، إذ       

حضور الطلبة إلى قاعات الدرس وال يستلزم مباني أو صفوف دراسية بـل يلغـي               

  .)١٧(جميع المكونات المادية للتعليم

 
لم تعد األساليب والطرق الكالسيكية القديمة لجمع البيانات هي السائدة بـل          

ة طرحت طرقا وأساليب جديدة تعتمد السرعة        الحديث التقنيةظهرت بعض المتغيرات    

واختزال الوقت وتوفر التكاليف والدقة في العمل وتـسهل التعامـل مـع مـصادر               

المعلومات كل ذلك وفرته  شبكة االنترنت مما أتاح فائدة كبيرة في مجـال البحـث                

العلمي،  كما إن حجم الوثائق الهائل المتوفر على الشبكة والتنوع فـي محتوياتهـا           

  .ضع الباحث في حالة انتقاء واختيار للمعلومة األكثر نفعاو
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 ومما يوفره االنترنت في مجال البحث العلمي محركـات البحـث وأشـهرها                   

 وهي عبارة عن برامج على شبكة االنترنت تعمـل بمثابـة    googleمحرك البحث

ل كتابـة  دليل يعطي للباحث اإلجابة السريعة على العنوان الذي يبحث عنه من خـال       

 بعدها يمكن فتح الملفات التي تخص العنـوان المـراد           ةكلمة أو عدة كلمات مفتاحي    

البحث فيه، وفي إطار تخصيص الخدمات أطلقت الشركة محرك بحث جديـد يـشمل        

فقط مقاالت علمية وأبحاث على شبكة االنترنت، وكانت شركة كوكل قد أطلقت فـي              

ن الكتب الصادرة عنها وأضـافتها إلـى     برنامجا يتيح لدور النشر تخزي     ٢٠٠٤عام  

فهرس محرك البحث وإتاحة المجال أمام المستخدمين لالطالع على مضمون كتـاب            

  .)١٨(معين

ومما يقدمه االنترنت أيضا في مجال البحث العلمي الفهـرس اآللـي إذ إن                

المكتبات توفر الفهارس العامة اآللية لمحتوياتها على شبكة االنترنت ممـا يـسهل             

الب وأعضاء هيئة التدريس البحث فيها دون ترك مكاتبهم بل إن تلك الفهـارس              للط

وعلى المستويات الوطنية والعالمية قد جعلت باإلمكان البحث من خالل مكتبة ما في             

دولة من الدول لمعرفة المصادر الموجودة في مكتبة موجودة في دولة أخرى، ثـم              

 بالبيانات الببلوغرافية عن الكتـب      تطورت استخدامات االنترنت من مجرد التعريف     

والمقاالت للكشف عن مقتنيات المكتبة إلى تـوفير النـصوص الكاملـة للمقـاالت              

والتقارير وبعض الكتب والمراجع لذلك أصبح من السهل الحصول علـى مقالـة أو              

  .)١٩(بحث من خالل االنترنت

ـ                 ت فـي الجانـب     ويمكن للباحث الذي يقوم بإعداد بحث أن يستعين باالنترن

الميداني للبحث وخاصة في مجال المقابالت وإيجاد العينة ومال االستبانة إذ يمكـن             

الحصول على البيانات من المبحوثين من خالل المقابلة التي تجري بـين الباحـث              

والمبحوث عبر الماسنجر أو البالتوك أو غرف الدردشة سـواء بطريقـة المقابلـة             

أو بالصوت والصورة أو إرسال استمارات االسـتبانة        الجماعية بالصوت   م  الفردية آ 
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بواسطة البريد االلكتروني مثال ذلك الدراسة التركية التي استندت إلى استبانة تـم             

جمعها من مدرسي المدارس االبتدائية حول برنامج التربية البدنية وأهدافه من خالل      

 إعالنيـة يزورهـا    أو وضعه في مواقع متخصصة أو      )٢٠(استخدام البريد االلكتروني  

أعداد كبيرة من مرتادي الشبكة ثم تجمع أجوبة المبحوثين ليتم تحليلها الحقا، هـذا            

فضال عن إن االنترنت بما يوفره من مواقع تخصصية أو جماعات افتراضـية  لهـا     

 لنـوعهم أو الفئـة العمريـة يـتمكن     أوصفات مشتركة بين أعضائها وفقا لمهنهم   

فئات واالطالع على مختلف القـضايا التـي تطـرح أو           الباحث من استهداف هذه ال    

المشاكل التي يعانوها وبهذا تتوفر قاعـدة بيانـات مهمـة للعديـد مـن البحـوث             

  .)٢١(واالستطالعات

 االنترنت كذلك فرصة تكوين فريق بحثي من دول مختلفة لمناقـشة             ويوفر  

لك يمكـن  موضوع ما إذ يمكن تبادل وجهات النظر وطرح المشكالت البحثيـة وكـذ     

تبادل البحوث وأوراق العمل دون إهدار الوقت والجهد والمال، كما إن االنترنت لديه             

إمكانية وضع الدوريات والمجالت والصحف بشكل صفحات ويب على الشبكة ممـا            

  .)٢٢(يسهل استخدامها لدعم البحث العلمي

 
ختلفة يمكننا حصرها فـي  هناك استخدامات متعددة لالنترنت وفي مجاالت م       

  -:النقاط التالية

١- /          إن غالبية البنوك تستخدم االنترنت فـي أعمالهـا

  .اليومية لمتابعة البورصات العالمية وأخبار االقتصاد

٢- /    يستطيع الصحفي كتابة الموضوع ونقله بـسرعة

، كما إن االنترنـت يـوفر       )٢٣(التي يعمل بها  إلى المحررين في الصحيفة أو المجلة       

قراءة متواصلة للصحف اليومية والمجالت العلمية والثقافية والفنية يوم صـدورها           

ـ من جهة أخـرى     ، واإلفادة من موضوعاتها   كثيـرا مـن األفـراد والهيئـات        أن  ف
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والحكومات والجرائد تنشئ لها مواقع لبث األخبار،ولذا بات مـن الميـسور علـى              

النترنت أن يطلع على األخبار المحلية والعالمية دون الحاجة إلـى البحـث      متصفح ا 

سواء . يوفر له خدمة إخبارية سريعة ومريحة      -االنترنت-عن الجرائد واقتنائها،فهو  

  .منها أخبار الصحافة أو اإلذاعة والتلفزيون

٣- /          إذ أصبح باإلمكان ممارسته عبر االنترنت بعد أن تحولـت

 شركات عالمية إلى عرض منتجاتها عبر الشبكة ومن ثم إتاحتها للمـستهلكين             عدة

  .للتعرف عليها والمفاضلة بينها عن قرب

٤- /         أتاح االنترنت إمكانية حجز تذاكر الطيران وغرف الفنـادق

وتأجير السيارات وغيرها إذ تقوم بالنيابة عن الشخص بالحجز وتحويل النقود مـن        

 .)٢٤( حساب آخرحساب إلى
٥- /   تعني وضع مختلف أعمال المؤسسات وإدارات

 .)٢٥(الدولة في سياق إجراءات الكترونية محددة كالمراسالت الرسمية االلكترونية
٦-/          ومن استخداماتها يساعد االنترنت في نشر الثقافات العالميـة

ها وآثارها، نقل التكنولوجيا واستخدامها من دولة إلـى         والتعرف على تراثها وفنون   

أخرى والمشاركة في تطويرها، االستفادة من بعض التصاميم الهندسية في العمـارة    

 إلـى آخـره مـن       )٢٦(، الوصول إلى المراكز الصحية واالستفادة من منـشوراتها        

 .الخدمات الثقافية
٧- /   ات الرأي التـي تُجـرى   تشير أغلب الدراسات واستطالع

دوريا حول استخدامات االنترنت، أن عددا كبيرا من المبحرين عبر الشبكة يرتادون            

إذ يقـدم   .مواقعها بغرض الترفيه عن النفس وتمضية وقت الفراغ ولطرد الـروتين          

  .االنترنت على سبيل المثال عددا كبيرا من األلعاب االلكترونية ولمختلف األعمار
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 يوما بعـد    تتجدد وتتغير إن خدمات االنترنت في تطور مستمر وتزايد كبير           

يوم نتيجة االبتكارات الجديدة في خدماته ودوره في االستجابة لحاجـات اإلنـسان             

  -:المعاصرة إذ يقدم االنترنت الخدمات التالية

أكثر خدمات االنترنـت انتـشارا ويرجـع ذلـك        وهو من   / خدمة البريد االلكتروني    

لسهولة استخدامه وسرعة توصيله للمعلومة وهو بديل للرسائل الورقيـة وأجهـزة       

الفاكس، ومن أهم تطبيقاته في مجال الثقافة العلمية كونه وسيط بين المعلم والطالب          

ر ، فضال عن إمكانيـة إرسـال الـصو    )٢٧(في إرسال الواجبات المنزلية والرد عليها     

والوثائق الشخصية من مكان آلخر وكتابة أي محتوى أو معلومة أو استفسار يريده             

  .الشخص ويوجهه إلى الشخص المطلوب لتصل إليه في لحظات

  /      وهو برنامج على شبكة الويب العالمية تسمح للعميـل بمـشاهدة

ح يـضم   صفحات الويب مع إمكانية خزنها أو نسخها واسترجاعها، وهذا المتـصف          

  .جميع التخصصات العلمية وبأي لغة كانت
 /           وهي صفحة رقمية تسمح لصاحبها بالتعبير عن ذاته بحرية مـن

خالل سلسلة من المقاالت التي يعمل على تدوينها ويتم ترتيب المدخالت ترتيبا زمنيا      

ـ              ن وبشكل تصاعدي مع وجود نظام ألرشفة هذه المدخالت، إن هذه المـدونات يمك

استخدامها في مجال نشر المقررات الدراسـية والموضـوعات التكميليـة للمـنهج      

  .الدراسي وتمتاز بإمكانية إنشاء روابط إلى مدونات ومواقع أخرى

  /         أطلقت شركة كوكل خدمة جديدة من خالل محرك البحث

 بـسيطة ليكـون    وتعني بها مشاركة المعرفة وتتطلب عملية تسجيلkonl أسمتها

بإمكان المستخدم تدوين مقاالته من خالل محرر نصوص سهل االسـتخدام ويمكـن             

  لتدريسي جامعة الموصل ةإسهامات االنترنت في تنمية الثقافة العلمي
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االستشهاد بها ألغراض البحث العلمي إذ يمكن تثبيت اسم الكاتب وسيرته الذاتيـة             

  .)٢٨(مما يعطيها مصداقية
  /       يتم نشر مواقع شخصية ألفـراد أو لمركـز بحثـي أو

ية أو قسم علمي أو كلية  معينة أو ناد معين إلى غير ذالك من الجهات                مؤسسة علم 

على شبكة االنترنت، وفي مجال التعليم االلكتروني والبحث العلمي يمكـن اسـتثمار           

  .تلك المواقع لنشر ما لديهم من معلومات وبيانات وبحوث إلى آخره

  /        باسـتخدام   يمكن ألي مستخدم التحـدث مـع اآلخـرين 

الشاشة ولوح المفاتيح إذ تقسم شاشة الحاسوب إلى قسمين علوي وسـفلي وكـل              

متحدث يكتب ما يريد في القسم الخاص به، ويمكن إضافة عدد كبير من األشـخاص      

ويطلق على تلـك الخدمـة   . )٢٩(في وقت واحد وذلك بتقسيم الشاشة إلى عدة أقسام       

  . chatأيضا الدردشة أو الجات

لسرد الستخدامات االنترنت وخدماته البد مـن توضـيح لعالقـة           بعد هذا ا    

 تلك الخدمات في العملية التنموية التي نحتاجها فـي    أهميةاالنترنت بالتنمية  وبيان     

حياتنا اليومية في البيت والعمل والدراسة وما تساهم به هذه التقنية من دور كبيـر              

ات األخيرة أن يـسهم مـساهمة   في تثقيف اإلنسان، فقد استطاع االنترنت في السنو    

فاعلة في مجال التنمية الثقافية ونشرها على مستوى كبير بل إن مجال التنمية عبر              

االنترنت اكبر اتساعا وشمولية من أي وسيلة ثقافية أخرى وذلك بـسبب سـهولة              

التعامل معه إذ يعد وسيلة اتصال لها دور في تنمية المجتمعات والتحول إلى مجتمع              

 ذلك المجتمع الذي يستطيع إنتـاج المعلومـات والمعـارف المتطـورة             المعلومات

والوصول إليها مما يسهم في رفع كفاءة األداء وزيادة اإلنتاجية وتحـسين نوعيـة              

المخرجات من منتجات وخدمات ، فهو يتخطى كل الحواجز الرقابية والـتحكم مـن              

مجـاالت والعلـوم    جانب الحكومات واألفراد والهيئات وأصبح استخدامه في كـل ال         
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، لذلك سعت العديد من الدول لمجانية االنترنت وتخفـيض          )٣٠(بتخصصاتها المتعددة 

كلفة األجهزة وأدوات االتصال وصوال إلى الشمولية واالنتـشار وأخـذت المراكـز             

العلمية والشركات الصناعية والمؤسسات التقنية تولي كل اهتماماتها فـي تطـوير            

  .مرافق الحياةاستخدامات االنترنت في كل 

إن االستخدام األمثل لالنترنت يؤدي إلى مواكبة الحياة المعاصرة والتـأثير             

الفعال في استثمار القدرة العقلية لإلنسان المعاصر وإثراء معلوماته وتوسيع خبراته        

 كما انه يشارك في شتى العمليات الثقافية والعلميـة والتربويـة            )٣١(وزيادة معارفه 

لترفيهية البريئة مما يحدث تأثيرا في السلوك قد يـؤدي إلـى بنـاء              واإلخبارية  وا  

اتجاهات ايجابية سلوكية، لذلك دخل استخدامها واالستفادة من خدماتها من ضـمن            

مؤشرات التنمية والتقدم كما انه دخل ضمن مؤشـرات الحريـة الفكريـة وحريـة               

  .)٣٢(اإلعالم

اة حيوية فـي نـشر العلـم        وعلى مستوى الثقافة العلمية يبقى االنترنت أد        

وتدعيم البحث العلمي وتعد شبكة االنترنت البيئة المثالية لنشر التعليم وذلك لسببين            

األول هو سرعة تطور المفاهيم العلمية في التخصصات المختلفة وصعوبة مواكبتها           

باستخدام المقررات الدراسية التقليدية و الثاني هو المرونة العالية التـي توفرهـا             

ئة الرقمية في مجال اإلحاطة الشاملة بكم هائل مـن المعلومـات ، وقـد جـذب           البي

االنترنت انتباه الجامعات التقليدية  فضال عن الجامعات المفتوحة، ولم تعد بـرامج             

التعليم االلكتروني حكرا على الجامعات في الدول المتقدمة بل تعداها إلـى جامعـات        

لبرامج في تطوير المستوى المعرفي للطلبـة       الدول النامية التي أدركت أهمية هذه ا      

، من جانب آخر لن يحتاج األستاذ الجامعي مستقبال أن يقف أمـام             )٣٣(والتدريسيين

الطالب إللقاء محاضراته وال يحتاج الطالب أن يذهب إلى الجامعة بل ستحل طريقـة      

ضور التعليم عن بعد بواسطة مدرس الكتروني وبالتالي توفر على الطالب عناء الح           

إلى الجامعة، إن هذه التقنية التعليمية المستقبلية ستكون مناسـبة لـبعض الـدول              
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كما يساعد االنترنت    .النامية التي تفتقر إلى عاملي الكم والكيف في كوادر التدريس         

على توفير أكثر من طريقة في التدريس كما يوجد فيه بعـض البـرامج التعليميـة                

  .لمختلف المستويات

 االنترنت كأداة أساسية في التعليم حقق الكثير من االيجابيـات          إن استخدام 

منها إمكانية الوصول إلى اكبر عدد من الناس في مختلف أنحاء العـالم ، سـهولة                

تطوير محتوى المناهج الموجودة عبر االنترنت، تغييـر نظـم وطـرق التـدريس              

علم مـن شـانه أن       للت بوصفه مصدرا وحيدا  التقليدية إذ إن اعتماد الكتاب الجامعي       

يقلل من فرص التفاعل الفكري بين األستاذ والطالب الن الكتاب يمنع األسـتاذ مـن      

التميز في األداء ويجعل عطائه روتينيا على عكس معلومات شبكة االنترنت تحفـز             

األستاذ والطالب معا على المقارنة والتحليل والنقد مما يجعلهم شركاء في صـناعة             

، إعطاء التعليم صفة العالمية والخروج عـن اإلطـار          )٣٤(لهاالمعرفة ال مستهلكين    

المحلي، الحصول على أراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في مختلـف           

  .)٣٥(المجاالت في أي قضية علمية

وفي مجال البحث العلمي فإن عصر المعلومات اليوم يتميز بنقلة نوعية مـن حيـث       

كة وتنوع محتوياتها،هذا الحجم الهائل والمتطـور       حجم الوثائق المتوفرة على الشب    

يومياً غير مفهوم البحث واالسترجاع والوصول إلى المعلومة ليضع المـستفيد فـي    

ويمكن للباحث االشـتراك فيمـا      ، حالة انتقاء واختيار للمعلومة األكثر جدوى ونفعاً      

صل إلى  أن يFirst searchيسمى بجماعات النقاش، كذلك يمكن للباحث من خالل 

مقتنيات آالف المكتبات األكاديمية والبحثية واإلبحار في هذه الشبكة مخترقاً الحدود           

بين الدول واألقاليم في لحظات مختصرا كثيرا من الوقت ، حيث تتيح له الـشبكات               

عـد  ي  إذ .إمكانية التواصل مع وحدات المعلومات عن بعد مـن مـسكنه أو مكتبـه         

الم، حيث يدخل إليها نصوص كاملة من الكتب الجديـدة          االنترنيت أكبر مكتبة في الع    

 نشاطات النشر في سـائر      فضال عن  ألف كتاب سنوياً ،      ٤٥والبالغ عددها أكثر من     
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 يوجد صراع بين المكتبة الورقية والمكتبـة         أنحاء العالم وتجدر اإلشارة إلى أنه ال      

ل األدوار تتكامل وال    االلكترونية فمجاالت التالقي بينهما أكثر من أن تحصى مما يجع         

  .)٣٦(تتصارع

يـة  وعلى الرغم من االنجازات الكبيرة التي حققها االنترنت في مجـال تنم             

الثقافة العلمية إال انه عند االستخدام الفعلي للشبكة في مجتمعنا يواجه الباحـث أو              

التدريسي بعض الصعوبات أو العراقيل من أهمها حاجته إلـى خطـوط هـاتف أو                

حواسيب بمواصفات معينة، التوقف أثناء البحث أو التصفح أو الدرس بسبب انقطاع 

، عدم معرفة جميع أعضاء الهيئة التدريسية       التيار الكهربائي فضال عن رداءة الخط     

بكيفية استخدام هذه التقنية في البحث والتدريس و كثير من المواقع العلمية مكتوبة             

  . )٣٧(بلغات غير عربية

 
يتم في هذا المبحث عرض وتحليل إجابات المبحوثين عن األسئلة الموجهة             

ص االنترنت ودوره في تنمية ثقافتهم العلمية، ونبدأ بالبيانات العامـة           إليهم فيما يخ  

  للمبحوثين

 

  البيانات العامة للمبحوثين) ٣(جدول 

 المجموع أنثى ذكر الجنس
 ٨٠ ٣٧ ٤٣ ك
% ١٠٠ ٤٦،٣ ٥٣،٨ 

سنوات 

 الخدمة
٥ ٥-١-

١٠ 
١٠-

١٥ 
٢٠ ٢٠-١٥-

٢٥ 
٢٥ 

 فأكثر
 المجموع

 ٨٠ ١٦ ٥ ١٠ ١٩ ٢٤ ٦ ك
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% ١٠٠ ٢٠ ٦،٢ ١٢،٥ ٢٣،٨ ٣٠ ٧،٥ 
اللقب 

 العلمي
مدرس 

 مساعد
أستاذ  مدرس

 مساعد
 المجموع أستاذ

 ٨٠ ٥ ٢٢ ٢٦ ٢٧ ك
% ١٠٠ ٦،٢ ٢٧،٥ ٣٢،٥ ٣٣،٨ 

 المجموع دكتوراه ماجستير الشهادة
 ٨٠ ٣٥ ٤٥ ك
% ١٠٠ ٤٣،٧ ٥٦،٣ 
 

 /     عينة من الذكور يقابلهـا  من أفراد ال% ٥٣،٨ أنتبين من الجدول السابق

  .من اإلناث وهي نسب متقاربة% ٤٦،٣نسبة 

 /             تنوعت العينة من حيث عدد سنوات الخدمة فـي الجامعـة فقـد

شملت العينة جميع الفئات ممن لديهم خدمة قليلة ومتوسطة وكبيرة كما موضح في             

 ١٠ إلـى    ٥ن  الجدول السابق وقد بلغت أعلى نسبة لمن لديهم خدمة تتـراوح بـي            

 ٥ إلى   ١ممن لديهم خدمة بين     % ٧،٥، أما اقل نسبة فكانت      %٣٠سنوات إذ بلغت    

 العينة لديها خبرة كبيرة في مجال التـدريس والبحـث العلمـي           أن سنوات مما يدل  

لطول فترة خدمتها الجامعية، إن هذا التنوع في سنوات الخدمة يعطي من جانب آخر          

مريـة شـابة وكبيـرة ولكـل فئـة توجهاتهـا            انطباعا بان العينة تشمل فئـات ع      

  .واستخداماتها لالنترنت

 /         هناك أربع ألقاب علمية يحملها التدريـسي العراقـي هـي علـى

التوالي مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، وعينتنا ضمت جميع األلقاب           
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تاذ المـساعد   العلمية وبنسب متقاربة للمدرس المساعد والمدرس وبنسبة اقل لألس        

  .واألستاذ وهذا مطابق لواقع مجتمع البحث

 /       على شهادة عليـا  التدريسي في الجامعات العراقية البد أن يكون حاصال 

ماجستير أو دكتوراه، وفي عينتنا بلغت نسبة الحاصلين على شهادة الماجستير من            

ـ         % ٥٦،٣التدريسيين   ت نـسبتهم   أما الحاصلين على شهادة الـدكتوراه فقـد بلغ

٤٣،٧.%  

 
قبل الولوج إلى تفاصيل االنترنت ودوره في تنمية الثقافة العلمية البد مـن               

توجيه أسئلة تمهيدية عن االنترنت للمبحوثين عن استخدامه وفي أي مكان يستخدم            

  ومدى معرفتهم باالستخدام إلى أخره

  

 

  يبين مدى توفر خط االنترنت عند التدريسي ومكان وجود الخط) ٤(جدول 

هل يتوفر للتدريسي خط 

 انترنت
 % ك **أين يتوفر الخط % ك

 ٦٢،٥ ٤٥ في الجامعة ٩٠ ٧٢ نعم
 ٥٨،٣ ٤٢ في المنزل ١٠ ٨ ال

 ١٠٠ ٨٠ المجموع ٩،٧ ٧ على الهاتف النقال
 ١،٤ ١ مقاهي االنترنت

  . المئوية بقسمة تكرار كل فقرة على عدد الذين أجابوا بنعماستخرجت النسبة**

منهم % ٩٠عند سؤال المبحوثين إن كان يتوفر لديهم خط انترنت أم ال أجاب                   

 لالنترنـت  أن وهي نسبة عالية تدل علـى   هبتوفر خط انترنت يستطيعون العمل علي     

رت للكليـات والمراكـز   دور في حياة هؤالء ومنها حياتهم العلمية،  فالجامعة قد وف         
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البحثية خطوط انترنت للتدريسيين والطلبة وهناك شركات انترنت تعمل على تزويـد       

 التقنية الحديثة وفـرت     أن  عن المنازل باالنترنت من خالل اشتراكات شهرية فضال      

االنترنت للجميع عن طريق الهواتف النقالة المتطورة وال ننسى مقـاهي االنترنـت             

منها يتوفر لديهم خـط     % ٦٢،٥كن العامة، وبالنسبة لعينتنا كانت    المنتشرة في األما  

يتوفر لديهم خط انترنت في المنـزل، أمـا          % ٥٨،٣االنترنت عن طريق الجامعة و    

 أما مقاهي االنترنت فنسبتها قليلة جدا بلغـت  ٩،٧على الهاتف النقال فكانت النسبة      

لى مقاهي االنترنت وقـد      التردد ع  و تدريسيي الجامعة قليل   أنمما يدل على     % ١،٤

  . كان لبعض التدريسيين خط انترنت في أكثر من مكان أي في الجامعة والمنزل مثال

 
بعد سؤال المبحوثين عن وجود خط االنترنت من عدمه البد من سؤالهم إن               

 تقنيـة حديثـة     بوصـفه ن االنترنت    أل ؟ه أم ال  كانت تتوفر لديهم المعرفة باستخدام    

متطورة تحتاج إلى قدر من المعرفة بكيفية االستخدام األمثل والصحيح لكي تتحقـق             

الفائدة منه فاالنترنت يوفر خدمات متعددة وهناك من التدريسيين من لديهم القـدرة             

م البريـد  على التعامل بسالسة مع جميع تلك الخدمات لمعرفتهم مثال بطريقة استخدا         

االلكتروني ومعرفتهم كذلك بكيفية سحب ما يحتاجوه مـن االنترنـت مـن بحـوث               

ودوريات وهم يتعاملون مع المنتديات ويشتركون فيها ويشاركون بنتاجـاتهم مـن            

خاللها فضال عن المشاركة في الدوريات والمجالت العلمية عـن طريـق االنترنـت        

 معـرفتهم باسـتخدام     أنت وخدماته إذ    وهكذا فهم يجيدون اإلبحار في عالم االنترن      

، أما النسبة األكبـر     %٣٧،٥االنترنت معرفة كلية وقد بلغت نسبتهم في عينة بحثنا          

فكانت معرفتهم باستخدام االنترنت معرفة جزئية فقد يستخدمونه للمراسلة فقـط أو            

 تدريـسي جامعـة الموصـل        أن وهذا يعني % ٦٢،٥للتصفح أو غير ذلك وبنسبة      

أكثر طبقات المجتمع ثقافة وتواصال مع العلم والتطور يحتاجون إلـى            من   بوصفهم

مزيد من الخبرة والتواصل مع االنترنت وهذا ال يحصل إال إذا كانت الجامعة لـديها               

القدرة على أن توفر جهاز حاسوب وخط انترنت خاص لكل تدريسي لكي يتمكن من              
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تية عن طريق التجربة والخطأ     التفاعل معه بيسر ويكتسب المعرفة إما بمحاولته الذا       

 معرفتهم  أنمنهم  % ٦٢،٥وهذا ما أكدت علية النسبة األكبر من التدريسيين إذ ذكر           

باالنترنت كانت عن طريق المحاولة الذاتية في حين اسـتعان آخـرون باألصـدقاء              

والمعارف أو الدورات التدريبية التي يقيمها مركـز الحاسـوب واالنترنـت وكليـة         

) ٥(ياضيات وعلى مرات متكررة من السنة وكما موضح في الجدول           الحاسبات والر 

  .ة لحصولهم على المعرفة بكيفية االستخدامقوقد استعان البعض بأكثر من طري

  يبين مدى معرفة التدريسي باستخدام االنترنت وطريق اكتساب تلك المعرفة) ٥(جدول 

المعرفة باستخدام 

 االنترنت
طريق اكتساب  % ك

 المعرفة
 % ك

 ٦٢،٥ ٥٠ المحاولة الذاتية ٣٧،٥ ٣٠ معرفة كلية
 ٤٣،٨ ٣٥ األصدقاء والمعارف ٦٢،٥ ٥٠ معرفة جزئية

 - - ليس لدي معرفة
 ١٠٠ ٨٠ المجموع

 ٢٠ ١٦ دخول دورة تدريبية
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  نترنت وما هي معوقات االستخداميبين فترات استخدام التدريسي لال) ٦(جدول 

 م.ت % ك ***معوقات االستخدام % ك فترات االستخدام
االنقطاع المتكرر للتيـار     ٤١،٢ ٣٣ يومي

 الكهربائي
١ ٤٦،٨ ٣٧ 

متقطع عند 
 الحاجة

ال يتوفر لدي المهـارات      ٥٧،٥ ٤٦
 الكافية لالستخدام األمثل

٢ ٢٦,٦ ٢١ 

ندما ال يتوفر لدي الخط ع     ١،٣ ١ ال استخدمه
احتاجه ألني مشترك فيـه     

 مع اآلخرين

٣ ٢٤،١ ١٩ 

ــة   ــادتي اللغ ــدم إج ع
 االنكليزية

 ١٠٠ ٨٠ المجموع ٤ ١٨،٩ ١٥

حدوث مشاكل شخصية 
 لكثرة استخدامي االنترنت

٥ ٦،٣ ٥ 

استخرجت النسبة المئوية بقسمة تكرار كل فقرة على الذين أجابوا باالستخدام اليومي       ***
  ٧٩دهم والمتقطع والبالغ عد

  

وعند سؤال التدريسيين إن كانوا يستخدمون االنترنت بشكل يومي أو عنـد          

% ٥٧،٥الحاجة أو ال يستخدمونه مطلقا أجاب أكثر من نصف أفراد  العينة وبنسبة              

 يستخدمونه بشكل متقطع عند حاجتهم إلى إعداد مادة لمحاضرة أو اسـتخراج             أنهم

% ٤١،٢ريد االلكتروني إلى آخره، أما      مادة لبحث علمي أو للمراسلة عن طريق الب       

من التدريسيين فكان استخدامهم لالنترنت يومي ويرجع ذلك لحاجتهم الفعليـة  لـه         

لتواصلهم مع طلبتهم أو قد يستخدمونه للتسلية وقد يصل بالبعض إلى حد اإلدمـان              

  .على استخدامه بينما كان تدريسي واحد فقط من العينة ال يستخدم االنترنت مطلقا

واستخدام االنترنت كأي استخدام آخر يظهر فيه معوقات لـذلك االسـتخدام              

وفي عينتنا كانت معوقات استخدام االنترنت مبينة في الجدول الـسابق، فقـد كـان         

المعوق األكثر شيوعا وانتشارا هو االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إذ إن انقطاع             

اع المادة المقروءة أو المحملة فـضال       الكهرباء يؤدي في كثير من األحيان إلى ضي       

عن عدم عودة الكهرباء بسرعة يؤدي إلى الضجر من اسـتخدام االنترنـت، هـذا               
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باإلضافة إلى أن خطوط االنترنت التي تعتمدها جامعـة الموصـل ونتيجـة لـزخم               

االستعمال تعاني من ضعف الخط ورداءته وانقطاعه في كثير مـن األحيـان، أمـا               

التسلسل فكان عدم توفر المهارات الكافية الستخدام االنترنت فقد         المعوق الثاني في    

 لعـدم  وذلكال يستطيع التدريسي إرسال بحث أو صور عن طريق البريد االلكتروني           

امتالكه تلك المعرفة والمهارة، أما المعوق األخر فيتمثل بان الجامعة تـوفر قاعـات    

يع لكن قد يكون عددها قليـل  خاصة لالنترنت وخطوط يمكن استخدامها من قبل الجم 

، ال تستوعب حجم اإلقبال على االنترنت وقد يكون محددا بوقت محدد مما يعد معوقا             

حتى على مستوى المنزل يكون خط االنترنت لجميع أفـراد األسـرة ممـا ال يتـيح      

المجال للشخص الستخدامه متى وكيف شاء، ويمكن متابعة المعوقات األخرى مـن            

 مبحوثين أجابوا بوجود أكثر من معوق أجـاب         أنلى الرغم من    الجدول السابق، وع  

 من أفراد العينة بأنهم ال يعانون من أي معوق في استخدام خط االنترنت وعموما               ٧

يمكن القول إن هذه المعوقات تعني معوقات في طريق تنمية الثقافة العلميـة عـن               

  .طريق االنترنت للتدريسي

 

 ا تخصـصي  ا علمي ا إن استخدامات االنترنت عديدة ومتنوعة منها ما يكون استخدام        

في مجال معين كأعداد مادة لمحاضرة علمية أو تصحيح إجابات طلبة أو اختبـارهم              

أو االستعانة بمعلومة تفيد بحثا علميا إلى غير ذلك، من جهـة أخـرى لالنترنـت                

لثقافة العامة أو للتسلية أو لـسماع       استخدامات غير علمية فقد يستخدمه الشخص ل      

 أفرادا في   وصفهماحدث األخبار العالمية إلى غير ذلك وتدريسيوا جامعة الموصل وب         

المجتمع البد أن يكون لديهم استخدام علمي وغيـر علمـي لالنترنـت، ولمعرفـة               

االستخدام األكثر تكرارا وشيوعا قمنا بتوجيه سؤال إلى المبحوثين ضم في فقراتـه             

 خيارات لإلجابـة    ٣ االستخدامات العلمية وغير العلمية ووضعنا أمام كل فقرة          اغلب

هي استخدمه كثيرا واستخدمه أحيانا وال استخدمه ثم استخرجنا الـوزن الرياضـي             
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لكل فقرة لنصل بالنهاية إلى االستخدامات األكثر شيوعا عند العينة وكانت النتـائج             

  كما في الجدول التالي

  االت االستخدام العلمي وغير العلمي لالنترنتيبين مج) ٧(جدول
استخدمه  مجال االستخدام

 كثيرا
استخدمه 

 أحيانا
ال 

 استخدمه
الوزن 

 الرياضي
 ٩٠،٤ ١٣ ٤٥ ٢٢ إلعداد مادة لمحاضرة علمية

 ٥٢،٩ ٣٦ ٤١ ٣ للتسلية وقضاء الوقت
لسماع األخبار ومواكبة األحداث 

 العالمية
٥٨،٣ ٢٥ ٥٠ ٥ 

 ٥٣،٨ ٤٢ ٢٧ ١١ لة الجويةللتعرف على الحا
للحصول على معلومة تفيد لبحث 

 علمي
٩٠،٨ ٣ ١٦ ٦١ 

للتواصل العلمي مع اآلخرين في 

 مجال التخصص
٦٦،١ ٢١ ٣٤ ٢٥ 

 ٣٧،٩ ٧٠ ٩ ١ للتجارة ومعرفة أسعار البورصة
 ٧٤،١ ٧ ٤٨ ٢٥ لتطوير المنهج العلمي

 ٧٦،٣ ٤ ٤٩ ٢٧ للثقافة العامة
 ٤٢،٩ ٦٠ ١٧ ٣ للتواصل مع الطلبة

 ٦٤،٦ ٢٦ ٣٢ ٢٢ للمشاركة في المؤتمرات والندوات
 ٦٥،٤ ٢٥ ٣٣ ٢٢ لنشر بحوث أو مقاالت

 ٦٠ ٢٦ ٣٧ ١٧ للتواصل مع األصدقاء واألقارب
  

للحصول على معلومة تفيـد     ( أعلى وزن في االستخدام كان لفقرة        أنإذ تبين          

ى التوالي وهذان استخدامان    عل) إلعداد مادة لمحاضرة علمية   (و فقرة   ) لبحث علمي 
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 لالنترنت دور كبير في تنميـة وإثـراء المعرفـة العلميـة     أنعلميان مما يدل على   

لألستاذ الجامعي تلتها وكما واضح في الجدول االستخدامات العلمية األخرى ولكـن            

بوزن رياضي اقل مثل نشر البحوث والمقاالت والمشاركة في المؤتمرات والنـدوات          

  .ج العلمي والتواصل مع الطلبة والذي حصل على اقل وزن رياضي وتطوير المنه

 أساتذة جامعة الموصل متلقين جيـدين للمعرفـة         أنإن هذه النتائج تدلنا على           

الجاهزة القادمة عن طريق االنترنت التي يوظفونها في بحـوثهم ومحاضـراتهم إال             

نترنت عن طريق التفاعل فيه    المشاركة في صنعها أو الدخول إلى عالم اال        وإنهم قليل 

  .مع اآلخرين بكتابة مقاالت او المشاركة بالمنتديات وما إلى ذلك

 
 عددا كبيرا من الخدمات مثل خدمـة الـدخول إلـى            هيقدم االنترنت لمتلقي    

لكترونـي  المكتبات االفتراضية وخدمة االشتراك في المنتـديات وخدمـة البريـد اال       

وغيرها ولهذه الخدمات دور كبير في إثراء وتطوير وتنمية األفكار والثقافة العلمية            

للشخص، ولمعرفة أكثر تلك الخدمات إفادة ألساتذة جامعة الموصل يمكـن متابعـة             

  األوزان الرياضية المستخرجة في الجدول التالي

  األفكار والمعرفة العلميةيبين خدمات االنترنت واالستفادة منها في تنمية ) ٨(جدول 
استفادة  الخدمات

 كبيرة
استفادة 
 متوسطة

ال 
 الوزن الرياضي استفادة

 ٦٣،٣ ٢٨ ٣٢ ٢٠ الدخول الى المكتبات االفتراضية
 ٥١،٧ ٣٩ ٣٨ ٣ االشتراك في المنتديات

 ٧٨،٧ ٩ ٢٤ ٤٧ البريد االلكتروني
 ٤٩،٦ ٤٦ ٢٩ ٥ )الجات(المحادثة 

 ٩١،٣ ٤ ١٣ ٦٣ لميةتحميل البحوث والكتب الع
 ٧٩،٦ ١١ ٢٧ ٤٢ التصفح في مجاالت المعرفة

استخدام االنترنت دون التقيد 
 بوقت

٧٠ ١٤ ٤٤ ٢٢ 

 أكثر خدمة استفادت منها عينة البحث هي خدمة تحميل الكتب والبحـوث  أنإذ تبين  

العلمية إذ غالبا ما يعرض عن طريق االنترنت كتبا وتنشر بحـوث علميـة حديثـة          

  لتدريسي جامعة الموصل ةإسهامات االنترنت في تنمية الثقافة العلمي
 



 >>  

  

)١٧٩( 

 

معلومات ال تتوفر في مكتبات الجامعة لذا يقوم التدريسي بتحميلها علـى            وحقائق و 

الفالش أو أقراص ليزرية لغرض االستفادة منها الحقا كمصدر علمي، تالهـا فـي              

االستفادة خدمة التصفح وخدمة البريد االلكتروني وبأوزان متقاربة أما اقل األوزان           

نتديات وهما خدمتان تمـيالن إلـى       فكانت لخدمة المحادثة وخدمة االشتراك في الم      

  .االستخدام غير العلمي أكثر من االستخدام العلمي

إن هذا الجدول يؤكد إن هناك استخدامات متعددة لخدمات االنترنت يـستفاد        

منها التدريسي  في تنمية مهاراته وإمكاناته العلمية وان اختلفت وتفاوتـت نـسب              

  .اإلقبال واالستفادة من خدمة وأخرى

 
 الطريق التقليدي الذي كان يوصل الطالب واألستاذ ألخذ مـا   أنمن المعلوم     

يحتاجه من معرفة ومهارة هو الكتاب أو البحث أو المقالة المطبوعة التي غالبا مـا           

طور العلمي والتقني يجدها متوفرة في المكتبات العامة أو مكتبته الشخصية، وبعد الت      

وشيوع االنترنت ظهر منافس للمكتبة في إيصال العلم إلى المتلقي، واخـذ االثنـان              

يعمالن معا ولكن إذا أردنا أن نعرف وجهة نظر عينتنا في أي الوسيلتين تفضل في               

  )٩(الحصول على المعرفة، يمكننا متابعة بيانات الجدول 

  معرفي المكتبات أم االنترنتيبين أيهما أفضل في المجال ال) ٩(جدول 

 % ك جهة التفضيل
 ٧،٥ ٦ المكتبة
 ٣٠ ٢٤ االنترنت

 ٦٢،٥ ٥٠ االثنان معا
 ١٠٠ ٨٠ المجموع

تفضل % ٩٢،٥  فرد من أفراد العينة أي ما نسبته       ٧٢من الجدول السابق يتضح إن    

منهم يفضلونه كليا دون الرجوع إلى المكتبة وخاصة ذوي         % ٣٠استخدام االنترنت   

 تـستعين بالمكتبـة     أنختصاصات العلمية، إال أن أكثر من نصف العينة تفـضل           اال

  مرح مؤيد حسن. م
 



 >>  

  

)١٨٠( 

 

إذ لكل مزاياه وعيوبـه،     % ٦٢،٥واالنترنت معا في الحصول على المعلومة وبنسبة      

فاالنترنت يعطينا الحداثة في المعلومة والتنوع في مـصادرها إال انـه فـي بعـض       

يحتاج العمـل علـى االنترنـت       األحيان تكون المعلومة غير موثوق بها علميا وقد         

الجلوس أمام شاشة الحاسوب لوقت طويل مما يرهق النظر ويتعـب الجـسد لـذا               

يستعين التدريسي بالمصادر المتوفرة في المكتبة أيضا للتنويع وألنه اعتاد وأجـاد            

إن . استخدامها واغلبها مصادر علمية موثوق بها إال أن الحداثة ال تتوفر فيها دائما            

ة تؤكد إن لالنترنت دور في الحصول على المعلومـة وتنميـة المعرفـة              هذه النتيج 

  .والثقافة العلمية إال أنه غير كاف لوحده للكثير من مستخدميه

 
هناك مجموعة من الخبرات والمهارات والمشاركات إذا حققها التدريـسي             

 لالنترنت دور في تنمية ثقافته العلميـة،        أن مع االنترنت يعني ذلك      من خالل تعامله  

لذا قمنا بعرض مجموعة من الفقرات لإلجابة عنها من قبل المبحوثين لنتعرف على             

  مساهمات االنترنت في التنمية العلمية وفي أي المجاالت تفوق

  )١٠(جدول

   الجامعييبين مساهمات االنترنت في تنمية الثقافة العلمية لألستاذ

 م.ت % ك إسهامات االنترنت
زيادة اطالعك على البحوث المنجزة في مجال 

 التخصص
١ ٨٧،٥ ٧٠ 

اغناء مكتبتك الشخصية بكتب أو بحوث أو مقاالت 

 عن طريق االنترنت
٢ ٧١،٣ ٥٧ 

 ٣ ٦١،٣ ٤٩ تحديث معلوماتك في مجال علمي معين
 ٤ ٥٣،٨ ٤٣ تحسن في بحوثك المنجزة

 ٥ ٥٢،٥ ٤٢ تمر أو ندوة محلية أو دوليةالمشاركة في مؤ
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شعورك بضرورة استخدام االنترنت حتى لو توفرت 

 لديك المادة العلمية
٦ ٥١،٣ ٤١ 

 ٧ ٥٠ ٤٠ تقوية لغتك االنكليزية من خالل كثرة االستخدام
التعرف على أساتذة وأشخاص جدد من ضمن 

 اختصاصك العلمي
٨ ٤١،٣ ٣٣ 

 عن معلومات ال الحصول على إحصاءات أو وثائق

 تتوفر في بلدك
٩ ٣٨،٨ ٣١ 

 ١٠ ٣١،٣ ٢٥ زيادة عالقتك مع أفراد من نفس اختصاصك العلمي
نشر بحث أو مقال في دوريات عراقية أو عربية أو 

 أجنبية
١١ ٣٠ ٢٤ 

 ١٢ ٢٣،٨ ١٩ قلة اعتمادك على المصادر المكتبية
 ١٣ ٢٢،٥ ١٨ تغير في طريقة أو أسلوب عرضك للمحاضرة

 ١٤ ١٠ ٨ لك مجال التعليم عن بعد كمحاضر أو طالبدخو
ـ       أنفمن خالل الجدول السابق يمكن القول              لت ص هناك عددا من الفقرات قد ح

على نسب عالية وأخرى كانت نسبها متوسطة ، في حين إن فقـرات أخـرى قـد                 

حصلت على نسب متدنية وحسب التسلسالت المرتبية المبينة في الجـدول، وعنـد             

ة الفقرات التي حصلت على المراتب الثالثة األولى نجدنا أمام الحقيقة التـي             مالحظ

توصلنا لها مسبقا وهي إن االستفادة األكبر من االنترنت في جامعتنا متمثلـة فـي               

 من االنترنت بصورة جاهزة ونسبة المشاركة فـي صـنع           اإلفادة العلمية والمعرفية  

هم عالقة بالمعرفة العلمية تكون بنـسبة       العلم ونشره والتفاعل مع اآلخرين الذين ل      

لرغم من انتشار هذا النوع من التعلـيم        فعلى ا اقل، أما دخول مجال التعليم عن بعد        

عالميا إال انه في مجتمعنا ال يحظى باالعتراف الرسـمي غالبـا وتبقـى الطريقـة                
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التقليدية هي السائدة حتى في طريقة عرض المحاضرة فقد حصل التغيير فيها على             

  %.٢٢،٥نسبة 

 
مثلما لالنترنت مزايا تساهم في اغناء المعرفة العلمية لألستاذ الجامعي نجد             

إن فيه بعض السلبيات تعد معوقا لتنمية الثقافة العلمية للتدريسي، وفـي الجـدول              

  جابات المبحوثين إدراج ألبرز تلك السلبيات وترتيبها حسب إاألتي

  يبين سلبيات االنترنت في تنمية الثقافة العلمية) ١١(جدول 

 م.ت % ك سلبيات االنترنت
 ١ ٦٥ ٥٢ تكرار لنفس المعلومة في أكثر من موقع
 ٢ ٤٥ ٣٦ وجود سرقات علمية لبحوث أو مقاالت

 ٣ ٣٧،٥ ٣٠ اإلرهاق الجسدي والتعب الفكري
 المجـال الـذي   قلة المعلومات العلمية الرصينة فـي    

 احتاجه
٤ ٢٣،٨ ١٩ 

 ٥ ١٢،٥ ١٠ اإلدمان على استخدام خط االنترنت
حصول تناقض معرفي بين ما كنت تعرفه وبـين مـا    

 موجود من معلومات على االنترنت
٦ ٧،٥ ٦ 

فقد يدخل الباحث عند بحثه عن موضوع ما كلمات مفتاحيه وإذا به أمام كم من                 

مرات عديدة تحت نفس العنوان، أو إن العنوان مختلـف          النتائج الكثير منها مكرر ل    

وتتكرر أجزاء من نص موجود في موقع سابق لكاتب آخر مما يـدل علـى وجـود                

سرقات علمية قد تؤدي ببعض األساتذة إلى العزوف عن نشر أي مقالة أو بحث عن        

طريق االنترنت خوفا من سرقة المادة العلميـة فـضال عـن ذلـك إن كثيـر مـن               

 تكون مجهولة المؤلف أو الكاتب أو تصدر عن مواقع تجاريـة غيـر              اتضوعالمو
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رصينة علميا، من جهة أخرى قد يؤدي االستخدام الزمني الكبيـر لالنترنـت إلـى               

  .اإلدمان عليه فضال عن ما يولده من إرهاق جسدي وفكري وتعب للنظر

 

ـ         - ١ تاذ الجـامعي فـي جامعـة       إن لالنترنت إسهام في تنمية الثقافة العلمية لألس

الموصل وقد ظهر هذا اإلسهام بشكل واضح من خالل اعتماد التدريسي علـى             

الخدمات التي يوفرها االنترنت في إيصال المعلومات العلمية الجاهزة والحديثـة   

  .إلى المتلقي كالتصفح والتحميل

معي فـي   ظهر لالنترنت إسهام اقل  بالنسبة لتنمية الثقافة العلمية لألستاذ الجا           - ٢

ما يكتبه من بحوث أو مقاالت أو       جامعة الموصل في مجال قيام التدريسي بنشر        

 وكـذلك فـي مجـال        االلكترونية  الدوريات والمنتديات والمواقع   مشاركات في 

في المؤتمرات والندوات العالميـة أو المحليـة مـن خـالل            المشاركة الفاعلة   

  .اللكتروني والمنظمين عن طريق البريد ا التواصل بين األستاذ

إن معظم أفراد العينة يتوفر لديها خطوط انترنت سواء التي وفرتها الجامعة من           - ٣

خالل قاعات االنترنت المنتشرة في الكليات والمراكز البحثية أو بشكل شخـصي   

  .في المنزل أو على الهاتف النقال

إن أكثر من نصف العينة لديها معرفة جزئية وليـست كليـة بجميـع خـدمات            - ٤

نت ومهارات استغالل تلك الخدمات، وان أكثر من نـصف العينـة كـذلك              االنتر

اعتمدت على نفسها في اكتساب تلك المعرفة عن طريـق المحاولـة والخطـأ              

واعتمد آخرون على األصدقاء والمعارف وآخرون على الدورات التدريبية وهم          

النسبة األقل في حين استعان البعض بأكثر من وسـيلة للحـصول علـى تلـك      

 .معرفةال
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 استخدامه عند النسبة األكبـر       أن إن معظم أفراد العينة يستخدمون االنترنت إال       - ٥

كان متقطع وعند الحاجة فقط واكبر معوق واجههم في االستخدام هو انقطـاع             

 .التيار الكهربائي المستمر

استخدام االنترنت عند تدريسيي الجامعة هو استخدام علمي بالدرجـة األولـى             - ٦

ليم والبحث العلمي كما لهم استخدامات أخـرى غيـر علميـة            وفي مجالي التع  

 .للتسلية مثال ولكن بدرجة اقل

إن اكبر خدمة استفادت منها العينة من االنترنت لتنمية ثقافتها العلميـة هـي               - ٧

 .خدمة تحميل البحوث والكتب العلمية

أكثر من نصف العينة يفضلون االنترنت والمكتبة معـا فـي الحـصول علـى                - ٨

 .التي تنمي معرفتهم وثقافتهم العلميةالمعلومة 

 زيـادة   هـي من أهم ايجابيات االنترنت في تنمية  الثقافة العلمية للتدريـسي             - ٩

اطالعهم على البحوث المنجزة في مجال التخصص واغناء مكتبتهم الشخـصية           

 .بالبحوث والكتب والمعلومات المسحوبة من االنترنت
لثقافة العلمية للتدريـسي هـو ضـياع         من ابرز سلبيات االنترنت في تنمية ا       -١٠

الوقت في البحث عن معلومة مكررة نصا عند أكثر من كاتب وفي أكثـر مـن                

 .موقع 
 

ضرورة قيام جامعة الموصل بتوفير أجهزة حاسوب وخطوط انترنت داخل غرف           -١

التدريسيين مع تحسين كفاءة الخط المستخدم وزيـادة سـرعته لكـي يـتمكن          

دريسي من االستفادة من خدمات االنترنت بشكل متواصـل ومكثـف وبهـذا           الت

يخلق الرغبة للتدريسي في استغالل االنترنت لتنمية ثقافته العلمية سـواء فـي    

  .مجال للبحث العلمي أو في مجال التعليم االلكتروني مع طلبته
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كـي يخـرج    تطوير عمل الدورات التدريبية للتعلم على االنترنت وإطالة مدتها ل     -٢

خريج الدورة التدريبية بقدرة فعلية على التعامـل مـع االنترنـت وتخـصيص       

وحدات تدريبية خاصة لغرض تدريب األساتذة على تنمية مهاراتهم في كيفيـة            

استخدام االنترنت ألغراض البحث العلمي ووحـدات تدريبيـة أخـرى لتنميـة            

وني وبهذا نحقق تنمية    مهاراتهم على استخدام االنترنت ألغراض التعليم االلكتر      

  .علمية للتدريسي

 االهتمام بدراسة االنترنت في مادة الحاسوب التي تقدم إلـى طلبـة المراحـل               -٣

األولية حتى يتمكن الطالب من التعامل بحرية مع االنترنت وبهذا يسهل للطالب            

واألستاذ معا إمكانية استغالل االنترنت في مجال التعليم االلكتروني وبهذا نحقق           

  .تنمية تعليمية ونتجاوز التعليم التقليدي

 تحفيز األساتذة المستمر على االتجاه إلى التعلـيم االلكترونـي ولـو بـصورة              -٤

مساعدة لألسلوب التقليدي وتحفيزهم على االستفادة من خدمات االنترنت فـي           

يجري العمل حاليا على تشجيع األساتذة على االستفادة مـن مـا     (البحث العلمي 

)  المكتبة االفتراضية العراقية واالستعانة من مصادرها في بحـوثهم         موجود قي 

وهذا التشجيع يقلل الهوة بيننا وبين الشعوب األكثر استفادة من االنترنت وبهذا         

  .نحقق تنمية علمية

نشر بحوثهم ونتاجهم العلمي عبر االنترنت      في  ركة  ا المش على حث التدريسيين    -٥

  .رفة وليس مستهلكين لها فقطيكونوا مساهمين في إنتاج المعل
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