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تناول هذا البحث القاء المزيد من الضوء على المنهج العلمـي االكـاديمي               

يخية وطروحاته في مجال البحث التاريخي فـي        للدكتور العلي، فضالً عن اراءه التار     

تاريخ العرب قبل االسالم وبعده، وجهوده العلمية في تخريج الـدفعات مـن طلبـة               

الدراسات العليا والمشاركة في الندوات والمؤتمرات، واصدار المؤلفات التاريخيـة،          
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conferences, and issuing publications historical being one of the 

leading historians in Iraq during the twentieth century. 

 
       يعد األستاذ الدكتور أحمد صالح العلي من أبرز الشخصيات األكاديمية العراقية        

التي أسهمت في إثراء المكتبة الوطنية والعربية بالمنجز العلمـي التـاريخي، علـى     

صعيد المؤلفات والبحث والمشاركات الفعالة في الندوات والمـؤتمرات أو األنـشطة            

فادت من أبحاثه أجيال عدة متعاقبة من المؤرخين، وهو أحد أهـم         المختلفة، وقد است  

المؤرخين العرب في القرن العشرين، كما يجمع البعض عليـه، وهـو مـن طـراز                

عبد العزيز الدوري، لذلك فإن أبحاثه ودراساته تحتـاج إلـى دراسـة             . د.المؤرخ أ 

مـن الجيـل األول     مستمرة ومتتالية كونها في مجملها ريادية المنجز، بوصفه رائداً          

للمؤرخين العرب المحدثين، وستظل مؤلفاته ودراساته مراجع علمية تشكل منهجيـة      

واضحةً، في إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالمي، وهو الرائد في هذا المجال علـى        

  . ضوء منهجه

    إن الجامعات ومراكز الدراسة التي قضى بها مدة من الزمن والمناصـب التـي              

لندوات والحلقات والمؤتمرات التي شارك فيهـا وأسـهم بفاعليـة فـي             شغلها، وا 

مسارها، عزز كل ذلك عالقاته كباحث ومؤرخ متميز مجتهد بعدد كبير ممن ساهموا             

  . في كتابة تاريخنا المعاصر

      وقد زامل في حياته ألمع رجال السياسة واالقتصاد والعلوم مثلما تتلمذ على يد             

  )١(.كر فضلهم العلمي وجهدهم وتميزهم وتأثيره بهمخيرة األساتذة اذ يذ

       ولد صالح أحمد العلي في مدينة الموصل وأنهى فيهـا دراسـته االبتدائيـة               

مـارس  . ١٩٣٧والمتوسطة، ودرس في دار المعلمين االبتدائية وتخرج فيها سـنة          

نـال   و ١٩٣٩التعليم االبتدائي لمدة سنتين والتحق بدار المعلمـين العاليـة سـنة             

 والتحق بكلية اآلداب، جامعة القـاهرة،    ١٩٤٣الليسانس في العلوم االجتماعية سنة      

وحصل على الليسانس في التاريخ بدرجة الشرف، ومنح جائزة جالل الصادق التـي           
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والتحق بجامعة اكسفورد في بريطانيـا نـال فيهـا    ١٩٤٥تمنح للمتخرج األول سنة  

 في كلية اآلداب العلوم في بغداد سـنة          و عين مدرساً   ١٩٤٩شهادة الدكتوراه سنة    

، وحصل  ١٩٥٥ وإلى مرتبة أستاذ سنة      ١٩٥١ورقي إلى أستاذ مساعد سنة      ١٩٤٩

على تفرغ علمي لمدة سنة في جامعة هارفارد في الواليات المتحدة، وأصبح عميـداً      

 ١٩٦٨-١٩٦٣لمعهد الدراسات اإلسالمية العليا بجامعة بغداد، للفترة بـين سـنتي        

. ١٩٩٥ إلى سـنة     ١٩٧٨ي المجمع العلمي، ورئيساً للمجمع العلمي سنة        وعضواً ف 

واختير عضواً في المجاميع العلمية العربية، وعضواً في الجمعية االركيولوجية فـي            

الهند، وعضواً في المعهد اإلسباني العربي في مدريد، وشارك في عدد كبيـر مـن                

يخ العراقـي وفـي جميـع       اللجان المشكلة في العراق، لبحث شؤون تدريس التـار        

ومعظم مـؤتمرات التـاريخ     . الندوات والمؤتمرات التاريخية التي نظمت في العراق      

االنكليزيـة  : واالستشراق في دول العالم، وقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات عدة منهـا           

واليابانية، وعرف باهتمامه بتاريخ اإلسالم والتاريخ االقتصادي واالجتماعي العربي،         

سـنة  ) الموصـلية (تمامه هذا منذ كان طالباً وظهرت مقاالته في المجلـة  وقد بدأ اه 

 )٢(١٩٨٢-١٩٨٠ ورأس مركز إحياء التراث العربي وكالـة بـين سـنتي             ١٩٣٩

وأشرف على أكثر من ثالثين رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه، وله ما يزيد عـن              

ذة الـذين أشـرف     كتاباً مؤلفاً، ومن األسـات    ) ٢٥(مقالة ودراسة وأكثر من     ) ١٧٠(

 خالد العسلي، عبد الجبار نـاجي، عمـاد       -:عليهم في الماجستير والدكتوراه كل من     

الدين خليل، صالح  الدين أمين، نزار عبد اللطيـف الحـديثي، يوسـف جـرجيس                

 ممن كان يستقبلهم في مكتبه بالمجمع العلمي العراقـي ويناقـشهم فـي              )٣(وغيرهم

  )٤(ي آراءه ومالحظاته العلميةتفاصيل البحث والمنهج العلمي ويبد

 

  )١٩٥٣(التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة  . ١

 )١٩٥٤(محاضرات في تاريخ العرب  . ٢
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 عن جورج مقدسي)مترجم( هـ ٥خطط بغداد في ق  . ٣

  األحواز في العهود اإلسالمية . ٤

 )مترجم(االتجاهات العامة في األبحاث التاريخية  . ٥

 )١٩٨٠(عن ستيفن رونسيمات ) مترجم(نطية المدينة البيز . ٦

  )١٩٨٢(ع ن رامز اور ) مترجم(تركيا الفتاة  . ٧

 )١٩٨٣(دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر اإلسالم  . ٨

  )١٩٨٤(عن فرانز روز نثال ) مترجم(علم التاريخ عند المسلمين  . ٩

   )١٩٨٤(االستيطان في سهول ديالى، مترجم آلدمز،  . ١٠

  )١٩٨٥) (مترجم(أطراف بغداد  . ١١

  )١٩٨٦(الخراج في العراق في العهود اإلسالمية األولى  . ١٢

 )١٩٨٦(المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين األول والثاني هـ  . ١٣

 )١٩٨٦(امتداد العرب في صدر اإلسالم  . ١٤

  )١٩٨٦(بغداد السالم  . ١٥

 )١٩٨٦(خطط البصرة ومنطلقاتها  . ١٦

  )١٩٨٨(معالم بغداد اإلدارية والعمرانية  . ١٧

 )١٩٨٨) (صلى اهللا عليه وسلم(ي عهد الرسول الدولة ف . ١٨

 )١٩٨٩(دراسات في اإلدارة في العهود اإلسالمية األولى  . ١٩

 )٥()١٩٨٩(العلوم عند العرب  . ٢٠

 
      سعى الدكتور العلي في البحث التاريخي في الجزئيات والعمل علـى تـدقيقها             

ن الكليات في رأيه ينبغي أن تقـوم علـى الجزئيـات    وضبطها إلى عالمين، أولهما أ 

الصحيحة التي تكونها، وأن يحسب في رسمها حساب الجزئيات التي تناقض الكليات            

أن عملية التطور التاريخي عمليـة واسـعة        "وال تؤيدها، ذلك أن رؤيته تقوم على،        
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جزئيـات  فيها خطوط عامة وتيارات خاصة قد ال تسير مع الخطوط العامة، وتدقيق ال       

يكشف عن الخطوط العامة والخطوط الخاصة وفي الكشف، لذة نفـسية باعتبارهـا             

، والحظ أن أكثر الكتب المؤلفة في التاريخ اإلسـالمي          "!تنمي غريزة حب االستطالع   

قائمة على عرض جزئيات متتابعة قبلها الناس قديماً وحديثاً وكرروها، فالالحق فـي   

أخر عن المتقدم، فكانت هذه السمة اعتماد مؤرخينـا        الغالب يتبع السابق، وينقل المت    

في البحث، وقد قبلوا بذلك رأي األقدم في الجزئيات على الرغم مما قد يكـون فيهـا        

من مجانبة للصواب أو ابتعاد عن الدقة، أما التصوير العام لمجرى الحوادث، وهـو              

األغلـب كتـب   أساس الكليات، فقد اعتمد على نصوص متفرقة في القدم، نقلتها في      

اآلداب، أو على مالحظات متفرقة أبداها بعض المحدثين، أما الكتـب التـي تـصف               

مثل كتـاب   (لكل مجرى التاريخ اإلسالمي، أو بعض تياراته فهي قليلة جداً           ) الكليات(

عن اإلسـالم، ومقالـة عـن       " هاملتون جب "أرنولد عن الحضارة اإلسالمية، وكتاب      

  ). التاريخ اإلسالمي

للتاريخ اإلسالمي، قائمة على    ) كليات(تقديم  : ان هدف الدكتور العلي النهائي         وك

صورة معتمـدة   : جزئيات مستوعبة بتفاصيلها، وشاملة بأطرافها، لتؤدي في األخير       

وصف جغرافي يعكس التطور المادي مـن       : للتطورات العمرانية وعلى الشكل التالي    

السكان وتكتالتهم وتجمعاتهم،   أرض وزراعة ومعادن ووصف بشري لدراسة أحوال        

ثم اتجاهاتهم العامة، والصناعة والحرف واألعمال، ليستنبط منها التيار العـام، ثـم             

  )٦(.دراسة تطور المساهمين في الحركة الفكرية العربية االسالمية

ال "       ويؤكد العلي في منهجه العلمي واألكاديمي في الكتابة التاريخية، على أنـه      

ورة كاملة لمختلف نواحي الحضارات، أو تتبع خطوات تطورها نظـراً           يمكن رسم ص  

ألن معلوماتنا، لم تزل غير وافيه وغير موزعة بانتظام على الزمكان، فلـدينا كميـة      

من المعلومات طيبة نسبياً عن اليمن وبعض الدول الشمالية القديمة، وعـن أحـوال     
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سالم، ولكننا نكاد نجهل تماماً     العرب في الحجاز وبعض نجد والبحرين عند ظهور اإل        

  )٧("تاريخ المناطق األولى

 إلى بحث مبادئ اإلسالم وخطـوات الـدعوة اإلسـالمية           -مؤرخنا-      وقد سعى 

وانتشارها بتفصيل واٍف نسبياً نظراً ألهميتها الكبرى في كياننا الذاتي وفـي تـاريخ        

ائد وأنه يعتمد اعتماداً     على أن بحثه في التاريخ ال في العق        - العلي –العلم، ويوضح   

رئيساً على القرآن الكريم، ألنه الكتاب األعظم الذي يرسم معـالم الـدين ويوضـح               

كما يقوم منهجه على تنظيم المادة وعرضها ثم تحليلها أو محاولـة إيجـاد              . حدوده

الصلة بينها وإبراز ارتباطاتها مع الحوادث والمؤسسات األخرى، وإذا كانت بعـض            

ورة تخالف بعض ما ألفه الناس، واعتقده فـإن ذلـك راجـع إلـى               مظاهر تلك الص  

المصادر التي يحاول استيعابها واختيار ما يراه صحيحاً دون أن تكـون لـه فكـرة                

  )٨(.سابقة يحاول الدفاع عنها أو نقضها

     ويورد في كتاباته ما يعتقد بصحته أو بأنه أقرب إلى الصواب، ويغفل ذكر كافة              

والحوادث التي يعتقد أن معلوماتنا العامة وتفكيرنا ومنطق الحوادث         األمور اواآلراء   

وهو أيضاً يجنح دوماً إلى الوصف والتحليل وتجنب إصدار الحكم أو     . ال يؤيد صحتها  

  )٩(.قبح أيه حادثة أو مؤسسة، كما يتحاشى مهاجمة أية مؤسسة أو الدفاع عنها

ابة التاريخيـة للحقـب اإلسـالمية،             والدكتور العلي يتوجه بالنقد ألساليب الكت     

أغلبية الرواة الذين نستمد منهم معلوماتنا التاريخية، هم من أواخر          "منطلقاً من كون    

العصر األموي أو العصر العباسي وأن رواياتهم لم تصلنا كاملة، ألنها نقلت مشافهةً             

لفترة التي  إلى أن دونت في أوائل القرن الثالث الهجري، وهذه الفترة الطويلة بين ا            

شغل فيها الموظف وبين زمن تدوينها تتيح مجاالً للتغيير والتبديل، اللذين قد يبنيان             

عن ميول المدون أو أحوال عصره، فضالً عن احتمال النسيان ما يتـصل بـه مـن                 

  )١٠(".اختالط وأغالط
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     ويمضي العلي في إيضاح أسباب نقده ألسـاليب الكتابـة التاريخيـة للحقـب              

ية بتأكيده أن الرواة والمؤرخين الذين يعتمد عليهم هم عرب مـسلمون لـم              االسالم

أي مـن   " العلمـاء "يشغلوا وظائف إدارية حكومية، كما أن كثيرين منهم هـم مـن             

المهتمين بالعلوم التي اهتم الناس بها في عصورهم وبخاصةً الحديث والفقه، وقـد             

بطـابع خـاص معـين فهـم،     كان لهذه الخصائص أثر في طبع المادة التي قدموها          

باعتبارهم عرباً مسلمين، دونوا أسماء الموظفين العرب المسلمين واهتمـوا بأشـد            

الوظائف اتصاالً بالعرب الذين كانت لهم تنظيمات ال يطبق بعضها على غير العـرب،     

وبذلك أبرزوا الوظائف التي تهم العرب، وهذا يكشف عما كان يهم العـرب ويتـصل      

  )١١(.في الوقت نفسه ال يمكن اعتباره شامالًبهم آنذاك، ولكنه 

     ويشدد العلي في منهجه على أهمية إيالء النصوص التاريخية االهتمام الكـافي،      

كونها اللبنة األساسية لمادة علم التاريخ، وبدون النصوص لن يكتب التاريخ، إال أن             

 على الوجـه   والبد من استخدام المؤرخ فكرة لفهمها     ) بكماء وصماء (هذه النصوص   

األصوب، وأن يفهم عالقة كل نص بالنصوص الجزئية األولى، ويقدر مـدى سـعة              

وعمق وأهمية هذه العالقة، وهو في هذا يستخدم فكره الخاص في اسـتنباط ذلـك،               

فاستعمال الفكر أساسي منذ المراحل األولى للدراسة، وكتابة التاريخ ال تقتصر على             

 جدول مواعيد القطارات، من حيث أنـه يعنـى          تنظيم ذكر الحقائق، فهو يختلف عن     

باإلضافة إلى ذكرها وتنظيمها، ببحث العالقة بينها، وتقدير أهمية كل جزئيـة عمـا              

  )١٢(على تلك الحقائق) الحياة(يسبغ 

 في منهجه العلمي القائم على البحث االكـاديمي الممـنهج           -مؤرخنا–    واستطاع  

ط، وربط االجزاء بعضها مع الـبعض االخـر         الموشح بالتحليل واالستنتاج واالستنبا   

على تكرٍيس جهده في دراسة نواحي الحضارة والحيـاة االجتماعيـة واالقتـصادية            

والدينية، أما النواحي السياسية فقد بحثها بقدر ما يظهر أمر كل مـن تلـك الـدول               

المبحوثة ومدى امتدادها الزماني والمكاني، دون إيجاز مخل أو تفصيل مضلل، ولما            
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كان سقوط أي دولة ال يعني فناء شعبها أو اندثار حضارتها، فقد حاول تتبع آثار كل                

دولة وتراثها، ذلك كيما يبرز االستمرار التاريخي وتطوره، مما قد يساعد على إلقاء             

  )١٣(.ضوء على جذور وأسس كثير من أفكارنا وثقافتنا ونظمنا ومؤسساتنا

 إعطاء الصورة التـي اعتقـد أن المـصادر    لقد حاولت : "     ويقول في هذا الصدد   

تصورها لتلك الفترة، وأن أقصر عملي على تنظيم المادة وعرضـها ثـم تحليلهـا               

ومحاولة إيجاد الصلة بينها، وإبراز ارتباطاتها مع الحوادث والمؤسسات األخـرى،           

وإذا كانت بعض مظاهر هذه الصورة تخالف بعض ما ألفه الناس واعتقدوه، فإن ذلك   

 إلى المصادر التي حاولت استيعابها واختيار ما أراه صحيحاً، دون أن تكـون              راجع

  )١٤(".لي فكرة سابقة أحاول الدفاع عنها أو نقضها

) التاريخ ال مبالغـة فيـه  ( برصانته العلمية القائمة على أن      -العلي–     وقد عرف   

تناد إلى الوثائق قراءة التاريخ باالس(كما اشتهر في منهجيته للبحث العلمي التاريخي        

أن نكتب التاريخ وننقده ثـم نملكـه، فـإذا           (١٩٥٠فكان الرائد منذ سنة     ) األصلية

قراءة التاريخ، وهي قراءة العبر : امتلكناه في ضوء الخبرة الوثائقية صححنا لألجيال    

وهـو علـى   ) إعادة كتابة التـاريخ (من أمجاده ومكاسبه ومعطياته، وهو الرائد في       

بأن ال تلهث وراء كتب التـاريخ       (جيال التي تخرجت في الجامعات،      الدوام يوصي األ  

طمعاً في نقل المعلومات، بل ينبغي أن تفحص تلك الكتب وتجادلهـا وتجتهـد فـي                

بأن نـستخلص مـن     ) العبر(، وعلمهم أن األنسب هو الذي يقع في         )اختيار األنسب 

  )١٥(.تقبلالماضي العبرة في أن نكون على أفضل ما نكون في الحاضر والمس

 
          هل المجتمع محور التاريخ أم ملحقاً تالياً لألحداث التاريخية؟، هذا التساؤل           

يتبادر الى ذهن العديد من المعنيين بشؤون التاريخ وتحديداً تاريخ المجتمع، فيجيب            

ريخ وسـير   عن هذا التساؤل مؤرخنا، بإيضاحه أن ذلك يتطلب التوجه في دراسة تا           

الملوك وما يتصل بهم من أعمال سياسية وحربية وإدارية إلـى دراسـة المجتمـع               

وتطور أحواله، وأصبح للباحث تقديراً لهذا التوجه وفكرة واضحة عن نطاقـه ومـا             
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يشمله، وإلى جانب مصادره اإلضافية التي تعنى بتوضيح هذا التـاريخ ومحتـواه،             

 توسعت في دراسة أسس هذه الميـادين، فـإن     وبالنظر لصلة ذلك بالعلوم المختلفة،    

اإلنـسان،  : الباحث بات يطّلع على ما حققته هذه العلوم من تقدم، وبخاصـة علـوم       

واالجتماع واالقتصاد والجغرافية، وما يسمى بالعلوم المساعدة، إذ أن هـذه العلـوم            

ث ثبتت حقائق وتوجهات غنية وصار كثير منها يعمد على توسيع مدارك وفهم الباح            

) خصوصيات( على أهمية، أن يدرك الباحث       -العلي-في التاريخ االجتماعي، ويشدد     

المجتمعات في مجرى مسيرتها التاريخية، وتأثير هذه الخصوصيات فـي األحـوال             

العامة التي كانت قائمة في كل زمن، وهي غير ثابتة أو جامدة، كمـا أنهـا باتـت                  

حوال المعاصرة التي تعنى الدراسـات  تختلف في تأثيراتها ومظاهرها وآثارها عن األ      

عن ) تاريخ المجتمع (الحديثة، وهنا ربما يتبادل إلى الذهن سؤال، هل يختلف دارس           

نعم يختلف، من حيث أن األول يعنـى        "؟ يجيب الدكتور العلي،     )علم االجتماع (باحث  

بدراسة خصوصيات المجتمع وتطوره من دون دراسة القواعد العامة، التي يـضعها            

  )١٦(".احث في علوم االجتماع واالقتصاد وغيرهاالب

     وفي هذا اإلطار أيضاً يبرز تساؤل ماذا عن فاعلية المجتمع العربي ومتغيراتـه             

وخصب آراء أبنائه، وأين هو التاريخ منها، وهل غيبهـا التـاريخ، ؟ أمـام هـذه                 

دكتور صالح المفاصل الحيوية والمواقف حيال التاريخ وموقف التاريخ منها يوضح ال     

بأن التاريخ لم يغفل العرب وحياتهم االجتماعية بأوسع نطاقها، ولـم يهمـل             "العلي،  

مفكروهم وعلماؤهم مالحظتها، وتدوين كثير مما يتصل بها، ومـن سـمات العـرب         

البارزة منذ أقدم العصور، االهتمام باإلنسان وما يتصل بذاته وسـلوكه وتـصرفاته             

ن جامداً في هذه الحياة، وإنما كان يتقبل التطور تبعـاً           وعالقاته مع اآلخرين، ولم يك    

لما تحيله األحوال والظروف، وقد عزز اإلسالم هذه السمات والحرص على أن تقوم             

همـا العقائـد    :على أسس سليمة، فالدعوة اإلسالمية قائمة على أساسيين كـاملين           

 اجتماعية قائمة على الكونية وما يتصل بالوحدانية التي ينظمها إله واحد أحد، وحياة     
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أسس سليمة من أنماط الفرد وإصالحه وتنظيم عالقاته بأبناء المجتمع على أسـس             

  )١٧(".سليمة تؤمن له االستقرار والنمو

     ومما يجزم به مؤرخنا وهو حقيقة وال ريب، أن وحدة لغة العرب، قد سـاهمت               

زوا بوحدة اللغة وبعـض     إلى حد بعيد في كتابة التاريخ العربي، إذ أن العرب قد تمي           

العقائد الدينية والنظم السياسية التي تجمعهم برابطة عامة تظل مجتمعات متنوعـة            

في تكتلها وسماتها، من أهل البوادي من رعاة وفالحين، من أهل الريـف، وحـضر          

والواقـع أن   . من أهل بلدان ومدن يعيشون حياة حضرية بما فيها من تنوع وتشابك           

االتصاالت في القديم، ثبت استقرار كثير من المجتمعات وقلة         صعوبات المواصالت و  

التنقل الواسع في أفرادها، وهذا االستقرار يؤصل االستمرار في نظم الحياة، وإلـى             

احتفاظ كل مجتمع بخصوصيته إلى جانب الرابطة العامة في نظام الحكم واإلدارة في             

                  )١٨(.كثير من مظاهر الحياة الفكرية

      ويتوقف مؤرخنا قليالً للحديث عن أهمية اللغة العربيـة فـي تـشكيل العقـل               

العربي، بوصفها ليست مجرد كلمات منطوقة وجمل مصاغة وقواعد محددة، وإنمـا            

هي أوسع من ذلك، فهي وعاء المعرفة والتفكير، تكثر فيها المفردات المعبرة عـن               

 وعن أثرها في تدوين تـاريخ       )١٩(.هامحتوى بيئتهم المادية وأساليب فهمها وتقدير     

يـشهد بـذلك بعـض اإلشـارات     : "العرب أوضح أن العرب ولغتهم موغلة في القدم    

واآلثار، ولكن قلة الوثائق المكتشفة ال تيسر كتابة مفصلة ألحـوالهم فـي األزمنـة             

القديمة، وإنما يمكن أن نثبت في ذلك بعض الحقائق، وأولى تلك الحقائق، أن العرب              

جزيرة احتفظوا بسماتهم العامة، وكان تأثرهم باألجانب ضعيفاً، إذ لم يعرف في            في ال 

التاريخ دولة أجنبية، سيطرت على شبه جزيرة العرب وفرضت على أهلهـا لغـة أو    

نظماً أو أفكاراً عامة تخالف ما ألفوه وتوارثوه، وأن الغزوات األجنبية القليلة التـي              

رافها من دون التوغل فيها وكانت قصيرة       تعرضت لها كانت مقصورة على بعض أط      

األمد محدودة النطاق، وأن األديان التي دخلتها وبخاصة اليهودية والنصرانية كانت            
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محدودة االنتشار سطحية األثر، فلم تتغلغل في نفوس غالبية السكان أو تبدل سماتهم            

هلها صـالت   العامة، علماً بأن هذين الدينين ظهرا في أطراف الجزيرة وفي أقاليم أل           

  )٢٠(".عرقية وثقافية وثيقة بأهل الجزيرة

       ويعود العلي ليتناول مكانة العقل العربي في الصياغات الفكريـة وأثـره فـي      

معطيات الحياة والمجتمع، من كون العقل أثمن ما وهب اهللا اإلنسان به يميز البـشر               

ر المعرفة السليمة، وإرادة    عن سائر الكائنات، وبه تمايز الناس فيما بينهم، إنه معيا         

التميز بين الصالح والطالح، والنافع والضار، والخير والشر إذ أنـه مرشـد وغيـر     

ملزم، ويعتمد في اداء رسالته على مدى سالمة استخدامه في ميادين الحياة الرحبة              

الواسعة، والزيغ عنه واالنحراف يوقع اإلنسان والمجتمع في وحدة التدهور المؤدي           

الك، وإذا كانت رسالة الدين هداية البشر للتي هي أقوم، فإن هـذه الرسـالة         إلى اله 

تعتمد العقل أداة لتوضيح تعاليمها وترسيخ أسسها، بهذا نادت األديـان الـسماوية،             

وأولى العرب العقل التقدير الالئق به، وبحسن استخدامه حققوا منذ أقـدم األزمنـة              

غ عنه، أساس كثير مما حل بهم مـن نكبـات     االنجازات المادية والفكرية، وكان الزي    

  )٢١(.وما اُصيبوا به من نكسات

 
      ينطلق الدكتور صالح احمد العلي في آرائه النقدية فيمـا يتعلـق بالدراسـات              

التاريخية حول الحضارة العربية اإلسالمية، من كون الباحث في تاريخ العراق أبـان           

 ازدهار الحضارة اإلسالمية، يواجه عقبات منها، قلة المراجع الشاملة التـي            عصور

تحدد بصورة دقيقة أو تقريبية المواضع والمعالم العمرانية التي ترد فـي اإلخبـار،              

والتي تساعد معرفتها على تيسير فهم كثير مـن األحـداث الـسياسية والعـسكرية             

مة، التي عنيت بوصف البلدان والمعالم      والعمرانية، ومن أسباب هذه قلة الكتب القدي      

على أن هذا النقص، يمكن إكمال بعضه       . العراقية، واقتضاب المعلومات التي تقدمها    

  )٢٢(.من المعلومات التي ترد في الكتب التي تبحث عن الحوادث التاريخية
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أن الدراسات الحالية هي محاولة لجمع وتنظـيم  "    ويؤكد مؤرخنا في هذا السياق،      

معلومات المتوفرة في المصادر العربية عن المعالم العمرانية، بمـا فيهـا األنهـار       ال

والطرق والتجمعات السكنية أبان العهود اإلسالمية األولى التي تشمل القرون الثالثة           

األولى، مع بعض اإلضافات عـن األحـوال المتـأخرة اقتـضاها مجـرى البحـث                

  )٢٣(".العلمي

 أن أغلبية الرواة الذين نستمد منهم معلوماتنا التاريخية              وال بد من اإلشارة إلى    

 هم من أوآخر العصر األموي أو العصر العباسي، وأن رواياتهم           -كما يرى العلماء  -

لم تصلنا كاملة ألنها نقلت مشافهة إلى أن دونت في أوائل القرن الثالـث الهجـري،      

 وظيفتـه وبـين زمـن       وهذه الفترة الطويلة بين الفترة التي يشغل فيها الموظـف         

تدوينها، تتيح مجاالً للتغيير والتبديل اللذين قد يبينان عن ميول المـدون أو أحـوال          

  .)٢٤(عصره

        ودعا مؤرخنا العلي إلى االهتمام بعصر ما قبل االسالم، والبحـث فيـه هـو            

ـ           ة الصق بالنطاق األكاديمي، لذلك ال بد أن تكون الجامعات ومعاهد الدراسة األكاديمي

أهم مراكزه، حيث يساهم في ذلك األساتذة والطلبة، ولكننا يجب أن ال نغفل الـدوائر               

الفكرية األخرى التي قد ال تهتم بالعصر الجاهلي بنفس عمـق اهتمـام الجامعـات،               

وينبغي أن نتذكر أن عصر ما قبل االسالم بالرغم من بعده عن عـصرنا، واخـتالف         

اريخية تقليدية وال تزال في إنتاجاته عناصر من        طابعه واتجاهاته عنا فإن أهميته الت     

اإلبداع والجمال التي يمكن أن تغذي مشاعرنا وعواطفنـا وتوسـع آفـاق نظرنـا               

  )٢٥(.وعلمنا

       وأوضح الدكتور صالح احمد العلي بأن تحديد دراستنا بالزمان والمكان يمكن           

ا، وذلك ألن هـذا األدب  تحديده، ولكنه ال يزيل كافة المصاعب والعقبات التي تعترضن 

الجاهلي الذي لقي عناية ورعاية أبان العصور اإلسالمية، كانت دراسته تجري على            

أساليب قديمة مستقرة، وظهر بجانبه دراسات تتبع أساليب جديـدة، وكانـت أكبـر              
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مراكز اإلشعاع لها الجامعات التي ُأنشئت على نمط غربي أو تأثرت بـه كالجامعـة               

والجامعة المصرية وغيرها، ثم أن عدداً من األفراد الذين درسـوا        األميركية ببيروت   

في الغرب وتأثروا بطرائق بحثه وأفكاره حاولوا تطبيقها على دراسة األدب العربـي             

في الشرق، هذا فضالً عن العدد المتزايد ممن تأثروا بصورة مباشرة أو غير مباشرة      

دب الحديث، واطلعوا على ما كتب عن       بالغرب وباألفكار الحديثة في ميادين النقد واأل      

تاريخ آداب األمم األخرى وحاولوا احتذاءها في دراسة آدابنا، فأدت كل هذه العوامل             

إلى يقظة فكرية واهتمام بدراسة األدب وتاريخه وبالفترة الجاهلية، فأدى ذلك إلـى              

  )٢٦(.إنتاج كمية وفيرة من الكتب عنه

موقفه وتقويمه العلمي لكتابات المستـشرقين،              ولمؤرخنا احمد صالح العلي     

وهو اليضعهم جميعاً في خانة واحدة، بل يحدد موقفه بموجب كتابـاتهم وتنـاولهم              

للتاريخ العربي اإلسالمي، ويوضح أن القرن التاسع عشر، شهد اهتمامـاً بدراسـة             

المخطوطات العربية وطبعها، وأخذ المستشرقون يدرسون تـاريخ الـشرق لذاتـه،            

عين الطريقة العلمية التي كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التقدم في الغرب، كمـا               متب

أن كثيراً منهم كانت لهم عن التاريخ نظرة جديدة، فاهتموا بدراسة نواح من حيـاة               

يهتم لها المشارقة، ومع أن فريقاً منهم لم يتقن كـل       ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول  

ن يتميز بسعة اإلطالع وبعد النظر وعمق التفكير، مما         ذلك، إال أن عدداً غير قليل كا      

ساعدهم على إنتاج مباحث تستثير التفكير والتقدير، ورغم أنه ال يمكن القول بـأن               

صـلى اهللا عليـه     (أحكامهم نهائية، ولعل أبرز هؤالء الذين كتبوا عن حياة الرسول           

االنكليزي ولـيم  : مفي أوآخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومنه     ) وسلم

موير، وااللماني وشبنكلر، وكاتيي الذي اتبع طريقة الحوليات ويورد كافة الروايـات        

وقد ظهر بعد الحـرب     . المعروفة عن كل حادثة، ثم يحللها ويستخلص منها ما يراه         

وحياته تتميـز   ) صلى اهللا عليه وسلم   (العالمية األولى عدد من األبحاث عن الرسول        

  )٢٧(.ن التقدير للنواحي الروحية باالستفادة من القرآن الكريمباالعتدال وبحس
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      وقد انتقد المؤرخ العلي دعوات بعض المستشرقين وتشبيههم دعوة الرسـول           

في مساعدة الفقراء، على أنها مظهر من مظاهر االشتراكية وإنها احتجاجـاً علـى              

تابـة محمـد باللغـة    في ك(سوء توزيع الثروة، وبخاصةً من قبل المستشرق كريمر       

ومما اتخذوه من األدلة لتعزيز دعوتهم أن الصدقات ومساعدة الـضعيف           ). األلمانية

والفقير والحض على إطعام المسكين وتحرير العبيد، وفك رقابهم، قد أكد عليها منذ              

أوائل أدوار الدعوة اإلسالمية، لقد كان كريمر متأثراً بالنظريات االشـتراكية التـي              

صـلى  (التاسع عشر، وأراد أن ينظر بهذا المنظار إلى تاريخ الرسـول  سادت القرن  

، وفي رأيه تطرف، فمساعدة الـضعيف والرفـق واجـب إنـساني             )اهللا عليه وسلم  

ضروري ولم يتطرق اإلسالم فيه ليجعله قريباً من االشتراكية الحديثـة، ويالحـظ أن    

رجـة األولـى روحـي     االشتراكية مذهب اقتصادي، أما الدين اإلسالمي فهدفـه بالد        

  )٢٨(.ديني

       وعن أثر النهضة العربية الحديثة في الشرق على انضاج الدراسات العلميـة            

) محمد( الذي بدأ بترجمة كتاب      )٢٩(واإلسالمية، فقد امتدح كتابات محمد حسين هيكل      

لدرمنجهيم، بأسلوب جلي جذاب، ونشر هذه الترجمة بالتتابع، وقد آثار هذا النجـاح             

طه حسين والعقاد وغيرهم في الكتابـة عـن         : س في عدد من المؤلفين أمثال     الحما

حياة الرسول، كما أن الحركات االنتعاشية في العالم اإلسالمي دفعت بعض البـاحثين             

بوصفه المثل األعلى الذي نـستمد  ) صلى اهللا عليه وسلم(إلى دراسة أعمال الرسول   

 وقلما تشذ عما أورده القـدامى       .منه القبس ومع تنوع مواضيعهم وطرافة عرضهم      

والمهم أنها لم تفد إفادة كافية من دراسة القرآن الكـريم، مـا عـدا محمـد عـزة                   

صلى اهللا عليـه  ( الذي اتخذ القرآن مصدراً أساسياً لدراسة عصر الرسول      )٣٠(دروزة

  )٣١(.وحياته) وسلم

ـ             صحابة         وبحث مؤرخنا في مفهوم الصحابة في العالقات الـصميمة بـين ال

والمدينة المنورة، وأثر ذلك في توسيع أركان الدولة اإلسالمية بعد وفـاة الرسـول              
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، حيث أوضح، أن بتوسع دولة اإلسـالم امتـد تعبيـر    )صلى اهللا عليه وسلم  (الكريم  

ليشمل كل من حادث الرسول أو رآه ولو لمدة قصيرة، وقد أباح الرسول             ) الصحابة(

وع الكبيرة التي اعتنقت اإلسالم، وانـضمت إلـى         لهذه الجم ) صلى اهللا عليه وسلم   (

دولته أن يحتفظوا بتنظيماتهم ونظم حياتهم ورؤسائهم، وكانت صلتهم بدولة اإلسالم           

تتجلى في قبولهم المصدقين والمعلمين، غير أن تفرق أماكن سكناهم، وبعـد ديـار              

عـة هـذا   كثير منهم عن المدينة، وصعوبة وسائل المواصالت واالتصاالت، جعل متاب 

الصنف من المهاجرين للحوادث التي تجري في المدينة قليلة، وأثرهم فـي تطـور              

هـي مركـز اتخـاذ      ) المدينة(األحداث فيها ضعيفاً، لذلك قضيت األحوال بأن تكون         

القرارات األساسية، والسيما فيما يتصل باختيار من يمارس السلطة العليـا، وكـان             

مكونين من األنصار من    ) صلى اهللا عليه وسلم   (سكانها المسلمون عند وفاة الرسول      

األوس والخزرج، ومن المهاجرين من قريش ومن عشائر الحجاز التي هاجرت إليها            

  )٣٢(.واستقرت فيها

        وناقش الدكتور العلي سياسة مسيلمة في اليمامـة أبـان حـروب الـردة،              

) أي الحـضر  (وتعرض إلى إشارات بعض المصادر إلى تفضيل مسيلمة أهل المـدر            

إذ أبـرز عـدد مـن       ) أي البدو (المستقرين واعتماده عليهم، وارتباطه بأهل الوبر،       

الباحثين المحدثين استقرار اليمامة، واعتقدوا بشيء من المبالغة بأن هذا االستقرار           

في قيام كيان متميز ألهل اليمامة يختلف عما هو سائد فـي غربـي شـبه جزيـرة                

ونشر دعوته وثبت دولتـه فـي       ) ى اهللا عليه وسلم   صل(العرب، حيث ظهر الرسول     

هؤالء الباحثين بالغوا في التباين بـين اليمامـة         : "مراحلها األولى وأوضح العلي أن    

وغربي الجزيرة، فإن الصلة كانت وثيقة بين مكة واليمامة، واللغة العربيـة كانـت              

اليمامـة مـن   رابطاً عاماً لكل أهل الجزيرة، وتجلى في تقدير الناس لمن ظهر فـي           

الشعراء والحكماء والبلغاء وأن التمييز كما أفاض ال يقتصر على اليمامـة، وإنمـا              

 وهو يدعو إلى االهتمام بدراسـة اإلسـالم   )٣٣(".يظهر في مناطق أخرى من الجزيرة     
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وتاريخ الشرق، وينبغي أن يحمل عبئه األول أهل الشرق، فدراسته لهـم ضـرورة              

ذاتهم وحقيقة كيانهم، فال بد لهم مـن الـسعي بجـد    الزمة، ألنها تكشف القناع عن    

ومثابرة وإخالص لدراسته دراسة علمية خالصة، وتقديم ثمار هـذه الدراسـة إلـى      

وقد حان الوقت الـذي نفهـم فيـه       .الناس، بصرف النظر عن كيفية تقبل الناس لها       

ماضينا على حقيقة تاريخنا، على ما هو، وندرسه مستهدفين فيه الـصدق والحـق،      

  )٣٤(.ال ريب أن مثل هذه الدراسة لن تنتج إال ما يسر كل منصف مستقيم التفكيرو

     وكان لمؤرخنا العلي اهتماماته البحثية في موضوعات ذات مساس هام بتـاريخ      

الذي يوصفهم بمجموعة من القـراء      ) الخوارج(الحضارة العربية اإلسالمية، ومنها     

 فهي فرقة يجمع أفرادها أساس من األفكار،        لهم أفكار سياسية مصطبغة بطابع ديني،     

وليس العصبية القبلية، ومع أن أول ظهورها كان إبان معركة صفين، عندما رفضت             

التحكيم وأبدت آراءها الشاجبة لكل من علي ومعاوية، إال أنها توسـعت وتطـورت              

أفكارها مع احتفاظها بتمجيد موقفها التاريخي من التحكيم وخالفة علـي ومعاويـة             

وبمقتـل  . وأقرت حمل السالح ضد الحكومة التي يرون أنها ال تتوافر فيها الـشروط    

علي أصبح الخليفة األموي هو العدو البارز في نظرهم، ومع أن آراءهـم سياسـة                

عامة، إال أنها أكثر تأثراً بأحوال المقاتلة العرب ومعاناتهم، وكان أكثرهم من هـؤالء      

المتذمرين من أوضاع تمس تطور المجتمع العربي،    المقاتلة، والمدربين على القتال و    

ولعل تفاصيل . وظهور جماعة ذات نفوذ، وإهمال جماعات متزايدة من إعادة المقاتلة      

  )٣٥(.آرائهم في نقد النظام تنسجم مع تذمرات عدد غير قليل من الناس

ة      وهو يرى بأن بغداد في تاريخ الحضارة قد تبوأت مكانة متميزة تتجلى في سع             

رقعتها وازدحام سكانها وفيما زخرت به من نشاط في الحياة االجتماعية واالقتصادية         

الخلفاء العباسـيين   ) حاضرة(وازدهار في الحركة الفكرية، ومنذ أول تأسيسها كانت         

الذين اتخذوا مقامهم فيها طوال القرون الخمس التي تسلموا فيها منـصب الخالفـة            

دولة اإلسالمية وشعار عزها، وأقر بمكانتها المتميزة       اإلسالمية، وكانوا رمز وحدة ال    
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أقوى الحكام الطموحين في العالم اإلسالمي، فكانوا يعملون على كسب رضى خلفائها            

ويتباهون بما يسبغه عليهم هؤالء الخلفاء من األلقاب أو ما يحـصلون عليـه مـن              

هـار حـضارتها    أن الفضل في عظمة بغداد وازد     : "الهدايا والهبات ويشير العلي في    

يرجع إلى نشاط أهلها وثقتهم بذاتهم ونظرتهم اإلنسانية العالمية، وكل هذا يتجلى في         

إسهاماتهم الثرة في مختلف ميادين العلم والفكر والثقافة والفنون، وكان جل اعتماد            

أهل بغداد في حياتهم المادية والمعاشية على ما يحيط بالمدينة، ويمتد في أطرافهـا              

صبة مستوية ينساب في وسطها نهر دجلة وما تتفرع منه من أنهـار،         من أراضي خ  

  )٣٦(".ويجري في غربيها نهر الفرات

      ويؤكد أيضاً أن نمو بغداد السريع وازدهارها العظيم، ال يرجع إلى مجرد طيب             

هوائها وكثرة خيراتها وتيسر اتصاالتها، وإنما يرجع كثيراً إلى الجـو الـذي هيـأه             

لى توجيه سياستها وتنظيم إدارتها من خلفاء وإداريين، ومهما كانـت           المهيمنون ع 

كثرة الوجهاء فيها، وتميز النخبة من أبنائها، فإن الدور األكبر ظل للخلفـاء وكبـار          

رجال الحكم واإلدارة، بما كانت لهم من مكانة متميزة، وثروة كبيـرة، فكـانوا مـن             

  )٣٧(.دعائم االستقرار ومراكز اإلشعاع فيها

     ويمضي مؤرخنا العلي في إيراد مزايا مدينة السالم بغداد، وأثرها في الحيـاة              

مدينة بني  "الفكرية والثقافية وذكر فضل أهلها وفي كل الضروب، بتأكيده على أنها،            

هاشم ودار ملكهم ومحل سلطانهم، لم يبتد بها قبلهم، ولم يسكنها ملوك سواهم، ثـم             

 أهلها ونضرت وجوههم وإنفتقت أذهـانهم حتـى   هي في وسط الدنيا، حسنت أخالق    

فضلوا الناس في العلم والفهم واألدب والنظر، والتمييـز والتجـارات والـصناعات             

والكسب والحذق بكل مناظرة، وأحكام كل مهنة، وإتقان كل صناعة، فليس عالم أعلم             

، من عالمهم، وال أروى من راويهم، وال أجدل من متكلمهم، وال أعرب من نحـويهم              

وال أصح من قارئهم، وال أمهر من مطببهم، وال أحذق من مغنيهم، وال الطـف مـن               
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صانعهم، وال اكتب من كاتبهم، وال أبين من خطيبهم، وال أعبد من عابدهم وال أروع               

   )٣٨(".من زاهدهم، وال افقه من حاكمهم

لحـضارة      ويركز العلي على دور بغداد العلمي كونها قبلة العلماء في رفد عموم ا            

العربية اإلسالمية بالعلم والعلماء، والنتاجات العلمية في شـتى المعـارف، ودعـم             

الخلفاء العباسيين للعلماء وإعطائهم مكانتهم المرموقة وإعالء شأنهم، إذ أشار إلـى            

أن بغداد ومنذ تأسيسها حظي العلم فيها برعاية خاصـة أوالهـا الخليفـة ورجـال                

لعلماء محبوا العلم يتقاطرون إليها من مختلف أرجـاء         حاشيته ثم أهل بغداد، فأخذ ا     

الدولة، فجاءها العلماء من المدينة المنورة والكوفة والبصرة، كما جاءهـا علمـاء             

جنديسابور، ومن الهند ليعرضوا معارفهم فيزيدوا ويستزيدوا، وأنموا حركة فكريـة           

يع، هدفها الفكـرة    متعددة الجوانب، رحبة اآلفاق، عميقة اآلراء، حرة مفتوحة للجم        

دون المال، والكلمة دون المادة، تعمل ضمن إطار العروبة واإلسالم، في أفق أرحـب      

من اإلنسانية والعالمية في جزئياتهـا وكلياتهـا، دون االنحـصار مـن اإلقليميـة               

       )٣٩(.الضعيفة

سة         ونبه مؤرخنا العلي الباحثين المهتمين بالتاريخ اإلسالمي إلى ضرورة درا         

القرن األول الهجري، لما له من أهمية خاصة في مجرى التاريخ اإلسـالمي، ففيـه               

حدث االحتكاك والتصادم بين حضارة عـرب الجزيـرة ومبـادئ اإلسـالم، وبـين               

الحضارات المدنية األعجمية التي كانت قائمة في الشرق األوسط، وقد نتج عن ذلـك    

اه في العصر العباسي من حضارات      التصادم إمتزاج بين الحضارات، تجلى في ما نر       

إسالمية منسجمة، سادت الشرق األوسط عصوراً طويلة وتقبلها الناس عن رضـى،            

فدراسة هذه الفترة تعطينا صورة لما مر به األقـدمون          . فكيفوا حياتهم على مبادئها   

من أحوال اصطدام الحضارات، وما واجهوه من مشاكل، وما ارتأوه من حلول كمـا              

ن عقائدنا السياسية والدينية والفكرية قد نبتت واستقرت جذورها في تلك           أن كثيراً م  

  )٤٠(.الفترة
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        وحول سؤال هل أن جزيرة العرب كانت مقصورة في سكناها على العـرب؟             

أوضح العلي، بأن الجزيرة العربية، قد دخلها بعض األغراب، وخصوصاً في أطرافها            

لها، وكان من هؤالء الدخالء رجال األعمال       وقرب سواحلها، وتوغل بعضهم إلى داخ     

والتجار وبعض أهل الديانات الذين وجدوا فيها ملجًأ لهم، أو ميداناً لنشر ديانـاتهم،              

 وهم يتباينون في ثقافاتهم وأحوالهم،      -كما يؤكد العلي  –غير أن الدخالء عددهم قليل      

أنهم لم يلقوا مقاومة وآثارهم في التكوين البشري أو األفكار المحددة على الرغم من           

  )٤١(.أو اضطهاداً إال من حاول منهم بسط نفوذه السياسي

        وتناول الدكتور أحمد صالح العلي، موضوعاً في غاية األهمية فـي العـراق             

خالل العصور اإلسالمية األولى، وهو الخراج، لما له عالقة وارتباط وثيـق بتنميـة              

 عده المصدر األساسي األكبر لموارد الدولة، وقـد         قدرات البلد اقتصادياً ومالياً، وقد    

جعله متصالً بأمور أخرى ذات سمات خاصة وأهمية خاصة كملكية األراضي، وأنواع          

المزروعات وأساليب زراعتها واإلرواء وأعمار األراضي واأليدي العاملة وإدارتهـا،     

دولة لتحديـد   وأمور التسويق واألسعار، فضالً عن ما يتطلبه من تنظيمات تضعها ال          

مقداره وطرق جبايته، وتنظيم موارده، وإعداد من يقوم بالجباية وتنظيم الـسجالت            

  )٤٢(.وأخيراً أثره في اإلدارة العامة وسياسة الدولة

        واللغة العربية لدى مؤرخنا العلي، ليست مجرد كلمـات وتراكيـب شـكلية،             

ر أساسي يساعد في معرفة     وإنما هي تعبر عن األحاسيس واألفكار، وهي بذلك مصد        

. نطاق الفكر وجوانب نموه والمرتكز الرئيسي لدراسة تطورها التاريخي هو التدوين          

ومن أبرز انجازات العرب الفكرية في الماضي السحيق هـو اختـراعهم الكتابـات              

الهجائية التي يعبر عن كل صوت فيها حرف له شكله الخاص، وقدر الناس أهميتها،             

الكريم، وهو أكبر كتاب وصلنا بنصه كـامالً غيـر محـرف إلـى              وقد أشار القرآن    

  )٤٣(.التسطير، بمعنى التدوين
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يعد المؤرخ االستاذ الدكتور صالح احمد العلي احد رواد الكتابة التاريخيـة            

في العراق، وقد ذاع صيته ليس في الجامعات العراقية حسب، بل في االقطار العربية             

تاباته الرصينة وفق المنهج العلمي االكـاديمي المـستند الـى     وجامعاتها، وعرف بك  

التحليل واالستنتاج واالستنباط وربط االحداث بعضها مع البعض االخر، منطلقاً مـن            

الجزئيات وصوالً نحو الكليات، وفي اعماله البحثية ومؤلفاته التاريخية اضافة علمية           

تصاصه، تاريخ الحضارة العربيـة     نوعية في البحث العلمي االكاديمي فيما يتعلق باخ       

االسالمية، وقد تبوأ مواقع علمية عدة ابرزها، رئاسة المجمـع العلمـي العراقـي،              

ودرس عليه رعيل واسع من طلبة العلم، وما تزال مؤلفاته وبحوثه تعد خير معـين               

لطلبة العلم ودارسيه، وهو ذو االسلوب السلس والممتلئ علمياً، اذ ان كتاباته تشعر             

لقي بامتالءه بالعلم الوفير وامتالكه ناصية واسعة من ادوات البحث العلمي والتي     المت

تمكن من توظيفها في البناء والمنجز البحثي العلمي في تالويـن تـاريخ الحـضارة        

  .العربية االسالمية ومرحلة ما قبل االسالم

 
ة سلطان بـن علـي      من الكلمة التي قيلت بحق الدكتور احمد صالح العلي لنيله جائز           )١(

، بدبي، أنظر، حميد المطبعي، المؤرخ صالح احمد العلي، ١٩٩٩العويس الثقافية سنة 

  .١٧، ص)٢٠٠٢بغداد، (سلسلة علماء الحكمة، 

عمر الطالب، موسوعة أعالم الموصل في القرن العشرين، إصدار مركـز دراسـات              )٢(

  ٢٥٤، ص)٢٠٠٨الموصل، (الموصل

 ١٠١المطبعي، المصدر السابق، ص )٣(

نظر، ناصر عبد الرزاق المال جاسم، المؤرخ صالح احمد العلي، رحلـة التأسـيس              ا )٤(

  .١٠-٩ص ص ) ٢٠١٠بيروت، (لمنهج اكاديمي لدراسة التاريخ العربي 

  .٢٥٤الطالب، المصدر السابق،  )٥(

  .٤١المطبعي، المصدر السابق، ص )٦(

  المنهج واآلراء التاريخية )٢٠٠٣-١٩١٨(د صالح أحمد العلي .أ
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  .٤ص) ت. بغداد، د(صالح احمد العلي، محاضرات في تاريخ العرب  )٧(

  .٥ه، صالمصدر نفس )٨(

  .٦-٥المصدر نفسه، ص ص )٩(

، )١٩(مجلة أبحاث، السنة " موظفو بالد الشام في العصر األموي " صالح احمد العلي  )١٠(

  ٤٧، ص١٩٦٦، آذار، ١ج 

  ٤٧المصدر نفسه، ص )١١(

  ١٣٧المصدر نفسه، ص )١٢(

  ٤العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص )١٣(

  ٥المصدر نفسه، ص )١٤(

  ١٣المطبعي، المصدر السابق، ص )١٥(

صالح احمد العلي، حقائق التاريخ كيـف       .لمؤرخ العراقي األصل د   ا"حسب اهللا يحيى،     )١٦(

  ١٣٥، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨، تموز، بغداد،  ٤٧-٤٦مجلة الحكمة العددان " ترصدها

  ١٣٦-١٣٥المصدر نفسه، ص ص  )١٧(

  ١٣٦المصدر نفسه، ص  )١٨(

صالح احمد العلي وآخرون، مكانة العقل في الفكر العربي، بحوث ومناقشات النـدوة              )١٩(

، أنظر كلمة االفتتـاح،     )١٩٩٦بيروت،  (ها المجمع العلمي العراقي     الفكرية التي نظم  

  ١٤ص

  ١٤المصدر نفسه، ص )٢٠(

  ٩المصدر نفسه، ص )٢١(

  ٥ص)١٩٩٨بغداد، (صالح احمد العلي، معالم العراق العمرانية  )٢٢(

  ٧المصدر نفسه، ص )٢٣(

  .٤٧، ص "موظفو بالد الشام في العهد األموي"العلي  )٢٤(

) ١٩٦١بيـروت،   ( آثـار الدارسـين      صالح احمد العلي وآخرون، األدب العربي في       )٢٥(

 .١٠ص

  ذنون يونس الطائي. د. أ
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  ١١المصدر نفسه، ص )٢٦(

 .٦العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص  )٢٧(

  .٣٤٦المصدر نفسه، ص )٢٨(

 ودرس في القاهرة وحصل على ١٨٨٨ولد سنة . وهو شاعر واديب وسياسي مصري )٢٩(

، له انـشطة    ١٩٦٢شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون بفرنسا سنة          

طبـع سـنة    )  حياة محمد (ات تاريخية وادبية وسياسية ومن اشهرها       سياسية ومؤلف 

ــنة ١٩٣٣ ــل ســ ــع. ١٩٥٦، تــــوفي هيكــ ــن موقــ           نقــــالً عــ

                                               )www.ar.wikipedia.org.( 

. ١٩٨٤وهو مفكر وكاتب ذو اتجاه عروبي ولد في نابلس وتوفي في دمشق سـنة                 )٣٠(

ريخ والصحافة والترجمة واهتم بالعمل السياسي والقضية الفلـسطينية         وكتب في التا  

    نقــالً عــن موقــع . مؤلفــاً فــي التــاريخ والــسياسة) ٥٠(وتــرك اكثــر مــن 

                                                 )www.ar.wikipedia.org.( 

  .٢٥٧العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص )٣١(

بغـداد،  (، مجلد،   )صلى اهللا عليه وسلم   (لة في عصر الرسول     صالح احمد العلي، الدو    )٣٢(

  .٤٣٠، ص)١٩٨٨

 .٤٣٠المصدر نفسه ، ص )٣٣(

صالح احمد العلي، التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة فـي القـرن األول             )٣٤(

  ٩ص) ١٩٦٩بيروت،  (٢الهجري، ط

بيروت، (م صالح احمد العلي، أهل الفسطاط، دراسة في تركيبهم القبلي ومراكز إدارته      )٣٥(

  ١١٤ص) ٢٠٠٠

روبرت ماك آدمز، أطراف بغداد، تاريخ االستيطان في سهول ديالى، ترجمة، صـالح              )٣٦(

 .٣أنظر التقديم، ص) ١٩٨٤بغداد، (احمد العلي 

  .٥، ص)١٩٨٨بغداد، (صالح احمد العلي، معالم بغداد اإلدارية والعمرانية  )٣٧(

  .٣، ص)١٩٨٥بغداد، (صالح احمد العلي، بغداد مدينة السالم  )٣٨(

  .٦المصدر نفسه، ص )٣٩(

  المنهج واآلراء التاريخية )٢٠٠٣-١٩١٨(د صالح أحمد العلي .أ
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 .٩، ص..العلي، التنظيمات االجتماعية واالقتصادية )٤٠(

ص ) ١٩٩٧بيروت،  (صالح احمد العلي وآخرون، إشكالية العالقة الثقافية مع الغرب           )٤١(

  .١٢-١١ص 

) ١٩٩٠بغـداد،   (صالح احمد العلي، الخراج في العراق في العهود اإلسالمية األولى            )٤٢(

 .٣ص

 .١٠-٩قافية مع الغرب، ص ص العلي، إشكالية العالقة الث )٤٣(
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٣/٢٠١٣  ١٨/١٢/٢٠١٢  

 

يعد أرشيف رئاسة الوزراء وسجالت المحكمة الشرعية والدستور مصادر مهمة     

تقدم معلومات تاريخية عن طبيعة الحياة اإلدارية واالجتماعية في الموصل في أواخر 

والمختار بوصفه آخر حلقة في سلسلة التشكيل اإلداري العثماني في . العهد العثماني

صل أدى أدواراً إدارية واجتماعية فاعلة في الحفاظ على البناء والية المو

االجتماعي، وبهدف إيضاح طبيعة واجبات المختار ودوره في اإلدارة المالية 

والمحاكم الشرعية، فقد تضمن البحث عدة حاالت اعتمدت تلك الوثائق في بيان ذلك 

  . الدور

The Mukhtar and His Administrative and Social Role 
 in Mosul at the End of the Ottoman Era 

Dr.Ouroba Jameel Mahmood Othman 
Abstract: 

The archives of the ministerial presidency, the 

documents of the legislative court and the constitution are all 

considered an important sources present historical information 

about the nature of the administrative and social life in Mosul 

                                         
 مركز دراسات الموصل / مدرس  
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at the end of the ottoman era. The Mukhtar as the last rank in 

the Ottoman administrative formation in Mosul vilayat, 

adopted effective social and administrative roles in maintaining 

the social structure .In order to explain the nature of the 

Mukhtar's duties, his role in the financial administration and 

the legislative courts, the research included many cases witch 

adopted these documents to explain that role.  

 

جانباً من لتي تكشف  أحد الموضوعات ا البحث بوصفهتكمن أهمية موضوع  

اإلداري واالجتماعي في الموصل أواخر العهد العثماني ،إذ أدى المختار التاريخ 

 إدارية واجتماعية فاعلة في الحفاظ على البناء االجتماعي ،وبهدف إثبات أدواراً

ة والسمات دوره اإلداري واالجتماعي ،فقد تطرق البحث إلى المواصفات الشرعي

لمختار وأدواره اجبات اكما تضمن البحث و.الشخصية التي يتصف بها المختار 

فضال عن دوره االجتماعية ، فمنها ما يتعلق  بحل المشاكل االجتماعية، واإلدارية 

  ودوره  ،تحصيل الضرائب األميرية المستحقة على السكان في اإلدارة المالية في 

تنظيم مزاد الرهونات الالزم  بيعها وفق ات وفي  نظام الرسوم على الحيوانفي 

كما تطرق البحث إلى .رع عنه من معامالت فصندوق  نظام األمنية الحكومية وما يت

دور المختار ومجلس الختيارية  بكونهم شهود إثبات أو شهود نفي أمام المحكمة 

  .قارات ، وعائدية الع في القضايا المتعلقة باألحوال الشخصيةالشرعية السيما

 :  يختار ما يشاء :هو بالخيار :اسم بمعنى طلب خير األمرين ويقال

،المختار المنتقى للمفرد والمذكر وفروعهما ،ويعرف أيضاً االِختيار االصطفاء وكذلك 

 ،ائدة وُأبدِلتْ من األلف والياءمخير،حذفت منه التاء ألنها ز:التحيز وتصغير مخْتار 

  .)١( ِلتْ منها في حال التكبيرألنّها ُأبد

 لعثمانيفي الموصل أواخر العهد ا االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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: صه وتقديمه على غيرهترجيح الشيء وتخصي.  

  عامإلىفي الوالية ويعود وجوده ) ٢(داريأمسؤول  أصغر هو :المختار

أما إذ كان في القرية أكثر من طائفة اَ ،م ،ويكون لكل قرية مختار١٨٣٥/هـ١٢٥١

كما يعد  القرية إدارةويعد المسؤول عن  ،)٣(خاص بها فلكل طائفة حق اختيار مختار

 إن ،)٤( الواليةإدارة منهم تتألف من سلسلة طويلة من الموظفين التي األخيرةالحلقة 

رف شؤونها المالية بالتعاون صالمختار في القرية له صالحيات مالية وهو الذي ي

 نسبة من  المختار ليس موظفا ،لهذا فانه  يتلقىأن  إذ،)٥(ةمع مجلس الختياري

بقية المختار شأنه شأن وهناك شروطا يجب توفرها في  .)٦( عملهاألجور عن

ن يكون من رعايا أعن ثالثين سنة و يقل عمره  الأنومنها  ،اإلداريينالموظفين 

 سنويا  )٧(تقل عن مائة قرش ال،و يدفعون ضرائب للدولة نالدولة العثمانية ومم

  .)٨( للتجديدسنة واحدة قابلةلوكانت مدة انتخابه 

 

تشير الوثائق العثمانية ،بأن هناك ثمة واجبات تقع على كاهل المختار منها 

 وجمع )٩(إعالن التبليغات الحكومية الواردة من قبل مدير الناحية إلى أهالي القرية

 مدير وإخبار )١٠( الختياريةاألموال المفروضة على األهالي وتحصيلها بموجب مجلس

 ،الناحية عما يقع في القرى من مواليد ووفيات وما يقع في القرية من مشاكل

 الذين ينتخبهم لموظفينان عومساعدة الدولة  في تسليم المجرمين ويكون مسؤوال 

والمختار ال يتقاضى راتبا من  ،)١٢( وغيرهم)١١(ثل النواطيرمجلس ختيارية القرية م

نصبه فخريا، وهذا يدل على أن من يتولى هذا المنصب هو من الوجهاء الدولة فم

وان ابرز مهام المختار في القرية هي الوساطة بين الحكومة داخل  )١٣(المقتدرين

القرية فيقوم بتبليغ األفراد المكلفين بالخدمة قبل تأدية البدل العسكري بفترة وجيزة 

ضريبة خالل أسبوع وتسليمها إلى الدولة وقدرها أسبوعاً واحداً ويقومون بجباية ال

أما في المدينة فقد كان لكل محلة من محالت المدينة مختارا معتمداً من  )١٤(بالكامل

 عروبة جميل محمود. د. م
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قبل العثمانيين إليصال مشاكل السكان إلى الوالي ،ويجب أن تتوفر ثمة شروط في 

المنصب المختار، منها، أن يكون من القاطنين في المحلة كما يشترط من يتبؤ هذا 

 ويعتقد أن األقليات الدينية" ،)والكبر في السن(أن يتسم بحسن السيرة والسمعة 

كان لهم مختارين خاصين بهما ألن استيطانهم في محالت  )اليهود والنصارى(

  .يتطلب وجود مختارين فيها" صة بهمخا

كان من مهام المختار وواجباته باعتباره ممثال عن المحلة عرضه المشاكل 

زاعات السكانية على الوالي والعمل على حلها ،كما كان القاضي يشاوره في والن

األمور التي تتعلق بالملكية العقارية في المحلة باعتباريه من ذوي الدراية في هذا 

الجانب ومن الجدير بالذكر إن القاضي لم يصادق على أية وثيقة عقارية دون 

و تفقد  شراف على الخانات في محلته،موافقة المختار ومن واجبات المختار أيضا اإل

  .أحوال النزالء وأوضاعهم سواء كانوا من التجار أو غيرهم

  ولما كان في كل محلة مسجد أو جامع يشرف عليه أحد األشخاص بصفة

فقد كان هؤالء القائمون على أمور الجوامع بواجبات عدة تتمثل  )مام جامعإ(

في سجل خاص وعرضه على المختار بتسجيل حاالت الوالدة والوفاة والطالق 

  .إلخبار الروزنامجي في المدينة

وليست لدينا معلومات واضحة عما كان يتقاضاه المختار من أجور لقاء 

وإن كنا نعتقد إن مكانته االجتماعية في المحلة  قيامه بهذا الواجب المناط إليه،

كانت تشكل  عليهم،وصالحياته في االتصال بالسلطات الحاكمة ثم قدرته في التأثير 

دوافع قوية لتسلم مبالغ نقدية وعينية من السكان مما لديه مشكلة عند أصحاب 

  .)١٥(القرار

هم و )١٦(م استحدثت وظيفة التحصيلدار١٨٩٣/هـ١٣١١ في سنةأنهإال 

 )١٧(المحصلون الذين يتم انتخابهم في القضاء من قبل لجنة تتألف من القائممقام

 وواجباتهم اإلشراف )٢٠(المحلية )١٩(العقار وأمر الجندرمةومدير  )١٨(ومدير المال

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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اتخاذ "فضال عن ) الضرائب المفروضة(على المختارين ومراقبة صحة اإلتاوات 

وقد ،اإلجراءات إلدارة الضرائب المتأخرة  والقيام  باعتقال من يتهرب عن دفعها 

 لجان )٢١(سناجقأضيف إلى التحصيلدار  فيما بعد مراقبو الضرائب وشكلت  في ال

خاصة لخدمة نفس أهداف الرقابة المالية بشكل أفضل ويحق لمجلس الختيارية 

 محاوالت اإلصالح وهذا ما  بحاجة إلىويمكن القول إن الجهاز اإلداري كان ."عزلهم

  .)٢٢(التي كانت ترفع إلى استانبول فنبهه إلى ضرورة اإلصالح أشارت إليه التقارير

 

يضم ) مجلس الختيارية(كان في القرية، إلى جانب المختار، مجلسا للمشايخ   

 ،)٢٤( ومدة العضوية سنة واحدة)٢٣(عضوا) ١٢-٣(يتألف عددهم من ) كبار السن(

، ويكون األعضاء المنتخبون من وجهاء )٢٥(وقد أجاز القانون انتخابهم مدى الحياة

أئمة المسلمين ورؤساء الطوائف غير أما األعضاء الطبيعيون فهم  ،)٢٦(القرية

وسكان القرية المشتركون في االنتخابات يكونون من  ،)٢٧(المسلمة في المجلس

وممن يدفعون ضرائب سنوية  الذكور الذين تزيد أعمارهم على ثمانية عشرة سنة،

ال تقل عن خمسين قرشا ويجتمع الناخبون مرة واحدة في كل سنة النتخاب 

يارية القرية الذين ال تقل أعمارهم عن ثالثين سنة ويدفعون المرشحين لمجلس خت

ضريبة سنوية ال تقل عن مئة قرش ويتم رفع مضبطة االنتخاب في كل سنة إلى 

قائممقام القضاء مع إمضاء األعضاء المنتخبين، إال أنه يجوز انتخاب األعضاء 

عضاء يقوم المشتركون أكثر من مرة في السنة، وفي حالة وفاة أو عزل احد األ

ولم يمتلك المجلس أي صالحية في ممارسة السلطة  )٢٨(الناخبون بانتخاب بديال عنه

كان يقوم بإرسال عدد من أعضائه في ) مجلس الختيارية(، يشار أن )٢٩(القضائية

  .)٣٠(أوقات معينة لتمثيله في مجلس إدارة الناحية

ي الدعاوي التي النظر ف فهو،) مجلس الختيارية(أما بالنسبة الختصاصات   

إلى ) مجلس الختيارية( تحصل بين أفراد القرية ومحاولة إصالح ذات البين كما يعمد

 عروبة جميل محمود. د. م



 >>  

  

)٣٠( 

 

أعداد المطالعات المدونة التي يثبت فيها مشكالت المجتمع القروي بشكل عام ومنها، 

  .في تطوير شؤون  الزراعة والتجارةالمطالبة بالنظر 

) مجلس الختيارية(جتماعي الدوار  ومن النشاطات اإلدارية ذات الطابع اال

حرصه على انتخاب النواطير ممن يمتلكون القدرة الجسدية  والكفاية الذهنية لتوطيد 

األمن في القروى واألرياف، وبناءاً على ذلك كانت التحقيقات األولية تجرى مع 

المجرمين بعد إلقاء القبض عليهم من قبل النواطير، فقد كان المجلس يتمتع بحق 

تحقيق األولي مع المجرمين ،وضبط  أقوالهم ورفعها إلى السلطات التنفيذية بعد ال

وكانت هذه اإلجراءات تجري تحت .تسليم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة 

إشراف المختار بوصفه الممثل اإلداري للدولة في حل اإلشكاليات االجتماعية التي 

  .)٣١(تكتنف المجتمع

باإلشراف على أموال اليتامى وأمالك ) مجلس الختيارية( ويعمل المختار مع

المتوفين الذين يسكن ورثتهم خارج القرى وإعالم مدير الناحية بوساطة المختارين 

ومن مهامه كذلك اإلشراف على جمع  .عن األراضي الخالية والقابلة للزراعة

لي واإلشراف الضرائب من أهالي القرى وإعطاء القرارات بحسب توزيعها على األها

على تحصيل األموال األميرية من القرى واختيار األعداد المطلوبة من سكان القرى 

قائممقام القضاء عن سوء  )٣٣( وتبليغ)٣٢(ألداء األعمال العامة عن طريق السخرة

وإلى جانب ذلك هنالك ادوار سلبية . )٣٤(تصرفات المختارين عن طريق الناحية

وظهر ذلك من خالل التواطؤ مابين أغنياء  قرى،لمجلس الختيارية في بعض ال

الفالحين وبين بعض أعضاء المجلس، وذلك بدفع مبالغ من األموال من أغنياء 

بهدف إسقاط الضرائب المستحقة على ) مجلس الختيارية(الحين إلى أعضاء الف

  ).٣٥(المحاصيل الزراعية

مجلس القضاء ( سالألعضاء المنتخبين لهذه المجان أومن الجدير باإلشارة 

بشكل عام، يمثلون طبقة الوجهاء واألغنياء  )مجلس البلدية مجلس الختيارية

 لعثمانيفي الموصل أواخر العهد ا االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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المتنفذون سواء كانوا في الوالية أو القضاء، إال أنهم كانوا يتسمون بمحاباة الوالة 

وكبار الموظفين وعدم االعتراض عليهم، خشية وحفاظا على مصالحهم الخاصة أن 

 والسيما المختارين كانوا يتخذوها وسيلة من اجل الكسب، إال أن البعض منهم تهدر،

وكانوا ال يعملون عمال بدون أجر يتقاضونه بصورة غير رسمية، أما معامالت 

ومعامالت الزواج فيأخذ  )عبر دفع البدل العسكري(اإلعفاء من الخدمة العسكرية 

  . )٣٦(المختار نسبة أعلى  لصالحه

 

 

تتضمن الواردات المالية المستحصلة من القرى أربعة أنواع هي 

وهذه  ،)واإليرادات الرسومية ،)٣٩(األعشار ،)٣٨( والبدالت العسكرية،)٣٧(الويركو(

وباستثناء ضريبة  ،)٤٠(تستحصل من األهالي عن طريق ملتزمين جباة من الدولة

  وجبايتها  تناط بمختار القرية أو المحلة إذ طلبت لهااستحصاالويركو  فمهمة 

الدولة تحصيله من األهالي بعد تقسيمها على األهالي  بالنظر إلى قدرة  كل شخص 

منهم  ،كما طلب نظام اإلدارة المالية من المكلفين دفع مال الويركو والبدل العسكري 

هالي، الواسطة األولى النظام مختاري كل صنف من األعد في أوقاتها المعينة و

لتحصيل أموال الدولة وكلفهم إعالم أفراد طائفتهم من المكلفين عن وقت تأدية أموال 

 تعطى األموال التي يستحصلها مختار والقرى والمحالت إلى بأسبوع إذالدولة 

 في مدة ثالثة أيام من وقت إعطائها  وفي حالة وجود نقص  في )٤١(صندوق القضاء

صة أو تأخر في دفعها يرسل مأمور من مركز القضاء لتحصيل األموال األموال الناق

الناقصة والمتأخرة ويستفسر عن سبب  حالة النقص ومن أي جهة صدرت سواءاً 

 من األشخاص المكلفين بالجباية لتتخذ بحقهم اإلجراءات مكانت من المختار أ

يزود بها المختار  )تذكرة قبض(القانونية ويتم الجمع مقابل استالم وصوالت خاصة 
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جراء تسليمه المبالغ إلى أمين صندوق القضاء ،إذ منع نظام جمع الجباة  من صرف 

  .)٤٢()القرض أو التعويض(أموال الدولة في القرى على سبيل المثال 

 

  :تي  دوراً أساسياً في مجال استحصال الرسوم  على الحيوانات وكما يأختار للمكان

 الركـوب  وحيوانـات  المركبـات  حيوانـات  فيه قيدي) قيد سجل (المختار لدى -١ 

 إدارتها على القائم المحلة ووجهاء أئمة وإعالم بمعرفة والحمير التحميل وحيوانات

 الحكومـة  االصطبالت حيوانات المختار، سجل في القيد ذلك من ويستثنى. المختار

 سـجل  في تقيد  حيواناتهم كانت ،إذ باطهموض العساكر أمراء وخيول والسفارات،
  .)٤٣(بها خاص

 شهريا المحالت اصحاب من الضرائب بجباية محلة كل في الدين علماء يقوم -٢ 

 من  اثنان ونصف بالمائة لحسابهم ،ويستوفون البيوت في الموجودة الحيوانات عن
 في المثبت حسابوال القيد لغرض البلدة أمانة إلى البقية ،ويسلمون المالي التحصيل

 هذا في يثبت كما. المحلة سكان من المستحصلة الضرائب تلك بحصر مخصص دفترا

 البيع خالل من نقالةملا إثبات الحيوانات من المحلة لممتلكات الحصري السجل
 وإشراف بإدارة ذلك ،كل وخارجها المحلة داخل في أخر إلى مكان من والشراء
 أمانة قبل من والمعلم الرسمي المختار بختم  ناقالتالم تلك إثبات خالل من المختار

 من المحلة سكان على الحيوانية الممتلكات حصر في اإلجراءات تلك وتنطبق. البلدة

 من الضرائب تحصيل على القائمين المختار وكالء ويحصل ،يضاًأ المسيحية الديانة
 المحلة في سلمينالم من الدين علماء عليها يحصل التي النسبة ذات على المسيحين

  .)٤٤(اثنان ونصف بالمائة والبالغة

 على القائمين وكالئه قبل من أو المختار جانب من اختالس وقوع حالة  في- ٣
 الموصل والية في المعتمد العثماني القانون وفق يحاكمون ،فإنهم الضرائب تحصيل

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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 لهم قوبةع المختلس المال ضعف ووكالئه المختار يدفع أن على القانون ينص ،إذ 
 العقابية بصيغتها المختلسة األموال تسديد قدرة عدم حالة وفي  الجريمة هذه على

 الدولة من ووكالئه للمختار العائدة الخاصة األمالك حجز يتم ذلك ،فعند قانونا
 قانونيا يحاسبون المحالت ومختاروا األئمة جانب من اختالس حصل إذ  العثمانية
 في االختالس ذلك على العقوبة وتكون الهمايوني، الجزاء قانون أحكام بمقتضى

 المبالغ من ضعفين المحالت ومختارو األئمة يدفع أن وقوعه من  التحقق حالة
 قانونا العقابية بصيغتها المختلسة األموال تسديد قدرة عدم حالة وفي المختلسة

  .)٤٥(الحكومة قبل من الخاصة األمالك حجز يتم ذلك ،فعند

    

 

صندوق نظام ( وكان للمختار دورا إداريا  في مجال الرهونات  قيد البيع وفق

  :في العهد العثماني ، وظهر ذلك واضحا من خالل هذا النشاط كما يأتي ) األمنية

) ٤٦()األمنية نظام صندوق (معامالت تقيد ىتنفيذيا عل فامشر المختار عد ي- أوال

 وبصفته الموصل، في  العثمانية الدولة قبل من رسميا مختارا كونه الوظيفية بصفته
 ما ومنها معامالتها، إدارة على القائم المحلة سكان من مختارا كونه الشخصية،

 على والمتابعة شرافباإل المختار يقوم لذلك ووفقا. األمنية نظام بصندوق يتعلق

 التي المحلة سكان بعض قبل من األمنية نظام صندوق من المستوفاة الديون قروض
 نظام صندوق في المدين أودعه الذي الرهن خالل من وذلك المختار، عليها يشرف
 ويقوم معلوم، وألجل الصندوق ذات منه المقترض المال من مبلغ مقابل األمنية
 عليه المستحقة المبالغ نوتسديد المدي الصندوق، في الرهن إيداع بمتابعة المختار

 عندها الصندوق، ديون تسديد من المدين قدرة عدم حالة وفي المعلوم، اجلها في
 نظام صندوق يتصرف التسديد عدم حالة وفي الدين، لسداد المقررة المدة ربع يعطى
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 العثماني القانون ثبتا إذ المدين، قبل من التسديد عدم مقابل الرهن ببيع االمنية
 بذي المختار تبليغ طريق عن إدارية إجراءات خالل من، الرهونات بيع وجوب
: وكما في النموذج اآلتي. التحصيلدارية حكوميين موظفين وبعلم بالمدينين العالقة

 ربع تساوي مهلة يعطى اإليفاء، حلول عند دينه يفي أو يسد ال الذي المدين يعطى"
 بورقة محلته مختار طريق عن أو إقامته محل طريق عن ويتبلغ له المقررة المدة
 الحساب يجدد لم أو المقررة المدة انقضاء عند أيضا دينه يفي ال كان أذا ثم  تبليغ

 إلى خبر حينئذ فيعطى قاعدته حسب له تتجدد التي المدة فائض ويعطى
 نظام صندوق بحسب الرهن بيع ألجل الصندوق مدير جانب من )٤٧(القومسيون

 عند اإلدارة جهة من المديونين إلى ثانية تبليغ ورقة إرسال خالل ومن ،)٤٨(األمنية
 لغرض الصندوق مركز إلى يحضروا أن عليهم بها ينبه المقرة المدة وانتهاء نفاذ
 محددة فترة خالل الطلب هذا ينفذون ال الذين بان أيضا ويتعرفون حساباتهم عمل

 إقرار حالة  وفي...تعطى الورقة وهذه رهوناتهم تباع يوما عشر خمسة وقدرها
 في وضعها وقت في تقررت التي القيمة دون المرهونة األشياء قيمة إن المزاد

 في طالب آخر إلى  وتعطى)٤٩(البشلك بحساب مسبقا الدراهم تؤخذ األمنية صندوق
  .)٥٠(..."األول المزاد

 الرهونات، ثباتإو المدينين،و الرهونات ضبط وقائع بإثبات المختار  يقوم- ثانيا

 معلومة وتكون أخرى ممتلكاتأو  أثاث أو عقارات بصفة كانت سواء نوعها وتميز
 إلى ديونهم تسديد المدينين من أصحابها قدرة عدم حالة في بيعها قبل األوصاف
 أسماء تحديد في فعال بدور المختار يقوم ذلك عن وفضال ،األمنية نظام صندوق
 ألسعار الحقيقية القيمة بتعين العدالة لتحقيق وذلك ،إقامتهم ومحالت الداللين

 عن وفضال. األمنية نظام صندوق في الدين سجالت في قيودها المثبتة الرهونات

 الصورة إلتمام وذلك المعتبرين، والمهن الحرف أرباب تواقيع المختار يستحصل ذلك

 وينجم المدينين، رهونات يعب عملية إكمال وبعد. الرهونات بيع لمصداقية القانونية

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري ودوره و المختار
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 بتبليغ المختار يقوم فعندئذ الرهونات، بيع من المستحصل المال في زيادة ذلك عن
  .)٥١(الجديد إقامته محل طريق عن وذلك غائبا كان وان حتى المدين،

 

 إلى امتد بل ، لمدينةا في محلته شؤون إدارة على المختار دور يقتصر ولم
 القرى هذه ،ففي الموصل مدينة مركز عن نسبيا البعيدة القرية في المختار دور

 سكان من تستحصل ضريبة هناك ،كانت  األديانمتعدد اجتماعي نسيج من المتكونة
 فرض في العدالة تحقيق به يقصد والذي) الويركو (بضريبة وتعرف القرى تلك

 يظهر لذلك وفقا. مالكيتها للمقادير وفقا للدولة القرى نسكا من المستوفاة الضرائب

 من القرية أهالي بأحوال الكافية المعرفة يمتلك التي الشخصية بوصفه المختار دور
 في حصرها يتم ،التي الضرائب تلك مقادير تحديد يتم ،وعليه االقتصادية الناحية
 في القيود ردفت في يبيةرالض المستحصالت مضمون يحرر أن على خاص سجل

 القرية ووجهاء المختار قبل من عليه ويصادق الدفتر أصل ،ويختم القضاء مجلس

    .اجتماعيا المعتبرين

 

كان المختار موضع ثقة أهالي الموصل وذلك خالل قيام ضابط الضابطة   

ر فال يحق لهم أثناء دخول بيوت أهالي المدينة أثناء قيامهم بعملية التفتيش الدو

لهم الصالحية ) منتسبوها( الدخول إال برفقة المختار إذ أن ضابط الضابطة ونفراتها

بالدخول إلى إي مكان باستثناء دخولهم إلى بيت الحريم الذي بحكم بيته في المصالح 

االعتيادية وإذا استوجب األمر فيكون برفقتهم المختار واإلمام أو رجلين ) القضايا(

  . )٥٣(لمحلة أو القرى واختيارهم يتم بموجب القاعدة المرعيةمن وجهاء ا

  

 عروبة جميل محمود. د. م



 >>  

  

)٣٦( 

 



 

بما أن الممنوع وغير المسموح به بموجب اإلرادة العلية، أن تمتهن   

من الطائفتين المسلمة والمسيحية بهذه ) الحكيمة( ،)الداية(وتمارس القابلة المأذونة 

المهنة ما لم تمتلك وتتوفر بأيديهن إجازة رسمية من طرف مكتب الطبية، فإذا سمع 

أو علم بأنه يوجد من تمارس وتمتهن هذه المهنة بدون إجازة رسمية فيأتي هنا 

دور المختار بالتحري عن أسمها وشهرتها والبيت التي هي مقيمة فيه واإلعالم 

  .)٥٤(نها إلى الجهات المعنيةع

        : 

 الحفاظ في دوره االجتماعي، المستوى على الفاعلة المختار ادوار ومن 
 المجتمع شرف يمثلن النساء باعتبار وذلك إدارتها على القائم المحلة نساء على

 على ،الحفاظ واالجتماعي الديني رالمنظو وفق يعني عليهن ،والحفاظ الموصلي

 توجد عندما نادرة حاالت ففي. الموصل مدينة من جزءا تعد التي المحلة سمعة

 المختار يتدخل  األولى الليل ساعات في األزقة في سائرات المحلة في النساء بعض
 عنالمختار يتحرى ذإ ،األمنية الجهات مع بالتعاون وذلك وجودهن أسباب لمتابعة
 إلى يأخذن المحلة أهل من بأنهن اتضح فإذا المتأخر الوقت هذا في تواجدهن أسباب

 منالنسوه  كانت إذ أما. بيوتهن إلى اآلمن الوصول لهن تؤمن لحراسة بيوتهن

 المرجع بوصفه المختار بيت أو المحلة إمام بيت إلى فيرسلن ،أخرى محالت

  . )٥٥(الموصل ةمدين في وسمعتها المحلة مكانة على الحفاظ في األساسي

  

  

  

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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األراضي العائدة (كما يتضح أن المختار له دور في نظام األحراش الميري 

، إذ يقوم كل سنة بتزويد مسؤول الحرش بسجل يقيد ويدون فيه )للدولة العثمانية

طالعة تلك  وبعد أن يتم م.)٥٦(جنس ومقدار الحيوانات التي ترعاها الحرش الميري

السجالت من قبل آمر الحرش يحدد ويعين الموسم والمدة التي تبقى بها الحيوانات 

  .)٥٧(بالحرش

        

 

 وحرصا من المختار على إحقاق الحقوق الشرعية ، فغالبا ما كان يعتمد كشاهد - ١

م ١٨٩٢/ـه١٣١٠ثبات في بعض القضايا ،ومنها ما تضمنته الوثيقة لسنة إ

في فراغ ) ق.أ. بن. م(في توكيل أخوهما ) ق.خ بنت أ.أ(استماع وكالة األختان 

حصتهم الشائعتين من حيث  المجموع النصف الشائع من ارض البيادر التي هي 

) محلة المشاهدة(خمس وزنات بذر تخمينا بحضور أمناء الشرع ومختار وأعضاء 

والمحدودة بأرض حسن بن محمود وبأرض فتحي بن حسن ) ق،أ .بن. م (في دار 

أي مشتركة بيننا وبينه ) قريبا من باب سنجار(وبطريق عام الواقعة في تل كناس 

على حسب الفريضة اعني النصف له والنصف لنا على طالبها بثمن مثلها في شعبة 

الشهود ومنهم مختار محلة المشاهدة نوري عبد االنتقال واإلفراغ ألجله وشهد 

  . )٥٨(اهللا

 المدعو )جمشيد جامع محلة (مختار حضور استدعت أخرى ةقضية خالفي وفي - ٢

 خ( حصة بيع توكيل إثبات في المختار شهادة األساس موضوعها كان والتي محمد،

 المبلغ لدفع مطالبة حصتها ببيع إذ أقرت واالنتقال،  اإلفراغشعبة في) ف. م. ع بنت

 استوفتها حصة فيه لها كان والذي بيعه تم الذي الدكان من حصتها من المستحصل
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 بنت ـه (الموصلية السيدة إلى حصتها من المستحصل المبلغ بدفع المرأة ،طالبت

 وشهدا غرش، وخمسمائة ألفان وقدره ذمتها في الكائن دينها مقابل )ح .سيد

 في حقها باستحصال المرأة إقرار صحة على والشخصية الرسمية بصفته المختار
 دفع على كشاهد المختار إثبات عن فضال، الدكان بيع من حصتها على الحصول

 الطلب فاقر ،)ح.سيد بنت هـ( األخرى المرأة إلى )ف. م. ع بنت خ( المرأة ديون

 تبن خ (المرأة أقررت إذ": اآلتي النموذج في وكما. المحلة مختار إثبات لشهادة وفقا

 إلى سهما مائة كل من سهما وثمانون اثنان وقدرها  الشائعة حصتها بيع) ف. م. ع

 التي عثمانية )٥٩(ليرة وخمسون تسع قدره بمبلغ) ع.س بن أفندي.ح. ع (السيد

 المرأة وان لها المبلغ تسليم وعلى وقبضت أخذت قد بأن واعترافها منه قبضتها
 المائة من سهما وثمانون اثنان هي تيوال الشائعة حصتها بيع على وكلت قد أيضا

 في الكائن دينها بمقابل) ح سيد بنت ـه (السيدة من بالوفاء بيعا الدكان من سهما

 إلى ـ م ١٨٩٢/هـ١٣١٠ تاريخ من الموجل غرش وخمسمائة ألفان وقدره ذمتها
 من المذكورة حصتها ببيع دوريا وكيال يوكل بان له وسمحت سنين خمس مدة

 والمبلغ) ح سيد بنتهـ  (السيدة إلى ثمنها من ويدفع األجل لولح حين الدكان

 وهكذا) أفندي .أ.ز الوكيل ،فقبل (ف. م. ع بنت خ) المرأة إلى يرد الدين من الباقي

  .)٦٠("المحلة وإمام المختار سمع

 

  المدعو النصراني طلب قضية م١٨٩٢ /هـ١٣١٠ لسنة  الوثيقة وعرضت

 أن ،علما اإلسالمي الدين إلى واهتدائه إسالمه إعالن في منه برغبة )ق.انيالد(

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري وودوره  المختار



 >>  

  

)٣٩( 

 

 عليه يونس النبي لجامع المجاورة نينوى قرية سكنة من كان )ق. دانيال( المدعو

 بالشهادتين الشرع مجلس في ونطق المحلة وإمام المختار بحضور اسلم ،فقد السالم

 اسمه يكون أن إسالمه بعد وطلب سالمياإل الدين وأعتنق األديان جميع من تبرأف

  .)٦١(من دانيال بدال) احمد(

  وإنمافحسب، إثبات شاهد كونه على مقتصرا المختار دور كان الدوام على ليس- ٤
 ما ومنها، العقارات، قضايا في  واالحتيال التدليس مواطن كشف إلى دوره تعدى

 للسيدة الوكاالت لكيةم بقضيةم ١٨٩٥/ هـ١٣١٣ لعام الوكاالت جريدة في ورد

 أمه علم بدون الدار برهن) ص .بن.ع( المدعو ابنها قام والتي) ع (الموصلية

 االبن ذمة في دين لقضاء وذلك) خ بنت ف (الموصلية السيدة إلى) ع (السيدة

 ف (السيدة من المستحصل الرهن مبلغ بدفع) ص .بن.ع (االبن وقام ،)ص .بن.ع(

 من استطاع المال من بمبلغ لها مدينا كان الذي) ك (الموصلية السيدة إلى) خ بنت

 تسكن أن على )ك( السيدة واقترحت ،)ك (للسيدة دينه) دفع-إطفاء (البيع رهن خالل

). ص .بن.ع( لالبن شهريا غرش خمسون قدره شهريإيجار  دفع مقابل الدار في

 رهن لخال من أبنها بتدليس األم وعلمت ،)ص .بن.ع (األبن توفى ذلك غضون وفي

 وفي ،)ك( السيدة من بيتها باسترجاع القضاء الى شكوى فرفعت علمها دون البيت

 كان الذي للمبلغاستيفاء ) غرش ألفين (قدره مبلغ بأداء) ع( السيدة طلبت ذلك مقابل

 ذات األطراف ادعاء صحة في تحقيق ذلك واقتضى، )ص. بن .ع (االبن ذمة في

 إيضاح من االسم معلوم غير. المحلة مختار عاستطا والتي القضية هذه في  الصلة
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 المحكمة في القضية هذه في إثبات  كشاهد أقواله واعتماد القضية هذه إشكاليات
  .)٦٢(الشرعية

 كان إذ، والملكيات العقارات إشكاليات على أثبات كشاهد المختار دور يقتصر ولم -٥
 ومنها، حقوقها، هضمت التي الموصلية المرأة جانب إلى الوقوف في واضح دور له

ـ ١٣٢٣ لـسنة  )االسم مجهول) (الكور رأس محلة( مختار دور  فـي م ١٩٠٣/هـ

 لرعايتها نفقة على الحصول في) االسم مجهول (الموصل مدينة نساء أحدى مساعدة
 زوجهـا  ان  فيه ادعت ، القضاء إلى  شكوى قدمت إذ ،)ش (الصغير ابنها ورعاية

 نفقة بال حضانتها في  والكائن منها المتولد) ش (الصغير أبنها وترك عنها غاب قد 

 أن المختـار  واستطاع. والبنها لها نفقة تقدير القضاء من طالبة شرعي، منفق وال

 أمـام  النفقـة  على الحصول في  الشرعي حقها في  المرأة ادعاء مصداقية يوضح

 )همقـدار  يلـغ  المختـار  إثبـات   شـهادة  بموجب وابنها للمرأة حكم الذي القضاء

   .)٦٤(شاغر وثالثون ثمانية فضة )٦٣(مجيديان

 على الحصول في المرأة مساعدة في فاعل دور للمختار إن تقدم مما يتبين
  . إثبات كشاهد القضاء أمام مثولها أثناء ابنها لرعاية نفقة تقدير

 الشرعي المنحى ذات القضايا بعض في واضحا المختارر دو وبرز -٦ 
 لسنة الوثيقة متن في جاء ما وهذا ، عدمه من االدعاء صحة في للبت

 . بن .ص( السيد) ( يونس النبي جامع أوقاف متولي قدم إ ذ،م ١٩٠٣/ه١٣٢١

 على الواقع الضرر رفع  فيها طالبا القضاء الى دعوى محمد الشيخ سكان من )ط. م

 النبي أوقاف باتجاه دجلة نهر من ماء ساقية فتح جراء) (النبي جامع أوقاف

 ( علي بن حسين مال الوكيل على الدعوى بإقامة دعوته  في  طالبا ) ( يونس
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) ح.ذ)  أبناء (ع. ح . ع. م (الرجال عن  والمحامي الخصومة في الشرعي الوكيل

، ) (يونس للنبي العائدة باألوقاف فادحة أضرارا ألحقت قد الساقية إن  مدعيا

 ساقية بحفر يقومون) ع. ح . ع. م (الرجال ذات أن إال دعواه في إشارته عن فضال

 ذات في () جرجيس اهللا نبي جامع لوقف عائدة دجلة نهر من الماء إلجراء

 الشيخ محلة سكان من) ط. م . بن .ص (الدعوى صاحب الوقف وكيل طلب الدعوى

 على القضاء اطالع ،وبعد لوقفعن أرض ا الضرر لرفع  الساقية ايسدو أن محمد
 ياتيثح تدقيق وبعد المتخاصمين الطرفين شهود بحضور أمر الطرفين كال ادعاء

 )ط. م . بن .ص( المتولي ادعاء بصحة القضاء لدى القناعة حصلت القضية

 والنبي يونس النبي جامع  أوقاف باتجاه الماء جريان نتيجة الضرر بحصول

 ادعاء صحة إلى القضاء وصول ان اإلشارة وتنبغي). السالم عليهما (جرجيس

 المختار جهود بعد  جاءت ( السالم عليه) يونس النبي ألوقاف شرعيال الوكيل

 في التحري عن  )السالم عليهما (جرجيس والنبي يونس النبي المحلتين واعيان

عليهما (الحقيقة الماثلة بتجاوز المدعى عليهم على أوقاف النبي يونس جرجيس 

  .)٦٥()السالم

ة أداء حصص المدعي     م قضي ١٩٠٥/ هـ١٣٢٣وعالجت الوثيقة لعام     -٧

وإخوته  الصغار حسب الشرعية اإلسالمية  مبلغا وقدره ألف وتـسعمائة  وثمانيـة               

واحـدة  مـن الثالثـة ألـف     )٦٧( واقجـة  )٦٦(وأربعين غرشا وأربعة وثالثين بـارة    

وخمسمائة غرشا المذكورة  إلى المدعي ابن المتوفى وبحضور مختار محلـة بـاب              

ة  كال من يحيى ومحمد علي بـن إبـراهيم بورقـة        الجديد وأعضاء مجلس الختياري   

خ .ر بـن م     (مستورة أمام القضاء، إذ تناولت القضية  رفع دعوى  من المـدعي                
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من سـكان حمـام    ) ع بن ح(من سكان محلة إمام دعون الدين  على المدعى عليه      )

) ع بـن ح (في حياته  دين في ذمة السيد  ) خ  .م  (المنقوشة  قائال إن ألبي المتوفى       

مبلغا وقدره ثالثة االف وخمسمائة غرش رايجة عن ثمن أموال افرانجية إال أنه منذ              

منذ ثلث سـنين وانحـصرت    ) م بن خ (أربع سنين وقبل االستيفاء توفى أبي  السيد         

المتولـدان مـن    )  ف -ر(وفي ابنه وبنته الكبيـر    ) ع  .بنت    .د  ( ورثته في زوجته    

ص (بنـه وبناتـه األبنـاء علـى التـوالي           وفي أ ) خ بنت ع  (زوجته المتوفاة قبله    

ع .م(وكان أبي قبل وفاته قد نصبني  وصيا مختارا  على أوالده الصغار            ) خ.ن.ح.ب.

في ذمته ديـن    ) م بن خ  (المدعى عليه اقر بأن المتوفى  األب        )ح  .ذ(أبناء    ) ع.ح  .

 قدره ثالثة أالف وخمسمائة غرش من الجهة المذكورة إال أن الوصاية المذكورة في            

، وطلب البينة في الوصـاية  فأحـضر الـشهود المختـار             ) خ.م  .ز  (أبن المتوفي   

وشهود ثقاة وأعضاء مجلس الختيارية فتبين وتحقق لدى الـشرع بـأداء حـصص      

  .)٦٨ (المدعى والصفار

  .  يتضح مما تقدم أن المختار وأعضاء مجلس الختيارية كانوا شهوداً

 بوصفه المختار دور إلىم ١٩١١/هـ١٣٢٩لعام   القضية هذه تشير  -٨
 ، عنهـا  المـسوؤل  المحلـة  إدارة كيفية في اإليمانية والذات العقلية القدرة يمتلك 

 إال، تزكيـة  شاهد بوصفه إال المختار إلى تشر لم كانت وان ، المطروحة  فالقضية
 بـين  والعالقـات  ، االجتمـاعي  البناء طبيعة يعرف كان المختار أن إلى تظهر أنها

 كـان  انـه  يعني ،وهذا إدارتها على المشرفة المحلة أبناء ملكيات عن ضالف ،األسر
 ،والحكم بها   لالستنارة القضاء إلى المعلومات كافة بتقديم األهمية من  جانب على

 كإحدى للقضاء ويقدمها المختار يمتلكها كان التي الدقيقة المعلومات تلك وفق عليها

وكمـا فـي   . المجتمع أبناء بين الحقوق اقوإحق القضاء عمل لتسهيل الوسائل أهم

  :النموذج اآلتي
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عبد الرحمن بن محمد وأحد أعضائها ( إذ أشارت الوثيقة شهادة المختار

النظر في بعض  )أحمد بن عبد اهللا أفندي الوتاري من سكان محلة الشيخ أبو العال

ائمين على  الورثة والقوأهدافالقضايا ذات السمات الخالفية مابين مقاصد الموصي 

م ١٩١١/هـ١٣٢٩الوصية ،إذ تناولت سجالت المحكمة الشرعية في الموصل لعام 

هما بالوصاية ت بها بإخالل ابن أخاهما إذ أدعتعلى ابن أخل األخوال الدعوى من قب

أدعى الوكيل المسجل الشرعي مال حسين في "على وصية المثبتة على النحو األتي 

على الشيخ أبو العال ،من أهالي ) ح سيدني أب–م وع ( ذكره عن األتيالخصوص 

بن خ (ة السيداةقائال أن المتوفلشيخ أبو العال من أهالي ا.) ع.طبن ع (المدعى عليه 

 ا بعد وفاتها بثلث مالهتسنين قد أوص أربعة  منذا وصحتهها في حياتتكان)  ح سيد

 أحدى اةتوف المت والباقي يقسم على الفقراء والمساكين ونصبا وتكفينهالتجهيزه

وصيا على تنفيذ الوصية على الفقراء والمساكين )م  ( المرقوماهوأخ (ماموكلي وه

 فقبل الوصاية والنظارة  وال زال يقر ه ناظر عليأخوها األخر أحد موكلي تونصب

 على إيصالها وانحصرت ة  مصرتينمنذ سنت ويعترف ويكرر الوصية إلى أن توف

أمه يده على تركة ) ع(وقد وضع المرقوم ....اته وبنها وفي أبنا في زوجهاوراثته

) ع(وعند سؤال المدعى الوكيل للمدعى عليه ) بالوكالة عن موكلي الوصي والناظر

لمرقومين على الوجه المحرر واقر ا في الورثة اةه المتوفماقر بانحصار وراثة أ

صاية  وأنكر الوصية المذكورة والواة المتوفمهبوضع يده على البعض من تركة أ

والنظارة المذكورتين  فأحيلت شهادتهم إلى التزكية ،فلما زكى الشاهدان وهما من 

تبين وتحقق لدى الشرع أنهما عدالن ومقبوال الشيخ أبو العال الثقاة مع مختار محلة 

الشهادة فقبلت شهادتهما وحكم بموجبها بالوصية والوصاية والنظارة المذكورات 

 للوكيل مال حسين ألجل اةبتسليم ثلث تركة المتوف) ع(ونبه المدعى عليه المرقوم 

الناظر ألجل تنفيذ الوصية بمعرفة موكله األخر ) م(موكله الوصي المرقوم 

  .)٦٩( )ع(المرقوم
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لم تقتصر شهادة المختار على طائفة المسلمين والنصارى وإنما اشتملت الطائفة –٩

يما يتعلق بقرض وبناء م ف١٩١١/هـ١٣٢٩اليهودية أيضا إذ رفعت قضية لسنة 

من ملة ) د.ناحوم بن ( دار ورهنِه إلى المدين  في المحكمة الشرعية وفحواها ادعى

من الملة ) يعقوب بن إسحاق(اليهود من تبعية الدولة العلية على المدعى عليه 

اليهودية ومحلة اليهود في الموصل قائال إني قد أقرضت السيد يعقوب مبلغا وقدره 

م فاقترضتها وتسلمها مني ١٩١١/هـ١٣٢٩ليرا عثمانية في سنة أربع وعشرين 

وبنا داره ورهن بمقابلها داره في محلة اليهود وسلمها إلي بعد التخلية فارتهنتها 

وقبضتها منه وسمح لي بالسكن فيها وَأجله له بالمبلغ المذكور مدة خمس سنين 

لمدعى عليه بان يجري  وإعطاءه سند وبحضور الشهود ، فالمدعي هنا يطلب من ا

معاملة الرهن  في المحل الرسمي أو يؤدي المبلغ المذكور إال أن المدعي قد ابرز 

بيده السند المذكور  وعند سؤال المدعى عليه اعترف باقتراضه من السيد ناحوم 

المبلغ وقبضه منه ورهنه بمقابل المبلغ  المذكور داره  وعند سماع الشهود أقر 

على كون المدعي قد اقرض مبلغا وقدره ) مجهول االسم (مختارالشهود ومنهم ال

أربع وعشرين ليرا عثمانية وقبضها ورهنه بمقابلها المبلغ المذكور داره وتسليمه 

  .)٧٠(إياها بعد التخلية

 الموصل مدينة في اليهود إن  مفاده موضوعيا تساؤالً القضية هذه تثير  
 الحاخام الديني مرجعهم إلى يعود أن ينبغي العثمانية الدولة اياالت من غيرها وفي

 العثمانية الدولة في الملل نظام ضمن الذي العثماني الدستور ألحكام وفقا باشي
 القضايا من تعد ،فهي مكتوبة ورهان عقارات ببيع متعلقة القضية هذه كانت ،ولما

 المشاكل حل على مقصورا كان باشي الحاخام دور أن إلى اإلشارة تنبغي إذ، المدنية
 المدني القضاء اختصاص من  فكانت  المدنية القوانين أما ، الشخصية واألحوال
  .العثماني
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وظهر في هذه القضية دور المختار االجتماعي في إرجاع الحقوق ألهلها  -١٠

لسنة  أشارت الوثيقةإذ ،  التي كان مسؤوال عنهاجوبه البقارة الشرعيين في محلة

حاج محمد بن شاهين وأحد أعضائها صالح  بن (ختار شهادة المم١٩١٢/هـ١٣٢٩

مسألة في الموصل في )حسين واحمد بن درجه من سكان محلة جوبه البقارة 

جوبه  من ساكنات محلة)ج بنت ع (عية الزوجة أن المدالمهور حيث ورد في 

خمسة عشر أنه عقد نكاحها على مهر معجل  قدره ... م بن ععلى زوجها البقارة 

وكان قد ... مثقال ة عثمانية ومائخمسة عشر ليرةنية ومهر مؤجل قدره عثماة لير

 ين ليرات عثمانية ودخل بها ومنذ عشرثمانية ليرات  من المهر المعجل إليهادفع 

يوما طالقها بالثالث  ووضع يده على أشيائها العينية فتطلب المدعية بأداء المهر 

  .)٧١(  مثقال وتسليمهم أليهاة لمائ عثمانية وقيمة اخمسة عشر ليرةالمؤجل وقدره 

ان األحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطالق والميراث تعد من حاالت   

ذات الخطورة في التشريع اإلسالمي من ناحية إقرار آو باطالن اإلدعاء وما يناظره 

،وظهر ذلك من خالل دور المختار في تقديم شهادته باعتباره شاهد إثبات على 

بحقوقها بعد الطالق،ولعل شهادة  )بنت ح.ع(دعاء الزوجة المدعية مصداقية أ

المختار كانت مساعدة في إقرار الحكم لصالح المدعية والذي جاء ن خالل معرفة 

في المحلة المسؤولة عنها بالناحية االدارية  المختار بوقائع الحياة اليومية 

   . واالجتماعية على حد سواء

في قضية االستقراض والدين ،كما ) عيان(ه كشاهد إثباتاثبت المختار دور  وقد-١١

بن .ع . س( دعوى األبم إذ رفع الوالدين١٩١١/هـ ١٣٢٩ورد ،في الوثيقة لسنة

من سكان  محلة جامع خزام دعوى إلى القضاء قائلين أن ) ع بنت م(واألم ) أ. س

م (السيد منذ كان في الحياة قد اقرض ) ا.بن س.ع .بن س) ش .م (ألبننا المتوفى 

مبلغا وقدره مائة غروش رايجة وقبل االستيفاء توفى وانحصرت ورثته في ) س.

فأنتقل المبلغ المذكور منه باإلرث إلينا فاآلن يطلب األب "نحن وال وارث غيرنا "أبويه
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المدين م (باستيفاء الدين الذي عليه ،وعند سؤال المدعى عليه ) س .م(من المدين 

وطلب البينة من ) الوالدين( أنكر وحصرها في الوراثة اعترف بالدين ولكنه) س.

الوالدين فأحضر الشهود من الرجال المسلمين وشهدوا كل منهما بالمواجهة قائلين 

انحصرت وراثته في أبويه وعندئذ أحيلت الشهادة إلى التزكية ) ش.م(انه لما توفى 

) سليم بن حسين(ار والمخت) ق.ع (م وزكى الشاهدان كال من الثقاة وإمام محلة خزا

واحد أعضائها علي  بن حاج طالب من سكان محلة خزام فتبين لدى القضاء إنهما 

بأداء المائة )س.م(عدالن ومقبولة شهادتهما وحكم بموجبها بالوراثة ونبه السيد 

  .)٧٢()الوالدين  غروش إلى الورثة

 جامع محلة مختار  حسين بن سليم المختار أن يتضح الوثيقة هذه ضوء في
 شهادته أن ويالحظ ، الشرعي للحق إثبات شاهد بوصفه بمعلومات أدلى قد خزام

 والشخصيات المختار دور إلى يشير ،مما محلته في  األعيانشهادة عمتزامنة م
 االجتماعية الحياة بحثيات التامة المعرفة امتلكوا ذوات بوصفهم المحلة في المؤثرة

  .واالجتماعي اإلداري المسوؤل هالمختار بوصف وبإشراف فيها القاطنين المحالت في

عبد األحد بن منصور من المدعى عليه يوسف ) البائع(وطلب المدعي -١٢

 وعائلته المتوفىبن داود مطلوب تسديد ثمن طاقات الغزل، على اعتبار أنه أخو 

 المتوفىورثة المتوفي على التركة، فطلب المدعي عبد األحد بالمبلغ الذي بذمة 

ي، فأنكر ذلك، وعندما سئل أخو المشتري يوسف أقر بانحصار وراثة أخيه المشتر

 دانيل وفي باقي ورثة المرقوم، لكن أنكر أن للمدعى عبد األحد دين في ذمة المتوفى

  . ) ٧٣(أخيه المتوفي دانيل المبلغ، وأنكر وضع يده على شيء من تركة المتوفي

رعي عبد األحد، ويالحظ في ويبدو القضاء لم يأخذ بحجة المدعي بالحق الش

للدالء بشهادته نفي أو )مجهول االسم (هذه القضية عدم حضور مختار محلة اليهود

إثباتاً على الرغم من أن الوثيقة أشارت إلى معرفة المختار بصفقة البيع والشراء 

بين البائع المسيحي عبد األحد بن منصور والمشتري اليهودي دانيال بن داؤد مما 
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 تقصير واضحاً في أداء المختار في مثل هذه الحاالت دون معرفة الدوافع يشير إلى

  .الكامنة وراء ذلك 

 أواخر العهد العثماني وقد تم لجدول التالي يوضح أسماء المختارين في الموصلا

أعداده باالعتماد على سجالت المحكمة الشرعية و بعض وثائق أرشيف رئاسة 

  :وزراء استانبول

  السنة   المحلة   األعضاء مجلس االختيارية   تار المخ  التسلسل 
ـــ١٣١٠  جهار سوق  لم يعثر عليه الباحث  عبد الرزاق احمد  ١ / هــ

  م١٨٩٢
محمد بن يحيى ،ومحمـد علـي بـن           )٧٤(حسن بن خليل  ٢

  ابراهيم 
  م ١٩٠٥/هـ١٣٢٣  باب الجديد 

  م١٩٠٥/هـ١٣٢٣  المكاوي   لم يعثر عليه الباحث  محمود بن شكر  ٣
  م١٩٠٥/هـ١٣٢٣  باب البيض   محمد علي حامد   حي محمد فت  ٤
حسن بن علي مـن سـوق الـصغير            مصطفى بن محمد   ٥

وحسن بن علي النومة من سكان حمام       
المنقوشة ،وعبد اهللا بن مال احمد محلة       

  عون الدين 

  م١٩٠٩/هـ١٣٢٧  سوق الصغير 
  

  م١٩٠٩/ ١٣٢٧  حوش الخان   لم يعثر عليه الباحث  محمد بن أيوب   ٦
  م ١٩١١/ه١٣٢٩

ـــــــــــــــــــ  دالوي بن محمد السلتان   ٧
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١١/ه١٣٢٩  الشيخ عمر 

ـــــــــــــــــــ   بن يونس إسماعيل  ٨
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١١/ه١٣٢٩  باب السراي 

عبد الرحمن بن محمـد       ٩
بن عبد الوهاب الحالوه     

  جي 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  الشيخ ابو العال   احمد بن عبداهللا افندي الوتاري 

محلة الجـوالق     لم يعثر عليه الباحث   نجم بن عبد البرضعجي  ١٠
  )االوس(

  م١٩١١/ه١٣٢٩
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سيد احمد بن سيد مصطفى ومال شهاب   احمد بن درويش   ١١
 طاهر ،ويوسف بـن     بن احمد بن مال   
  جاسم بن محمد 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  القنطرة 

ذالنون بن احمد بن مال فارسمن سكان         حسين بن علي النومة   ١٢
المنقوشة ،سمير بن ذالنون من سـكان       
محلة المنقوشة ،وسيد احمد بـن سـيد       
علي بن سيد محمودمن سـكان محلـة    

  الجامع الكبير 

  م ١٩١١/ه١٣٢٩   حمام المنقوشة

  م١٩١١/ه١٣٢٩  المياسة   لم يعثر عليه الباحث  د بن مال احمد محم  ١٣
جاسم بن محمـد عبـد        ١٤

  الحافظ 
عبد الباقي محمد صالح ، داؤد بن سليم    

  بك 
  م١٩١١/ه١٣٢٩   السرجخانة 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  جامع خزام   لم يعثر عليه الباحث   سليم بن حسين  ١٥
 بـن   صالح بن حسين حاجي ،واحمـد       حاج محمد بن شاهين  ١٦

  درج 
  ١٩١١/ه١٣٢٩  جوبة البقارة  

مال مصطفى بن مـال       ١٧
  عبداهللا 

  م ١٩١١/ه١٣٢٩  إمام عون الدين   حاج سليمان بن احمد الرستم 

محمد علي بـن سـيد        ١٨
  سلتان بن خضر 

جاسم بن محمد علي بن سـيد حـسن         
العالف مـن سـكان الـشيخ فتحـي         
،ومحمود بن وهب بن حامد ومحمد بن      

  سيد زيدان 
  

خضر وسيد طه بن سيد علي بـن        بن  
سيد عيسى ومصطفى بن محمد علـي       
  بن نعمان من سكان محلة الشيخ فتحي 

ــشيخ  ــة ال محل
  فتحي 

  م١٩١١/ه١٣٢٩

حسن بن حاج علي  ومحمد سعيد بـن         حسن بن خليل  ١٩
  يحيى من سكان جهار سوق 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  باب الجديد 

سيد خضر بن سيد احمد    ٢٠
)٧٥(  

بن سليم بك وحـسن    أفندي أمينالحاج  
بك بن محمود بك من سـكان محلـة         
جمشيد وبعده من الثقاة حسن بن احمد       
بن حسين من سـكان الـشيخ فتحـي         
ويونس بن حاج علي بن مصطفى من       

  أهالي قرية نينوى 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  جامع جمشيد 

  م١٩١١/ه١٣٢٩  جهار سوق   لم يعثر عليه الباحث  )٧٦(فاضل المختار   ٢١
سليم بن  حسين بن شيخ      ٢٢

  جرجيس
حاج سعيد بن سليم الشعار من سـكان        
محلة الجامع الكبير ومن ملة السريان      
الكاثوليك القس جرجيس  بن يوسـف        
  بن عالي ومختار محلة الجوالق هداوي 

  م ١٩١١/ه١٣٢٩  الجامع الكبير 
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طه بن عزاوي بن حاج       ٢٣
  طه 

  م١٩١١/هـ١٣٢٩  الشيخ محمد  لم يعثر عليه الباحث

  م١٩١١/هـ١٣٢٩  الكلدان   محلة خوش الخان    يوسفنعوم  ٢٤
عبد اهللا بن نعمان من سكان محلة امام          يوسف بن عبداهللا   ٢٥

  عون الدين 
  م١٩١١/هـ١٣٢٩  مياسة ال

  م١٩١١/هـ١٣٢٩    لم يعثر عليه الباحث  سليمان بن ميخا خدور   ٢٦
  م ١٩١٨/هـ١٣٣٧  باب النبي   محمود بن مرتضى   عبد الرزاق بن عمر  ٢٧
هداوي بن توما هـدو        ٢٨

  رسام 
حمودي بن امين بن حاج حـسن مـن      
سكان محلة المكاوي وحسين بن علي       

  النومة من سكان حمام المنقوشة 

ــوالق  الجـــ
  )االوس(

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  الكلدان  لم يعثر عليه الباحث  )٧٧(داؤد بن جرموس   ٢٩
  م ١٩١٨/هـ١٣٣٧  ي باب النب  محمود بن مرتضى   عبد الرزاق بن عمر  ٣٠
حاج حسين بـن شـيخ        ٣١

  سليم 
  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  جامع الكبير   لم يعثر عليه الباحث

طه بن عزاوي بن حاج       ٣٢
  طه 

ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  الشيخ محمد

عبد الرحمن بن محمـد       ٣٣
  بن عبد الوهاب 

ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  السيخ أبو العال

ـــــــــــــــــــ  محمد بن محمد الحافظ  ٣٤
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  السرجخانة

ـــــــــــــــــــ  مصطفى بن محمد   ٣٥
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  السوق الصغير

ـــــــــــــــــــ   أيوبمحمد بن   ٣٦
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  حوش الخان 
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ـــــــــــــــــــ
  ــ

ـــــــــــــــــــ  )٧٨(حسن بن خليل   ٣٨
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

  ــ

  م١٩١٨/هـ١٣٣٧  باب الجديد 

  
المختارين قد وصفوا بوجه عام بأنهم كانوا على        هوالء  يتضح مما تقدم إن     

درجة من الكفاءة والمقدرة اإلدارية واالجتماعية في معالجـة المـشاكل والقـضايا             

 وكانت مدة تولي قـسم مـنهم هـذا المنـصب            ، في الوثائق  االجتماعية التي وردت  

 طويلة كما يتضح من الجدول قد برز ثالثة من المختارين الذين امتدت فترة              لسنوات

  حسن بن خليل مختار محلة باب الجديـد          -توليهم هذا المنصب كما يلي ومنهم أوال      

 سنة،أما  أي ما يقارب أربعة عشر     )م١٩١٨ -١٩٠٥(الذي تبؤا  المنصب من سنة       

الثاني ويدعى طه بن عزاوي بن حاج طه مختار محلة الـشيخ محمـد مـن سـنة                  

أي ما يقارب ثمانية سنوات أما الثالث واألخير ويدعى يوسـف           )م  ١٩١٨-١٩١١(

أي ما يقـارب  يعـادل   ) م ١٩١٨-١٩١١(نعوم مختار محلة حوش الخان  من سنة   

  .ثمانية سنوات

 

ار اإلداري واالجتماعي اتضح للمختار ما في ضوء دراستنا لدور المخت

  :يأتي

مة ااألحكام العب ينبغي للمختار أن يمتلك المؤهالت الشرعية المتماثلة بمعرفته -

للشريعة  اإلسالمية ذات الصلة في إدارة المجتمع ،فضال عن توفر سمات الصلة في 

إدارة المشاكل  ،القدرة على الرزانة، الصبرإدارة المجتمع ،فضال عن سمات العقل ،

  .االجتماعية 
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 المحيطة  سواء  في القرى إلى جانب دور المختار ، ظهر مجلس الختياريةو-

مدينة الموصل  على حد سواء  محالت المدينة السكنية في   أو في بمدينة الموصل 

 في المجتمع الموصلي وظهر ذلك من خالل تنبيه المشاكل  مؤثراًليؤدي دوراً

وفي مقابل ذلك ظهر بعض .ص على إيجاد الحلول القانونية لها االجتماعية ،والحر

جوانب الفاسد اإلداري في مجلس الختيارية  في ضوء الرشا التي  كانت يتلقاها 

  .لضرائب  المستحقة عليهم  قانونيابعضهم  مقابل إعفاء  أغنياء الفالحين من دفع ا

ره الفاعل أمام المحاكم  دور المختار  في التنظيم االجتماعي من خالل حضوتميز-

الشرعية في القضايا  االجتماعية التي تستدعي حضوره ألداء شهادته التي غالبا ما 

تعتمد من قبل المحاكم وذلك الن المختار يعد شاهد  العيان  للعديد من اإلشكاليات  

سواء في  إذ تفرعت القضايا التي أدلى بها المختار بشهادته، والقضايا االجتماعية،

وتحصيل  الضرائب  أموال الدولة  والفصل في مسألة  ايا األحوال الشخصية،قض

  . وما شاكلها من قضايا اجتماعية أخرى  والنفقة والوصاية، التركات،

فقد تم إعداد جدول يوضح أسماء ،البحث ومنهجيته مصادر  وحرصا على ترصين -

 المحلة، ارية،لمختارين في الموصل ،موضحا اسم المختار وأعضاء مجلس الختي

  .والسنة 

 

إبراهيم أنيس وأخرون، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط أشرف على الطبع حسن ) ١(

؛ إسماعيل بن ٢٦٤،ص )١٩٩٠بيروت ،(، ١علي عطية؛ محمد شوقي أمين ، ج

  . ٦٥٢،ص )١٩٧٩بيروت ،(،٢حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،ج

غير (رسالة ماجستير١٩١٤-١٨٦٩ ،بدايات التحديث في العراق نمير طه ياسين) ٢(

إلى المعهد العالي للدراسات القومية  واالشتراكية الجامعة المستنصرية ) منشورة

؛عبد العزيز محمد عوض ،اإلدارة العثمانية في والية سوريا . ٨٤،ص ١٩٨٤،

 .  ١٠٠، ص )١٩٦٩مصر ،(،تقديم احمد عزت عبد الكريم ،١٩١٤-١٨٦٤
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 رسالة ١٩٠٨-١٨٧٩نسبية عبد العزيز الحاج عالوي ، اإلدارة العثمانية في الموصل ) ٣(

 .٩٧،ص ٢٠٠٢،كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،) غير منشورة( ماجستير
الكسندر اداموف، والية البصرة في ماضيها وحاضرها  الجزء األول ،ترجمة عن اللغة ) ٤(

؛ كاميران عبد ٧٩،ص)١٩٨٢جامعة بغداد، (الروسية الدكتور هاشم صالح التكريتي ،

 دراسة ١٩١٤-١٨٧٦الصمد احمد الدوسكي، بهدينان في أواخر العهد العثماني 

، ٢٠٠٦، كلية اآلداب، جامعة الموصل )غير منشورة(تاريخية، أطروحة دكتوراه 

  . ١٦٣ص

فيعة؛ مفردها ختيار، وهي كلمة تركية تعني الرجل المسن المتمتع بمنزلة اجتماعية ر )٥(

دراسة في ١٩١٧-١٨٧٤هدى علي بالل حميد متصرفية القدس في العهد العثماني 

، كلية اآلداب ،جامعة )غير منشورة(أوضاعها السياسة واإلدارية رسالة ماجستير 

  .١٣٣،ص ٢٠٠٥الموصل ،

غير (شذى فيصل رشو العبيدي ،اإلدارة العثمانية في الموصل ،رسالة ماجستير ) ٦(

  .٧٩،ص ١٩٩٧آلداب ،جامعة الموصل ،،كلية ا) منشورة

وان )محاميد (نسبة إلى السلطان محمود ويجمع على )المحمودي( يسمى ب:القرش) ٧(

في النقدين لسنة تعين السعر االرائج يعادل تسع محاميد ففي هذه )الرومي (القرش 

لما ) الصاغ(ويسمى القرش لصحيح  وعرف في العراق بقرش وغرش ،...حجة

وشاع بالدولة   بارات وهو المتليك،١٠ والقرش الرائج لما يساوي  بارة٤٠يساوي 

والقرش االحمر من ذهب والقرش مجردا عن الوصف يراد به .باعتباره نقدا أجنبيا 

م ١٢٥٨-هـ٦٥٦تاريخ النقود العراقية  للمزيد ينظر عباس العزاوي ، النقد ؛

  . ١٤٧ص،  )١٩٥٨بغداد،(م،١٩١٧-١٣٣٥/

  .٥٥لسابق،ص العبيدي،المصدر ا) ٨(

- ٤٠٩،ص، ص )١٣٠١بيروت ، (،١، ج)٦٠(نوفل عبد اهللا نوفل، الدستور ، المادة ) ٩(

٤١٠ . 
غير ( سجى قحطان محمد علي ،اإلدارة العثمانية في الموصل ،رسالة ماجستير) ١٠(

  . ٧٢، ص ٢٠٠٢، كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،)منشورة
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  :ونواطير حارس للمزيد من التفاصيل ينظركلمة تركية مفردها الناطور أي الحارس ) ١١(

 .Com  .almaany.www  

  . ٩٧عالوي ،المصدر السابق ،ص ) ١٢(

؛محمد ٣٦ص )١٩٨٣بيروت ،( طالل ماجد المجذوب ،تاريخ صيدا االجتماعي، ) ١٣(

   .٧٢علي، المصدر السابق ،ص 

شاكر خصباك، األكراد دراسة جغرافية ؛ ٩٨عالوي، المصدر السابق، ص) ١٤(

  . ٤٠٧، ص)١٩٧٢بغداد، (انثوغرافية، 

علي شاكر علي، والية الموصل في القرن السادس عشر دراسة في أوضاعها ) ١٥(

، كلية اآلداب جامعة )غير منشورة(السياسية واإلدارية واالقتصادية رسالة ماجستير 

  .١٣٢-١٣١، ص ص ١٩٩٢الموصل، 

،ص )٥٦( ، المادة ١ هم موظفي جمع الضرائب الحكومية ،الدستور ،ج :التحصيلدار) ١٦(

حسان حالق و عباس صباغ ،المعجم الجامع في :  للمزيد من التفاصيل ينظر٤٠٩

المصطلحات العثمانية ذات األصول العربية والفارسية واأليوبية والمملوكية 

  . ٥٣، ص )٢٠٠٩بيروت، (،

م بمدير ١٨٦٤وكان يسمى قبل قانون الواليات لسنة يعد الموظف األول في القضاء ) ١٧(

القضاء ويتم تعينه من قبل الدولة وينظر في جميع األمور اإلدارية والمالية 

  . ٣٣والضبطية للمزيد من التفاصيل ينظر المجذوب ،المصدر السابق ،ص 

إن يعد الموظف المختص بمالية القضاء وينوب عن المحاسبجي ومن الجدير بالذكر ) "١٨(

م أكد ١٨٦٤م حيث نظام الواليات لعام ١٨٧١هذا المنصب لم يكن موجودا قبل عام 

على أن أمور القضاء المالية تدار من قبل القائممقام  إال انه مع صدور قانون إدارة 

م فصلت األمور المالية عن واجبات القائممقام وانيطت بهذا  ١٨٧١الواليات عام 

 ؛ محمد علي ،المصدر السابق للمزيد من "الموظف المسؤول إلى المحاسبجي

  . ٣٣عوض ، المصدر السابق، ص : التفاصيل ينظر

 مكونه من مقطعين جان ودارم وهي كلمة فرنسية األصل:  الجندرمة)١٩(

Gendarmerie) ( وتعني دركي أو ضابط من رجال الدرك أو سلك الدرك أو مبنى
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،ص )١٩٧٣بيروت ، (، قاموس فرنسي عربي،) (Gendarmerieالدرك فيسمى 

  . ١٥٨؛ حميد، المصدر السابق ،ص ٩٨

  .٨٠اداموف ، المصدر السابق ، ص) ٢٠(

وهي وحدة إدارية تابعة لإليالة يحكمها متصرف وهي . كلمة تركية تعني علم أو راية )٢١(

بمثابة اللواء وكان يدار من قبل المتصرفين ،في الوقت الذي يدير األقضية 

الشنتناوي وآخرون، دائرة المعارف اإلسالمية ،نقلها إلى القائممقاميون؛ أحمد 

،ص )١٩٣٣م ،/د(  ،١٢العربية محمد ثابت الفندي ،مادة سنجق ،مجلد 

والية الموصل االقتصادية "إبراهيم خليل احمد ،" وللمزيد من التفاصيل ينظر٢٥٣

،مجلة " خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقد األول من القرن العشرين

؛ ذنون الطائي ، .٢٢٠،ص )١٩٧٦ تشرين األول ،٥ ،٧آداب الرافدين ،العدد 

االتجاهات اإلصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتى تأسيس  الحكم 

  . ١٢١،ص ) ٢٠٠٩الموصل ، (الوطني ،

  . ٩٨عالوي ،المصدر السابق ،ص  )٢٢(

 ؛علي شاكر علي ٤٠٦  ،ص١،ج)١٠٠(الدستور ،المصدر السابق، مادة ) ٢٣(

، موسوعة "١٩١٨-١٥١٦/هـ ١٣٣٦-٩٢٢التشكيالت اإلدارية العثمانية "،

  . ١٦٨، ص )١٩٩٢جامعة الموصل، (، ٤الموصل الحضارية، مج

  . ٣٩المجذوب ،المصدر السابق ،ص ) ٢٤(

  .١٦٨،ص ..." التشكيالت"علي ،) ٢٥(

  . ٧٩أداموف، المصدر السابق ،ص ) ٢٦(

  .٥٦در السابق ،ص  ألعبيدي ،المص) ٢٧(

؛ محمد علي ، المصدر السابق ،ص ٣٩٢،ص ١، ج)٦٦-٦٣(الدستور ،المواد ) ٢٨(

٧٥ .  

  ٦٩؛عالوي ،المصدر السابق ،ص ٤١٨ ،ص ١،ج)١١٠(المصدر ،السابق ، مادة ) ٢٩(

  .٥٦العبيدي ،المصدر السابق، ص ،) ٣٠(

  . ٥٦المصدر نفسه، ص ) ٣١(
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ساعدة الشيوخ  قسرا أو بمختلف انواع الحيل وهي جلب الفالحين وبم: السخرة) ٣٢(

العمل الجماعي وأعمال السخرة "واستغالل جهدهم بشكل ال إنساني ؛ حسن الجليلي 

، مجلة الثقافة ،بغداد ،السنة "في العراق خالل االحتالل البريطاني والحكم الملكي

موصل  ؛ زاهر سعد الدين شيت قاسم،والية ال٢٧،ص )١٩٨٠بغداد ،(، ٩،العدد ١٠

م دراسة في أوضاعها االقتصادية ١٩١٨-م ١٩١٤أبان الحرب العالمية االولى

 ٢٠٠١،كلية التربية ،جامعة الموصل،) غير منشورة( واالجتماعية رسالة ماجستير

   .١١٨،ص 

  . ٦٩عالوي ،المصدر نفسه ،ص ) ٣٣(

  .٦٩؛عالوي ،المصدر السابق ،ص ٥٦محمد علي ،المصدر السابق،ص) ٣٤(

  .١٣٣ المصدر السابق، ص حميد،) ٣٥(

الموصل، (،١٩١٤-١٩٠٨فيصل محمد األرحيم ،تطور العراق تحت حكم االتحاديين ) ٣٦(

  .٥١، ص )١٩٧٥

م ؛ وللمزيد من التفاصيل ١٨٣٩هي ضريبة فرضت بموجب خط كولخانة :الويركو) ٣٧(

   .١٦٩ينظر عوض ، المصدر السابق، ص 

أصولها إلى ما فرض شرعا على غير ترجع هذه الضريبة في " البدل العسكري )٣٨(

وفي فترة التنظيمات وتحديدا ). الجزية( المسلمين من أهل الكتاب بما يعرف بضريبة

 م شرع البدل النقدي العسكري غير انه كان مقتصرا على غير ١٨٤٥في عام 

بارة عن كل )٣٢(قرشا و)٢٧( المسلمين وعدت ضريبة واجبة الدفع وحددت بمبلغ

؛ للمزيد " ...م١٨٥٦ملت هذه الضريبة المسلمين أيضا وذلك سنة عائلة ومن ثم ش

 . ١٦٧محمد علي، المصدر السابق ،ص : من التفاصيل ينظر
مفردها العشر ويستوفى عن األراضي الزراعية الديمية، وتعد من : ضريبة العشر ) ٣٩(

أهم الضرائب على ما تنتجه األرض الزراعية وهي في األصل ضريبة شرعية وهي 

ختلف باختالف المناطق مابين العشر والنصف ،وكان الملتزمون يقومون بجباية ت

   ٢٣٣.األعشار، للمزيد من التفاصيل ينظر الحاج عالوي ،المصدر السابق ،ص

  . ٤،ص )٦-٥-٤-٣( ،المواد ٢الدستور، المصدر السابق ،ج ) ٤٠(
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  ٥، ص )١٣-١٢-١١-١٠-٩( ،المواد ٢المصدر نفسه ،ج ) ٤١(

  . ١٩٨،المصدر السابق ،ص عوض ) ٤٢(

  ؛٤٣٩،ص )١(، المادة ٢الدستور ،ج) ٤٣(

Mehmet Yavuz ERLER, OSMANLI NÜFUS KAYITLARINA 

DA_R ALTERNAT_F B_R KAYNAK: DEFTER-_ L_VA-I 

CAN_K (1837) AN ALTERNATIVE SOURCE TO THE 

OTTOMAN CENSUS RECORDS: ADMINISTRATIVE 

RECORD BOOK OF THE CANIK (1837), ,Journal: Journal of 

International Social Research, Year: 2009, Volume: 2 Issue: 8 

Pages: 169-190 

pdf.myavuz_erler/pdf8sayi/2cilt/com.sosyalarastirmalar.www://http 

  /http://www.ivsl.orgال عن المكتبة االفتراضية العلمية العراقية   نق

  .٤٣٩،ص )الثالثة (، المادة ٢الدستور،المصدر السابق ،ج) ٤٤(

  .٤٤٠،ص )الثامنة (، المادة ٢المصدر نفسه ، ج) ٤٥(

 واألصناف الخدمة أو العساكر توفره ما حفظ  ألجلحديثا وضع قد الصندوق هذا) ٤٦(
 صاحب أراد متى المخلوقات أصناف من صنف كل أن والحاصل لفقراءوا واألوالد

 الدولة ضمانة تحت وهو فائدته مع له يسلم له وجمع حفظ ما يأخذ أن المال

  .٣٣٣-٣٢٧ص ،ص ٢ج، الدستور ينظر فاصيلتال من وللمزيد. وكفالتها

 أو أو استحقاق العمل وهي التجارة بطريقة الوصية" الوساطة ، : القومسيون )٤٧(

؛ زهير علي أحمد النحاس تاريخ النشاط ٢٠٠ ، ص ١، المصدر نفسه، ج"األمانة

غير (،أطروحة دكتوراه ١٩٣٩-١٩١٩التجاري في الموصل بين الحربين العالميتين 

  .  ١٦٣،ص ١٩٩٥،كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،)منشورة 

  .٣٣٦  ،المادة األولى ،ص ٢ المصدر نفسه  ،ج)٤٨(

؛ خليل ١٧٥؛ العزاوي ،المصدر السابق ،ص ة تركية تعني أبو الخمسة كلم: البشلك) ٤٩(

سجالت المحكمة الشرعية بالموصل مصدرا لدراسة أسواقها في العهد " علي مراد 

 في الموصل أواخر العهد العثماني االجتماعياإلداري وودوره  المختار
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جامعة مركز دراسات الموصل ، ،)١٠ (العدد ، مجلة دراسات موصلية ،"العثماني

   .١٠ص ،٢٠٠٥ الموصل ،

  .٣٣٦ ، المادة الثالثة ،ص ٢الدستور ، المصدر السابق ،ج) ٥٠(

  .٣٣٧ ، المادتين السادس والسابعة ،ص ٢المصدر نفسه ،ج ) ٥١(

  .٢٠، البند السادس ،ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٥٢(

  .٦٥٣ ،المادة الثالثة عشر ،ص ٢المصدر نفسه ،ج ) ٥٣(

  .٦٨٠ ، المادة الثامنة واألربعون ، ص ٢المصدر نفسه ،ج)  ٥٤(

  .٦٨١المادة الخامسة والخمسون ، ص ،٢المصدر نفسه ،ج) ٥٥(

  .٣٥٦،  المادة الثالثة عشرة ،ص ٢المصدر نفسه  ،ج )  ٥٦(

  .٣٥٦  ،المادة الرابعة عشرة ،ص ٢المصدر نفسه ،ج)  ٥٧(

 رقـم البحـث   أ ،.و.ر. أرشيف رئاسة الوزراء  باستانبول وسنرمز له بـالرمز  أ      )  ٥٨(

وللمزيد من التفاصيل ..م  ١٨٩٢/هـ١٣١٠،تاريخ الوثيقة ،  ٢٧٠، دفتر مهمة    ١٨٠

وجيه كوثراني، السلطة والمجتمع والعمل السياسي مـن تـاريخ الواليـة            : ينظر  

  . ٩٤،ص) ١٩٨٨بيروت ،(العثمانية في بالد الشام ، مركز دراسات الوحدة العربية، 

؛يعقوب سـركيس،    قرش رائج  ٤٠٠عملة عثمانية من الذهب كانت تساوي       :الليرة  ) ٥٩(

 في الجغرافية والتاريخ واآلثار وخطط بغداد  جمع وتنصيص وتعليق           مباحث عراقية 

  . ٦٨، ص )١٩٨١بغداد،(معن حمدان  قسم الثالث ،

  .  م ١٨٩٢/ هـ ١٣١٠،بدون ترقيم أوراق متفرقة لسنة . أ.و.ر.أ) ٦٠(

، لـسنة   .م. ش.م  . سجل المحكمة الشرعية في الموصل وسنرمز لها بـالرمز س         ) ٦١(

  .   ٢٠ ،ص١١وم نومر١٨٩٢/هـ١٣١٠

  .بدون ترقيم أوراق متفرقة . أ. و.ر. أ) ٦٢(

-١٨٣٩ (األول المجيد عبد السلطان إلى نسبة ألمجيدي باسم فضية عملة:ألمجيدي) ٦٣(

 قرشـا  ٢٠ يـساوي  الـذي  ألمجيدي وهي أيضا فئات خمس ذات وكانت) م١٨٦١

 عروبة جميل محمود. د. م
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 الموصل ،موسوعة "المالي النظام"، مراد علي خليل ، مجيدي وربع مجيدي ونصف

  .٢٥١ص ،١٩٩٢ ، الموصل جامعة)٤ ،المجلد الحضارية

  .٢٨٠، ص ٢٠١م نومرو .ش.م .س) ٦٤(

 ٨م ، نومرو ١٨٩٥/هـ ـ١٣١٣، السنة الثامنة٦١جريدة الوكاالت ، العدد ) ٦٥(

  .م١٩٠٢/ هـ١٣٢٠ للعام ٢٥٢. أ، رقم الوثيقة.و.؛ ر١١،ص

عة، فأستعملت في النقد المعلوم ،وهي وتعني قط مأخوذة من اللغة اإليرانية،: البارة )٦٦(

 من القرش، ١/٤٠عملة فضية عثمانية كانت اصغر نقد عثماني، وكانت تساوي 

 أو )الصاغ(وكان القرش نقد فضي وحدة نقدية أساسية، وهو على نوعين األول 

والثاني هو القرش الرائج وكان يعادل  ويسمى أيضا القرش الرومي، )الخالص(

م ١٨٩٣/هـ١٣١٠ذي الحجة  ٥فقد ورد في دعوى مؤرخة في  . من الثاني١ر٢٥

، العزاوي )اي قرشا صاغ(  قرشا خالصا٤٨٣٨٥قرشا رائجة تعادل  ٦٤٩٣٧ر٥ أن

سجالت المحكمة الشرعية بالموصل " ؛ خليل علي مراد،١٤٦، المصدر السابق،ص 

 ،١٠العدد ، مجلة دراسات موصلية،"مصدرا لدراسة أسواقها في العهد العثماني

  .١٠ص ،٢٠٠٥ جامعة الموصل،

 ةكلمة من مكونه من مقطعين ان بمعنى ابيض وجه العملة أي العملة المائل: األقجة) ٦٧(

 حوزة دخلت أن منذ الموصل في يستخدم نقد أول هو، )أي الفضية(إلى البياض 
 النقد وحدة وكانت) صاغ (أو درهم باسم الموصل في عرفت وقد العثمانية الدولة

م ١٨٢٧سنة توقف العملة هذه سك من الرغم وعلى  العثمانية الحكومة لدى الفضية

المصدر ، "المالي النظام مراد" الوقف؛ أمور في عدها على جرى العرف أن إال م

 ١٨٥ السابق، المصدر علي، محمد ؛٨٥ص السابق، ،المصدر ؛عالويالسابق،ص 
.  

 .م ؛١٩٠٥/هـ ١٣٢٣يقة ،تاريخ الوث٢٧٠، دفتر مهمة ٧٠أ ، رقم البحث .و.ر. أ) ٦٨(

  .   ٢٥ ،ص٩٩م  نومرو١٩٠٥/ هـ١٣٢٣،لسنة .م. ش.م .س

  .٢٦،ص ١٣، نومرو .م . ش .م . س )٦٩(
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  . ٩٦، ص ٤٧، نومرو ١٣٢٧/هـ١٣٢٩جمادي االخر  ٢٤.م.ش.م . س )٧٠(

  .١،ص١م، نومرو١٩١٨/  هـ١٣٣٧م،السجل  .ش.م . س)٧١(

  .  م١٩١١/هـ١٣٢٩، سنة٤ ،ص ٣،  رقم . أ .و.ر. أ) ٧٢(

  .٥ ،ص ٥م نومرو ١٩١٨هـ ، ١٣٣٧م ، السجل .ش .م .س ) ٧٣(

  .م١٨٩٢/هـ١٣١٠تاريخ الوثيقة ٢٧٠، دفتر مهمة ١٨٠، رقم البحث . أ .و.ر. أ) ٧٤(

  . ٥ ،ص ٥م نومرو ١٩١٨هـ ، ١٣٣٧م ، السجل .ش .م .س ) ٧٥(

  م ١٩١١/هـ١٣٢٩، أوراق متفرقة لسنة. أ .و.ر. أ) ٧٦(

  . م ١٩١٨هـ ،١٣٣٧م ، السجل .ش .م . س المصدر نفسه  ؛) ٧٧(

  . م ١٩١٨/هـ١٣٣٧سجل المحكمة الشرعية السجل لسنة ) ٧٨(
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٢٥/٣/٢٠١٣  ٩/١/٢٠١٣  
 

 
زخرت مدينـة الموصـل عبـر تاريخهـا الحـديث المعاصـر بحـضارتها               

ومعالمها الحضارية وأدائهـا ومفكريهـا وعلماؤهـا ومؤرخيهـا وبـاقي رجالهـا              

ـ       ي بنـاء مفاصـل   في االختصاصات المختلفة، وقد اشترك أبنـاء هـذه المدينـة ف

، ولم يدخر أبنـاء الموصـل جهـداً فـي           ١٩٢١الدولة العراقية التي تأسست سنة      

سبيل أعالء اسم العـراق وشـأنه بـين دول العـالم، وعلـى قـدر تعلـق األمـر             

بالحركة الرياضية تعـد مدينـة الموصـل مـن المـدن العراقيـة العريقـة التـي                  

عهـا، كمـا تمـرس أبنائهـا        مارس أبنائها الفعاليات الرياضية على مختلـف أنوا       

 تمرسـوا   – والذين سبقوا غيـرهم فـي ممارسـة الرياضـة            –من رواد الرياضة    

  . على إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية واكتسبوا خبرة في هذا لمجال 

واشتهر عدد من هؤالء بإدارته وقيادته للحركـة الرياضـة فـي الموصـل              

ـ           ي العمـل اإلداري والدقـة      والعراق على حد سواء، كما عرف عنهم اإلخـالص ف

  . في تنظيمهم لهذا المجال 

                                         
 .معة الموصلجا/ كلية االداب/ قسم التاريخ/ مدرس  *
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يتناول البحث سيرة اثنين من هؤالء الـرواد الـذين قـدموا عطـاء كبيـرا                

حـسين علـي النـوح وشـاهين        : في مجال تنظيم وإدارة الحركة الرياضة وهمـا         

  . يحيى شاهين 

The Impact of Mosullian Sport Pioneers on 

 Leading the Iraqi Sports: 

Hussein Ali Al-Farah & Shaheen Yahya Shaheen 

As a Sample 

Lect. Dr. Raad A. Ameen Al-Taa'ee 

Abstract 

Through the modern and contemporary history, Mosul 

City has been characterized by its civilization, literators, 

thinkers, historians and scholars with various fields of 

knowledge. In 1921, Mosullians did their best to promote the 

name of Iraq among the World States. As for athletic activities, 

Mosul is one of the Iraqi major cities whose citizens used to 

practice various types of sports. Nevertheless, they were the 

pioneers in practicing sports and component in managing and 

organizing athletic activities since they had acquired a huge 

experience in this field. Many of them were famous in 

organizing and leading the athletic movement in Mosul and 

Iraq evenly.  

This research tackles the biography of two of those 

pioneers who submitted  great services in such field, like 

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(

 



 >>  

  

)٦٣( 

 

managing and organizing the athletic movement. They are 

Hussein Ali Al-Farah & Shaheen Yahya Shaheen. 

 
 فـي  الرياضـية  الحركـة  تلعبـه  الـذي  الـدور  أهمية على اثنان يختلف ال

 فـي  الـبالد  تطـور  مـدى  وإظهـار ،  قابليـاتهم  وتنميـة  الـشباب  مواهب تطوير

 المختلفـة  الرياضـية  الفعاليـات  خـالل  مـن  إليـه  وصلت وما المختلفة المجاالت

، العـالم  دول لـف مخت فـي  الخارجيـة  المناسـبات  في البلد لذلك وممثلة كسفيرة

 الرياضـة  شـؤون  وتنظـيم  أدارة صـعوبة  بمـدى  الجميـع  يقر ذاته الوقت وفي

 أدارة صـعوبة  علـى  دليـل  وخيـر ،  خـاص  بشكل المختلفة وفعالياتها عام بشكل

  األخيـرة  العـشر  الـسنوات  فـي  ولمـسنا  بل،  وسمعنا شهدنا ما الرياضي الملف

 خيمـة  تحـت  والمنـضوية ،  العراقيـة  الرياضية واإلدارات القيادات في ضعف من

 األلعـاب  لمختلـف  األخـرى  القطـر  محافظات وباقي بغداد في المركزية االتحادات

 والخالفـات  الـصراعات  كـذلك ،  األخـرى  بالفعاليـات  وانتهـاء  القدم بكرة وبدءا

 األشـخاص  مـن  العديـد  أوصـلت  والتـي ،  عـام  بـشكل  العـراق  في الرياضية

، العـراق  فـي  وإدارتـه  الرياضـي  مالهـر  قمة إلى الرياضة على خطأ المحسوبين

 الحركـة  وانجـازات  نتـائج  علـى  سـلبا  أنعكـس  مما عملهم في فشلهم ثبت وقد

 سـتينيات  منـذ  والموصـل  العـراق  شـهد  .  عـام  بـشكل  العراق في الرياضية

 نـشاط لل أدارتهـا  فـي  للنظـر  ملفـت  وبشكل عديدة أسماء بروز العشرين القرن

 عليـه   .عديـدة  رياضـية  العـاب  وفـي  سواء حد على والمحلي العراقي الرياضي

 أدارة موالتـس  ممـن  الموصـلية  الرياضـة  رواد مـن  أثنـين  يتنـاول فأن البحث   

 وهمـا  عديـدة  لـسنين  والموصـل  العـراق  فـي  ومختلفة  عديدة رياضية ملفات

ونظـرا لمـا قدمتـه هـاتين         ٠ شـاهين  يحيـى  وشـاهين  النـوح  علـي  حسين

ما الرياضـية فقـد اثـر       الشخصيتين من عطاء وجهـد بـارزين خـالل مـسيرته          

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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الباحث ان يقدمهما كـأنموذج ألقـرانهم الـرواد الـذين عاصـروهم فـي حقبـة                 

  .الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين

 
       يعد حسين علي النوح أحد أشهر قادة الحركة الرياضية في العراق، السـيما             

ي، وتأتي شهرته هذه من خالل عمله فـي أكثـر       الحركة الرياضية في الجيش العراق    

من محفل من محافل الحركة الرياضية في العراق، ومن الطريف أن نقـول أن هـذا              

الرياضي لم يمارس الرياضة على مستوى متقدم، بل مارسها في مدارس الموصـل             

حين كان تلميذاً فيها، إال أنه أصبح األكثر شهرة بين زمالئـه وأقرانـه الرياضـيين     

ذين عاصروه، وهذا كله بالطبع لم يأتي من فراغ بل كان النخراط هذا الرجل فـي                ال

كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد في منتصف الخمسينيات من القرن العـشرين    

سبباً لتعلقه المستمر فيما بعد بكل مفاصل الحركة الرياضـية، فقـد تنـوع نـشاطه       

تجاهات منها اإلدارية ومنها اإلعالميـة      الرياضي بعد هذه الفترة وتوزع على عدة ا       

  . ومنها الثقافية والفنية كما سنرى 

 
 تشرين ١٩      ولد حسين علي النوح في مدينة الموصل في محلة رأس الكور في            

، وهي محلة موصلية عريقة أنجبت العديد من أبطـال الرياضـة            ١٩٣٤الثاني سنة   

 وطـارق   )٢(، ومحمد طاهر البطـل      )١(ماعيل الحجار   وروادها في الموصل أمثال إس    

  .  وغيرهم )٤( وهيثم نديم )٣(أديب الحلبي 

     بدأ دراسته في مدارس الموصل االبتدائية ثم المتوسطة واإلعدادية، دخل كليـة            

، إلتحـق   )٥( ١٩٥٨ وتخرج فيها سـنة      ١٩٥٤التربية الرياضية جامعة بغداد سنة      

من جامعة بغداد ليبدأ مع العمل اإلداري فـي تـشكيالت   بالجيش العراقي بعد تخرجه  

 واسـتمرت  ١٩٦٠الجيش كضابط العاب متخصص، وفي هذه الفترة التي بدأت سنة   

حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، شغل النوح مناصب عدة إدارية وقياديـة             

  ضة العراقيةقيادة الريا في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 شغل منـصب الـضابط اإلداري فـي         ١٩٦٤في مفاصل الجيش العراقي، ففي سنة       

رية العاب الجيش، وقد استطاع من خالل منصبه هذا أن يبدي تفوقاً فـي اإلدارة             مدي

والتنظيم وحنكة يتطلبها هذا العمل مما جعله ذو مكانة عالية لدى المسؤولين والقادة             

العسكريين، فضالً عن امتالكه روحاً مرحة وشخصية محبوبة لدى من تعامـل معـه             

 تسلم مسؤوليته كضابط أللعـاب كليـة   ١٩٦٥في حياته العامة والخاصة، في السنة   

الضباط االحتياط، وهنا أيضاً وكعادته أجاد في التعامل مع الجميع وقام ببذل جهـود              

كبيرة لتطوير األلعاب والفرق الخاصة بالكلية من خالل تنظيمه وإدارته لمهام األلعاب        

ت الخاصـة  في الكلية، وقد برز العديد من الرياضيين في الكلية من خـالل البطـوال         

 عاد إلى مديرية العـاب      ١٩٦٦وفي سنة   .بالكلية وبطوالت الجيش العراقي األخرى      

الجيش، وهذه المرة تسلم آمرية جناح الرياضة في المديرية، ولم يكن تسلمه هـذه              

المسؤولية اعتباطية، وإنما جاءت بعد أن لمس المسؤولون في الدولة وبالذات فـي             

تمتع به هذا الرجل من دراية وخبرة في إدارة الحركة          قيادات الرياضة العسكرية ما ي    

الرياضة وبطوالتها بشكل عام، واستطاع أن يطور من مفاصل هذا الجنـاح وذلـك              

بمبادرات عديدة منها رياضية بحته ومنها إعالمية تخص الرياضة، فقد أصدر جريدة       

تي يقـوم   خاصة باأللعاب وأسماها جريدة الجناح الرياضي، تضمنت كل النشاطات ال         

بها رياضيو هذا الجناح، فضالً عن لقاءات صحفية مع أبطال المديرية بـشكل عـام               

وأبطال الجناح الرياضي كذلك، وسلطت هذه الجريدة الضوء على البطوالت التي تقام       

   . )٦(في المديرية، وفي الوحدات العسكرية األخرى 

قومات وأسـباب النجـاح       ومن األمور التي ال غنى عن ذكرها، وكانت أحد أهم م     

لمديرية العاب الجيش والتدريب البدني، وتطور الحركة الرياضية في الجيش العراقي        

وانعكاسه بااليجاب على كل مفاصل الحركة الرياضية في العراق هو وجود مجموعة            

من الضباط الكفوئين كضباط العاب في مديرية العاب الجيش وفي طليعـتهم عـادل              

علي النوح وتفاهم هذين الرجلين والتنسيق العالي بشكل تـام          بشير الحاتم وحسين    
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مع ضباط العاب الجيش العراقي آنذاك، وماسهل التفاهم وقرب وجهات النظـر بـين       

   . )٧(هؤالء جميعاً إنهم جميعاً منحدرون في مسقط رأس واحد هو مدينة الموصل 

بط الفنـي    منصب الضا  ١٩٦٩ – ١٩٦٧    شغل حسين علي النوح ما بين عامي        

في مديرية العاب الجيش، وبذلك يكون النوح قد عمل في جميع األجنحة التي تتكون              

منها المديرية، وكعادته فقد كان عمله هذا مكمالً لسلسلة أعماله في بـاقي مفاصـل            

   . )٨(المديرية بنجاح 

مديريـة  (  شغل منصب مدير الشعبة الثالثة في المديرية ذاتها          ١٩٦٩    وفي سنة   

واستطاع بأفكاره ومبادراته المتعددة أن يطور مـن هـذه الـشعبة            ) اب الجيش   الع

وبشهادة العديـد   . وتكون في عهده من الشُعب التي نالت رضا المسؤولين والقادة           

من الذين عملوا معه منهم المتقاعد عبد االله محمد حسن،وفي أوائل السبعينيات من             

قة الخامسة، وكانت هذه الفرقـة فـي        القرن العشرين شغل منصب ضابط العاب الفر      

عهده تزخر بفرقها الرياضية والعبيها في مختلف الفعاليات الرياضية، إال أن فتـرة             

عمله في الفرقة الخامسة لم تطل إذ عاد منقوالً إلى مديرية العاب الجيش مرة أخرى              
)٩( .   

ان حسين علـي          أما على صعيد عمله الرياضي واإلداري إقليمياً ودولياً، فقد ك         

النوح خالل فترة عمله في المناصب اآلنفة الذكر مشهوراً على النطـاق الخـارجي              

كضابط العاب متميز وكان له أدواراً طيبة ضمن وفود العراق في بطوالت المجلـس              

الدولي للرياضة العسكرية، فقد كان عضواً دائماً ضمن الوفد العراقي لدى المجلـس             

 حتى بدايـة الـسبعينيات مـن القـرن     ١٩٦٢ة ومنذ سنة الدولي للرياضة العسكري 

ومن خالل عمله في هذا المجلس فقد حـصل علـى عـضوية الـشرف               . العشرين  

الفخرية فيه، ويعتبر النوح ثاني شخصية عراقية نال هذه المرتبـة بعـد إسـماعيل           

ارزوقي احد رواد الرياضة العراقية ومدير التدريب البـدني والعـاب الجـيش فـي              

   . )١٠(ت القرن العشرين ستينيا

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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      ذكرنا بأن حسين علي النوح من الشخصيات البارزة التي أثبتت قـدرتها فـي              

 –العمل اإلداري الرياضي، فضالً عن خدماته اإلدارية في العاب الرياضة العسكرية              

تولوا مناصب مهمـة كونـه       وهو من اإلداريين االكفاء الذين       –المشار إليها سابقاً    

ومختلفة في االتحاد العراقي المركزي أللعاب الساحة والميدان، ويعـد ايـضا مـن              

 وأنضم االتحاد سنة ١٩٤٨الرواد العاملين في هذا االتحاد باعتبار أن أسس في سنة    

 أنـضم  ١٩٧٣ إلى االتحاد الدولي أللعاب الساحة والميدان للهواة، وفي سنة      ١٩٥١

 أنضم إلى االتحـاد     ١٩٧٥ألسيوي بالعاب الساحة والميدان، وفي سنة       إلى االتحاد ا  

العربي أللعاب الساحة والميدان، أما حسين علي النوح فتمتد فترة عمله فـي ذلـك               

 وحتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وقد شـغل          ١٩٥٨االتحاد منذ سنة    

دة مناصب ومـسؤوليات     ع – التي تزيد على العقدين من الزمان        –خالل تلك الفترة    

 كان حسين علي النوح عضواً فـي االتحـاد   ١٩٥٨ففي سنة . في اتحاد اللعبة هذه  

ضمن التشكيل االتحادي الثالث لهذا االلتحاد الذي كان يترأسه في تلك الدورة سـالم              

  ) . احد الشخصيات الرياضية  في العراق ( الجسار 

 خالل التشكيل االتحادي الرابـع      ، ومن ١٩٦٣ وحتى سنة    ١٩٦٠      أما في سنة    

فقد تسلم النوح مسؤولية سكرتارية االتحاد، وهذا المنصب يتطلب من صاحبه الكثير            

   )١١(. من العمل المباشر مع الفرق الرياضية والالعبين 

     على ضوء ما قدمه النوح من عمل ناجح وخبرة في العمل فـي اتحـاد العـاب            

 رئيساً لذلك االتحاد الذي ضم شخصيات ١٩٦٦ سنة   الساحة والميدان، فقد اختير في    

احد ( كفوءة ولها مقدرة على العمل في هذا االتحاد فكان نائب الرئيس ثامر محسن              

وسـكرتير االتحـاد فـائق الجـسار        ) المدرسين المشهورين بكرة القدم في العراق       

   )١٢(. وعضوية ماجد الكحلة وصبحي عبد الرحيم 
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ان حسين علي النوح بعيداً نوعاً ما عـن اتحـاد الـساحة              ك ١٩٦٩     وفي سنة   

والميدان بسبب انشغاله بالرياضة العسكرية وارتباطه بالمجلس الـدولي للرياضـة           

العسكرية، وكان االتحاد في حينها برئاسة خالد توفيق الزم، وعاد النـوح السـتالم              

 آخر منصب   ، وهو ١٩٧٤ حتى نهاية سنة     ١٩٧٣رئاسة هذا االتحاد في بداية سنة       

   )١٣(. تواله في االتحاد 

 
      لم يكتف حسين علي النوح بما أملته عليه المناصب والمسؤوليات التي توالها            

في المواقع اإلدارية وتنظيم المسابقات الرياضية، بل كان له نشاطات متعددة تـدخل             

هذا المجال الذي تميز بقلـة عـدد   في نطاق اإلعالم الرياضي، ويعد النوح من رواد        

الذين يعملون فيه، فقد كان شأنه شأن اآلخرين القلة الـذين كتبـوا فـي الـصحف                

والمجالت حول فوائد الرياضة وعن تعدد فعالياتها وأبطالها، أما النوح فقد ركز فـي        

العديد من المقاالت الرياضية التي نَشَرها في صحف ومجالت عدة ركز فيهـا علـى            

ة في الجيش العراقي ودورها في تطوير قابليات المقاتلين والقطاع الرياضي            الرياض

من خالل المدارس والفرق العسكرية التي بعدها المؤسسة األكثر فضالً على الرياضة       

العراقية بشكل سنة، ومن خالل تواجده المستمر وتواصله مـع المجلـس الـدولي              

في جميع الفعاليات التي يتبناها هـذا  للرياضة العسكرية، فقد دعا إلى إشراك العراق   

المجلس وقد نجح النوح في إدخال العراق في مسابقات عديدة من بطـوالت العـالم               

الرياضة والجيش في العراق    ( العسكرية المتعددة ومن مقاالته التي تدعو لذلك مقال         

جيش ضباط األلعاب في ال   : ( ، ومقال   )١٤() البغدادية(الذي نشر في جريدة الملعب      ) 

) الرياضة العسكرية واالهتمـام بهـا   ( ،  ومقال )١٥(في جريدة الجمهور الرياضي  ) 

في مجلة الرياضة العسكرية ، وغيرها من المقاالت األخرى التي تدخل ضمن السياق         

ذاته، ومن نشاطاته اإلعالمية كان النوح من أشـهر مقـدمي البـرامج الرياضـية               

خاص يقدم من إذاعة القوات المسلحة العراقية       ، فقد كان له برنامج رياضي       ةاإلذاعي

   العراقيةقيادة الرياضة في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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، يقوم من خالله بتقـديم      )الرياضة في أسبوع    ( يوم االربعاء من كل أسبوع بعنوان       

أخر المستجدات على الساحة الرياضية الدولية من بطوالت عربية وعالمية ومحلية،           

 وإجراء مقابالت شخصية مع الوجوه الرياضية فـي العـراق، وإجـراء تحلـيالت             

  )١٦(. واقتراحات بشأن تطوير الرياضة في العراق عامة 

     ولم يكتف بذلك بل كان من أشهر المعلقين الرياضيين، حيث يقوم بالتعليق على             

المباريات التي تقام في العراق بخاصة تلك المهمة وفي مباريات كرة القـدم وكـرة               

   . )١٧(يش السلة في نطاق الدوري العام في العراق وبطوالت دوري الج

     ولكون حسين علي النوح واسع اإلطالع على الشؤون الرياضـية فـي العـالم              

وكثير القراءة والمتابعة ألمور عديدة فهو اجاد اللغة االنكليزية، وشيئاً مـن اللغـة              

االلمانية والتركية، فضالً عن لغته العربية، واستطاع ان يوظف ثقافته هذه في خدمة             

 فقد قام بترجمة العديد من الكتب والمؤلفات التـي تـدخل فـي              بلدِه والرياضة فيه،  

اختصاص عالم التدريب والتحكيم الرياضي لتكون منـاهج دراسـية يعتمـد عليهـا         

الرياضيـون والبـاحثون والمدارس الرياضية في الجيش العراقـي، منهـا كتـاب            

دليـل   (  وكتـاب  )١٩()األلعاب الرياضـية  ( وكتاب   )١٨())سباقات األركاض السريعة  ((

  . )٢٠()التحكيم في كرة القدم

 
      خالل مسيرة حياته الرياضية، قام حسين علي النوح بتدريب العديد من الفرق            

الرياضية في الفرق والوحدات العسكرية وأعداد تلك الفرق للبطوالت المختلفة ومنها          

من خالل موقعه كضابط العاب قام بتدريب       بطوالت الجيش العراقي ودوري الجيش، ف     

أو اإلشراف على تدريب فرق في فعاليات مختلفة، إال أن تركيزه كان منـصباً علـى            

كرة السلة والعاب الساحة والميدان كونه على دراية وخبرة كبيـرتين فـي هـاتين               

  .)٢١(الفعاليتين
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 الـسلة والقـدم        وقام من خالل مسيرته بقيادة عدة مباريات محليـة بفعاليـات         

والطائرة في دوري العراق العام ودوري الجيش، كما أنـه حكـم بالعـاب الـساحة               

، إال أن كـرة الـسلة       )٢٢(١٩٥٥ االتحاد العراقي للعبة سنة      والميدان معتمد من قبل   

بالذات أخذته بعيداً عن باقي االلعاب كونه حكماً دولياً فيها، وحكم معتمد مـن قبـل                

، فضالً عما تقـدم فهـو حكـم         )٢٣(١٩٦١كزي بكرة القدم سنة     اقي المر االتحاد العر 

، كذلك اجتيازه بامتياز دوره     )٢٤(١٩٦٣الطائرة نال شهادتها في سنة      اتحادي بالكرة   

الدراسات األفريقية التي نظمها االتحاد االفريقي لكرة السلة وبالتعاون مـع االتحـاد          

رة الدولية أمثـال طـارق      الدولي للعبة، وأصبح ثامن حكم عراقي يحصل على الشا        

، وفضالً عن أنه حكم دولي بكرة السلة نـال    )٢٥()٢٠٠٩ – ١٩٣٢(حسن وطه حمو    

شهادتها من خالل اجتيازه الدورة التحكيمية والتدريبية بكرة الـسلة التـي سـميت              

بدورة البحر األبيض المتوسط والتي نظمها االتحاد الدولي لكرة الـسلة وبإشـراف             

  .)٢٦(١٩٦٧سنة ) االسكندرية(مصر العربية االتحاد في جمهورية 

     أما في التدريب فقد أنيطت به واجبات تدريبية عدة، فضالً عن دوره كمدرب في             

الفرق العسكرية التي كان فيها ضابطاً اللعابها ومنها العاب الفرقة الخامـسة التـي              

  .)٢٧(أشرف على العابها وتدريب فرقها في سبعينيات القرن العشرين

  وقد سبق له أن كلف بتدريب منتخب الجيش العراقي بالعاب الساحة والميـدان                

 والمشارك في بطولة العالم العسكري بالعاب الساحة والميـدان والتـي            ١٩٦١سنة  

المنتخـب  (أقيمت في بروكسل في بلجيكيا، كما أشرف على تدريب منتخب الجـيش             

لعـالم العـسكرية سـنة      بكرة السلة والمـشارك فـي بطولـة ا        ) العراقي العسكري 

٢٨(١٩٦٢(.  

     لقد قدم حسين علي النوح خدمات جليلة لبالده في تختصص عملـه كعـسكري              

ورياضي، وقد تحدث العديد عن هذا الرجل في مجال إنصافه وتقييمه، فقد قال عنـه           

كنا معجبين به في طفولتنا     : ((االستاذ الدكتور ابراهيم العالف في احدى مقاالته عنه       

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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وكـان  .. وكنا في المحلة نعجب به وبمالبسه العـسكرية         ...  يسبقنا عمراً    فهو... 

يؤمن بأن الجيش يصلح ألن يكون مدرسة للرياضة في العراق، ويـذهب إلـى حـد        

اعتبار المؤسسات العسكرية رائدة للحركة الرياضية في العراق، وكان يـدعو إلـى             

رحمه ...ي العالم إلى العراق     تطوير الرياضة العسكرية وإدخال جميع أنواع االلعاب ف       

  .)٢٩())اهللا وجزاه خيراً على ما قدم لوطنه وأمته

    أما رأي الرياضي الرائد طه حمو سليمان في حسين علي النوح فيـتلخص بمـا           

يرويه عنه من صدق وأصالة وإخالص في العمل وصراحة وشجاعة فـي المواقـف         

 الصفات المذكورة يلخص طـه      التي تتطلب ذلك ومحبة تنبع من قلـب سليم، وبهذه        

  .)٣٠())زولية كاشان((حمو تقييمه للنوح ويقول عنه بأنه 

 Hiury) هنري تومـاس (    أما ما قاله ممثل المجلس الدولي للرياضة العسكرية 

Tomas  فقد بين فيه جهود هـذا  ١٩٦٨أثناء بطولة كأس العالم بكرة السلة سنة ،

 ووضـح دوره فـي   – أي العراق –بالده الرجل في بناء قاعدة رياضة عسكرية في     

ترصين وإغناء المجلس الدولي للرياضة العسكرية بتجاوب ومبادرات كان لها األثر           

  .)٣١(الفعال واإليجابي في تطوير مناهج وبرامج المجلس

    وخالل فترة حياته نال حسين علي النوح عدة مكافئات وكرم من قبل مؤسـسات              

عد وفاته، كان إحداهما تكريمه من قبل ممثليـة         وشخصيات ومجالس رياضية عدة ب    

واخرها تلك التي جرى    ، )٣٢(٢٠٠٥اللجنة األولمبية الوطنية العراقية في نينوى سنة        

فيها تكريمه على هامش االحتفالية التي اقامها في بغداد االتحاد العراقي لكرة السلة             

ن المال وتم فيهـا      ونال فيها شهادة تعزيزية مع درع الممثلية ومبلغ م         ٢٠٠٩سنة  

تكريم عدد من الرياضيين أبرزهم أكرم فهمي رئيس االتحاد العراقي المركزي لكـرة             

 وحسين علي النوح الذي مضى على حصوله الـشارة الدوليـة            ١٩٤٨السلة سنة   

سنة آنذاك وعدد آخر من رواد وحكام كرة الـسلة          ) ٢٥(بتحكيم كرة السلة أكثر من      

  .)٣٣(في العراق
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م توفي حسين علـي     ١٩٨٠ أيار   ٢٦ - هـ   ١٤٠١من رمضان سنة     ٢٧    وفي  

  .)٣٤(النوح وهو في قمة عطائه ونشاطه وقد ناهز عمره ستة واربعون عاماً

 
، مختلفـة  مجـاالت  وفي والموصل العراق في الرياضةالسوح به    رجاالت من      

 تـاريخ  أمتد إذ الرياضية، الحركة االتمج في عمله فترة بطول أقرانه بين تميز وقد

 يومنا ولحد ١٩٥٣ سنة الموصل لمنطقة المعارف منتخب مع العبا بدأ أن منذ عمله

 فـي  القـدم  لكـرة  االتحـاد  رئـيس  منصب اآلن يتولى حيث ،٢٠١٣من سنة    هذا

  .)٣٥(نينوى

 الكور رأس محلة الموصل ولد في مدينة  ،  ألنجماوي شاهين يحيى شاهين هو       

 ألـى  ومنهـا ،تمام أبي مدرسة في١٩٣٩ سنة االبتدائية المدرسة ،دخل١٩٣٣ سنة

 يسجل طالب أول شاهين وكان،  األولى التأسيسية سنتها في وهي،  الحدباء متوسطة

 وهـو  للمدرسـة  مـدير  أول بذلك أخبره وقد ١٩٤٥ سنة المتوسطة تلك في أسمه

 مكـان  بنايتهـا  وكانت،  يةالمركز اإلعداديةب والتحق المتوسطة أنهى،  توحلة محسن

 فـي  الحلية بنايتها إلى انتقلت ثم،  الثانية سنتها في وهي،  الحالية الشرقية اإلعدادية

 سـنة  المركزيـة  اإلعدادية في تخرج،  القديمة خانة البارود قرب سنجار باب منطقة

 وتخرج فيها ضابطاً برتبة     العراقية الملكية العسكرية بالكلية ألتحق فتره ،وبعد١٩٥٦

  .)٣٦( ١٩٥٨مالزم ثاني 

 
 فـي  طالبـا  وكـان ،  ١٩٥٣ سنة للرياضة ممارسته شاهين يحيى شاهين بدأ       

 فريـق  مثل الفترة تلك وفي،  الرياضية بالمواهب تعج كانت التي المركزية األعدادية

 الالعبـين  ومـن ،  اللعبـة  بنفسو  في الموصل  المعارف فريق،  السلة بكرة المدرسة

، كامـل  االله عبد،  هادي نوري محمد،  الجراح شريف مسعود آنذاك عاصرهم الذين

 مـدرب  بقيادة،  األسود محمود وأبراهيم،كساب وزهير أنيس،جميل طارق،أيوب سالم

 تعتمـد  األساسـية  وتـشكيلته  المعـارف  منتخب وكان،  سليم عوني آنذاك   الفريق

  لعراقيةقيادة الرياضة ا في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 مـن  الفريـق  تـألف  حيث،  يةوالمركز الشرقية الثانوية العبي على خاصة بصورة

، اكحينذ الموصل في إعدادية مدارس سواهما يكن لم اللتين المدرستين هاتين العبي

 خيـرة  يـضم  كان الذي بغداد كلية منتخب ضد مباراة أول وخاض منتخب المعارف و

 نقطة ١٣ بفارق المياراة الموصل معارف وخسر،  آنذاك العراق في السلة كرة العبي

 اللواء متصرف قام أثرها وعلى مقارنة بقوة الفريق الخصم،    داـج جيدة نتيجة وهي

 معارف منتخب بتمثيل شاهين أستمر،  عينية بهدايا الفريق بتكريم  )٣٧(،ماهر مزاحم

  .)٣٨( ١٩٥٦ سنة العسكرية الكلية دخوله حتى الموصل

 
 بالكليـة  شـاهين  ألتحـق ،  ١٩٥٦ سـنة  المركزيـة  اإلعدادية من تخرجه بعد     

 تخرجه حتى معه واستمر،  السلة بكرة فريقها بتمثيل وبدأ،  السنة نفس في العسكرية

 شـريف  مـسعود  بـالفريق  زمالئه من معه وكان،  ١٩٥٨ سنة العسكرية الكلية من

 الكليـة  منتخـب  مـع  العبين بوصفهم ورئيسية جيدة أدوارا لهما كان وقد،  الجراح

 الكليـة  فـرق  فيهـا  تشترك التي العراقي الجيش بطوالت في السلة ةبكر العسكرية

 للكليـة  الـسلة  كـرة  بفريـق  آنذاك بغداد صحف من العديد أشادت وقد،  العسكرية

 بعـض  عليـه  أطلقـت  الـذي  شريف ومسعود شاهين وبالذات وعناصره العسكرية

  .)٣٩(خصومها فرق سحقت التي) الكلية دبابة (لقب الصحف

 
 وبعـد  ،١٩٥٨ سنة ثاني مالزم برتبة العسكرية الكلية من يحيى شاهين تخرج      

، تموز ١٤انقالب   أثر العراق في الجمهوري النظام أقيم يوما عشرة بخمسة تخرجه

 بعض ومعه العبا السلة رةبك فريقها ومثل،  كركوك في المشاة الثانية الفرقة إلى نقل

 الـسلة  كـرة  تكن لم وحينها،  محمد الكريم وعبد جاسم غازي منهم االحتياط الضباط

 ومعهـا  انتشارا األكثر اللعبة القدم كرة كانت بل،  كبير شكل على كركوك في معروفة

 المـذكورين  الالعبين من معه الذين وبعض شاهين جهود خالل ومن،  الطائرة الكرة

 فـي  واضح بشكل تنظم الودية المباريات وبدأت،  أوسع مدى تأخذ اللعبة بدأت،  آنفا
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 علـى  ومنهـا ،  هناك القليلة الرياضية النوادي بعض في ثم ومن ،العسكرية المواقع

 ومالعبه،  بالرياضيين يعج كان الذي كركوك نفط شركة نادي الحصر ال المثال سبيل

 فـي  وزمالئـه  لـشاهين  السلة كرة لعبة نشر على األمر سهل مما،  للجميع مفتوحة

، السلة بكرة خاصة فرق بتشكيل المحافظة في والمدارس األندية وبدأت،  كلها كركوك

 اللعبة نشر أمر سهل مما هناك تقام التي المباريات أغلب بتحكيم يقوم شاهين وكان

  .)٤٠ ( خالله من الدولية وقوانينها

 
 الثانية الفرقة تشكيالت في العسكرية خدمته يقضي شاهين كان الذي تالوق في      

 مبارياته في السلة بكرة وفريقه الموصل نادي يمثل الوقت نفس في كان،  كركوك في

 سـنة  تأسيسه منذ النادي هذا مثل وقد،  االعتيادية إجازاته فترات خالل تجري التي

 ورفعـت  نـادر  داؤد طـارق  فريقال في زمالئه ومن،  تلتها اللتين والسنتين ١٩٥٧

 سـنة  وحتـى  ١٩٦٠ سـنة  هتأسيس منذ الفتوة لنادي شاهين لعب كما )٤١(سلطان،

 ألعـاب  مديرية من توجيهات صدور أثر على اللعب معتزال السلة كرة ترك إذ ١٩٦٣

 ورغم،  )٤٢( لألندية المدنية الفرق ضمن اللعب من العسكريين الالعبين تمنع الجيش

 كمـسئول  تكليفه عبر السلة كرة من قريبا ظل أنه إال،  األندية فرق عم اللعب اعتزاله

  .)٤٣(نذاكحن الفتوة نادي في اللعبة عن

 القـائمين  المـسئولين  أحد وهو(الصفار علي تواجد وخالل،  ١٩٦٤ سنة في        

 شـاهين  بتكليـف  قام الموصل في رسمية بمهمة ) العراق في السلة كرة لعبة على

 يكـون  أن وأوصـى ،  المحافظة في السلة لكرة الفرعي اإلتحاد يلبتشك شاهين يحيى

 فـي  السلة لكرة إتحاد أول تشكيل تم ذلك على وبناءا ،)٤٤(اإلتحاد لهذا رئيسا شاهين

 ،)٤٥(الحـسو  وثـامر  محمـد  فيصل وعضوية شاهين يحيى شاهين برئاسة الموصل

 الجمهـور  لحـب  كوذل عالية وبفعالية سريع بشكل تظهر اإلتحاد هذا أعمال وبدأت

 لكـرة  حـبهم  حتـى  يفوق كبير بشكل السلة كرة للعبة الرياضية واألندية الموصلي

 فـي  الـسلة  كـرة  رياضة ونشطت العمل، على الجديد اإلتحاد ساعد ما وهذا القدم،

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 فـرق  تـشكيل  فيهـا  والمؤسسات األندية من العديد وتبنى،  الفترة تلك في الموصل

 بكرة البطوالت من العديد بإقامة الجديد اإلتحاد شجع ما وهذا ،)٤٦(اللعبة بهذه خاصة

 الموصلي الجمهور حب - السلة لكرة إتحاد أول رئيس - شاهين لنا ويصف،  السلة

 يوم في مباريات ثالث يقيم اإلتحاد كان :" هقولب،  يوصف ال الذي بالكبير السلة لكرة

 نـادي  في والثانية،  العمريناظم   دورة قرب الموصل نادي في تجري األولى واحد،

 فـي  الدواسة في) الهومنتمن (األرمن نادي في تقام والثالثة الجديد، باب في الفتوة

 إذ المباريـات،  كل مشاهدة على كبير بشكل يحرص الجمهور وكان متفاوتة، أوقات

 ليقـول  بالحديث ويسترسل ،"...المباريات تلك ليشاهد الثالثة المواقع هذه بين ينتقل

 سـلة  يمثل إذ،  الموصلية السلة لكرة الذهبي العصر بمثابة كانت لفترةا تلك ان ..."

 سـلطان  ورفعـت  أيوب وطه عربو محمد أمثال آنذاك بعطائهم كبار العبين الموصل

 شاهين يحيى شاهين وكان،  )٤٧(وغيرهم يزنيك وكركين أوميد وأسدور حسين وعلي

 المركـزي  اإلتحـاد  وائحل في والمعتمدين الموصل في السلة لكرة الحكام أوائل من

 ومـدن  الموصـل  في جرت التي المباريات من العديد قيادة في أشترك وقد،  العراقي

  .)٤٨( أخرى عراقية

 وفـي ،  ١٩٦٨ سنة حتى الموصل في السلة إلتحاد رئيسا بعمله شاهين أستمر      

 تحاداإل رئاسة ذنون غانم تسلم تموز ١٧تغيير نظام الحكم     بعد وبالتحديد السنة هذه

 مـع  العمل وترك السلة إتحاد في العمل شاهين وترك،آنذاك الحاكم الحزب من بقرار

 وكان،  العسكرية الوحدات في الرياضي العمل إلى واتجه واالتحادات الرياضية األندية

  .العراقي الجيش في نقيب برتبة حينذاك

 
 تـشكيالت  أحـدى  العسكرية الهندسة كتيبة فرق هينشا تسلم ١٩٦٨ سنة في      

 أثمرت كبيرة جهود ببذل شاهين قام وقد،  أللعابها كضابط الموصل في الرابعة الفرقة

 البطـوالت  أقامة خالل من الالعبين وانتقائه الوحدة في الرياضية الفرق تشكيل عن

 شـقيقه  كلـف  وقد األلعاب، مختلف وفي،  نفسها الهندسة بكتيبة الخاصة المصغرة
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 فقـد  هو أما،  في العاب عدة   للكتيبة الرياضية الفرق بتدريب  )٤٩(يحيى خيري محمد

 فرقـه  اشـتركت  وقد،  مباشر يشكل تدريبه على شرفوأ،  السلة كرة فريق على ركز

 الفرقـة  بطولة يحرز أن واستطاع ،   طيبة بنتائج وجاءت الرابعة الفرقة بطوالت في

  .)٥٠( ١٩٦٩ سنة السلة بكرة الرابعة

 الفرقـة  وهـذه  -الثالثـة  المدرعة الفرقة إلى شاهين أنتقل ١٩٧١ سنة في       

 إذ  -المختلفـة  وفعالياتهـا  الرياضة أنواع بكل األبطال استقطاب مركز بأنها معروفة

 علـى  نتائجـه  أبرز وكانت للفرقة، والميدان الساحة العاب مع العبا شاهين أشترك

 الطفـر  فعاليـة  فـي  الفرقة مهرجان في الثالث المركز على حصوله ألفرقه مستوى

  .)٥١(اهللا عبد مؤيد الفعاليتين بهاتين الفرقة بطل وكان، الثالثية في وكذلك، العريض

 إحـدى  وهـي ،  والمطـارات  الطـرق  كتيبة إلى شاهين انتقل ١٩٧٤  سنة في    

 قـل ن إذ،  ١٩٧٦ سنة حتى فيها وبقي،  بغداد في العسكرية الهندسة مديرية تشكيالت

 الوحـدة  تلـك  وفـي ،  راونـدوز  قـرب  باسفيار تدعى منطقة في العراق شمال إلى

 للواء آمرا آنذاك وكان،  العرس شرهان فيصل وهو،  الرياضيين بأحد التقى العسكرية

 مـديرا  بعـد  فيمـا  أصبح وقد،  شاهين إليها انتسب التي الثالثة للفرقة التابع الثامن

 آمـر  كلفـه  الوحـدة  تلك في شاهين وجود فترة وفي،  العسكرية والرياضة للتدريب

 وتنظيم عدة فرق بتشكيل فقام،  الوحدة في االلعاب الرياضية    بتنظيم المذكور اللواء

 الفرقـة  قيادة إلى بنقله أمرا صدر إذ١٩٧٨ سنة حتى التشكيل بذلك خاصة بطوالت

 محدثا افرقه مع كبيرة جهودا باذال فعاليتها الرياضية،  إدارة واستلم،  عشرة الحادية

 كـرة  الخـصوص  وجه وعلى،  الرياضية لفرقها الفنية المستويات في سريعا تطورا

 عقـرة  موقع إلى عسكري بأمر  يحيى شاهين العقيد نقل ١٩٧٩ سنة في .)٥٢(السلة

 كبير دور لشاهين كان عقرة قضاء وفي،  )٥٣( عليه آمرا مسئوليته وتسلم،  العسكري

 الموقـع  إمكانيـات  بتسخير قام إذ،  القضاء هذا في الرياضية الحركة تطور في جدا

 فـي  نوعيـة  طفـرة  أحدث فقد،  المنطقة في الرياضة لخدمة مفاصله بكل العسكري

  راقيةقيادة الرياضة الع في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 وانتقـاء ،  عقـرة  فـي  الرياضية الفرق وتشكيل،  المالعب إنشاء خالل من الرياضة

 الرياضـية  الفرق بين محوري بدور قام كذلك،  عقرة قضاء منتخب لتشكيل الالعبين

 بيـنهم  المباريـات  وتقـام ،  بمساعدته تشكلت التي عقرة وفرق الموصل ةمدين في

 والرياضـيين  للفرق كثيرة خدمات المذكور العسكري الموقع قدم وقد،  معه بالتنسيق

 لنقلهـا  الفرق هذه خدمة في وضعت قد وسياراته الموقع آليات كانت إذ ،عام بشكل

  .)٥٤(المباريات إجراء عند وبالعكس الموصل إلى عقرة من

 التقاعـد  على إحالته يوم حتى العسكري عقرة لموقع آمرا بعمله شاهين استمر     

 أنهـى  وبـذلك ،  عقيد برتبة ١٩٨١ سنة من الثاني تشرين شهر من الثالث يوم في

 خـدم  مواقف له سجلت التي الحية الشواهد من بالعديد  حفلت التي العسكرية حياته

  .)٥٥(هومدينت بلده في الرياضة خاللها من

 
 لقاءاته مكثفا عاد،  الجيش من التقاعد على إحالته على قليلة أيام مرور بمجرد     

 سـالم  مـع  لقاءاته أحد وفي،  الموصل يـف الرياضية اإلدارة نـع المسئولين مع

 األخير عرض،  نينوى في العراقية األولمبية اللجنة ممثلية رئيس نائب   )٥٦(الصراف

 مـن  بإيحاء ذلك وكان،  القدم لكرة المحافظة في الفرعي اإلتحاد لرئاسة تكليفا عليه

 قادة بعض مع واالتفاق عربو المحسن عبد حينذاك نينوى في األولمبية اللجنة رئيس

 القـدم  كـرة  إلتحـاد  رئيسا شاهين تعيين تم وبالفعل،  المدينة في الرياضية الحركة

 غـزال  شـكري  وعضوية،  ١٩٨١ سنة األول كانون من الثالث في نينوى لمحافظة

 مـن  بدال سلطان حاجم حل وجيزة فترة وبعد ،)٢٠٠٥ – ١٩٣٥ ( محمود وتحسين

 أي ،١٩٩٢ سـنة  حتى ١٩٨١ من المذكور لإلتحاد شاهين رئاسة دامت،  )٥٧(األخير

، والقطر المدينة توىمس على ورائعة كبيرة بإنجازات زخرت وقد،  سنة عشرة أحدى

 فـي  الفرعيـة  االتحادات أنشط من الفترة هذه في نينوى في القدم كرة اتحاد وكان

 الرياضـة  وتطوير تنشيط عن أثمرت كبيرة جهودا وزمالئه شاهين بذل وقد،  العراق

 صـعود  عهده في تحققت التي اإلنجازات ومن،  خاص بشكل القدم وكرة ، عام بشكل

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 بطولـة  وإحرازه،  ١٩٨٢ سنة القدم بكرة األولى لدرجةا مصاف إلى الموصل نادي

 نينوى محافظة منتخب إحراز كذلك،  )٥٨(السنة تلك الثانية للدرجة العراق أندية دوري

 ألكثـر  القدم لكرة المركزي العراقي اإلتحاد يقيمها التي الجمهورية بطولة القدم بكرة

 القـدم  بكرة العراق شباب بطولة نينوى محافظة شباب منتخب وإحراز،  )٥٩ (مرة من

 القـدم  بكـرة  نينوى محافظة مالعب كانت أيضا عهده وفي،  )٦٠(١٩٨٢ سنة لموسم

 مباريـات  المالعب تلك استضافت وقد،  المستمرة وبطوالتها والعبيها بفرقها زاخرة

 تلـك  على جرت التي الودية المباريات عن فضال،  والعرب القطر مستوى غلى كبيرة

 جامعة ملعب مرت على ،  ١٩٨٢ سنة ففي،  عريقة ونوادي بيةأجن فرق مع المالعب

 فرانكفـورت  ونـادي  القـدم  لكرة الموصل نادي فريق بين وديتين مبارتين الموصل

 إذ،  الضيوف أمام جيد وأداء جميلة صورة يقدم أن الموصل نادي واستطاع،  األلماني

 محمـد  سـجل  صفر،إذ ـ٢ الثانية في وفاز،  صفر صفرـ األولى المباراة في تعادل

   )٦١(الموصل لفريقه هدفين فتحي

 فلسطين بطولة (للشباب العرب بطولة مجاميع إحدى الملعب ذات جرت على  كما    

 العربيـة  والمملكة والجزائر اليمن من كال منتخبات المجموعة تلك وضمت،  )١٩٨٠

 ئاسـة بر المحافظة في الفرعي اإلتحاد عليه أشرف إذ،  جيدا التنظيم وكان،  السعودية

  .)٦٢(حينها في اإلتحاد أعضاء بها يتمتع التي الخبرة وعكس، شاهين

 لخـال  المحافظـة  في الرياضية الحركة خدمت عديدة مواقف يحيى لشاهين كان    

 التـي  األزمة في تدخله المواقف هذه ومن،  )١٩٩٢-١٩٨١  (لالتحاد رئاسته فترة

 أجـزاء  بهدم فيها الموصل وبلدية نينوى محافظة قرار أثر على الموصل في ظهرت

 يختـرق  حيـوي  شارع افتتاح لغرض ١٩٨٦ سنة وذلك،  المحلية اإلدارة ملعب من

 رسـمية  لجهات بمخاطباته شاهين موقف تمثل وقد،  المذكور الملعب أرضية مساره

 مناشـدة  هـي  محاوالته آخر وكانت،  الدولة في كبار مسئولين مع ولقاءاته،  عديدة

 المركـزي  العراقي اإلتحاد ورئيس،  العراقية الوطنية مبيةاألول اللجنة ممثلية رئيس

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 وجـاءت ،  إحدى الـصحف الرياضـية       عبر إليه أرسلها مفتوحة برسالة القدم لكرة

 الملعـب  هذا أن شاهين فيها بين وقد،   "الموصل ملعب أنقذوا "عنوان تحت الرسالة

 ازدهارا تشهد لم الموصل في الرياضة وأن،  المحافظة لرياضيي الوحيد المتنفس هو

 تأخير أو المحافظة قرار عن بالعدول هذه برسالته ناشده وقد،  الملعب هذا بفضل إال

 رئيس استجاب وقد،  )٦٣(سابقا بناؤه المقترح من كان جديد ملعب إنجاز لحين الهدم

 موقفه وشكر ،بالموضوع االهتمام على حرصه وثمن،  شاهين لطلب العراقي اإلتحاد

 بـشكل  والعـراق  المحافظة في مهمة شريحة تهم عامة قضية خدمة منه قصد الذي

 ١٩٩٠ سـنة  ذلـك  كان المحافظة في الرياضة لصالح له آخر موقف وفي،  )٦٤(عام

 العـراق  ألندية النهائية المرحلة تصفيات في المشارك ـ الموصل نادي تعرض حين

 في  القدم ةلكر المركزي العراقي اإلتحاد من لقرار ـ األولى الدرجة لمصاف للتأهل

 آنـذاك  فنية لمخالفة) ٣ -صفر (األربيلي برايتي نادي أمام خاسرا اعتبر فيها  بغداد

 علـى  تحامل إذ محله في شاهين تدخل كان وهنا،  )صفر-١ (المباراة في تقدمه رغم

 مناقشات في ودخل بغداد إلى وسافر،  خفيفة قلبية نوبه به ألمت حيث ونفسه مرضه

 عـن  بالعـدول  إقناعهم استطاع حتى وأعضاءه برئيسه كزيالمر اإلتحاد مع طويلة

 معبرين غامر بفرح الموصليون استقبله الذي األمر،   الموصل نادي بخسارة قرارهم

  .)٦٥( هذا موقفه على لشاهين وامتنانهم شكرهم عن

 شؤونه بكل الرياضي العمل تاركا المحافظة في القدم كرة اتحاد عن شاهين ابتعد   

 نـادي  ومـدرب  العب محمد حارس وبين بينه حدثت مشكلة أثر ذلكو،  ١٩٩٢ سنة

 زوجتـه  وفاة عن فضال،  القدم بكرة العراقي الوطني المنتخب والعب آنذاك الموصل

  .)٦٦(األيام تلك في

 
 منـذ ،  سنة عشر أحد الرياضية والواجهات المالعب عن شاهين انقطاع استمر      

 بعد الرياضية باالتحادات الخاصة االنتخابات بدأت إذ ،٢٠٠٣ سنة حتى ١٩٩٢ سنة

، نينـوى  فـي  القدم كرة اتحاد لرئاسة شاهين رشح وقد،  للعراق األمريكي االحتالل

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 تموز من الخامس يوم نينوى في االولمبية اللجنة ممثلية قاعة في االنتخابات وجرت

 ناظم : من كال وعضوية،  االتحاد برئاسة يحيى شاهين  :من كال فيها وفاز،  ٢٠٠٤

 أعلـى  علـى  فاضـل  نـاظم  وحصل،  أحمد وهادي سالم وعالء بديع ومحسن فاضل

 أمـين  منصب وشغل محله حل الذي رفعت لمحمد فوزه عن تنازل أنه إال،  األصوات

 يـونس  ضـياء  محلهمـا  حل،  بديع ومحسن سالم عالء على االعتراض وبعد،  السر

  .)٦٧( الرحمن عبد ينأم ومحمد

 الموصـلية  الرياضـة  شؤونفي للعمل االتحاد مع جديدة برحلة شاهين بدأ          

 والتقاطعات الخالفات من بالعديد المرحلة هذه اتسمت وقد،  سواء حد على والعراقية

 فـي  قويـا  كـان  شـاهين  أن إال،  المحافظـة  في عديدة وإدارية رياضية جهات مع

 العراقـي  االتحـاد  من تصدر التي التعليمات تطبيق في حازما وكان،  تلك مواجهاته

 االنتخابيـة  الدورة جرت ٢٠٠٩ سنة وفي،  سعيد حسين برئاسة بغداد في المركزي

 جديـد  مـن  فيهـا  وفـاز ،  للعراق األمريكي االحتالل بعد الرياضية لالتحادات الثانية

 ألياس صالح ليهمإ وأضيف،  السابق اتحاده أعضاء أغلب مع االتحاد برئاسة شاهين

 شـاهين  مـازال  الـسطور  هذه كتابة وحتى ، )القدم بكرة نينوى حكام ممثل ( قاسم

 .)٦٨(نينوى في لالتحاد رئيسا

 
 المـؤتمرات  مـن  العديد في نينوى ومحافظة الموصل لمدينة تمثيله عن فضال      

 لشاهين كان فقد،  العراق داخل أقيمت والتي،  المختلفة الرياضية والدورات الندواتو

 ومنهـا  إقليميـة  منها عديدة مناسبات في والمحافظة العراق تمثيل في عديدة أدوارا

 االتحـاد  قبـل  مـن  شاهين كلف ١٩٨٣ سنة ففي،  مختلفة إدارية وبصفات،  دولية

 للفريـق  إداري بصفة العراقي الجيش نادي مع بالسفر  القدم لكرة المركزي العراقي

 في جيد دور له وكان،  الهند في والمقامة الدولية بنكلور بطولة في العراق مثل الذي

 الهنـدي  والجمهـور  المـشاركة  الوفود أمام الجميلة الرياضية العراق صورة إبراز

 إلـى  كأسـها  وجلـب  البطولـة  إحراز من العراقي الجيش نادي استطاع وقد،  هناك

  قيةقيادة الرياضة العرا في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(

 



 >>  

  

)٨١( 

 

 للمنتخبـات  القدم بكرة أسيا غرب بطولة أقيمت حينما ١٩٨٦ سنة وفي ،   )٦٩(غدادب

 البطولـة  في المشارك العراقي المنتخب وكان،  أيضا الهند في بومباي في المشاركة

 كـرة  رواد أحـد  (  زوية قاسم وفده ترأس الذي العسكري العراقي بالمنتخب ممثال

، للوفد اإلداري المسئول شاهين وكان ) اقالعرستينيات القرن العشرين في      في القدم

 وعلي هاشم وناطق سعيد حسين : البطولة تلك في العراق مثلوا الذين الالعبين ومن

 إحـراز  مـن  العسكري العراقي المنتخب واستطاع،  وغيرهم أرويض وهاشم حسين

 المـشاركين  أحـد  شـاهين  كـان  ١٩٨٩ سـنة  وفي،  )٧٠( آنذاك آسيا غرب بطولة

 والتـي  الرياضيين القادة دورة في القدم لكرة المركزي العراقي التحادا من وبترشيح

 االتحـاد  مـن  مباشـر  وبإشراف،  )الفيفا (القدم لكرة الدولي االتحاد  تنظيمها تبنى

 فـي  المتفوقين أحد شاهين وكان،  بغداد في أقيمت وقد،  القدم لكرة المركزي العراقي

 رئـيس  مـن  بتوقيع عليها ومصادق،  زامتيا بدرجة تقديرية شهادة منح وقد الدورة

 الوفد شاهين ترأس ٢٠٠٥ سنة وفي،  )٧١ ( )سامارانش ( القدم لكرة الدولي االتحاد

 أقيمـت  والتي آسيا غرب بطولة في والمشارك،  القدم بكرة الوطني للمنتخب العراقي

  .)٧٢(طهران اإليرانية العاصمة  في

 
 االتحـاد  وهذا،  الموصل في القدم لكرة اتحاد أول تأسيس منذ سنة ٥٤ طيلة        

 البـدايات  فمنـذ ،  االسـتقاللية  صفة تكسبه به مستقلة وبناية أ مقرا يوما له يكن لم

 المدارس بنايات يستغلون أعضاؤه كان،  )٧٣ (١٩٥٧ سنة االتحاد هذا لتأسيس األولى

 التربويـة  المؤسـسات  فـي  العـاملين  مـن  أغلبهم أن كون المختلفة الجتماعاتهم

، المحافظـة  فـي  الرياضـية  األندية من عدد تأسيس وبعد الموصل، في  والتعليمية

 يستخدمون كانوا الغرض ولنفس،  اجتماعاتهم عقد في األندية هذه بنايات استخدموا

 اسـتخدموا  وكذلك،  طويلة تولفترا نينوى في العراقية األولمبية اللجنة ممثلية بناية

 الـشعبية  الرياضـية  الفرق ومقرات الشعبية المقاهي وحتى،  وغيرها الشباب مراكز

 استـضافة  فـي  كبير نصيب لها كان مدينة الموصل  من عديدة مناطق في المنتشرة

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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 حلم يراوده شاهين وظل،  )٧٤( طويلة لسنوات واجتماعاتهم وأعضائه القدم كرة اتحاد

 شخـصية  وبجهـود ،  الحلم هذا تحقق حتى الموصل في باتحاده خاص مقر بتأسيس

 بناء استطاع إذ،  المحافظة في الرياضية الشخصيات من عدد وبمساعدة،  منه كبيرة

 صـحي  ومجمـع ،  الدوريـة  لالجتماعات لإلدارة بغرفتين تمثل متواضع صغير مقر

 مـن  راأليـس  الجانـب  في المالية حي منطقة في يقع صغير ملعب وبجانبه،  متكامل

 وكان الرياضية الشخصيات من العديد ضمت باحتفالية رسميا المقر وافتتح،  المدينة

 القـدم  لكـرة  المركزي العراقي االتحاد رئيس حمود ناجح السيد الحضور رأس على

 ضـمن  من وكان،  ٢٠١١  ايار١٢ بتاريخ ذلك وكان،  المسئولين من عدد وبصحبته

 الرياضية واالتحادات األندية ورؤساء ريينواإلدا والحكام الالعبين من عدد الحضور

 جميـع  فـي  فرعـي  إلتحـاد  مقـر  أول بساطته على المقر هذا ويعد،  المحافظة في

 .)٧٥(محافظات

وما زال شاهين يحيى مستمرا بعطائه الرياضي واإلداري عبر مسؤوليته رئيـساً          

ت االتحـاد  لالتحاد الفرعي لكرة القدم في الموصل، وحضوره بشكل دوري اجتماعـا   

المركزي العراقي لكرة القدم في بغداد ممثالً للموصل فيه، فضال عن إشـرافه علـى            

مباريات دوري أندية النخبة العراقي في كرة القدم بتكليف من االتحاد العراقـي فـي       

  . لكرة القدم 

  اخلامتة 
مما تقدم في بحثنا هذا يتبين لنا عراقة الحركة الرياضية في العـراق وفـي               

ل على وجه الخصوص، ويتبين لنا بوضوح اهتمام المـسئولين فـي الدولـة      الموص

 بالحركة الرياضة، وشكل ذلك الهـاجس       ١٩٢١العراقية منذ تأسيسها الحديث سنة      

عالمة بارزة لدى رواد الرياضة في مدينة الموصل، وتعرفنـا علـى مـدى عراقـة      

بأنها من أوائل المدن    الحركة الرياضة في هذه المدينة التي لمسنا ومن خالل البحث           

العراقية التي مارس أبناؤها الفعاليات الرياضية، واألهم من كل ما تقدم هو أن رواد              

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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الرياضة الموصلية استطاعوا كسب خبرات كبيرة في مجال إدارة وتنظـيم الحركـة             

الرياضية بمختلف فعالياتها وأنواعها، وقد قدم هؤالء جهودا كبيرة وعطـاء متميـز         

له العبين وفرق عراقية رياضية إلى مستوى النجومية مـن خـالل            أوصلوا من خال  

 –اعتالئهم منصات التتويج والفوز، وكان دور الشخصيتين الرياضيتين الموصليتين          

 مثاالً حيا على فطنة وحكنه رياضي الموصل في قيـادة الحركـة             –موضوع البحث   

  . الرياضية في العراق 

ولقاءاتـه المتعـددة مـع العديـد مـن       من خالل بحثه  –أخيرا تبين للباحث    

 مدى شـهرة هـاتين      –الشخصيات العامة ورواد الرياضة في مختلف أنحاء العراق         

الشخصيتين واعتراف نسبة عالية من الرياضيين بفـضلهم ودورهـم فـي تطـوير         

  . الحركة الرياضية وانتشارها في مدن العراق من شماله حتى جنوبه 

 
، ومن أبطال رفع األثقال فيها،      ١٩٠٦، من مواليد الموصل     إسماعيل علي الحجار   )١(

كان يملك مقهى رياضي في شارع الفاروق وسط الموصل تقام عليه بطوالت برفع 

األثقال، ويرتاده أبرز الرياضيين في مدينة الموصل، قتل على يد مـسلحين فـي              

  .  ١٩٦١ / ٣ / ١٧ في ٣١٢، جريدة فتى العراق، العدد ١٩٥٩احداث الموصل 

 ٢٣ في ٢٤٣، جريدة الحدباء، العدد "محمد طاهر البطل " طالل صفاوي العبيدي،   )٢(

 /٢٠٠٥ / ٣ . 

، جريـدة النهـضة     "طارق األديب، مسيرة الحديـد والـذهب        " رعد أحمد أمين،     )٣(

  . ٢٠١٠ / ٤ / ١٣ في ٧الموصلية، العدد 

، أحد  ، شارع الفاروق محلة الزوية    ١٩٥٦هيثم نديم يعقوب، من مواليد الموصل        )٤(

أبطال العراق والعرب في األركاض السريعة، اغتيل على يد مسلحين في الموصل            

  . ٢٠١٢ / ٦ / ٢٢، مقابلة شخصية للباحث مع عائلته في الموصل ٢٠٠٧سنة 

  ١٩٧٦ / ٣ / ٢٣ في ٣٧٢٢جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، الكتاب المرقم  )٥(

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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)٨٤( 

 

 ٦٩٥، العـدد  )البغدادية (  الرياضي من ذاكرة الرياضة العسكرية، جريدة النشاط     )٦(

  . ١٩٦٦ / ١٢ / ١٧في 

فـي داره   ) عسكري متقاعد   ( مقابلة شخصية للباحث مع عبد االله محمد حسن          )٧(

  . ٢٠١٢ / ٧ / ١٢بالموصل بتاريخ 

إبراهيم العالف، حسين علي النوح وترصين الركائز األساسية للحركة الرياضـية          )٨(

، ملتقى أبناء الموصل، مدونة     )االنترنيت  ( ية  في العراق، شبكة المعلومات الدول    

 . إبراهيم العالف 

عبد االله محمد حسن، مطويات أبو الهزائم، مخطوطة غيـر منـشورة، بحـوزة       )٩(

  . ١٨كاتبها في الموصل ، ص 

 .  العالف، المصدر السابق  )١٠(

 ضياء المنشيء، موسوعة العاب الساحة والميدان، األسرع، األعلى، األقـوى           )١١(

  . ٧١، ٦٨، ص ص  )٢٠٠٨ –بغداد ( ، مطبعة شركة المنجد ١ق، طفي العرا

  . ٧٢ المصدر نفسه، ص  )١٢(

بتـاريخ  ) استاذ جامعي   (  مقابلة شخصية للباحث مع علي حسين علي النوح          )١٣(

٢٠١٢ / ٣ /١٦ .  

  . ١٩٦٦ / ٩ / ٢٦ في ٣٢١، العدد )البغدادية (  جريدة الملعب  )١٤(

  . ١٩٧١ / ٨ / ٢٣ في ٧٢٢، العدد )البغدادية (  جريدة الجمهور الرياضي  )١٥(

  . ١٩٧٣ محلة الرياضة العسكرية، العدد األول، السنة األولى، آذار  )١٦(

  . ١٩٦٩ شباط ١٢، االربعاء ٥٨٦، العدد )البغدادية (  جريدة الملعب  )١٧(

( مطبعـة األديـب،   ) ترجمة (  حسين علي النوح، سباقات األركاض السريعة،    )١٨(

  ) ١٩٧٧ –بغداد 

 –بغـداد   ( مطبعة األديب،   ) ترجمة  ( وح، األلعاب الرياضية،     حسين علي الن   )١٩(

١٩٧٩ . (  

بغداد ( مطبعة األديب،) ترجمة (  حسين علي النوح، دليل التحكيم في كرة القدم  )٢٠(

– ١٩٧٧ . (  

  ةقيادة الرياضة العراقي في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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)٨٥( 

 

 بتاريخ) استاذ جامعي (  مقابلة شخصية للباحث مع علي حسين النوح،  )٢١(

         ٤/٢٠١٢ /١٦ .  

 تمـوز  ٢ فـي  ٣٦كتـاب المـرقم   لعاب الساحة والميدان، الاالتحاد العراقي ال   )٢٢(

١٩٦٦. 

بغداد ( االتحاد العراقي لكرة القدم، شهادة حكم اتحادي باسم حسين علي النوح،          )٢٣(

  ) ١٩٦١ أيار –

االتحاد العراقي للكرة الطائرة، شهادة تحكيم اتحادي باسم حسين علي النـوح،          )٢٤(

  ) .١٩٦٣ آذار –بغداد (

 . بق العالف، المصدر السا )٢٥(

 ل كـانون األو   ٤، االثنـين    ٢٠، العـدد    )البغدادية  ( جريدة النشاط الرياضي     )٢٦(

١٩٦٧. 

 . العالف، المصدر السابق  )٢٧(

  . ٢٥٧المنشيء، المصدر السابق، ص  )٢٨(

 .  العالف، المصدر السابق  )٢٩(

 بتاريخ) متقاعد متوفي (  مقابلة للباحث مع العقيد طه حمو سليمان  )٣٠(

           ٢٠٠٩ / ٥ / ١٦ .  

)٣١(  C . i . z . m . magazine , NO . 41 , son , 1968 . p . 8         

  ) . ٢٠٠٥ –الموصل ( ممثلية اللجنة االولمبية، نينوى، شهادة تقدير، )٣٢(

  ) . ٢٠٠٩ –بغداد (  ممثلية اللجنة االولمبية العراقية، بغداد، شهادة تقدير،  )٣٣(

  . ٢٠١٢ / ٣  /٢٦) استاذ جامعي (  مقابلة للباحث مع حسين علي حسين  )٣٤(

 بمنـصب رئاسـة     ٢٠٠٣ فاز في الدورتين األخيرتين اللتان جرتا بعد سـنة           )٣٥(

 علـى قاعـة     ٢٠٠٤/ تمـوز    / ٥االتحاد الفرعي لكرة القدم، األولى جرت في        

االجتماعات في مقر اللجنة االولمبية العراقية فرع نينوى، والثانية جـرت علـى             

، جريـدة الـرأي   ٢٠٠٩/ ب أ / ١٣قاعة سرجون في فندق نينوى الدولي فـي        

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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/  ؛ كذلك االتحاد العراقي لكرة القدم ٢٠٠٤/ تموز  / ١٢، االثنين ٦السنة، العدد  

 ) ٢٠٠٩ – أب –الموصل ( فرع نينوى، محضر اجتماع المؤتمر االنتخابي الثاني، 

 مقابلة شخصية للباحث مع السيد شاهين رئيس اتحاد كرة القدم فرع نينـوى              )٣٦(

  . ٢٠١٢ / ٥ / ١٦اريخ في مقر االتحاد بت

 عبد الجبار محمد جرجيس، دليل الموصل السنة منذ تأسيسها حتـى الـسنة              )٣٧(

  . ٥٦، ص  )١٩٧٥ –الموصل ( ، مطبعة الجمهور، ١٩٧٥

 في  ٧٢ وزارة الدفاع، الكلية العسكرية الملكية العراقية، هوية انتساب بالقرم           )٣٨(

 . ، بحوزة صاحبها بالموصل ١٩٥٨ / ٥ / ١٢

  . ١٩٧٣ياضية العسكرية، العدد األول، السنة األولى، آذار  مجلة الر )٣٩(

  . ١٩٥٨ / ١ / ١٣ في ٢١٦ جريدة فتى العراق، العدد  )٤٠(

، من العبي الموصل ومنتخباتها والعب نادي ١٩٣٧ وهو من مواليد الموصل     )٤١(

الموصل الرياضي والفرقة الرابعة بكرة السلة، استشهد على يد قوات االحـتالل            

  . ٢٠٠٥ة األمريكي في سن

 / ٧ / ٢ فـي    ٢١٣١ وزارة الدفاع، مديرية العاب الجيش، الكتـاب بـالرقم           )٤٢(

١٩٧١ .  

 بتكليف شاهين يحيى شـاهين      ١٦ نادي الفتوة الرياضي، كتاب النادي بالرقم        )٤٣(

  . ١٩٦٣ / ٣ / ١٦باإلشراف على لعبة كرة السلة في النادي، 

ل كـان هنـاك لجنـة     لم يكن قبل ذلك في الموصل اتحاد خاص بكرة السلة، ب   )٤٤(

تسمى لجنة كرة السلة في الموصل برئاسة السيد محمود داود الصفار وعضوية            

 . عبد الستار حسين وعبد العزيز الطالب 

 ممثلية اللجنة االولمبية الوطنية العراقية في نينوى، االتحاد العراقـي لكـرة             )٤٥(

الموصل ( وى   نينوى، كراس االحتفالية الكبرى التحاد كرة السلة في نين         –السلة  

  . ٥، ص  )٢٠١١ – ٤ – ١١ –

 .  من هذه األندية، الفتوة، الموصل، الهومنتمن، االنتصار، اليرموك وغيرها  )٤٦(

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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مقابلة شخصية للباحث مع السيد شاهين يحيى شـاهين فـي داره بالموصـل               )٤٧(

 .٢٠١٢تموز  / ٢٦بتاريخ 

 / ٢ / ٢٣ فـي    ١٦٢٢ االتحاد العراقي لكرة السلة فرع نينوى كتاب بـالرقم           )٤٨(

 ) . تسمية حكام ( ، وموضوعه ١٩٦٥

، مدرس رياضـة متقاعـد،      ١٩٤١ محمد خيري شاهين، من مواليد الموصل        )٤٩(

 . وحكم درجة أولى بكرة القدم سابقاً 

، كراس بطولة الفرقة الرابعـة      )االلعاب  (  وزارة الدفاع، قيادة الفرقة الرابعة       )٥٠(

  . ١٣، ص  )١٩٦٩ –الموصل ( بكرة السلة، مطبعة الهدف 

، أحد الناشطين في اتحادات نقابـات  ١٩٤١مؤيد عبد اهللا، من مواليد الموصل      )٥١(

العمال، تولى منصب رئيس اتحاد نقابات العمال في نينوى ثم رئيساً التحاد نقابات  

العمال في العراق ثم رئيساً التحاد نقابات العمال العرب فـي ثمانينـات القـرن               

 . الماضي 

، أمر بتكليف المقدم شاهين يحي شاهين بتـشكيل  ١١ وزارة الدفاع، قيادة فق    )٥٢(

  . ١٩٧٨ / ٦ / ١٢ في ٨٢٦الفرق الرياضية، الكتاب ذي الرقم 

/  س   ٢٢رقم  ) سري  (  وزارة الدفاع، قيادة التعبئة العسكرية العامة، الكتاب         )٥٣(

  . ١٩٧٩ / ٦ / ٢٦ في ١١٣

 شـاهين   ما زال العديد من قدامى الرياضيين في عقرة و دهوك يذكرون جهود            )٥٤(

في تطوير ونشر الحركة الرياضية في القضاء في تلك الفترة، وقد قابل الباحـث              

 . العديد من هؤالء وهم اعضاء في اتحادات رياضية في اقليم كردستان حالياً 

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مديرية تقاعد محافظة نينـوى، الكتـاب            )٥٥(

  . ١٩٨١ / ١١ / ٣ في ١١٧٢بالرقم 

ري الصراف، أحد أبطال العراق والموصل برفع األثقال، من مواليـد            سالم نو  )٥٦(

، واحد قادة وداعمي الرياضة في المحافظة، تـوفي فـي سـنة             ١٩٣٦الموصل  

اياد محمد عبد اهللا، سالم الصراف في ذمة الخلود، جريدة          : ، للمزيد أنظر    ٢٠٠٩

  . ٢٠٠٩ في أيلول ٦١٨فتى العراق، العدد 

 رعد احمد امين الطائي. د.م
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)٨٨( 

 

عية لأللعاب يتم تكليفها بالعمل من قبل المسؤولين وليس          كانت االتحادات الفر   )٥٧(

 . باالنتخابات كما هو الحال عليه اآلن 

  . ١٩٨٢ / ٦ / ٢٢ في ٣١٠العدد ) الموصلية (  جريدة الحدباء  )٥٨(

  . ١٩٨٦/ أب  / ٢٣ في ١٢٥٣، العدد )البغدادية (  جريدة الثورة  )٥٩(

ـ         )٦٠(  / ٩ / ٢٦ فـي    ١٠١٢م   االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتـاب رق

 ) . شكر وتقدير (  وموضوعه ١٩٧٢

  . ١٩٨٢ / ٩ / ٦ في ٣٩٢، العدد )الموصلية (  جريدة الحدباء  )٦١(

  . ١٩٨٢ / ١٠ / ٢٢في  ) ١٢٥١، العدد )البغدادية (  جريدة الرياضي  )٦٢(

 شاهين يحيى شاهين، انقذوا ملعب الموصل، جريدة البعث الرياضي، الـسنة            )٦٣(

عبـاس، المحـور    :  ؛ كذلك    ١٩٨٦ كانون األول    ١ الثالثاء   ٧٧٨الثالثة، العدد   

 . ، جريدة البعث الرياضي العدد نفسه "قول على قول " الرياضي، 

 كانون األول ١٦ / ٦١١٣ كتاب االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ذي الرقم     )٦٤(

١٩٨٦ .  

، "جهود مشكورة لرئيس اتحاد كرة القـدم فـي نينـوى       "  المحرر الرياضي،    )٦٥(

  . ١٩٩٠ / ١٣/٢، ١٠٢١جريدة الحدباء، العدد 

 ) ١٠٠٠(  كان االتحاد الفرعي في المحافظة قد وعد نادي الموصـل بمبلـغ             )٦٦(

دينار في حال فوزه على نادي السالم ضمن بطولة أندية القطر وإن خـسر فلـن           

يحصل على شيء، وبعد خسارة النادي في المباراة، أصر حارس محمـد مـدرب      

 نفس الوقت على صرف المبلغ مما أثار مشكلة بـين حـارس     الفريق والعبه في  

ورئيس االتحاد شاهين، نقالً عن شاهين في مقابلة شخصية للباحث معه بتـاريخ           

 في داره بالموصل، وكان ذلك احد أسباب ترك شاهين العمـل            ٢٠١٢ / ٥ / ٢٣

 . في االتحاد، فضالً عن وفاة زوجته في تلك األيام أيضاً 

 انتخابات اتحاد كرة القدم في الموصل، جريدة الرأي السنة،           رعد أحمد أمين،   )٦٧(

  . ٢٠٠٤ تموز ١٦ في ٧العدد 

  قيادة الرياضة العراقية في الموصلية الرياضة رواد أثر
   )ـ أنموذجا ـ شاهين يحيى وشاهين النوح علي حسين(
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 محضر المؤتمر االنتخابي التحاد كرة القدم فرع نينوى، موقع من قبل رئيس             )٦٨(

المؤتمر المشرف على االنتخابات السيد طارق احمد، النائب الثاني لرئيس اتحـاد      

  . ٢٠٠٩/ اب  / ١٣كرة القدم العراقي بتاريخ 

بغـداد  (  االتحاد الدولي لكرة القدم، شهادة مشاركة باسم شاهين يحيى شاهين    )٦٩(

– ١٩٨٩ . (  

  Olimpic Solidarity Sport Leadership Course , Baghdad 8-11-

une , 1989 .      

 / ٨ / ١٢ فـي    ٣٢٦ االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتـاب المـرقم           )٧٠(

١٩٨٣ .  

  . ١٩٨٦ / ٥ / ٢٦د العراقي المركزي لكرة القدم، الكتاب المرقم في  االتحا )٧١(

  . ٢٠٠٥ / ٥ / ٢٢ االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الكتاب المرقم في  )٧٢(

، وكان  ١٩٥٧سنة  ) الموصل  (  تأسس أول اتحاد كرة قدم في محافظة نينوى          )٧٣(

ونس وغازي احمد أول رئيس لهذا االتحاد وهو محمد سليم البير وعضوية حيدر ي

  . ١٩٥٧ / ٢ / ١٦ في ٣٢٢، جريدة فتى العراق، العدد ...

حكم ومـدرب وإداري سـابق فـي    (  مقابلة شخصية للباحث مع محسن بديع   )٧٤(

  . ٢٠١٢ / ٦ / ٢٦، ملعب الموصل بتاريخ )االتحاد 

 ١٢ عرضت االحتفالية بافتتاح المقر على قناة الموصلية الفضائية يوم االثنين        )٧٥(

  . ٢٠١١ / ٥ / ٢٢، ٦٩ ؛ جريدة ومضات جامعية، العدد ٢٠١١ / ٥/ 
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٣/٢٠١٣  ٨/١/٢٠١٣  
 

 
انب التعليمي في مـسرحيات موفـق       يتناول البحث مشكلة التركيز على الج     

هذا النوع من الدراما على التوجيه   يركز  الطائي، كونها مسرحيات موجهة لألطفال، و     

المباشر والقصدي من لدن المؤلف في تجسيد الجوانب الفكرية أو التربوية المـراد             

بثها إلى الطفل، مثل الكرم، الشجاعة، مكارم األخـالق، أو االمتنـاع عـن بعـض                

 مثل الكذب، السرقة، الغرور، إذ يحاول المؤلف تجسيد تلك المفاهيم بـشكل             الجوانب

األحـداث   تقريـب  عبـر  الحركـة    زيؤكد على إخراجها إلى حي    وقصدي في النص،    

 إخراجها إلى حيز الوجود في حركة الممثل        عبر قراءتها في النص، أو      المتخيلة عند 

  .في العرض

An  education in Muafaq Al-Taee plays 
Dr. Ahmed Q. younis   
Abstract:  
 The research is concentrate on the border of education 
in Muafaq Al-Taee plays, qua they are for children plays, and 
this type of drama is embody the angle of the idea and the 
education which the author want send it to child, as the 
generosity and the courageous and the good ethics, or refuse 
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the falsehood and the larceny and the cockiness, the author is 
try to concentrate the concepts in the text, and he sure on 
directed to the moved space by nearest of imagination of the 
events when it reading in the text, or in the directed,         

 

التركيز على الجانب التعليمي في مـسرحيات       تكمن مشكلة البحث في     : مشكلة البحث 

موفق الطائي، كونها مسرحيات موجهة لألطفال، إذ يركز هذا النوع          

 فـي   من الدراما على التوجيه المباشر والقصدي من لدن المؤلـف         

تجسيد الجوانب الفكرية أو التربوية المراد بثها إلى الطفـل، مثـل            

الخ، أو االمتناع عـن بعـض       .... الكرم، الشجاعة، مكارم األخالق،   

الـخ، إذ يحـاول     ........الجوانب مثل الكذب، الـسرقة، الغـرور،        

المؤلف تجسيد تلك المفاهيم بشكل قصدي في النص، ويؤكـد علـى     

كة عبر تقريب األحداث المتخيلة عند قراءتها       إخراجها إلى حير الحر   

في النص، أو عبر إخراجها إلى حيز الوجود في حركة الممثل فـي             

 .        العرض

  :تتحدد أهمية البحث في: أهمية البحث

 .يفيد الباحثين في مجال الكتابة للمسرح - ١

 . يمكن اعتماده لدى العاملين في مجال المسرح - ٢

 مديرية التربية / اط المدرسييمكن توظيفه في مديرية النش - ٣

يمكن أن ينعكس على عمل الطلبة في إنتاج مـشاريع التخـرج             - ٤

  . البحثية، أو التمثيل على خشبة المسرح

المسرحي الموجـه للطفـل، وتـسليط       يهدف البحث إلى قراءة النص      : هدف البحث 

 . الضوء على الجانب التعليمي في تلك النصوص

 . لموفق الطائي) الغرور(مسرحية ة يتحدد البحث بقراء: حدود البحث

 التعليمية في مسرحيات موفق الطائي
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 . بالقراءة التحليلية للعينة ضمن آليات التلقي واإلستقباليستعين البحث : المنهج

 : الخطة

  .لمفهوم التعليميةمقاربة تأسيسية  -: التمهيد

    )     قراءة في الهوية(  موفق الطائي  -

   .استلهام البث: المبحث األول

  . تقبالقصدية االس: المبحث الثاني

 

، وفي تلقي المعلومات، إذ  في عمليات التعلم مشاركاً كائنا إيجابياً المتلقييعد

لموضوع في نقطة تقع ا حصر فيبحث ي إلى إنشاء تخصص تدعو النظرية التعليمية

المتعلقة بالتعليم نظرية تخص النشاطات  وهذه البين التخصصات والمجاالت المعروفة،

 عملية تفاعلية فهيالعملية التعليمية ، أما ، أي كل ما يقوم به المعلم من نشاطحسبف

داخل إطار مؤسسة في  مع معلم لكي يتعلموا محتويات تهمن في عالقيمتعلم من خالل

 ،وبمساعدة وسائل تمكن من بلوغ النتائجمعينة  عن طريق أنشطة  معينةتحقيق أهدافل

 فهي ، تقنية تعني تحديد طريقة مالئمة لإلقناع أو إليصال المعرفةهة بهذفالتعليمي

 بتبليغ مضمون التي تتعلق تجعل موضوعها مختصرا على الجوانب بوصفها تخصصاً

  )١(.معين

أما التعليمية في المسرح، فإنها وظيفة تختلف حسب مرجعيات النص 

اإلمتاع ( إلى التطهير أي تقوم على عرض المادة بشكل محاكاة، تؤديالمسرحي، إذ 

، أما اليوم فقد أكدت المرجعيات على معاني النصوص بإطالق الكلمة، )والتسلية

وإحالتها إلى دالالت على وفق رؤى مغايرة رؤى أيديولوجية وسياسية وفلسفية، وال 

بأس أن يضفي الطابع التاريخي على النص قيمة جمالية، لذا ال يتقيد الكاتب بالوقائع 

يخية وتسلسلها، إنما يضيف عليها شيئاً يمنحها قيمة جمالية تزيد من عملية التار

عبر الوعي الذي يفصل بينه وبين األحداث، . التواصل والتفاعل بين الكاتب والمتلقي
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لذا يخضع النص المسرحي إلى متغيرات في الشكل، فقد استعان الكتاب بالصورة 

نتماء إلى األلعاب الكتابية أي مزج البصرية بدالً من الصورة اللفظية، عبر اال

وهذا ما يثير المتلقي، ويخلخل عملية . الخطوط المختلفة، ومدى تأثيرها على العين

فضالً عن المؤثرات التغريبية، وهدم جدار الوهم، والوعي بالمسرح . االستقبال لديه

  ) ٢(.بوصفه أداةً للتغيير والتفكير في الحل الستدرار الشفقة والعطف

في المسرح على فكرة أن المشاهد هو العنصر عل برتولد بريخت يعمل ول

حتى تثير لديه التأمل ، األهم في تكوين العمل المسرحي فمن اجله تكتب المسرحية

والتفكير في الواقع واتخاذ موقف ورأي من القضية المتناولة في العمل المسرحي، 

المزج بين (، )التغريب(، )لرابعهدم الجدار ا(ومن أهم أساليبه في كتابة المسرحية 

استخدام (، )أو بين التحريض السياسي وبين السخرية الكوميدية، الوعظ والتسلية

  ) ٣().استخدام أغنيات بين المشاهد(، )مشاهد متفرقة

وقام بريخت بإخراج العديد من المسرحيات التعليمية وفق نهجه الخاص في 

والتعليمية، وقد كتب مسرحية لألطفال باسم طبيعة الفن المسرحي ووظيفته االجتماعية 

عرض فيها بعض األفكار السياسية األساسية التي أراد ) الهوارشيون والكوارتين(

تعليمها لألطفال في المدارس بصورة مبسطة، وحاول المزاوجة بين التعليم والمتعة 

: وله بق)٤(حين بدأ مشروعه المسحي الفكري في تحويل المسرح إلى مؤسسة تعليمية

دعنا نتناول المسرح كوسيلة متعة ولنتناول أي نوع من المتعة يروق لنا، إن المتعة "

هي النشوة التي تعتري اإلنسان لحظة . التي تالئمنا هي متعة اكتشاف الحقيقة

اإلدراك وهي تشبه لذة العالم حيث يكتشف سراً من أسرار الكون، هذه هي المتعة 

 وساعد منهج بريخت .)٥("نتهي بين التعليم والمتعةالمقبولة في عصر العلم وبهذا ي

التطبيقية (في تحقيق التجربة، فضالً عن السمة العلمية وقدرته على ما يسمى بـ 

إن المسرح ": ، إذ يؤكد بريخت على إمكانية اإلفادة من منهجه بقوله)المفتوحة

ين على هذا الملحمي خبرة واسعة جداً ومتقدمة إلقامة مسرح كبير معاصر وإنه يتع
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 لقد جاء هذا االختيار )٦("أن يذلل تلك العقبات الهائلة في ميدان السياسة والعلم والفن

لإلفادة منه في موضوع يتعلق بالمسرح التعليمي، إذ ينطلق من ارتباطه بموضوعة 

التعليمية، ألن بريخت أكد على الربط بين المحتوى والشكل الفني في حركة تطور 

أن أي تحديد في الشكل ال يخدم غرضاً وال يستمد "العصر، إذ يرى تتالءم ومعطيات 

، )٧("مبرراته من مضمونه االجتماعي والتعليمي يظل شكالً عقيماً تماماً ال ثمرة فيه

وبذلك لم يكن منهج بريخت تنظيراً مترفاً، بل هو مشروع مقترح يرتبط بفكر وغايات 

 في اللغة العربية مشتقمفهوم  تعليميةالف. أخالقية وفكرية وتعليمية بقصدية واضحة

أو سمة من السمات  مصدر صناعي لكلمة تعليم المشتقة من علّم أي وضع عالمةوهو 

إلى الكلمة األجنبية  يرجع األصل اللغوي للتعليمية و.للداللة على الشيء دون إحضاره

 أي يعلم بعضنا فلنتعلم ديداكتيك المشتقة بدورها من الكلمة اليونانية ديداكتيتوس وتعني

 ديداسكن وتعني التعليم وكلمة ديداسكو وتعني أتعلم، وكلمة، أو أتعلم منك وأعلمك

شبيه بالشعر  معارف، وهووالوكانت تطلق على ضرب من الشعر يتناول بالشرح 

عرفها على الذي  ١٩٦٢سميث  مثل التعليمية عند بعض العلماءكما وردت . التعليمي

ية، موضوعها خالصة المكونات والعالقات بين الوضعيات فروع الترب فرع من" أنها

. ووسائطها ووسائلها وكل ذلك في إطار وضعية بيداغوجية التربوية، وموضوعاتها

بالتخطيط للوضعية البيداغوجية وكيفية مراقبتها  وبعبارة أخرى يتعلق موضوعها

ة طرق مجموع "عرفها على أنهاف ١٩٧٩ميالري أما )٨("وتعديلها عند الضرورة

التعليمية هي الدراسة العلمية "أن  ١٩٨١بروسو  ويقول )٩("وأساليب وتقنيات التعليم

 أو ةلبلوغ أهداف معرفية عقلي لتنظيم وضعيات التعلم التي يندرج فيها الطالب

الموضوع األساسي  أن" ١٩٨٣ في بروسو وأكد )١٠(" حركيةيةوجدانية أو نفس

التي تقترح  توفرها في الوضعيات أو المشكالتللتعليمية هو دراسة الشروط الالزم 

أو  للتلميذ قصد السماح له بإظهار الكيفية التي يشغل بها تصوراته المثالية
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 كما استعمل مصطلح التعليمية بمعنى فن التعليم التطور التاريخي ومع )١١("رفضها

  .١٦١٣ورد في بحث هيلفج راتيش عام 

األلمـاني فردريـك      وضـع العـالم    في أوائل القرن التاسع عشر للمـيالد      و

 نظرية للتعلـيم تـستهدف    بوصفها   األسس العلمية التعليمية     ١٨٤١-١٧٧٠هيرببارت  

ـ  ١٩٥٢ / ١٨٥٩ون ديوي ، أما جمن التعليم إلى التعلم تربية الفرد  أعطى األهميـة ف

  )١٢(.للتعليم وليس التعليمية نظرية للتعلم يعدلنشاط التعلم في العملية التعليمية و

، يمكـن أن نـستفيد منهـا        لتعليميةل خالل ما تقدم من تحديدات مفهومية        ومن

يكتشف المعلومات بنفسه، وهـذا     ، إذ   الطالب هو أساس ومحور العملية التعليمية     بجعل  

 الجوانـب التعليمـي، فـضالً عـن أن      يقظًا ونشيطًا طوال الوقت    منه األسلوب يجعل 

 الدراسـات أن  أثبتـت ، وقـد   العمليـة بالجوانب تربط الجوانب النظريةالتي التعليمية 

الـنفس   تنمي القدرة على التعبير عن نهافإلدراما التعليمية فضالً عن قبول األطفال لها ا

واتخـاذ   علـى حـل المـشكالت    القدرة تنمي ، وكذلكاألطفال وحل عقدة اللسان عند

 البحثتحفز على التعلم و   ، و والمناقشات ولعب األدوار    مواقف االرتجال  عبرالقرارات  

ظهر مواهب األطفال   تُ، و الجماعي المنظم  حث على العمل  ، وت وتجعل التعليم أكثر متعة   

  )١٣(.المختلفة

  * 

  .االسم الكامل موفق يونس حسين احمد الطائي

   م ١٩٥٣/تولد الموصل 

  .حاصل على دبلوم وبكالوريوس تربية فنية 

  .م١٩٧٠ته مع الفن عام مخرج مسرحي ،بدأت رحل

فنان تشكيلي شارك في عديد من المعارض الفنية التـي أقامتهـا نقابـة الفنـانين                

  .م١٩٨٤في  الموصل،أقام معرضا شخصيا عام  العراقيين ومديرية النشاط المدرسي
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فـي العديـد مـن الـصحف والمجـالت          ) محررا ومصمما (عمل في مجال الصحافة     

  .العراقية

للصحف المحلية  ) الفنون المسرحية،والتشكيلية (مقاالت في مجال    كتب العشرات من ال   

  .والعراقية والعربية

صمم العشرات من أغلفة الكتب لعديد من األدباء العراقيين،والعديـد مـن تـصاميم              

  .الديكورات المسرحية 

  .صمم عديد من الملصقات لمختلف المؤسسات الفنية والتربوية .

 التي احتضنها مسارح العراق،نـذكر      اً مسرحي مالًع) ٤٠( اخرج للمسرح أكثر من      -

  :منها

  م ١٩٧٨عام ) الرجل الذي قال ال( مسرحية -

،الحائزة على المرتبة األولى في المهرجان القطري للمـسرح         ) كفر قسم ( مسرحية   -

  .م١٩٧٨التربوي عام 

الحائزة على المرتبة األولى في المهرجان المدرسي القطري عـام          ) ريم(  مسرحية -

  .م١٩٨٠

والحائزة على المرتبـة الثانيـة فـي        ) عالء الدين والمصباح السحري   ( مسرحية   -

  .م١٩٩٢المهرجان القطري عام 

ومـسرحية   ،)العاشـقة (ومـسرحية    ،)األميرة شهد وأخبار طير السعد    ( مسرحية   -

الحائزة علـى المرتبـة األولـى فـي          )موال للعراق ( ، ومسرحية )أميرة بالد القمر  (

  ٢٠٠٩. .ري لوزارة التربيةالمهرجان القط

اخرج العشرات من األوبريتات التي عرضت في مهرجانات الربيع وبابـل الـدولي             -

  .والمهرجانات القطرية األخرى

  . وقطرياً صمم العشرات من الديكورات المسرحية للفرق المسرحية محلياً-

   .نينوى/عن نقابة الفنانين العراقيين ) سيرة مسرح(صدر له كتاب بعنوان -
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عن تربية نينوى   ) البناء الجمالي والتربوي  ..مسرح الطفل   ( صدر له كتاب بعنوان      -

  .النشاط المدرسي/

  .مخطوطة) أضواء على الحركة التشكيلية في نينوى(  له كتاب بعنوان-

).   المسرح المدرسي ودوره في إثراء المشهد الفني في الموصـل   ( له كتاب بعنوان     -

  ).مخطوطة(

  .مخطوطة ) سيرة عامة ..سيرة ذاتية (  له كتاب -

 ألف واعد للمسرح عديد من المسرحيات ،والتي  قدمت علـى خـشبات المـسرح      -

  :،نذكر منها 

  ) .كفر قاسم ( مسرحية -   

  ). ريــم( مسرحية -   

  ). حياة جديدة (  مسرحية -    

  ) .موال للعراق ( مسرحية -    

  ) عناق األبطال ( مسرحية -    

فرع نينوى ،وعضو هيئتها اإلدارية لمـدة ثـالث          / نقابة الفنانين العراقيين    عضو -

  .فرع نينوى  / عضو نقابة الصحفيين العراقيين-دورات متتالية  

 

 .جامعة الموصل/درع اإلبداع من مركز دراسات الموصل  -
 .فرع نينوى /نانين العراقيين درع اإلبداع المسرحي من نقابة الف -
 .درع اإلبداع المسرحي  من تربية نينوى  -
 .درع اإلبداع المسرحي  من مجلس الثقافة والفنون في محافظة نينوى  -
إلى جانب العشرات من الشهادات التقديرية من قبـل المؤسـسات التربيـة         -

 .والفنية  

 التعليمية في مسرحيات موفق الطائي



 >>  

  

)٩٩( 

 

 /شاط المدرسـي  يعمل حاليا مسؤول شعبة الفنون المسرحية في مديرية الن         -

  .تربية نينوى

هو منبر لتطهير     الفن المسرحي،   والسيما ،كلهايؤمن أن الفن اختصاصاته      -

  .النفوس

 

 جانباً مهما في عملية التثقيف واالتصال والتأثير في         المراد بثه يشكل الخطاب   

 آلخـر  ومن مجتمـع     خرآلليات من فرد    اآلعناصر و الحمل  ي هذا الخطاب    ؛ ألن الفرد

 بغض النظر عما يحمله من مؤثرات سلبية        ، أو التأثير  ليؤدي وظائفه في عملية التثقيف    

  . ايجابيةأمكانت 

 فـي مكونـات هـذا       الفاعلمن دوافع ينهض بها     المراد بثه   يتشكل الخطاب   

قـه مـن    ائذ ينطلق في مناهجـه وطر     ، إ معني بقضايا الطفل المختلفة   و ال وه. الخطاب

صولها، ما يعينهم علـى     أسسها ومفاهيمها و  أة المعرفية لثقافة الطفل ليأخذ من       المرجعي

مـع القاعـدة     سلوبي وجمالي وفني  أبناء تصورات واجتهادات وقواعد وبناء معرفي و      

طارها المعرفي ليكون تـوجههم صـحيحا،       إ في   أوالعلمية سواء في صميم جوهرها،      

ع من المعرفـة والقـيم والمبـادئ    بنوحاطته لى الطفل إلإحين يتوجهون بشكل خاص     

ليـشكل هـذا    . حسب توجهه وهدفـه   بوالتربية والرعاية والخيال والجمال والمتعة كل       

  )١٤(.ليات فهمهآ معرفيا في ثقافة الطفل ودعم تطوره وتوسيع اًالمجموع تراكم

 خـرى أل التنوع واالختالف في الوسيلة الوظيفية لبث الخطاب من صـفة            إن

التعزيز الثقافي للفرد وبناء خطاب متكامـل يجمـع فـي           إلى   دفتهلى غاية   إيتكامل  

نشطة تخصصية تنتجها منظومة متنوعـة  أحصيلته مجموعة مؤثرات فرعية لمجموعة   

من الخطابات المعرفية والوظيفية المستقلة بذاتها والمتفاعلة مع غيرهـا فـي وظيفـة              

خطاب  /خطاب اجتماعي /خطاب التربوي: بشكلالتي تأتي  رشادعداد واإلنشئة واإلتال

الخطـاب   ( الذي ينتج  شكلالكل هذه االتجاهات تصب في اتجاه واحد هو          ف )١٥(.جمالي
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ليـات  آويوضح معالمه في السلوك والقدرات واالنفعاالت والمـدركات وفـي          ) الثقافي

شـكالن  ن لكل واحد من هذه االتجاهات فـي الخطـاب           أ كما   )١٦(.الوعي العام للطفل  

فـراد فـي    يتصل األ إذ  ول لفظي والثاني غير لفظي،      األوالوظيفة،   في الفعل    متباينان

الجماعة من خالل رموز وضعتها الثقافة على مر الزمن وحددت لها الدالالت، ومـن              

برز هذه الرموز هي الكلمات، لـذا       أشارات والحركات و  لفاظ واإل األ: بين هذه الرموز  

منطوقة فـي ثقافـة معينـة    نها نظام موضوع من العالقات بين رموز        أتوصف اللغة ب  

و مواقف  أشياء  أو  أليه من معان    إترتبط بما ترمز     للتعبير عن معنى واغلب الرموز ال     

و الشعور بـل    أو الصفة   أ فاللفظ ليس الشيء     ،جماع الجماعة على معان   إبل هي وليدة    

ذا تـوفرت لـه خبـرات    إال  إتتضح معاني الرموز للفرد      هو الرمز الدال عليه، لذا ال     

  .خرىأليه من جهة إالرمز من جهة وبما ترمز تتصل ب

 الثقافـة تحـدد     لحـظ نوهذا ما نجده في مسرحية الغرور لموفق الطائي، إذ          

 تطـرأ عليهـا تغيـرات    ، بلتظل ثابتة ن تلك الدالالت ال أال  إدالالت الكلمات اللفظية    

عنصرا ال  إ ليست اللغة    ، و متعددة تبعا لما يحصل في المجتمع من عمليات تغير ثقافي         

خرى في المجتمع   األبالعناصر الثقافية والظواهر    ثر  أمن عناصر الثقافة وهي تؤثر وتت     

قصاء في المفردات والتراكيـب     ضافة واإل نها مرنة ومتغيرة وتحتمل اإل    ألذا قيل عنها    

  . والدالالت

..... تلتف اإلضاءة على قتال عنيف يدور بين النملة الزرقاء، والعنكبـوت األسـود        "

  .......أصوات التشجيع تتعالى.... ن النمل تحيط بمساحة المعركةمجموعة م

  . سألفك بخيوطي أيتها النملة المغرورة) يدور حول النملة: (العنكبوت

  . لن تقدر أيها العنكبوت األسود) تحاول التخلص منه بكل عنجهية: (النملة

   )١٧("سنرى من سيهزم من؟؟) يحاول اإلمساك بها: (العنكبوت

معانيـه ودالالتـه    فـي   وضح  ي اً تحمل خطاب  إنهاهذه اللغة اللفظية    في  نلحظ  

الباث والمتلقي، إذ يحاول الباث من بدايـة الخطـاب أن يخلـق             تصال الثقافي بين    اال
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الصورة التي تشوق وتشد ذهن المتلقي، ونلحظ أن الباث قـد ركـز علـى عنـصر                 

ر في اللغة، ليـصل إلـى   الصراع في بداية تكوينه للنص، وهكذا نجده يحاول أن يتطو  

، ويحاول أيضاً أن يخلق لديه الشد من خـالل    )المتلقي (اللغة اللفظية للطفل   تطورغاية  

 تطور قدراتـه    عن طريق  الصراع ليثير إمكانية تخيليه وعكسها على قدراته الحركية،       

  .على تسلم الخطاب واستقبال تأثيراته المتعددة

فق الطائي، ودققنا التمعن في معطاها      لمو) الغرور(ولو قرأنا أحداث مسرحية     

الثقافي، لوجدنا أن تركيبها بسيطاً، يمكن للطفل أن يـستقبلها بـسهولة، ولوجـدنا أن               

تركيب أحداثها غير معقد تمكن الطفل من التعايش مع واقع المـسرحية، كمـا نلحـظ                

 بساطة الفكرة المبثوثة عبر النص، فهي معطاة بشكل غير مباشر إلى الطفـل وتركـز           

على جانب مهم من جوانب السلوك، وهو الغرور، ويبدو أن الطائي قد عمد في هـذا                

معين حاول بثه عبر حكاية النص، إذ تـدور         ) تعليمي(النوع من البث إليصال موقف      

أحداث المسرحية حول صراع بين نملة وعنكبوت، ينتهي بفوز النملة مما يجعلها تعتد             

فتذهب إلى المدينة لكي تُظهر هذا الشيء، تـصل        بنفسها وتحاول أن تبرز قوتها أكثر،       

النملة إلى المدينة وتفاجأ، بأنه ال أحد يعيرها اهتماماً فالكل مشغوٌل بشغله، تلتقي بكلب              

فتسأله عن سبب إهمال اآلخرين لها فهي القوية التي هزمت العنكبوت، يجيبها الكلـب،      

ٌل بشغله، وهي نملة صـغيرة ال       بأنها في مدينة كبيرة، ال أحد يلتفت ألحد فالكل مشغو         

تُرى من اآلخرين، يستمر الحوار بينها وبين الكلب، حتى يأتي صاحب الكلـب ليحـل          

حزامه ويأخذه، وهو كذلك حتى كاد أن يدوس على النملة بقدمه، فيستيقظ سـمير مـن         

  .......        نومه مفزوعاً ويروي حلمه ألمه بأنه رأى نفسه في المنام إنه نملة زرقاء

همية تنمية الثروة اللفظية للطفل وزيـادة مخزونهـا         أعلى  يشدد تكوين النص    

شياء والتجاوب معهـا   لفاظ والكلمات التي تفصح عن القدرة في فهم المعاني واأل         من األ 

فصاح عن قدرة التعامل مع ماهية الخطـاب الثقـافي ودالالتـه        اإلمن ثم   عبر اللغة، و  

 الـشكل   فضالً عـن  . وية واالجتماعية والجمالية   المتعددة في االتجاهات الترب    هوجهأو
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ـ     اآل وهذا الجانب يدعم ويساعد اللغـة      ) اللغة غير اللفظية  (خر من اللغة، الذي نسميه ب

شارات معينة مـن تقاسـيم      إ عبر القيام ب   ،دراك المعاني وتوصيل الدالالت   إاللفظية في   

ك تم في الـنص     ذل وكل   ،و القيام ببعض الحركات   أ ،صواتطالق بعض األ  إو  أجسم  ال

  .ة غير لفظيٍنالتعبير عن معمن خالل ا

الجميع يهتف ويصفق حتى تنتهي المعركة بغلبة النملة الزرقـاء علـى العنكبـوت              "

  .... األسود

  ...عاشت... عاشت بطلتنا... عاشت النملة الزرقاء: الجميع

ت تكلـم   بدأ... وفي نشوة االنتصار  .. النملة الزرقاء أغبطت بالمديح المنهمر عليها     

  نفسها 

  .. موهوب.. قوي.. إني كائن عجيب: النملة

   )١٨(..."تدور النملة الزرقاء وسط حلبة القتال وهي تستعرض قوتها بكل غرور

يستقبل األحداث، فإنه يحولها إلى مخيلـة يعـيش تفاصـيلها           الطفل عندما   إن  

صابعه أه و يشير بيدي الدقيقة حتى إنه يتقمص بعض شخصيات الحدث، لذا نجده حينما           

نمـا  إ ،رض ويرقص ويعزف  ويحرك تقاطيع وجهه، ويلوي عنقه، ويضرب بقدميه األ       

 اللغة غير   عبر ، أو مع متخيل، وذلك    خرينو مع اآل  أيمارس عمليات اتصالية مع نفسه      

نسان يستعين باللغـة اللفظيـة واللغـة غيـر اللفظيـة فـي              ن اإل أاللفظية وهذا يعني    

   )١٩(.اتصاله

د خلق في مسرحيته أحداثاً يمكن أن يتخيلها الطفـل، عبـر         ونجد أن الطائي ق   

اللغة المكتوبة، وهذه األحداث سوف تخلق بدورها لغة غير ملفوظة، لذا نجد الباث قـد      

فضالً عما يحاول أن يقدمه مـن  . ركز في إرساله على عملية خلق المخيال لدى الطفل     

قول للطفل عبر أن مصير     ، أو بالمعنى األدق تعليمي وعظي، يريد أن ي        خطاب تربوي 

وهو يحاول أن يوصل هذه الفكرة إلى الطفل بشكل غيـر        . المغرور سوف يداس بالقدم   

   .  مباشر عن طريق خلق المتعة والتشويق في بناء الحدث
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المعرفة المـسبقة    ب  القارئ أن يقتحم النص انطالقا من رؤيته المحكومة        يحاول

 قراءتـه ألجنـاس أدبيـة    عبرالتجربة التي اكتسبها ، ولذي سيقبل على قراءته  بالعمل ا 

إدراكه الفرق بـين    ، و الخبرة القرائية العامة للقارئ، وما تولد عنها من دراية        ، و معينة

في حين يسعى كاتب النص إلى خلخلـة هـذه الرؤيـة،            ،  يةماللغة الشعرية واللغة العل   

 التوتر بين العمل األدبي وافـق االنتظـار مـا           والتشويش على القارئ، فينتج عن هذا     

ـ  طتها ردود فعـل القـارئ     سا هذه المسافة التي تتحدد بو     )٢٠()المسافة الجمالية (يسمى ب

تكمن فـي  ردود ممكنة،  و إزاء النص التي ال تخرج في عموميتها عن ثالث استجابات         

نسجاما مع أفـق   واالرتياح ويكون ذلك حين يقتحم القارئ عالم النص فيجد فيه ا     االرض

 يحاول أن يقرأ عمـال      مايحس القارئ بالخيبة أساسا حين     حينما   الخيبة، وكذلك   انتظاره

 التغييـر ، و قراءته لعمل أدبـي مغـاير    عبرأدبيا، انطالقا من شروط ومحددات كونها       

يكون عندما يذعن القارئ للجنس األدبي الذي يقرأه، ويستطيع أن يكون رؤيـة أو  الذي  

جنس الذي قرأه، وهذا يعني أن يكيـف أفـق انتظـاره مـع العمـل                نظرة خاصة بال  

  )٢١(.الجديد

غير أن شرط كل كتابة     من خالل هذه الرؤية،     يدور الحوار بين العمل األدبي والقارئ       

 ،أفق انتظار القـارئ   التي تشكل    هاأصيلة أن تنزاح عن التوقعات والقوانين الجمالية كل       

إن أدبية النص ال تتحقق إال بانزياح الـنص عـن           وبناء على هذا المعيار يمكن القول       

  التـي   إلى المعايير السابقة   هاستنادب )٢٢()ياوس(، وهذا ما ذهب إليه      أفق انتظار القارئ  

  :ميز بين أصناف القراء أو المتلقينت

  القارئ العادي*

  القارئ الناقد*

  .الكاتب الناقد*
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ذا مـا يجعـل مـن     ومن ثمة فكل قارئ يتناول العمل من منطلقات خاصة، وه         

 بتجدد القراء، بل بتجدد القارئ نفسه، وهذا يعنـي           متجدداً  ونشاطاً  مختلفاً القراءة فعالً 

لغوي مولد للتباين، منـتج لالخـتالف،        /أن القراءة هي، في حقيقتها، نشاط فكري      "

. فهي تتباين، بطبيعتها، عما تريد بيانه، وتختلـف، بـذاتها، عمـا تريـد قراءتـه               

 وجودها وتحققها أن تكون كذلك، أي مختلفة عما تريـد أن تقـرأ          وشرطها، بل علة  

  )٢٣("فيه، لكن فاعلة في الوقت نفسه ومنتجة باختالفها، والختالفها بالذات

ال فائدة من البحـث عـن قـراءة    ومن هنا نفهم أنه ال مجال للقراءة الواحدة،      

التركيـز علـى    الهدف هو   يكون   بل   ،الكشف عما أراد أن يخبئه الكاتب بين السطور       

هذه اللحظة نفسها أيـضا بـاختالف       تختلف  لحظة معينة تمارس فيها عملية القراءة، و      

القراءة السابقة عنها، بل قد تختلف حتما عن القراءة الالحقة، وهذا يعني تأكيد عمليـة               

إلبداع أو إنشائه أو كتابته، وعندئذ قد يختلط لوالتلقي هنا هو العملية المقابلة  "التلقي  

 إذمفهوم التلقي ومفهوم الفاعلية التي يحدثها العمل، وإن كان الفرق بينهما كبيـرا،      

يرتبط التلقي بالقارئ، والفاعلية بالعمل نفسه، ومن ثمة يختلف تاريخ التلقي عـن             

  .)٢٤("تاريخ الفاعلية

فاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا يعنـي       عمل هو الت  الإن الشيء األساس في قراءة      

 األول هـو    )والقطب الجمـالي  ( )القطب الفني ( قطبين، قد نسميهما     اإلبداعيأن للعمل   

 جـاذب في ضوء هذا الت   يتضح  نص المؤلف والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ، و        

ا في   بل ال بد أن يكون واقع      ،أن العمل ذاته ال يمكن أن يكون مطابقا للنص وال لتحققه          

 أسـاس فـي     فعـالً بوصفها   عملية القراءة    إلى أن وفي هذا إشارة    . )٢٥(مكان ما بينهما  

، هي قراءة تسير في اتجاهين متبادلين، من النص إلى القـارئ،            اإلبداعيتحقق العمل   

  )٢٦(.ومن القارئ إلى النص

وهنا ترتكز عملية القراءة في هذا البحث بأن يكون المتلقي هو الطفل، وهـذا              

 ، دخول القارئ في عالقة بـالمقروء      عن طريق إن القراءة ال يمكن أن تتحقق إال         يعني
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 إشارة واضحة إلى تركيز علـى       ، وهي ية  اتهراويظهر تأثر نظرية التلقي بالفلسفة الظ     

إلـى   تـدعي  أن الـذي يـأبى      المقـروء النسبية في تعاملها مع األشياء؛ ومنها النص        

 إال عندما يتحقق؛ وهو ال يتحقق إال من خالل        فالعمل األدبي ليس له وجود    ". االكتمال

القارئ، ومن ثمة تكون عملية القراءة هي تشكيل جديد لواقع مشكل من قبـل هـو                

وهذا الواقع المشكل في النص األدبي ال وجود له فـي الواقـع             . العمل األدبي نفسه  

نه وبـين  حيث أنه صنعة خيالية أوال وأخيرا؛ وذلك على الرغم من العالقة الوثيقة بي       

وعندئذ تنصب عملية القراءة على كيفية معالجة هذا التشكيل المحـول إلـى      . الواقع

واقع الحيـاة، وواقـع الـنص،       : الواقع، وتتحرك على مستويات مختلفة من الواقع      

وواقع القارئ ثم أخيرا واقع جديد ال يتكون إال من خالل التالحم الشديد بين الـنص                

  .)٢٧("والقارئ

الـنص  ن قراءة  في مسرحية الغرور لموفق الطائي الذي جعل م وهذا ما نجده  

احتمـال مـن    بل هي، ، كما أنها ليست مجرد صدى للنص      اً متحرك  وفعالً اً مكثف اًنشاط

؛ ألنـه  بين احتماالته الكثيرة، والمختلفة، وليس القارئ في قراءته كالمرآة، ال دور لـه        

 من النص إلـى     لمفاهيم والمعاني،  يعكس الصور وا   ه إال أن  هنا يراعي أن متلقيه طفل،    

  .المخيلة

الطائي حاول أن يقف عند كيفية استقبال المنظر من لـدن    ظهر بوضوح أن    وي

مزج بين أفق التوقعات التي تتحدد بتوقعات القارئ        فقد   الطفل، ولو بشكل غير قصدي    

موضـوع  لحظة استقباله للعمل األدبي، ونظرية التأثير التي تلغي الثنائية بين الذات وال           

  .لصالح التفاعل وااللتحام بينهما

أثناء حديثهما، يـدخل صـاحب      .. (ماذا تقول أيها الكلب   ) بعصبية: (النملة الزرقاء "

الكلب، ويفك وثاقه، وبينما يهم بالحركة، تالحظ النملة أن قدم صاحب الكلب سـوف              

  ..) تبدأ بالصراخ... تدوسها
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  )إظالم(

  المشهد الثالث

وسط المسرح، والديكور عبارة عن جانب من غرفة نوم سمير،          تفتح اإلضاءة على    (

  ..) الممدد على السرير وهو يصرخ

... ال  .. أرجـوك ال تـسحقني برجلـك      .. ال.. ال) بحالة من الخوف الفـزع    : (سمير

  )٢٨(.."ال

 ومشروعيته، إنه إعـادة القيمـة       مسوغاتهله  في مسرحية الغرور    منظور التلقي   ل     

باالنتقـال بالحـدث مـن      حينما كسر أفق توقع القارئ      لسياق  لهمية  ألاللقارئ، وإعادة   

  . المشهد الثاني إلى المشهد الثالث

ويبدو أن الطائي قد عمد إلى كسر أفق التوقع لدى الطفل، ليخلق لديـه المعادلـة                     

التي يريد بثها إليه، وهي أن الطفل المغرور يكون مصيره مصير النملة الزرقاء فـي               

 لذا نجد الطائي قد أخذ بعين االعتبار أفق التوقـع لـدى القـارئ الطفـل،                المسرحية،

وإمكانية االستقبال وإمكانية تأسيس المخيلية التي ستبقى عالقة في ذهـن الطفـل مـدة           

  .   طويلة

 

البـاث   بـين    اً ثقافي  اتصاالً  تشكل معاني ودالالت ذا   اً خطاب  مسرحية الغرور  تحمل -

ول الطرف األول من بداية الخطاب أن يخلـق الـصورة التـي    والمستًقِبل، إذ يحا 

تشوق ذهن الطرف الثاني وتشده ، بالتركيز على عنصر الصراع في بداية تكوين             

 .اللغة اللفظية للطفل ريتطوالنص، وهذه المحاولة إلى 

هـذا  و. تنمية االتجاهات التربوية واالجتماعية والجمالية    يهتم تكوين نص الغرور ب     -

ـ   للغة اًخر آ وجهاًشكل  ي  يدعم ويساعد اللغة اللفظية     إذ) اللغة غير اللفظية  (نسميه ب

 .شارات معينةإ عبر القيام ب،دراك المعاني وتوصيل الدالالتإفي 
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األحداث ويحولها إلى مخيلة يعـيش تفاصـيلها ويـتقمص بعـض            الطفل  يستقبل   -

، خـرين و مع اآل  أ يمارس عمليات اتصالية مع نفسه       شخصيات الحدث، لذلك نجده   

 . اللغة غير اللفظيةأو مع متخيل، لذا نجده عبر

نجد الطائي قد خلق في مسرحية الغرور أحداثاً يمكن أن يتخيلها الطفل، من خالل               -

اللغة المكتوبة، وهذه األحداث سوف تخلق بدورها لغة غير ملفوظـة، لـذا نجـد               

 عمـا   فـضالً . الطائي قد ركز في إرساله على عملية خلق المخيال لدى الطفـل           

 .خطاب تربوييحاول أن يقدمه من 

 مجـرد   تمكثف وفعل متحرك، ليس   في نص    القراءة   نجد في مسرحية الغرور أن     -

احتمال من بين احتماالته الكثيرة، والمختلفة، وليس القـارئ       بل هي ،  صدى للنص 

ـ   ؛ ألنه هنا يراعي أن متلقيه طفل،      في قراءته كالمرآة، ال دور له       يعكـس   ه إال أن

 . من النص إلى المخيلةفاهيم والمعاني،الصور والم

 

 .١٧/ حسين علي هارف/ ينظر المسرح التعليمي) ١(

/ عبد العزيز توفيق ومصطفى طه: ترجمة/ هربرت ريد/ ينظر التربية عن طريق الفن) ٢(

٢٠. 

 .٥٨/ جميل نصيف: ترجمة/ برتولد بريخت / ينظر نظرية المسرح الملحمي) ٣(

/ ٤ع / ١٤مج / مجلة عالم الفكر/ محمود شتيوي/ المسرح التربويملحوظات حول ) ٤(

 .١٦٠/ ١٩٨٨الكويت / يناير، فبراير، مارس

 ١٦٠/ ن.م) ٥(

 .٢٧/ محمود سعيد/ النزعة التعليمية في المسرح) ٦(

 ..٥/ رونالد جراي/ بريخت) ٧(

 .٣٦- ٣٥/ كمال الدين حسين/ المسرح التعليمي المصطلح والتطبيق) ٨(

 .٣٣/ عبد الناصر الشبراوي/  الطفلمسرح) ٩(

)١٠ (The school and socicty/ John Dewey/ 8.  
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)١١   ("Drama in education" Achenging, scene in nelie, ed children and 

drama/ 6.    

 -دمشق/ مجلة المعرفة/ عبد اهللا أبو الهيف/ أدب الطفل معضلة التربية وصعوبة الحل) ١٢(

  .  ١١١/ ١٩٨٣لسنة ٥١ع / سوريا

/ المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب/ ٤٦/ قاسم محمد/ ينظر مسرح الطفل) ١٣(

 . ١٩٨٣/ الكويت
 .نسخة من سيرته الذاتية) موفق الطائي(زودني المؤلف  *

 ١٢ ع /بيروت/ المجلة التربوية   / انطوان معلوض   / هل للمسرح دور في التربية      ينظر  ) ١٤(

 ٥٤/ ١٩٧٧/ ن مطبعة دوفيكا/ 

/ الحيلـة األردن  / عالم الفكـر  / توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود      / تفريد التعليم   ينظر  ) ١٥(

 .م١٩٩٨

   .٥٧ /ارج بيرتون /التمثيل في المدارسينظر ) ١٦(

 . ١/ موفق الطائي/ الغرور) ١٧(

 . ٢/ الغرور) ١٨(

 .١٤/  لطيفكامل زاخر:  ترجمة/سليد بيتر /مقدمة في دراما الطفلينظر ) ١٩(

 .٢٨/فاروق عبد القادر: ترجمة/بيتربروك/ المساحة الفارغةينظر ) ٢٠(

 . ٢٩/ ن.ينظر م) ٢١(

 . ١٣٠ /رئيف كرم:  ترجمة/كير إيالم/ سيمياء المسرح والدراماينظر ) ٢٢(

 . ١٢٨/ ن.ينظر م) ٢٣(

 . ٢٨٨/ مي تلمساني: ترجمة/ آن أوبرسفيلد/ قراءة المسرح) ٢٤(

 .١٥٣/ إبراهيم حمادة: ترجمة/ آن أوبرسفيد/ ة المتفرجينظر مدرس) ٢٥(

  .١٥٥/ ن.ينظر م) ٢٦(

 – ٤٨ع / بيروت / مجلة الفكر العربي المعاصر/ فاضل تامر/النقد و المصطلح النقدي) ٢٧(

 .٩٠/ مركز اإلنماء القومي/ فبراير– يناير /٤٩

 . ٥- ٤/ الغرور) ٢٨(
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/ مديرية النشاط المدرسي تربية محافظة نينوى/ موفق الطائي/ رورالغ -
  )ت.د(
 

عالم / جميل نصيف: ترجمة/ نظرية المسرح الملحمي/ برتولد بريخت -
 ت.د /بيروت/ المعرفة

/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ نسيم مجلي: ترجمة/ رونالد جراي/ بريخت -
 .م١٩٧٢ /القاهرة

عبد العزيز توفيق ومصطفى : ترجمة/ هربرت ريد/  طريق الفنالتربية عن -
 .م١٩٧٠/  القاهرة/مطبعة جامعة القاهرة/ طه

المكتب / كمال زاخر لطيف: ترجمة /ارج بيرتون /التمثيل في المدارس -
  ت .د/ القاهرة/ العربي للمعارف

المركز .  رئيف كرم:رجمةت. ١٣٠/ كير إيالم/ سيمياء المسرح والدراما -
 ١٩٩٢/ بيروت/ ١. ط في العربيالثقا

إصدارات مهرجان / مي تلمساني: ترجمة/ آن أوبرسفيلد/ قراءة المسرح -
 . م١٩٩٦ /القاهرة/ القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

/ القاهرة/ إبراهيم حمادة وآخرون: ترجمة/ آن أوبرسفيد/ مدرسة المتفرج -
 . م١٩٩٦/ القاهرة/ مطبوعات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

  ١٩٨٦ / الهاللدار/ فاروق عبد القادر.  ت/بيتربروك/ المساحة الفارغة -
دار الشؤون الثقافية / حسين علي هارف/ المسرح التعليمي دراسة ونصوص -

 . م٢٠٠٨/ بغداد/ العامة

 احمد قتيبة يونس. د. م. أ



 >>  

  

)١١٠( 

 

الدار المصرية / كمال الدين حسين/ المسرح التعليمي المصطلح والتطبيق -
  . م٢٠٠٩/ القاهرة/ اللبنانية

/ المنوفية/ مطبعة دار الكتب الجامعية/ عبد الناصر الشبراوي/ ح الطفلمسر -
  .م٢٠٠٦

منـشأة  / كامـل زاخـر لطيـف       ترجمة   /سليد بيتر  /مقدمة في دراما الطفل    -
 ١٩٧٧/ اإلسكندريةالمعارف 

/ مصر العربية للنشر والتوزيع/ محمود سعيد/ النزعة التعليمية في المسرح -
 .م٢٠٠٩
 

مجلة / عبد اهللا أبو الهيف/ أدب الطفل معضلة التربية وصعوبة الحل -
  .  ١٩٨٣/ ٥١ع / دمشق/ المعرفة

/ الحيلة األردن / عالم الفكر / توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود      / تفريد التعليم    -
 .م١٩٩٨

/ الكويت/ المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب/ قاسم محمد/ مسرح الطفل -
١٩٨٣ . 

مجلة / التجربة البريطانية/ محمود شتيوي/ ظات حول المسرح التربويملحو -
 ١٩٨٨الكويت / يناير، فبراير، مارس/ ٤ع / ١٤مج / عالم الفكر

 ٤٨ ع /مجلة الفكر العربي المعاصر/  فاضل تامر/النقد و المصطلح النقدي -
 . بيروت/ مركز اإلنماء القومي/ فبراير– يناير /٤٩ –

/ بيـروت / المجلة التربويـة  /  انطوان معلوض / ربية  هل للمسرح دور في الت     -
 .١٩٧٧/ ١٢ع
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- "Drama in education" Achenging, scene in nelie, ed 
children and drama/ New York University. Press of 
north America 1985.  

- The school and socicty/ John Dewey/ University of 
Chicago. Press 1921.    
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٣/٢٠١٣  ٢٧/١١/٢٠١٢  

  

 

تحديد الكفايات التدريسية الالزمة لمطبقات معهد - ١ان هدفي الدراسة هو

تقويم اداء مطبقات معهد اعداد المعلمات -٢اعداد المعلمات نينوى وفقا لمجاالتهم 

في ضوء الكفايات التدريسية، ولتحقيق هدفا البحث اختارت الباحثة عينة الدراسة 

والالتي يمثلن جميع الطالبات المطبقات طالبة مطبقة ) ٦١(االساسية مكونة من 

واعدت الباحثة اداة مكونة من . للمرحلة الخامسة في معهد اعداد المعلمات نينوى

كفايات لمجال االهداف ) ٤(كفاية تدريسية، بواقع ) ٣٨(ستة مجاالت تضمنت 

كفايات لمجال استثارة ) ٤(كفايات لمجاالت التخطيط واالعداد للدرس) ٥(التربوية و

كفايات لمجال استعمال الوسائل ) ٥(كفايات لمجال تنفيذ الدرس و) ٨(لدافعية وا

عولجت البيانات احصائيا، .كفايات لكل من ادارة الصف والتقويم) ٦(التعليمية و

واظهرت الدراسة .ومعامل ارتباط بيرسون،باستخدام الوسط الحسابي والوزن المئوي

  -:عن نتائج أهمها 

                                         
 .مديرية تربية نينوى/ معهد اعداد المعلمات/ مدرس *
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ادارة الصف،التقويم والتخطيط ،تنفيذ الدرس( مجاالت ان اداء المطبقات في

 ما، اما اداء المطبقات في كان مقبوال الى حٍد) للدرس،واستعمال الوسائل التعليمية

كما توصلت .  كان ضعيف بشكل عام)  االهداف التربوية واستثارة الدافعية(مجاالت 

س االبتدائية ومعلموها الباحثة الى عدد من التوصيات منها ان توجه ادارات المدار

اهتمامآ خاصآ بالمطبقات ومراعاتهن والتعاون معهن في حل المشكالت التي 

واقترحت الباحثة اجراء دراسة لتقويم اداء مطبقي معاهد اعداد المعلمين . تواجهن

  . في مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة

Evaluate the performance Applier Institute of Teachers in Mosul 

Lect. Wasmaa. S. Sulaiman 

Abstract                                                                                              
There are two main aims behind this study :The first is 

to assiqn the enoccgh materials for the trained teachers of the 

female training specializations،Thesecond is to evaluate the 

performance of them according to the institutes'meeds.The 

sample of this study is 61 students where they represent the 

whole number in the final stage in the institute. They are 

distributed to certain specializations included (83) trained 

teachers , (4) in educational fields , (6) for planning the lesson, 

(4) for motivation, (8) for achievement of the lesson ، (5) for 

using teaching media , (6) for managing the class and 

evaluation .These statements are dealt with statistically ; the 

assumed medium and correlation varied, and concluded ; The 

performance of the trained teachers  in (achieving  ، managing 

،evaluating, planning and using teaching media) was acceptable 

 تقويم اداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة
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while the performance of the trained teachers in (educational 

aims and motivation was weak). Finally،the study reached 

some instructions and suggestion. 

 

يدرك الجميع األثر الذي أحدثه التقدم العلمي والتكنولوجي في عصرنا 

ول العالم إلى معايشة هذا التطور الحالي في مجاالت الحياة جمعاء،  وقد سعت د

والتربية االساس هي عماد التغير . واالستجابة للمتطلبات الجديدة للمجتمع واإلفراد

والمدخل  واألداة التي تعد أجيال اليوم لعالم الغد، فالبد والحالة هذه   من توفير 

لعناية به المعلم القادر على مواكبة التطورات المختلفة في شتى ميادين المعرفة با

من حيث اإلعداد والتدريب المناسبين بوصفه احد ابرز عناصر النظام التربوي، 

استراتيجية تطوير التربية " في ظل هذا أشارت . وحجر الزاوية في أي تغير منشود

إلى أن التطور المنشود في األمة العربية، اليتم إال باالعتماد على المعلمين " العربية

المنظمة العربية للتربية والثقافة .(ا من عناصر هذا التطويربوصفهم عنصراً أساسي

  . )١٩٨٢والعلوم، 

ومن األمور التي أثارت اهتمام التربويين في مجال مهنة التعليم ومن   

منطلقين في ذلك اعتبارها ركيزة أساسية ) تقويم األداء(يمارسها مايعرف حالياً بـ

  .دائه مخرجات تلك العمليةلتطوير العملية التعليمية الذي يتوقف على أ

ومن المعروف أن تقويم أداء المطبق وما يقوم به من نشاط وفعاليات يعتمد   

على حكم المشرف ونظرته الشخصية متمثلة من تقرير المشرف التربوي من جهة 

وتقدير المشرف العلمي ومدير المدرسة من جهة أخرى ومايحتويه من مالحظات 

 إثناء فترة التطبيق وهي طريقة بالية اليمكن الركون وتقديرات عن أداء المطبق في

  ).١٣ص  :١٩٩١عبد الرضا،.(إليها في إصدار إحكام تقويمية موضوعية

 وسماء صالح سليمان. م
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ولغرض االرتقاء بالعمل التربوي تدفعنا دوما إلجراء مراجعة دورية   

ألساليب ووسائل تقويم أداء الطلبة المطبقين للكشف عن مدى مالئمتها وتقويم 

عملية التي يتم إعدادها في ضوء الخبرة العلمية والدراسة الميدانية، وهذا البدائل ال

لمام المسؤولين عن إمامدى : مع تساؤل يطرح نفسه ، مايحاول البحث  تقديمه

إعداد المعلمين والقائمين باالشراف على التطبيق بمفهوم التربية العملية، ورسائل 

هم على االطالع والتجديد؟ تقويم أداء الطلبة المطبقين ؟ وما مدى حرص

  ).٩٧ص ،٢٠٠٨،على(

     وتاسيسا على ماتقدم ذكره ظهرت مشكلة البحث الحالي في تقويم أداء مطبقات 

من خالل االجابة على . معهد إعداد المعلمات في ضوء كفايتهم التدريسية االزمة

  ـ:السؤالين االتيين 

  المعلمات ؟ماالكفايات التدريسية الالزمة لمطبقات معهد إعداد - ١

  مامستوى ادائهم في ضوء الكفايات المحددة سلفا ؟ - ٢

 

ان نجاح أي عمل يتوقف على العاملين فيه وعلى مدى اخالصهم وكفاءتهم   

نجاح العملية التربوية يعتمد على المعلمين بالدرجة االولى النهم يعدون وعليه فان 

فالمعلم وما يلعبه من دور فعال في تحقيق ، هذه العمليةعنصراً اساسياً وجوهرياً في 

االهداف الموسومة والمعلم من اهم العناصر التي تزيد في كفاية وفاعلية أي عمل 

   ).١٩، ص ١٩٧٩، الجعفري.(تربوي

وتعد التربية ضرورة من ضرورات الحياة لالبقاء على حضارات االمم   

ل مسؤولية المساعدة في تقدم المجتمع بل انها تتحم. والشعوب وتاريخها وتراثها

والتاريخ خير شاهد على ان المجتمعات التي بلغت من الحضارة شاناً . وتطوره

عظيماً، وارتفعت سلم التقدم واالزدهار فكرياً وعلمياً وادبياً وفنياً هي المجتمعات 

تها، المتعلمة التي اتخذت من تعليم مواطنيها وسيلة فعالة لتطويرها والرقي بحضار

 تقويم اداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة



 >>  

  

)١١٧( 

 

عداد الكفاءات البشرية أوذلك بتوفير و، فهي قادرة على تنمية مختلف جوانب الحياة

اذ ان التربية بابعادها . المؤهلة والمدربة التي تستطيع ان تقوم بكل ما تحتاجه فيها

البدور (البشرية والمادية هي مفتاح التنمية التي تعد االنسان  وسيلتها وهدفها 

   ).١٩ص ،١٩٩٩، ومحمد

فالحاجة اصبحت ماسة الى تعليم يهدف الى تنمية الطالب تنمية شاملة   

واعداده للحياة العملية بعد تخرجه من الجامعة وذلك عن طريق تزويده بالمعارف 

والمهارات، ثم وضعه في المهنة التي تتناسب وكفاءته العلمية وقدرته واستعداداته 

  ).١٢ص،١٩٩٥، دروزة( وميوله 

علم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية ويعد إعداد الم  

المرجوة التي تؤدي الى نهضة المجتمع في كافة الجوانب، والمعلم الكفء هو المعلم 

فالدول التي تحاول تحقيق ، القادر على تحقيق اهداف تربوية مجتمعة بفاعلية واتقان

:  يمتلكون عدة كفايات منها نهضة شاملة في جميع جوانب الحياة تحتاج الى معلمين

وطرائق التدريس الفعالة والحديثة واالدارة الناجحة ، التخطيط المحكم، والتقويم

   ).٥٦ص، ١٩٩٨، الغزيوات(للصف 

ولعل من اكثر االمور المتفق عليها تربوياً في وقتنا الحاضر هو التعليم،النه   

، لفنية وضوابطها االخالقيةمهنة لها أصولها العلمية واطارها الثقافي ومهاراتها ا

لذلك اصبح من الضروري االهتمام باالعداد العلمي والمهني والثقافي للمعلم اثناء 

  . سنوات تاهيله وسنوات عمله

كما اصبح لزاما ان اليقتصر اإلعداد والتدريب على مجرد دراسة مواد   

صاحب ذلك ومناهج من العلوم الصرفة والعلوم التربوية والنفسية بل ينبغي ان ي

توجيهات وتمرينات وتطبيقات عملية على الكفايات والمهارات التدريسية واساليبها 

المطلوبة من خالل برنامج تربوي متتابع ومنظم تتوافر له عناصر اإلعداد الناجح 

  ).١٩ص،٢٠٠٤،الفتالوي.(والتدريب المستمر والتقويم العلمي
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 الهائلة في ميادين الحياة بحيث يصبح المعلم قادرا على مواكبة التطورات  

ويكون على دراية مستمرة بالتطورات التي تحدث في مجال تخصصه ، المختلفة

. وباساليب التدريس المستجدة من يوم الخر من ناحية اخرى، االكاديمي من ناحية

  ).٥٨ص،٢٠٠٧ ،عبيدات(

النها تسبق جميع المهن االخرى وكما انها الزمة لها وهي " ام المهن"فهي   

عد المصدر االساس الذي يمد المهن االخرى بالعناصر البشرية المؤهلة علمياً ت

فالمعلمون يخدمون البشرية جميعاً ويتركون بصماتهم واضحة ، واجتماعياً واخالقياً

انهم يتدخلون في تشكيل حياة كل فرد ، على حياة المجتمعات التي يعملون فيها

 وعسكريين ومفكرين وعاملين في ويشكلون شخصيات رجال المجتمع من سياسيين

  ).٨٩ص،١٩٩٩،الزبيدي(مجال الحياة المختلفة رجاالً ونساءاً 

ولهذا ، وهي اشرف مهنة وأجلها واكثرها اثراً في حياة االفراد والجماعات  

اليمكن تحقيقها اال من خالل إعداد المعلم القادر ، فهي تتطلب قدرة وكفاية عالية

فعالية فهو عصب العملية التربوية والعامل االساس الذي على تعليم تالميذه بكفاية و

 ،٢٠٠١ ،حمادنة. (يتوقف عليه نجاح التربية في بلوغ مراميها وتحقيق اهدافها

  ).١٦ص

وتعد التربية العلمية الجزء االساس في مفردات اإلعداد بوصفها الوسيلة   

على اكتساب وتدريب الطلبة المطبقين ، التطبيقية للنظريات والطرق المختلفة

المهارات االساسية المرتبطة بالتدريس الفعال وهي المحك الذي يختبر مدى نجاح 

المؤسسات التعليمية في إعداد الطالب ليصبح قادراً على اظهار مقدار مااكتسبه في 

  ).١٨ص،٢٠٠٣،صبري(دراسته النظرية والعملية اثناء مدة اإلعداد

ياة طلبة كليات التربية االساسية وتعد مدة التطبيق من اخصب الفترات في ح  

النهم في هذه الفترة يتعرفون ، و كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين والمعلمات

على خصائص مهنة التعليم التي سوف يتخصصون فيها ومشكالتها الحقيقية 
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ويدركون بشكل علمي كيف تتم العالقة بين المعلم وتالميذه؟ وما هي الرسائل العملية 

ة هذه العالقة وتطويرها فمن خالل مدة التطبيق هذه يستطيع الطالب المطبق ان لتنمي

يمارس ما تعلمه من معلومات نظرية ويحولها الى واقع عملي في الصف الدراسي 

  ).١٧٤ص،١٩٩٧ ،نصار(

وتأتي اهمية التقويم من كونه الوسيلة التي نحكم بها على فاعلية العملية   

راتيجية العامة للتغير التربوي وذلك الن القيادة التربويةـ وهوايضاً االست،التعليمية

وهي بصدد اتخاذ قرارات بالتغيرـ تحتاج الى معلومات تقويمية عن مستوى االداء 

، الحالي والظروف واالمكانات المتاحة للمدرسة ومدى توفر الطاقات البشرية المدربة

  ).١٥٧ص، ١٩٨١ ،عبد الموجود(

 العملية التعليمية وبجميع مقوماتها وسائر فالتقويم يستهدف تحسين  

كما يستهدف رفع مستوى المهنة والعاملين فيها واتاحة الفرصة المناسبة ، ابعادها

فهو بذلك صمام ، لها لتجديد شبابها ومراجعة مناهجها وطرائقها ونظمها واساليبها

تحكم في االمان الذي يمكن القائمين عليها من حسن توجيهها واالشراف عليها وال

 ،الدمرداش( .عواملها فعملية التقويم عملية تشخيصية وعالجية في ان واحد

  ).١٣٨ص ،١٩٨٣

فضالً عن اإلعداد العلمي الجيد المطلوب في المعلم عليه ان يكتسب القدرات    

وبمعنى ، االدائية والمهارات التعليمية االساسية التي تمكنه من القيام بعمله التعليمي

الالزمة ) المعرفية واالدائية واالنجازية(متلك الكفايات التعليمية اخر عليه ان ي

لتمكينه من أداء متطلبات عملية التدريس وممارستها بفاعلية واقتدار ومن تحقيق 

  ) ٢٢٧ص،١٩٩٤عايش، . ( االهداف التعليمية المنشودة

 ولما كانت الكفايات التعليمية من أهم التوجيهات التي استحوذت على اهتمام  

الباحثين والمختصين كأحد االتجاهات الحديثة في إعداد المعلمين التي ظهرت في 

 لالتجاهات السائدة في مجال إعداد  فعٍلاواخر الستينات واؤائل السبعينات كرٍد

 وسماء صالح سليمان. م
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ويعد إعداد المعلمين . المعلمين المعتمدة على تزويد المعلم بقدر من الثقافة العامة

ي االتجاهات السائدة في برامج إعداد المعلمين على اساس الكفايات التعليمية ف

وهويعكس اهدافاً تربوية محددة فرضها عامل االلتزام والمسؤولية ، وتدريبهم

  ). ١٢ص،١٩٨٣،الفرا( .بتحقيق االهداف وتاكيد مالئمة البرامج لحاجات المعلمين

 في ونظراً الهمية وجود الكفايات لدى اعضاء هيئة التدريس والسيما المتخصصين

ذ من هنا وجدت الباحثة ان هناك حاجة الى تغطية هذا الجانب بالبحث إ، هذا المجال

والدراسة في تخطيط برامج إعداد وتدريب المعلمين وتطويرهم لالرتقاء بادائهم 

  .التدريبي والوصول بهم الى مستويات متقدمة

 

  -:يرمي البحث الى 

 .لمطبقات معهد إعداد المعلمات وفقاً لمجاالتهمتحديد الكفايات التدريسية الالزمة  - ١

 .تقويم أداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في ضوء الكفايات التدريسية - ٢
  :حدود البحث 

  -:يقتصر البحث على 

 م٢٠١٢-٢٠١١مطبقي معهد إعداد المعلمات نينوى للعام الدراسي  - ١

 

  عرفه كل من : التقويم 

عملية يقوم بها شخص أو مجموعة لمعرفة مدى نجاحه أو ،٢٠٠١ ابو الهيجاء،

  ).١٦٩ص ،٢٠٠١،ابو الهيجاء.(فشله عندما يقوم بعمل ما

بانه عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ومعلومات ) ٢٠٠٠( عالم 

من مصادر متعددة باستخدام ادوات قياس متنوعة في ضوء أهداف محددة ، صادقة

  ).٣٠ص،٢٠٠٠،عالم(رارات مناسبة للتوصل الى تقديرات وق

  

 ية الالزمةتقويم اداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريس
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     العملية التي تقوم بها الباحثة لجمع المعلومات والبيانات عن اداء مطبقات معهد 

داءهم إاعداد المعلمات لبيان الجوانب االيجابية والسلبية واصدار االحكام بشأن 

  . التدريسي

 :  عرفه كل من  

  )٢٠٠١(العجيلي 

العملية التي يتم من خاللها تحديد كفاية العاملين في المجال التدريسي ومدى "بانه 

  "سامهم في انجاز المهام الموكلة اليهمإ

  )٢٠٠٤( ستراك 

ومقارنته بالحالة المطلوب الوصول اليها ومن خاللها يتم ، هو قياس ماتم انجازه

ومدى اسهامهم في انجاز المهام الموكلة اليهم والحكم على ، لعاملينتحديد كفاية ا

  ).    ١٠، ص٢٠٠٤ستراك، . ( سلوكهم اثناء العمل ومدى تقدمهم فيه

 

العملية التي يحدد بها مستوى انجاز مطبقات معهد اعداد المعلمات في ضوء 

ك، والمحددة في استمارة المالحظة التي ستبنى لهذا الكفايات التعليمية االزمة لذل

  .  الغرض

 

  ).٢٠٠٣( رضا والعبيدي 

هي المهارات التدريسية التي يفترض ان يمتلكها المعلم في العملية التدريسية 

  ).٧،ص ٢٠٠٣، العبيدي،رضا.(ويعكسها بشكل سلوكي اثناء التدريس

  )٢٠٠٤(  الفتالوي،

 وسماء صالح سليمان. م
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 من ناحية الفاعلية، نجازه بمستوى معين مرٍضإاالداء النهائي المتوقع من المعلم 

، ٢٠٠٤الفتالوي،  ( .والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة

  ). ٢١ص

 

هارات واتجاهات     مجموعة مايمتلكه مطبقات معهد اعداد المعلمات من صفات وم

واساليب يمارسها عند التدريس ويمكن مالحظته باستمارة المالحظةالتي اعدت لهذ 

  . الغرض

 

الذي .من معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، هم طلبة المرحلة الخامسة

ينسب الى مدرسة ابتدائية بغية اتاحة الفرصة له للتدريب على التعليم تحت اشراف 

  .حصة اسبوعياً لكل مطبق)١٢- ١٠(اسابيع وبحدود التقل عن ) ٦(دة اساتذته ولم

 

هدفها تقويم طلبة الصفوف الرابعة خالل ) ١٩٨٤(دراسة العبيدي وغازي  - ١

مدة التطبيق من وجهة نظر مدراء ومديرات المدارس الثانوي والوقوف على واقع 

 –طالب (والنوع )  انساني –علمي (عملية التطبيق تبعاً لمتغيري االختصاص 

وتم اعتماد االستمارة التي . مطبقاً ومطبقة) ٩٤٩(شملت عينة البحث ،)طالبات

وصفتها لجنة التطبيق لتقويم الطلبة المطبقين من وجهة نظر مدير المدرسة وهي 

وقد سجلت النتائج ، استمارة تتألف من عشرة فقرات لكل فقرة اربع درجات تقديرية

ووجدت بعض ، د العينة جميعا من جهة نظر المدراء تقديرات عاليةالمتعلقة بافرا

التباينات في نتائج الفقرات منفردة في الوسط المرجح تبعاً لمتغيري التخصص 

 .والنوع

تقويم تدريس الطلبة المطبقين في قسم التربية )١٩٩٠(اما دراسة النعيمي  - ٢

دفنا التعرف الى أداء المطبقين  جامعة بغداد،فكان ه- اكاديمية الفنون الجميلة- الفنية 
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- ١٩٨٥(اثناء تدريسهم في المدارس المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 

وتقويم االداء السلوكي للمطبقين ، وكذالك تبعاً لمتغيري الجنس، بشكل عام)١٩٨٦

حيث اعد الباحث استمارة تقويم استخلصت ، في ضوء االهداف العامة للتربية الفنية

وقد تالفت ، داف العامة للتربية الفنية مصاغة بشكل اهداف سلوكيةفي تحليل االه

مطبقاً ) ٦٠(طبق البحث على ، هدفاً سلوكياً) ٦٨(االستمارة من ستة مجاالت شملت 

وافادت النتائج ان تفوق االناث على الذكور في درجة االداء بشكل عام ، ومطبقة

كور ايضاً في المظهر العام كما ان االناث تفوقن على الذ، وبفرق دال احصائياً

وفي تهيئة خطة التدريس اليومية واثارة الدرس، في حين تفوق الذكور ، والشخصية

على االناث في حث الطلبة على االشتراك في المعارض الفنية وزيارة المتاحف 

واختيار االسئلة المناسبة لموضوع الدرس واشتراك اكبرعدد ممكن من الطلبة في 

 .المناقشة

دراسة استهدفت السلوك ) ١٩٩٩(ذات السياق اجرى التميمي ومن  - ٣

التعليمي للطالب المطبق في بعض المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمين 

كما هدفت الى تضمين تلك المعايير في مجاالت ، ومدرائهم والمشرفين على التطبيق

،  الصف الدراسيتعليمية تعد منها استمارة مالحظة لتقويم أداء الطالب المطبق في

فقرة لتقويم أداء الطالب من قبل )٤٠(وعلى هذا االساس انجز استبيان تظمن 

، كفاءته العلمية، شخصية المطبق: المدرس المشرف وزعت في ثماني مجاالت هي 

الجوانب ، الجوانب التربوية، الوسائل التعليمية، اساليب التدريس، التخطيط للتدريس

 كما انجزت استمارة اخرى لتقويم الطالب المطبق من قبل .اخالق المهنة، التنظيمية

وقد رتبت الفقرات على وفق درجة حدتها ، فقرات) ١٠(االدارة المدرسية تضمنت 

كما نوقشت النتائج في ضوء ادارة ومعلمي المدرسة التي يطبق فيها الطالب المعلم 

 .من وجهة اخرى
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قويم الممارسات دراسة استهدفت ت) ٢٠٠١(كما اجرى حيدر وآخرون  - ٤

الصفية للطلبة المطبقين في كلية المعلمين جامعة الموصل، تبعاً لمتغير الجنس حيث 

افادت ، تضمنت العديد من الممارسات الصفية، اعدت لهذا الغرض استمارة مالحظة

التزام المطبق باعداد الخطة اليومية للدرس، : النتائج ان اعالها في الوزن النسبي 

في حين سجلت ممارسات اخرى ، ئلة الصفية بانتظام لتعزيز التعليمواستخدامه االس

يعتمد على المصادر الخارجية، بينما / يعتمد خطته في الدرس: ادنى حضور لها مثل 

 .من الممارسات الباقية بين هذين الحدين) ٣٢(تراوحت 

على بناء أداة لتقويم أداء طلبة معاهد إعداد ) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة علي  - ٥

مات والمعلمين والفنون الجميلة في محافظة نينوى من قبل المدرس المشرف، المعل

والتي تمكن للمدرس المشرف على ، تضمنت حجرة الدراسة في المدارس االبتدائية

حيث جمعت البيانات االولية لالستمارة ، التطبيق مالحظتها في حدود فترة التطبيق

فضال عن دراسة استطالعية ، ابقةمن خالل دراسة مسحية لالدبيات والدراسات الس

وذوي ، من المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية وطرائق التدريس) ٣٠(الداء 

تتم ، فقرة) ٢٥(الخبرة في مجال التعليم، وتم التوصل الى استمارة مالحظة تضم 

تم التأكد من موثوقية االداة ، االجابة عنها وفق سلم تقديرات مؤلف من اربع درجات

تخراج دالالت الصدق الظاهري والتالزمي وثبات االعادة والمطالبة بعد اجراء باس

، مالحظات ميدانية على عينات من طلبة المعاهد المطبقين في المدارس االبتدائية

 .وقد خرج البحث بعدد من التوصيهات والمقترحات

الى إعداد استمارة لتقويم أداء طلبة معاهد ) ٢٠٠٨(وهدفت دراسة علي  - ٦

نون الجميلة في المدارس االبتدائية من قبل المشرف في ضوء الكفايات الف

تتضمن االستمارة اهم اشكال السلوك التعليمي ، في مادة التربية الفنية، التدريسية

حيث جمعت ، التي يفترض ان يمارسها الطلبة المطبقون في حدود فترة التطبيق

، ة لالدبيات والدراسات السابقةالبيانات االولية لالستمارة من خالل دراسة  مسحي

 ينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية الالزمةتقويم اداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في مد
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فضال عن دراسة استطالعية الداء عدد من المتخصصين في مجال العلوم التربوية 

وتم ، والنفسية وطرائق التدريس وذوي الخبرة في مجال تدريس التربية الفنية

تم االجابة عنها على وفق سلم تقدير . فقرة)٥٠(التوصل الى استمارة مالحظة تضم 

درجة، وبحسب تقدير ظهور السلوك الدال على )٤-١(وح درجاته بين تدريجي تترا

وثبات ، تم التاكد من موثوقية االداء باستخراج دالالت الصدق الظاهري. االنجاز

االعادة والمطابقة بعد اجراء مالحظات ميدانية على عينات من طلبة معاهد الفنون 

ث بعدد من التوصيات منها الجميلة المطبقين في المدارس االبتدائية وخرج البح

امكانية االستفادة من االداء المعدة من هذه الدراسة في تقويم األداة للطلبة المطبقين 

واالعتماد على نتائج التقويم الشراك الطلبة الذين لم يحصلوا على نتائج مقبولة في 

 .دورات تطويرية مكثفة قبل تخرجهم

 

، وصدقها وثباتها، نة البحث، وطريقة اختيارها واداة البحثويضم وصفاً لعي

  .والوسائل االحصائية المستخدمة في تحليل النتائج

 

طالبة مطبقة يمثلون جميع الطالبات المطبقات  )٦١(تكون مجتمع الدراسة من 

ببرامج التطبيق الذين التحقوا ،نينوى/للمرحلة الخامسة في معهد إعداد المعلمات 

  .٢٠١١- ٢٠١٠خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 

طالبة مطبقة ويشكلون نسبة )٢٠(اختارة الباحثة :العينة االستطالعية 

  وغيرها .......طبق عليهن االستبانة االستطالعية من اجراء الثبات%) ٣٣(مقدارها
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ن استبعدت الباحثة افراد العينة االستطالعية من مجتمع البحث الحالي والبالغ بعد ا

طالبة ليمثلوا عينة البحث الحالي ) ٣١(اختارت الباحثة ، طالبة مطبقة)٢٠(عددهن 

  .من مجتمع الطالبات المطبقات الكلي%) ٥١(وهم يشكلون نسبة مقدارها 

 

ت الصلة بالموضوع وأهم النتائج التي االطالع على عدد من الدراسات ذا - ١

 توصلت اليها في تحديد الكفايات التعليمية 

االطالع على بعض االدبيات العربية واالجنبية التي اهتمت بموضوع كفايات  - ٢

 .تدريس المواد المختلفة

توجية استبانة مفتوحة الى عينة من مدرسي ومدرسات المعهد لتحديد  - ٣

 .الكفايات التدريسية الالزمة

الخبرة الشخصية للباحثة من خالل تدريسها لعدد من المواد التربوية  - ٤

 .ومعايشتها الواقع التربوي، نينوى/والنفسية في معهد إعداد المعلمات
تاسيساً على ماتقدم جمعت الباحثة عدداً من الكفايات التدريسية، ثم قامت 

. وتصوراتها االوليةبصياغتها في استبانة مغلقة تضمنت الكفايات التعليمية الالزمة 

  .مجاالت) ٧(فقرة موزعة بين ) ٤٣(وبلغ عدد فقراتها 

صدق االداة يعد الصدق من الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في االداة 

وان اداة البحث تكون صادقة اذا كان بمقدورها ان ، التي تعتمد عليها اية دراسة

ولغرض التحقق من ). ٢٤٢ص ،١٩٨٢،ابو لبدة(تقيس فعال ما وضعت لقياسه 

صالحية الكفايات وصحة توزيعها على المجاالت اعتمدت الباحثة استخراج الصدق 

الظاهري لها، وذلك بعرض قائمة الكفايات التعليمية بصيغتها االولية على عدد من 

والمختصين في التربية وعلم النفس والمناهج وطرائق * الخبراء المحكمين 

، طلب اليهم ابداء ارائهم في صالحية فقرات االستبانة التدريس والقياس والتقويم

 تقويم اداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة
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ومجاالتها في قياس ما وضعت لقياسه، ومن حيث الصياغة والوضوح والترتيب 

في ) ٠،٨٠(فقد اختيرت الكفايات التي حصلت الموافقة بنسبة ، واالضافة والحذف

ء حين استبعدت الكفايات التي حظيت بنسبة اقل من هذه النسبة وفي ضوء ارا

الخبراء المحكمين اعيدت صياغة الفقرات التي تحتاج الى صياغة وحذف الفقرات 

واصبحت الكفايات التعليمية في االستبانة التي يمكن اعتمادها في . غير الصالحة

معرفة الكفايات الالزمة لمطبقات معهد إعداد المعلمات، وهي سبع مجاالت وعدد 

  .يوضح ذلك) ١(والجدول . وسميت استمارة المالحظة). ٣٨(الكفايات 

وبناءاً على ماتقدم اعدت الباحثة استمارة المالحظة لمالحظة مدى استعمال   

نينوى في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة المحددة /مطبقات معهد إعداد المعلمات 

كفاية )٣٨(وقد شكلت الكفايات التي حددت سابقاً البالغ عددها ، في استمارة الكفايات

  ) استمارة المالحظة( مجاالت محتوى هذه االستمارة في سبع

حددت الباحثة في كل استمارة مستويات االداء لكل كفاية وذلك باستعمال   

، أمام كل فقرة، وينتقي احدهما عند مالحظة المطبقة) خمسة بدائل(مقياس تضمن 

 واعطيت درجات) دون الوسط، ضعيف ، جيد جدا، جيد، وسط ( -:وهذه البدائل هي

  ). ١، ٢، ٣، ٤، ٥(للبدائل على الترتيب وكاالتي 

  موفق حياوي علي كلية التربية  .د. أ-١*

  .قصي توفيق غزال كلية التربية.د.أ- ٢

  .عبدالرزاق ياسين عبداهللا كلية التربية. د. م. أ- ٣

  .د ايناس يونس العزو كلية التربية.م. أ- ٤

  .سمير يونس محمود كلية التربية. م د. ا- ٥

  ندى فتاح زيدان كلية التربية.د. م.  أ- ٦

  .د علي دريد خالد كلية التربية.م.  أ- ٧

  .د صبيحة ياسر مكطوف كلية التربية.م. أ- ٨
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  .اسامة حامد محمد كلية التربية. د.م. أ- ٩

  .علي سليمان حسين كلية التربية. د.م. أ-١٠

  .ياسر محفوظ حامد كلية التربية.د.م. أ-١١

  المختارمعهد المعلماترائدة نزار . د. م.  أ-١٢

 

فهي مـن الخـصائص     ) Reliabitit) (استمارة المالحظة (اما ثبات االداة    

المهمة التي يجب توافرها في االختبار أو أداة القياس، فاالداة الثابتة هي التي تعطي             

نتائج ثابتة بدرجة تكفي الن تعطي القياسات التاليـة المكانـة العدديـة للـشيء أو        

اذا طبق اختباراً مرتين أو اكثر علـى المجموعـة نفـسها            ، لمقاس نفسه الشخص ا 

أي االختبـار الـذي     –الن االختبار الصادق  ، والواقع ان الثبات يعد جزء من الصدق      

ــه   ــدعى قياس ــيس ماي ــة     –يق ــية بدق ــذه الخاص ــيس ه ــب ان يق  يج

  ). ١٨ص،١٩٨٣،محمد.(وثبات

 على الدراسات ويتم حساب الثبات بطرق عدة وبعد أن اطلعت الباحثة  

السابقة وجدت أن أغلب تلك الدراسات استخدمت طرائق اعادة تطبيق 

النها األنسب لموضوع البحث وقد طبقت على عينة مكونة ) Test_retest(االختبار

طالبة وكانت المدة بين التطبيق االول والثاني حوالي اسبوعين، وهذه المدة ) ٢٠(

يجب ، دة الزمنية بين التطبيق االول والثانيال أن المإ). Adams(اشار اليها ادمز 

واليجاد معامل ، )adams" p139  ٨٥(أن اليتجاوز اسبوعين او ثالثة اسابيع 

لكونه اكثر ) pearson(ثبات االستبانة استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون 

ستبانة وقد وجدت أن قيمة معامل الثبات بالنسبة لال، المعامالت شيوعاً وادقها جميعاً

  .  وهو معامل ثبات مناسب ) ٠،٨١(
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  .يوضح ذلك) ١(جدول 

المجاالت التي تضمنها استمارة المالحظة وعدد الكفايات التدريسية بعد عرضها على 

  الخبراء

  عدد الكفايات  المجال  ت

  ٤  االهداف التربوية   -١

  ٥  التخطيط واالعداد للدرس   -٢

  ٤  استثارة الدافعية  -٣

  ٨  درستنفيذ ال  -٤

  ٥  استعمال الوسائل التعليمية  -٥

  ٦  ادارة الصف  -٦

  ٦  التقويم  -٧

  ٣٨  المجموع

  

 

بدأت ) استمارة المالحظة(بعد أن تثبتت الباحثة من صدق أداة البحث وثباتها 

مطبقة وبمساعدة زمالءها ) ٣١(الزيارة الميدانية لعينة البحث والبالغ عددهن 

 على المطبقات وقد ِّنينوى واللواتي يشرفن/ عهد إعداد المعلماتالتدريسين في م

  ـ:تضمنت الزيارة االجراءات االتية 

زيارة المطبقة لمدة حصة دراسية كاملة والتأشير في الحقل الذي يناسب  - ١

 .االداء لكل كفاية من الكفايات التي تظمنتها استمارة المالحظة

 .حظة دفاتر الخطةاالطالع وتأشير الفقرات التي تقاس من مال - ٢

 .كان نصيب كل مطبقة زيارة واحدة - ٣

 وسماء صالح سليمان. م
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 لحساب ثبات االداة ) person(معامل ارتباط بيرسون  - ١

 

 

 

 

 ـ:الوسط المرجح  - ٢

  = الوسط المرجح 

 )                                  ١٣٣ص ،١٩٧٨عدس،                (                                

ـ لبيان قيمة كل فقرة من فقرات االداة واالفادة منها في تفسير :الوزن المئوي  - ٣

 ـ:النتائج

   =                 الوزن المئوي 

  )٥(        والدرجة القصوى تساوي في هذا المقياس الخماسي البعد 

  )١٦٨ص، ١٩٨٣مرعي،                                                         (

 

ستعرض الباحثة الكفايات وبحسب مجاالتها مرتبة تنازلياً على وفق الوسط 

ومن ثم ستحاول تفسير عدم تحقق الكفايات التي . المرجح والوزن المئوي لكل كفاية

  . ن مجاالت ادارة المالحظة السبعةلم تتحقق ضمن كل مجال م

تحديد الكفايات التدريسية الالزمة لمطبقات معهد إعداد المعلمات وفق : الهدف االول 

  .لمجاالتهم

  )مج ص( مج س – مج س ص ن  =ر
 ] ٢)مج ص  ( – ٢مج ص ن [  ] ٢)مج س (– ٢ن  مج س[
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الكفايات التدريسية ضمن مجال االهداف التربوية مرتبة تصاعدياً حسب  )٢(جدول 

  . المئويالوسط المرجح والوزن

الوسط                         الفقرات  *الرتبة  ت
  المرجح

الوزن 
  المئوي

يجيد ترجمة االهداف التربوية الى مواقف   ٣  ٢
  تعليمية 

٤٦،٤  ٢،٣٢  

يصنف االهداف السلوكية للمادة التي يدرسها   ١  ١
على وفق مجاالتها المعرفية و الوجدانية و 

  النفسحركية  

٤٩،٦  ٢،٤٨  

  ٥١،٤  ٢،٥٧   االهداف العامة للمادة التي يدرسهايتعرف  ٢  ٣

  ٦٠،٠٠  ٣،٠٠  يجعل اهداف الدرس مرتبطة بحاجات الطالبات  ٤  ٤

  ثالثة منها لم تتحقق وستحاول الباحثة تفسير ذلك، كفايات) ٤(يضم هذا المجال 

نالت هذه الكفاية المرتبة :يجيد ترجمة األهداف التربوية الى مواقف تعليمية  - ٢

) ٢،٣٢(ن الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ قدره االولى ضم

وقد يعود سبب هذا القصور في اداء المطبقات الى ).٤٦،٤(ووزنآ مئويآ مقداره 

مناقشة خصوصيات موضوعات األهداف التربوية من حيث تحققها عدم تأكيدن 

  .   وعدم تحققها، وقلة اطالع المطبقات على المراجع الالزمة

هداف السلوكية للمادة التي يدرسها على وفق مجاالتها المعرفية يصنف اال - ٣

 - والنفسحركية-والوجدانية
نالت هذه الكفاية المرتبة الثانية ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا 

، فالمنهج الدراسي في ضوء )٤٩،٦( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٤٨(مرجحا مقداره 

، ووجدانية ونفسحركية، ه الدراسية الى اسس معرفيةالتربية الحديثة تستند مواد

 وسماء صالح سليمان. م
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،  التتجزءَەَفهو اليصبو فقط الى إعدادالفرد لمهنة معينة بل الى تنشئته بوصفه وحد

  ).١٦٠ص،٢٠٠٣،صبري(،والى تامين توازنه وسعادته في الحياة

نالت  هذه الكفاية المرتبة الثالثة : يتعرف االهداف الخاصة للمادة التي يدرسها  - ٤

ووزنآ ) ٢،٣٨(ضمن الكفايات غير المتحققة، اذ حققت وسطآ مرجحآ قدره 

، والسبب يعود الى قلة وعي المطبقات لألهداف الخاصة )٥١،٤(مئويآ مقداره 

لتدريسهنبتدرسها  المواد التربوية والنفسية التي يقمن    

 

وستحاول الباحثة ، ات، اربعة منهم  لم  يتحققكفاي) ٥(ويضم هذا المجال 

  .يوضح ذلك) ٣(وجدول، تفسير ذلك

الكفايات التعليمية ضمن مجال التخطيط واالعداد للدرس مرتبة تصاعدياً حسب 

  .الوسط المرجح والوزن المئوي

  )٣(جدول 

الوسط   الفقرات  الرتبة  ت

  المرجح

الوزن 

  المئوي

ية الحديثة تحدد الوسائل والتقنية التربو  ٣  ١

  التي تستعمل خالل الدرس 

٤٣،٦  ٢،١٨  

يحدد االنشطة التعليمية ومصادر التعليم   ٢  ٢

  لموضوع الدرس

٤٤،٤  ٢،٢٢  

تربط المادة العلمية للدرس بواقع الطالبات   ٥  ٣

  وبيئتهم 

٥٥،٢  ٢،٧٦  

تعد خطة يومية يبين فيها االهداف العامة   ١  ٤

  والخاصة والسلوكية للدرس

٥٥،٤  ٢،٧٧  
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يختار الطرائق واالساليب المناسبة لتحقيق   ٤  ٥

  اهداف الدرس

٦٠،٤  ٣،٠٢  

  :تحدد الوسائل والتقنية التربوية الحديثة التي تستعمل خالل الدرس  - ١

  مرجحاًوجاءت بالمرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطاً

  .ضح ذلكيو) ٣(والجول ) ٤٣،٦( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،١٨(مقداره 

وقد يعود السبب في ذلك قلة اهتمام المطبقات باهمية الوسائل التعليمية والتقنيات 

ويعتبر هذا بعدم االهتمام بالنشاط التعليمي وذلك الهمية خطة ، التربوية الحديثة

وان أي خطة التحتوي على الطرائق واالساليب ، التدريس في عملية التعلم

  .اف الدرسالتدريسية المناسبة التحقق اهد

  يحدد االنشطة التعليمية ومصادر التعليم لموضوع الدرس - ٢

نالت هذه الكفاية المرتبة الثانية ضمن كفايات غير المتحققة اذا حققت وسط 

وقد يعود السبب في ذلك الى ، )٤٤،٤( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٢٢(مرجح مقداره 

فضال عن ذلك فأن .ذلك النشاطقلة ادراك المطبقات بأهمية النشاط التعليمي وتاكيدهم 

بالمصادر االضافية لجهلهم بها أوعدم تقدير أهميتها ألن تحديد المطبقات لم يهتمن 

االنشطة التعليمية يدفع المطبقة الى التفكير بكيفية استعمالها ومدى صالحيتها لذلك 

  .االستعمال وماتحققه من فؤائد في العملية التعليمية

نالت هذه الكفاية المرتبة : ة للدرس بواقع الطالبات وبيئتهم  يربط المادة العلمي-٣ 

ووزنآ ) ٢،٧٦(الثالثة ضمن الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ قدره 

ويعود سبب ذلك الى عدم فهم المادة العلمية التي تقدمها ) ٥٢،٢(مئويآ مقداره 

ت وظروف بيئتهم التي للطالبات بصورة جيدة لكي تستطيع ان تربطها بواقع الطالبا

عليهايعيشن .  

نالت :  تعد خطة يومية تبين فيها األهداف العامة والخاصة والسلوكية للدرس -٤ 

هذه الكفاية المرتبة الرابعة ضمن الكفايات غير المتحققة، اذ حققت وسطآ مرجحآ 
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وقد يعود السبب في ذلك الى جهل ) ٥٥،٤(ووزنآ مئويآ قدره ) ٢،٧٧(مقداره 

ات بأهمية كتابة الخطة اليومية وعدها نوعآ مفروضآ عليهم من الواجبات المطبق

التي تمليها عليهم التعميمات والتعليمات التطبيقية الصادرة من المشرفين 

 خطوات  بالتدريس يجهلنفضال عن أن عدد من المطبقات اآلتي يقمن. واالداريين

تربوي على ماهو مطلوب  على تأهيل كتابة الخطة اليومية وذلك لعدم حصولهن

في المعهدضمن دراستهن    .  

 

الكفايات التعليمية ضمن مجال استثارة الدافعية مرتبة تصاعدياً حسب الوسطا 

  .المرجحا والوزن المئوي

  )٤(جدول 

الوسط                           الفقرات  الرتبة  ت

  المرجح

الوزن 

  المئوي

يحسن استعمال اساليب التعزيز اللفظي وغير   ١  ١

االشارات وااليماءات والنظرات (اللفظي 

  )واالبتسامات 

٤٣،٦  ٢،١٨  

يعالج السلوك الدال على عدم االنتباه والملل   ٣  ٢

  بالطريقة المناسبة 

٤٤،٤  ٢،٢٢  

يركز على الطالبات المترددات والخجوالت   ٢  ٣

  للمشاركة في الدرس

٤٥،٨  ٢،٢٩  

  ٦٠،٤  ٣،٠٢  تظهر اندفاعاً وحماساً في أدائها التدريسي   ٤  ٤

، وستحاول الباحثة تفسير ذلك، كفايات، ثالثة منها لم تتحقق) ٤(يضم هذا المجال 

  .يوضح ذلك) ٤(وجدول 
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االشارات وااليماءات (يحسن استعمال اساليب التعزيز اللفظي وغير اللفظي  - ١

 )والنظرات واالبتسامات
 أذ حققت وسطإلكفاية المرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة       نالت هذه ا

تعتقد الباحثة ان وجود ، %)٤٣،٦(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،١٨(مقداره حا مرج

الصمت لدى الطالبات جعل معظم المطبقات عدم استعمالهم اساليب التعزيز اللفظي 

سن ماعندها للزائر وذلك ألن المطبقة كانت منشغلة باظهار اح، وغير اللفظي

ولم يستعمل العقاب مهما كان نوعه النها كانت تتحرج من الزائر ) المشرف(

  .المشرف ايضاً

  يعالج السلوك الدال على عدم االنتباه والملل بالطريقة المناسبة  - ٢

    نالت هذه الكفاية المرتبة الثانية ضمن كفايات غير المتحققة اذا حققت وسط 

  ، %)٤٤،٤(وزنا مئوياً مقداره و) ٢،٢٢(مرجح مقداره 

      وتعارض هذه النتيجة ما أكدته االدبيات حول وجوب االطالع على الدرس 

وماله عالقة به والتفكير بمقدمة تشد انتباه الطالبات على مايعرض من مادة وتعتقد 

المطبقة أن عدم اهتمام الطالبات وانتباههنامر يخص الطالبات انفسهن .  

نالت هذه : البات المترددات والخجوالت للمشاركة في الدرس يركز على الط - ٣

الكفاية المرتبة الثالثة ضمن الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ 

وقد يعود السبب الى عدم ادراك ) ٤٥،٨(ووزنآ مئويآ مقداره ) ٢،٢٩(قدره 

ن المطبقات بأهمية استعمال الثواب والعقاب في الوقت المناسب، وما له م

ذلك الخجل أثر فعال في زيادة فعالية روح المنافسة بين الطالبات ليزيلن 

  . والتردد لدى بعض الطالبات
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    الكفايات التعليمية ضمن مجال تنفيذ الدرس مرتبة تصاعدياً حسب الوسطا 

  .المرجحا والوزن المئوي

يات خمسىة منها لم يتحقق، وستحاول الباحثة تفسير كفا) ٨(    يضم هذا المجال 

  .يوضح ذلك) ٥(ذلك وجدول 

  )٥(                                      جدول 

الوسط                          الفقرات  الرتبة  ت

  المرجح

الوزن 

  المئوي

تحقق جوانب الترابط والتكامل بين موضوعات   ٢  ١

  االخرىالمادة التي يدرسها والمواد 

٣٣،٣  ١،٦٦  

  ٤٠،٠٠  ٢،٠٤  تحسن صياغة االسئلة وتوجيهها    ٤  ٢

تغني مادة الدرس باالمثلة التوضحيحية   ٣  ٣

والشواهد من واقع الطالبة بماله عالقة 

  بمستوى الدرس        

٤١،٢  ٢،٠٦  

تراعي الفروق الفردية في عرض المادة العلمية   ٥  ٤

  وفي توزيع األسئلة 

٤١،٦  ٢،٠٨  

  ٤٢،٠٠  ٢،١٠  رض الدرس باسلوب واضح وشيق  تع  ٦  ٥

  ٦٠،٢  ٣،٠٢  تؤكد التطبيق العملي في الدرس   ٧  ٦

التفسير، (تستعمل االساليب المختلفة مثل   ٨  ٧

في ) التحليل، التذكير، التركيب، الربط، التقويم

  تنفيذ الدرس 

٦٠،٨  ٣،٠٤  
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تؤكد المفاهيم والتعميمات االساسية للدروس   ١  ٨

  السابقة 

٦٠،٨  ٣،٠٤  

  

 تحقق جوانب الترابط والتكامل بين موضوعات المادة التي يدرسها والمواد - ١

  االخرى

     نالت هذه الكفاية المرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا 

  ) ٥(انظر الجدول ، )٣٣،٢(ووزنا مئوياً مقداره ) ١،٦٦(مرجحا مقداره 

ة بناء المنهج في المواد التي يدرسونها واليوجد ولعل السبب يعود ذلك الى طبيع

ترابط بين الموضوعات ممايضع المطبقة امام صعوبات لتحقق التكامل بين تلك 

  .المواد

   تحسن صياغة االسئلة وتوجيهها- ٢

نالت هذه الكفاية المرتبة الثانية ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا 

وتعزو الباحثة ذلك الى عدم ). ٤٠،٨(  ياً مقداره ووزنا مئو) ٢،٠٤(مرجحا مقداره 

فضالً عن ذلك أن المطبقات ، إعداد المطبقة خطة تلتزم بموضوعات الدرس وأهدافه

لم يمارسنتاهيالً  بعد صياغة االسئلة وكيفية توجيهها ألن بعض المطبقات لم يتاهلن 

لتربوية والعلمية على وفق  قادرات على تدريس المواد اتربوياً ونفسياً كامالً يجعلهن

  .الطرائق واالساليب التربوية الحديثة

تغني مادة الدرس باألمثلة التوضيحية والشواهد من واقع الطالبة بحالة  - ٤

  عالقة بمستوى الدرس  

نالت هذه الكفاية المرتبة الثالثة ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا 

و تعارض هذه النتيجة مع ، )٤١،٦( داره ووزنا مئوياً مق) ٢،٠٦(مرجحا مقداره 

ما دعا اليه المعنيون بعملية التدريس بضرورة ممارسة المطبقات احدى الطرائق 
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التي تربط بين الطالبات والمادة التعليمية وأن الشواهد ينبغي أن تكون مشتقة من 

  .مدركات الطالبة وبيئتها

 في تدريس المواد التربوية وقد يعود سبب ذلك الى الضعف أو القصور واالرتجال

  .  بالطرائق الواردة في ادبيات نظرية التدريسوهذا بسبب قلة معرفتهن، والعلمية

نالت هذه :  تراعي الفروق الفردية في عرض المادة العلمية وفي توزيع االسئلة - ٤

آمقداره الكفاية بالمرتبة الرابعة ضمن الكفايات غير المتحققة، اذ حققت وسطآ مرجح

داء المطبقات في إوقد يعود السبب الى قصور ). ٤١،٦(ووزنآ مئويآ قدره ) ٢،٠٨(

 بنظام المجموعات بحيث يتماشى مع الطالبة بحسب ِّهذه الكفاية الى عدم المامهن

قدرتها ويصبح فاعآل ونشطآ بدآل من أن يكون سلبيآ أو نتيجة ألزدحام الصفوف 

  .يع االنشطةالدراسية مما يؤدي الى عدم المساعدة في تنو

نالت هذه الكفاية المرتبة الخامسة ضمن :  يؤكد التطبيق العلمي في الدرس - ٥

ووزنآ مئويآ قدره ) ٢،١٠(الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ مقداره 

وقد يعود السبب في ذلك الى انشغال المطبقات بتغطية الجانب النظري من ) ٤٢،٠٠(

س، وسبب ذلك يعود الى أن عدد الحصص المادة في الوقت المخصص للدر

المخصصة للمواد التربوية والنفسية ضمن الجدول االسبوعي غير كاف أساسا 

لتغطية الجانب النظري للمادة فكيف بالتطبيق العملي التي تعتمد الطالبة وتحتاج الى 

  . وقت أكثر
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ية ضمن مجال استعمال الوسائل  التعليمية مرتبة تصاعدياً حسب الكفايات التعليم

  يوضح ذلك ) ٦(وجدول . الوسط المرجح  والوزن المئوي

  )٦(                                      جدول 

الوسط                           الفقرات  الرتبة  ت

  المرجح

الوزن 

  المئوي

  ٤٠،٢  ٢،٠١   يحدد االهداف للوسائل التعليمية  ١  ١

يستعمل الوسائل التعليمية المناسبة من   ٢  ٢

  اجهزة وادوات لموضوع الدرس 

٤٥،٦  ٢،٢٨  

  ٤٦،٠٠  ٢،٣٠  تحسن تنظيم السبورة واستعمالها  ٣  ٣

تتثبت من أن الطالبات يشاهدون الوسيلة   ٤  ٤

  التعليمية بوضوح 

٦١،٨  ٣،٠٩  

يجيد اختيار الوسيلة التعليمية قبل عرضها   ٥  ٥

  مها بعد استعمالهاوتقوي

٦٤،٦  ٣،٢٣  

، وستحاول الباحثة تفسير ذلك، كفايات ثالثة منها لم تتحقق) ٥(يضم هذا المجال 

  .يوضح ذلك) ٦(والجدول

 تحدد االهداف للوسائل التعليمية - ١
نالت هذه الكفاية المرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت 

  ، )٤٠،٢(ياً مقداره ووزنا مئو) ٢،٠١(وسطا مرجحا مقداره 

وقد يعود السبب الى أن معظم المطبقات ليس لديهن ادراك باهمية الوسيلة 

 االهداف التربوية الستعمال لذلك يحددن، التعليمية في ايصال المادة العلمية للطالبات

  .الوسيلة التعليمية
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٢ - الوسيلة التعليمية بوضوحتتثبت من ان الطالبات يشاهدن  
ية المرتبة الثانية ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت نالت هذه الكفا

وتعارض هذه النتيجة ، )٤٥،٦( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٢٨(وسطا مرجحا مقداره 

ما أكدته االدبيات في الوسائل التعليمية وهو أن يراعي في عرض الوسيلة التعليمية 

تخلو الوسائل الحسية ويجب أن ، على الطلبة أن تكون في وضع مناسب لهم جميعاً

فضال ، من التعقيد والغموض ويعود السبب الى ازدحام الصفوف الدراسية بالطالبات

أن غالبية الصفوف الدراسية في البنايات لم تخصص اصالً لتكون صفوفاً دراسية 

  ). ٧٦ص،٢٠٠٩، عبد الوهاب(نموذجية 

تبة الثالثة ضمن نالت هذه الكفاية المر:   تحسن تنظيم السبورة واستعمالها - ٣

ووزنآ مئويآ قدره ) ٢،٣٠(الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ 

 اهتمامآ كبيرآ ِّوقد يعود السبب في ذلك الى أن بعض المطبقات ال يعيرن).٤٦،٠٠(

للسبورة، علمآ أنها الوسيلة التعليمية األكثر انتشارآ وتوافرآ، وهذه النتيجة ال تتفق 

  .  تمع ما أكدته األدبيا

 

  .كفايات ثالثة منها لم تتحقق وستحاول الباحثة تفسير ذلك) ٦(يضم هذا المجال 

  )٧(                                     جدول 

  الفقرات  الرتبة  ت
الوسط 

  المرجح

الوزن 

  المئوي

تسهم في تقديم المقترحات لحل مشكالت   ٢  ١

  الطالبات 

٤٢،٤  ٢،١٢  

تنتقل بين الطالبات عند الحاجة بهدوء   ٣  ٢

  واتزان 

٤٥،٦  ٢،٢٨  
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 ِّتستقبل أراء الطالبات ووجهات نظرهن  ٥  ٣

   فيهاِّوتناقشن

٥٣،٦  ٢،٦٨  

 بابعض ِّتجيد فهم عالقات الطالبات بعضهن  ٦  ٤

  االخر 

٦٠،٠  ٣،٠٠  

تتصف بقوة الشخصية والثقة بالنفس   ٤  ٥

  ومظهرها الئقآ

٦١،٦  ٣،٠٨  

  ٦٢،٤  ٣،١٢   غيابات الطالبات واسبابهامتابعة  ١  ٦

الكفايات التعليمية ضمن مجال ادارة الصف مرتبة تصاعدياً حسب الوسط المرجح 

  .والوزن المئوي

  :  تسهم في تقديم المقترحات لحل مشكالت الطالبات  - ١

 َنالت هذه الكفاية المرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا

وتعزو الباحثة ذلك الى قلة ، )٤٢،٤(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،١٢(ه  مقدارَمرجحا

واهميتها في عملية التعليم ، المام المطبقات بطريقة االرشاد والتوجيه التربوي

والتعلم ويرجع ذلك أن معالجة المشكالت والمقترحات وحل مشكالت الطالبات هي 

  . من مهمات االدارة والمرشدة التربوية

نالت هذه الكفاية المرتبة : ل بين الطالبات عند الحاجة بهدوء وأتزان   تنتق-٢   

ووزنآ ) ٢،٢٨(الثانية ضمن الكفايات غير المتحققة  اذ حققت وسطآ مرجحآ قدره 

وقد يعود السبب في ذلك الزدحام الصفوف الدراسية ). ٤٥،٦(مئويآمقداره 

ددة، اذ أن انتقالها من بالطالبات، وهذا يجعل حركة المنطقة داخل الصف صعبة ومح

  . ِّمكان الى آخر يفقدها السيطرة على جميع الطالبات بسبب كثرتهن

نالت هذه الكفاية :  فيها ِّ ويناقشنِّ تستقبل آراء الطالبات ووجهات نظرهن- ٣

) ٢،٦٨( المرتبة الثالثة ضمن الكفايات غير المتحققة اذ حققت وسطآ مرجحآ قدره 

وقد يعود السبب في ذلك الى انشغال المطبقات بعرض ، )٥٣،٦(ووزنآ مئويآ مقداره 
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المادة واعطاء الوقت اآلكثر للمادة العلمية من دون االلتفات الى أراء الطالبات 

 في المادة ويعود ذلك الى جهل المطبقات بأهمية اعطاء الطالبة ِّووجهات نظرهن

 ِّهن في الدرس وسماع وجهات نظرِّدورآ مهمآ في عملية التعليم واشراكهن

 خوفآ من ِّ عن ابداء وجهات نظرهنِّحجام بعضهنإ، فضال عن ذلك ِّوآراءهن

  . ذلك امام الطالبات االخرياتِّالوقوع في الخطآ واالحراج الذي  يسبب لهن

– 

كفايات ثالثة منها لم تتحقق، وستحاول الباحثة تفسير ذلك، ) ٦(يضم هذا المجال 

  .يوضح ذلك) ٨(وجدول

  )٨(                                      جدول 

  الفقرات  الرتبة  ت
الوسط 

  المرجح

الوزن 

  المئوي

تستعمل االسئلة التي تقيس االهداف   ١  ١

  السلوكية في الخطط التدريسية 

٤٢،٠٠  ٢،١٠  

تدون في سجل خاص مالحظاتها عن   ٤  ٢

  انجازات الطالبات

٤٢،٤  ٢،١٢  

  ٤٥،٦  ٢،٢٨  في تقويم الطالبات يراعي الفروق الفردية   ٥  ٣

تجيد تفسير النتائج التي تحصل عليها في   ٦  ٤

  عملية التقويم 

٦٠،٤  ٣،٠٢  

تستعمل اساليب تقويمية مختلفة لقياس   ٣  ٥

أداء الطالبات في المادة العلمية موضوع 

  الدرس

٦١،٦  ٣،٠٨  
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تستعمل اسلوب التقويم المستمر بعد   ٢  ٦

  تدريس كل موضوع

٦٢،٠٠  ٣،١٠  

  تستعمل االسئلة التي تقيس االهداف السلوكية في الخطط التدريسية - ١

 َنالت هذه الكفاية المرتبة االولى ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا

  ).٤٢،٠٠(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،١٠( مقداره َمرجحا

عند مراجعة الخطط التدريسية للمطبقات الحظت الباحثة أنها تخلو من وضع 

ة تقيس االهداف السلوكية ألن المطبقات يركزن على األسئلة المعرفية العامة اسئل

لسهولة اعدادها وباعتقادهم عند وضع االسئلة لألهداف السلوكية يتصف بالصعوبة، 

 بصياغة  يجهلنرهنلذلك غير ممكن القياس على وفق تصورات مطبقاتنا ألن اكث

مشرفيهم (المادة الى مدرسة االسئلة بصورة عامة لذا يلجأن.(  

 تدون في سجل خاص مالحظاتها عن انجازات الطالبات - ٢
 نالت هذه الكفاية المرتبة الثانية ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطاً

  ).٤٢،٤(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،١٢( مقداره مرجحاً

 وتعزو الباحثة سبب ذلك الى كثرة مشاغل المطبقات وكثرة عدد الطالبات وعدم

متابعتهن األدوات لتضمين خطط المطبقات بهذه المعلومات عن طالباتهن وعن 

المختلفةنشاطاتهن .  

   يراعي الفروق الفردية في تقويم الطالبات  - ٣

 َنالت هذه الكفاية المرتبة الثالثة ضمن الكفايات غير المتحققة اذا حققت وسطا

ا يدلل على أن طرائق وهذ). ٤٥،٦(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٢٨( مقداره َمرجحا

التدريس التي تستخدمها المطبقات التراعي الفروق الفردية بين الطالبات تعزو 

الباحثة السبب في ذلك الى االعتماد على طريقة واحدة في التدريس وهي طريقة 

  . كبيراً لمراعاة الفروق الفردية بين الطالباتاآلالمحاضرة والتي التتيح مج
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  .يم أداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في ضوء الكفايات التدريسيةتقو

المجاالت السبعة مرتبة تنازليا على وفق الوسط المرجح والوزن المئوي، والجدول 

  .يوضح ذلك) ٩(

  )٩(                                    جدول 

  الوزن المئوي  الوسط المرجح  المجاالت  الرتبة  ت

  ٥٣،٦  ٢،٦٨   الدرسكفايات تنفيذ  ٤  ١

  ٥١،٠٠  ٢،٥٥  كفايات أداء الصف  ٦  ٢

  ٥٠،٨  ٢،٥٤  كفايات التقويم  ٧  ٣

  ٥٠،٢  ٢،٥١  كفايات التخطيط واالعداد للدرس  ٢  ٤

  ٥٠،٠٠  ٢،٥٠  كفايات استعمال الوسائل التعليمية   ٥  ٥

  ٤٦،٢  ٢،٣١  كفايات االهداف التربوية  ١  ٦

  ٤١،٤  ٢،٠٧  كفايات استثارة الدافعية  ٣  ٧
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 مجال كفايات تنفيذ الدرس، - ١
نال هذا المجال المرتبة االولى ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً مقداره 

  ).٥٣،٦(ووزنا مئوياً مقداره )  ٢،٦٨( 

  مجال كفايات أداء الصف - ٢

و نال هذا المجال المرتبة الثانية ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً 

  ).٥١،٠٠( وزنا مئوياً مقداره و) ٢،٥٥( مقداره،

  مجال كفايات التقويم - ٣

ونال هذا المجال المرتبة الثالثة ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً 

  ).٥٠،٠٨(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٥٤( مقداره 

 مجال كفايات التخطيط واالعداد للدرس - ٤
 حقق وسطاً مرجحاً ونال هذا المجال المرتبة الرابعة ضمن استمارة المالحظة اذ

  ).٥٠،٢(ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٥١(مقداره 

  مجال كفايات استعمال الوسائل التعليمية  - ٥

ونال هذا المجال المرتبة الخامسة ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً 

  ).٥٠،٠٠( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٥٠( مقداره 

  كفايات االهداف التربوية - ٦

 المرتبة السادسة ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً ونال هذا المجال

وهذا يعارض ما اكدته االدبيات ، )٤٦،٢( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٣١( مقداره 

السابقة التي تنادي باهمية تحديد االهداف ضمن الخطط الدراسية قبل الشروع 

 سواء باالساليب أم بتنفيذها مما يساعد في عملية اختيار الوسائل المحققة لذلك

الوسائل المساعدة، فالمهم في عملية التدريس هو تحقيق االهداف التربوية التي 

تتضمنها المواد الدراسية وعدم االكتفاء بمجرد معرفة الطالب للحقائق والمعلومات 

  ).١٢٩ص،١٩٩٦الزوبعي،والكناني،.(المجردة
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  كفايات استثارة الدافعية - ٧

لسابعة ضمن استمارة المالحظة اذ حقق وسطاً مرجحاً ونال هذا المجال المرتبة ا

  . يوضح ذلك) ٩(انظر الجدول ). ٤١،٤( ووزنا مئوياً مقداره ) ٢،٠٧( مقداره 

وهذا يعارض ما اكدته االدبيات السابقة التي تنادي بأهمية استثارة الدافعية  - ١

ها خاصة لدى المعلمين وهذه ظاهرة تستوجب التوقف عندها بامعان ومحاولة معالجت

اذ علمنا ان المعلمة تحتاج الى استعمال اساليب التعزيز والتركيز على الطالبات 

الخجوالت والمترددات في المشاركة ويجب أن تكون ذات حماس واندفاع اكثر في 

 .التدريس

 

  :من خالل نتائج البحث نستنتج ماياتي 

) ٦٦،٨( القل فقرة و)٣٣،٢(من خالل الوزن المئوي الذي يتراوح بين  - ١

العلى فقرة ان كل فقرات البحث مهمة وكل منها تشكل مشكلة في راي اغلب 

 .المشرفين

التقويم،والتخطيط ، تنفيذ الدرس،ادارة الصف(ان أداء المطبقات في مجاالت  - ٢

 .كان مقبوالً الى حد ما)واستعمال الوسائل التعليمية، للدرس

فكان ) استثارة الدافعية،ف التربويةاالهدا(اما أداء المطبقات في مجاالت  - ٣

 .ضعيفآ بشكل عام

 

ان توجه ادارات المدارس االبتدائية ومعلموها اهتماماً خاصاً بالمطبقات  - ١

ومراعاتهن والتعاون معهن في حل المشكالت التي تواجههن. 

ان توجه ادارات المعاهد اهتماماً خاصاً بالتطبيق وفترة التطبيق وتعدها  - ٢

 .ت لمدخالت الحقةمخرجا
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يجب ان يكون اشراف المدرسين على التطبيق اشرافاً توجيهياً التفتيشياً من  - ٣

 .خالله يلمسون بعض الحقائق التي تنعكس ايجابياً على إعداد المطبق

 .يجب على مديرات التربية االهتمام بالمطبق النه معلم الغد - ٤

 

إعداد المعلمين في مدينة الموصل اجراء دراسة لتقويم أداء مطبقي معاهد  - ١

 .في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة

اجراء دراسة لتقويم أداء مطبقي معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في ضوء  - ٢

 الكفايات التدريسية وبناء برنامج لتطوير االداء

اجراء دراسة لتقويم أداء مطبقي أقسام كليات التربية في ضوء معايير  - ٣

  .جودة االداء

 

مبادى القياس النفس والتقييم التربوي الطبعة الثانية، ، ١٩٨٢ ابولبدة،سبع محمد،-١

 .عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية

، اساليب وطرق تدريس اللغة العربية واعداد دروسها ٢٠٠١ابو الهجاء، فؤاد، -٢

 .األردن،ندار المناهج للنشر والتوزيع، عما، ١اليومية باالهداف السلوكية، ط

اتجاهات طالب الصف العاشر االساس " ،١٩٩٩البدور، عبد الحميد محمد هيمان، -٣

في محافظات جنوب األردن نحو التعليم المهني وعالقاتها بمستوى تحصيلهم 

السنة . مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر" وتفضيلهم المهني ومهن ابائهم

 .العدد السادس، الثامنة

تقويم السلوك التعليمي للطالب المطبق من ، ١٩٩٩اضل علوان،التميمي،يوسف ف -٤

مجلة كلية المعلمين، الجامعة المستنصرية، ،المشرف، وجهة نظر المعلم،المدير

 .١٩٦-١٤٩ص) ٦(السنة ) ١٩(العدد 
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اختيار معلم تعليم الكبار وتدريبيه في العراق، ، ١٩٧٩الجعفري، ماهر اسماعيل، -٥

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(لتربيةبغداد،جامعة بغداد، كلية ا

تقويم أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة ، ٢٠٠١اديب ذياب سالمة،، حمادنة -٦

جامعة ، االساسية في األردن في ضوء الكفايات التعليمية وبناء برنامج لتطويره

 ).أطروحة دكتوراه غير منشورة(،كلية التربية، ابن رشد، بغداد

تقويم الممارسات الصفية للطلبة المطبقين في ، ٢٠٠١ن،حيدر، عرب حسن واخرو -٧

 ٢٢-٢١، المؤتمر العلمي الرابع للعلوم التربوية النفسية، كلية المعلمين

 .٢٠٠١،نيسان

التقويم وتطوير المناهج، محاضرات في التقويم ، ١٩٨٣الدمرداش، سرحان، -٨

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج، التربوي

، دار الشروق، النظرية في التدريس وترجمتها عملياً، ١٩٩٥، افنان نظير، دروزة -٩

 .عمان

الكفايات التدريسية الالزمة ، ٢٠٠٣، رضا كاظم كريم،العبيدي وعبد اهللا احمد -١٠

 .٢٠٠٣سنة ) ٣٨(العدد ، العداد معلم المرحلة االبتدائية، مجلة كلية المعلمين
رائق التدريس المبادى االساسية في ط، ١٩٩٩، سلمان عاشور، الزبيدي-١١

 .طرابلس، ١ط). اتجاهات تربوية معاصرة(،العامة
دراسة مقارنة بين القدرة العقلية ،١٩٩٦عبد الجليل وابراهيم الكناني،، الزوبعي-١٢

 .والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،كلية التربية جامعة بغداد
 .األردن، ١ط، دار وائل للنشر، ةدراسات في اإلدارة التربوي، ٢٠٠٤، ستراك،رياض-١٣
تقويم مناهج اإلعداد المهني في معاهد إعداد ، ٢٠٠٣، دؤاد عبد السالم،  صبري-١٤

المعلمين والمعلمات من وجهة نظر المدرسين والطلبة في العراق، أطروحة 

  .ابن رشد،جامعة بغداد، ، كلية التربية)غير منشورة(دكتوراه 

تقويم مناهج اإلعداد المهني في كلية التربية ، ١٩٨٢، قرعبد الزهرة با، عبد الرضا-١٥

 . .جامعة بغداد كلية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورة)دراسة تنبعية(
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، اللغة العربية أصولها النفسية وطرائق تدريسها، ١٩٨١،عبد العزيز،عبد الموجود -١٦

 القاهرة، دار المعارف، ٣ط

يم أداء مطبقي أقسام العلوم التربوية تقو، ٢٠٠٩، عفاف رفعت،  عبد الوهاب -١٧

كلية التربية، ابن ، والنفسية في كليات التربية في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٣/٢٠١٣  ١٦/١٢/٢٠١٢  
  

 
 التعرف على باعشيقا في كتابات البلدانيين والمؤرخين، إلىيهدف البحث 

، فضالً والقومياء الديني من حيث داللة االسم والموقع الجغرافي والتنوع في االنتم

عن ما امتازت به البلدة في الجانب االقتصادي من زراعتها وصناعتها، زيادة على 

   .الكالم عن معالمها العمرانية

Bashiqa in writings of  Geographers Travelers and 
historians  

Dr. Mohamad Nazar Aldabbagh 
Abstract 

The research aims at identifying Bashiqa in the 
writings of historians, Geographers and Travelers, where 
the significance of the name and geographical location and 
the diversity of religious belongings and nationalities, as 
well as what the town is characterized by the economic 
side of the cultivation, manufacture, increasing to talk 
about urban landmarks. 
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جاء اختيار عنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على بلدة باعشيقا   

من خالل ما دونه وكتبه البلدانيين والمؤرخين عنها، سيما وانه لم تظهر دراسة 

قا باستثناء كتاب طبع حديثا ولم يصل إلى متناول مستقلة تناولت الكالم عن باعشي

 وهو ما دفع الباحث )١()باعشيقا مدينة الزيتون والعطاء(الباحث وهو بعنوان 

للتصدي لهذا الموضوع والكتابة فيه، بالرغم من قلة المصادر التي تكلمت عن 

ة باعشيقا، إال أن محاولة الباحث تأتي في منهجه بالتعامل مع النصوص الصغير

والقليلة نسبياً التي تحدثت عن باعشيقا من خالل تفكيكها وتحليل مضامينها في 

 مستعيناً ،محاولة للوصول إلى فهم لطبيعة ما أورده المؤرخون والبلدانيون عنها 

بالمراجع الحديثة إلى جانب المصادر األولية، ولعل من اجّل هذه المراجع التي 

تحقيقات بلدانية ( نقوال سيوفي والمعنون أعطت معلومات مهمة عن باعشيقا كتاب

آشور (، فضالً عن مادة باعشيقا من كتاب )تاريخية أثرية في شرق الموصل

لجان موريس فييه الدومنيكي والذي أسهم في ترجمته كل من لويس ) المسيحية

  ) .الكتاب قيد الطبع(قصاب ويوسف جرجيس ألطوني وفداء ككي الدومنيكية 

بعة محاور تناول المحور األول التعريف بباعشيقا من وقسم البحث إلى أر

حيث داللتها اللغوية واهم التسميات التي عرفت بها، مع اإلشارة إلى موقعها 

الجغرافي، أما المحور الثاني فقد تطرق إلى االنتماء الديني والقومي ألهل باعشيقا، 

قا مع التركيز على على أن المحور الثالث عالج الجانب االقتصادي المتعلق بباعشي

ما اشتهرت به من ِزراعات وصناعات متنوعة، فيما كان المحور الرابع قد درس 

  .أهم المعالم العمرانية فيها 

وال يفوت الباحث توجيه آيات الشكر والثناء إلى كل من الدكتور يوسف 

جرجيس ألطوني الذي زوده بمادة مهمة عن باعشيقا من الكتاب المتقدم الذي يقوم 

، والشكر موصول إلى األستاذ والمربي الفاضل قصي آل فرج )باالشتراك(ترجمته ب

 يقا في مدونات البلدانيين والمؤرخينباعش
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أمين المكتبة المركزية العامة في الموصل الذي قدم للباحث المساعدة في نقل ما 

  . لعبد الرزاق الحسني ) موجز تاريخ البلدان العراقية(يتعلق بمادة باعشيقا من كتاب 

 
الشين : باعشيقا"جاء ضبط االسم في اللغة العربية عند ياقوت الحموي   

 والسم باعشيقا دالالت واشتقاقات )٢("مكسورة، وياء ساكنة، وقاف مقصورةمعجمة 

 أو )٣()بيث شاهاق وشاحاق(بلغوية اغلبها ذو اصل آرامي وسرياني قديم فعرفت 

 وتعني بيت المظلومين )٦()بيت العشق( و)٥()بيت أشيقا( و)٤()بيت عشيقا وعاشيقا(

بيت ( و)٨()بعشيقة(و) بحشيقة(، وعرفت ب)٧(أو بيت الظالم أو الفاسد أو المتشامخ

أي بيت المنكوبين أو المعذبين أو ) بيت حشبقي(واصلها من  )٩()شحيقي

 )١١()بعشقا و بحشيقا وبعشيقا(، ومن األسماء االخرى نجد )١٠(المسحوقين

، وربما هي مشتقة من بيت )باسحق(، وجاء ذكرها عند األزدي بإسم )١٢()باشيقة(و

 ولعل أكثر اسم متداول بين عامة الناس حتى يومنا هذا هو )١٣(المسحوقين

  .)١٤()بحشيقة(و) بعشيقة (و) باعشيقا(

أما الموقع الجغرافي لباعشيقا فذكر أكثر المؤرخون والبلدانيون إنها قرية   

، )١٦(، وزاد عليها ياقوت بأنها مدينة)١٥(واحي شرق نينوى من أعمال الموصلمن ن

مدينة ) م١٣/هـ٧القرن(والحقيقة أن باعشيقا كانت في زمن ياقوت الحموي 

) ٢٤(، أي ما يعادل )١٨(، وتبعد عن الموصل حسب المقدسي مسافة بريد)١٧(صغيرة

ثالثة أو "باعشيقا والموصل ، وذكر ياقوت الحموي أن المسافة بين )١٩(كيلومتراً

 )٢١(كليومتراً) ٢٤(فإذا كانت المسافة أربعة فراسخ فهي تعادل  )٢٠("أربعة فراسخ

فنجد اتفاقاً بين االثنين حول تحديد المسافة، ولعل المسافة التي ذكرها المقدسي 

 وياقوت الحموي تعدان قريبتين جداً بمقاييس المسافات الحالية، فباعشيقا اليوم تبعد

كيلومتراً إلى الشمال الشرقي منها، تحت سفح جبل من الجهة ) ٢١(عن الموصل 

متر تحمل ٦٠٠ كيلومتراً تقريباً وال يتجاوز ارتفاعها ١٥الجنوبية، بسلسلة طولها 

، وتقع باعشيقا من حيث موقعها الفلكي بين دائرتي )٢٣(، أي جبل باعشيقا)٢٢(اسمها

 محمد نزار الدباغ. د. م
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وبهذه ٤٣ ‚ ٣٣ و ٤٣ ‚١٠ طول  شماالً وبين خطي٣٦‚ ٣٥ و ٣٦‚١٥عرض

، ولعل هذا ما جعلها من متنزهات الموصل في )٢٤(الحدود أصبح لدينا إقليم طبيعي

 تابعة لقضاء الحمدانية في محافظة )٢٦(، وهي اآلن تمثل مركز ناحية)٢٥(فصل الربيع

  .)٢٧(نينوى

وأرتبط ذكر باعشيقا من حيث موقعها الجغرافي بوجود عدد من القرى   

يبة منها كقرية بحزاني وقد نوه بها ياقوت الحموي عند كالمه عن باعشيقا لكنه القر

 قرية أخرى كبيرة ذات بساتين ]باعشيقا[والى جانبها " لم يفصح عن اسمها قال

، )٢٩( وتبعد عن باعشيقا زهاء الميل إلى الشمال منه)٢٨("وأسواق وبساتين متصلة

 حزياني ومعناه مكان الكشف أو واصل اسمها آرامي مؤلف من مقطعين هو بيت

  .)٣١(، وتعد بحزاني مقر الرؤساء الروحانيين عند االيزيدية)٣٠(الرؤيا

كما تطالعنا قرية الزراعة أو زراعة وهي قرية كبيرة تسمى رأس الناعور   

، وهي إلى بحزاني اقرب، ولم تزل تعرف )٣٢(وهي من أعمال نينوى قرب باعشيقا

  .)٣٣(بأرض الناعور إلى اليوم

ومن القرى األخرى التي ارتبط ذكر باعشيقا بها قرية الفضلية والتي تسمى   

قرية كبيرة كالمدينة من " ، وقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله )٣٤(اليوم الفاضلية

 وهي لم تزل )٣٥("نواحي شرق الموصل وأعمال نينوى قرب باعشيقا متصلة األعمال

، فضالً عن قرية قصر ريان في )٣٦(بحزانيتشتهر بالزراعة إلى اليوم كباعشيقا و

  .)٣٧(شرقي دجلة من أعمال نينوى قرب باعشيقا

 
إن موقع باعشيقا كان قد استوطن منذ القدم وهو أقدم من التاريخ المسيحي   

بالقرب من باعشيقا يسمى وربما انه يعود إلى العهد اآلشوري نظراً لوجود تل كبير 

في الجهة الجنوبية الغربية منها وكان يدعى قديماً ) Tell Billah(تل بيلّا أو تل بال 

شيبانيبا في منتصف األلف الثاني قبل الميالد، وهذا يدل على أن باعشيقا قد امتلكت 

 باعشيقا في مدونات البلدانيين والمؤرخين
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 عند وجاء أول ذكر لباعشيقا في المصادر العربية. )٣٨(تاريخاَ طويالً موغالً بالقدم

) م٨٩٢/هـ٢٧٩(األزدي في تاريخه بإسم باسحق، ثم ابن األثير في حوادث سنة 

عندما خرج أمير الموصل الحمداني حمدون التغلبي على قتال بني شيبان الذين كانوا 

  .)٣٩(قد نزلوا باعشيقا

وعرفت باعشيقا بكون سكانها خليط من أديان وقوميات وطوائف ومذاهب   

م في تآلف اخوي واجتماعي، فهناك المسيحيون الذين ورد مختلفة عاشت منذ القد

ذكرهم عند ياقوت الحموي بأنهم يشكلون أكثر سكان باعشيقا زيادة على وجود فئات 

، والحقيقة أن ياقوت الحموي لم يفَصل )٤٠(أخرى من السكان لم يتطرق إلى ذكرهم

يعود أصلها إلى مدينة بذكر الطوائف والمذاهب المسيحية التي سكنت باعشيقا والتي 

، وتألفت الطوائف المسيحية التي سكنت باعشيقا من السريان )٤١(تكريت

، ثم نجد أن االيزيدية بدأوا )٤٤(، واليعاقبة)٤٣(، والسريان الكاثوليك)٤٢(األرثوذكس

يشكلون األكثرية في باعشيقا فبالرغم من أن وجودهم قديم فيها بداللة وجود العديد 

 إال أن االيزيدية زادت –الذين سيأتي الحديث عنهم -م المعظمينمن مراقد شيوخه

وصوالً إلى القرن التاسع ) م١٤/هـ٨(أعدادهم في باعشيقا بفعل الهجرة منذ القرن 

، فضالً عن أننا نجد وجود للمسلمين في باعشيقا )٤٥(عشر وحتى الوقت الحاضر

جود لألكراد والشبك ، كذلك نالحظ و)٤٦(وبنسبة اقل من االيزيدية والمسيحيين

  .)٤٧(والتركمان في باعشيقا والمناطق المحيطة بها

واشتهر من أبناء باعشيقا الشيخ الزاهد أبي محمد الراذاني حسب ما ذكره   

، والراذاني نسبة إلى راذان وهي عدة )٤٨(ياقوت الحموي ممن توفوا في باعشيقا

ادة أكثر تفصيالً عن الشيخ مواضع منها راذان العراق وهنا يعطينا ياقوت الحموي م

المتقدم إذ ذكر لنا اسمه ممن نسب إلى راذان العراق قد ورد بصيغة أبو عبد اهللا 

ولعل هذا هو األصح  )٤٩()م١٠٨٧/هـ٤٨٠(محمد بن الحسن الراذاني المتوفى سنة 

زيادة على ذكره لسنة وفاة هذا الشيخ، وقبر الشيخ الراذاني من المراقد المقدسة 

 محمد نزار الدباغ. د. م
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يزيدية وله عيد يكون في باعشيقا في الجمعة األولى من نيسان وتسمى الئمة اال

جمعة الطواف يجتمع االيزيدية ويقيمون مهرجاناً شعبياً ليكون يوماً مشهوداً يقصده 

، وإنه من المزارات المعتبرة عند المسلمين )٥٠(الناس من الموصل والقرى المجاورة

اد والمتصوفة عند المسلمين ويعرف أيضا لكون أن الشيخ الراذاني كان من الزه

  .)٥١(قبره اليوم بالشيخ محمد

) الثالث عشر للميالد(وأشتهر من أبناء باعشيقا في القرن السابع للهجرة  

شمس الدين محمد بن يونس الباعشيقي ذكره ابن العبري غير مرة في تاريخه، 

  .)٥٢(موصلوزاد ابن الفوطي أن األمير المغولي سنداغو عينه حاكماً على ال

وتطالعنا شخصية ثالثة هو علي بن محمود بن إسماعيل بن فيض، أبو   

الحسن الباعشيقي وهو شيخ صالح ثقة وكان أبوه قاضياً رحل إلى بغداد في طلب 

  .)٥٣()م١٢٩٥/هـ٦٩٥(العلم ثم سافر إلى مصر وتوفي سنة 

 
يلها الزراعية وامتالكها لبساتين ممتدة تميزت باعشيقا بتنوع محاص  

، وأورد لنا ياقوت الحموي نصاً )٥٤(وأشجار مختلفة، فهي من اعمر قرى الموصل

لها نهر جار يسقي بساتينها وتدار به عدة أرحاء " مهماً عن زراعة باعشيقا قال 

ويشق النهر في وسط البلد والغالب على شجر بساتينها الزيتون والنخل ... 

 ولو أتينا إلى تجزئة هذا النص وتحليل مضامينه فنجد أن معظم ما )٥٥("رنجوالنا

أورده ياقوت الحموي يصدق اآلن على باعشيقا حالياً، فالنهر الذي أشار إليه ياقوت 

الحموي إنما هو عين ماء جارية تنبع من جبل باعشيقا وينحدر ماؤها فيدير أرحية 

عة الزيتون فهي ال زالت تشكل منذ القدم ، أما زرا)٥٦(ثم يسقي باعشيقا وزروعها

  .)٥٧(والى اآلن أهم ما تميزت به باعشيقا التي تكاد تكون في جملتها أشجار زيتون

وهناك مالحظة غريبة تفرض نفسها فيما يخص نص ياقوت الحموي   

المتقدم الذكر إذ يتكلم عن أشجار النخيل والنارنج التي كانت تنمو في باعشيقا إن 

لبيان المفصل صحيح فمعنى ذلك انه قد حصل تغير قريب جداً في مناخ كان هذا ا
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شمال العراق، ويمكن تحديد هذا التغير في درجات الحرارة حسب الدومنيكي بين 

ألنه في هذا العهد كانت أشجار النخيل القديمة قد ) م١٨- ١٣/هـ١٢- ٧(القرنين 

، أما أشجار )٥٨(ةاختفت من السالمية وهي من قرى شرقي الموصل على نهر دجل

  .)٥٩(النارنج فلم يعد لها اثر

كما تميزت باعشيقا بزراعة المشمش والعنب والبصل وهو مما انفرد به   

، زيادة على زراعة القطن فأنه يزرع في القرى التي يكثر فيها الماء )٦٠(العمري

يلوفر في ، وأشار القزويني إلى وجود عين الن)٦١(وعليه تعتمد الموصل اعتماداً كبيراً

وهي عين فوارة يجتمع فيها ماء كثير فينبت في ذلك " قرية زراعة قرب باعشيقا 

والحقيقة أن النيلوفر اسم فارسي معناه النيلي األجنحة وهو  )٦٢("الماء النيلوفر

 واالسم المتعارف N.Lotusالنبات المعروف في مصر بالبشنين، واسمه العلمي 

ء أخرى نوفر ونينوفر ولينوفر والعروس وجلجالن عليه اآلن هو اللوتس، وله أسما

وعلى رأي المقدسي  .)٦٤(، وهو نبات طيب الرائحة وهو مسكن للصداع)٦٣(مصري

الذي يذكره لسترانج عرفت باعشيقا بأنها تمتلك نبتة شافية للعقدة الدرنية السلية 

  .)٦٥(والبواسير عن هذا األخير) داء الخنزير(

عاتها المتعددة ولعل أشهرها صناعة زيت الزيتون وعِرفت باعشيقا بصنا  

، كذلك تميزت )٦٦(المستخرج من الزيتون الذي يكثر بكميات كبيرة في باعشيقا

، ونجد أن االرحية )٦٧(باعشيقا بصناعة الصابون المستخرج من الزيوت النباتية

حبوب ، وربما كانت هذه ال)٦٨(كانت شكلت مورداً اقتصادياً مهماً في طحن الحبوب

هي مما كان يأتي إلى باعشيقا من القرى المجاورة لطحنها بسبب توفر الرحى في 

كما شكل نبات النيلوفر دخالً مهماً لقرية باعشيقا وكان يضمنه العامل في . باعشيقا

، )وهي الثياب(، وكان في باعشيقا قيسارية اشتهرت بصناعة البز)٦٩(القرية بمال

، ومما اشتهرت به باعشيقا )٧٠(ي القرية يدوياًعن وجود منسوجات تحاك ف فضال

  .)٧١()الراشي(بأيضا صناعة عصير السمسم أو ما يسمى باللهجة العامية الموصلية 
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كانت باعشيقا قد تميزت بمعالمها العمرانية ) م١٣/هـ٧(في بداية القرن   

" ت الحموي ضمن سياق كالمه عن باعشيقا قالالمتنوعة في نص مهم أورده ياقو

ولها سوق كبير وفيه حمامات وقيسارية يباع فيها البز وبها ...وبها دار إمارة 

 ومن خالل )٧٢("جامع كبير حسن له منارة وبها قبر الشيخ أبي محمد الراذاني الزاهد

من هذا النص المهم نالحظ وجود شواهد عمرانية متميزة وتحمل طابع التنوع 

منشآت ذات طابع إداري وأخرى تؤدي وظيفة اقتصادية وخدمية وصوال إلى 

المنشآت الدينية، ولو وقفنا عند هذا النص بالتحليل والتدقيق لوجدنا أن باعشيقا 

كانت تمثل أهم قرية من أعمال نينوى إذ ضمت داراً لإلمارة تولى من خاللها نواب 

 قبل السلطة المركزية التي كانت تحكم ألمراء االتابكة تنظيم جباية األموال من

قبضتها على السكان عن طريق أولئك الموظفين وكذلك عن طريق رؤساء القرى 

، وقصر اإلمارة الذي ذكره ياقوت الحموي قد تخرب )٧٣(الذين كانوا يمثلونهم

وضاعت معالمه، وحسب الصوفي انه قد شيد على أرضه القصر المعروف اآلن 

 شريف بك، والذي يقع بالقرب منه الجامع الذي ذكره ياقوت بقصر عبداهللا بك آل

الحموي وعده كبيراً، وهو اآلن ال يعدو سوى مسجد صغير، ال منارة فيه، وفي 

مما يدل على أن الجامع كان على هذه ) ارض منارة(باعشيقا إلى اآلن ارض تسمى 

  .)٧٤(األرض

بضعة دكاكين صغيرة أما السوق والحمامات والقيسارية فلم يبق منها سوى   

، وفيما يتعلق بقبر الشيخ محمد )٧٥(تباع فيها بعض السلع والمنتجات المحلية

فال يزال قبره معروفاً في باعشيقا، وعليه قبة، والتي لم تزل قائمة، ويعد ) الراذاني(

  .)٧٦(قبره من اشهر المعابد عند االيزيدية

 زمانه من المسيحيين ورغم ذكر ياقوت الحموي أن أكثر سكان باعشيقا في  

إال انه لم يذكر لنا شيئاً عن كنائسهم، إال أن الشابشتي أسعفنا بإشارة وجيزة إلى 
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، وهي )٧٧(وجود كنيسة تدعى كنيسة ماراشموني، وكانت عامرة وتؤدى فيها الصالة

م، زيادة على هذا فيوجد في ١٨٩٠لليعاقبة وقد جددت هذه الكنيسة في سنة 

بالطاهرة القديمة وهي لليعاقبة أيضا تعود إلى منتصف القرن باعشيقا كنيسة تعرف 

التاسع عشر، وبنيت كنيسة أخرى تحمل نفس االسم وهي للسريان الكاثوليك، 

وتطالعنا كنيسة مار كوركيس القديمة التي كانت مشتركة بين السريان الكاثوليك 

  .)٧٨(واليعاقبة ولم يبق منها إال موقع صغير تعلوه قبة وتخص اليعاقبة

  الخاتمة 
مثلت باعشيقا بموقعها الجغرافي وحدة متميزة ساعد مناخها ووقوعها   

بلحف الجبل الذي يحمل اسمها على تميزها بتنوع الزراعات المختلفة مستفيدة من 

وجود مياه العيون التي ساعدت على نجاح الزراعة فيها ولعل أشهرها زراعة 

عشيقا بها منذ القدم وال زال، وأكتسبت الزيتون تلك الشجرة التي ارتبط ذكر با

باعشيقا شهرة واسعة في مجال الصناعة بسبب توفر المادة األولية أي الزيتون 

بالرغم من وجود محاصيل زراعية أخرى كالقطن، فظهرت لدينا صناعة الزيوت 

والصابون فضال عن صناعة المنسوجات اليدوية، وشكل سكانها تنوعاً متميزاً فكانت 

مت العديد من األديان والقوميات المتنوعة كااليزيدية والمسيحية واإلسالم قرية ض

زيادة على العديد من القوميات األخرى الموجودة بنسبة أقل، ورغم أن أغلب آثارها 

ومعالمها العمرانية التي قدمها لنا ياقوت الحموي قد زالت إال أنها ما تبقى منها 

  . جذورها التاريخية إلى عبق الماضي البعيديشهد على أصالة هذه القرية وامتداد
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 ٣٠٠خليل ألياس مراد، والكتاب يقع في : ممتاز خلّو، عرض : ألَّف هذا الكتاب )١( 

صفحة، وبواقع خمس فصول، إال أن الباحث لم يجد في هذا العرض شيئاً عن 

ينظر الموقع االلكتروني . بع المعلومات النشرية للكتاب من رقم الطبعة وسنة ومكان الط

 :www.bahzani.net 

شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي المعروف بياقوت الحموي، معجم  )٢(

 ؛ ونقل عنه النص نفسه صفي ٣٢٤، ص١، ج)١٩٧٧بيروت، دار صادر،(البلدان، 

األمكنة والبقاع، الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، مراصد اإلطالع على أسماء 

، ص ١، مج )١٩٩٢، بيروت، دار الجيل، ١ط(علي محمد البجاوي، : تحقيق وتعليق 

١٥٤. 

، ص )١٩٥٥بغداد، مطبعة شفيق، (روفائيل بابو إسحاق، مدارس العراق قبل اإلسالم،  )٣(

 .من الصفحة األخيرة ) ٦( وهامش ١٢٨-١٢٧

م، .د(أصول أسماء األمكنة العراقية، بشير فرنسيس و كوركيس عواد، نبذ تاريخية في  )٤(

 أثرية في شرق - تاريخية -؛ كوركيس عواد، تحقيقات بلدانية ٢٥٤، ص )ت.د

؛ جان موريس فييه الدومنيكي، ١٠، ص )١٩٦١بغداد، مطبعة الرابطة، (الموصل، 

لويس قصاب : ، ترجمة - مساهمة في الدراسات الجغرافية والتاريخية–آشور المسيحية 

 .  ٤١، ص ٢، ج )الكتاب قيد الطبع(رجيس ألطوني و فداء ككي الدومنيكية، و يوسف ج

 .٤٤، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٥(

الموصل، المكتب االستشاري لنظم (عماد غانم الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى،  )٦(

  .١٦٣، ص )١٩٩٩المعلومات والحاسبات االلكترونية، جامعة الموصل، 

؛ حبيب يوحنا ١٠ أثرية في شرق الموصل، ص -  تاريخية -د، تحقيقات بلدانية عوا )٧(

 على الموقع ٦، ص )٢٠٠٤م، .د(ساندييكو، سهل نينوى دراسة تاريخية وبلدانية، 

  :االلكتروني 

pdf.ninveh/pdf/com.karemlash.www://http  
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: اسين خير اهللا الخطيب العمري، منية األدباء في تاريخ الموصل الحدباء، تحقيق ي   )٨(

جامعة /،الموصل،دار ابن األثير للطباعة والنشر٢ط(سعيد الديوه جي، 

) ١(وهامش٤٢، ٤٠، ص ٢؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١١٧،ص)٢٠٠٩الموصل،

 أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية - من الصفحة األخيرة؛ عواد، تحقيقات بلدانية 

؛عامر ٢٥٤؛ فرنسيس و عواد، نبذ تاريخية في أصول أسماء األمكنة العراقية، ص ١٠

الموصل،دار ابن (سليمان وآخرون، محافظة نينوى بين الماضي والحاضر، 

؛ عبد الجبار محمد جرجيس، دليل الموصل العام، ١٦٩،ص)١٩٨٦األثير،

 الموسوعة –في ويكابيديا ) بعشيقة(؛ مادة ١٣٩،صى)١٩٧٥الموصل،مطابع الجمهور،(

  www.ar.wikipedia.org: الحرة على الموقع االلكتروني 

 .١٠ أثرية في شرق الموصل، ص -  تاريخية -عواد، تحقيقات بلدانية  )٩(

 ).١( هامش ٤٢، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )١٠(

وطة تاريخ األزمنة، ترجمة غريغوريوس أبو الفرج المعروف بابن العبري،مخط )١١(

، القاهرة، ١ط(شادية توفيق حافظ، مراجعة السباعي محمد السباعي،: ودراسة وتقديم 

 ؛ عماد عبد السالم رؤوف، الموصل في ٣١١،ص)٢٠٠٧المركز القومي للترجمة، 

، ٣٤٣، ص )١٩٧٥النجف، مطبعة اآلداب، (،- فترة الحكم المحلي–العهد العثماني 

٥٤٦. 

 .٤٠، ص ٢نيكي، آشور المسيحية، ج الدوم )١٢(

علي : أبي زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم األزدي، تاريخ الموصل، تحقيق  )١٣(

؛ يوسف جرجيس ألطوني، أعمال ١٣١، ٩٦، ٩٤، ص ٢، ج )١٩٦٧القاهرة، (حبيبة، 

مركز دراسات (نينوى في شرق الموصل خالل العصور اإلسالمية، بحث مودع في 

 .٨، ٦، ص )٢٠٠٩جامعة الموصل، /الموصل

، ١ ؛ البغدادي، مراصد اإلطالع، مج ٣٢٤، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )١٤(

من الصفحة ) ١(وهامش ٤٢-٤٠، ص ٢؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١٥٤ص 

 .١٠ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية -األخيرة ؛ عواد، تحقيقات بلدانية 
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ليدن،مطبعة (مد المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، محمد بن اح )١٥(

 ؛ ٣٢٤، ص١ ؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١٤٧-١٤٦،ص)١٩٠٦بريل،

 -  تاريخية -؛ عواد، تحقيقات بلدانية ١٥٤، ص ١البغدادي، مراصد اإلطالع، مج 

ء ؛ فرنسيس و عواد، نبذ تاريخية في أصول أسما١٠أثرية في شرق الموصل، ص 

 يتناول صفة العراق – ؛ كي لسترانج، بلدان الخالفة الشرقية ٢٥٤األمكنة العراقية، ص 

، نقله -والجزيرة وإيران وأقاليم آسيه الوسطى منذ الفتح اإلسالمي حتى أيام تيمور 

بشير فرنسيس : للعربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه 

؛ احمد ) ١٦( هامش ١١٩،ص)١٩٥٤د، مطبعة الرابطة، بغدا(وكوركيس عواد، 

الصوفي، خطط الموصل، يبحث في الحياة االجتماعية واالقتصادية ونواحي الموصل 

 ؛ يوسف جرجيس ١٠١، ص ٢، ج )١٩٥٣الموصل، مطبعة االتحاد الجديدة، (القديمة، 

حث مودع في ، ب- دراسة تحليلية في معجم البلدان –ألطوني، أعمال الموصل ونواحيها 

  .٧، ص )٢٠٠٣جامعة الموصل، /مركز دراسات الموصل(

؛ حكيم احمد خوشناو، الكورد وبالدهم ٣٢٤، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )١٦(

، دمشق، دار ١ط(م، ١٢٢٩-٨٤٦/هـ٦٢٦-٢٣٢عند البلدانيين والرحالة المسلمين 

 .١٨٨، ص )٢٠٠٩الزمان، 

 .٤٢، ص ٢ج الدومنيكي، آشور المسيحية،  )١٧(

 .١٤٦المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص  )١٨(

البريد يعادل أربعة فراسخ ويساوي ذكر ياقوت الحموي أن كل ما بين المنزلين بريد، و )١٩(

 ؛ فالتر هنتس، المكاييل ٣٥، ص ١معجم البلدان، ج : ينظر . كيلومتراً ) ٢٤(

عمان، (كامل العسلي، : ظام المتري، ترجمة واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في الن

 .٨٢، ص )١٩٧٠منشورات الجامعة األردنية، 

 .٣٢٤، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٢٠(

سمي فرسخاً ألنه إذا مشى صاحبه استراح وجلس، " ذكر ياقوت الحموي أن الفرسخ  )٢١(

، ص ١عجم البلدان، ج ينظر م.كيلومتر ) ٦(والفرسخ يعادل ثالثة أميال وهي تساوي 

 .٩٤ ؛ هنتس، المكاييل واألوزان اإلسالمية، ص ٣٦ – ٣٥
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 .٤٠، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٢٢(

 .٢٧، ١١ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية -عواد، تحقيقات بلدانية  )٢٣(

ر غير زياد رشيد ألياس حسن، منطقة بعشيقة دراسة جيومورفولوجية، رسالة ماجستي )٢٤(

 .١، ص ٢٠٠١منشورة، قسم الجغرافيا، كلية التربية، جامعة الموصل، 

 .١٠١، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج  )٢٥(

 ؛ سليمان ١٠ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية -عواد، تحقيقات بلدانية  )٢٦(

 ؛ جرجيس، دليل الموصل ١٦٩وآخرون، محافظة نينوى بين الماضي والحاضر، ص 

، بغداد، ١ط( ؛ عبد الرزاق الحسني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ١٣٩العام، ص 

؛ طه باقر وفؤاد سفر، المرشد إلى مواطن اآلثار ١٤١، ص )١٩٣٠مطبعة النجاح، 

، القسم )١٩٦٦بغداد، دار الجمهورية، ( الموصل، – الرحلة الثالثة بغداد –والحضارة 

 ؛ ساندييكو، سهل نينوى ٤٠، ص ٢ج  ؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ٣٨الثالث، ص 

  : ، على الموقع االلكتروني ٦دراسة تاريخية بلدانية، ص 

pdf.ninveh/pdf/com.karemlash.www://http  

:  الموسوعة الحرة على الموقع االلكتروني –في ويكابيديا ) بعشيقة(مادة  )٧٢(

org.wikipedia.ar.www الموسوعة الحرة على –في ويكابيديا ) سهل نينوى( ؛ مادة 

 –في ويكابيديا ) الحمدانية( ؛ مادة org.wikipedia.ar.www: الموقع االلكتروني 

  org.wikipedia.ar.www: اللكتروني الموسوعة الحرة على الموقع ا

؛الحسني، موجز ١١٧؛ العمري، منية األدباء، ص ٣٢٥، ص١معجم البلدان، ج: ينظر )٢٨(

 .٤٧- ٤٦، ص ٢؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١٤١تاريخ البلدان العراقية، ص 

 .١٠٢، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج  )٢٩(

  .٤٦، ص ٢ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٣٠(

 .١٤١ الحسني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ص  )٣١(

؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني، آثار ١٣٥، ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  )٣٢(

 ؛ عبد ٣٨٣، ص )١٩٦٠بيروت، دار صادر ودار بيروت، (البالد وأخبار العباد، 

، الموصل، مديرية ١ط(احمد السلمان، الموصل في العهدين الراشدي واألموي، الماجود 
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 .١٨٨والمسلمين، ص 

 .من نفس الصفحة ) ٢(وهامش ١٣٣العمري، منية األدباء، ص  )٣٣(

؛ ١٣٩ ؛ العمري، منية األدباء، ص٢٦٧، ص ٤ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٣٤(

 .١٠٣، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج 

 .٢٦٧، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  )٣٥(

 ).٥( هامش ١٣٩العمري، منية األدباء، ص  )٣٦(
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 -  الرحلة الثالثة بغداد– ؛ باقر وسفر، المرشد إلى مواطن اآلثار والحضارة ١٠١

؛الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ص ٣٩ – ٣٨الموصل، القسم الثالث، ص 

 Directorate General of Antiquities , Mosul and its Neighbouring؛١٦٤

District A Short Guide for Visitors , (Baghdad, the Government 

press, 1943), p.18.  

 ؛ عز الدين أبي الحسن علي بن ١٣١، ٩٦، ٩٤، ص ٢األزدي، تاريخ الموصل، ج  )٣٩(

: محمد بن األثير الجزري الشهير بابن األثير، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه 

  .٣٦٩، ص ٦، ج )٢٠٠٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ٤ط( محمد يوسف الدقاق، 

 .٣٢٥، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٤٠(

؛ جان موريس فييه الدومنيكي، اآلثار ٤١، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٤١(

البير أبونا، : نجيب قاقو، راجعه ونقحه وصححه : المسيحية في الموصل، ترجمة 

 ) .٣(هامش٣٣، ص )٢٠٠٠فير، بغداد، مطبعة الس(

  .١٦٤الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ص  )٤٢(

؛ رؤوف، الموصل في العهد العثماني، ٤٦-٤٥، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٤٣(

  .١٦٤؛ الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ٣٤٣ص 

 .٤٦-٤٥، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج  )٤٤(
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، ص ٢ ؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١٠٢، ص ٢ط الموصل، ج الصوفي، خط )٤٥(

 ؛ ٢٥٤ ؛ فرنسيس و عواد، نبذ تاريخية في أصول أسماء األمكنة العراقية، ص ٤٢

؛ الربيعي، موجز ١٢ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية - عواد، تحقيقات بلدانية 

  .١٦٤تاريخ أهالي نينوى، ص 

 ؛ الدومنيكي، ١٠ أثرية في شرق الموصل، ص -  تاريخية - عواد، تحقيقات بلدانية )٤٦(

؛ فرنسيس و عواد، نبذ تاريخية في أصول أسماء ٤٢، ص ٢آشور المسيحية، ج 

 ؛ الربيعي، ١٠٢، ص ٢ ؛ الصوفي، خطط الموصل، ج ٢٥٤األمكنة العراقية، ص 

  .١٦٤موجز تاريخ أهالي نينوى، ص 

: وسوعة الحرة على الموقع االلكتروني  الم–في ويكابيديا ) بعشيقة(مادة  )٤٧(

org.wikipedia.ar.www 

 .٣٢٥، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٤٨(

 .١٣، ص ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  )٤٩(

سعيد : ه احمد الخياط الموصلي، ترجمة األولياء في الموصل الحدباء، حققه ونشر )٥٠(

؛ العمري، ) ١( هامش ١١٠، ص )١٩٦٦الموصل، مطبعة الجمهورية، (الديوه جي، 

؛  ١٠٢، ص ٢؛ الصوفي، خطط الموصل، ج ) ٢( هامش ١١٧منية األدباء، ص 

 .٤٢، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج 

 ؛ عباس ١١١-١١٠الخياط الموصلي، ترجمة األولياء في الموصل الحدباء ص  )٥١(

؛ عواد، ١٤٩-١٤٨، ص )١٩٥٣بغداد، (ي، تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم، العزاو

 .١٢ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية -تحقيقات بلدانية 

غريغوريوس أبي الفرج المعروف بابن العبري، تاريخ مختصر الدول، وقف على  )٥٢(

لرائد العربي، لبنان، الحازمية، دار ا(أنطوان صالحاني اليسوعي، : تصحيحه وفهرسته 

؛ كمال ١٤٨؛ ابن العبري، مخطوطة تاريخ األزمنة، ص ٤٩٦-٤٩٥، ص )١٩٨٣

الدين عبد الرزاق بن احمد الشيباني المعروف بإبن الفوطي، كتاب الحوادث لمؤلف من 

القرن الثامن الهجري وهو الكتاب المسمى وهماً بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة 
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بشار عواد معروف : ققه وضبطه وضبط نصه وعلق عليه والمنسوب البن الفوطي، ح

 .٣٧٨، ص )١٩٩٧، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ١ط(و عماد عبد السالم رؤوف، 

شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق  )٥٣(

 .٢٤٠، ص ٥٢، ج )١٩٨٧كتاب العربي، بيروت، دار ال( عمر عبد السالم تدمري، : 

 ) .١٦( هامش ١١٨لسترانج، بلدان الخالفة الشرقية، ص  )٥٤(

 .٣٢٥-٣٢٤، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٥٥(

، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج ؛ ١٥٤، ص ١البغدادي، مراصد االطالع، مج  )٥٦(

 ؛١١ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية - ؛ عواد، تحقيقات بلدانية ١٠١

 .٤٢، ص٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج 

 ؛ ٢٥٤فرنسيس و عواد، نبذ تاريخية في أصول أسماء األمكنة العراقية، ص  )٥٧(

، ص ٢؛، الصوفي، خطط الموصل، ج ٤٣، ص ٢الدومنيكي، آشور المسيحية، ج 

 .١١ أثرية في شرق الموصل، ص - تاريخية -  ؛ عواد، تحقيقات بلدانية ١٠١

 وهامش ٤٣، ص ٢ ؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١٣٣ية األدباء، صالعمري، من )٥٨(

، ص ٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج : من نفس الصفحة، وعن السالمية ينظر ) ٤(

٢٣٤. 

 أثرية -  تاريخية -؛ عواد، تحقيقات بلدانية ١٠١، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج  )٥٩(

 .١١في شرق الموصل، ص 

 .من نفس الصفحة ) ٣(وهامش ١١٧األدباء، ص العمري، منية  )٦٠(

روفائيل بيداويد، : دومنيكو النزا، الموصل في القرن الثامن عشر، عربه عن االيطالية  )٦١(

  .١٦، ص )١٩٥٣، الموصل،المطبعة الشرقية الحديثة، ٢ط(

 .٣٨٣القزويني، آثار البالد وأخبار العباد، ص )٦٢(

والهامش التوضيحي ١٠٦الراشدي واألموي، ص السلمان، الموصل في العهدين  )٦٣(

 Ahmed Issa , Dictionnaire Desمن نفس الصفحة ؛ (*) المشار له بعالمة 

Noms Des Plantes , (edit.2 , Beirut ,dar al-Raed-Alarabi,1981) , 

p.125.  
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ه زكريا بن محمد بن محمود القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، قدم ل )٦٤(

 .٣٣٤، ص )١٩٧٨، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ٣ط(فاروق سعد، : 

؛ لسترانج، بلدان الخالفة ١٤٧-١٤٦المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص  )٦٥(

 .٤٣، ص ٢؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١١٩- ١١٨الشرقية، ص 

ر، المرشد إلى مواطن ؛ باقر وسف١٤١ الحسني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ص )٦٦(

 ؛ الربيعي، ٣٩ الموصل، القسم الثالث، ص -  الرحلة الثالثة بغداد–اآلثار والحضارة 

؛ وحول بيان دور زيت الزيتون في الصناعات ١٦٤موجز تاريخ أهالي نينوى، ص 

  : الغذائية مع التعريف بفوائده ينظر 

Grigg, David, Olive oil, the Mediterranean and the world , Geo Journal 

,Volume: 53 Issue: 2 , 2001 , Provider: Kluwer Publisher: Kluwer , p163.  

 www.ivsl.org: على موقع المكتبة االفتراضية العلمية العراقية 

؛ الحسني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ٣٩الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ص  )٦٧(

 -  الرحلة الثالثة بغداد–ن اآلثار والحضارة ؛ باقر وسفر، المرشد إلى مواط١٤١ص 

 .٣٩الموصل، القسم الثالث، ص 

؛ العمري، منية األدباء، ص ٣٢٥-٣٢٤، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٦٨(

 أثرية في - تاريخية -من نفس الصفحة ؛ عواد، تحقيقات بلدانية ) ١(وهامش ١١٧

 .٤٢، ص٢ة، ج ؛  الدومنيكي، آشور المسيحي١١شرق الموصل، ص 

 .٣٨٣القزويني، آثار البالد وأخبار العباد، ص )٦٩(

؛ رؤوف، الموصل في العهد العثماني، ص ١٠٢، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج  )٧٠(

مجد الدين : ؛ والبز هي الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته الِبزازة، ينظر٢٨٧-٢٨٦

أبو الوفا نصر : ، قدم له وعلق حواشيه محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط

؛ ٥٢٧، ص )٢٠٠٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ٣ط(الهوريني المصري الشافعي، 

، بيروت، ١ط(محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، 

 .٩٠-٨٩، )١٩٩٣دار الشروق، 

  .١٦٤الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ص  )٧١(
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؛ يوسف جرجيس ألطوني، ريف الموصل ٣٢٥-٣٢٤، ص١معجم البلدان، ج: ينظر )٧٢(

 دراسة تحليلية في معجم البلدان، مجلة المورد، مج –في مشاهدات ياقوت الحموي 

 .٥٢،ص)١٩٨٩بغداد،(، ٤،ع ٨٩

  .٧ألطوني، أعمال الموصل ونواحيها، ص )٧٣(

لصفحة ؛ الصوفي، خطط من نفس ا) ١(وهامش ١١٧العمري، منية األدباء، ص  )٧٤(

؛الدومنيكي، ١٦٤ ؛ الربيعي، موجز تاريخ أهالي نينوى، ص ١٠٢، ص ٢الموصل، ج 

 .٤٢، ص٢آشور المسيحية، ج 

 .١٠٢، ص ٢؛ الصوفي، خطط الموصل، ج ١١٧العمري، منية األدباء، ص )٧٥(

من نفس الصفحة ؛ الخياط الموصلي، ) ٢(وهامش ١١٧ العمري، منية األدباء، ص )٧٦(

من نفس الصفحة؛ ) ١( وهامش ١١٠رجمة األولياء في الموصل الحدباء، ص ت

 .٤٢، ص٢؛ الدومنيكي، آشور المسيحية، ج ١٠٢، ص ٢الصوفي، خطط الموصل، ج 

كوركيس عواد، : أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي، الديارات، تحقيق  )٧٧(

 .٣٥٥، ص )١٩٦٦، بغداد، مطبعة المعارف، ٢ط(

  .٤٦-٤٥، ص ٢لدومنيكي، آشور المسيحية، ج ا )٧٨(
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٣/٢٠١٣  ٢٠/١/٢٠١٣  
 

 
 هو الكشف عن المضمون الديني لبعض طرائق العالج         إن الهدف من البحث     

الشعبي، من خالل التوصل إلى األسباب الدينية التي تدفع أفراد المجتمع لإلفادة مـن       

  .بعض طرائق العالج الشعبي

ـ        فرداً من المستفيدين من    ) ٦٠(وقد تكون البحث من عينة قصدية تمثلت ب

ل، وأستخدم الباحث االستبيان كـأداة      العالج الشعبي الديني من مجتمع مدينة الموص      

رئيسة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحـث، فـضالً عـن المقابلـة              

وتم اعتماد النـسبة المئويـة والوسـط        والمالحظة البسيطة والمالحظة بالمشاركة،     

  .الحسابي واالنحراف المعياري والوزن الرياضي كوسائل إحصائية في البحث

 البحث أن ما يدفع أفراد العينة لإلفادة من طرائـق العـالج             وأظهرت نتائج   

الشعبي كالحجامة والعزامة واالكتواء، هو وجود كثيٍر من األحاديث النبوية الشريفة           

التي تحث عليها كطريقة عالجية كالِحجامة مثالً، وشـعور المـستفيد مـن العـالج               

من القرآن الكريم كالعزامة أو     الشعبي براحة نفسية تجاهها ألنها تعاِلج بآياٍت وسوٍر         

                                         
جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/  مدرس. 
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الرقية الشرعية مثالً، فضالً عن أن الناس يرون أن بعض طرائق العـالج الـشعبي               

  .الديني لها القدرة على التعامل مع قضايا التلبس والسحر

The Religious Perspective of Some Methods of Folk 
Medicine in Mosul 

A Socio-anthropologic Study 
Abstract: 

The research aims at detecting a religious content of 

some folk treatment methods, by revealing the religious 

reasons that persuading  the society's individual's to make use 

of some methods of folk treatment. 

The sample was on purpose, and involved (60) person 

how benefit from the religious or spiritual folk remedy in 

Mosul city, and the researcher uses questionnaire as a principal 

instrument in collecting data and information that related to 

the society of the Mosul city , in addition to interview, and 

simple and complex observation . The researcher also uses 

percentage, arithmetical mean, standard deviation, and 
mathematical weight, as statistical means. 

The research found out that there are many religious 

reasons that stimulate patients to take advantage of some 

methods of folk medicine such as cupping, amulet (Ruqyah) 

and cauterization, because there are a recommendations in the 

Hadith encouraging   the sample to use this methods. So, some 

of the sample's individuals feel relaxation. Others also saw  that 
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some religious folk remedy methods have the ability to deal 

with cases like mass (by Satan or jinn ), magic. 

 

 اكتشاف في ويرغب ويبحث يتطلع وهو األرض وجه على حياته اإلنسان بدأ

 الحلول جادإي وحاول واألحسن األفضل نحو والتطور بالتقدم عالقة ماله كل وإيجاد

 اإلنساني النوع على بدورها وتؤثر حياته وتعترض تواجهه كانت التي للمشاكل

 عقليته يسخِّر كان أنه إذ جداً كبيرة تحديات بمثابة تواجهه التي المشاكل وكانت

 المشاكل هذه أهم إحدى ولعل التحديات وتلك المشاكل تلك لمواجهة وقدرته وإمكانيته

 سعى فقد لذلك الوجود في بقائه إمكانية ويهدد اإلنسان ةصح يهدد الذي) المرض(

 اكتشاف بحسب عديدة بأشكال العالج فكان ،)صحته أي (عليها للحفاظ اإلنسان

  .تفكيره وتعقيد وبساطة عقليته طبيعة وبحسب له اإلنسان

 وتطور التكنولوجي، والتقدم التطور مرحلة اإلنسانية المجتمعات دخول ومع

 الشعبية (العالجية والوسائل األساليب تطورت المتاحة، واإلمكانيات اإلنساني الفكر

 والطبيعية البيئية الظروف لتتحدى اليوم إليه وصلت ما إلى وصلت التي) والرسمية

 وكان المرض من التخلص هو واحد هدف لها وليكون واألساليب الطرائق وبشتى

 العزامة الِحجامة، (وهي الغيبي أو الروحي الشعبي العالج طرائق بعض ضمنها من

 للوسائل والتكنولوجي العلمي التقدم من الرغم فعلى ،)االكتواء أو الكي الرقية، أو

 زالت وال بقيت الروحي الشعبي الطب طرائق أن إال الحديثة والطبية العالجية

 من العديد عالج في العالجية فعاليتها لثبوت هذا يومنا حتى مجتمعنا في تستخدم

 نبوية أحاديث في ذُِكرت ألنها لها المعطاة الدينية لمضامينها أو المرضية الحاالت

 والنفسية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية بالجوانب تتعلق ألمور أو شريفة

 والمهمة األساسية النقاط عن للكشف بحثنا في الجوانب هذه فتناولنا للمجتمع

  .المدروسة للظاهرة
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 البحث مشكلة تحديد األول المبحث تناول حث،مبا خمسة من البحث تكون 

 الِحجامة، الشعبي، الطب (ومفاهيمه البحث مصطلحات تحديد وكذلك وأهدافه وأهميته

 التاريخية البدايات الثاني المبحث وتناول ،)االكتواء أو الكي الرقية، أو العزامة

 اإلنسان معها تعامل وكيف اإلنسانية المجتمعات في الروحي الشعبي العالج لطرائق

 وما الغيبي، أو الروحي العالج طرائق مع اإلسالمي الدين تعامل كان وكيف البدائي،

 تضمن فقد الثالث المبحث أما الحاضر، الوقت في العالجية الطرائق هذه إليه وصلت

 والوسائل ومجاالته وأدواته وعينته البحث منهج(بـ المتمثلة البحث منهجية

 العمل معطيات تحليل الرابع المبحث تناول بينما ،)يهف المستخدمة اإلحصائية

 الخامس المبحث انفرد فيما اجتماعية، أو وعامة أولية بيانات من فيه بما الميداني

 من مجموعة وضعت ثم ميدانياً البحث إليها توصل التي النتائج وتحليل بعرض

  .البحث هوامش وأخيراً النتائج، تلك ضوء في والمقترحات التوصيات

 
 

إن المرض هو أحد التحديات الكبيرة التي واجهت اإلنسان منذ بداية الحياة              

البدائية البسيطة وحتى يومنا هذا، وعندما بحث اإلنـسان البـدائي عـن مـسببات               

 تنقم علـى    المرض ربطها في البداية بأرواح الخوارق واألبطال وقوى الطبيعة بأنها         

بني البشر فتُنِزل بهم المرض كعقاٍب لهم، وعندما أراد إيجاد الحل العالجي وجـد أن         

المعبد هو المكان المناسب برأيه إلنقاذ المرضى والمصابين وعالجهم، إذ أن الكاهن            

بنظر اإلنسان البدائي هو الوسيط بين اآللهة والبشر، وهكذا كانـت بدايـة النظـرة               

  .فية عالجهالغيبية للمرض وكي

بعد ذلك اختلطت التصورات لدى اإلنـسان عـن األمـراض واإلصـابات،               

واختلطت معها الطرائق العالجية بالتجربة والتكرار تارةً وبالـسحر والـدجل تـارةً             

أخرى، فتَكَونت لدى الفرد صوراً عديدة للعالج، منها ما يرتبط بالنظرة الغيبيـة لـه          

عالجية، ومنها ما يرتبط بما هو متوفر لـه مـن           تجاه المرض واعتقاده بالطريقة ال    
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حلول عالجية أثبتت كفاءتها أو على األقل أصاب جزء منهـا فـي عـالج الحالـة                 

المرضية، والتعامل مع هذا األمر بالتأكيد يعود إلى طبيعة عقلية اإلنسان وبـساطتها             

رهـا  أو تعقيدها، وبخاصة بعد مرور المجتمعات اإلنسانية بمراحل معقـدة تركـت أث     

التطوري في كل شيء وصل إلينا بشكله الحالي الموجود في مجتمعاتنا بما في ذلـك         

  .موضوع بحثنا-الطب

وبعد ظهور اإلسالم اتخذت بعض طرائق الطب الشعبي في المجتمعات 

اإلسالمية تحديداً مسلكاً دينياً مأخوذاً من القرآن والسنّة النبوية الشريفة وهذه 

والكي والِحجامة، فقد أشارت األحاديث ) لرقية الشرعيةا(الطرائق هي العزامة 

النبوية الشريفة إليها كعالٍج شاٍف لألمراض فضالً عن أن بعضها كالعزامة مثالً 

) العسل والحبة السوداء(مرتبطة بقراءة اآليات القرآنية، وال بد من اإلشارة إلى أن 

، لذكرها في القرآن الكريم تُعد أيضاً من السبل الدوائية التي تأخذ منحى دينياً

واألحاديث النبوية الشريفة، وتمسك أغلب أفراد المجتمع بهذه الطرائق العالجية إنما 

يعكس النظرة الدينية لهم تجاهها، ليعكس عالجاً نفسياً رسخته تلك المعتقدات التي 

  .توارثوها واكتسبوها ممن سبقهم

من تقدم في استخدام ومع تطور الطب ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم 

الوسائل واألساليب العالجية الحديثة التي أفرزتها التكنولوجيا، إال أن العديد من 

المجتمعات لم تترك االهتمام بتلك الطرائق العالجية الشعبية، بل استمر وجود عالج 

األمراض بالعزامة والِحجامة والكي اعتقاداً من أفراد المجتمع بأنها تشفيهم أو على 

قل تساعد في شفائهم من أمراضهم، فما هي مجموعة المسببات التي تقف خلف األ

هذا االستمرار؟، وما هو نوع األهمية التي يعطيها أفراد المجتمع لهذه الطرائق 

العالجية؟، وهل أن التصور ضمن هذا النوع من الطرائق العالجية يخضع ألسباب 

...  االعتقاد واالهتمام الديني بها؟ونتائج علمية مدروسة أثبتت نجاحها أم أنه يعكس

  .فضالً عن تساؤالت أخرى تكشف عن المحتوى الديني للظاهرة موضوع البحث
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 االمتداد التاريخي لطرائق الطب الشعبي التي رافقت اإلنسان منذ الِقدم واستمرت -أ

  .عبر مراحل زمنية متعاقبة لتبقى في مجتمعاتنا حتى يومنا هذا

 األهمية الدينية لبعض طرائق العالج الشعبي بخاصة وأن بعض الطرائق - ب

كالِحجامة والعزامة واالكتواء كانت شائعة مع بدايات ظهور الدين اإلسالمي أو قبله 

  .مع نهيه عن االكتواء

 االهتمام الكبير الذي تحظى به بعض طرائق الطب الشعبي في هذه األيام من ِقبل - ج

  .لى الرغم من تقدم وسائل وأساليب الطب الحديثأفراد المجتمع، ع

 محاولة تكوين صورة عن جوانب ظاهرة الطب الشعبي اقتصادياً واجتماعياً -د

وثقافياً ودينياً من خالل ما تخرج به من تصورات عن كيفية تعامل أفراد المجتمع 

  .مع هذه األساليب العالجية

 
امين العامة لبعض طرائق الطب الشعبي والتركيز  الكشف عن الخصائص والمض-أ

  .على طرائق العالج الشعبي الروحي منها

 معرفة األسباب والعوامل الدينية التي تدفع األفراد في مجتمع البحث إلى - ب

  .االهتمام بالطب الشعبي أو بعض طرائقه العالجية

 
 

ب بصورة عامة هو علم وفن يعنـى بدراسـة األمـراض ومعالجتهـا              الط

على المعرفة المكتسبة مـن خـالل الدراسـة     ، فهو علم ألنه مبني)١(والوقاية منها

طبيق األطباء البارعين والعاملين     ت والتجريب الدقيق، وهو فن ألنه يعتمد على كيفية       

لمرضى، وتـشمل أهـداف     اآلخرين في مجال الطب هذه المعرفة حين يتعاملون مع ا         

الطب إنقاذ األرواح وعالج المرضى، ولهذا السبب يعد الطب منذ أمد بعيد من أكثـر              
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، أما الطب الشعبي فإنه يندرج تحـت تـسميات عديـدة يفـسرها              )٢(المهن احتراماً 

المستخدمون والمستفيدون بحسب المعنى الذي يمكن إعطاؤه للمصطلح كالتقليدي أو        

يلي، وتشير جميـع هـذه التـسميات إلـى الطـب الـشعبي معنـى          البديل أو التكم  

مجموعة من العالجات التي تكمن      ، ويمكن تعريف الطب الشعبي على أنه      )٣(ومضموناً

خلفها تجارب ومعارف الشعوب، والتي استطاعت أن تحافظ على مكانها على الرغم            

الجي الذي يتبعـه    ، والطب الشعبي هو األسلوب الع     )٤(من االكتشافات الطبية الحديثة   

الناس باالعتماد على السلَف وخزين الموروث االجتماعي في مجال الصحة والمرض           

، وللطب الشعبي ثالثة أشـكال  )٥(دون االعتماد على الناحية العلمية الطبية في العالج  

وسيتناول هذا البحث نـوع الطـب        ،)٦()الدوائي، الجراحي، الروحي أو الغيبي    (هي  

العزامة أو االسترقاء، الِحجامة، العالج    ( الغيبي وطرائقه العالجية     الشعبي الروحي أو  

، الذي ينظر إلى المرض وأسبابه مـن زاويـة الثقافـة الدينيـة              )بالكي أو االكتواء  

، إذ أن الطب في هذا      )٧(واالجتماعية الشعبية التي تختلف عن الرؤية الطبية الحديثة       

  .)٨(النوع يعتمد على فلسفة اإليمان واالعتقاد

ظاهرة تضم مجموعة من : ويمكن تعريف الطب الشعبي إجرائياً بأنه

المعتقدات واألفكار المرتبطة بثقافة عدد من أفراد المجتمع الموصلي الدينية 

واالجتماعية، إلى جانب الممارسات المادية والطرائق العالجية للظاهرة والمكتشفة 

  .والمرضعبر التجارب العديدة والمتكررة في مجال الصحة 

 
ال بد لنا من إعطاء تعريف أو توضيح مفهـومي أو اصـطالحي للطرائـق                 

  -:العالجية التي تعد ضمن أساليب العالج الشعبي الدينية أو الروحية وكما يأتي

 
طريقة عالجيـة   ، وهي   )١٠(، وهي العوذة وهي الوقاية    )٩(العزامة هي الرقية    

تتم بواسطة رجل أو امرأة من الطيبين المشهود لهم بحسن الخلق وسالمة الـسيرة              

بتالوة آيـاٍت مـن     ) رجل أو امرأة  (، إذ يقوم المعزم     )١١(وطيب األخالق في مجتمعهم   
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 مـن  صـح  ومما القرآن من الشفاء لطلب الدعاء من يقرأ ما أو ،)١٢(القرآن الكريم 

على المريض أو المصاب مباشرةً بحضور أحد أقرباء المـريض،           ،)١٣(النبوية السنّة

، أو  )١٤()قطعة من مالبسه أو منديله أو ما شابه ذلك        (أو على شيء يخص المريض      

  .)١٥(على ماٍء أو طعاٍم خاص للمريض ليشربه ويأكله

وإلى جانب وجود الرقية الشرعية ووجود البيوت واُألسر المعروفة بالعزامة            

، ال بد من اإلشارة إلى وجود الرقى والتعازيم التي تنطـوي            )١٦(آن الكريم بآيات القر 

، والتي من شأنها استخدام أدوات غير شرعية للقيام بـالتعزيم           )١٧(تحت عالم السحر  

  .)١٨(أو الرقية وإيهام المريض بجدواها العالجية

 
ب الشعبي وهما  تدخل هذه الطريقة العالجية تحت إطار نوعين من أنواع الط         

ولكنها على األعم تضم مجموعة مـن الممارسـات         ) الجراحي والروحي أو الغيبي   (

، وكان للدين اإلسالمي دور فـي  )١٩(المادية المتعلقة بالجراحة منذ فترة زمنية قديمة      

  .هذا المجال من الطب الشعبي وبخاصة ما يتعلق منه بالجانب الروحي

واالسم الِحجامة بالكسر، والمحجمة والحجم هي فعل الحجام أو الحاجم 

، والِحجامة هي إحداث جروح تشريطية بشفرة )٢٠(قارورته، وقد احتجم من الدم

معقمة بعد إحداث احتقان دموي في المنطقة المراد تشريطها بواسطة كاسات 

، وتُعرف بأنها امتصاص الدم من منطقة معينة من جسم اإلنسان للتوصل )٢١(الهواء

 إذ يعتقد اإلنسان أنه من خاللها يحافظ على صحته ويتخلص )٢٢(األمراضإلى عالج 

 إذ أنها )٢٣("كاسات الهواء"من آالمه وأوجاعه المضنية، ويطلق على الِحجامة 

تستخدم كاسات مصنوعة من الزجاج أو البالستك لعمل احتقان دموي من خالل 

، وللِحجامة نوعان هما سحب الهواء من منطقة معينة من الجلد ثم إجراء الِحجامة

، فالِحجامة الرطبة هي استنزاف الدم بقطع الجلد من دون قطع )٢٤(الرطبة والجافة

وريد أو شريان، وطريقتها هي بعد تحديد مكان القطع وطوله وعمقه بحسب الحالة 

 ، أما الِحجامة)٢٥(والسن يمرخ المكان أو يدلَّك لينجذب إليه الدم، ثم يقطع بالِمبضع
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الجافة فهي استنزاف كمية من دم الجسم بإحداث جرح صغير فيه، ووضع كأٍس 

يفرغ هواؤه بحرق قطعة قماش صغيرة فيه فوق الجرح، فيتدفق الدم إلى 

  .)٢٦(الكأس

 
، ويعرفه العلّامة أبن منظور في كتابه لسان العرب بأنه )٢٧(الكي هو الوسم  

ونحوها، كواه كياً، والكية موضع الكي، والكاوياء ) قطعة حديد(لجلد بحديدة إحراق ا

ميسم يكوى به، واكتوى الرجل يكتوي اكتواء استعمل الكي، الرجل طلب أن يكوى، 

، والكي هو أسلوب في العالج كان واسع االنتشار بين )٢٨(والكَواء فعال من الكاوي

، واالكتواء هو آخر عالج إذ ال )٢٩(مراض المختلفةالشعوب البدائية يستعمل لعالج األ

يلجأ إليه المريض أو المحيطون به إال بعد أن تعييهم الحيل وال يجدوا سبيالً آخراً 

، وغالباً ما يكون كبار السن هم الممارسين لهذه )٣٠(من سبل العالج التقليدي

  .)٣١(الطريقة العالجية ويكثر عدد محترفي العالج بالكي بينهم


 

 
كان اإلنسان البدائي يؤمن بمعتقدات وأفكار بدائية وبسيطة منها أن اإلصابة 

، أو بسبب ضغوط )٣٢(ابمرٍض معين يعود إلى ارتكابه خطيئة تعاقبه اآللهة عليه

 أو )٣٤( أو تأثير العين والحسد)٣٣(األرواح الشريرة التي تتقمص جسده وتعبث فيه

المعتقدات التي جعلت للعالج أو الطب البدائي   إلى آخره من)٣٥(نتيجة تأثير السحر

صورةً تتضمن نوعاً من المبادئ الصحيحة إلى جانب وجود السحر والشعوذة 

  .)٣٦( بالطقوس الدينية أو العقائدية المختلفةواقتران ذلك أحياناً

وإن كان اإلنسان البدائي قد تكونت لديه هذه التصورات تجاه المرض فمن   

المؤكد أن معتقداته العالجية هي األخرى كانت نابعةً من بساطة تفكيره وحياته 
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 هو وإمكانياته المتواضعة، إذ لجأ إلى المعابد وإلى الكهنة على أساس أن الكاهن

الشخص المقرب من اآللهة وهو الوسيط بين المريض والقوة المسببة للمرض، 

، هذا )٣٧(وكان الكاهن قد احتكر الطب ومعلوماته وتميز بها دون سواه من الناس

الفكر البدائي جعل فكرة العالج والتخلص من المرض تأخذ منحى غيبياً وروحياً، 

يعتقد المستفيد من العالج أنه يرتاح أو فالممارسات التي يقوم بها الكهنة والتي 

يشفى بها، تعتمد في الغالب على السحر أكثر من االعتماد على العقاقير أو أشكال 

، ولكن عندما لم يكن هناك بديل للعالج فإن الكاهن كان )٣٨(العالج الصحيحة األخرى

ان يطلق على يمثّل الملجأ الوحيد للمريض للخالص من اآلالم واألوجاع المضنية، وك

 )٤٠( وهي تسمية خاصة بالشخص الذي يتلو التعازيم)٣٩()الماماشو(الكاهن اسم 

وكان يرتدي المالبس الحمراء العتقاد المستفيدين من العالج أن اللون األحمر يطرد 

األرواح الخبيثة، وكان بعضهم يرتدي المالبس المصنوعة من الجلود لمعتقدات 

  .)٤١(تتعلق بالتقرب من اآللهة

من خالل هذه الممارسات العالجية المعتِمدة على أساليب مختِلطة بالتكهنات 

الغيبية والمستندة إلى معتقدات أنتجها التفكير البدائي، فإن شكل الطب األول كان 

، بل أن السحر أصبح حقبة من حقب الطب والعالج )٤٢(مختِلطاً بين السحر والطب

، جاءت بعدها مراحل أخرى جعلت )٤٣(ن البدائيفي المراحل األولى من حياة اإلنسا

  .من الطب يأخذ أشكاالً أخرى تبعاً لتطور الحياة اإلنسانية والفكر البشري

 
لعل أهم إسهامات اإلسالم في تطوير االهتمام بالطب والصحة هي مقاومة   

 جاء اإلسالم وأحدث تغييراً جذرياً في العديد من جوانب حياة ، فعندما)٤٤(السحر

اإلنسان، لذلك فال عجب أن يحارب اإليمان بالتطير والتمائم والتكهن والعرافة 

 فضالً عن السحر كما ذكرنا آنفاً، مما جعل من العالج ضمن الجانب )٤٥(والتنجيم

 الطرائق العالجية وما يفيد الروحي واضح الحدود، فالرقية باآليات القرآنية وذكر

  دراسة سوسيوانثروبولوجية–المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 



 >>  

  

)١٧٩( 

 

، )٤٦(اإلنسان من الناحية الطبية والصحية في األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة

يوضح حقيقة مفادها أن العالج الديني الصحيح هو ما يؤخذ من القرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة وأي شيء خارج هذا اإلطار سيكون ضرباً من ضروب 

  .)٤٧(الخزعبالتالسحر والشعوذة و

 )٤٨(إن حقيقة العالج الروحي هذه ترتبط بالناحية النفسية بنسبة كبيرة

 سواء أكان )٤٩(وتتوقف على ثقة المستفيدين منه بمن يمارس هذا النوع من العالج

مرقياً بآيات القرآن الكريم أم ساحراً مستغالً للمريض مع وضوح أسلوبي العالج 

لتخلص من المرض، وهذا يتوقف على الوسائل للحصول على فرصة مناسبة ل

 المؤثرة في نفوس )٥٠(المتبعة في العملية العالجية وعلى الفعالية اإليحائية

  .المستفيدين من هذا النوع من الطب من ِقبل المعاِلج

ولعلنا نلمس تأثير المعتقدات لدى الناس بصورة واضحة ضمن الطب 

 العالج الشعبي، فمثالً يلجأ بعض أفراد الشعبي الروحي أكثر من غيره من أنواع

المجتمع إلى العالج بالرقية وهو على قناعة بأنها مفيدة ونافعة له حتى وإن لم 

، وينظر آخرون إلى أن بعض طرائق العالج الروحي )٥١(تعاِلج مرضه بصورة تامة

) مصلى اهللا عليه وسل(ومنها مثالً الِحجامة هي سنّة نبوية شريفة للرسول محمد 

ويذهب آخرون إلى أن الطب  ،)٥٢(عليه أن يلتزم بها ويستخدمها في عالج أمراضه

له قدرة في ) بالنسبة للمعزمين أو السحرة(الشعبي الروحي أو الغيبي أو الديني 

، إلى آخره من )٥٣(التعامل مع قضايا السحر والجن والتلبس واألمراض النفسية

 من الطب الشعبي الروحي والتي ال زالت المعتقدات التي تذهب بالفرد لالستفادة

موجودة حتى الوقت الحاضر مع وجود الطب الحديث المتطور بأساليبه وأجهزته 

وتقنياته ووسائله المتقدمة تكنولوجياً، ومع وجود الطرائق العالجية الشعبية 

  .األخرى، وإن كانت هذه المعتقدات أقل تأثيراً وبصورة نسبية في الوقت الحاضر
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وصل الطب الحديث إلى ما وصل إليه اليوم من تطوٍر وتقدٍم في المجال   

الصحي من مستشفيات وما يلحق بها من عياداٍت ومختبراٍت ووسائل وأساليب 

تكنولوجية متطورة وكوادر وطاقات بشرية سِخرت جميعها في خدمة اإلنسان لعالج 

لنوٍع آخر من صاباته، ولكن مع ذلك بقيت هنالك مساحة كبيرة وواسعة أمراضه وإ

الطب هو الطب الشعبي الذي ال زالت طرائقه العالجية المتنوعة تزاحم الطب الحديث 

في عالج العديد من األمراض وربما يتفوق فيها عليه، وكانت هنالك كما هو الحال 

من الطب إلى جانب الطب الحديث في كل ظاهرة، حاجة الستمرار طرائق هذا النوع 

نتجت من بعض المسببات الخاصة بالمستفيد منها عالجياً، فمن طرائق العالج 

، ومنها ما هو غير مؤثر سلباً في صحة اإلنسان )٥٤(الشعبي ما هو غير مكلف مادياً

حتى وإن لم يجِد نفعاً من الناحية العالجية أي أنه ال يترك آثاراً جانبية على صحة 

، ومنها كما أشرنا سابقاً ما له قدرة في التعامل مع قضايا غيبية )٥٥(ريضالم

وروحية أو أنها تعاِلج بالقرآن الكريم أو أنها جزء من الطب النبوي الذي أشارت 

إليه األحاديث النبوية الشريفة، إلى آخره من المسببات التي تؤدي إلى توضيح فكرة 

مريض على أنه مجموعة من المكونات أن طرائق العالج الشعبي تتعامل مع ال

الثقافية واالجتماعية وهو األمر الذي يفسر لنا سبب أو أسباب استمرار العالج 

  .)٥٧(، وفي كافة أرجاء المجتمع وإن كانت بدرجاٍت متفاوتة)٥٦(الشعبي بشكٍل عام

إن فكرة اللجوء إلى الطب وتفضيل عالج دون آخر يتوقف على ثقافة   

، ونوع الحالة المرضية والوسائل )٥٨(ث عن الفرصة العالجيةالمريض الذي يبح

المتاحة لعالجها فضالً عن الشخص المعاِلج الذي يجب أن يكون هو اآلخر واعياً 

، وملماً بأصول المهنة العالجية التي يمارسها وخبيراً بها ومتقناً )٥٩(بثقافة المريض

  .)٦٠(ألسرارها
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سها مكاناً مع تطور الطب الحديث إذن فطرائق الطب الشعبي وجدت لنف  

، )٦١(وتقدمه علمياً وتكنولوجياً، فهذه الطرائق قد تُغني عن الذهاب إلى المستشفيات

 إلى جانب وجود الطب الحديث، أو قد تكون )٦٢(أو قد يكون لها دور تكميلي بارز

لباً في صحة بديلةً للعقاقير والعالجات الكيماوية التي تترك آثارها الجانبية المؤثرة س

، أو قد تكون هي الحل العالجي )٦٣(المريض حتى وإن أثبتت جدواها العالجية

  .)٦٤(الروحي األمثل في عصر التطور والتقدم التكنولوجي

وفي الجانب الميداني من البحث سيكون هناك توضيح مفَصٌل لطرائق الطب   

 إليها، وأسباب الشعبي الروحي في مدينة الموصل، وسنبين أسباب لجوء الناس

استمرارها، وكل ما يتعلق بها، فالظواهر تظهر لكونها مفيدة ولكنها ال يمكن أن 

  .تستمر بالوجود ما لم تكن مفيدة

 
١   استخدم الباحث المنهج التاريخي لتوضيح البدايات التاريخية

شعبي الروحي في المجتمعات اإلنسانية، وإلعطاء صـورة واضـحة          لظاهرة الطب ال  

مع تطـور التفكيـر     " موضوع البحث "عن المراحل التطورية التي مرت بها الظاهرة        

اإلنساني، واستخدم كذلك منهج المسح االجتماعي إذ اتبع طريقـة المـسح بالعينـة         

لمجتمـع  لجمع المعلومات عن مجموعة من المبحوثين الذين يحملـون خـصائص ا           

  .العام، من خالل إجاباتهم على االستبيان المعد للجانب الميداني من البحث

٢   مبحوثاً من ) ٦٠(كانت عينة البحث قصدية، إذ تم اختيار

 المستفيدين من العالج الشعبي الروحي أو الديني من مجتمع مدينة الموصل، لإلجابة

  .لة والمعلومات الخاصة بموضوع البحثالمتضمن لألسئ على فقرات االستبيان

-  ،استخدم الباحث مجموعة من األدوات المالئمة لطبيعة بحثه

فكان االستبيان هو األداة الرئيسة لجمع المعلومات والبيانات، وبعد إعداد االستبيان 

 محمودعبد الرزاق صالح . م



 >>  

  

)١٨٢( 

 

ل عرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجاوفقراته بصيغته النهائية تم 

 عزعلم االجتماع وبعد األخذ بآرائهم ومالحظاتهم في تعديل بعض الفقرات و

، وقد استخدم الباحث أيضاً المقابلة )٦٥(االستبيان بشكله النهائي على أفراد العينة

كأداة لجمع المعلومات لكونها تخدم جوانب مهمة في موضوع البحث فضالً عن 

ساعده على مشاهدة الحقائق وفهمها فهماً المالحظة والمالحظة بالمشاركة التي ت

  .حقيقياً ودقيقاً

 
: مجتمـع  مـن  الـديني  الشعبي العالج من المستفيدين من عينة 

  .الموصل مدينة

:مدينة الموصل .  
:   ــن ــث م ــة للبح ــدة الزمني ــدت الم  ٢٠١٢/ ٣/ ١امت

  .١/٦/٢٠١٢لغاية

 
استخدم الباحث النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .والتسلسل المرتبي والوزن الرياضي كوسائل إحصائية في البحث

 
بي بعامة وطرائق العالج يستمر الناس باالستفادة من طرائق الطب الشع

الشعبي الديني منها بخاصة في مجتمع مدينة الموصل، وقد عِرفَت هذه الطرائق في 

مجتمع مدينة الموصل على المستوى المحلي ببساطتها وسهولتها وأهميتها الدينية 

واالجتماعية، وكانت العينة الممثلة للمجتمع في دراستنا هذه تحمل مجموعة من 

فية واالجتماعية للمجتمع، وكان لهذه العينة مجموعة من البيانات الخصائص الثقا

  -:األولية والعامة تم تصنيفها كما يأتي
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  يبين البيانات األولية للمستفيدين من العالج الشعبي الديني) ١(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار المتغير

  :الجنس

  ذكر

 أنثى

  

٤٨  

١٢ 

  

٨٠%  

٢٠% 
  :لحالة الزوجيةا

  أعزب

  متزوج

  مطّلّق

 أرمل

  

١٢  

٤٥  

١  

٢ 

  

٢٠%  

٧٥%  

١,٧%  

٣,٣% 
  :العمر

   سنة٣٧-٢٨

   سنة٤٧-٣٨

   سنة٥٧-٤٨

   سنة٦٧-٥٨

  سنة٧٧-٦٨

  

١٧  

٢١  

٩  

٨  

٥ 

  

٢٨,٣%  

٣٥%  

١٥%  

١٣,٣%  

٨,٣% 
  :المستوى التعليمي

  أمية

  ابتدائية

  ثانوية

  جامعة أو معهد

 شهادة عليا

  

٧  

١٥  

٢٢  

١٠  

٦ 

  

١١,٦%  

٢٥%  

٣٦,٧%  

١٦,٧%  

١٠% 
  :المهنة

  قطاع عام

  

٢٦  

  

٤٣,٣%  
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 %٥٦,٧ ٣٤ قطاع خاص
  :الخلفية االجتماعية

  ريفية

 حضرية

  

١٨  

٤٢ 

  

٣٠%  

٧٠% 
 %١٠٠ ٦٠ المجموع

من مجموع أفراد العينة أما اإلناث فكانـت        %) ٨٠(قد مثلت نسبة الذكور     ل

مـر بـالجرأة    ، ونسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث لتعلق األ         %)٢٠(نسبتهم  

واالستعداد النفسي للعالج بالِحجامة واالكتواء وهو ما يعكس تخوف اإلناث، فـضالً            

عن أن أغلب اإلناث ضمن محيط العينة كُن على األغلب ممن استفدن من العزامـة،               

وكان أغلب أفراد العينة من المتزوجين أي من أرباب اُألسر المسؤولين عن إعالـة              

سنة بانحراف معيـاري قـدره      ) ٤٦,٣(وسط أعمار المبحوثين    عوائلهم، وقد بلغ مت   

سنة وتعطي أعمار المبحوثين مؤشراً متفاوتاً للتعامل مع طرائـق العـالج            ) ١٢,٥(

الشعبي الديني، من خالل الخبرة والمعرفة والدراية للمبحوث وتمييزه للعالج األمثـل   

لمبحوثين فهم خلـيط مـن   والمفيد لحالته المرضية، أما بالنسبة للمستوى التعليمي ل    

إذ ) دكتوراه وماجستير وبكالوريوس وثانويـة وابتدائيـة      (األميين وحملة الشهادات    

تعكس هذه الفئات أنماطاً من التفكير العقالني أو التقليدي أو الوجداني تجاه موضوع       

االستفادة من العالج الشعبي الديني واللجوء إليه، وكذا الحال بالنسبة لمهن أفـراد              

ينة فقد اختلطت مهنهم بين أساتذة وموظفين وحرفيين وعمال وغيـرهم إذ تـدل              الع

مهن المبحوثين على مستويات ثقافية واقتصادية متفاوتة تعكس الجانـب العقالنـي            

للمبحوث واختياره للحل العالجي األمثل لمرضه من جهة، ومن جهٍة أخرى توضـح             

أما بالنسبة للخلفية    ل أو األكثر كلفة،   اإلمكانية المادية للمبحوث واختياره للعالج األق     

مـن المبحـوثين مـن ذوي الخلفيـات         %) ٧٠(االجتماعية ألفراد العينة فقد كـان       

  .الحضرية وهي النسبة األعلى إذ أن المجال المكاني للبحث هو مدينة الموصل
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حوث، وحالته يوضح نوع الطريقة العالجية التي استفاد منها المب) ٢(الجدول 

  المرضية

 % ك السؤال

أي من الطرائق العالجية استفدت منها لعالج 

  مرضك؟

  الِحجامة

  العزامة

 االكتواء

  

  

٢٠  

٢٤  

١٦ 

  

  

٣٣,٣%  

٤٠%  

٢٦,٧% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

إن النسبة األعلى من عينة البحث كانوا قد استفادوا في ) ٢(يبين الجدول   

 وهذا النوع من العالج يتطلب من المستفيد عالج أمراضهم من العزامة أو الرقية،

استعداداً نفسياً أكثر من غيره من الطرائق العالجية ألنه يتعلق بالجانب المعنوي 

للمريض وثقته بالشخص الذي يعاِلجه، وإن كانت العزامة تأخذ شكلين أولهما يتمثل 

ثاني يتمثل بالرقية الشرعية التي تعاِلج المرضى بآياٍت من القرآن الكريم، وال

بالسحرة والمشعوذين الذين يستغلون الناس مادياً ويحاولون من خالل بعض 

الحركات اإليحائية أن يستغلوا المرضى ويحاولوا التأثير في نفسيتهم وشخصيتهم، 

أما بالنسبة للِحجامة واالكتواء فإنها تتعامل مع المريض مادياً وتتطلب من المعاِلجين 

اية ومعرفة بعملهم العالجي للحفاظ على حياة الفرد، وقد أن يكونوا ذوي خبرة ودر

يتأثر المستفيدين من هذه الطرائق العالجية دينياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وما 

إلى ذلك، وكانت الحاالت المرضية التي عانى منها أفراد العينة عديدة منها مثالً 

اء الشقيقة وأوجاع الفقرات حاالت التلبس وقضايا السحر والجن وعرق النسا ود

  .والمخبث وغيرها من األمراض واإلصابات

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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  يبين مدى االعتماد على العالج الشعبي الديني في عالج األمراض) ٣(الجدول 

 % ك السؤال

هل تعتمد على العالج الشعبي في عالج حالتك 

  ؟...المرضية

  كلياً

 جزئياً

  

  

١٢  

٤٨ 

  

  

٢٠%  

٨٠% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

من مجموع أفراد العينة يعتمدون في عالج %) ٨٠(أن ) ٣(جدول يبين ال  

أمراضهم على طرائق العالج الشعبي الديني بصورة جزئية، إذ ال يمكن إغفال دور 

الطب الحديث المتمثل بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة التي تعتمد 

واألبحاث العلمية أغلبها في تشخيص األمراض ووصف العالجات على الدراسات 

والتحاليل والفحوصات المختبرية الحديثة المرتكزة على أحدث ما أنتجته وأوجدته 

التكنولوجيا من أجهزة ووسائل طبية متطورة، وكذا الحال بالنسبة لطرائق العالج 

الشعبي األخرى مثل طب األعشاب التي ال تخلو من أهمية عالجية فهي حتى وإن لم 

فإنها لن تترك آثاراً جانبية خطيرة على حياة المريض أو صحته تكن مجدية عالجياً 

من مجموع %) ٢٠(على وجه الخصوص، أما بالنسبة للمستفيدين األقل ونسبتهم 

أفراد العينة، فإنهم يعتمدون كلياً في عالج أمراضهم على طرائق العالج الشعبي، 

 العينة تعود إما لكونه وفكرة تفضيل هذا النوع من العالج لدى هذه النسبة من أفراد

مأخوذ من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وألنه طب األنبياء وأن التزامهم به 

هو جزء من تطبيق السنّة النبوية، مما يشِعرهم بالراحة النفسية لهذا النوع من 

اة العالج واالستعداد النفسي له، مما عكس التضمين الديني واألهمية الروحية المعط

للظاهرة موضوع البحث، أو قد يرجع لوجود نسبة من المستفيدين من العالج 

الشعبي ممن تأثروا اجتماعياً من خالل تمسكهم بتقاليد ومعتقدات أقربائهم وأهلهم، 
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أو ألن طبيعة أمراض البعض يتطلب الذهاب لهذا النوع من العالج مثل المس 

عبي لقلة كلفته وسهولته، أو غير والتلبس، فضالً عن وجود من يفضل العالج الش

  .ذلك من التفسيرات ضمن هذا المجال العالجي

  إلى الطب الشعبي الديني) المبحوث(يوضح أسباب لجوء الفرد ) ٤(الجدول 

 غير محايد موافق األسباب

 موافق
الوزن 

 الرياضي

 ٩٢,٨ ٢ ٩ ٤٩ نفسية براحة أشعر

 ٥٩,٤ ٣٠ ١٣ ١٧ إليه يلجأون الناس بعض ألن

 ٦٦,٧ ١٤ ٣٢ ١٤ سهولتهل

 ٩١,١ ٣ ١٠ ٤٧ مادياً مكلف غير ألنه

 ٩٣,٣ ٢ ٨ ٥٠ .الشريفة النبوية والسنّة الكريم القرآن من مأخوذ ألنه

 ٦٦,٧ ١٥ ٣٠ ١٥ وأجدادك آباءك اتبعه الذي العالج ألنه

 ٧٣,٩ ١٥ ١٧ ٢٨ الكتب في عنه قرأت ألنك

 ٥٣,٣ ٢٩ ٢٦ ٥ التلفاز شاشات على إعالمياً به تأثرت

 ٦٦,٧ ٦ ٤٨ ٦ الحديث الطب من اليأس بعد األخير العالج ألنه

 ٦٣,٣ ٢٨ ١٠ ٢٢ الحديث للطب ناجح بديل عالج ألنه

 ٧٦,٧ ١١ ٢٠ ٢٩ تضر لن فإنها تنفع لم إذا بأنها توافق ألنك

 ٦٨,٩ ١٦ ٢٤ ٢٠ اآلخرين ِقبل من مجرب ألنه

ـ  من الكثير عالجت الطب هذا طرائق بعض ألن  االتالح

 .عالجها في الحديث الطب فشل التي المرضية
٦٨,٩ ٢٣ ١٠ ٢٧ 

 ٩١,١ ٤ ٨ ٤٨ األنبياء طب ألنه

 ٨٣,٣ ٩ ١٢ ٣٩ لمرضك المناسب العالج ألنه

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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 أو الرقية(بـإن أكثر من يستخدمون طرائق العالج الشعبي المتمثلة   

ه لكونه مأخوذ من من أفراد العينة يؤمنون ب) االكتواء أو الكي الِحجامة، العزامة،

القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة إذ كان الوزن الرياضي لهذه الفقرة 

، وهو ما يشِعرهم باالطمئنان والراحة النفسية تجاه هذا النوع من العالج %)٩٣,٣(

، مما عكس ارتباط %)٩٢,٨(بوزٍن رياضٍي قدره ) ٤(كما هو موضح في الجدول 

 العينة في مجتمع مدينة الموصل بالثقافة الدينية واالجتماعية فكرة العالج لدى أفراد

لمجتمعهم، وما يوضح المضمون الديني أيضاً للطرائق العالجية الشعبية هو أن من 

يستخدمون هذا النوع من العالج يعدوه  نوعاً من الطب النبوي أو طب األنبياء 

لرياضي للفقرة يشير لذلك، وبنفس النسبة أو الوزن ا%) ٩١,١(بحسب إشارة 

المبحوثين ضمن محيط العينة إلى أنه عالج غير مكلف مادياً، فهناك عالج لألجر 

والثواب مثل العزامة وهناك عالج رخيص الثمن كالِحجامة واالكتواء، ويشير 

من أفراد العينة إلى أن العالج الشعبي الديني هو العالج المناسب %) ٨٣,٣(

 وإصابات التلبس والمخبث والسحر وعرق النسا وما والمالئم لمرضهم مثل أمراض

يعكس حاجة لعالج نفسي يكمن في " العالج الشعبي الديني: أي"شابه ذلك، فهو 

نفسية المستفيد منه أوالً ثم أن بعض الحاالت ال يمكن عالجها إال بطرائق عالج 

 أن الطب من أفراد العينة أوضحوا%) ٧٦,٧(شعبية كالعزامة والرقية مثالً، ونسبة 

الشعبي وطرائقه العالجية إذا لم تنفع فإنها لن تضر وال تترك آثاراً جانبية على 

صحة المريض، وهكذا بالنسبة لألسباب األخرى التي تتداخل بين سهولة الطب 

الشعبي ومأمونيته فضالً عن نجاعته العالجية الناتجة عن تجريبه من ِقبل أفراد 

ة من طرائق العالج الشعبي ارتبطت بالثقافة الدينية العينة في المجتمع، فاالستفاد

للفرد المبحوث وبمعتقداته الدينية واالجتماعية أوالً، وبمستواه االقتصادي وإمكانيته 

  .المادية ثانياً، ثم التجربة والفائدة العالجية الملموسة لطرائق العالج الشعبي
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  م للمعاِلج الشعبييبين مدى تحسن صحة المبحوثين بعد ذهابه) ٥(الجدول 

 % ك السؤال

  هل شعرت بتحسن بعد ذهابك إلى المعاِلج الشعبي؟

  نعم

 ال

  

٣٨  

٢٢ 

  

٦٣,٣%  

٣٦,٧% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

من المبحوثين أنهم تحسنوا بعـد ذهـابهم إلـى المعـاِلج            %) ٦٣,٣(يبين    

الشعبي، سواء أكان ذلك تحسناً صحياً ملموساً أي حصول المريض علـى الفرصـة             

الجية بصورتها الصحيحة والتامة وتخلصه من المرض، أم كان نفسياً أي مجـرد            الع

شعور المريض براحة وطمأنينة نفسية انعكست على الجانـب المعنـوي للمـريض             

  .ليشعر بالراحة ولو بشكٍل مؤقت

رغيب الناس يبين تمسك المعاِلجين الشعبيين بمظاهر دينية لت) ٦(الجدول 
  بالعالج الشعبي

 % ك السؤال

هل يتمسك المعاِلجون الشعبيون بمظاهر 
  دينية لترغيب الناس بهذا النوع من العالج؟

  نعم
 ال

  
  
٢٤  
٣٦ 

  
  
٤٠%  
٦٠% 

فما هي هذه ) نعم(إذا كان الجواب 
 -:المظاهر

 .م. ت ك

  .إطالق اللحية
  .قراءة القرآن الكريم

  .شكل المحل العالجي أو تسميته

٢  
٨  
١٤  

  الثالث
  الثاني
  األول

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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  .ملبس المعاِلج
 القرآن الكريم في تعليق سور وآيات من

 .المحل العالجي

٨  
١٤ 

  الثاني
 األول

من أفراد العينة يوافقـون علـى عـدم         %) ٦٠(إلى أن   ) ٦(يشير الجدول     

تمسك المعاِلجين بطرائق الطب الشعبي الروحي بمظاهر دينية لترغيب الناس بهـذا            

منهم إلـى أن هنالـك مـن        %) ٤٠(النوع من العالج، وعلى العكس من ذلك أشار         

المعاِلجين الشعبيين ضمن المجال العالجي الديني مـن يتمـسكون بمظـاهر دينيـة            

: لترغيب الناس بهذا النوع من الطب، األمر الذي يعكس صورتين من التفكير األولى            

هي أن هؤالء المعاِلجين يسعون لجذب الناس تجاه الطريقة العالجية التي يمارسونها        

مظهر الزي اإلسالمي أو الملبس الديني وبالتالي إيجاد فرصة السـتغاللهم           من خالل   

أن هـؤالء   : مادياً وكسب األموال منهم بطريقٍة أو بأخرى، والثانيـة        ) أي المرضى (

المعاِلجين هم فعالً من المتمسكين بهذه المظاهر لعدها جزء من تطبيق السنّة النبوية             

خمسة أشكال كانت مرتبة بحسب التسلـسل       الشريفة، وقد تحددت مظاهر الترغيب ب     

ـ   شكل المحل العالجي أو تسميته، إلى جانب تعليق المعـاِلجين          ) أوالً(المرتبي لها، ب

لسور وآيات من القرآن الكريم على جدران المحل العالجي، فهنـاك مـن المحـالت               

العالجية ما حملت في تسمياتها مضموناً دينيـاً مثـل تـسمية دار الطـب النبـوي                

جامة، أو دار المصطفى للِحجامة أو ما شابه ذلك، والشكل اآلخر هو أنك عنـدما               للِح

تدخل إلحدى المحالت العالجية سواء للعزامة أو الِحجامة أو االكتواء، فإنك ستالحظ            

أن المعاِلج قد وضع على جدران المحل العالجي آيات أو سور من القـرآن الكـريم                

نة واألمان النفسي، أما التسلسل المرتبي الثاني       ليبعث في نفوس المستفيدين الطمأني    

فأشار إلى وجود عدٍد من المعاِلجين الذين يقـرؤون القـرآن أو يقومـون بتـشغيل       

أشرطة كاسيت لبعض القُراء المعروفين لخلق جو إيماني كما يتـصور المبحـوثين،             

ني كـذلك   ليشعر المريض من خاللها بالراحة النفسية، وجاء بالتسلسل المرتبي الثا         

 انثروبولوجية دراسة سوسيو–المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 
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أو مـا شـابه   ) الدشداشة وغطاء الرأس أو كما يسمى العاقجين(ملبس المعاِلج مثل    

كأحد مظاهر الترغيب، في حين أن إطالق اللحية جاء بالمرتبة الثالثة من ضمن مـا               

يتمسك به المعاِلجين بحسب إشارة أفراد العينة لذلك، ومما ال تخفى أهميته هـو أن               

قد تُشَكِّل دافعاً ألفراد المجتمع لإلفادة من طرائق العالج         هنالك صوراً أخرى للترغيب     

الشعبي منها مثالً، وجود قسٍم من المعاِلجين الشعبيين من هم مختصين أو خـريجين     

من كليات الزراعة أو العلوم اإلسالمية مزجوا الجانـب العلمـي بـالعالج الـشعبي               

  . ألفراد المجتمعوبالتالي عكسوا خبرتهم العلمية في مجال الخدمة الصحية

  يوضح نُصح المبحوثين بالذهاب إلى نفس المعاِلج الشعبي الذي ذهبوا إليه) ٧(الجدول 

 % ك السؤال

هل نصحت آخرين بالذهاب إلى نفس المعاِلج الذي 

  ذهبت إليه؟

  نعم

 ال

  

  

٤١  

١٩ 

  

  

٦٨,٣%  

٣١,٧% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

يه النصح لآلخرين من أفراد العينة أنهم قاموا بتوج%) ٦٨,٣(أوضح   

لالستفادة من المعاِلج الشعبي الذي ذهبوا إليه، مما يعطينا تصوراً عن أنهم يمكن أن 

يكونوا حقيقةً قد استفادوا عالجياً ولو بصورة نسبية، أو قد يكونوا متأثرين 

بالجوانب الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية للظاهرة موضوع 

تفادة والبحث عن العالج المناسب ألمراضهم وبالتالي إرشاد اآلخرين البحث في االس

لمثل هذا النوع من العالج، أو قد يكون ذلك بسبب فكرة عدم اختالط الممارسات 

ضمن هذا الجانب العالجي بالسحر والدجل والشعوذة التي من شأنها استغالل أفراد 

  .المجتمع

  

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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بحوثين المستفيدين من العالج الديني، يبين مدى معارضة الناس للم) ٨(الجدول 

  وأسبابها

 % ك السؤال

هل عارضك أحد الستخدامك طرائق العالج 

  الشعبي الديني؟

  نعم

 ال

  

  

٢٨  

٣٢ 

  

  

٤٦,٧%  

٥٣,٣% 

 .م. ت ك -:فإن السبب هو) نعم(إذا كان الجواب 

ألنه يعتقد أن هذه الطرائق العالجية ال جدوى 

  .لها

ن الطب هو نوع من ألنه يعتقد أن هذا النوع م

  .الخرافة

  .لوصول الطب الحديث إلى ما وصل إليه اليوم

ألن المعاِلجين ضمن هذا المجال يستغلون الناس 

  .مادياً

ألن المعاِلجين الشعبيين يبحثون عن الشهرة ال 

  .غير

ألن بعض طرائق العالج مؤذية كاالكتواء مثالً 

  .وهي منهي عنها

لط بالسحر ألن بعض أشكال الطب الشعبي تخت

 .والدجل والشعوذة

٤  

  

٨  

  

٢٢  

١٨  

  

١٢  

  

٢٠  

  

١٨ 

  السادس

  

  الخامس

  

  األول

  الثالث

  

  الرابع

  

  الثاني

  

 الثالث

نرى أن النتائج متقاربة نوعاً ما بين من يعارض ويوافـق أفـراد العينـة                 

من أفراد العينة أنهم    %) ٥٣,٣(للجوئهم لطرائق العالج الشعبي الديني، فقد أوضح        
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عارضةً من أحد عند ذهابهم إلى المعاِلجين الـشعبيين، بينمـا تبـين أن              لم يجدوا م  

منهم وجدوا معارضةً من الناس لهم لكونهم يلجأون إلى العالج الـشعبي            %) ٤٦,٧(

الديني، وكانت أهم أسباب المعارضة كما جاء في التسلسل المرتبي األول هو وصول             

ي وتطوٍر تكنولوجي في الوسائل     الطب الحديث إلى ما وصل إليه اليوم من تقدٍم علم         

واألساليب العالجية الحديثة واألجهزة المستخدمة في المستشفيات، أمـا التسلـسل           

المرتبي الثاني لآلراء المعاِرضة فقد كان لألوجاع واآلالم التي قد تـسببها الطريقـة      

        العالجية كاالكتواء مثالً، فكوي منطقة المـرض أو اإلصـابة تـسبب تـشوهاً وأذى

ريض أو قد تسبب الموت، أما التسلسل المرتبي الثالث كما أوضح أفـراد العينـة     للم

فقد جاء الختالط الممارسات العالجية ضمن المجال الديني لـدى الـبعض بالـسحر              

والدجل والشعوذة وسعي السحرة والمشعوذين الستغالل الناس مادياً وليس تـوفير           

لعالج الشعبي الديني، وبالتالي ترك هذا العالج كما يعتقد أو يظن الفرد المستفيد من ا    

السبب انطباعاً سلبياً لدى مجموعة من أفراد المجتمع ليعارضوا من يـستفيد مـن              

طرائق الطب الشعبي الديني، في حين جاء التسلسل الرابع في تصور أفراد المجتمع             

ـ    ون المعارضين ألفراد العينة في أن من يمارسون طرائق العالج الشعبي الديني يبحث

عن الشهرة والصيت الذائع ألنفسهم ال غير، بينما كـان التسلـسل الخـامس لمـن      

يعتقدون أن هذا النوع من العالج هو نوع من الخرافة ال يمكن تـصديقه إذ أنـه ال                  

يستند على قاعدة أو أساس صحيح بل هو مجرد أوهام وتصورات نقلتها العقليـات              

ن التسلسل السادس واألخير لمن يؤكـد أن        البدائية كما أوضح أفراد العينة ذلك، وكا      

  .هذه الطرائق العالجية ال جدوى أو نفع عالجي لها
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  يبين هل لدى المعاِلج أيام محددة من األسبوع يعاِلج فيها مرضاه) ٩(الجدول 

 % ك السؤال

هل لدى المعاِلج أيام محددة من األسبوع يعاِلج فيها 

  مرضاه؟

  نعم

 ال

  

  

٤٤  

١٦ 

  

  

٧٣,٣%  

٢٦,٧% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

  

من المبحوثين إلى أن هنالك أيام محددة للمعاِلجين %) ٧٣,٣(يبين   

، )االثنين والثالثاء والخميس(يستقبلون فيها مرضاهم للعالج، وهذه األيام غالباً هي 

إذ يعتقدون أنها أيام مباركةٌ مذكورة في األحاديث النبوية الشريفة، إذ تُرفع فيها 

ويتَقَبُل فيها العمل الصالح كما يتصور العديد من أفراد ) عز وجل( اهللا األعمال إلى

العينة ذلك، بل وبعض المعاِلجين أيضاً، ويذكر أفراد المجتمع ضمن محيط عينة 

البحث أن تحديد المعاِلجين أليام معينة للعالج يرجع إلى استنادهم ألحاديث نبوية 

يام معينة خاصة بالِحجامة كما جاء في هناك مثالً تحديد ألشريفة تبين ذلك، ف

سمعت رسول : أنه قال) رضي اهللا عنهما(األحاديث النبوية الشريفة، فعن ابن عمٍر 

الِحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل : (يقول) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

م اهللا وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظاً، فمن كان محتجماً فيوم الخميس على اس

واجتنبوا الِحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم األحد، واحتِجموا يوم االثنين 

والثالثاء، واجتنبوا الِحجامة يوم األربعاء فإنه اليوم الذي ُأِصيب فيه أيوب بالبالء، 

، إذن ففي الحديث )٦٦()وما يبدو جذام وال برص إال في يوم األربعاء أو ليلة األربعاء

، ونصح )االثنين والثالثاء والخميس(أيام محددة تتم فيها الِحجامة وهي إشارة إلى 

لتجنب أيام أخرى غيرها، وأغلب المعاِلجين والمستفيدين من العالج يستندون بحسب 
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إشارتهم لذلك إلى هذا الحديث النبوي الشريف، وهناك إشاراتٌ أخرى في األحاديث 

رضي (ي تتم فيها الِحجامة، فعن أبي هريرة النبوية إلى أياٍم محددٍة من الشهر الهجر

من احتجم لسبع عشرة وتسع : (قال) صلى اهللا عليه وسلم(أن الرسول ) اهللا عنه

، وكان الكثير من الحجامين )٦٧()عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء

 يبدون تمسكهم والتزامهم بهذه األيام بحسب إشارة أفراد العينة لذلك، مما يوضح أن

تمسك المعاِلجين بالطريقة العالجية يرتبط مباشرةً بما تحمله هذه الطريقة من 

  .مضامين دينية وأهمية ذات طابع شرعي ديني

  ) ١٠(الجدول 

  يوضح هل أن اإلحباط وأزمات الحياة هي سبب لجوء المبحوثين للطب الشعبي

 % ك السؤال

هل أن اإلحباط النفسي وأزمات الحياة وظروف المجتمع 

  المضطربة، هي التي تدفعك لالستفادة من الطب الشعبي الديني؟

  نعم

 ال

  

  

٣٩  

٢١ 

  

  

٦٥%  

٣٥% 

 %١٠٠ ٦٠ المجموع

  

إن أوضاع الحياة الصعبة واألزمات بحسب إشارة المبحوثين خلقت لديهم 

نوعاً من اإلحباط النفسي والقلق واالضطراب والخوف نتيجةً لما مر به المجتمع من 

وويالت كانت تهدد حياتهم وحياة أفراد عوائلهم في حياتهم مصاعب ومشكالت 

اليومية بخاصة بعد فترة احتالل العراق، مما انعكس سلباً على الجانب الصحي لهم 

وألفراد عوائلهم وتحديداً الجانب النفسي، األمر الذي دفع بالعديد من أفراد العينة 

ة بالجانب النفسي بصورة رئيسة لإلفادة من نوع الطب الذي يعاِلج الحاالت المتعلق

ذلك العالج الذي تتركز نسبته األعلى على االستعداد ) العزامة والرقية(وبالتحديد 

 عبد الرزاق صالح محمود. م



 >>  

  

)١٩٦( 

 

النفسي للمريض لتبعث فيه األمان واالطمئنان والسكينة والراحة النفسية، ولتمثل 

  .عالجاً أو فرصة عالجية من هذا النوع من األمراض

ه في الجداول السابقة، هنالك مسائل مهمة فضالً عما تقدم ذكره وتفصيل

أشار إليها أفراد العينة تتعلق بطرائق العالج الشعبي الديني منها مثالً، أن بعض 

المعاِلجين والمرضى يتمسكون بطرائق الطب الشعبي ضمن هذا اإلطار لعدها سنّة 

ما فيه من نبوية شريفة، وينتهون من بعض طرائقه كالكي مثالً وال يفضلونه كعالج ل

، مما يبرز )المنطقة التي يتم عالجها(أذى وألم ولما يسببه من تشوٍه في الجسم 

األهمية الدينية قبل أي جانب آخر للظاهرة موضوع البحث ويعكس المنظور الروحي 

  .لها

 

 

ن المستفيدين من العالج الشعبي كانوا ممن لديهم مستويات تعليمية متفاوتة  إ- ١

مما كشف عن أن من يرتادون هذا النوع من العالج ليسوا من األميين فقط أو ممن 

يمتلكون مستويات تعليمية دنيا وإنما شمل حملَة الشهادات العليا، ليتضح أن األمر 

  .مناسبة بكل جوانبهامرتبط بالبحث عن الفرصة العالجية ال

 هناك من أفراد العينة من أشار إلى أنه لجأ إلى الطب الشعبي الديني أو الروحي - ٢

سواء بصورة كلية أم جزئية لكونه مأخوذ من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة 

من أفراد العينة لذلك، وألنه طب األنبياء وأن التزامهم به %) ٩٣,٣(بحسب إشارة 

من المبحوثين، وهذا %) ٩١,١(زء من تطبيق السنّة النبوية كم أوضح ذلك هو ج

من أفراد العينة بالراحة النفسية لهذا النوع من العالج %) ٩٣,٣(ما يرتبط بشعور 

بل أنهم لديهم االستعداد النفسي له، فضالً عن أن بعض المستفيدين من العالج 

لفةً أو األرخص سعراً إن لم تكن بعض الشعبي الديني كانوا يفضلونه لكونه األقل ك

  .طرائقه لألجر والثواب أي بدون مقابل مالي كالعزامة مثالً
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من أفراد العينة أن للِحجامة والعزامة واالكتواء أياماً خاصة %) ٧٣,٣( أوضح - ٣

للعالج كاالثنين والخميس مثالً، على أساس أن هذين اليومين ترفع فيهما األعمال 

بحسب ما جاء في السنّة النبوية الشريفة، وكذلك يومي االثنين ) جلعز و(إلى اهللا 

من مرضه وبالئه، ) (والثالثاء لعدهما اليومان اللذان شُِفي فيهما نبي اهللا أيوب 

بالمرض، وهذه ) (وكانوا ال يفضلون األربعاء ألنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب 

تفيدين من العالج الشعبي، وكذا الحال كانت من االعتقادات السائدة بين بعض المس

 كانوا يطلبون من - بعض المعاِلجين-بالنسبة لبعض المعاِلجين، إذ أنهم أي 

مثالً أن يأتوا للعالج في يوم األربعاء ) الفالول(المصابين بمرض جلدي معين وهو 

  .من كل أسبوع ولثالثة أسابيع متتالية قبل صالة المغرب تحديداً للعالج بالعزامة

، ١٧(فضالً عن ما تقدم ذكره فإن هناك أيام معينة من الشهر الهجري وهي 

من كل شهر يتم فيها العالج بالِحجامة مثالً، فهذه األيام مذكورة في ) ٢١، ١٩

وااللتزام بالعالج في هذه األيام ) ٩(أحاديث نبوية شريفة أشرنا إليها في الجدول 

سالمي أو السنّة النبوية الشريفة، مما أوضح يعكس التزاماً بوصايا جاء بها الدين اإل

  .تصورات تعكس التمسك بالجانب الديني لطرائق العالج في موضوع بحثنا

 هنالك مسائل أخرى أشار إليها المستفيدين من طرائق العالج الشعبي الديني - ٤

  :وهي كما يأتي

لهم  هناك تسميات للمحالت التي يمارس فيها المعاِلجون الشعبيون أعما-أ

دار الطب (العالجية تعكس نوعاً من التضمين الديني والروحي لها منها مثل 

محالت (أو ) دار المصطفى للعالج بالِحجامة(أو ) دار طب األنبياء(أو ) النبوي

  ).الرحمة لألعشاب

 من المسائل التي دفعت بأفراد العينة لإلفادة من طرائق العالج الشعبي الديني - ب

كالعمامة أو العقجين كما يسمى في ( وشكلهم الخارجي ملبس المعاِلجين

، فضالً عن إطالق اللحية لدى بعض المعاِلجين، بل أن بعض المستفيدين )المجتمع
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من العالج الشعبي الديني أوضحوا أن من يمارسون هذا النوع من العالج هم من 

صلى اهللا (مد وتمسكهم به إنما هو من التمسك بسنّة النبي الكريم مح) السلَفية(

، مع إشارتهم بأن هناك من يستخدم هذه المسائل الستدراج )عليه وسلم

  .المستفيدين من العالج واستغاللهم مادياً وهم من الدجلة والمشعوذين

 هناك من ال يفضل طرائق العالج الشعبي الديني، وكانت أهم أسباب ذلك - ج

والً وصول الطب الحديث تنحصر بمجموعة أسباب متسلسلة مرتبياً كان أهمها أ

إلى المجتمع بصورته المتقدمة والمتطورة تكنولوجياً، وثانياً وجود من ال يفضله 

ألن هناك نهي في األحاديث النبوية الشريفة عنه ) كمن ال يفضل االكتواء مثالً(

وقد يكون النهي لما تُسببه هذه الطريقة من ألٍم وتشوٍه للمنطقة التي يتم عالجها 

  .لمريضفي جسم ا

 إن الفوضى والقلق واالضطراب النفسي والخوف واإلحباط بفعل أزمات الحياة -د

من %) ٦٥(، دفع بـ٢٠٠٣وظروف المجتمع المضطربة وبخاصة بعد أحداث 

أفراد العينة لإلفادة من العزامة والرقية وغيرها من طرائق الطب الشعبي 

  .الروحي

مراض أو إصابات ال يمكن عالجها إال  بعض أفراد العينة يشيرون إلى أن هناك أ-ه

بطرائق الطب الشعبي الديني أو الروحي منها مثالً السحر وقضايا التلبس والجن وما 

  %).٦٨,٩(شابه ذلك إذ كان الوزن الرياضي لهذه الفقرة 

 
 المختصة  متابعة محالت المعالجين الشعبيين ومراقبتها من قبل الجهات الصحية- ١

  .وفرض توفير الشروط الصحية عليها للحد دون وقوع المشاكل الصحية

 إيضاح الجوانب المهمة للطرائق العالجية الشعبية الدينية من خالل عرض - ٢

حلقات وتقارير محلية، توضح مدى نجاعتها العالجية من جانب، وخطورة 

ج الشعبي من أفراد بعض طرقها كاالكتواء مثالً على حياة المستفيدين من العال

  .المجتمع
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 إقامة وعقد المؤتمرات والندوات حول الموضوع وإشراك مجموعة من األطباء - ٣

  .الرسميين والشعبيين لغرض تبادل الخبرة والمنفعة بين الطرفين

 
 وتكنولوجيـا،  علوم صفحة البديل، والطب الصحة الباقي، عبد خضر االنترنت، )١(

 .٨/١/٢٠٠٤ السعودية، جدة، نت، الين ناو إسالم موقع

 .نفسه المصدر االنترنت، )٢(

 دراسـة –الموصـل  مدينـة  فـي  الـشعبي  الطـب  "محمود، صالح الرزاق عبد )٣(

 كليـة  الموصـل،  جامعـة  إلى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة ،"اجتماعية

 .٥ص ،٢٠٠٥ آذار، االجتماع، علم قسم اآلداب،

 للناشرين المغربية الشركة المغرب، في والتطبيب السحر ج،بلحا نادية االنترنت، )٤(

 الملحـق  مـواد  ضمن الدراسة هذه نشرت ،١٩٨٦ المغرب، الرباط، المتحدين،

 أسـليم،  محمـد  موقع ،١٧٨ العدد ،١٩٨٧ االشتراكي، االتحاد لجريدة الثقافي

 .٨/١/٢٠٠٤ المغرب، الرباط، المقاالت، صفحة

-الحـديث  الطـب  أطبـاء  منظور في الشعبي لطبا محمود، صالح الرزاق عبد )٥(

 ،٦الـسنة  ،١٨العدد موصلية، دراسات مجلة الموصل، مدينة في ميدانية دراسة

 .١٢٨ص ،٢٠٠٧

 دراسـة –الموصـل  مدينـة  فـي  الـشعبي  الطـب  "محمود، صالح الرزاق عبد )٦(

 .٤١-٣٣ص سابق، مصدر ،"اجتماعية

 شـؤون  مجلـة  المـرض،  ثقافةو العالج حقيقة: الشعبي الطب معمر، اهللا عبد )٧(

 والجامعـة  االجتمـاعيين  جمعيـة  عـن  تصدر ،٢٣السنة ،٨٩العدد اجتماعية،

 .١٨٨ اإلمارات، الشارقة، في األمريكية

 دار ،٤المجلـد  الحضارية، الموصل موسوعة الطب، محمد، قاسم الحاج محمود )٨(

 .٣٧٨ص ،١٩٩٢ العراق، الموصل، جامعة ،١ط والنشر، للطباعة الكتب

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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)٢٠٠( 

 

 للنـشر،  الرسالة دار الِصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد )٩(

 .٤٣١ص ،١٩٨٣ الكويت،

 العـالج  منتـدى  الـشرعية،  الرقية تعريف حمد، مبارك الدين بهاء االنترنت، )١٠(

 .٢٠١١/ ٧/ ٢٦ السودان، اإلسالمية، والمحاضرات الشرعية بالرقية

 االجتماعيـة،  العلوم مجلة مصرية، قرية في شعبيال الطب الباقي، عبد زيدان )١١(

 الكويت، جامعة عن تصدر والنشر، للطباعة الخليج مؤسسة ،١٠السنة ،٢العدد

 .٢١٥ص ،١٩٨٢ حزيران،

 المعـزمين  من والبعض الكرسي، آية وتالوة الكتاب بفاتحة تبدأ الرقية صيغة )١٢(

 القـرآن  مـن  أخرى تآيا يقرأ اآلخر والبعض اإلخالص، وسورة المعوذات يقرأ

 ليكون يقرأ ما أن النهاية في األمر ويتوقف معينة، أدعية يتلو وبعضهم الكريم،

 .تحديداً الشريفة النبوية والسنّة الكريم القرآن من يكون أن يجب شرعية رقية

 .سابق مصدر حمد، مبارك الدين بهاء االنترنت، )١٣(

 .٢١٥ص سابق، مصدر مصرية، قرية في الشعبي الطب الباقي، عبد زيدان )١٤(

أبن قيم الجوزية، الطب النبوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،            )١٥(

 .١٣٣م، ص١٣٥٠-١٢٩١لبنان، 

: ؛ أنظر أيضاً  ٣٧٩-٣٧٨ مصدر سابق، ص   الطب، محمد، قاسم الحاج محمود )١٦(

، ٢، ط أزهر العبيدي، الموصل أيام زمان، مطابع دار الكتب للطباعـة والنـشر           

 .١٧٠، ص١٩٩٨جامعة الموصل، العراق، 

 الكاتـب  دار صـالح،  رشـدي  ترجمة الفلكلور، علم كراب، هجرتي الكزاندر )١٧(

 لمحات مراد، صبري آمنة ؛٣٠٧ص ،١٩٦٧ القاهرة، والنشر، للطباعة العربي

 الحديثـة،  النـصر  مكتبة نشر الصغير، الكيالني مطبعة القديم، الطب تاريخ من

 والمـصريين  البـابليين  عند السحر يوسف، شريف ؛٣١ص ،١٩٦٦ القاهرة،

 دار ،٩الـسنة  ،٦العـدد  ،٩المجلـد  الشعبي، التراث مجلة اإلسالم، قبل والعرب
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)٢٠١( 

 

 قـاموس  سـليم،  مصطفى شاكر ؛٥١-٥٠ص ،١٩٧٨ بغداد، للطباعة، الحرية

 .٤٨٣ص ،١٩٨١ ،١ط الكويت، جامعة ،"عربي-انكليزي "االنثروبولوجيا

ريد كمال، من المعتقدات الشعبية في فلـسطين، مجلـة التـراث            ف: انظر بحث  )١٨(

، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، العـراق،           ٣٢، السنة ٢الشعبي، العدد 

٢٠٠١. 

 المصرية، النهضة مكتبة الرازي، بكر ألبي الروحاني الطب العبد، اللطيف عبد )١٩(

 .١٥ص ،١٩٧٨ القاهرة،

 مـصدر سـابق،     الـِصحاح،  مختار الرازي، درالقا عبد بن بكر أبي بن محمد )٢٠(

 .١٢٤ص

الِحجامة، نُِشر الكترونياً في أبريـل      -عبد القادر أحمد الفيتوري، الطب البديل      )٢١(

٢٠٠٤ ، www.nashiri.net١١ بنغازي، ليبيا، ص. 

 والطـب  وروحـاً  جسداً لإلنسان ينظر البديل الطب القشعان، مشعل االنترنت، )٢٢(

 العـدد  اليومية، الرياض جريدة منشورات اللحم، من ككتلة معه يتعامل الحديث

 .١٢/٤/٢٠٠٣ السعودية، جدة، نت، الجزيرة موقع ،٣٩ السنة ،١٢٧٧٨

 عمان، والتوزيع، للنشر المستقبل دار االجتماع، علم المشني، إبراهيم يوسف )٢٣(

 .٢٠٠ص ،٢٠٠٠ ،١ط األردن،

 التراث مجلة والتراث، والشرع الطب بين الِحجامة محمد، قاسم الحاج محمود )٢٤(

 العـراق،  بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة  الشؤون دار ،٣١السنة ،٢العدد الشعبي،

 .١٧-١٦ص ،٢٠٠٠

 .١٧-١٦ص نفسه، المصدر )٢٥(

 سابق، مصدر ،"عربي-انكليزي "االنثروبولوجيا قاموس سليم، مصطفى شاكر )٢٦(

 .٢٣٦ص

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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)٢٠٢( 

 

 الـشعبي  الطـب  فـي  بـالكي  جالعـال  الخاتوني، سلطان إلياس العزيز عبد )٢٧(

 يـصدرها  ،٤٦العـدد  موصلية، إضاءات مجلة أنموذجاً، النسا عرق-الموصلي

 .٧ص ،٢٠١١ نيسان، العراق، الموصل، دراسات مركز

 .٣٢٤ص تاريخ، بدون لبنان، بيروت، ،٣المجلد العرب، لسان منظور، أبن )٢٨(

 سابق، مصدر ،"بيعر-انكليزي "االنثروبولوجيا قاموس سليم، مصطفى شاكر )٢٩(

 .١٥٧ص

منير حسين فوزي، العلوم السلوكية واإلنسانية في الطـب، مكتبـة النهـضة              )٣٠(

 .١٨٨، ص١٩٨٢، القاهرة، ١المصرية، ط

دراسة ميدانيـة  -علي المكاوي، الجوانب االجتماعية والثقافية للخدمة الصحية  )٣١(

، ١٩٨٨درية،  ، اإلسـكن  ١في علم االجتماع الطبي، دار المعرفـة الجامعيـة، ط         

 .٣٢٥ص

 بمصر، المعارف دار مطبعة عبدة، سعيد ترجمة الطب، قصة جارلند، جوزيف )٣٢(

 .٧ص ،١٩٥٩ القاهرة،

رعد رزوق أسطيفان وآخرون، إدارة المستشفيات، مطابع جامعـة الموصـل،        )٣٣(

 .٩، ص١٩٨٤العراق، 

لتـايمس  بنيامين حداد وآخرون، من تراثنا الشعبي في قرى نينوى، شـركة ا            )٣٤(

 .٢١٢-٢١١، ص١٩٨٢للطبع والنشر والمساهمة، بغداد، العراق، 

 العراق، الموصل، جامعة مطابع االجتماعية، االنثروبولوجيا سلمان، علي عبد )٣٥(

 الجزائـر،  فـي  الـشعبي  الطب من ألوان مرتاض، الملك عبد ؛٧٠ص ،١٩٨٥

 لحريـة ا دار ،١٢الـسنة  ،١٠–٩ العـددين  ،١٢المجلـد  الشعبي، التراث مجلة

 .٣٠-٢٩ص ،١٩٨١ بغداد، والنشر، للطباعة

 .٩ص سابق، مصدر القديم، الطب تاريخ من لمحات مراد، صبري آمنة )٣٦(

 .٣١ المصدر نفسه، ص)٣٧(
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)٢٠٣( 

 

 الـشعبي،  التـراث  مجلـة  العطارية، واألدوية الشعبية العقاقير البكري، حازم )٣٨(

 ،١٩٨١ بغـداد،  للطباعـة،  الحريـة  دار ،١٢السنة ،١٠–٩العددان ،١٢المجلد

 .١٠٨ص

 مجلـة  اإلسالم، قبل والعرب والمصريين البابليين عند السحر يوسف، شريف )٣٩(

 بغداد، والنشر، للطباعة الحرية دار ،٩السنة ،٦العدد ،٩المجلد الشعبي، التراث

 التـراث  مجلـة  وآشـور،  بابـل  في الطب التكريتي، طه عطا ؛٤٨ص ،١٩٧٨

 بغـداد،  والنشر، للطباعة الحرية دار ،١٢ةالسن ،١١العدد ،١٢المجلد الشعبي،

 .٩٣ص ،١٩٨١

 الذي أشيبو أنا "صوته بأعلى يصرخ أنه هي الكاهن يتلوها كان التي التعازيم )٤٠(

ِلدالمعبـد  في المتبعة بالطقوس الخاصة بالكلمات ينطق ثم" هو أنا أريدو في و 

 القيام الطقوس هذه يسبق وقد ليخرجوا، وتسعدهم والجن العفاريت تعجب والتي

 أكثـر  للتفـصيل  ذلك، شابه ما أو المواد بعض كإحراق الرمزية األفعال ببعض

 اإلسـالم،  قبل والعرب والمصريين البابليين عند السحر يوسف، شريف -:أنظر

 .٤٨ص سابق، مصدر

 .٤٨ المصدر نفسه، ص)٤١(

 .٩٣، مصدر سابق، صوآشور بابل في الطب التكريتي، طه عطا )٤٢(

 حسين فوزي، العلوم السلوكية واإلنسانية في الطـب، مـصدر سـابق،             منير )٤٣(

 .٢٤٤-٢٤١ص

 .١٣رعد رزوق أسطيفان وآخرون، إدارة المستشفيات، مصدر سابق، ص )٤٤(

 .١٣المصدر نفسه، ص )٤٥(

 .١٠٩ مصدر سابق، صالعطارية، واألدوية الشعبية العقاقير البكري، حازم )٤٦(

 .١٣ إدارة المستشفيات، مصدر سابق، صرعد رزوق أسطيفان وآخرون، )٤٧(

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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)٢٠٤( 

 

 التـراث  مجلـة جالل الحنفي، كلمات في موضوع العالجات الشعبية القديمة،          )٤٨(

 بغـداد،  للطباعـة،  الحرية دار ،١٢السنة ،١٠–٩العددان ،١٢المجلد الشعبي،

 .١٩ص ،١٩٨١

، ١، ط ١دراسة في االنثروبولوجيا الثقافية، ج    -محمد الجوهري، علم الفلكلور    )٤٩(

 .١٢٧، ص١٩٧٨مطابع دار المعارف، مصر، 

جالل الحنفي، كلمات في موضوع العالجات الشعبية القديمة، مـصدر سـابق،     )٥٠(

 .١٩ص

عبد الرحمن بن محمد عسيري، الحسد والعين من المنظور االجتماعي مع  )٥١(

التطبيق على الثقافة العربية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم 

، ٢٠٠٣، جامعة اإلسراء، األردن، ١٨، المجلد٣سانية واالجتماعية، العدداإلن

 .٧٣ص

 عبد الكريم محمد نصر، الِحجامة في الطب النبوي، دار الرضـوان للطباعـة              )٥٢(

 .٢٣، ص٢٠٠٥والنشر والتوزيع، حلب، سوريا، 

 مجلـة  خيـال،  أم حقيقة الشعبي العالج حسن، عمران حسن محمد االنترنت، )٥٣(

 اإلسـكندرية،  العربي، العالم موقع العلمية، السبورة منتديات ،٢١٨العدد م،المعل

 .٢٠٠٣/ ١٠/ ١٠ مصر،

 االنترنت، أشرف محمود، صيدليات الشوارع، منشورات ديوان العرب، إسالم           )٥٤(

 .٢٠٠٤/ ١/ ١١أون الين نت، القاهرة، مصر، 

 دراسـة –الموصـل  مدينـة  فـي  الـشعبي  الطب "محمود، صالح الرزاق عبد )٥٥(

 .٥٨-٥٧ صسابق، مصدر ،"اجتماعية

 مصدر سابق، المرض، وثقافة العالج حقيقة: الشعبي الطب معمر، اهللا عبد )٥٦(

 .١٨٩ص

 بولوجية دراسة سوسيوانثرو–المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 
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)٢٠٥( 

 

 حسن الخولي، الريف والمدينة في مجتمعات العـالم الثالـث، دار المعـارف              )٥٧(

 .١٦٥، ص١٩٨٢للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

؛ ٢٠٥، صسابق مصدر مصرية، قرية في لشعبيا الطب الباقي، عبد زيدان )٥٨(

  -:وانظر أيضاً

Turki Al-Turki, The Importance of Knowiedge of the Patient's 

cultural Background in the Practice of Psychiatry: A case 

Report (abstract), Journal of King Abdulaziz university, vol 

11, 2003. 

 .www.IVSL.orgرنت، المكتبة االفتراضية العلمية العراقية، نقالً عن االنت

 .االنترنت، المصدر نفسه )٥٩(

حسام الـدين  : محمد بن أحمد بن بسام، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق      )٦٠(

، نقالً عن إبراهيم سـعيد      ١١٧، ص ١٩٦٨السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد،     

نشأتها وتطورها، بحثٌ في التنظيمـات      -يالشيخلي، األصناف في العصر العباس    

، ١٩٧٦الِحرفية في المجتمع العربي اإلسالمي، دار الحرية للطباعـة، بغـداد،            

 .٨٥ص

 االنترنت، سماح خميلي، الِحجامة أكثر أنواع الطب البـديل انتـشاراً، موقـع              )٦١(

 .٢٠٠٦/ ٢/ ١٩الشهاب لإلعالم، منتدى الفكر الحر، اإلسالم نت، السعودية، 

 دراسـة –الموصـل  مدينـة  فـي  الـشعبي  الطب "محمود، صالح الرزاق عبد )٦٢(

 .٥ صسابق، مصدر ،"اجتماعية

البدائل القادمة لعالج البـشرية،     -محمد سر الختم، األعشاب الطبية     االنترنت،   )٦٣(

 .٢٠٠٤/ ٨/ ١٣موقع اإلسالم اليوم، الخرطوم، السودان، 

 . مصدر سابق االنترنت، سماح خميلي،)٦٤(

  -: الخبراء والمحكمين هم)٦٥(

 عبد الرزاق صالح محمود. م
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)٢٠٦( 

 

  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ عبد الفتاح محمد فتحي. د

  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ خليل محمد حسين. د

  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ حارث حازم أيوب. د

  .ة الموصلجامع/ علم االجتماع/ مدرس/ وعد إبراهيم خليل. د

 .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ مدرس/ جمعة جاسم خلف. د

 فـي  بـاب  الطب، كتاب ماجة، ابن سنن ،٣٤٨٨ الحديث رقم ماجة، ابن رواه )٦٦(

 والـسنن  الـصحاح  (الـشريف  النبـوي  الحـديث  موسوعة يحتَجم، األيام أي

 .االنترنت اإلسالم، روح موقع إنتاج الثاني، اإلصدار-)والمسانيد

 متى باب الطب، كتاب داؤود، أبو سنن ،٣٨٦١ الحديث رقم داؤود، أبو رواه )٦٧(

 .االنترنت نفسه، المصدر الِحجامة، تستحب
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)٢٠٧( 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


