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 الـــى بنـــاء مقیـــاس للـــشجاعة النفـــسیة لـــدى طلبـــة جامعـــة الموصـــل وقیـــاس یهـــدف البحـــث  
مستوى الشجاعة لدیهم ولتحقیق اهداف البحث قام الباحثـان بتحدیـد تعریـف الفهـوم ومجاالتـه المكونـة 

، تحمـل المخـاطر، الـصبر، اإلیثـار، فاعلیـة الـذات، القیـادة ، القدرات العقلیة ( من سبعة مجاالت هي
طالبــا وطالبـة فـي الكلیـات العلمیــة ) ٣١٥٥٠(وقـد تــالف مجتمـع البحـث مـن ) النتمـاءا، جـودة الحیـاة 

مـوزعین بحـسب الجـنس والتخـصص ) ٢٠١٨-٢٠١٧(واإلنسانیة في جامعة الموصل للعام الدراسي 
شــــملت الدراســــة جمیــــع الــــصفوف عــــدا الــــصفین الخــــامس والــــسادس فــــي الكلیــــات الطبیــــة (والــــصف 
ًطالبـــا وطالبـــة وقـــد تحقـــق الباحثـــان مـــن المؤشـــرات ) ١٣٩١(ث مـــنوتكونـــت عینـــات البحـــ) والهندســیة

السیكومتریة للمقیـاس مـن خـالل اسـتخراج الـصدق بانواعـة والثبـات وبعـد ان اصـبح المقیـاس بـصورته 
فقــرة ولكــل فقــرة ثالثــة مواقــف لإلجابــة طبــق الباحثــان المقیــاس علــى عینــة ) ٥٠(ُالنهائیــة  مكونــا مــن 

كلیـــات وبعـــد تـــصحیح إجابـــاتهم تمـــت معالجـــة ) ٨(لبـــة مـــوزعین علـــى ًطالبـــا وطا) ٩٥٥(مكونـــة مـــن 
  .ًالبیانات إحصائیاوعرضت النتائج وصیغت عدد من التوصیات والمقترحات

Building a scale of Psychological courage among the students 
of Mosul University  

Prof. Dr. Usama  Hamid Mohammed      
Asst. lecturer: Qays Mohammed AL-Kaloot     
ABSTRACT 
 The research aims to build a scale of the psychological courage of 
the students of Mosul University and measure the level of courage they 
have to achieve the goals of the research. The researchers defined the 
concept and its fields consisting of seven fields (mental abilities, 
leadership, self-efficacy, altruism, patience, risk and quality of life and 
belonging) The research community was consistde from (31550) students 
In the scientific and humanitarian colleges at the University of Mosul  for 
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the academic year (2017-2018) distributed by sex, specialization and grade 
(all the grades except the fifth and sixth grades in the medical and 
engineering colleges The research samples consisted of (1391) male and 
female students. The researchers investigated the Standard indicators of the 
scale by extracting validity and reliability. After the scale was finalized, it 
consisted of (50) paragraphs and for each paragraph there were three 
positions to answer. The researchers applied the scale to a sample of (955) 
(8) colleges and after correcting their answers, the data were processed 
statistically. The results were presented and a number of recommendations 
and suggestions were formulated. 

 
متـضاربة وبـشكل أكثـر حـدة عنـد جیـل الـشباب اذ تتمیـز  یعـانى اإلنـسان المعاصـر أزمـة قـیم    

بالغموض والضیاع في األهداف والروى والسیما بعد األزمات والهزات االجتماعیة والـسیاسیة العمیقـة 
التي عصفت بالعالم وبمجتمعنا العراقي المعاصر وبمؤسساته التربویـة المتعـددة فـضال عـن تعقـد بیئـة 

ًجتماعیــة قــد تــؤدي إلــى صــراعات قیمیــة قــد تــنعكس أثارهــا ســلبا علــى المجتمــع العراقــي وتركیبتــه اال
ًالـــشجاعة النفـــسیة فــــي مواقـــف الحیــــاة المتعـــددة الن فوضـــویة الــــسلوك اإلنـــساني قــــد تكـــون انعكاســــا 

َولعــل اهتمــام هــذه الدراســة  بالــشجاعة النفــسیة النهــا مــن المفــاهیم التــي لــم تحــض لفوضــویة المجتمــع 
. ام اذ تؤكد الدراسات عدم وجـود مقیـاس للـشجاعة النفـسیة یقـیس هـذه الـسمةبالقدر الكافي من االهتم

(Matt C. & others ,2018,23)   د(والن الهـزائم النفـسیة اشـد قـسوة مـن الهـزائم العـسكریة ، احم
دما ) ٢٨٥، ٢٠١٢ دول تق ر ال ن أكث صبحا م ا لی ان وألمانی ا للیاب ان كافی ان ك ن الزم رن م ع ق ًفرب ً

ضاریا  ــــى مواجهــــة الخــــوف والفــــشل النهمــــا اســــًح ــــاء جیــــل قــــادر عل تثمرا الــــشعور بالهزیمــــة فــــي بن
ـــذلك فـــان انكـــساراتنا وهزائمنـــا النفـــسیة واستـــسالمنا إزاء الـــضغوط ) ٢٨، ٢٠١٤،ابـــو زنـــیط(بـــشجاعة ل

ٕوالصدمات ال یعني أننا ال نمتلك الشجاعة النفـسیة للمواجهـة وانمـا بـسبب انهیـار أو غیـاب المنظومـة 
ند لهـــا الـــشجاعة النفـــسیة او تـــصدعها فالـــشجاعة النفـــسیة قیمـــة تربویـــة  قـــد تـــسمو الخلقیـــة التـــي تـــست

لتــصبح مــن الفــضائل المتأصــلة بــالروح والقــیم النفــسیة واالجتماعیــة والدینیــة فعلــى الــرغم مــن اننــا قــد 
نعـــرف  الـــشيء الـــصحیح أخالقیـــا لكننـــا قـــد ال نعمـــل بـــه بـــسبب القیـــود الشخـــصیة او المجتمعیـــة او 

لـــضاغطة  او بـــسبب شـــیوع قـــیم التجبـــر والتـــسلط للنظـــام العـــالمي الجدیـــد الـــذي لـــم یتـــرك التنظیمیـــة ا
ًلإلنسان خیـارا غیـر تـشجیع الهجـرة حتـى اصـبحت ظـاهرة معاصـرة  تعكـس حالـة الالنتمـاء واالنكـسار 
والهزیمـــة النفـــسیة ممـــا یـــستدعي االهتمـــام ببنـــاء مقیـــاس للـــشجاعة النفـــسیة لمـــساندة ضـــحایا االزمـــات 

وقد انبثق مفهوم الشجاعة النفـسیة مـن علـم الـنفس اإلیجـابي . )٣٠٩، ٢٠١٤ ،عبد المومن(والكوارث
الذي یؤكد على الجوانب اإلیجابیة للشخصیة وتنمیتها أكثر من مجرد النظر إلـى الـصحة أنهـا غیـاب 
المــرض وعلــى ذلــك تغیــرت التوجهــات مــن االســتغراق فــي عــالج االضــطرابات النفــسیة إلــى االهتمــام 

 جوانب القوة والتمیـز التـي یتمتـع بهـا اإلنـسان وتحـسین الـصحة النفـسیة نحـو مزیـد مـن التوافـق بدراسة
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   .)١١، ٢٠١٤، ابو حالوة(مع الذات والبیئة لتحقیق أقصى استفادة من االستخدامات الكامنة 
  : مشكلة الدراسة فیما یاتيوتتلخص

لموصــــلیة مـــن خــــالل تنــــامي  تـــأتي هــــذه الدراســـة كــــرد فعـــل علــــى الواقـــع المجتمعــــي للشخـــصیة ا .١
 .كثقافة اجتماعیة سائدة) ٌانا أش علي(ظاهرة

 ضـعف الــشعور بــاالمن النفـسي لــدى طلبــة جامعـة الموصــل ابــان التجـارب الحیاتیــة القاســیة التــي  .٢
عاشـــها اإلنـــسان الموصـــلي فـــي ظـــل حكـــم وظلـــم العـــصابات الظالمیـــة المتمثلـــة بـــداعش والعـــصابات 

  .ي للمواطنینالمنظمة التي تهدد األمن النفس
لــدى بعــض الطلبــة بعــدم الرضــا عــن حیــاتهم وعــدم اســتمتاعهم بالحیــاة لغیــاب  اإلحــساس العمیــق  .٣

 . واالنجاز وتجاوز حاجز الخوف المعنى لدیهم واإلرادة التى تدفعهم للعمل

 التربیـــــة المتزمتـــــة التـــــي تمارســـــها بعـــــض العـــــائالت الموصـــــلیة قـــــد تنـــــتج انماطـــــا مختلفـــــة مــــــن  .٤
 .سیة التي قد تعوق النمو النفسي االیجابي لدى اإلنسان الموصلياالضطرابات النف

 
یعد مفهوم الشجاعة النفسیة احد المفاهیم األساسیة التي یهـتم بدراسـتها علـم الـنفس اإلیجـابي   

مـن خـالل تحلیـل مكـامن القـوة والـسمات والفـضائل اإلنـسانیة اإلیجابیـة لـدى اإلنـسان  لتعزیـز الـسعادة 
فالـشجاعة النفــسیة هــي أداء ســلوكي یـتم فیــه التغلــب علــى  (Seligman ,2002, 18)  صیةالشخـ

التهدیــد الــذي قــد یرافقــه الخــوف أو الحــزن أو الغــضب كمواجهــة خطــر جــسدي أو إنقــاذ حیــاة شــخص 
ان تحقیـــق او بـــذل جهـــد للتغییـــر االجتمـــاعي أو الشخـــصي لجعـــل العـــالم مكانـــا أفـــضل فـــضال عـــن 

ال من خالل السلوك الشجاع مثـل المستكـشفین والـرواد والعلمـاء الـذین كـانوا علـى االنجازات ال یأتي إ
استعداد لتحمل المخاطر او حتى العقاب والمـوت إذ  ال یمكـن ألي مجتمـع أن یـستفید بـشكل إیجـابي 
من قـدرات أفـراده إذا مـا كـانوا یعـاونون اعـتالال أو اضـطرابا فـي صـحتهم النفـسیة لمـا لهـا مـن عواقـب 

من بینهـا إذكـاء عـدم اإلحـساس باألمـان االجتمـاعي والهزیمـة النفـسیة و تفـاقم اإلحـساس بـالقلق كثیرة 
  .).penshek, M. 2009. 55) Re وسیادة روح االنعزالیة والالمباالة

وتتحقـق الــشجاعة النفــسیة  لإلنــسان أثنــاء محاولتــه البحـث عــن معنــى لحیاتــه  حتــى فــي أقــسى 
 أسـوأ الخبـرات الحالكـة إلـى لحظـات انتـصار حاسـمة  أمـال فـي بلــوغ لحظـات المعانـاة واأللـم و تحویـل

فالحیـاة  ملیئـة بـالفرص التـي تمكـن اإلنـسان مـن اسـتخدام قیمـه وفـي تقـدیم عمـل إبـداعي  هدف محدد
حتــى لــو كانــت حیــاة محــن و اآلم و معانــاة  ألنــه یجــب أن تكــون هنــاك دائمــا نظــرة مفعمــة بالرجــاء 

ٕ وان كــان العــصر الــذي ).٢٠١٦,٣٧،اســكندراني(لوصــول إلــى المعنــى واألمــل وقــدرة علــى التــسامي ل
َنعـیشه یفـرض تحــدیات جـسیمة وایقاعـا ســریعا ومتطلبـات متزایــدة ترخـي بظاللهـا علــى عالقاتنـا لتتــسم  ِ َّ َِ ٕ ُ
باضــطرابات وتوازنــات مختلفــة مــا یجعــل الحیــاة الیومیــة مــشحونة بــالتوتر وبــالقلق والــصراع النفــسیین 
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إلى مشاحنات ومصادمات فـي حقـل التفاعـل االجتمـاعي وبالتـالي وأمـام واقـع كهـذا الشيء الذي یدفع 
یبـــدو مهمـــا إلـــى أقـــصى الحـــدود االهتمـــام ببـــرامج التنمیـــة والـــدعم النفـــسي لتحـــسین الـــصحة النفـــسیة 
ـــــة خالقـــــة  ـــــاء شخـــــصیة تتعامـــــل مـــــع الواقـــــع والمجتمـــــع بكیفی واالتـــــزان النفـــــسي كعوامـــــل أساســـــیة لبن

  ).٧٧، ١٩٩٦،باترسون(
لـذلك یـسعى هــذا البحـث الـى تعزیــز قـدرة اإلنـسان وتــصویر األفـراد الـذین خرجــوا مـن المأســاة   

واألســـر والتنكیـــل الـــذي مارســـته عـــصابات داعـــش اإلجرامیـــة بـــأنهم مكـــافحین بـــدال مـــن تـــصویرهم 
كـضحایا ســلبیین للحــد مــن المخــاطر النفــسیة وبنــاء ثقافــة أمــان فــي مجتمعاتنــا المحلیــة الن مفهــوم 

ً النفــسیة یــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــصحة الفــرد النفــسیة وبتماســك المجتمــع فــضال عــن نــشر الــشجاعة َ
ــــى آلیــــات التعزیــــز النفــــسي   ثقافــــة الالعنــــف والــــسالم مــــن خــــالل بــــرامج مــــساندة نفــــسیة قائمــــة عل
والتواصـــل بـــین الثقافـــات والتفـــاهم  وبنـــاء الثقـــة فـــي المجتمعـــات المحلیـــة كـــأداة لتعزیـــز االنـــدماج 

  ًوفقـا األفـراد یتـصرفون  بـأن اآلدلـري الـنفس علـم فـي الجوهریـة المفـاهیم  الن مـن االجتمـاعي
وتــتلخص اهمیــة بنــاء مقیــاس للــشجاعة النفــسیة فیمــا ) ٥١٧، ٢٠١٤، العبــاس( الحیــاة إلســلوب

 -:یاتي

ُدعمــا للتـــصورات   انهــا محاولــة لتوظیــف علـــم الــنفس فــي قــضایا التنمیـــة اإلنــسانیة والمجتمعیــة و .١
مرتبطــة بواحــد مــن أهــم موضــوعات علــم الــنفس اإلیجــابي والتــي لــم تنــل الحــظ الــوافر مــن النظریــة ال

  .البحث والدراسة فى البیئة العربیة والعراقیة 
  لقد درج الباحثون في علم الـنفس علـى اسـتیراد المفـاهیم النفـسیة الغربیـة وتعریبهـا وتطبیقهـا علـى  .٢

طوة في االتجاه المعاكس لعـرض واكتـشاف وتطـویر الواقع النفسي واالجتماعي لذلك تأتي دراستنا كخ
  .مفاهیم وأداوت قیاس ومقاربات منهجیة قد تسهم في تنمیة اإلنسان العراقي والمجتمع

  :أما من حیث األهمیة التطبیقیة للدراسة الحالیة فأنه
تـــسعى إلـــى جـــذب انتبـــاه القـــائمین علـــى العملیـــة التعلیمیـــة إلـــى أهمیـــة الـــشجاعة النفـــسیة عنـــد   .١

اغة وتــشكیل محتوىــات المقــررات الدراســیة  المختلفــة  والتــي تفتقــر إلــى المحتــوى الــذي ینمــى صــی
  .التصورات الشخصیة للطلبة عن عملیات تشكیل السلوك االیجابي 

ًتــساعد القـــائمین علـــى العملیـــة التعلیمیـــة فـــى التعــرف علـــى العوامـــل أالكثـــر إســـهاما فـــى ظهـــور   .٢
 .كاساتها في إعداد البرامج التدریبیةالسلوك االنهزامي لدى  الطلبة وانع

مـــا ســـتقدمه الدراســـة مـــن أدوات جدیـــدة للقیـــاس فـــضال عـــن مـــا ستتوصـــل إلیـــه مـــن نتـــائج یمكـــن  .٣
 .تطبیقها في میدان البحث العلمي  واألكادیمي

 -:یهدف البحث الى:      اهداف البحث

  . للشجاعة النفسیة  لدى طلبة جامعة الموصلمقیاسبناء  .١
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 .وى الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل التعرف على مست .٢
 

 -  ٢٠١٧(طلبة الدراسة الصباحیة في جامعة الموصل للعام الدراسيسیقتصر البحث على 
٢٠١٨.( 

 
:  

ِّان الــشجاعة خلــق كــریم ووصــف نبیــل یحمـــل الــنفس علــى التحلــي بالفــضائل    َ ُ َ ٌ ٌ ْ َ ٌ ُ ُ ویحرســها مـــن ُُ َ
ِاالتصاف بالرذائل وهي ینبوع األخالق الكریمة والخصال الحمیدة  ِِ َّوتعني شـدة القلـب عنـد البـأس وقـال ُِّ

اشـــــــتد عنـــــــد : ُشـــــــجع شـــــــجاعة: یقـــــــال. ٕالفـــــــارابي ان أصـــــــل هـــــــذه الكلمـــــــة یـــــــدل علـــــــى جـــــــرأة واقـــــــدام
  ).١٤، ٢٠١٦،شعالن( البأس

:  
م على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش عند المخاوف واالستهانة اإلقدا"   فهي
َوقال ابن حزم حد الشجاعة هو ) ١٥ ،١٩٩٦، الباشا("بالموت َ بذل النفس للموت عن الدین "َّ

ًوالحریم وعن الجار المضطهد وعن المستجیر المظلوم وعن الهضیمة ظلما في المال والعرض وفي 
   .)٢٧، ١٩٨٩،الجاحظ ("َّحق سواء قل من یعارض أو كثرسائر سبل ال

 
١. ) Woodard,2004(  

ِنتاج للرغبة في اتخاذ اجراء لمواجهة الخوف الذي یعد ضروریا وجزء  من العمل الشجاع" ً ِ ِّ "
Woodard)،١٧٠  ،٢٠٠٤(.  

٢.  Alfred Adler.2005) (   
وهـي األسـاس للتكیـف ) المـصلحة االجتماعیـة(االستعداد للعمل بما یتماشى مع شـعور المجتمـع     "

النــاجح لتــشجیع وتنــشیط وتفعیــل الــشعور بالقیمــة  واالنتمــاء للمجتمــع الن فقــدان الــشجاعة واإلحبــاط 
المثـبط لـه نفـس اهـداف من منظور علـم الـنفس الفـردي یكـون األسـاس الخـاطئ للشخـصیة فالـشخص 

الـــشخص الـــشجاع فـــي ان ینتـــصر علـــى شـــعوره بالدونیـــة وان ینظـــر الیـــه علـــى انـــه نـــاجح ویـــستحق 
االحتــرام فــي العــالم االنــساني ومــع ذلــك یفتقــد الــى الــشجاعة للعمــل علــى الجانــب المفیــد مــن الحیـــاة 

ظـاهر سـلوكیة والخوف من التعرض لمشاعر النقص ومثلما یتحرك الناجح للتفـوق الشخـصي هنـاك م
 ).٣٦٢، ٢٠٠٥،ادلر" (عصابیة وذهانیة غیر مجدیة تتمیز بالتظاهر والتهرب

٣.    Rachman & Others, , 2007)      (   
 :ًالثبات والمواظبة رغم اإلحساس بالخطر أخذا بنظر االعتبار ثالثة عناصر للخوف هي   "

  .الشعور الذاتي بالخوف   .١
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) ٦( 

 

  ) على سبیل المثال ازدیاد معدل ضربات القلب(لوجیة للخوف  ردود الفعل الفسیو .٢
 ) Ben Dean ph d  ,"مثل محاولة الهرب من الوضع المخیف(االستجابة السلوكیة للخوف  .٣

12, 2007  
٤. ) Howard al,2018 ( 

عملیــة وســلوك ولیــست ســمة ضــمنیة تظهــر كفعــل متعمــد ینطــوي علــى خطــر موضــوعي حقیقــي " 
اعــل ینفـــذ بعــد مناقـــشة مدروســة لتحقیـــق أهــداف نبیلـــة او نهایــات ســـعیدة ویتــسم بـــالتكرار علــى الف

والثبــات النــسبي مــن خــالل تفعیــل دور الــشجاعة فــي مكــان العمــل فالــشجاعة بنــاء متعــدد األبعــاد 
 & .Matt C)"یــستند إلــى مجموعــة مــن العناصــر والــسمات الشخــصیة التــي تــسبق الــسلوك 

others ,2018, 101)  توصــل الباحــث الــى تحدیــد تعریــف للــشجاعة النفــسیة بأنهــا أداء وقــد 
ســلوكي قــصدي ینطــوي علــى الثبــات النــسبي فــي مواجهــة الموقــف الــضاغط واأللــم والخــوف بقــوة 
إرادة وفاعلیــة ذات متجــددة وقــدرة علــى توقــع النتــائج والــصبر وتحمــل المخــاطر فــي ســبیل تحقیــق 

 ویــشتمل علــى مجموعــة مــن الخــصائص النفــسیة َهــدف قــیم أو لفــرض معــاییر أخالقیــة وحــضاریة
 . والقدرات العقلیة التي تعكس معنى الحیاة وتعمق الشعور باالنتماء واإلیثار

 
الدرجـــة الكلیـــة التـــي یحـــصل علیهـــا طلبـــة جامعـــة الموصـــل عنـــد اجـــابتهم علـــى مقیـــاس الـــشجاعة "   

  ."النفسیة الذي اعده الباحث
 

تتشارك كل الثقافات عبر الزمن هذه الفضیلة فلقد تأمل الفالسفة منذ القـدم هـذا المفهـوم ولقـد   
عـرف افالطــون الــشجاعة بنهــا الجــزء األهــم فــي بنـاء الشخــصیة فهــي مهــارة وفــضیلة وهــدف لبنــاء 

اعة الشخـصیة األخالقیــة الناجحـة ولكــن علمــاء الـنفس كــان تركیـزهم علــى الخــوف أكثـر مــن الــشج
ًممــا یعكــس تباینــا واضــحا فــي االهتمــام مــابین المفهــومین فــضال عــن المواظبــة واالســتمرار یقابلهــا  ً

  ).(Corlett J. Wirtue lost,2002, 454 الخوف اللذان یعدان المكونان الرئیسیان للشجاعة

    ویتفــق معظــم علمــاء الــنفس علــى ان الــشجاعة تنطــوي علــى الثبــات رغــم االحــساس بــالخطر بینمــا
یعتقد البعض ان الشجاعة هي مرادفة لعـدم الخـوف اذ تـضم مظـاهر فقـدان الـشجاعة النفـسیة مفـاهیم 
عدة قد تأخذ أشكال متعددة كالخوف من فقدان وظیفة أو الخـوف مـن القـدر او مـن فقـدان األصـدقاء 

ة إذا مــا أو الخــوف مــن النقــد أو النبــذ أو اإلحــراج أو فقــدان المركــز أو حتــى فقــدان النزاهــة األخالقیــ
 )   Putnam, D. 1997.11(فشل اإلنسان في التوافق مع الضمیر

   إن الــشجاعة هــي ســمة متأصــلة فــي الشخــصیة حینمــا تــرتبط بالفــضیلة فتــسمو فــوق كــل الــسمات 
اإلنــسانیة وهــي حقیقــة اخالقیــة تــضرب جــذورها فــي غــور الوجــود االنــساني بأســره وینبغــي فهمهــا مــن 

بـذلك ) افالطـون(مها من الناحیـة االخالقیـة وقـد ارتبطـت فـي جمهوریـة المنظور االنطولوجي لكي نفه
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العنـصر مــن عناصــر الــروح الــذي یوصــف بأنــه العنـصر الجــسور أو العمــل الملهــم الــذي یمثــل مــاهو 
( اهــوج فــي كفاحــه للوصــول الــى مــاهو نبیــل فهــو صــراع بــین مــاهو عقلــي ومــاهو حــسي وقــد احــتفظ

ـــم بالعنـــصر االرســـتقراطي فـــي مبـــد) ارســـطو أ الـــشجاعة وذهـــب الـــى القـــول أن الـــدافع الـــى تحمـــل االل
والتعــرض الــى المــوت بــشجاعة یتمثــل فــي القیــام بعمــل نبیــل الن قــصده الفــضیلة بینمــا االحجــام عنــه 
هـو عمــل وضــیع فــاعظم اختبــار للــشجاعة هــو االسـتعداد للقیــام بــأكبر التــضحیات وقــد تغیــرت النظــرة 

بــسبب االصــطدام الفكــري بــین مــاهو ارســتقراطي بطــولي الــى مفهــوم الــشجاعة فــي القــرون الوســطى 
ومابین اخالقیات الدیمقراطیة الرشادیة فأصـبحت الـشجاعة هـي قـوة العقـل الكفیلـة بقهـر كـل مـا یتهـدد 

، ١٩٨١،مجاهــد(الخیـر وهـي تتحـد مـع الحكمــة مقترنـة بالتحمـل مـن جانــب الفـرد والعـدل ازاء االخـرین
ى وجــه الخــصوص ملــيء بالــشواهد واالحــداث التاریخیــة التــي والتــاریخ اإلنــساني واإلســالمي علــ) ٢٥

تجلــت فیهــا معــاني الــشجاعة النفــسیة وحینمــا ارتبطــت بفــضیلة التــسامح والعفــو والمقــدرة ولعــل صــفح 
حینمـا فـتح مكـة وقـال الهلهـا اذهبـوا فـانتم الطلقـاء تجـسید لكـل معـاني الـشجاعة ) ص(الرسول االكرم 

وهـي فعـل متعمـد ) ٧٧، ٢٠٠٠، الجـراري.(بـارات والـسمات األخـرىالنفسیة التي تسمو فوق كل االعت
ًینطــوي علــى المخــاطرة لتحقیــق غایــات نبیلــة یــتم تنفیــذه بــإرادة ووعــي بعــد التفكیــر العقالنــي بــدال مــن 
االنــدفاع الــسریع والــسلوك التلقــائي المتهــور وتــشدد وجهــة النظــر هــذه علــى ان الــشجاعة هــي ســلوك  

ولقـــد تنوعـــت  الشخـــصیة مـــن اجــل تحقیـــق قـــیم جوهریـــة ونتیجـــة إیجابیـــةیــتم اختیـــاره رغـــم المخـــاطر 
المواقف من الخوف في تحدید مفهوم الشجاعة النفسیة فقد اعتبـر الـبعض الـشجاعة النفـسیة هـي فـي 

لــذلك تعــد الــشجاعة التغلــب علــى الخــوف بینمــا اشــترط الــبعض وجــود الخــوف لظهــور الفعــل الــشجاع 
) Cs louisســیز لـویس(تــشجیعها وتعزیزهـا فـي المجتمــع اذ یعتقـد النفـسیة مـن الفــضائل التـي ینبغـي 

ان الــشجاعة النفــسیة لیــست مجــرد واحــدة مــن الفــضائل بــل انهــا شــكل یــضم كــل فــضیلة عنــد نقطــة 
اختبار فقد یختار البعض ان یكونوا شـجعان عنـد تعرضـهم الـى مواقـف جـسدیة ألنهـم یخـشون الجـبن 

ًافــا مــنهم بــالعجز الن تقــدیرهم للعواقــب أو مــا یطلــق علیــه وقــد یتقبــل الــبعض الجــبن بعــد الخــوف اعتر
 Csوهي معاییر أخالقیة ذاتیة تحدد من قبـل الفـرد الـذي قـد یختـار المخـاطرة أو االستـسالم ) الحق(

louis.1993,111-110)( .  
 إن أأللم النفسي لغیاب الشجاعة النفسیة یتحدد في بعدین همـا البعـد النفـسي والبعـد التفـاعلي  

 مواجهة الصراعات الشخصیة القیمیة والتي تنتج  مشاعر من اإلحباط  والقلق  والغـضب وعـدم فعند
القدرة على التصرف ألسباب شخصیة او ألسباب تنظیمیـة  والتـي قـد تتحـول  نحـو أنفـسهم فـي شـكل 
تـــدني احتـــرام الـــذات او كراهیتهـــا ومظـــاهر لعـــدم الرضـــا الـــوظیفي أو تحـــول نحـــو اآلخـــرین كنـــوع مـــن 

  )(Corley, M. 2002,207.  األفقي الموجه إلى أالقران والمجتمعالعنف
تفـسیران لالقـدام علـى العمـل الـشجاع  أو   Mohr, & Horton)مور و هورتون(وقد عرض   
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التقــاعس عنــه اســتنادا إلــى الخــصائص الشخــصیة والمعتقــدات الشخــصیة  والقــیم التــي قــد تــؤثر علــى 
ـــة فـــي  خـــصائص الموقـــف ومـــدى اســـتیفائها لعتبـــة قـــرار التـــصرف ومـــابین  الحالـــة الظرفیـــة  ا لمتمثل

اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي الموقــف ویمكــن تفــسیر مــسؤولیة االقــدام اوالتقــاعس عــن العمــل مــن 
 خالل التفاعل الذي یحدث بین القـیم الشخـصیة وأألیدلوجیـة الثقافیـة والتنظیمیـة التـي تحكـم  الموقـف

Mohr, W, & Horton ,2001.17)(   

ورغـم تنـوع التعــاریف التـي تحـاول توصــیف الـشجاعة فقـد اعتبــر الـبعض الـشجاعة النفــسیة       
فــي التغلــب علــى الخــوف بینمــا اشــترط الــبعض وجــود الخــوف او عــدم وجــوده لظهــور الفعــل الــشجاع 
واعتبر البعض األخر الشجاعة بأنها اختیار قصدي متعمد في مواجهـة األلـم أو ظـروف الخـوف فـي 

ً فلقـد وضـعت الـشجاعة منـذ القـدم جنبـا الـى جنـب مـع الحكمـة والعدالـة والعفـة  قـیمسبیل تحقیق هـدف
ولكنها في الفترة االخیـرة اصـبحت مقترنـة بـاالرادة والجدیـة والقـوة التـي تقـاوم اغـراء اللـذة وتتغلـب علـى 
االلــــم فاصــــبحت الــــشجاعة كمنــــاخ نفــــسي یــــسود لحظــــات المنعطفــــات والتحــــوالت الكبــــرى الرتباطهــــا 

ة واالرادة والقــدرة علــى اختیــار الحلـول غیــر المالوفــة فالــشجاعة وسـط عــادل بــین قطبیــة ثنائیــة بالعزیمـ
منبــوذة هــي الجــبن والتهــور ولكــن االفــراط فیهــا یــودي الــى المغــامرة والتهــور مــن جهــة والتفــریط فیهــا 

  .  (Anja W. & Erica.2010.168)واالستكانة والرضا بالذل والخضوع من جهة اخرى
 

١.  2018) Matt C .Howard & Joshua Cogswell  (  
 )دراسة استكشافیة حول سوابق الشجاعة االجتماعیة: الجانب األیسر من الشجاعة     (

هدفت الدراسة الى معرفة واستكشاف تـأثیر الـسوابق الـصفات الشخـصیة والعوامـل التـي تـساعد 
لــــألداء الــــسلوكي االجتمــــاعي الــــشجاع علــــى ظهــــور الــــسلوك الــــشجاع مــــن خــــالل عناصــــر تحلیلیــــة 

الطبیعـة الدیموغرافیـة وخـصائص البیئـة الفیزیقیـة  والعمـر والثقافـة وكالخصائص الشخصیة مثل القیادة
ًوركزت هذه الدراسة االمبیریقیة على تحدید السمات األكثر تأثیرا في ظهور السلوك الـشجاع فـي بیئـة 

والـرد بــشجاعة فـي بیئـة العمــل الن الـسلوك الــشجاع العمـل مـن خــالل تحفیـز العمـال علــى االسـتجابة 
ًیــؤثر علــى األفــراد فــي المــستقبل كونــه نموذجــا ســلوكیا ناجحــا تمــت ترقیتــه فــي الــضمیر و ً  یــرتبط النــهً

ًارتباطا وثیقا بنتائج العمل  ً. 
مـنهم مــن الــذكور % ٦٠مــنهم مـن اإلنــاث و% ٤٠ًمــشتركا یمثـل ) ٢٢٢( وتكونـت العینــة مـن 

تألفـت أداة الدراسـة مـن أربعـة اسـتبیانات واسـتغرق تطبیقهـا وًعامـا ) ٤٣-٣٥(م مـابین وتتراوح أعمـاره
أربعـة أیـام ویتـضمن القـسم االول یتـضمن مـوافقتهم الذاتیـة علـى المـشاركة فـي التجربـة وتقـدیم وصــف 
قــصیر عــن الحالــة الشخــصیة للمــشترك وأوضــاع العمــل فــضال عــن بیانــات المــشتركین فــي التجربــة 

لعمــر والجــنس ونــوع العمــل ودرجــة التعلــیم الــذي حــصل علیــه المــشترك لــذلك تــم اســتبعاد والمتــضمنة ا
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ٍمـشتركا ألســباب إحـصائیة وفــي الیـوم الثــاني یـتم إرســال اسـتطالع ثــان یتـضمن جمیــع الــسوابق ) ٣١( ً
ًالتــي اعتمــدتها الدراســة ویطلــب مــنهم اإلجابــة علــى األســئلة وفــي الیــوم الثالــث یــتم إرســال اســتطالعا 

  یــشمل مظــاهر الــشجاعة المتــصورة او مخاطرهــا مــن وجهــة نظــر المــشتركین وفــي الیــوم الرابــع ٍثالــث
والـذي ) Matt C .Howardهـوارد وزمالئـه ( یـتم إرسـال مقیـاس الـشجاعة االجتماعیـة الـذي أعـده 

وطلـب مـن المـشاركین الـرد بـشكل مــستقل ًبنـدا مـن النمـاذج الـسلوكیة فـي موقــع العمـل ) ١١(یتـضمن 
 توصــلت الدراســة إلــى وتتــضمن تلـك البنــود نمــاذج ســلوكیة فــي موقـع العمــل و مكــان العمــل عنهـا فــي

أنواع من الـشجاعة هـي الـشجاعة البدنیـة واألخالقیـة واالجتماعیـة فـضال عـن أن العوامـل ) ٣(تحدید 
ًالشخــصیة االســتباقیة ومتغیــر العمــر لــدیهما تــأثیرا كبیــرا علــى الــشجاعة االجتماعیــة الــسلوكیة  فــضال َ 
عـــن تـــأثیر القیـــادة والثقافـــة بالدرجـــة التـــي تلیهمـــا وبلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط الفاكرونبـــاخ لمتغیـــري 

والثقافــة وبلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط الفاكرونبــاخ للشخــصیة االســتباقیة ) ٠,٨٧(الشخــصیة والمثــابرة 
 )٠,٩٤(قاللیة بینمــا بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط الفاكرونبــاخ للخــصائص الوظیفیــة االســت) ٠,٨٩(

Matt C .Howard,2018, 27).(  
٢.  (Schmidt and koselka. 2000))الصالبة النفسیة ومفهوم الشجاعة(  

النفـــسیة      هـــدفت الدراســـة إلـــى تطـــویر مقیـــاس للـــشجاعة مـــن أجـــل فحـــص العالقـــة بـــین الـــصالبة 
طالـب جــامعي ) ٢٠٠ (والفـسیولوجیة مـن خـالل قیـاس القـدرات الكامنـة  وقـد تألفـت عینـة الدراسـة مـن

مـــن اإلنـــاث % ٥٩مـــن الـــذكور و% ٤١اشــتركوا فـــي الدراســـة تـــم تقــسیمهم إلـــى أربعـــة مجـــامیع یــشكل
تبنت الدراسة مفهوما یـصنف الـشجاعة إلـى  وسنة من طلبة الكلیات ٢٥-١٨وتتراوح أعمارهم مابین 

 Schmidt)ة فقـد طـورأمـا أداة الدراسـوالتحـدي وااللتـزام و ثالثـة أنـواع هـي الـسیطرة والـتحكم بالـذات
and koselka)  مجـاالت هـي الــشجاعة ) ٣(فقـرة تتـوزع علـى ) ١٨( مقیاسـا للـشجاعة یتـألف مـن

الفیزیقیــة واالجتماعیــة و النفــسیة وقــد تمــت صــیاغة فقــرات المقیــاس بــشكل أولــي ثــم تــم عرضــها علــى 
 للتعریـف صـیغ تقـیس كـل صـیغة احـد مكونـات الـشجاعة وفقـا) ١٠(خبراء وطلب مـنهم تحدیـد ) ١٠(

النظــري وقــد ـتـم التحقــق مـــن المــضمون الكــامن فــي الفقــرات وتـــصنیفها للتأكــد مــن مــصداقیة تمثیلهـــا 
للمجـــال وبعـــد اختیـــار الفقـــرات ووضـــعها فـــي تسلـــسل متـــصاعد بحـــسب األهمیـــة النـــسبیة طلـــب مـــن 
المفحوصــین اإلجابــة علیهــا بحــسب تــدرج خماســي فیحــدد مــدى تقــدیره للموقــف المعــروض فــي الفقــرة 

 یمثـــل الحالـــة المثیـــرة للخـــوف والـــذعر ام ال فـــي مـــستوى خماســــي) ٥-١(ى تسلـــسل متـــدرج مـــن علـــ
وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة دالة احصائیا مـابین الـصالبة الجـسدیة والقـدرة علـى اتخـاذ قـرارات 
ــــى القــــرارات النفــــسیة ــــسلبي للالجهــــاد عل . شــــجاعة عنــــد تــــوفر االرادة والجدیــــة فــــضال عــــن التــــاثیر ال

(Schmidt and koselka. 2000,173  )  
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الــــــى معرفــــــة واستكــــــشاف تــــــأثیر الــــــصفات )  (MattC.Howard,2018لقــــــد هــــــدفت دراســــــة

الشخـــــــصیة والعوامـــــــل التـــــــي تـــــــساعد علـــــــى ظهـــــــور الـــــــسلوك الـــــــشجاع فـــــــي بیئـــــــة العمـــــــل وهـــــــدفت 
لـشجاعة وتطـویر مقیـاس للـشجاعة  إلـى تحدیـد مفهـوم ا(Schmidt and koselka. 2000)دراسـة

امـا من أجل فحـص العالقـة بـین الـصالبة النفـسیة والفـسیولوجیة  ومـن خـالل قیـاس القـدرات الكامنـة  
 بنـــاء مقیــــاس للـــشجاعة النفــــسیة لطلبـــة جامعــــة الموصـــل وامــــا عینــــات الدراســـة الحالیــــة فهـــدفت الــــى

ـــــــــــة العـــــــــــشوائیة مـــــــــــن ا ـــــــــد تـــــــــــم اختیارهـــــــــــا بالطریق لعمـــــــــــال فـــــــــــي دراســـــــــــة الدراســـــــــــات الـــــــــــسابقة  فقــ
MattC.Howard,2018) (امــا دراســة(Schmidt and koselka). 2000 فقــد تألفــت عینــة  

 طالبـا وطالبـة) ١٤٢٧(بلـغ عـددها فقـد طالب جامعي وامـا عینـة الدراسـة الحالیـة) ٢٠٠(الدراسة من 
ــــارة أخــــرى ــــالطریق العــــشوائیة ت راســــة  دتوصــــلت وتــــم اختیــــارهم بالطریقــــة الطبقیــــة العــــشوائیة تــــارة وب

MattC.Howard,2018) ( إلــى تحدیــد)أنــواع مــن الــشجاعة هــي الــشجاعة البدنیــة واألخالقیــة ) ٣
َواالجتماعیـــة فـــضال عـــن أن العوامـــل الشخـــصیة االســـتباقیة ومتغیـــر العمـــر لـــدیهما تـــأثیرا كبیـــر علـــى 

توصــلت مــا بین الـشجاعة االجتماعیــة الــسلوكیة  فــضال عــن تــأثیر القیــادة والثقافــة بالدرجــة التــي تلیهمــا
 الــى وجــود عالقــة دالــة احــصائیا مــابین الــصالبة (Schmidt and koselka. 2000)دراســة

الجـــسدیة والقـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات شـــجاعة عنـــد تـــوفر االرادة والجدیـــة فـــضال عـــن التـــاثیر الـــسلبي 
 وسـتتم مطابقـة هـذه (  Schmidt and koselka. 2000,173). لالجهـاد علـى القـرارات النفـسیة

  . ائج مع نتائج هذه الدراسة النت
 

طالبــا وطالبــة فـي الكلیــات العلمیــة واإلنــسانیة ) ٣١٥٥٠(    یتكـون المجتمــع اإلحــصائي للبحـث مــن 
مـــــوزعین بحـــــسب الجـــــنس والتخـــــصص ) ٢٠١٨-٢٠١٧(للعـــــام الدراســـــي * *فـــــي جامعـــــة الموصـــــل

 فــــي الكلیــــات الطبیــــة شــــملت الدراســــة جمیــــع الــــصفوف عــــدا الــــصفین الخــــامس والــــسادس(والــــصف 
وامــا عینــات البحــث فــان بنــاء مقیــاس للــشجاعة النفــسیة یتطلــب ) والهندســیة وطــب االســنان والــصیدلة

      :األتي) ١(اختیار عینات متعددة ویمكن إیضاحها في الجدول 
  
  
  

                                         
الدراسات العلیا /قسم التخطیط والمتابعة بكتاب تسهیل مهمة من كلیة التربیة للعلوم االنسانیة جامعة الموصل/رئاسة جامعة الموصل *

 ).٢/١٢/٢٠١٧ في ٣/٧/٥٩٢٢(المرقم 
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   عینات البحث)١(جدول 
 عددها نوع العینة ت
 ٩٦ التجربة االستطالعیة ١
 ٢٨٠ عینة البناء ٢
 ٦٠ ینة الثباتع ٣
 ٩٥٥ )القیاس القبلي(عینة التطبیق النهائي للمقیاس ٤

 ١٣٩١ المجموع
 

   -:إن بناء مقیاس للشجاعة النفسیة یتطلب إتباع خطوات محددة وكما یبین المخطط  اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توصـــل الباحـــث الـــى تحدیـــد مفهـــوم ومجـــاالت الـــشجاعة النفـــسیة مـــن خـــالل أراء الخبـــراء ومـــا 
َتوصلت إلیـه  الدراسـات الـسابقة والبحـوث النفـسیة وخاصـة أن المفهـوم تـم دراسـته ألول مـرة علـى حـد 

 تحدید المجاالت 

 صیاغة الفقرات

            تحدید مفھوم الشجاعة النفسیة

 ئيالتطبیق النھا   

  التطبیق  على عینة استطالعیة  

 عرض المقیاس بصورتھ االولیة على الخبراء
 

 التطبیق على عینة البناء

 التحلیل اإلحصائي للفقرات

 لخصائص السایكومتریة للمقیاسا

 صدق المحتوى صدق البناء الصدق الظاھري  

 الثبات الصدق

إعادة تطبیق 
 المقیاس

 ینتحلیل التبا
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وتــــم الحــــصول علــــى فقــــرات مقیــــاس فــــي صــــیغتها األولیــــة مــــن خــــالل توزیــــع اســــتبیان علــــم الباحــــث 
 وقـــد عـــرف الباحـــث مفهـــوم  الـــشجاعة عي علـــى عینـــة عـــشوائیة مـــن طلبـــة جامعـــة الموصـــلاســـتطال

النفسیة بأنه أداء سلوكي وقـصدي شـجاع ینطـوي علـى الثبـات النـسبي فـي مواجهـة الموقـف الـضاغط 
یهـــدف إلـــى فـــرض معـــاییر أخالقیـــة وحـــضاریة أو تحقیـــق هـــدف قـــیم  ویتمیـــز باألصـــالة وقـــوة اإلرادة 

فـضال . جددة والقدرة على المبـادرة فـضال عـن المقومـات الجـسدیة والعقلیـة والمادیـةوفاعلیة الذات المت
 -:عن تحدید المجاالت اآلتیة

القدرات العقلیة واإلبداعیة وتتضمن المرونة العقلیة واالنفتاح على الخبرة واإلحساس بالتفوق  .١
 .والسیادة  والقدرة على كسر القیود 

عیة والتعاطف والحماسة واالنتماء والهویة فضال عن التصور القیادة وتشمل المسؤولیة االجتما .٢
 .الشخصي  للمخاطر المحتملة

فاعلیة الذات  وتشمل احترام الذات والكفاءة الذاتیة والتوجهات االیجابیة والمثابرة والمبادرة  .٣
 .والسیطرة والتحكم في الذات

ئج السلوك المكللة بالمجد والنبل اإلیثار ویشمل التضحیة والضمیر والقیم األخالقیة العلیا ونتا .٤
 .  )٢٤٤، ٢٠٠١،كاظم (

الصبر وتحمل المخاطر والتهدیدات  والثبات على المبدأ والتحدي وعدم التحقق من مخرجات  .٥
 ).١٢٢، ٢٠١٠،ابو الحاج(السلوك

 ).٣٠٨، ٢٠١٢،مكاوي(واالنفتاح على الخبرات الجدیدة ) معنى الحیاة(جودة الحیاة  .٦

 ).٢٤. ٢٠٠٧: الهادي( االنتماء  .٧
 Primary form of scale  

مجــاالت وتمــت صــیاغنها علــى شــكل ) ٧(علــى ) ٩٣(     لقــد توزعــت فقــرات المقیــاس المكــون مــن 
) ًأحیانــا(ي والبــدیل الثــان) ًدائمــا(أســالیب موقفیــة لفظیــة وبثالثــة بــدائل اســتجابة  فیكــون البــدیل األول 

إزاء كــل فقـرة وتـصحح وفقـا لحالــة  لإلجابـة محتملـةًعلمـا أن هنــاك ثالثـة بـدائل )ًنـادرا( والبـدیل الثالـث 
  : الصیاغة االیجابیة أو السلبیة للفقرة وكما هو موضح أدناه 

 حالة صیاغة الفقرة بدائل اإلجابة
 ًنادرا أحیانا ًدائما

 ١ ٢ ٣ ایجابیة
 ٣ ٢ ١ سلبیة
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  Test Validity    

یقــیس  وذلــك بــأن )٢٧٣ ، ٢٠٠٠ملحــم، (یقــصد بالــصدق أن یقــیس المقیــاس مــا وضــع لقیاســه       
 : ١٩٩٥عـــریفج ، (المقیـــاس بالفعـــل الوظیفـــة المخـــصص لقیاســـها مـــن دون أن یقـــیس وظیفـــة أخـــرى 

ل وســیلة للتأكــد مــن الـصدق الظــاهري للمقیــاس هــو أن یقـوم عــدد مــن الخبــراء بتقــدیر وأن افـض) ٢٢٦
وقـد اعتمـدت الباحثـة نـسبة اتفـاق ) Ebel, 1972 : 566(مـدى تمثیـل الفقـرات للـصفة المـراد قیاسـها 

لقـــد تحقـــق و .)١٣٣ ، ١٩٨٩أبـــو حـــویج وآخـــرون ،  (ًبـــین المحكمـــین معیـــارا لقبـــول الفقـــرة %) ٨٠(
رات الـصدق الظــاهري فـضال عـن صـدق البنـاء اذ یعــد الـصدق مـن اهـم الخــصائص الباحـث مـن مؤشـ

  ).١١٢ : ٢٠٠٩. ربیع (السایكومتریة  الالزمة لبناء المقاییس واالختبارات النفسیة والتربویة
   ) ) Face Validity. أ   

 القیـاس أي أنـه یدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقیاس باعتباره وسـیلة مـن وسـائل
) ٢٣٩، ١٩٨٥أبــو لبـــدة ، (یــدل علــى مـــدى مالئمــة المقیـــاس الفــراد العینــة ومـــدى وضــوح تعلیماتـــه 

 اذ  تــم عــرض المقیــاس Validation of scale itemsوللتحقــق مــن صــالحیة فقــرات المقیــاس 
ًخبیــــرا نفــــسیا وتربویــــا واســــتخدم مربــــع) ٢٢(فقــــرة  علــــى ) ٩٣(بــــصیغته االولیــــة والمكــــون مــــن  ً  كــــاي ً

فقــرة حــصلت علــى تأییــد ) ٥١(للتعــرف علــى معنویــة الفــروق بــین اراء الخبــراء والمحكمــین وتبــین أن
أكثریـــة الخبـــراء والمحكمـــین موزعـــة علـــى ســـبعة  مجـــاالت  وبحـــسب االهمیـــة النـــسبیة لكـــل مجـــال اذ 

ال فقـرات والمجـ) ٧(فقـرات  والمجـال الـسادس مـن ) ١٠(تكون المجـال الثالـث والخـامس والـسابع مـن 
أمـا الفقــرات التـي لــم ) ٧(فقـرات  كمــا مبـین فـي جــدول رقـم ) ٤(فقـرات والرابــع مـن ) ٥(االول والثـاني 

فقــرات فقــد تــم اســتبعادها مــن المقیــاس وقــد ) ٤٢(تنـل تأییــد اكثریــة الخبــراء والمحكمــین والبــالغ عــددها 
الخبـراء كمعیـار بـین %) ٨٠(اعتمد الباحث احتساب قیمة مربع كاي فـضال عـن اعتمـاد نـسبة اتفـاق 

  :لقبول الفقرة ومعادلة  التوافق اآلتیة الیجاد الصدق لكل فقرة من فقرات المقیاس 
                       عدد الخبراء الموافقین على الفقرة 

  ١٠٠                                         × =    معامل التوافق 
  للخبراء                             العدد الكلي 

  .یوضح ذلك) ٢(ًلذلك یعد المقیاس صادقا والجدول%) ٨٨( وقد بلغ معامل االتفاق نسبة 
  .یوضح آراء الخبراء في صالحیة فقرات مقیاس الشجاعة النفسیة) ٢(جدول  

 المعارضون الموافقون
 عدد الفقرات ت

 النكرار
النسبة 
 المئویة

 النكرار
سبة الن

 المئویة

  ٢كاقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

  
 ١م

   
 دالة ٨.٩٠٩ %١٨ ٤ %٨٢ ١٨   ١٤ ، ١٢ ، ١١   ، ٣  ، ١ 
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٧٧ ١٧ %٢٣ ٥  ١٣ ، ١٠ ٩ ، ٨ ، ٧،   ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٢% 
   

 تحذف ٦,٥٤٥

 ٢م دالة ٨.٩٠٩ %١٨ ٤ %٨٢ ١٨ ١٣ ، ١١  ، ٨ ،  ٣  ،  ١   

 تحذف ٤,٥٤٥ %٥٩ ١٦ %٤٠ ٦   ١٢ ، ١٠   ٩ ،  ٧،  ٦  ، ٥ ، ٤ ، ٢

   دالة ١٤.٧٢٧ %٩ ٢ %٩١ ٢٠  ١٢ ،   ١٠ ، ٩ ،٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢، ١
 ٣م

 تحذف ٦,٥٤٥ %٧٧ ١٧ %٢٣ ٥ ١٤ ، ١٣ ، ١١ ، ٦ 

  ٤م دالة ٤.٥٤٥ %٢٧ ٦ %٧٣ ١٦ ٩ ، ٦  ،٤ ، ٣
 تحذف ١١,٦٣٦ %٨٦ ١٩ %١٤ ٣  ١٠ ،٨ ، ٧ ، ٥ ، ٢ ، ١ 

 ٥م دالة ١٤.٧٢٧ %٩  ٢ %٩١ ٢٠ ١٤، ١٣  ،١٢  ٩ ، ٦  ، ٥ ، ٤، ٣، ٢، ١

 تحذف  ٤.٥٤٥ %٧٣ ١٦ %٢٧ ٦ ١١ ، ١٠ ، ٨ ، ٧

 ٦م دالة ٤.٤٥٤  %٢٧ ٦ %٧٣ ١٦ ١٠ ،٩ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١

 تحذف ١١,٦٣٦    %٥٩ ١٣ %٤٠ ٩  ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٢

 ٧م دالة ١٤.٧٢٧ %٩ ٢ %٩١ ٢٠  ١٣ ،١٢ ، ١٠   ٩ ،٨ ،٧ ، ٦، ٥ ،٣ ، ٢

 تحذف  ١١,٦٣٦ %٥٩ ١٣ %٤٠ ٩ ١٤ ، ١١ ، ٤ ، ١

  ٣,٨٤) =١( ودرجة حریة ٠,٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة احصائیة  ٢كاقیمة 

  ):  ) Construct Validity. ج

ًیقــصد بــصدق البنــاء هــو الدرجــة التــي یقــیس فیهــا المقیــاس بنــاءا نظریــا أو ســمة معینــة دون   ً
ن الخــصائص الــسیكومتریة  إلن التحقــق مــمــن خــالل التحقــق التجریبــي وًغیرهــا أو مفهومــا دون غیــره

للفقرات یمكننا مـن بنـاء مقیـاس یتمتـع بخـصائص قیاسـیة جیـدة وزیـادة قـدرتها علـى قیـاس مـا وضـعت 
-Holden , 1985, 386(ألجلـه  فـال تقـل أهمیـة الفقـرات عـن الخـصائص القیاسـیة للمقیـاس نفـسه 

باطـات الداخلیـة للكـشف واستنادا إلى ذلك سیتم التحقق من معامالت التمییز  فضال عـن االرت) 393
ًعــن االتــساق  الــداخلي للمقیــاس وهــذا اإلجــراء مــن شــانه أن ینــتج أداة قیاســیة متجانــسة وصــدقا بنائیــا  ً

    -:وعلى النحو األتي 
١-   Discrimination Power of Items   

سبب قـدرتها علـى التمییـز تعـد القـوة التمییزیـة للفقـرات احـد الخـصائص الـسیكومتریة  للمقیـاس بـ
وان اختیــار ) ٢٨٥، ١٩٩٩، عــودة(بــین األفــراد الــذین یمتلكــون الخاصــیة المقاســة والــذین الیمتلكونهــا

هــو لتحقیــق ) كیلــي(بــین المجمــوعتین المتطــرفتین حــسب وجهــة نظــر عــالم االحــصاء %) ٢٧(نــسبة 
د  الجـداول المبنیــة علــى فهــو وجــو%) ٢٧( وأمــا الــسبب فـى اســتعمال هــذه النـسبة اوسـع تبــاین بینهمـا

 وبهذا یمكننـا اسـتبعاد الفقـرات غیـر الممیـزة هذه النسبة والتى تمكننا من الحصول على معامل التمییز
وقـد تحقـق الباحـث مـن ) Anastasi, 1982,2(وضعیفة التمییـز وابقـاء الفقـرات الممیـزة فـي المقیـاس 

لمجمــوعتین المتطــرفتین فرتبــت درجــات ذلــك فــي إجــراء اســتخراج معــامالت التمییــز للفقــرات بأســلوب ا
ًطالبا وطالبة بصورة تنازلیة من اعلى درجة إلـى ادنـى درجـة و تـم ) ٢٨٠(أفراد العینة والبالغ عددهم 
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ًطالبـــا ) ٧٦(مـــن االســـتمارات الحاصـــلة علـــى اعلـــى الـــدرجات ویبلـــغ مجمـــوع طلبتهـــا % ٢٧اختیـــار 
طالــب وطالبــة وتــم ) ٧٦(  والتــي تمثــل مــن االســتمارات الحاصــلة علــى ادنــى الـدرجات% ٢٧وطالبـة 

) t-test(اختبـار كـل فقـرة مـن خــالل تطبیـق معادلـة القـوة التمییزیــة للفقـرات باسـتخدام االختبـار التــائي 
ـــــدرجات  ـــــاري  ل ـــــین المتوســـــط الحـــــسابیواالنحراف المعی لعینتـــــین مـــــستقلتین الختبـــــار داللـــــة الفـــــروق ب

 المقیـــاس ذات داللـــة احـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة المجمـــوعتین العلیـــا والـــدنیا تبـــین ان جمیـــع فقـــرات
اذ )  ٤٧( ماعــــدا الفقــــرة رقــــم ) ٢.١٣٧ - ١٢.٧٧١(اذ تراوحــــت القیمــــة التائیــــة مــــا بــــین )  ٠.٠٥(

ًتم استبعادها من المقیاس علمـا ان القیمـة التائیـة الجدولیـة عنـد درجـة ) ٠,٥٨٦( كانت القیمة التائیة 
ـــة ) ١٥٠(حریـــة  فقـــرة ) ٥٠( وذلـــك اصـــبح المقیـــاس مكـــون مـــن ١,٩٦٠غ تبلـــ) ٠٥,٠(بمـــستوى دالل

  .یوضح ذلك) ٣(درجة والجدول) ١٠٠(بمتوسط افتراضي قدره 
  لعینتین مستقلتین ) t(ً وفقا الختبار القیم التمییزیة لمقیاس الشجاعة النفسیة)٣(جدول

 المجموعة الدنیا المجموعة العلیا المجموعة الدنیا المجموعة العلیا
 ت

 ع الوسط ع الوسط
 ت قیمة ت

 ع الوسط ع الوسط
 ة تقیم

١ 2.247  0.814  1.618  0.747  4.958 ٢٧ 2.276  0.793  1.223  0.419  10.22 

٢ 2.039 0.839 1.671 0.755  2.844 ٢٨ 2.134  0.869  1.026  0.161  10.92 

٣ 2.250  0.768   1.381  0.515  8.184 ٢٩ 2.052  0.907  1.302  0.516   6.260 

٤ 2.184  0.778  1.289  0.511   8.375 ٣٠ 2.052  0.830  1.144  0.390  8.622 

٥ 2.157  0.800  1.381  0.610  6.721 ٣١ 2.052  0.728  1.131  0.340  9.988 

٦ 2.052  0.651  1.789  0.853   2.137 ٣٢ 1.723  0.809  1.092  0.291  10.44 

٧ 2.207  0.786  1.460  0.552  6.781 ٣٣ 2.118  0.951  1.302  0.462  6.721 

٨ 2.407  0.786  1.144  0.354  12.77  ٣٤ 2.110  0.796  1.434  0.718   5.496 

٩ 2.052  0.936  1.092  0.291  8.538 ٣٥ 2.055  0.948  1.447  0.755  4.372 

١٠ 2.305  0.865  1.250  0.493  8.236 ٣٦ 2.194  0.775  1.289  0.511  8.491 

١١ 2.160  0.773  1.131  0.471  9.901 ٣٧ 2.092  0.802  1.131  0.411  9.282 

١٢ 2.028  0.900  1.355  0.534  5.610 ٣٨ 2.131  0.822  1.355  0.760  6.024 

١٣ 2.242  0.952  1.131  0.340  9.568 ٣٩ 2.068  0.838  1.210  0.470  7.780 

١٤ 2.163  0.907  1.118  0.325  9.450 ٤٠ 2.055  0.859  1.171  0.379  8.206 

١٥ 2.176  0.826  1.065  0.249  11.21  ٤١ 2.184  0.828  1.236  0.608  8.039 

١٦ 2.026  0.832  1.078  0.271  9.435 ٤٢ 2.078  0.920  1.500  0.503  4.811 
١٧ 2.142  0.784  1.315  0.593  7.325 ٤٣ 2.034  0.942  1.250  0.519  6.350 

١٨ 2.000   0.952  1.250  0.544  5.960 ٤٤ 2.250  1.255  1.157  0.367  7.278 

١٩ 2.197  0.909  1.276  0.450  7.912 ٤٥ 2.334  0.805  1.118  0.325  12.20 

٢٠ 2.131  0.899  1.105  0.308  9.407 ٤٦ 2.189  0.899  1.263  0.525   7.753 

٢١ 2.173  0.711  1.368  0.485  8.151 ٤٧ 1.526  0.621  1.460  0.756  0.586 

٢٢ 2.242  0.938  1.644  0.481  4.935 ٤٨ 2.565  0.853  1.289  0.561  10.88 

٢٣ 2.251   0.834  1.131  0.411  10.48 ٤٩ 2.094  0.775  1.263  0.472  7.890 

٢٤ 2.155  0.890  1.486  0.528  5.628 ٥٠ 2.007  0.882  1.328  0.619  5.491 

٢٥ 2.228  0.772  1.105  0.308  11.77 ٥١ 2.142  0.909  1.447  0.719  5.222 

٢٦ 2.021  0.725  1.631  0.485  3.888  
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٢-  Internal Consistency Coefficient  
س الشجاعة النفسیة وقـدرتها علـى إبـراز الترابطـات بـین فقـرات      ان تحدید مدى تجانس فقرات مقیا

المقیاس والصفة التي یقسها المقیاس ككـل دلیـل علـى صـدق المقیـاس وقـوة تماسـكه ویـتم الكـشف عـن 
 تعـد قـوة ارتبـاط اذتجانس المقیاس من خالل التعرف على عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیـاس 

ًلــیال علــى صــدق الفقــرة النهــا تــشیر بوضــوح الــى ان المقیــاس أكثــر صــدقا فــي الفقــرة بالدرجــة الكلیــة د
 Pearson)ًقیــــاس الــــصفة بوصــــفها موشــــرا لــــصدق البنــــاء وباســــتخدام معامــــل ارتبــــاط بیرســــون 

Correlation Coefficient ) السـتخراج العالقـة بـین درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس والدرجـة 
وأظهـرت المعالجـة )  Test)Tمعنویة لتلك االرتباطات تـم اسـتخدم اختبـار الكلیة له والختبار الداللة ال

اإلحصائیة أن  معامالت االرتباط لجمیع الفقرات ذات داللة إحـصائیة  اذ تراوحـت القیمـة التائیـة بـین 
ًعلمـــــا ان القیمـــــة )  ١,٤٠٦( اذ بلغـــــت القیمـــــة التائیـــــة ) ٤٧(ماعـــــدا الفقـــــرة ) ١٤,٥٦٩ – ٢,٩٤٦( 

  .١,٩٦٠) = ٠ر٠٥(ومستوى داللة ) ٢٧٨(لیة عند درجة حریة التائیة الجدو
 Reliability   

التـي تجمـع عـن طریـق إعـادة تطبیـق المقـاییس یشیر الثبات الى االتساق في نتائج البیانات    
وان یعطــي المقیــاس نتــائج متقاربــة ) ٣٠: ١٩٩٥الزوبعــي،  (نفــسها علــى االفــراد أنفــسهم أو الظــواهر

ظهــر مــن مظــاهر الــسلوك اذا مــا اســتخدم ذلــك المقیــاس اكثــر مــن مــرة او بطــرق اخــرى فــي قیاســه لم
  ).٣٣: ١٩٩٥الروسان، (وتحت نفس الظروف أو ظروف مشابهة إلى اكبر قدر ممكن 

ًویعـد الـصدق أهـم مـن الثبـات ألن المقیـاس الـصادق یكـون  ثابتـا فـي حـین أن المقیـاس الثابـت 
ًنــــسا فــــي فقراتـــــه لكنــــه یقـــــیس قــــدرة أخــــرى غیـــــر التــــي أعـــــد ًقــــد ال یكــــون صـــــادقا إذ قــــد یكـــــون متجا

امـا الثبـات عبـر الفقـرات فیـشیر إلـى درجـة اسـتقرار ) Zeller & Carmines , 1986, 77(لقیاسـها
المقیــاس والتناســق بــین فقراتــه والهــدف مــن حــساب الثبــات هــو تقــدیر أخطــاء المقیــاس واقتــراح طرائــق 

االتــساق فــي مجمــوع درجــات فقــرات المقیــاس التــي یفتــرض للتقلیــل مــن هــذه األخطــاء ألن الثبــات هــو 
ولحــساب الثبــات بطریقـة إعــادة تطبیــق المقیــاس ) Murphy,1988, 63(أن تقـیس مــا یجــب قیاسـه 

)Test- Retest ( طبــق المقیــاس علـــى عینــة مكونــة مــن)طالبــا وطالبــة اختیــروا بالطریقـــة  ) ٦٠
یومــا مــن التطبیــق األول ) ١٤(ات بعــد مــرور العــشوائیة وتــم إعــادة تطبیــق المقیــاس علــى عینــة الثبــ

بــین درجــات التطبیقــین كــان معامــل ) Person Correlation(وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون 
ــــاط  ــــاین وباســــتخدام معادلــــة  ) ٠.٨١(االرتب ــــات ایــــضا بطریقــــة تحلیــــل التب ًوقــــد اســــتخرج الباحــــث الثب

مـــل ثبـــات جیـــد ومؤشـــر علـــى التجــــانس وهــــو معا) ٠.٨٤(الفاكرونبـــاخ فكانـــت قیمـــة معامـــل الثبـــات 
  .الداخلي
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ًبعــد أن أصــبح مقیــاس الـــشجاعة النفــسیة جــاهزا للتطبیــق طبـــق الباحــث المقیــاس علــى عینـــة 

كلیـــات وبعـــد تـــصحیح إجابـــاتهم تمـــت معالجـــة ) ٨(ًطالبـــا وطالبـــة مـــوزعین علـــى ) ٩٥٥(مكونـــة مـــن 
  .ًالبیانات إحصائیا 
 

مجـاالت وكمـا موضـح ) ٧(فقـرات  موزعـة علـى ) ٩٣(قیاس فـي صـیغته النهائیـة مـن تكون الم
وتمــت صــیاغنها علــى شــكل أســالیب موقفیــة لفظیــة وبثالثــة بــدائل اســتجابة  فیكـــون ) ٣(فــي ملحــق 

وبهـذا یكـون اقـصى ) ١=نـادرا ( والبـدیل الثالـث) ٢=أحیانـا (والبدیل الثاني ) ٣=غالبا  (البدیل األول 
درجــــة وان ) ٥٠(درجـــة وادنـــى اداء متوقـــع هـــو ) ١٥٠(لمقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة هـــو اداء متوقـــع 

درجــة وقـــد تمــت صـــیاغة الفقــرات بأســـلوب اإلقــرار الـــذاتي ) ١٠٠(المتوســط االفتراضـــي للمقیــاس هـــو
الموضــوعي التشخیــصي المــستند الــى محاكــاة الواقــع ولعــل مــا یبــرر اســتخدام هــذا األســلوب هــو كــون 

فهم واضح للذات وال یمكن بـاي حـال مـن األحـوال أن یتـدخل الباحـث للتـأثیر فـي الظاهرة بحاجة الى 
  .موضوعیة االستجابة عند التصحیح او التحلیل اإلحصائي

 
 : بناء مقیاس الشجاعة النفسیة  لدى طلبة جامعة الموصل.  

 المتبعة لبناء مقیـاس الـشجاعة النفـسیة لقد تم تحقیق هذا الهدف من خالل اإلجراءات العلمیة
) ٤(فقــرة ولكــل فقــرة ثالثــة مواقــف لإلجابــة والجــدول ) ٥٠(الــذي تألفــت الــصورة النهائیــة للمقیــاس مــن 

  .یبین الخصائص اإلحصائیة للمقیاس
  الخصائص اإلحصائیة  لمقیاس الشجاعة النفسیة) ٤(الجدول 

 المؤشرات اإلحصائیة الخصائص اإلحصائیة

 ٩٥٥ راد العینةعدد أف

 ٦٦ المدى

 ٩٠,٦٨٦٧ المتوسط الحسابي

 ٦٥ الحد األدنى للدرجات

 ١٢٢ الحد األعلى للدرجات

 ١٣,٣٠٢٨٥ االنحراف المعیاري

 ١٧٦,٩٦٦ التباین

 ٩٣ الوسیط

 ٩٩ المنوال

 ٠,٤٤٨- معامل التفلطح

 ٠,٤٩٥- معامل االلتواء
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  .لدى طلبة جامعة الموصلقیاس مستوى الشجاعة النفسیة 

ًطالبـا وطالبـة ) ٩٥٥( ولتحقیق هذا الهدف تم تطبیق مقیاس الشجاعة النفسیة على عینة مكونة مـن 
  :وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي مايأتيموزعین على الكلیات الثمانیة 

   درجة  وبانحراف معیاري) ٩٠,٦٨٦٧(إن مستوى الشجاعة النفسیة لطلبة جامعة الموصل بلغ  .١

 .درجة) ١٠٠(وھي أقل من المتوسط النظري للمقیاس البالغ )١٣,٣٠٢٨٥(     قدره

درجـــة بـــانحراف ) ٩٨١١,٩٣(أن أفـــراد عینـــة كلیـــة الفنـــون الجمیبـــة أعطـــوا متوســـط درجـــات قـــدره .٢
درجــة علــى مقیــاس الــشجاعة النفــسیة وهــو اعلــى متوســط حــسابي مــن )  ٤٣٢٥٣,١٠(ُمعیــاري قــدره 

 باقي الكلیات األخرى 
ــــــــــراد عینــــــــــة كلیــــــــــة علــــــــــوم الحاســــــــــوب والریاضــــــــــیات أعطــــــــــوا متوســــــــــط درجــــــــــات قــــــــــدرهأن .٣    أف

 مقیـاس الـشجاعة النفـسیة درجة علـى) ٢٤٦٧٥,١٠(ُدرجة بانحراف معیاري قدره ) ٣٩٧٤,٧٧    ( 
 .یوضح ذلك) ٥(متوسط حسابي من باقي الكلیات األخرى والجدول وهو اقل 

  لطلبة جامعة الموصلریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا)٥(جدول
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد التخصص الكلیة ت 

 ٥٦٨٠٨,١٠ ٨٥٠٠,٩٢ ١٠٧ علمي الموصل\الطب ١

 ٢٤٨٦٦,١٤ ٢٥٦٤,٨٤ ٨٨ علمي الهندسة ٢

 ٢٤٦٧٥,١٠ ٣٩٧٤,٧٧ ١٢٦ علمي علوم الحاسوب والریاضیات ٣

 ٦٩٥١١,١٤ ٧٩٢١,٩٥ ١٣١ علمي التمریض ٤

 ٤٠٦٠٤,١٣ ٢٨٨٥,٩٢ ١٣٠ انساني ةالتربی ٥

 ٣٨٢١٢,١٢ ٢٨٠٤,٩٠ ١٢٧ انساني االداب ٦

 ٤٣٢٥٣,١٠ ٩٨١١,٩٣ ١٢٠ انساني الفنون الجمیلة ٧

 ١٧٣٩٩,١١ ٦٥٠٩,٩٣ ١٠٦ انساني التربیة االساسیة ٨

 
إن مـــستوى الـــشجاعة النفــــسیة لطلبـــة جامعــــة الموصـــل بـــشكل عــــام هـــو أقــــل مـــن المتوســــط 

درجـة ویعـزي الباحـث ذلــك الـى أنهـم قـد تعرضـوا الـى خبـرات صــادمة ) ١٠٠(للمقیـاس البـالغ النظـري 
أبان سیطرة تنظیم داعش على مدینـة الموصـل وضـغوط نفـسیة  نـشأت بـسبب الـصراع بـین المطالـب 
الملقــاة علــیهم وقــدرتهم علــى التعامــل معهــا وان اخــتالل التــوازن بینهمــا تــسببت فــي اضــطرابات نفــسیة 

 مــن ً یفــوق قــدرة اإلنــسان علــى التحمــل وخلقــت نوعــا مــن التــوتر والــشدة واإلحبــاط والخــوفًبلغــت حــدا
والــذي ارتــبط بمــستویات عالیــة مــن العــصابیة ) هــانز ایزنــك(الخبــرات الــصادمة والعــدوان بحــسب رأي 

والذهانیــــــــــــــة وعــــــــــــــدم االســــــــــــــتقرار االنفعــــــــــــــالي الناتجـــــــــــــــة عــــــــــــــن التعــــــــــــــرض للخبــــــــــــــرات العنیفـــــــــــــــة 
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 (Schmidt and koselka.2000) وتتفـق هـذه النتـائئج مـع )٢٧، ١٩٩٧،األنـصاري(والـصادمة
وجــود عالقــة دالــة احــصائیا مــابین الــصالبة الجــسدیة والقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات شــجاعة عنــد تــوفر ل

 وتتفــق هــذه النتــائج مــع . االرادة والجدیــة فــضال عــن التــاثیر الــسلبي لالجهــاد علــى القــرارات النفــسیة
التــي عرفــت الــشجاعة ) Matt C .Howard & Joshua Cogswell (2018نتــائج دراســة 

عملیــة وســلوك یتخــذه الــشخص فــي حیاتــه العملیــة  ولیــست كــسمة ضــمنیة ورمــز تــاریخي  ووصــفتها ك
بأنها فعل متعمد ینطوي على خطر موضوعي حقیقي على الفاعل ینفذ بعد مناقـشة مدروسـة لتحقیـق 

الثبــات النــسبي مــن خــالل تفعیــل دور الــشجاعة فــي أهــداف نبیلــة او نهایــات ســعیدة ویتــسم بــالتكرار و
مكــان العمــل فالــشجاعة بنــاء متعــدد األبعــاد یــستند إلــى مجموعــة مــن العناصــر والــسمات الشخــصیة 

العوامـل الشخـصیة االسـتباقیة ومتغیـر العمـر التـي تـؤثر تاكیـدها علـى  فـضال عـن التي تسبق الـسلوك
ًتــــأثیرا كبیــــرا علــــى الــــشجاعة الن طلبــــة الجامعــــة  كــــانوا ضــــمن الفئــــة العمریــــة التــــي كانــــت تــــستهدفها َ

  . عصابات داعش وتنكل بها
 

ان المؤشرات السلبیة التي أظهرتها النتائج بعد ان طبق مقیاس الشجاعة النفـسیة علـى أفـراد عینـة  .١
ن البحــث الرئیـــسة نتیجــة للتـــأثیرات الــصادمة التـــي عــانى منهـــا أفــراد المجتمـــع فقــد یخـــسر اإلنــسان مـــ

مستوى تكیفـه الـذي كـان یتمتـع بـه قبـل الـصدمة فیـضطرب ترتیـب أولویاتـه وحاجاتـه األساسـیة  وربمـا 
ًیلحق الضرر بالقیم التي یعتنقها ما یـشبه النكـوص الـى أسـلوب تكیـف اقـل نـضجا فتتغیـر نظرتـه الـى 

 .نفسه والى العالم من حوله بشكل سلبي وتتغیر فلسفته في الحیاة
 النفــسیة علــى حجــم الخــسائر النفــسیة والــصدمات التــي عــانى منهــا أفــراد تعتمــد درجــات الــشجاعة .٢

 .المجتمع فالوقوع في اسر المختطفین یشكل صدمة كبیرة قد تستمر أثارها سنوات عدیدة 
 

إیـــالء أهمیـــة كبیـــرة لتبنـــي اســـتراتیجیات لتعـــدیل الـــسلوك مـــن خـــالل إشـــراك الكـــوادر التعلیمیـــة فـــي  .١
فراد المجتمع الزالـوا یعـانون مـن تـأثیر الـصدمة التـي خلفهـا احـتالل داعـش لمـا الن أ،دورات تطویریة 

  .لوقع الكلمات االیجابیة من تأثیر في إبدال السلوك المضطرب
ًإن إحـداث التنمیـة الـشاملة یحتـاج إلــى تبنـي الدولـة توجهـا حقیقیــا لتطـویر وتحـسین الواقـع الحیــاتي  .٢ ً

 النـــوعي المنـــشود الن الشخـــصیة العراقیـــة شخـــصیة غیـــر فـــي المجتمـــع واالرتقـــاء بـــه إلحـــداث التغیـــر
  .منتجة وتعیش في ثقافة التاریخ وهي في قلب الحاضر

 
  .قیاس الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعات أخرى  ومقارنة النتائج مع نتائج البحث الحالي .١
بــأدوات  كــن أن تكــون  یمّ إلن نهــضة أیــة ُأمــة الاقتبــاس نمــاذج نهــضویة متوائمــة مــع البیئــة العراقیــة .٢

 .وال في سیاق ثقافي غیر سیاقها وال بأناس غیر أناسها  وال بأساس إعتقادي غیر أساسهاغیر أدواتها 
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تطبیـق مقیــاس الـشجاعة النفــسیة فــي مواقـع العمــل للحــد مـن ظــاهرة الفــساد اإلداري الـذي نخــر عــضد  .٣
 .الدولة

كتـشاف وتطـویر القـدرات النفـسیة للطلبـة كـأداة اعتماد مقیاس الـشجاعة النفـسیة الـذي أعـده الباحـث ال .٤
 .تشخیصیة في المؤسسات التربویة 

إجراء دراسة وصفیة لمعرفة عالقـة الـشجاعة النفـسیة  لطلبـة الجامعـة بـبعض المتغیـرات النفـسیة مثـل  .٥
 ).مهارة مواجهة الضغوط، األنماط الشخصیة، الخجل االجتماعي، الذكاء(

 
 .عالم العرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكویت ،االنسان وعلم النفس)١٩٩٠(عبد الستار،ابراهیم .١
 .١ط،  القاهرة -دمشق، دار الكتاب العربي، كیف تصبح اكثر شجاعة، ) ٢٠١٠(یوسف ،ابو الحاج .٢
، اصدار مؤسسة لعلوم النفسیة العربیة، علم النفس االیجابي)٢٠١٤(محمد السعید عبد الجواد،ابو حالوة .٣

 .القاهرة، )٣٤(العدد
 الــدار العلمیــة ١، طالقیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ) ٢٠٠٢(ابــو حــویج ، مــروان وآخــرون  .٤

 .للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 
، اطروحة ماجستیر ، ١٩٦٧فكر الهزیمة لدى العرب بعد حرب ، )٢٠١٤(ایاد احمد مصطفى،ابو زنیط .٥

  .فلسطین،  نابلس،جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا
 .  ١١العدد، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلسالمیة ،الهزیمة النفسیة ،)٢٠١٢(حسین علي، حمد ا .٦
حقوق الترجمة والنشر للمجلس ، ترجمة عادل نجیب بشري ، الطبیعة البشریة، )٢٠٠٥(، الفرید، ادلر  .٧

  .١القاهرة ط،االعلى للثقافة 
جامعة ،كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر ،اة وعالقته باالیثارمعنى الحی) ٢٠١٦(اماني احمد،اسكندراني .٨

 ١الكویت دار الكتاب الجامعي ، ط .الشخصیة من المنظور النفسى) ١٩٩٧(بدر محمد ، االنصارى.دمشق 
 .١٩٩٦.ترجمة حامد عبد العزیز الفقي دار القلم الكویت ، نظریات االرشاد والعالج النفسي، باترسون .٩

 .١ط، القاهرة، دار االدب للظباعة والنشر  ،  البطولة،) ١٩٩٦(فتعبد لرحمن را،الباشا .١٠
 . المغرب، منشورات النادي الجراري ،هویتنا والعولمة ، ) ٢٠٠٠(عباس، الجراري .١١
 .دار المعرفة الجامعیة ، ١ط،االسكندریة  ، قیاس الشخصیة،) ٢٠٠٩(محمد شحاتة ،ربیع  .١٢
، جمعیـة قیـاس والتقیـیم وتطبیقاتـه التربویـة اإلنـسانیةمبادئ ال). ١٩٩٥(الروسان، سلیم سالمة وآخرون  .١٣

 .عمال المطابع التعاونیة، عمان

  .، منشورات جامعة الموصلاالختیارات والمقاییس النفسیة). ١٩٩٥(الزوبعي، عبد الجلیل وآخرون  .١٤
 ،دراسة موضوعیة- الشجاعة في ضوء السنة النبویة)٢٠١٦(خالد بن فالح بن عبد المجید،شعالن .١٥

  .جامعة غزة، كلیة اصول الدین، ماجستیر رسالة 
مجلة ،بناء مقیاس االولویات االدلریة للشخصیة بطریقة كیو للفرز) ٢٠١٤(نور شاكرهادي،العباس .١٦

 ).٢(العدد،٢٢المجلد ،جامعة بابل للعلوم االنسانیة 
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 . الجزائر،١٠العدد ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، ظاهرة الهجرة واالرهاب)٢٠١٤(مجدوب،عبد المومن .١٧
 االردن، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  . نظریات التعلم)  ٢٠٠٧(جودت ، عبد الهادي .١٨
 . ، دار الفكر، عمان ، األردن ١، طمقدمة في علم النفس التربوي ): ١٩٩٥(عریفج ، سامي سلطي  .١٩
والعلوم اساسیات البحث العلمي في التربیة ،) ١٩٨٧(عودة ، احمد سلیمان وفتحي حسن ملكاوي  .٢٠

 .، مكتبة الكناني ، اربد ، االردناالنسانیة عناصره ومناهجه والتحلیل االحصائي لبیاناته
نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصیة  مؤشرات سایكومتریة من ، )٢٠٠١( علي مهدي، كاظم  .٢١

 .٣٠العدد  ، ١١المجلد ، المجلة المصریة للدراسات النفسیة  ، البیئة العربیة
مجلة دراسات تربویة ،الطاقة النفسیة الفعالةوعالقتها بمعنى الحیاة،)٢٠١٢(صالح فواد محمد،مكاوي .٢٢

 ).٧٦(العدد،كلیة التربیةبالزقازیق،وتفسیة
، دار المیسرة للنشر ١، طالقیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ،)٢٠٠٠(ملحم، سامي محمد  .٢٣

 .والتوزیع والطباعة، عمان، االردن
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  تاریخ استالم البحث

١٧/٩/٢٠١٨ 
  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨ 
 

 

یعــد متحــف التــاریخ الطبیعــي فــي الموصــل، أحــد أبــرز المعــالم العلمیــة والثقافیــة   
 مهـــم للطلبـــة والزائـــرین عـــن فـــسلجة وتـــشریح العدیـــد مـــن والـــذي اضـــطلع بـــدور إرشـــادي

الحیوانات التي تعیش في المناطق الجبلیة والـصحراویة التـي تحـیط بمدینـة الموصـل، إذ 
ٕبـذلت جهــودا كبیـرة فــي ســبیل إنـشائه منــذ منتـصف القــرن العــشرین، واسـتمر فــي تطــویر  ً ُ

  .١٩٧٣معروضاته حتى سنة 
 Established History of Natural Museum in Mosul 

1954-1973 documentary studies 
Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 The museum of natural history is one of the most prominent 
scientific and cultural landmarks, which has an important guiding 
role for student and visitors about the nature of physiology and 
dissection of many animals living in the mountainous and desert 
areas surrounding the city of Mosul the efforts were made to 
establish it since the mid-twentieth century and and continued to 
develop its exhibits until 1973. 

 
التقـــدم تعـــد المتـــاحف مـــن أهـــم المعـــالم التـــي تفتخـــر بهـــا البلـــدان، وهـــي مـــرآة صـــادقة تعكـــس   

ًالعلمـي والثقـافي والفنـي للبلـد، بحیـث غـدت المتـاحف مطلبـا تتبنـاه الجهـات الحكومیـة واألوسـاط الفنیـة 
  .والثقافیة والتعلیمیة

                                         
 .استاذ تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )ة وثائقیةدراس (١٩٧٣-١٩٥٤نشأة متحف التاریخ الطبیعي في الموصل 

   
  

) ٢٤( 

 

روع الثقـافي والتعلیمـي، منـذ منتـصف وعلیه فقد تبنت اإلدارة المحلیة للواء الموصل هذا المـش  
القرن العشرین، وسخرت إلنجاحه كل اإلمكانیات علـى تنـوع سـبلها، والغـروة أن مدینـة مثـل الموصـل 
البــد أن یكــون لهــا هكــذا معلــم ثقــافي وعلمــي بــارز، لمــا تمتلكــه مــن إرث حــضاري ومعطیــات علمیــة 

عــة أراضــیها وتعــدد ثرواتهــا الحیوانیــة، ًزاخــرة ومناخــات ثقافیــة مترعــة، فــضال عــن تنــوع مناخهــا وطبی
  .ًاألمر الذي ساعد كثیرا على نجاح هكذا مشروع رائد

وفــي هـــذا البحــث ســـنجمل كــل الجهـــود الحثیثـــة، وتنــوع المؤســـسات الحكومیــة المـــساهمة فـــي   
تأسـیس متحـف التـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل، والحماســة الـشدیدة التـي رافقـت العمـل بـه، علـى الــرغم 

ه المتواضــعة والناجحــة التــي إســتقطبت الزائــرین والوافــدین إلــى مدینــة الموصــل مــن الوفــود مــن بدایاتــ
الرســمیة والــشعبیة، إلــى جانــب تالمیــذ وطــالب المــدارس بمختلــف المراحــل، بمــا ضــمه مــن حیوانــات 

  .وطیور محنطة والتي تعد خیر وسیلة لإلیضاح لعلوم الحیاة العامة
  .١٩٧٣لدقیقة للوثائق التي تتعلق بنشأته حتى سنة  وقد استندنا بذلك إلى المتابعة ا  

 
عنـــدما بـــدأت فكـــرة تأســـیس متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي فـــي الموصـــل بـــالتبلور، أنتـــدب للعمـــل   

فــي فــن ً، بوصــفه خبیــرا ١٩٥٤وتحقیــق الفكــرة، المعلــم فــي مدرســة الطــاهرة إبــراهیم میخــا رســام ســنة 
، فـــي إطـــار تأســـیس المتحـــف علـــى ُأســـس علمیـــة ســـلیمة، فقـــد )مالحـــظ(التحنـــیط وبدرجتـــه الوظیفیـــة 

طلبــت وزارة المعــارف مــن مجلــس الــوزراء، الموافقــة علــى إیفــاده إلــى الهنــد لمــدة ســتة أشــهر لتطــویر 
ى ًمهاراتــه والتخــصص فـــي فــن التحنــیط، وذلـــك بنــاءا علـــى طلــب كلیــة اآلداب والعلـــوم، المــشرفة علـــ

المتحـــــف علـــــى أن تتحمـــــل اإلدارة المحلیـــــة فـــــي لـــــواء الموصـــــل، مـــــصاریف اإلیفـــــاد والمخصـــــصات 
بـــشرط )  دینـــار٣٥وقـــد كـــان راتبـــه الـــشهري (مـــن رواتبـــه مـــع كافـــة النفقـــات % ٥٠اإلضـــافیة بنـــسبة 

 ســنوات، مــن تــاریخ تخرجــه، وفــي ٤االشــتغال فــي خدمــة اإلدارة المحلیــة بالموصــل لمــدة التقــل عــن 
ته أو نقلــه إلــى دائــرة أخــرى تــدفع مــا صــرف علیــه مــن تكــالیف إیفــاده إلــى الهنــد إذ أكــدت حالــة اســتقال

كلیة اآلداب والعلوم لوزارة المعارف بأن الغایة من إیفـاده تتعـدى التخـصص لتمتـد إلـى تـدریب معلمـي 
المـــدارس بفـــتح دورات تحـــت إشـــراف إدارة المتحـــف، وشـــكرت الكلیـــة فـــي ذات الوقـــت متـــصرفیة لـــواء 

  .)١(ل على إبداء التسهیالت لإلیفادالموص
 ١٩٥٤آیــار١٥وعلیــه فقــد صــدر أمــر متــصرفیة لــواء الموصــل بانفكاكــه مــن وظیفتــه بتــاریخ   

والتحق بالدورة التدریبیة وعاد إلى الموصل، بعد ستة أشـهر، وقـد تـدرب علـى فـن التحنـیط ومـا یتعلـق 
س، ووجهــــت متــــصرفیة الموصــــل بجلــــود الحیوانــــات والهیاكــــل العظمیــــة والمعلومــــات الخاصــــة بــــالجب

بــــضرورة االســــتفادة مــــن خبراتــــه المكتــــسبة والعمــــل علــــى تخــــصیص غرفــــة لــــه فــــي إحــــدى المــــدارس 
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حیـــث أبـــدت مدیریـــة المعـــارف فـــي الموصـــل . )٢(ٕاالبتدائیـــة وانـــشاء متحـــف صـــغیر للتـــاریخ الطبیعـــي
  .)٣(ًإستعدادها بتخصیص غرفة له في إحدى إعدادیات الموصل لیكون نواة للمتحف

األشـیاء والطبیعیـات واألحیـاء (ومن اجل استفادة المدارس على اختالف مراحلهـا مـن دروس   
ًإلـــى جانــب فـــن التحنــیط مـــستقبال، عممــت مدیریـــة معــارف لـــواء الموصــل كتابـــا إلـــى إدارات ) وغیرهــا ً

ــــة فــــي تنمیــــة  ــــه أن تهــــتم جمیــــع اإلدارات التعلیمی ًالمــــدارس كافــــة، متــــضمنا هــــذا المعنــــى وطلبــــت فی
، وبخاصة المدارس خارج المدینة ألنهم قد یحصلوا علـى الحیوانـات والطیـور بـصورة طبیعیـة المتحف

  :وسهلة، على أن یتم إرسالها إلى المتحف في الثانویة الشرقیة، بعد مراعاة النقاط اآلتیة
  .أن ترسل الحیوانات والطیور النادرة والتي تأتي في مواسم خاصة من السنة - ١
 .ر حیة إن أمكن على أن ال تقص أجنحة الطیورإرسال الحیوانات والطیو - ٢

ـــة الحـــصول علیهـــا میتـــة فیـــتم إرســـالها بـــصورة ســـریعة أو فـــتح بطنهـــا ووضـــع الملـــح  - ٣ وفـــي حال
 .ًداخلها مؤقتا كیال تتحلل أو تتعفن

وفي فصل الـصیف إذا كانـت الطیـور میتـة فاألفـضل أن تـسلخ، وأن تبقـى الجمجمـة مـع الجلـد  - ٤
كذلك عظام الساقین والجناحین، فیجب أن تبقى نظیفـة علـى أن یـذر ًللرأس، وأن تنظف تماما، و
 .علیها مادة معقمة إن وجدت

أمـا اللبــائن فیجـب رفــع الجمجمـة بعــد سـلخها وأن تبقــى نظیفـة مــن اللحـم والمــخ، وأن تبقـى عظــام 
 .األرجل نظیفة ومعلقة على الجلد ویملح الجلد بصورة جیدة ویرسل إلى المتحف

 أي مدرسة إلى المتحف سـوف یحفـظ ویبقـى بإسـم المدرسـة التـي أرسـلته، كل حیوان یرسل من - ٥
كما أشارت مدیریة المعارف في نهایـة إعمامهـا إلـى أن المتحـف سـینظم دورات لتـدریب الـراغبین 
من المعلمین لتعلم هذا الفـن، وأهابـت مدیریـة المعـارف كـل العـاملین بأهمیـة التعاضـد فـي إنجـاح 

 .)٤(المتاحةهذا المتحف وبكافة السبل 

ومع الشروع بوضع اللبناة األولى للمتحـف علـى إثـر عـودة إبـراهیم میخـا رسـام مـن الهنـد، طالبـت 
، بنقـــل )٢٠١٠-١٩١٩(عبـــد العزیـــز الـــدوري. كلیـــة اآلداب والعلـــوم فـــي بغـــداد مـــن خـــالل عمیـــدها د

ًخبراتـه ومبینـا خدمات إبراهیم میخا رسـام إلـى متحـف التـاریخ الطبیعـي المركـزي ببغـداد لالسـتفادة مـن 
األســباب الموجبـــة لـــذلك، والتــذكیر علـــى أن الغـــرض مـــن إیفــاده إلـــى الهنـــد كــان لتهیئتـــه علـــى تحمـــل 
مسؤولیة التحنیط في المتحف المركـزي وتـدریب غیـره علـى هـذا الفـن حتـى یـصبح فـي اإلمكـان إنـشاء 

ن متــصرفیة متــاحف صــغیرة فــي بعــض األلویــة األخــرى، بمعاونــة المتحــف المركــزي وخبرتــه، غیــر أ
لواء الموصل أبدت رغبتها باالحتفاظ بخـدمات رسـام كونهـا هـي الجهـة المـسؤولة عـن اإلیفـاد والتهیئـة 

  .)٥(الفتتاح المتحف في لواء الموصل
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وأوضحت كلیة اآلداب والعلوم، أنها لو عرفت أن رسام لم تكـن لدیـه الرغبـة فـي العمـل بـالمتحف 
دیهم ذات الرغبــة والخبــرة، إذ أوردت فــي ذلــك نقــاط عــدة المركــزي لرشــحت غیــره لإلیفــاد مــن الــذین لــ

  :وهي
ًتأسیس المتاحف ال یقوم على أساس وجـود محنطـا أو عدمـه، الن التحنـیط هـو جـزء الغیـر مـن  - ١

أعمــال المتحــف، وهنــاك اختــصاصات أخــرى یجــب توفرهــا فــي المتحــف، أهمهــا، تــشخیص وتهیئــة 
 .النماذج وحفظها مما الیتناوله التحنیط بالذات

ًإن مــن واجــب الدولــة تقویــة متحفهــا المركــزي أوال لكــي یكــون مرجعــا لجمیــع المتــاحف الفرعیـــة،  - ٢ ً
وفي سبیل ذلك یجب تـضحیة المـصالح الفردیـة وتعبئـة سـائر االختـصاصات أینمـا وجـدت، ومـا لـم 
تتظافر الجهود في هذا الـسبیل، ضـاعت الفائـدة وتبعثـرت الجهـود فـي سـبیل إنـشاء متـاحف سـتغدو 

 .شروط العلمیة والفنیة وفي ذلك ضرر بالمصلحة العلمیة العامةناقصة لل

إن مـــدة األشـــهر الـــستة التـــي قـــضاها الـــسید إبـــراهیم میخـــا رســـام فـــي الهنـــد، التعنـــي أنـــه أصـــبح  - ٣
ًمحنطا بالمعنى الـصحیح، بـل البـد لـه مـن العمـل إضـعاف تلـك المـدة لیـزداد خبـرة ومرانـا والیمكـن . ً

وبعـد التأكـد . ٕفـي هـذا المتحـف بمعاونـة واشـراف الخبیـر بـالتحنیطأن یتحقـق ذلـك إال فـي االشـتغال 
 .من صالحه لتولي المسئولیات الفنیة یمكن عندئذ أن یتولى المسئولیة كلها

المتحف المركزي على استعداد بعد أن تتكامل وسـائله ومالكـه، أن یـدرب المعلمـین علـى أعمـال  - ٤
ون فـــي وســـعه عندئـــذ المـــساهمة فـــي تأســـیس المتحـــف الفنیـــة والعلمیـــة، فیمـــا عـــدا التحنـــیط، وســـیك

متحـف للتـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل والبـصرة، وتقــدیم بعـض النمـاذج كنـواة للمتحـف، وعلیـه فمــن 
 .)٦(ًاألهمیة انتداب رسام للعمل في المتحف تحقیقا للغرض الذي أوفد من اجله

یــة، ونقلــه إلــى وكــان مــن الطبیعــي أن التفــرط متــصرفیة لــواء الموصــل، بإمكانیــات رســام الفن
المتحف المركزي ببغداد، إذ أوضحت المتـصرفیة فـي كتابهـا إلـى وزارة المعـارف، أن إیفـاده إلـى الهنـد 
ــساب اإلدارة المحلیـــة، وهـــي التـــي تحملـــت نفقاتـــه، وهـــي أیـــضا وحـــدها صـــاحبة الحـــق  ًكـــان علـــى حـ

ن هــذه الخدمــة التــي باالســتفادة مــن خبرتــه كخدمــة فعلیــة بقــدر مــدة اإلیفــاد، وان مــن بداهــة القــول، إ
نطلبها هي خدمة عامة ال فردیة وال خصوصیة فیها، وبعد أن تقرر تأسـیس متحـف التـاریخ الطبیعـي 

  .)٧()نرجو إعتبار هذه القضیة منتهیة على أساس تمسكنا بحق خدمته في المتحف(في الموصل 
 

، فقــد طالــب ١٩٥٥ات األولــى لتأسیــسه، ففــي ســنة بــدأت أنــشطة المتحــف العلمیــة منــذ الــسنو  
، موافقة مدیریة معـارف اللـواء علـى أن یقـوم )١٩٩٥-١٩١١(مدیر الثانویة الشرقیة محمود الجومرد 

رســـام المتخـــصص بتحنـــیط الحیوانـــات، بإلقـــاء محاضـــرتین فـــي األســـبوع علـــى طـــالب الـــدورة التربویـــة 
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أســاس لوســائل اإلیــضاح ویــساهم فــي إعــداد طــالب المقامــة فــي الثانویــة، كــون هــذا العمــل یعــد خیــر 
  .)٨(ًالدورة علمیا، وسیعود علیهم وعلى مدارسهم بأكبر الفوائد المرجوة

 إلــى وزارة المعــارف للحــصول علــى الموافقــة، أجابــت بالموافقــة علــى مبـــدأ وبعــد رفــع الطلــب  
ن، حتــى لـو جمــع إلقـاء المحاضـرات، وأوضــحت بعـدم جـواز جمــع الـشعبتین واعتبــار األمـر محاضـرتی

  .)٩(طالب الدورة كلها، فال تعتبر أكثر من محاضرة واحدة
ًوعلیـــه أصـــدرت مدیریـــة معـــارف اللـــواء أمـــرا بالموافقـــة علـــى إلقـــاء المحاضـــرة المطلوبـــة علـــى   

، مـن جهـة أخـرى وبغیـة مباشـرة المتحـف بأعمالـه علـى أسـس علمیـة ومهنیـة سـلیمة، )١٠(طالب الدورة
ً فــي اللــواء، كتابــا متــضمنا قــوائم بــاألدوات والوســائل الــضروریة ألعمــال فقــد رفعــت مدیریــة المعــارف ً

ٕالمتحـــف، مـــع بیـــان كمیاتهـــا واعـــدادها فـــي أربـــع صـــفحات مـــن حجـــم الفولـــسكاب، منهـــا علـــى ســـبیل 
عیون للطیور بأنواع مختلفة وعیون للزواحف، إطالقات لبندقیة صید، أوانـي زجاجیـة مختلفـة : المثال

د كیمیائیــة حافظــة، أصــباغ دهنیــة، معقمــات مختلفــة، أســالك ومــواد خـــشبیة، األحجــام، دوالیــب، مــوا
منــشار لقــص الخــشب وآخــر للحدیــد، أشــرطة الصــقة، نــواظیر، أقفــاص، مناضــد، بنــادق صــید، آلــة 

، مطــارق خــشبیة، مــواد نجــارة وحــدادة بــشكل عــام، أدوات وأوانــي مطــبخ، )كــامیرا فوتــوغراف(تــصویر 
األمـر . لتنـوع فـي طلـب المـستلزمات المطلوبـة السـتكمال عمـل المتحـف، ویالحظ ا)١١(محالیل وغیرها

، )١٩٥٥-١٩٥٤(الذي اسـتلزم اجتمـاع الـسید إبـراهیم رسـام مـع متـصرف لـواء الموصـل مـزاحم مـاهر
ٕمبینـا لــه احتیاجــات المتحـف واستحــصال موافقتــه علـى صــرف مبلــغ   دینـار لــشراء بعــض العقــاقیر ٢٠ً

ــــشراء المــــواد والعقــــاقیر . )١٢(والمــــواد الطبیــــة الالزمــــة للتحنــــیط فكانــــت اســــتجابة المتــــصرف ســــریعة ل
  .)١٣(المطلوبة عن طریق لجنة المتابعة في مدیریة المعارف باالشتراك مع رسام

معــاون مــدیر (حیــث قــررت مدیریــة المعــارف تــسلیف الــسید عبــد الــرحمن عبــد اهللا تتــونجي     
تحــصال المــستندات األصــولیة مؤیــدة بتواقیــع دینــار لــذلك الغــرض بعــد إس) ٢٠(ًمبلغــا قــدره ) المعــارف

  .)١٤(لجنة المشتریات وبإشرافه على عملیة الشراء
ًوفعال تم شراء المواد المطلوبة، ووجهت المتـصرفیة بـضرورة تـسجیل المـواد المـشتراة بموجـب   

المستندات المقدمة في سجل خاص، وتـسلم إلـى الموظـف المـسؤول بموجـب وصـل یحفـظ فـي مخـزن 
إذ تـــم تقـــدیر المـــواد المطلـــوب توفیرهـــا للمتحـــف مـــع . )١٥(معـــارف حـــسب األصـــول المتبعـــةمدیریـــة ال

المـستلزمات التـي ســبق التنویـه إلـى بعــضها، مـن مـواد نجاریــة وحـدادة وأثـاث وغیرهــا مـن المــستلزمات 
ًأربعمائـة وسـبعة وتـسعون دینـارا وسـتمائة وأربعـون فلـسا، بموجـب اللجنـة المـشكلة ) ٤٩٧,٦٤٠(بمبلغ  ً
محاسـب (ومیخائیـل توفیـق ) مفتش المعـارف(عبد الرحمن عبد اهللا تتونجي ومحمود عطار باشي من 

فقـــرة ) ١١١(، حیــث تـــضمنت القــوائم )القــائم بــإدارة المتحـــف(ٕوابـــراهیم میخــا رســـام ) التعلــیم االبتــدائي
یر مطلوبة في التجهیز، وفي ذات الوقت طالبـت مدیریـة معـارف لـواء الموصـل، متـصرفیة اللـواء بتـوف



  )ة وثائقیةدراس (١٩٧٣-١٩٥٤نشأة متحف التاریخ الطبیعي في الموصل 
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المبلــغ المــشار إلیــه وتجهیــز المتحــف عــن طریــق المناقــصة لنــدرة بعــض المــواد فــي األســواق المحلیــة 
  .)١٦(وعدم توفر البعض اآلخر

وقــد أجابــت متــصرفیة اللــواء بتــوفیر االعتمــاد الــالزم لــشراء المــواد المطلوبــة للمتحــف، والتــي   
  :أجملت المبالغ المخصصة للمواد المطلوبة وكما یأتي

  المادة  ناردی  فلس
٦٤٠  

-  
-  

٤٩٧  
٨٥   

٩٠٠   

قیمة لوازم المتحف قیمة األثاث 
النجاریة قیمة سیارة الندروفر مع 

  عربة
  المجموع  ١٤٨٢,٦٤٠

ثالثـــة أالف دینـــار عراقـــي، بعـــد إجـــراء بعـــض ) ٣٠٠٠(مـــن جانبهـــا وفـــرت المتـــصرفیة مبلـــغ مقـــداره 
  : التعدیالت على القوائم المرسلة إلیها لتكون كما یأتي

  المادة  دینار  سفل
  لوسائل اإلیضاح  ٩٩٩  ٢٥٠
  لشراء فوانیس سحریة  ٥٠٠  -
  لوازم لروضة األطفال  ٥٠٠  -
  لوازم متنوعة  ٢٥٠  -
  لوازم أخرى  ٧٥٠  -
  المجموع  ٣٠٠٠  
دینــار بینمــا ) ٧٥٠,٧٥٠(یتــضح مــن ذلــك أن المبلــغ الــذي رصــد لــشراء لــوازم المتحــف هــو   

دینــار، لــذلك طالبــت ) ٧٣١,٨٩٠(ار، أي بزیــادة قــدرها دینــ) ١٤٨٢,٦٤٠(المبلــغ المطلــوب صــرفه 
متـــــصرفیة اللـــــواء، مدیریـــــة المعـــــارف بإعـــــادة النظـــــر فـــــي الموضـــــوع ودراســـــة االعتمـــــاد علـــــى ضـــــوء 
االحتیاـجات الحقیقیــة وتخـصیص مــا یلـزم شــراءه، مـع بیــان أهمیـة احتیــاج المتحـف للــسیارة المطلوبــة، 

لمتحــف مــن أجــل النظــر فــي تــدارك تــدبیر ســیارة لــذلك وعــدد الــسفرات التــي یحتاجهــا القــائم بأعمــال ا
حیــث أكــدت مدیریــة المعــارف بــضرورة شــراء الــسیارة الســتعمالها مــن قبــل القــائم بأعمــال . )١٧(الغــرض

المتحف كلما دعت الحاجة، غیر أن متصرفیة اللواء، وافقت على توفیر المـواد والمـستلزمات مـا عـدا 
  )١٨(!السیارة

ً المطلوبـة للمتحـف، أصـدرت متـصرفیة اللـواء إعالنـا أعلنـت فیـه عـن وفي إطار توفیر المواد  
وجود مناقصة علنیة، لصنع وتقدیم األثاث النجاریة المبینة في اإلعـالن وسـتجرى المناقـصة مـن قبـل 

 تـــشرین الثـــاني ٢٠مجلـــس إدارة اللـــواء فـــي الـــساعة الحادیـــة عـــشر مـــن صـــباح یـــوم األحـــد الموافـــق 
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 الــــراغبین بالــــدخول فــــي المناقــــصة، مراجعــــة مــــأمور خزینــــة اإلدارة  فــــأوعزت المتــــصرفیة الــــى١٩٥٥
المحلیـــة أو كاتـــب المجلـــس البلـــدي، لالطـــالع علـــى الـــشروط والحـــضور فـــي الیـــوم والوقـــت المعینـــین 

  :مستصحبین معهم التأمینات النظامیة، أما األثاث المطلوبة فهي
  العدد  النوع

  ١  منضدة للشغل مع كرسي
  ٦  خزانة لحفظ الطیور

  ١  منضدة كتابة مع كرسي
وطالبـــت المتـــصرفیة، مدیریـــة معـــارف لـــواء الموصـــل، بتزویـــدها بعـــشر نـــسخ مـــن مواصـــفات   

ٕاألثـــاث قبـــل موعـــد المناقـــصة، وایفـــاد ممثـــل عـــن دائـــرة المعـــارف إلـــى مجلـــس إدارة اللـــواء قبـــل موعـــد 
فتـى العـراق مـع ًالمناقصة أیضا، كما تـم إرسـال إعـالن المناقـصة للنـشر فـي جریـدتي صـوت األمـة، و

دینـــار ) ٤٩٧,٦٤٠(كمـــا قــررت المتـــصرفیة تخــصیص مبلـــغ قــدره . )١٩(األجــور المتفــق علیهـــا للنــشر
ٕكــسلفة بإســم رئــیس اللجنــة المــشكلة للمناقــصة الــسید تتــونجي واعــالم أعــضاء اللجنــة، علــى أن تقــدم 

ل لجنــة المـستندات األصـولیة بأوجـه الـصرف، موقعــة مـن قبـل أصـحاب االســتحقاق، ومـصدقة مـن قبـ
  .)٢٠(المشتریات
وبمــا أن المتــصرفیة لــم توافــق علــى شــراء أو تــوفیر ســیارة للمتحــف، وكتــدبیر مؤقــت، الــتمس   

، موافقــة المتــصرفیة علــى قیامــه ١٩٥٥ تــشرین الثــاني١٤القــائم بأعمــال المتحــف، بمذكرتــه المؤرخــة 
القــرى بــسیارة اإلدارة بمــصاحبة مهندســي اإلدارة المحلیــة فــي إیفــادهم إلــى بعــض األقــضیة والنــواحي و

المحلیة، وكذلك بصحبة مفتـشي المعـارف فـي إیفـادهم للتفتـیش علـى المـدارس فـي األقـضیة والنـواحي 
وقــد . ٕوالقـرى، وانتهــاز هـذه الفرصــة لرفــد المتحـف وانمائــه بمــا یتیـسر لــه مـن الــصید فــي هـذه الجــوالت

 بإخبار القائم بأعمـال المتحـف عـن  وأوعزت اإلدارة المحلیة إلى مهندسها)٢١(تمت الموافقة على طلبه
مواعیــد جــوالتهم إلــى األقــضیة والنــواحي، وان كانــت تظــن أن ذلــك العمــل ال یــضمن الفائــدة بتمامهــا 
ًنظــــرا إلــــى مــــا یالحــــظ مــــن اخــــتالف األزمنــــة واألمكنــــة بــــین واجبــــات المهندســــین ومقاصــــد مــــسؤول 

 علــى اصــطحابه فــي واجبـــاتهم، ًواتــضح ذلــك ایــضا بــاعتراض مهنـــدس اإلدارة المحلیــة. )٢٢(المتحــف
ًمبینا أن الصید یكون بعیدا عن الطرق الرئیسیة القریبة من أماكن عملهم ً)٢٣(.  

ًونظــرا لعــدم ظهــور راغــب بالــدخول فــي مناقــصة تعهــد عمــل األثــاث النجاریــة، فقــد تــم تمدیــد   
سؤول ووافقـــت مدیریـــة معـــارف لـــواء الموصـــل علـــى تـــسلیف مـــ. )٢٤(مـــدة المناقـــصة عـــشرة أیـــام أخـــرى

ًالمتحــف مبلغــا قــدره خمــسة عــشر دینــار، لتــدارك شــراء بعــض لــوازم عمــل المتحــف عــن طریــق لجنــة 
األمــر الــذي اســتلزم قیــام اللجنــة بالبحــث فــي األســواق المحلیــة عــن المــواد المطلوبــة . )٢٥(المــشتریات

والمثبتــــة فــــي القــــوائم الخاصــــة، فلــــم تــــتمكن مــــن العثــــور علــــى الــــبعض منهــــا، وأوضــــحت أن عیــــون 
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) ٣٠( 

 

ًلحیوانات والطیور والكتـب ایـضا، الیمكـن تأمینهـا عـن طریـق األسـواق المحلیـة وحتـى فـي بغـداد، لـذا ا
. )٢٦(التمـست اللجنـة موافقـة المتــصرفیة علـى شـرائها مــن خـارج العـراق ومـن األمــاكن التـي تتـوفر فیهــا

ات ممـــــا دعـــــى المتـــــصرفیة إلـــــى تخویـــــل لجنـــــة المـــــشتریات باتخـــــاذ مـــــا یلـــــزم بغیـــــة تـــــوفیر االحتیاجـــــ
التـي تـم –والمستلزمات الضروریة لعمل المتحف، وبالنظر لعدم ظهور راغـب بالـدخول فـي المناقـصة 

 فقــد تقــرر الــشراء مــن األســواق المحلیــة عــن طریــق األمانــة بواســطة لجنــة برئاســة عبــد -ًذكرهــا ســابقا
الــــرحمن تتــــونجي   وعــــضویة كــــل مــــن مــــأمور اإلدارة المحلیــــة والــــسید بــــشیر مــــراد عــــضو المجلــــس 

  .)٢٧(اإلداري
وطالــــب مــــسؤول المتحــــف، مدیریــــة المعــــارف الموافقــــة علــــى شــــراء ثالثــــة بنــــادق صــــید مــــع   

دینــار والتــي بــدورها أحالــت الطلــب بعــد الموافقــة علیــه، ) ٤٩٦,٦٤٠(خرطوشــة بمبلــغ قــدره ) ١٠٠٠(
 فوافقــت مدیریــة الــشرطة واعتبــار اإلجــازة. إلــى مدیریــة شــرطة لــواء الموصــل الستحــصال إجــازة بــذلك
من قبل مسؤول المتحـف فـي جوالتـه . )٢٨(باألسلحة مجانیة، بالنظر الستعمالها ألغراض دائرة رسمیة

  .)٢٩(خارج المدینة الصباحیة والمسائیة
ًوعند مراجعة لجنـة المـشتریات عـددا مـن النجـارین لعمـل األثـاث الخـشبي للمتحـف، لـم یوافـق   

دینـار إضـافة إلـى ) ٤٠(البین زیـادة ال تقـل عـن النجـارون علـى األسـعار المقـررة فـي قـوائم اللجنـة، طـ
دینــار، معللــین ذلــك بارتفــاع أســعار الخــشب والزجــاج وأجــور العمــال، ) ٨٠(المبلــغ المخــصص وقــدره

وعلیــه ولوجاهــة الطلــب، طالبــت اللجنــة مــن متــصرفیة اللــواء، الموافقــة علــى الزیــادة المقترحــة لیكــون 
  .)٣٠( على زیادة المبلغ من قبل المتصرفیةدینار، وبالفعل تمت الموافقة) ١٢٥(المبلغ 

الخمــسة باألبعــاد ) المعــارض(وبــدورها اعترضــت مدیریــة المعــارف علــى مواصــفات الخزانــات   
القیاسـیة المقدمـة وأمـرت باسـتبدال المواصـفات مـن اجـل بیـان محتویاتهـا للـزوار بأفـضل مـا یمكـن مـن 

  :الرؤیة، وكما یأتي
  ستبدلةالمواصفات الم  المواصفات األصلیة

مدادات الوجه عددها أربعـة وكـذا الجوانـب  - ١
األخــرى األربعـــة مــن الخـــشب الجــاوي ســـمك 

  م ثالث خانات متساویة٢× م٧.٥×٤
یقـــــسم وجـــــه المعـــــرض بوقافـــــات عمودیــــــة  - ٢

ـــــواب تكـــــون زجـــــاج ســـــالیت عـــــددها   ٦واألب
 . ملم٣سمك 

   ملم ثابت٢الجوانب األخرى زجاج سمك  - ٣

اج یعمل الوجـه العلـوي مـن قطعتـین مـن الزجـ - ١
داخــــــل إطــــــار خــــــشبي وفــــــي وســــــطه مــــــدادة 

  .واحدة
 .الباب من الجانب الكبیر زجاج أربعة قطع - ٢

الجانـــــب الخلفــــــي طویـــــل مــــــدادة واحـــــدة فــــــي  - ٣
 .الوسط من األعلى إلى األسفل

الجوانــــب الــــصغیرة تعمــــل قطعــــة واحــــدة مــــن  - ٤
  .الزجاج وبدون مدادة في الوسط



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)٣١( 

 

ًفاضـــا بقیمـــة الخزانـــات مـــن نـــاحیتي الخـــشب ً    وبمـــا أن هـــذه االســـتبداالت التـــسبب ارتفاعـــا أو انخ
ًوالزجاج، ونظرا لموافقة النجـار القـائم بالعمـل بهـذه االسـتبداالت، وبـنفس األسـعار التـي تقـررت سـابقا،  ً

، والتـــي أقرتهـــا )٣١(لـــذا رجـــت مدیریـــة المعـــارف، متـــصرفیة اللـــواء بالموافقـــة علـــى المواصـــفات الجدیـــدة
  .)٣٢(ًفعال

 مـــن ٣قـــدم) ٧,٢٥(دنـــانیر لغـــرض شـــراء ) ٩(ًف مبلغـــا قـــدره كمـــا خصـــصت مدیریـــة المعـــار  
ذراع مـن القمـاش لعمـل سـتائر شـبابیك ) ١٣,٥(خشب الجام لعمل قواعد للطیور والحیوانات، ولشراء 

 رزیات إلى جانب مصاریف خیاطة الـستائر وقـص الخـشب وتعدیلـه ٦ حماالت حدیدیة مع ٣ولعمل 
وقــررت مدیریــة المعــارف كــذلك صــرف . )٣٣(ألصــولیةعــن طریــق لجنــة المــشتریات وفــق المــستندات ا

دینـــار لـــشراء ) ٣,١٥٠(دینـــار عـــن قیمـــة شـــراء مـــدفأة نـــوع عـــالء الـــدین ومبلـــغ ) ٧,٥٠٠(مبلـــغ قـــدره 
ذي العـرض الواحـد لمخـزن التغذیـة فـي المتحـف، وقـد بقـي مبلـغ ] سـجادة[یـاردة مـن الكمبـار ) ١٠,٥(

للــوازم المتحــف، لــذلك طالبــت مدیریــة المعــارف دینــار مــن التخصیــصات المرصــودة ) ٥٥,١١٦(قــدره 
ـــــة ومعرضـــــا للمـــــواد  ـــــة حدیدی ـــــشراء خزان ـــــى صـــــرف المبلـــــغ المتبقـــــي ل ـــــصرفیة، الموافقـــــة عل ًمـــــن المت

  .)٣٥(المحنطة
 

مـــدیر متحــــف ) ١٩٢٤موالیـــد(ُأنتـــدب إلـــى الموصـــل لتنظــــیم المتحـــف، الـــسید بـــشیر اللــــوس   
، إذ أعــرب عــن ١٩٥٦ تــشرین االول ٤ أیلــول لغایــة ٢٨لتــاریخ الطبیعــي العراقــي خــالل المــدة مــن ا

سعادته لهذه المهمـة ولقـاءه بمتـصرف لـواء الموصـل ومـدیر المعـارف، ومـا لقیـه مـن تـشجیع واهتمـام، 
ًإذ قــــام بمعاینــــة أوضــــاع المتحــــف والخطــــوات الجــــادة فــــي إنمائــــه معربــــا عــــن اســــتعداده لوضــــع كــــل 

انیـــات المتاحـــة فـــي ســـبیل إنجـــاح فعالیـــات المتحـــف، حیـــث اســـتمرت زیارتـــه ســـبعة أیـــام وضـــع اإلمك
ًخاللها تقریرا مفصال عن طبیعة أعمال المتحف وسبل تطویر أداءه وألهمیته نورد ما جاء به ً:  

١- : 

 بعــد الحــدیث عــن أهمیــة المتحــف والجهــود التــي بــذلت فــي ســبیل إنــشائه لیكــون قبلــة للــزوار مــن
داخـل الموصـل وخارجهـا، تنـاول التقریـر أهمیـة إنـشاء بنایـة خاصـة بـالمتحف التـي تتـوفر فیهـا شـروط 
العــرض ومجــال النمــو والتوســع، فمــن المــصلحة التفكیــر فــي إیجــاد المكــان الالئــق لــه، والــذي یقــصده 

ر ًطــالب المــدارس فــي المراحــل كافــة، فــضال عــن شــرائح المجتمــع الموصــلي األخــرى، إذ أثنــى المــدی
المنتدب على اقتراح متصرف لواء الموصل فـي إنـشاء بنایـة المتحـف فـي الجهـة الـشرقیة مـن المكتبـة 

ـــة المحكمـــة الـــشرعیة[العامـــة  ، وان هـــذا االختیـــار ]أي فـــي مكانـــه الـــسابق داخـــل حدیقـــة الـــشهداء قبال
  یمكن أن تضم ثـالث قاعـات للعـرض و٢ م٢٥٠٠ینطوي على كثیر من الحكمة في مساحة تقدر بـ 

) كاألعمـــدة الكونكریتیـــة والجـــسور(ٕأربـــع غـــرف لـــإلدارة واألعمـــال، واذا مـــا ُأنـــشئت ُأســـس قویـــة للبنـــاء 



  )ة وثائقیةدراس (١٩٧٣-١٩٥٤نشأة متحف التاریخ الطبیعي في الموصل 

   
  

) ٣٢( 

 

ًیــصبح باإلمكـــان إنـــشاء دور ثــان للتوســـعات المنتظـــرة، فــضال عـــن إمكـــان تخــصیص قاعـــات جدیـــدة 
وحتـــى یـــتم إنـــشاء البنایـــة المقترحـــة یجـــب . للروائـــع الفنیـــة المحلیـــة مـــن أعمـــال رســـم ونحـــت وغیرهـــا

االستمرار على جمـع النمـاذج والبقـاء فـي المكـان الـذي یـشغله المتحـف، واقتـرح المـدیر المنتـدب علـى 
اإلدارة المحلیــة تخــصیص المبــالغ الالزمــة إلنــشاء البنایــة المطلوبــة لطــابق واحــد، وان متحــف بغــداد 

  .ه ذلكومجلسه العلمي االستشاري یبدي استعداده إلبداء المشورة حول مخطط البناء إذ طلب من
  

شكر المدیر المنتدب إبراهیم رسام على جهوده المبذولة في تأسیس المتحف، وفـي جمـع النمـاذج 
والعمــل علــى تحنیطهــا وأوصــى بتــشجیعه علــى االســتمرار فــي جمــع هــذه الثــروة العلمیــة، وأشــار إلــى 

نیــة، وطالــب بانتــداب عــدم إمكــان شــخص بمفــرده القیــام بكافــة شــؤون المتحــف اإلداریــة والعلمیــة والف
ًشـــخص آخـــر أو أكثـــر لمـــساعدته فـــي التحنـــیط والحفـــظ فـــي الـــسوائل وصـــیانة النمـــاذج، فـــضال عـــن 
ًوجوب تعیین عمال للتنظیف ومراقبة المعروضات أثناء الزیارات معتقدا بـان وزارة المعـارف لـن تتـردد 

وث عـن نمـاذج المتحـف في تعیین الشخص الذي تؤهله كفاءتـه العلمیـة لتـولي شـؤون الدراسـات والبحـ
 الیقــوم علــى أســاس التحنــیط -كمــا یعتقــد–متــى شــعرت اإلدارة المحلیــة بــضرورة ذلــك، الن المتحــف 

  .وحده بل یتطلب تحقیقات علمیة ومطالعات واسعة
  

لتأسـیس  أشار المدیر المنتدب بأنه وجد اإلدارة المحلیة لم تبخل علـى المتحـف بمـا یحتاجـه فـي بـدء ا
  .من لوازم وأدوات للجمع ومن الطبیعي أن تستمر هذه الرعایة حتى یستكمل المتحف لوازمه

  
. لعــرض النمــاذج) ملــم٤(أشـار إلــى أن المتحــف یتطلــب خزانــات متقنــة الــصنع ذات زجــاج ســمك 

ت، ومـن إذ وجد بأن الخزانـات المتـوفرة غیـر محكمـة ضـد الغبـار، كمـا أنهـا التـصلح إال لوسـط القاعـا
وینبغــي صــنع . الــضروري صــنع خزانــات أخــرى لجوانــب الحــائط تــصمم علــى أســاس صــالح للعــرض

  .خزانات خاصة لحفظ المجموعات الحیوانیة المعدة للدرس والتي ال تعرض عادة في القاعات
  

 یتطلــــب .رأى المـــدیر المنتــــدب أن الكثیــــر مــــن النمــــاذج الحیوانیـــة كاألســــماك والزواحــــف وغیرهــــا
حفظهـــا فـــي ســـوائل خاصـــة، والتـــي ال تتـــوفر فـــي المتحـــف ولكـــن تـــدبیرها ضـــروري، وأبـــدى إســـتعداده 

 .للتعاون في سبیل إستیراد اللوازم وخاصة القناني والمواد الكیمیائیة لحساب المتحف في الموصل
  

ــ  ٩ة صــید عیــار إعتقــد المــدیر المنتــدب أن الحاجــة للمتحــف فــي تلــك الفتــرة للبنــادق، ســوى بندقی
ملـــم، لجمــــع الطیـــور الــــصغیرة والمتوســـطة والیمكــــن أن یــــستغني المتحـــف عنهــــا، أمـــا بنــــادق الــــصید 

 .األخرى فمتوفرة في المتحف وهي كافیة لحاجته
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المتحف بحاجة ماسة إلـى كتـب اختـصاصیة تفیـد المـشتغلین فیـه، والـذین یراجعونـه مـن المـدربین 

ٍیـــة، ولــــذلك إقتــــرح المـــدیر المنتــــدب تخــــصیص مبلـــغ كــــاف لــــشراء والمـــولعین بالدراســــات البیولوج
المراجع الضروریة وعند استمرار المتحـف علـى هـذه الـسیاسة سـتكون لـه بعـد سـنوات مكتبـة ذات 
ًقیمة علمیة كبیرة، وأبدى المدیر المنتدب استعداده أیضا للتعاون في اختیـار الكتـب التـي یقتـضي 

 .وجودها في المتحف
  

لمـدیر المنتـدب، أن المتحـف بحاجـة ماسـة إلـى بعـض اللـوازم، كـأدوات التـشریح وغیرهـا كمـا أكـد ا
فكثیـر مـا یخـسر المتحـف نمـاذج ثمینـة مـن الطیـور لعـدم حفظهـا فـي . إنه بحاجة إلى ثالجة كهربائیة

ًمحیط بارد، كما إن عدم وجود هذه الثالجة سیحدد كثیـرا مـن نـشاط الـصیاد فـي الحقـل لتعـذر تحنـیط 
 .یع الطیور قبل فسادهاجم
  

أشار تقریر المدیر المنتدب إلـى أهمیـة أن یجـري المتحـف سـفرات مـستقلة، لغـرض جمـع النمـاذج 
من الطیور والحیوانات، وان تخصص في االعتمادات المالیة ما یكفـي للقیـام بـسفرة واحـدة كـل أسـبوع 

حــد، كمــا یجــب القیــام بــسفرات طویلــة علــى وجــه التقریــب، علــى أن التــستغرق الــسفرة أكثــر مــن یــوم وا
تتــراوح مــا بــین أربعــة الــى خمــسة أیــام مــرة كــل موســم، ورأى المــدیر المنتــدب، إن ربــط هــذه الــسفرات 
ــون مفیــــدا بــــصورة محــــدودة، ولكنــــه ترتیــــب غیــــر عملــــي وفیــــه الكثیــــر مــــن  ًبــــسفرات المفتــــشین قــــد یكــ

ًة مبلغا معینا لهذه الغایةالمشاكل، وعلیه فمن األهمیة أن تضم إعتمادات المتحف المالی ً. 
  

واختــــتم المــــدیر المنتــــدب تقریــــره باقتراحــــات مالیــــة مــــن شــــأنها أن تعمــــل علــــى تطــــویر عمــــل 
  :المتحف بمقتنیاته وكما یأتي
حسب تقدیر الجهات المختـصة لمـساحة تقـرب مـن   البنایة

   مع وسائل اإلنارة الصحیحة٢م٥٠٠
   دینار٣٥٠  الخزانات واألثاث

   دینار١٥٠   كهربائیةثالجة
   دینار١٥٠  أدوات مختبریة وقناني ومواد كیمیائیة

   دینار١٠٠  كتب
   دینار١٨٠  سفرات

   دینار٧٠  ثریة
   دینار٢٠٠٠والمجموع ) ٣٦( دینار١٠٠٠  إجراءات ما بعد التقریر
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نة إشــارة إلــى مــا جــاء فــي التقریــر، أوضــحت متــصرفیة اللــواء بــأن میزانیــة اإلدارة المحلیــة للــس  
 التــساعد علــى األخــذ بالمقترحـات المالیــة التــي تناولهــا التقریـر، ووجهــت إلــى اتخــاذ مــا ١٩٥٦المالیـة 

یلزم العتماد المبلغ الوارد في التقریر كله أو جزء منه في میزانیة التعلیم االبتـدائي للـسنة المالیـة التـي 
ورة تهیئـــة التـــصامیم تلیهـــا حـــسب مقتـــضیات الحـــال، كمـــا وجهـــت القـــائم بأعمـــال المتحـــف إلـــى ضـــر

والكـــشوف الالزمـــة إلنـــشاء بنایـــة المتحـــف التـــي تـــضم ثـــالث قاعـــات وأربـــع غـــرف لـــإلدارة واألعمـــال 
  .)٣٧(ًوتهیئتها تمهیدا لإلعالن عن وضع تعهدها بالمناقصة

ثــم مــا لبثــت أن أعــدت التــصامیم المطلوبــة لتنفیــذ البنایــة، وصــادقت علیهــا متــصرفیة اللــواء 
مهنـــدس اإلدارة المحلیـــة، مـــن أجـــل تنظـــیم الكـــشف الـــالزم بالـــسرعة المطلوبـــة، وأرســـلتها إلـــى معـــاون 

  .)٣٨(ووجهت في حالة ظهور كلفة باهظة فمن الضروري عندئذ إعادة النظر في التصمیم
ًمهنـدس اإلدارة المحلیـة رضـا علـي یـونس آغـا، نظـم كـشفا . وبعد دراسة التـصامیم مـن قبـل م

دینــار، وأرسـلت إلــى متـصرف اللــواء ) ٧٢٠٠(بنایـة المتحــف بمبلـغ بالكلفـة التخمینیــة الالزمـة إلنــشاء 
وبدورها قامت متصرفیة اللواء بـرد المـذكرة المتـضمنة كـشوفات بنایـة . من اجل المصادقة على المبلغ

) ٣٠٠٠(المتحــف، وطلبــت اعــادة النظــر فــي التــصمیم وتنظیمــه علــى أســاس إنــشائه بكلفــة التتجــاوز 
  . )٣٩(دینار

 
 علـــى نقــــل متحـــف التــــاریخ ١٩٥٧ تـــشرین االول ٢٤وافقـــت مدیریـــة معــــارف الموصـــل فــــي 

  .)٤٠(الطبیعي من الغرفة التي یشغلها في الثانویة الشرقیة إلى القسم الزراعي في المجموعة الثقافیة
ار تـشجیع وفـي إطـ.  إناطة مسؤولیة المتحـف إلـى الـسید احمـد القاضـي١٩٦١و تم في سنة 

 دینــار لــشراء األثــاث ٣٠٠ودعــم عمــل أنــشطة عمــل المتحــف، فقــد خــصص لــه مبــالغ متعــددة، منهــا 
 لــصرفها علــى ١٩٦٣ كــانون االول ١٤ دینــار بتــاریخ ١٠٠و. )٤١(١٩٦١ نیــسان ٢٠واللــوازم بتــاریخ 

  :اذ شكلت لجنة لإلشراف على صرف المبلغ مؤلفة من. )٤٢(لوازم متعددة
  ن مدیر المعارفمعاو  سالم محضر باشي

  مدیر المجموعة الثقافیة  یاسین القطان
  محاسب التعلیم االبتدائي  میخائیل توفیق
  )٤٣(المسؤول عن المتحف  احمد القاضي

خزینـــة (حیــث قــدمت المــستندات المتعلقــة بــصرف المبـــالغ وتفاصــیلها إلــى اللجنــة المختــصة   
من أعضاء لجنة صـرف المبـالغ وأوجههـا  دینار موقعة ١٠٠ دینار ثم ٣٠٠بصرف ) اإلدارة المحلیة

وقـــد الحظنـــا أن مـــستندات الـــصرف ترفـــق . ومؤیـــدة بتوقیـــع محمـــود الجـــومرد مـــدیر معـــارف الموصـــل
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 مـع ١٩٦٣ آذار ٢٦ فـي ٣٢ألول مرة بكتاب المجموعة الثقافیة، متحـف التـاریخ الطبیعـي ذي الـرقم 
  .قاضيمستندات الصرف وبتوقیع مالحظ متحف التاریخ الطبیعي احمد ال

وسعت مدیریة التربیة في لواء الموصل بإناطـة مـسؤولیة المتحـف المالیـة ضـمن مهـام اإلدارة   
المحلیــة مــن حیــث التخــصیص والــصرف أو إبقــاء ارتباطــه بالناحیــة الفنیــة بمدیریــة التربیــة مــن خــالل 

حـــف متـــصرفیة لـــواء الموصـــل، غیـــر أن وزارة الداخلیـــة لـــم توافـــق علـــى ذلـــك مبینـــة بـــان عالقـــة المت
  .)٤٤(بالمدارس االبتدائیة عالقة فنیة وأمرها الیؤول إلى اإلدارة المحلیة ویتعلق بوزارة التربیة

 
ســـبق وان تمـــت الموافقـــة علـــى نقـــل متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي إلـــى إحـــدى بنایـــات المجموعـــة   

 ١٩٦٧ كـانون الثـاني٢ت رئاسـة الجامعـة بتـاریخ الثقافیة، العائدة إلى رئاسة جامعة بغداد، علیـه طالبـ
  .)٤٥(بنقل ملكیة المتحف إلى الجامعة مع محتویاته من األثاث والحیوانات الحیة والمحنطة

نائــب رئــیس الجامعــة بالموصــل، بــأن المتحــف ) ٢٠٠٧-١٩٢١(نجیــب خروفــة . وأوضــح د  
التفـــاق مـــع متـــصرف لـــواء سیـــستمر بتقـــدیم نفـــس الخـــدمات ألبنـــاء البلـــدة وطـــالب المـــدارس وحـــسب ا

  .)٤٧(الذي بدوره وافق على األمر. )٤٦(الموصل
  :  وتقرر على إثرها تشكیل لجنة في الجامعة لإلشراف على سیر عملیة النقل مؤلفة من السادة

  احمد علي الفاضلي -
 غانم حمید الصالح -

 )٤٨(كوكب الشماع -

 )٤٩(محمد سعدي غریب. ثم ُأضیف د -

ًوصــل إیــضاحا إلـــى جامعــة الموصــل، بــأن المقــصود مــن نقـــل كمــا أرســلت مدیریــة بلدیــة الم
ملكیـــة متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي إلـــى الجامعـــة، هـــي نقـــل ملكیـــة الحیوانـــات المحنطـــة والحیـــة فقـــط وال 

، مما دعا نائب رئیس الجامعة إلـى تطمـین مدیریـة البلدیـة، بـان الجامعـة )٥٠(عالقة لألبنیة بالموضوع
  .)٥١(المتحفلم ولن تفكر في استمالك بنایة 

ِوبعــد نقــل خــدمات الــسید احمــد علــي الفاضــلي إلــى مــالك الجامعــة، طالبــت فــي ذات الوقــت 
ـــواء الموصـــل بإیـــضاح رأیهـــا حـــول إنهـــاء تنـــسیب بعـــض موظفیهـــا العـــاملین فـــي  مـــدیر التربیـــة فـــي ل

  :المتحف وهم
  احمد جرجیس احمد        معلم مدرسة االستقالل -
 رسة المعتصمصباح ابراهیم صالح       معلم مد -

 .)٥٢(محمد عبد محو            فراش مدرسة باتیل -
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وأوضــــحت متــــصرفیة لــــواء الموصــــل مخاطبــــة رئاســــة الجامعــــة، بأنهــــا ســــتعمل علــــى إنهــــاء 
لیعــودوا إلــى وظــائفهم األصــلیة، وألجــل أن یتــسنى للجامعــة الوقــت ) شــباط(تنــسیبهم فــي نهایــة الــشهر 
  .)٥٣(الكافي لتدبیر إدارة المتحف

نجیــب خروفــة نائــب رئــیس الجامعــة فــي الموصــل إلــى مقابلــة متــصرف . دعى مــن دممــا اســت
ـــواء الموصـــل ســـعید الـــشیخ   وأوضـــح أن ١٩٦٧ شـــباط ١٦مـــساء یـــوم الخمـــیس ) ١٩٦٧-١٩٦٥(ل

متحف التاریخ الطبیعي في الموصل، بحاجة إلى ذوي الخبرة والكفاءة للعمـل فیـه، ولمـا كـان الـسیدین 
یس احمــد المعلمــین علــى المــالك االبتــدائي، یعمــالن فــي المتحــف صــباح إبــراهیم صــالح واحمــد جــرج

وبالنظر الستمرار المتحف بتقدیم نفـس الخـدمات الـسابقة فـال یعنـي أن قیـام الجامعـة بالـصرف علیـه، 
نجیــب . وعلیــه فقــد الــتمس د. أو ســحب المــساعدات المقدمــة إلیــه مــن الــسلطات المــسؤولة فــي البلــدة

لتوسـیع المتحـف وتنویـع الخـدمات وزیـادة المـوظفین وااللتزامـات المالیـة، خروفة بأن یتخذ كل ما یلـزم 
ٕوطالـب بإعـادة النظـر بموضـوع إنهـاء تنـسیب المعلمــین، واجـراء مـا یلـزم للموافقـة علـى نقـل خــدماتهما 
ًإلــى مــالك الجامعــة لــضرورة وجودهمــا فــي المتحــف ومتوقعــا كــل الــدعم للمتحــف مــن لــدن الجهــات  ِ

  .)٥٤(لالمسؤولة في المستقب
فمــا كــان مــن متــصرف لــواء الموصــل إال مفاتحــة مدیریــة التربیــة لبیــان رأیهــا بــشأن موضــوع 

ًنقل المعلمین الذي لم یر بأسا من هذا النقل َ َّ)٥٥(.  
الموافقـــة علـــى نقـــل ) ١٩٢٠موالیـــد(وكـــان مـــن الطبیعـــي علـــى مـــدیر التربیـــة نجیـــب الخفـــاف 

كمـا . )٥٦(دینـار) ٥٤(دینـار والثـاني ) ٣٨(تـب األول ًخدماتهما بعد موافقة متصرف اللـواء مبینـا أن را
تمــت مفاتحــة وزارة الداخلیــة مـــن قبــل متــصرفیة اللــواء حـــول الموضــوع، إذ إســتمرت المكاتبــات حتـــى 

ِ حول نقل مالكهما إلى الجامعة١٩٦٧نهایة سنة    . والمطالبة بإرسال أضابیرهما إلیها)٥٧(ِ
یـــة المتحـــف إلـــى جامعـــة الموصـــل ففـــي ســـنة ویبـــدو أن مدیریـــة التربیـــة نـــدمت علـــى نقـــل ملك

 طالبـــت وزارة التربیـــة ووزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي بمفاتحـــة رئاســـة جامعـــة الموصـــل ١٩٧٣
ًحول إمكانیة إعادة ملكیة المتحـف إلـى مدیریـة التربیـة معللـة أن وجـوده فـي الجامعـة حـرم عـددا كبیـرا  ً َ

  .)٥٨(ة والمحنطةمن الطالب مشاهدة الحیوانات والطیور الحی
ًویبــــدو أن الجامعـــــة إســــتجابت للفكـــــرة وأتـــــذكر شخــــصیا أن المتحـــــف تـــــم نقلــــه إلـــــى المكـــــان 
المخــصص لــه فــي حدیقــة الــشهداء أواخــر الــستینات لتكــون معروضــاته متاحــة أمــام الــزوار مــن كــل 

  .حیث عاد إلى الجامعة مرة أخرى. ٢٠٠٣الفئات وبقي هناك حتى سنة 
 
 بـأن متحـف التـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل، والـذي أسـس فـي النـصف األول وجدنا مما سـبق  

من القرن العشرین، قد خطى خطوات متواضعة في البدء، ثم متـسارعة بتظـافر جهـود عـدد وافـر مـن 
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ـــواء الموصـــل وكلیـــة اآلداب والعلـــوم التابعـــة لجامعـــة  ـــدوائر الحكومیـــة، بـــدءا مـــن اإلدارة المحلیـــة لل ًال
عــارف وبعــض تــشكیالتها الداخلیــة، إذ تــم رصــد المبــالغ الالزمــة إلنمــاء المــشروع، بغــداد، ومدیریــة الم

بعد إنتداب أحـد المتخصـصین بفـن التحنـیط، والـذي ُأرسـل لـدورة فـي الهنـد للتـدریب علـى فـن التحنـیط 
وكرس وقته وجهده في سبیل تطویر أدوات العمـل واسـتكمال المـستلزمات الـضروریة واألساسـیة لعمـل 

  .تفتح أبوابه أمام الزوار وبخاصة طلبة المدارس بمختلف مراحلهاالمتحف، ول
ًكمــــا ظهــــر لنــــا أن كــــل الــــدوائر الحكومیــــة المعنیــــة لــــم تــــألوا جهــــدا فــــي تــــذلیل الــــصعوبات   

والمعوقـات التــي رافقــت مراحــل التأسـیس، بغیــة الوصــول إلــى الغایـة األساســیة، وهــي اســتكمال شــروط 
  .نا هذا یستقبل زائریه بعد أن نقل إلى أروقة جامعة الموصلالعمل في المتحف والذي بقي حتى یوم

 
 ، مكالمــــة مرفوعــــة إلــــى متــــصرف لــــواء ٣/٧٣ملفــــة متحــــف التــــاریخ الطبیعــــي فــــي الموصــــل، تسلــــسل  )١(

  ). مركز دراسات الموصل (١٨/١/١٩٥٥تاریخ الموصل ب
 .٢٩/١١/١٩٥٤ في ٦٦٢٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢(

 .٢١/١٢/١٩٥٤ في ٢٢١١١ة معارف لواء الموصل، ذي الرقم كتاب مدیری )٣(

 ٢/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٤٠٢كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤(

 .٤/١/١٩٥٥ في ١١٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥(

ـــة بغــــداد، كلیــــة اآلداب والعلــــوم، متحــــف التــــاریخ الطبیعــــي العراقــــي ذي الــــرقم  )٦(  فــــي ١٤١كتــــاب جامعـ
١/١/١٩٥٥. 

 .٢٣/٢/١٩٥٥ في ١١٧٨كتاب متصرفیة لواء الموصل، اإلدارة المحلیة، ذي الرقم  )٧(

 .٢٢/٢/١٩٥٥ في ٢٥/١١٣كتاب الثانویة الشرقیة في الموصل، ذي الرقم  )٨(

 .١/٣/١٩٥٥ في ٨١٧١كتاب وزارة المعارف، ذي الرقم  )٩(

 .١٥/٣/١٩٥٥ في ٤٣٥٩كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٠(

ــــــ )١١( ــــــرقم التفاصــــــیل فــــــي الق ــــــواء الموصــــــل، ذي ال ــــــاب مدیریــــــة معــــــارف ل ــــــي ٢٢١١١وائم الملحقــــــة بكت  ف
٢١/١٢/١٩٥٤. 

 .٢٤/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٦١٣كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٢(

 .٢٩/١/١٩٥٥ في ٦٧٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )١٣(

 .٢٩/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٩٥٦كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، أمر صرف، ذي الرقم  )١٤(

 .١٢/٤/١٩٥٥ في ١٩٩٢كتاب لواء الموصل، ذي الرقم  )١٥(

 .٢٠/٧/١٩٥٥ في ٢٠/١٢١١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٦(

 .٢٢/٨/١٩٥٥ في ٤٤٥١كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )١٧(

 .٢٢/١٠/١٩٥٥ في ٢١/١٧٩٨٧كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٨(

 .٩/١١/١٩٥٥ في ٦٣٢٠، ذي الرقم كتاب متصرفیة لواء الموصل )١٩(
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 .١٧/١١/١٩٥٥ في ٦٥٠٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٠(

 .٢٢/١١/١٩٥٥ في ٢٠/٢٠٤٤٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢١(

 .٤/١٢/١٩٥٥ في ٦٩٥٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٢(

 .٢٦/١١/١٩٥٥ریخ مذكرة مهندس اإلدارة المحلیة إلى متصرف لواء الموصل بتا )٢٣(

 .٣/١٢/١٩٥٥ في ٦٩٣٩ذي الرقم ) إعالن(كتاب متصرفیة لواء الموصل،  )٢٤(

 .٣٠/١١/١٩٥٥ في ٢٠/١١٢٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٥(

 .١٧/١٢/١٩٥٥ في ٢٠/٢٢٤٢٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٦(

 .٢٤/١١/١٩٥٥ في ٧٤٥٨كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٧(

 .١٩/١٢/١٩٥٥ في ١٥٩١٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٨(

 .١٨/١٢/١٩٥٥ في ٢٠/٢٢٥١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٩(

، وكتــاب ١٠/١/١٩٥٦قــرار لجنــة المــشتریات، رفقــة موافقــة متــصرفیة اللــواء علــى الطلــب المقــدم بتــاریخ  )٣٠(
 .٢٤/١/١٩٥٦ في ٥٢٨متصرفیة لواء الموصل، ذي 

 .٧/٢/١٩٥٦ في ٢٠/٢٨١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣١(

 .١٢/٢/١٩٥٦ في ٨٥٠كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٢(

 .٢٧/٢/١٩٥٦ في ٢٠/٤٠٢٥كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٣(

 .٢٨/٢/١٩٥٦ في ٧/٦٠٨٠كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٤(

 .١٦/٦/١٩٥٦ في ٢٩٦٧ء الموصل، ذي الرقم كتاب متصرفیة لوا )٣٥(

 .٦/١٠/١٩٥٦ في ١/٢٥٢تقریر المنتدب، رفقة كتاب متحف التاریخ الطبیعي العراقي، ذي الرقم  )٣٦(

 .٢٤/١٠/١٩٥٦ في ٥٩١٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٧(

 .٢/١٢/١٩٥٦ في ٦٨٥٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٨(

 .١٤/٢/١٩٥٧محلیة بتاریخ مهندس اإلدارة ال. مذكرة م )٣٩(

 .٢٤/١٠/١٩٥٧ في ٢٢٢٩٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٠(

 .٢٠/٤/١٩٦١ في ٢٠/١٢٢كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤١(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ٤٦٧ذي الرقم ) أمر إداري(كتاب متصرفیة لواء الموصل،  )٤٢(

 .٣١/١/١٩٦١ في ٣/٤٥١٩٣كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٣(

 .١١/١/١٩٦٥ في ٣٢٦كتاب وزارة الداخلیة، ذي الرقم  )٤٤(

 .٢/١/١٩٦٧ في ١٣٣كتاب جامعة بغداد، ذي الرقم  )٤٥(

 .١٠/١/١٩٦٧ في ١٦٣كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة في الموصل، ذي الرقم  )٤٦(

 .١٦/١/١٩٦٧ في ٤٢٤كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٧(

 .٢٢/١/١٩٦٧ في ٣٥٩ة بالموصل، ذي الرقم كتاب دائرة نائب رئیس الجامع )٤٨(

 .٢٩/١/١٩٦٧ في ٥٢١كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٤٩(

 .٢٥/١/١٩٦٧ في ٢٠١٢كتاب مدیریة بلدیة الموصل، ذي الرقم  )٥٠(
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 .٢/٢/١٩٦٧ في ٦٣٢كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٥١(

 .١٢/٢/١٩٦٧ في ٥١٩٤لرقم كتاب مدیریة التربیة في الموصل، ذي ا )٥٢(

 .١٣/٢/١٩٦٧ في ١٥٨٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥٣(

 .١٨/٢/١٩٦٧ في ٩٢٣كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٥٤(

 .٢/٣/١٩٦٧ في ١٨٦٠كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥٥(

 .٢٦/٢/١٩٦٧ في ٢٠/٦٥كتاب مدیریة التربیة في الموصل، ذي الرقم  )٥٦(

 .١٥/١/١٩٦٨ في ٢٤٩كتاب جامعة الموصل، ذي الرقم  )٥٧(

 .٢/٨/١٩٧٣ في ٦٧٧٢كتاب وزارة التربیة، ذي الرقم  )٥٨(
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فـــي  یتنـــاول البحـــث ســـیرة وحیـــاة االســـتاذ الـــدكتور إبـــراهیم خلیـــل أحمـــد ودوره الفاعـــل والمـــؤثر
المجاالت الثقافیة العراقیة والعربیـة المعاصـرة، ویركـز علـى نـشاطه المتمیـز فـي كتابـة التـاریخ المحلـي 
لمدینة الموصل في العـصر الحـدیث مـن خـالل انجازاتـه االكادیمیـة والثقافیـة ومـساهماته فـي الوسـائل 

یقــه ألبــرز أحــداثها والتــي االعالمیــة والتلفازیــة والقنــوات الفــضائیة ومواقــع التواصــل االجتمــاعي، وتوث
  سلطت الضوء على الجوانب المشرقة من تاریخ وتراث المدینة 

Ibrahim Khaliel Al-Ala'f and his role in writing the local 
history of Mosul city in modern history  

Dr. Nameer Taha Yaseen 
Abstract 

Professor doctor Ibrahim khalid Ahmad Al-Alaiff is considered one 
the dirtinguis had teachers of modern history because of his high identity 
and  role in Academic life both in Iraq and Arab countries, this is why we 
are so inferested in him while he is still alive. 

He is the best and son of Mosul city which has a brilliant history and 
civilization . 

He gave a very beautiful and brilliank picture of Mosul city through 
his hard and serious word on Mosul university and other Mosul cultural 
institutions. So he deserved such a study as a comprehensive researcher and 
history man who devoted his life to document the life, activity and of 
history Mosul city.    

 
ُیعـــد االســـتاذ الـــدكتور ابـــراهیم العـــالف، أحـــد أعمـــدة اســـاتذة التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر فـــي 

ِونظرا لمكانته المتمیزة، ودوره الفاعل والمؤثر فـي الحیـاة. العراق  األكادیمیـة والثقافیـة العراقیـة والعربیـة ً

                                         
 . جامعة الموصل للعلوم االنسانیة،قسم التاریخ، كلیة التربیةاستاذ مساعد،  *
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المعاصــرة، فقــد حظــي باهتمــام العدیــد مــن مثقفــي ومفكــري وأبنــاء محافظــة نینــوى والعــراق، وذلــك مــن 
  . خالل نتاجه العلمي والثقافي الثر والمتنوع وعلى مختلف األصعدة

ًدا ووفـاء لعطـاءه ومن هنا جاء اهتمامنا بالمؤرخ الـدكتور العـالف، وهـو علـى قیـد الحیـاة تخلیـ ً
ًالثر وقد تناولنا في هذا البحث جانبـا واحـدا مـن اهتماماتـه الواسـعة أال وهـو كتابـة تـاریخ الموصـل أي  ً
دوره في كتابة التاریخ المحلي لمدینة الموصل وأهم نـشاطاته فـي هـذا المجـال، وقـد تناولنـا فـي مقدمـة 

لعــراق وایمانــه بالمدرســة التاریخیــة العراقیــة، البحــث حیاتــه ونــشأته وموقفــه مــن الكتابــة التاریخیــة فــي ا
ّوعــد نفــسه مــع بقیــة زمــالءه المــؤرخین األكــادیمیین مــن الجیــل الثــاني مــن مــؤرخي العــراق، ثــم تناولنــا 
ًالحــدیث عــن أهــم انجازاتــه وبحوثــه ودراســاته وأنــشطته األكادیمیــة فــضال عــن فعالیاتــه الثقافیــة علــى 

 الوسائل اإلعالمیة والتلفازیة والقنـوات الفـضائیة وعلـى الـشبكة األصعدة القطریة والمحلیة ونشاطه في
  .ومواقع التواصل االجتماعي) االنترنیت(العنكبوتیة 

 
ولـد ابـراهیم خلیـل العــالف فـي مدینـة الموصــل فـي الخـامس والعــشرین مـن كـانون األول ســنة 

دى محـالت المدینـة القدیمــة، الـف وتـسعمائة وخمـس وأربعــون میالدیـة فـي محلــة رأس الكـور وهـي إحــ
والــذي عــرف باســم ) م٦٣٧/هـــ١٦(وفیهــا یقــع أول جــامع بنــاه العــرب المــسلمین عنــد فــتحهم لهــا ســنة 

  .)١(الجامع األموي وبالقرب منها تقع منطقة تل قلیعات التاریخیة القدیمة
ّومنــذ طفولتــه وكبقیــة أطفــال المدینــة دخــل الكتــاب وهــو یــافع لــتعلم وحفــظ بعــض ســور القــ رآن ُ

ًالكـــریم وآیاتـــه علـــى یـــد المـــال إســـماعیل فـــي مـــسجد عبـــد اهللا المكـــي فـــضال عـــن تلقیـــه بعـــض العلـــوم 
وعنـــد بلوغـــه ســـن الـــسادسة مـــن عمــره دخـــل مدرســـة أبـــي تمـــام االبتدائیـــة، وبعـــد . والمعــارف البـــسیطة

) دادیـة الـشرقیةاالع(واتـم دراسـته الثانویـة فـي ) المتوسطة المركزیـة(اكماله التعلیم االبتدائي انتقل إلى 
وتتلمـذ علـى یـد خیـرة األسـتاذة المعـروفین بالموصـل آنـذاك . وهي من أعرق المدارس الثانویة بالمدینة

. منهم عمر الطالب وشاكر النعمة وغانم حمودات وعبد الـرزاق الـشماع وهاشـم سـلیم الطالـب وغیـرهم
   .)٢(١٩٦٣وهكذا أتم تعلیمه الثانوي في مدینة الموصل سنة 

  

 
بعــد إكمالــه للدراســة الثانویــة فــي الموصــل، انتقــل إلــى العاصــمة بغــداد لمواصــلة دراســته فــي 
جامعة بغـداد حیـث كانـت الدراسـة فـي الموصـل إلـى الثانویـة مـن یرغـب بعـدها بمواصـلة تعلیمـه علیـه 

م فـي ١٩٦٤لیـة التربیـة عـام االنتقال إلى العاصمة حیث یتوافد إلى جامعاتها طلبـة العـراق فـالتحق بك
 وبعـد تخرجـه مـن الكلیـة عـاد إلـى الموصــل )٣(قـسم التـاریخ وكانـت كلیـة التربیـة وتخـرج بدرجـة الـشرف

وبعـد أربـع سـنوات قـضاها . ١٩٦٩ آذار ١٦لینخرط في سلك التعلیم الثانوي فكان أول تعیین لـه فـي 
ــــین  ــــانوي بمتوســــطة فــــتح للبن ــــیم الث ــــشورة حال(فــــي التعل ــــاثانویــــة ال ــــشورة التابعــــة لمدینــــة )ًی ــــة ال ، بناحی



  نمیر طه یاسین. د.م.أ

  >>  
  

)٤٣( 

 

 وحـــصل علـــى ١٩٧٣-١٩٧٢الموصـــل، تقـــدم للدراســـات العلیـــا فـــي جامعـــة بغـــداد كلیـــة اآلداب مـــن 
دراسـة فـي تطوراتهـا الـسیاسة : والیـة الموصـل(( عـن رسـالته الموسـومة ١٩٧٥شهادة الماجستیر سنة 

، نقــل بعــدها إلــى جامعــة )٤(فعبــد القــادر احمــد الیوســ وبإشــراف األســتاذ الــدكتور)) ١٩٢٢-١٩٠٨
ّوكلـــف بمهـــام . )٥(١٩٧٥ أیلـــول ١٥الموصـــل لیمـــارس التـــدریس فـــي كلیـــة اآلداب قـــسم التـــاریخ فـــي 

ً مــن جامعــة بغـــداد كلیــة اآلداب أیــضا وتقـــدم ١٩٧٩مقرریــة القــسم، ثــم أكمـــل دراســته للــدكتوراه ســـنة 
ــــه الموســــومة  ــــسیاسة التعلیمیــــة فــــي العــــراق ((باطروحت بإشــــراف األســــتاذ )) ١٩٣٢-١٩١٤تطــــور ال
، عاد بعدها إلى جامعة الموصل وانتقل إلى كلیة التربیة قـسم التـاریخ لیعـین )٦ (الدكتور فاضل حسین

ًرئیــسا لقــسم العلــوم االجتماعیــة ثــم رئیــسا لقــسم التــاریخ ولمــدة تقــارب خمــسة عــشر ســنة للفتــرة الممتــدة  ً
  .)٧(م١٩٩١ین األول  تشر١٧ وخاللها حصل على لقب األستاذیة في ١٩٩٥-١٩٨٠من 

ٕوخالل السنوات التي قضاها في التعلیم العالي بجامعة الموصـل تـولى مهـام تدریـسیة واداریـة 
ً ثـم رئیـسا لقـسم التـاریخ فـي كلیـة التربیـة كمـا ١٩٧٠ابتدأت بمقرریة قسم التاریخ في كلیة اآلداب عام 

بجامعــــة ) ًاألقلیمیــــة حالیــــا( ثــــم تــــولى إدارة مركــــز الدراســــات التركیــــة ١٩٩٥-١٩٨٠ذكرنــــا لألعــــوام 
) ٢٠١٣-١٩٩٥(والثانیــة ) ١٩٨٨-١٩٨٦(الموصــل وكــان مــن مؤســسیه األوائــل للفتــرة األولــى مــن 

حیــث قــام بتحدیثــه وتطــویره وتوســیع اهتماماتــه البحثیــة بحیــث تناولــت دول ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(والثالثــة 
ًجـــوار العـــراق وبعـــضا مـــن دول الـــشرق األوســـط فـــضال عـــن جمهوریـــات القفقـــاس  وجمهوریـــات آســـیا ً

  .)٨(الوسطى
ً ممــثال لألســاتذة فــي مجلــس جامعــة الموصــل وكانــت لــه ١٩٩٧ و١٩٩٥اختیــر بــین ســنتي 

ــــة  ًإســــهاماته وبــــصماته فــــي تطــــویر مــــسیرة جامعــــة الموصــــل، وعمــــل عــــضوا فــــي هیئــــة تحریــــر مجل
اســات والتــي أصــدرها مركــز الدر) أوراق تركیــة معاصــرة(، وكمــا تــولى رئاســة تحریــر مجلــة )الجامعــة(

التــي یــصدرها مركــز ) أوراق موصــلیة(ًالتركیــة فــضال عــن عــضویته فــي تحریــر مجــالت أخــرى منهــا 
التــي ) التربیــة والعلــم(والتــي تــصدرها كلیــة اآلداب ومجلــة ) آداب الرافــدین(دراســات الموصــل، ومجلــة 

ام ًتصدرها كلیة التربیة، وعمل عـضوا فـي هیئـة تحریـر موسـوعة الموصـل الحـضاریة التـي صـدرت عـ
 حیــــث كتــــب فیهــــا ســــبعة بحــــوث تناولــــت أوضــــاع الموصــــل الفكریــــة والــــسیاسیة واالجتماعیــــة ١٩٩٢

  .)٩(الحدیثة والمعاصرة
وأسـهم فـي عمـل عـدد مــن اللجـان العلمیـة داخـل الجامعـة منهــا لجنـة الدراسـات العلیـا، ولجنــة 

كمــا ســاهم . ن بالجامعــةالترقیــات العلمیــة، ولجنــة التــألیف والترجمــة، ولجنــة اختبــار التدریــسیین للتعیــی
ــــة  ــــصحفیة العربیــــة، وموســــوعة التربی ــــة منهــــا الموســــوعة ال ــن الموســــوعات العربی فــــي تحریــــر عــــدد مــ
اإلسـالمیة التابعــة لمؤســسة آل البیــت فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة، وشــارك فــي مقــررات ومــؤتمرات 
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ة والمـستمرة فـي النـشر علمیة عدة وحـصل علـى عـدة جـوائز تكریمیـة وشـهادات تقدیریـة لجهـوده الطیبـ
  .)١٠(العلمي بالمجال التاریخي

أما في مجال اإلشـراف علـى األطـاریح والرسـائل الجامعیـة، فخـالل مـسیرته العلمیـة التاریخیـة 
خمسین أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستیر ومنها رسـالة وأطروحـة كاتـب هـذه ) ٥٠(أشرف على قرابة 

لرســـائل واألطـــاریح األكادیمیـــة التاریخیـــة فـــي التـــاریخ وكمـــا ســـاهم فـــي مناقـــشة العدیـــد مـــن ا. األســـطر
الحـــدیث والمعاصـــر فـــي معظـــم أقـــسام التـــاریخ فـــي الجامعـــات العراقیـــة، كمـــا كـــان لـــه إســـهامات فـــي 
التــألیف والنــشر للعدیــد مــن الكتــب والمؤلفــات التــي تناولــت أوضــاع الموصــل المحلیــة وأحــداث العــراق 

ًخمـسة وأربعـون كتابـا ) ٤٥(یثـة والمعاصـرة وصـلت إلـى قرابـة والوطن العربـي والقـضایا االقلیمیـة الحد
نـشأة الـصحافة العربیـة (أحصى الباحث تسعة منها اهتمت بتـاریخ الموصـل وأحـداثها وتطوراتهـا منهـا 

محافظـة نینـوى (، و)١٩٨٠-١٨٨٥نـشأة الـصحافة فـي الموصـل وتطورهـا (، و١٩٨١) في الموصـل
) تــاریخ الموصــل الحــدیث(، ٢٠٠٨) ات موصــلیةشخــصی( مــشترك؛ ١٩٨٧) بــین الماضــي والحاضــر

مباحـث فـي (، و٢٠٠٩) تـاریخ العـراق الثقـافي المعاصـر(؛ ٢٠٠٦) أوراق تاریخیة موصـلیة(؛ ٢٠٠٧
  ).ً عاما من تاریخ جامعة الموصل٥٠(، و)تاریخ الموصل

أمــا البحـــوث والدراســـات فكانــت لـــه إســـهاماته العلمیــة الجـــادة فـــي هــذا المجـــال فكتـــب بحـــدود 
ً بحثا ودراسة منشورة في مجالت علمیـة وثقافیـة موصـلیة وعراقیـة وعربیـة فـضال عـن مـا یزیـد )٢٠٠( ً

مقالة صحفیة متنوعة بـین التـاریخ المحلـي والثقـافي والـسیاسي وقـد سـاهم بأنـشطة علمیـة ) ٧٥٠(عن 
  .)١١(ندوة ومؤتمر علمي محلي وعراقي وعربي) ١٠٠(قرابة 

ریة فـــي مدینـــة الموصـــل منهـــا عـــضویته للجنـــة وشـــغل عـــضویة العدیـــد مـــن اللجـــان االستـــشا
وانتخـب . االستشاریة لبیت الحكمـة فـي نینـوى، وعـضویة اللجنـة االستـشاریة للثقافـة والفنـون بالموصـل

ًرئیسا لجمعیة المؤرخین واآلثاریین في نینـوى، ونـال عـضویة اتحـاد المـؤرخین العـرب ونقابـة المعلمـین 
الـذي یـضم ) اتحاد كتاب األنترنیـت العـراقیین( وهو األن رئیس ،)١٢(واتحاد األدباء والكتاب في العراق

  .ًعضوا) ٥٢٠(أكثر من 
  

 
 

یعد المؤرخ الدكتور ابراهیم خلیـل العـالف أحـد أصـحاب النظـرة الـشمولیة فـي كتابـة األحـداث 
ًوقــد كــرس جانبــا مــن اهتماماتــه لمدینتــه ووطنــه الكبیــر، التاریخیــة فهــو ملتــزم بــالمنهج العلمــي للتــاریخ 

ًفـــضال عـــن الجـــوار اإلقلیمـــي، كمـــا یؤكـــد علـــى أن منهجـــه منفـــتح وغیـــر مقتـــصر علـــى مكـــان واتجـــاه 
؛ فهـــو مـــن المـــؤرخین المعاصـــرین المـــؤمنین بـــأن البـــشریة متـــساویة وعلـــى المـــؤرخ أن یـــدون )١٣(واحـــد

ًة المـــسبقة، مـــستقرئا األحـــداث وصـــوال إلـــى الـــرأي أحـــداثها بـــشكل علمـــي متجـــرد مـــن األهـــواء والنظـــر ً
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وكــان یؤكــد علــى المــستوى المحلــي وأن ابنــاء مدینــة الموصــل یقــع . والنظریــة المــستنبطة مــن واقعهــا
علــى كــاهلهم ومــسؤولیاتهم تــدوین أحــداثها وتاریخهــا وتأطیرهــا بأســلوب علمــي أدبــي أكــادیمي للحفــاظ 

  .على تاریخها الحضاري العریق
ٕتابعتي لكتابات واسهامات مؤرخنا الجلیل، وجدته یتمیز بخـصائص عـدة تمثلـت ومن خالل م

ًبالجدیــة فهــو فــي نــشاط دائــم وحیویــة عالیــة وثابــة فــي تــدوین تــاریخ مدینــة الموصــل وكــان صــادقا فــي 
ٕالتوصـــل إلـــى االســـتنتاجات مـــن خـــالل كتاباتـــه التاریخیـــة أو محاضـــراته األكادیمیـــة وان كانـــت قاســـیة 

قیــق المالحظــة وواســع االطــالع فقــد خبرتــه الحیــاة واســتفاد مــن نــشأته فتمیــز بــصراحته ًأحیانــا، فهــو د
المعهــودة فــي نقـــده وتفــسیره للعدیــد مـــن األحــداث والمتغیـــرات والعــادات والتقالیــد، وصـــفه آخــرون أنـــه 
ًعاشقا للحریة الفكریة البعیدة عـن التطـرف والـشوفینیة والتعـصب القـومي والـدیني مؤمنـا بفكـرة ضـرورة ً 
ـــدنا  تحقیـــق العدالـــة فـــي المجتمـــع والتقـــدم بالبلـــد لیرقـــى إلـــى قمـــة الحـــضارة اإلنـــسانیة وبخاصـــة وأن بل
ًالعزیز یمتلك إرثا حضاریا یمتد آلالف السنین فهو بلد الحـضارات المتعاقبـة منـذ القـدم وحلقـة الوصـل  ً

 العباســي عاصــمة بـین الثقافــات القدیمــة كالیونانیــة والفارسـیة حیــث كانــت بغــداد وبخاصـة فــي العــصر
  .)١٤(الثقافة العربیة وملتقى الحضارات والثقافات والعلوم العالمیة

 
أمـــا توجهاتـــه الـــسیاسیة فكـــان منـــذ شـــبابه یـــؤمن بـــالقیم اإلنـــسانیة وتحقیـــق العدالـــة بـــین أبنـــاء 

بیـة تأثیرهـا فـي المجـال ًالمجتمع بعیدا عن الطائفیة والعنصریة والـشوفینیة وكـان یـؤمن بـأن ألمتنـا العر
اإلنــسانیة والعـــالمي وأن العــراق حاضـــنة هـــذه األمــة وهـــو امتـــداد لهــا وجـــزء فاعـــل فیهــا، وكـــان یـــؤمن 
بـــضرورة الحفـــاظ علـــى القـــیم والمعتقـــدات الدینیـــة بعیـــدة عـــن التـــأثیرات الـــسیاسیة فلرجـــل الـــدین مكانـــة 

بادئ القیم السمحاء التـي جـاءت بهـا متمیزة في المجتمع من خالل التوجیه والتثقیف واإلرشاد ونشر م
ًالشریعة بعیدا عن التحزب والتخندق واالنحیاز، ومـا یتعلـق باإلسـالم یجـب الحفـاظ علـى نقائـه وسـموه 
ًومبادئـــه وســـماحته بعیـــدا عـــن الغلـــو والتطـــرف والطائفیـــة وهـــذا مـــا یجـــب علـــى رجـــل الـــدین أن یفعلـــه 

  .)١٥(ت التي أشرنا إلیهاًویمارسه في حیاته الیومیة بعیدا عن تلك التأثیرا
ــــة فتــــأثر بهــــا بــــشكل كبیــــر وبخاصــــة فــــي فتــــرة  ــــة العربی فمنــــذ شــــبابه تــــشرب باألفكــــار القومی
الخمـــسینات والـــستینات وظهـــور الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة فـــي مـــصر وقائـــدها جمـــال عبـــد الناصـــر 

ا الجلیــل بتلــك والتــي كانــت أفكــاره القومیــة قــد انتــشرت فــي معظــم أرجــاء الــوطن العربــي فتــأثر مؤرخنــ
ًاألفكــار الناصــریةحیث كانــت تلقــى رواجــا كبیــرا بــین شــباب الموصــل ولهــذا تعــرض فــي ســنة  ً١٩٦٩ 

وكــان اعتقالــه فــي ) بــاب الــشط(إلــى االعتقــال مــن قبــل ســلطات األمــن وأودع فــي التوقیــف فــي مركــز 
إنــه زاره فـــي الطــابق الــسفلي مــن مركـــز الــشرطة وقــد أخبرنـــي المرحــوم األســتاذ الــدكتور غـــانم الحفــو 

، وقد علمت مـن مؤرخنـا الجلیـل أنـه سُّـفر إلـى بغـداد للتحقیـق معـه ثـم أطلـق سـراحه وعـاد )١٦(التوقیف
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ًإلى مدینة الموصل وهذا الحـادث لـم یعلـم بـه إال المقـربین جـدا مـن الـدكتور العـالف وینـشر ألول مـرة 
ن مــن أســباب اعتقالــه اتهامــه وبقــي الــدكتور مؤمنــا بتلــك األفكــار القومیــة واســتمر بالعمــل بنهجهــا وكــا

ً وعنــدما كــان طالبــا ١٩٦٨ تمــوز ١٧قبــل أنقــالب ) الحركــة االشــتراكیة العربیــة(ًبأنــه كــان عــضوا فــي 
  .)١٧(في كلیة التربیة جامعة بغداد

 
آلراء والتوجهـات حـول مفهومـه وأسـلوب التاریخ وكما نعلم موضوع حـي ومـؤثر وقـد اختلفـت ا

كتابتـــه وتفـــسیره، وهـــو كأزمنـــة وأمكنـــة متفاعـــل مـــع اإلنـــسان وذو عالقـــة مباشـــرة بـــالتطورات الـــسیاسیة 
  .واالقتصادیة واالتجاهات الفكریة السائدة في المجتمعات

تـــد وفــي بـــالد الرافـــدین كــان االهتمـــام بالتـــدوین التــاریخي منـــذ العـــصور التاریخیــة القدیمـــة فام
التواصـــل الحـــضاري اإلنـــساني عبـــر العـــصور المختلفـــة فامتلـــك المؤرخـــون العراقیـــون ناصـــیة التـــاریخ 
والتـدوین التــاریخي منـذ فجــر الحـضارة اإلنــسانیة فعرفـوا التــدوین التـاریخي والتفــسیر الـدیني واألخالقــي 

  .والحضاري والجغرافي والتفسیر المعتمد على نظریة البطل والنخبة
راء حـــول مفهــــوم واســــلوب كتابـــة وتفــــسیر التــــاریخ، وبخاصـــة خــــالل الحقبــــة وقـــد اختلفــــت اآل

المعاصــرة مــن تــاریخ العــراق بعــد الحــرب العالمیــة االولــى حیــث كتــب باتجاهــات عدیــدة منهــا االتجــاه 
االســتعماري والمتمثــل بكتابــات المحتلــین البریطــانیین ومــنهم ســتیفن همــسلي لونكریــك وأرنولــد ولــسن و 

ُ وغیرهم من الكتاب الذین كتبوا مـن وجهـة نظـرهم ومفادهـا أن العـراقیین عبـارة عـن هالدین والمس بیل
أما األسلوب الثاني فتمثـل بمـا قدمـه المؤرخـون . كتل وجماعات متنافرة وغیر مؤهلین إلقامة دولة لهم

العراقیون األوائل مـنهم عبـاس العـزاوي وعبـد الـرزاق الحـسني ومحمـد طـاهر العمـري ورؤوف الغالمـي 
حمد الـصوفي وعلـي آل بازركـان واحمـد عـزت األعظمـي وغیـرهم وهـؤالء مثلـوا المـنهج الـوطني وقـد وا

تــصدوا لمــا كتبــه البریطــانیون عــن العــراق وأكــدوا علــى حــضارة وعراقــة البلــد وقیمــه األصــیلة وحركاتــه 
  .)١٨(الوطنیة الساعیة إلى تحریره وبناءه والنهوض به
وثـــون إلــى أوربــا لتلقــي العلــوم والمعــارف والمختـــصین أمــا االتجــاه اآلخــر فهــو مــا مثلــه المبع

ّبالتـاریخ والــذین عــادوا إلــى الــوطن ودرســوا فــي الكلیـات والمعاهــد العراقیــة وتحملــوا عبــأ كتابــة تــاریخهم 
وفـق المــنهج التـاریخي العلمــي المتبـع ومــن أبـرزهم الــدكتور زكـي صــالح وعبـد العزیــز الـدوري وصــالح 

معـــروف وغیـــرهم وهـــؤالء الـــذین مثلـــوا الجیـــل األول مـــن المـــؤرخین احمـــد العلـــي وجـــواد علـــي ونـــاجي 
العــراقیین وتــصدوا إلـــى تلــك الكتابــات التـــي مثلــت التوجــه االســـتعماري أمــا طلبــتهم ومـــن تخــرج علـــى 
أیـدیهم مــن طلبـة الدراســات العلیـا فــي التـاریخ الحــدیث فمثلـوا الجیــل الثـاني مــن المـؤرخین األكــادیمیین 

ـــدكاترة عمـــاد أحمـــد عبـــد الـــصاحب الجـــواهري مـــنهم مؤرخنـــا الجلیـــل وعـــ دد مـــن األســـاتذة األفاضـــل ال
ونوري عبد الحمید العاني ومحمد مظفر األدهمي وعمـاد عبـد الـسالم رؤوف وخلیـل علـي مـراد وعلـي 
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هــؤالء األعــالم وهــم مـــن  شــاكر علــي وغیــرهم مــن األعـــالم األجــالء وأمــا الجیــل الثالــث فهـــم خریجــو
  . )١٩(ي الجامعات العراقیة اآلنیقودوا التعلیم والتدوین ف

یــرى الــدكتور إبــراهیم العــالف أن المدرســة التاریخیــة العراقیــة التــي تبناهــا تمتــد بأصــولها إلــى 
 حیـث یعتقـد )٢٠(ًبدایات الكتابات بالتدوین التـاریخي فـي العـصور القدیمـة وصـوال إلـى الفتـرة اإلسـالمیة

اریخیـــة تبنـــوا مبـــدأ الـــرأي المعتمـــد علـــى العقـــل أن معظـــم المـــؤرخین العـــراقیین فـــي أصـــول كتابـــاتهم الت
وامتازوا بدقة المالحظة وسعة االطالع والجدیة في تناول الحـدث التـاریخي والـصرامة فـي نقـل الخبـر 
واإلیمـــان بفكـــرة العدالـــة والتقـــدم مـــن خـــالل متـــابعتهم وصـــدقهم وتمحیـــصهم للخبـــر ودقـــة مالحظـــتهم، 

خــــرى كالیونانیــــة والفارســــیة، فهــــي جــــسر للتواصــــل وكانــــت حــــضارتنا حلقــــة اتــــصال مــــع الثقافــــات األ
وامتد نتـاج المـدونین العـراقیین إلـى العـصور . الحضاري اإلنساني امتد منذ العصور التاریخیة القدیمة

ــــدیني  ــــاریخي منهــــا التفــــسیر الحــــضاري وال اإلســــالمیة والــــذین عرفــــوا بتفاســــیرهم المتعــــددة للتــــدوین الت
  . )٢١(تهم على نظریة النخبة والبطل التاریخيوالتاریخي والجغرافي واعتمد غالبی

ویــضیف مؤرخنــا الجلیــل الــدكتور العــالف بــأن التــاریخ كأزمنــة وأمكنــة متفاعلــة مــع اإلنــسان 
فهـــــو مـــــرتبط مباشـــــرة بـــــأمرین مهمـــــین همـــــا التطـــــورات الـــــسیاسیة واالقتـــــصادیة واالجتماعیـــــة وكـــــذلك 

لحـدیث والمعاصـر، فـالمؤرخ األكـادیمي البــد باالتجاهـات الفكریـة الـسائدة وخاصـة عنـد كتابــة تاریخنـا ا
لــه مــن االعتمــاد علــى المـــنهج العلمــي فــي كتابــة األحــداث التاریخیـــة وتــدوینها وهــذا مــا أطلــق علیـــه 
ٕبالمنهج التاریخي ثم یعتقد ان خالصة المؤرخ العراقي تتمثل بأنه مؤرخ وطنـي وقـومي وانـساني وغیـر 

، فهــو یغــوص فــي عمــق األحــداث لیــستخرج منهــا الــراي شــوفیني یــؤمن بالمــساواة والعدالــة بــین البــشر
ـــدكتور . والنظریـــة والقاعـــدة ال أن یـــضع القاعـــدة ثـــم یـــأتي باألحـــداث ویـــصوغها لـــدعمها ومـــن هنـــا فال

العـــالف یلخـــص مقولتـــه بـــأن المدرســـة التاریخیـــة العراقیـــة أصـــیلة، وعریقـــة، وعلمیـــة ولهـــا امتـــداداتها 
  .)٢٢(ویدعو إلى تعمیقها وتأصیلها

 
بدأت دعوته إلى االهتمام بتراث وتاریخ مدینة الموصل والعنایـة بشخـصیاتها التاریخیـة والتـي 
ًتركـت أثــرا كبیــرا علــى األصــعدة الــسیاسیة واالجتماعیــة واالقتــصادیة والثقافیــة علــى مــستوى العــراق أو  ً

ســـر الموصـــلیة التـــي كـــان لهـــا تـــأثیر ومكانـــة داخـــل علـــى المـــستوى المحلـــي للمدینـــة وكـــذلك علـــى األ
 إذ مـن خـالل ١٩٧٥ً، منذ أن عرفته تدریسیا فـي كلیـة اآلداب بقـسم التـاریخ عـام )٢٣(المدینة وخارجها

المحاضــرات التــي كــان یلقیهـــا علــى طلبتــه فـــي المــواد المنهجیــة التــي كلـــف بتدریــسها فــي تخصـــصه 
 والمعاصـــر، ومـــادة التـــاریخ العثمـــاني فـــي الدراســـات بالتـــاریخ الحـــدیث كمـــادة الـــوطن العربـــي الحـــدیث

األولیـــة، ففـــي نهایـــة كـــل محاضـــرة وأثنـــاء النقـــاش مـــع طلبتـــه یطـــرح عـــدة موضـــوعات للحـــوار منهـــا، 
موضـــوع االهتمـــام بالتـــاریخ المحلـــي لمدینـــة الموصـــل ویؤكـــد علـــى الطلبـــة وخاصـــة المتفـــوقین مـــنهم 
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اء المدینــة هــم أولــى بالعنایــة بتاریخهــا وحــضارتها ، ألن ابنــ)٢٤(بــضرورة االهتمــام الجــاد بهــذا الجانــب
وعلیهم أن یعملوا بكل جدیة على توثیق أحداثها ورصدها بشكل علمـي مـن خـالل الكتابـات التاریخیـة 
أو المقـــــاالت العلمیــــــة أو طرحهــــــا علــــــى مــــــستوى اإلعـــــالم وذلــــــك فــــــي اللقــــــاءات الثقافیــــــة والنــــــدوات 

م الخـــاص مــن قبــل البــاحثین والمختــصین وكــان یـــدعو والمحاضــرات العامــة، وكــذلك إیالئهــا االهتمــا
  .طلبته إلى ضرورة مواصلة الدراسة الجامعیة والتهیؤ للدراسات العلیا بعد إنهاء الدراسة األولیة

وكان الدكتور العالف یدعو المختصین في الدراسات العلیا أن یولـوا اهتمـامهم الجـاد بدراسـة 
أت فـي الموصـل حـضارة آشـور وهـي أعـرق الحـضارات تاریخ الموصل الحضاري منذ القـدم حیـث نـش

ًالتــي شــهدتها البــشریة والتــي كانــت امتــدادا لحــضارة أكــد وآشــور وتزامنــت مــع حــضارة بابــل والحــضارة 
الفرعونیة في مصر واستمرار دراسة تاریخها في فتـرة قبـل اإلسـالم مـن خـالل امتـدادها الحـضاري مـع 

مـن معطیـات حـضاریة أصـیلة، ثـم دراسـة تاریخهـا "  الحـضرمدینـة"الجزیـرة الفراتیـة وخاصـة مـا قدمتـه 
فــــي الفتــــرات اإلســــالمیة وبعــــد حركــــة الفتوحــــات اإلســــالمیة ودخــــول الفــــاتحین العــــرب لهــــا منــــذ عــــام 

م وامتــدادها الزمنــي خــالل الفتــرة االمویــة والعباســیة ثــم الفتــرة المظلمــة فالــسیطرة العثمانیــة ٦٣٧/هـــ١٦
الـصفوي فـي القـرن الـسادس عـشر وتـأثیره -فتـرة الـصراع العثمـانيوما شـهدته المدینـة مـن أحـداث فـي 

م ومقاومتهــا وتــصدیها ١٧٤٣علــى الحیــاة العامــة للــسكان ومــا عانتــه أثنــاء حــصار نادرشــاه لهــا ســنة 
له، والمعانـاة مـن الـسیطرة العثمانیـة كونهـا إحـدى الوالیـات الـثالث فـي العـراق التابعـة للدولـة العثمانیـة 

ًان یتطــرق دائمــا فــي محاضــراته إلــى مكانتهــا االقتــصادیة كونهــا تقــع فــي شــمال م وكــ١٥١٦ُمنــذ ســنة 
العراق وهي المدینة العراقیة األقرب إلى العاصمة العثمانیة االستانة ثـم اسـطنبول ودورهـا االقتـصادي 
والتجــاري مـــن خــالل انتاجهـــا للمـــواد الزراعیــة األساســـیة وللتبــادالت التجاریـــة بینهـــا وبــین مـــدن وســـط 

، ویــستمر بحدیثــه )٢٥(ب العــراق مــن جهــة وبینهــا وبــین مــدن الــدویالت المجــاورة مــن جهــة أخــرىوجنــو
عـــن تاریخهـــا إلـــى قیـــام الحـــرب العالمیـــة األولـــى وخـــسارة الدولـــة العثمانیـــة للحـــرب وبدایـــة االحـــتالل 

مــع تركیــا، " بمــشكلة الموصــل"البریطــاني للعــراق وخــضوعه للــسیطرة البریطانیــة بعــد إنهــاء مــا ســمي 
لمكانتهـــا االقتـــصادیة الفاعلـــة والثقافیـــة ) رأس العـــراق(انـــت كمـــا أطلـــق علیهـــا الملـــك فیـــصل االول فك

المؤثرة، وكان یركز على دورها بثورة العشرین التحرریة كونهـا حركـة وطنیـة للعـراقیین مـن شـماله إلـى 
ًیجـه ملكـا  والمجـيء بـاألمیر فیـصل بـن الحـسین وتتو١٩٢١جنوبه وقیام الحكـم الـوطني بـالعراق عـام 
ٕ تمـوز واعـالن الجمهوریـة العراقیـة ومـا ١٤ وقیـام ثـورة ١٩٥٨على العراق واستمرار الحكم لغایـة عـام 

شــــهده العــــراق مــــن متغیــــرات سیاســــیة واجتماعیــــة واقتــــصادیة وثقافیــــة وفــــي كافــــة المجــــاالت وكانــــت 
ا وتـضحیاتهم الموصل كباقي مـدن العـراق تتـشارك بتلـك األحـداث والمتغیـرات مـن خـالل عطـاء أبنائهـ

للحفـــاظ علــــى البلـــد ومنجزاتــــه الحــــضاریة وكـــان یؤكــــد مـــن خــــالل محاضــــراته علـــى ضــــرورة التفــــاني 
والتضحیة للجمیع للحفاظ على المنجزات المتحققة والنهوض ببلدهم، هكذا كـان یغـرس القـیم األصـیلة 
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ور إبـراهیم العـالف بین أبناءه الطلبة ویؤكد على دورهـم اإلیجـابي بالبنـاء الحـضاري هكـذا عرفنـا الـدكت
ًمؤرخا ومربیا یدعوا إلى وحدة بلده والنهوض به مـن خـالل عطـاء أبنـاءه وترسـیخ حـضارته التـي تمتـد  ً

والجـــدیر بالـــذكر أن معظـــم المحاضـــرات التـــي كـــان یلقیهـــا اســـتاذنا الـــدكتور . )٢٦(عبـــر آالف الـــسنین
 یطعمهـــا باللهجـــة الموصـــلیة ابــراهیم العـــالف علـــى طلبتـــه ســـواء فـــي الدراســـات األولیـــة أم العلیـــا كـــان

المحلیة والتي لهـا نكهتهـا الموصـلیة وكـذا الحـال فـي مناقـشته للرسـائل الجامعیـة والبـرامج التـي یقـدمها 
  .على القنوات الفضائیة والمحلیة والتي غلبت علیها اللهجة الموصلیة
 

 الكــم الغزیــر والثــر مــن المؤلفــات والكتــب والبحــوث والمقــاالت التــي مــن خــالل إطالعنــا علــى
ًانجزها الدكتور العـالف، الحظنـا أنـه كـان شـمولیا فـي كتاباتـه التاریخیـة فهـو لـم یقتـصر علـى الجانـب 

التـاریخ (وكـان یركـز علـى . السیاسي فقط، بل كان یربطه بالجوانب االجتماعیة واالقتـصادیة والثقافیـة
ة لمدینــة الموصــل وأطرافهــا ویؤكــد علــى دور األســر والشخــصیات فــي صــنع حركــة وخاصــ) المحلــي
أن المـؤرخ ینبغـي (وكانت منهجیتـه فـي الكتابـة التاریخیـة تقـوم علـى أسـاس واضـح قـائم علـى . التاریخ

ًأن یكــــون طرفــــا نــــشیطا فــــي العملیــــة التاریخیــــة ــــائق والمــــصادر الرصــــینة ) ً مــــن خــــالل اعتمــــاده الوث
اباتــه مــع ضــرورة المحافظــة علــى مبــدأ إعــادة تــشكیل الحــدث التــاریخي وكمــا حــدث والمقــابالت فــي كت

ًمراعیـــا التسلــــسل الزمنــــي فـــي تناولــــه لألحــــداث والتطـــورات التاریخیــــة وصــــوال إلـــى النتــــائج المتوخــــاة،  ً
  . )٢٧(فالمؤرخ بنظره صاحب رسالة وهدفه الوصول إلى إظهار الحقیقة

ة لدى المؤرخین فـي العـراق تتمثـل بـأن اإلنـسان فـي ویقف الدكتور العالف أمام إشكالیة مهم
ـــد عبـــر تاریخـــه الحـــضاري ال یـــؤمن بقیمـــة تـــراكم الخبـــرة التاریخیـــة ویحـــاول دائمـــا البـــدء مـــن  ًهـــذا البل
الـــصفر ولهـــذا یقـــول بـــأن البنیـــان الـــسیاسي االقتـــصادي واالجتمـــاعي والفكـــري یـــشوبه النقـــصان وعـــدم 

 أن معظــم القــادة والزعمــاء فــي العــراق الســیما بعــد قیــام االكتمــال وخاصــة فــي التــاریخ الحــدیث حیــث
الحكم الوطني وظهور الدولة العراقیة الحدیثة ال یحظـون باألهتمـام بعـد خـروجهم مـن الـسلطة ویعمـل 

ًمن یأتي بعدهم لطمس آثـارهم وازالـة منجـزاتهم بـل أحیانـا شـن الحـرب علـیهم ویعـزو ذلـك األمـر إلـى . ٕ
مناخیـــة واجتماعیـــة یتعلـــق بفـــساد أولئـــك الحكـــام أو تـــراكم أخطـــائهم عـــدة أســـباب منهـــا ســـایكولوجیة و

وخطیئــاتهم بحــق الــشعب العراقــي والرغبــة بالتــسلط واالنفــراد بــالحكم مــن خــالل الحــد مــن الحریــة فــي 
التعبیــر عــن اآلراء واألفكــار وتكبیلهــا بــالقیود والتــشریعات والقــوانین الــصارمة، فاإلنــسان العراقــي ومنــذ 

 من قادته وحكامه لهذا ما أن یتیـسر لـه فرصـة الـتخلص مـنهم إال ویبـدأ بهـدم آثـارهم القدم كان یخاف
والتخلص منهم بعكس اإلنسان المصري الـذي لـه موقـف آخـر مـن الـسلطة فهـو یحتـرم قادتـه ویحـافظ 

ویعتقــد الــدكتور العــالف أن . )٢٨(علــى آثــارهم واســتمر هــذا إلــى قیــام مــا ســمي بحركــات الربیــع العربــي
 المنطقــة العربیــة یواجــه مــشكلة معقــدة فــي الكتابــة التاریخیــة ففــي مجــال التــاریخ الحــدیث المــؤرخ فــي
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تتعلق باالیدولوجیة أما في التاریخ اإلسالمي فتتمثل في االرتباط بالمقدسـات والمعتقـدات الدینیـة فهـي 
تفـــسیر، تعیــق المــؤرخ فــي كثیــر مــن األحیــان عــن أداء دوره الریــادي فــي عملیــة التــدوین والتوثیــق وال

ولــذلك علــى المــؤرخین أن ینــأؤا بأنفــسهم عــن الحكــام وأن یعملــوا مــن أجــل تخلــیص التــاریخ مــن قیــود 
الحكـــام وهنـــا البـــد مـــن تأشـــیر حقیقـــة مهمـــة أال وهـــي جـــسامة المـــسؤولیة التـــي یـــضطلع بهـــا المـــؤرخ 

ق والوقــائع الموضــوعي النزیــه الملتــزم بقواعــد المــنهج التــاریخي المعتمــد علــى إظهــار الحقــائق والوثــائ
ومن هنا فـإن الـدكتور العـالف یـدعو إلـى الـدور اإلیجـابي للتـاریخ والمـؤرخین، . )٢٩(بالعلم ال بالعاطفة

فهو یعده مادة للتفاهم بین البشر ووسیلة للتعاون وااللتقاء علـى البـر والتقـوى ومـن الممكـن أن یجتمـع 
ركة عنـــد كتـــابتهم وتـــدوینهم المؤرخـــون مـــن أقطـــار عـــدة ومـــشارب مختلفـــة لیتوصـــلوا إلـــى قواســـم مـــشت

لألحـداث التاریخیــة المــشتركة والمثیــرة للنزاعــات والجــدل وخاصـة فــي وطننــا العربــي ویستــشهد بمــا قــام 
بــه المــؤرخین األوربیــین مــن اجتمــاعهم فــي بــاریس بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة واتفــاقهم علــى 

 فــي أوربــا مــن خــالل تأكیــدهم والتــزامهم إزالــة كــل مــن شــأنه تعمیــق حــاالت العــداء والنــزاع والخــصام
باألســس والثوابــت المــشتركة والتــي أفــرزت بعــد مــدة مــن التقــائهم وتوحــدهم مــن إقامــة االتحــاد األوربــي 

  .)٣٠(ٕواعالن دستورهم األوربي فانتقلوا من حالة الفرقة والعداء إلى الوحدة والوئام
ًأمـا علـى صـعید التـألیف فقــد كـان غزیـرا فـي اإلنتـاج وفیــرا  بالمـادة العلمیـة التاریخیـة فیـه ألــف ً

ًأكثــر مــن أربعــین كتابــا بــین منفــرد بالتــألیف أو مــشتركا مــع عــدد مــن المــؤرخین األجــالء مــن زمــالءه  ً
وقمت بإحصاء الكتب التي تناول فیها تاریخ مدینة الموصل أو بحدیث عنهـا وعـن أنـشطتها المتعـددة 

تــه فوجــدت تــسعة تتعلــق بالموصــل نــذكرها مــع بــشكل منفــرد أو بجــزء مــن الموضــوع مــن خــالل مؤلفا
، وتطـــور التعلــیم الـــوطني فــي العـــراق ١٩٨١ســنة الطبــع منهـــا نــشأة الـــصحافة العربیــة فـــي الموصــل 

، نـــشأة الـــصحافة فـــي ١٩٨٣) ١٩١٦-١٥١٦(، تـــاریخ الـــوطن العربـــي فـــي العهـــد العثمـــاني ١٩٨٢
 وهـــو كتـــاب ١٩٨٧ر ، محافظـــة نینـــوى بـــین الماضـــي والحاضـــ)١٩٨٥-١٨٨٥(الموصـــل وتطورهـــا 

، تـــاریخ العـــراق ٢٠٠٧، تـــاریخ الموصـــل الحـــدیث ٢٠٠٦مـــشترك بالتـــألیف، أوراق تاریخیـــة موصـــلیة 
  .)٣١(٢٠٠٩الثقافي المعاصر 

ولـــم تقتـــصر مؤلفاتـــه عـــن الموصـــل فـــي الكتـــب التـــي أصـــدرها بـــل كـــان للبحـــوث والدراســـات 
ًاألكادیمیــة التــي نــشرها حیــزا مهمــا منهــا لمدینــة الموصــل فقــد زاد المــائتي ( عــدد بحوثــه المنــشورة عــن ً

نــــشرت فــــي مجــــالت علمیــــة محلیــــة وعراقیــــة وعربیــــة مختلفــــة تنــــاول فیهــــا األوضــــاع ) بحــــث ودراســــة
دور الحركـات واألحــزاب الـسیاسیة فــي مدینــة  ًالـصحیة واالجتماعیــة واالقتـصادیة والثقافیــة فـضال عــن

لــى ســبیل المثــال بحثــه الموســوم ومــن هــذه البحــوث والدراســات ع. )٣٢(الموصــل عبــر تاریخهــا الحــدیث
والذي نشره في مجلة بـین النهـرین وهـي " أثر الصحافة في تنامي الوعي القومي العربي في الموصل"

، وتحــدث فــي بحثــه )٣٣(١٩٧٥مجلــة فــصلیة حــضاریة تراثیــة فــي عــددها الثــاني عــشر والمطبــوع ســنة 
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یة خــالل فتــرة الــسیطرة العثمانیــة ومكانــة الموصــل االقتــصادیة أوضــاع والیــة الموصــل االقتــصاد"عــن 
  .)٣٤(المتمیزة وتطور حركتها التجاریة

وكان للمقاالت الصحفیة التي نـشرها الـدكتور العـالف فـي الـصحف العراقیـة المختلفـة بـالرغم 
الموصـلیة ) ءالحـدبا(البغدادیـة و) العـراق(و) الثـورة(و) الجمهوریة(من توجهاتها السیاسیة أنذاك ومنها 

حیـز كبیـر لمدینـة الموصـل ومـن تلـك المقـاالت واألعمـدة منهـا علـى ) خمسمائة مقال(والتي یزید عن 
ســــبیل المثـــــال مــــا كتبـــــه ـفـــي صـــــفحة أوراق تاریخیــــة موصـــــلیة فــــي جریـــــدة الحــــدباء، والتـــــي تناولـــــت 

والــذي  ١٩٥٧موضـوعات عـدة تاریخیــة واجتماعیـة وثقافیـة منهــا مقالـة عـن نــادي الموصـل الریاضـي 
  .)٣٥(تناول فیه النادي وتأسیسه ودوره في دعم الحركة الریاضیة في الموصل

ـــــدوات  ـــــاریخ وأحـــــداث الموصـــــل مـــــن خـــــالل مـــــساهماته وحـــــضوره للن ًفـــــضال عـــــن تناولـــــه الت
ففـــي نـــدوة دور . والمـــؤتمرات العلمیـــة داخـــل العـــراق وخارجـــه فقـــد حـــضر قرابـــة المائـــة نـــدوة ومـــؤتمر

 آب عـــام ١٥ت االجنبیــة التــي عقــدها مركـــز دراســات الموصــل فــي الموصــلیین فــي مواجهــة التحـــدیا
 كـــان الـــدكتور ابـــراهیم العـــالف عـــضو اللجنـــة التحـــضیریة والتـــي ترأســـها الـــسید رئـــیس جامعـــة ١٩٩٥

كـــذلك مـــساهمته فـــي النـــدوة العلمیـــة . )٣٦(ٕالموصـــل واشـــرافه علـــى محـــور التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر
 الموصل بمناسبة الذكرى األربعین لثـورة الموصـل وذلـك فـي الحادیة عشر التي اقامها لمركز دراسات

 وشـارك )٣٧("أثر العوامل العربیـة واألجنبیـة فـي قیـام الثـورة" في بحثه الموسوم ١٩٩٩التاسع من آذار 
والمقامـة تحـت شـعار " األسـواق فـي الموصـل"في الندوة العلمیة الثالثة عشر لمركز دراسات الموصـل 

خــصوصیات الموصـــل بوصــفها ملتقــى تجـــارات العــالم القــدیم، والمقامـــة ینهـــل مــن  "أســواق الموصــل"
علـوة سـوق الحنطـة " ببحثه الموسوم ١٧/١٠/١٩٩٩على قاعة حمورابي في المكتبة المركزیة بتاریخ 

  .)٣٨("القدیم والجدید وجمعیة العالفین
بیــــة أمـــا عـــن دوره فــــي الحلقـــات النقاشــــیة والتـــي كانــــت تعقـــد داخــــل قـــسم التــــاریخ بطلبـــة التر

لمناقشة بحوث الـسادة التدریـسیین فـي القـسم ومـشاریع طلبـة الدراسـات العلیـا أو عنـد استـضافة بعـض 
ًالتدریـــسیین والمختــــصین مــــن خــــارج الجامعــــة كــــان الــــدكتور العــــالف دؤوبــــا فــــي عقــــد تلــــك الحلقــــات 

، فكانـت العتقاده أن تلـك الحلقـات النقاشـیة هـي إحـدى الوسـائل المهمـة لتطـویر التدریـسیین فـي القـسم
الحلقـــات الثقافیـــة تعقـــد كـــل خمـــیس خـــارج القـــسم وفـــي المركـــز الثقـــافي واالجتمـــاعي التـــابع لجامعــــة 
ًالموصــــل عــــصرا وبحــــضور التدریــــسیین أعــــضاء القــــسم أو مــــن یــــتم استــــضافتهم إلــــى تلــــك الحلقــــات 

وكانــــت تنـــــاقش موضــــوعات عـــــدة منهــــا تطـــــورات وأحــــداث الموصـــــل عبــــر التـــــاریخ ودور . النقاشــــیة
یین والقسم فـي هـذا المجـال وكیفیـة اإلسـهام بالحفـاظ علـى المعطیـات الحـضاریة للمدینـة ودور التدریس

القــــسم فــــي دعــــم المؤســــسات العلمیــــة والثقافیــــة واآلثاریــــة فــــي هــــذا المجــــال وتــــم استــــضافة عــــدد مــــن 
االختــصاصیین واآلثـــاریین والخطــاطین فـــي الموصـــل إلــى تلـــك الحلقـــات النقاشــیة لالســـتئناس بـــآرائهم 
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 )٥٢( 

 

ارهم ومقترحــاتهم وبعــد االنتهــاء مــن تلــك الحلقــات النقاشــیة فــإن الــدكتور العــالف یــدعو الحــضور وأفكــ
ًجمیعا إلـى جلـسة عـشاء بـالمركز الثقـافي لزیـادة أواصـر الـروابط االجتماعیـة والثقافیـة بـین التدریـسیین 

  .)٣٩(والضیوف
 

كانـت لمـساهماته العلمیـة دور كبیــر فـي تـشجیع المختـصین والبــاحثین فـي الكتابـة عـن تــاریخ 
الموصــل وتطوراتهــا مــن خــالل عملــه فــي هیئــات تحریــر عــدد مــن المجــالت األكادیمیــة العلمیــة فــي 

والتــي تــصدرها رئاســة جامعــة الموصــل ) الجامعــة(جامعــة الموصــل منهــا عــضویته فــي تحریــر مجلــة 
بعینات مــن القــرن الماضــي فقــد أشــرف علــى البحــوث والدراســات التــي تخــص التــاریخ آنــذاك منــذ الــس

الحـدیث وتــاریخ مدینـة الموصــل وتـابع نــشاطاتها وخاصـة مــا یتعلـق بفعالیــات الجامعـة داخــل المدینــة، 
ًفضال عن تولیه عضویة تحریر العدید من المجالت األكادیمیـة التـي تـصدرها المؤسـسات األكادیمیـة 

المراكز العلمیة التي تهتم أو تختص بتاریخ الموصل منها عـضویته فـي هیئـة تحریـر مجلـة والكلیات و
) التربیـة والعلــم(التـي تـصدرها عمـادة كلیـة اآلداب، وعـضویته فـي هیـأة تحریـر مجلـة ) آداب الرافـدین(

التــي یــصدرها مركــز ) أوراق موصــلیة(التـي تــصدرها عمــادة كلیــة التربیــة، وعــضویته فــي هیئــة تحریــر 
  .)٤٠(دراسات الموصل وهو أحد مراكز جامعة الموصل المختص بدراسة تاریخ الموصل

مركـز وثـائق (كما ساهم بـشكل بكیـر بأنـشطة جامعـة الموصـل فـي هـذا المجـال فعنـد تأسـیس 
ویعــد هــذا المركــز والزال أحــدى الواجهـــات ) مركــز دراســات الموصــل(والــذي یــسمى الیــوم ) الموصــل

ـــــة ومـــــع مؤســـــساتها الثقافیـــــة الرســـــمیة للجامعـــــة للتواصـــــل مـــــ ـــــاریخ المدین ـــــین والمختـــــصین بت ع المثقف
والحــضاریة واآلثاریــة كلــف الــدكتور العــالف مــن قبــل الــسید رئــیس الجامعــة آنــذاك الــدكتور عبــد اإللــه 
الخشاب بعضویة الهیئة اإلداریة للمركز المذكور لمكانته ودوره المتمیز فـي هـذا المجـال إضـافة لعـدد 

خ وتــــراث الموصــــل مــــن الكــــوادر الجامعیــــة المعروفــــة والالمعــــة علــــى مــــستوى مــــن المختــــصین بتــــاری
  . )٤١(المدینة

كمـــا كـــان لـــه دور ریـــادي فـــي التنـــسیق مـــع رواد الموصـــل مـــن المختـــصین بـــالتراث والتـــاریخ 
المحلي للموصل ومن وجهاء المدینة من خالل دعمه للروابط التي انـشأتها الجامعـة كرابطـة أصـدقاء 

صــدقاء المكتبــة وأقــصد المكتبــة المركزیــة لجامعــة الموصــل وحــضوره لتلــك اللقــاءات الجامعــة ورابطــة أ
والتجمعــات حیـــث كانـــت إحـــدى أســـالیب العمـــل الـــواجهي والنـــشاط الثقـــافي واالجتمـــاعي للجامعـــة مـــع 
وجــوه وأبنــاء المدینــة مــن خــالل عقــد اللقــاءات واالجتماعــات االستــشاریة والنــدوات العلمیــة واألمــسیات 

  .الثقافیة
 

شارك الدكتور ابراهیم العالف بكل فاعلیة ونشاط في األعمال الموسـوعیة التـي تبنتهـا رئاسـة 
فــي خطــوة منهــا للمــساهمة الجــادة فــي توثیــق وتــدوین تــاریخ العــراق الحــضاري وفــق  جامعــة الموصــل



  نمیر طه یاسین. د.م.أ

  >>  
  

)٥٣( 

 

التاریخیــة العراقیــة فكانــت بــاكورة األعمــال رؤیــة جدیــدة لكتابــة التــاریخ وبمــا یــتالئم وتوجهــات المدرســة 
وقــد تــشكلت هیئــة تحریــر موســوعة الموصــل الحــضاریة . )٤٢()موســوعة الموصــل الحــضاریة(مــشروع 

ًمـــن األســـتاذ الـــدكتور هاشـــم یحیـــى المـــالح رئیـــسا وعـــضویة كـــل مـــن الراحـــل االســـتاذ الـــدكتور عـــامر 
اهیم خلیـل العـالف والـدكتور احمـد عبـد اهللا سلیمان واألستاذ احمـد قاسـم الجمعـة واألسـتاذ الـدكتور ابـر

وقــد تفــرع عـن هیئــة التحریــر ثــالث لجــان متخصـصة األولــى تــشرف علــى كتابــة . ًالحـسو ســكرتیرا لهــا
تــاریخ الموصــل الحــضاري فــي العهــد القــدیم برئاســة االســتاذ الــدكتور المرحــوم عــامر ســلیمان والثانیــة 

علـــى كتابـــة تــاریخ الموصـــل الحـــضاري فـــي الحقبـــة برئاســة األســـتاذ الـــدكتور هاشـــم المــالح لإلشـــراف 
اإلســــالمیة والثالثــــة كانــــت برئاســــة األســــتاذ الــــدكتور ابــــراهیم العــــالف لإلشــــراف علــــى كتابــــة التــــاریخ 

وقـــد تنــاول هــذا القــسم مــن الموســوعة بالدراســـة . الحــضاري للموصــل فــي الحقبــة الحدیثــة والمعاصــرة
 ظــل الحكــم العثمــاني وجهــود أبنــاء الموصــل فــي والتحلیــل أوضــاع الموصــل الــسیاسة والحــضاریة فــي

تأكیــد هـــویتهم المتمیــزة فـــي مواجهــة محـــاوالت طمــس معـــالم شخــصیتهم الحـــضاریة الخاصــة واســـتمر 
بتدوینه ألوضاع الموصـل الـسیاسیة والحـضاریة فـي ظـل الحكـم الـوطني وحتـى أواخـر الثمانینـات مـن 

بتــه لــسبعة بحــوث تناولــت أوضــاع الموصــل وكانــت إســهاماته فیهــا مــن خــالل كتا. )٤٣(القــرن العــشرین
الــسیاسیة والفكریــة واالجتماعیــة المعاصــرة نــشر منهــا أربعــة بحــوث فــي المجلــد الرابــع، والــذي تنــاول 

) م١٩١٨-١٥١٦/هـــــ١٣٣٦-٩٢٢(تــــاریخ الموصــــل بــــین الــــسیطرة العثمانیــــة واالحــــتالل البریطــــاني 
تــاله بحثــه " یــة فــي مطلــع القــرن العــشرینالموصــل والحركــة العربیــة القوم"فكــان بحثــه األول الموســوم 

ثـم تطـرق فـي بحثـه الثالـث إلـى " الحیاة الفكریة في الموصـل إبـان العهـد العثمـاني"الثاني تحت عنوان 
وفــي المجلــد الخــامس . )٤٤(حركــة التربیــة والتعلــیم وتنــاول النــشر والــصحافة فــي الموصــل ببحثــه الرابــع

طـاني حتـى النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرین اسـهم الـذي عـالج أحـداث الموصـل مـن االحـتالل البری
الدكتور العالف بثالث بحوث تحدث في األول عن االحتالل البریطاني والمقاومـة الموصـلیة وتطـرق 
فــي بحثـــه الثــاني إلـــى صــحافة الموصـــل منــذ االحـــتالل البریطــاني حتـــى الخمــسینات وخـــتم مـــساهمته 

  .)٤٥(ون الموصلیون المعاصرونببحثه األخیر والذي عالج فیه التاریخ والمؤرخ
 

شــارك الــدكتور ابــراهیم العــالف فــي العدیــد مــن األنــشطة العلمیــة والثقافیــة واإلعالمیــة والتــي 
 أكــدت علــى ترســیخ القــیم والمبــادئ ألبنــاء المدینــة الموصــل ومثقفیهــا وتأكیــد والئهــم لبلــدهم مــن خــالل
عقــده أو مــساهمته للعدیــد مــن األنــشطة العلمیــة والثقافیــة وفــي وتــأتي مقــدمتها وكانــت بــاكورة أعمالــه 

) العـــراق فـــي الثـــورة(العلمیــة والثقافیـــة منـــذ تولیـــه رئاســـة قــسم التـــاریخ بكلیـــة التربیـــة عقـــد نــدوة بعنـــوان 
 تـــشرین ١٦-١٤للفتــرة مــن " صــمود العــراق فــي وجــه العــدوان حــصیلة البنــاء الــشامل"وتحــت شــعار 

 وتناولـت النــدوة صــمود ابنــاء العــراق ومـنهم أبنــاء الموصــل وتــصدیهم للعــدوان وتحدیاتــه ١٩٨٥األول 
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 )٥٤( 

 

كـذلك إعـداده والتحـضیر لنـدوة ثـورة الموصـل والتـي عقـدت . )٤٦(واصرارهم عـن الوحـدة والبنـاء الـشامل
مــــن المحاضــــرین فـــي رحــــاب الجامعــــة وعلـــى قاعــــة المكتبــــة المركزیـــة بالجامعــــة ســــاهم فیهـــا العدیــــد 

  .)٤٧(والباحثین والسیاسیین وممن ساهم بالثورة من أبناء المدینة
ًكـذلك سـاهم فــي عـددا مــن النـدوات التــي استـضافتها الجامعــة منهـا نــدوة الـصحافة الموصــلیة 

 والـذي أقامهـا مركـز ١٨٨٥ حزیـران ٢٥فـي ) موصـل(ً عاما على صدور جریدة ١١١لمناسبة مرور 
 مع جمعیة المؤرخین واآلثاریین فـي نینـوى ورئیـسها آنـذاك األسـتاذ الـدكتور دراسات الموصل بالتعاون

 وعلـى ١٩٩٦ابراهیم العالف ونقابة الصحافیین فرع نینوى وذلك فـي الخـامس والعـشرین مـن حزیـران 
  .)٤٨(قاعة المكتبة المركزیة بالجامعة وعقدت الندوة تحت شعار الصحافة وثیقة انتصاراتنا المعاصرة

 لجمعیـة المـؤرخین واآلثـاریین فـرع نینــوى فـي عقـد التـسعینات مـن القـرن العــشرین وعنـد ترأسـه
ًشهدت الجمعیة نشاطا متمیزا من خالل إقامـة المعـارض الشخـصیة والفنیـة لمثقفـي ومفكـري ومـؤرخي  ً
الموصــل فــضالص عــن النــدوات الثقافیــة والمحاضــرات التاریخیــة التــي كانــت تعقــد مــساء كــل خمــیس 

 تـم خاللهـا استـضافة العدیـد مـن المـؤرخین المحلیـین )٤٩(ف الحـضاري فـي الموصـلوعلى قاعة المتح
ًكاألســــتاذ المــــؤرخ الموصــــلي ســــعید الــــدیوه جــــي والمــــؤرخ أزهــــر العبیــــدي وعــــددا كبیــــرا مــــن األســــاتذة  ً
الجامعیین األكادیمیین والمختصین فـي التـاریخ طرحـوا مـن خاللهـا نتاجـاتهم وسـیرهم العلمیـة والثقافیـة 

  .)٥٠( التاریخیة من األحداث المهمة التي شهدتها المدینة عبر تاریخهاومواقفهم
وكــان الــدكتور إبــراهیم العــالف دائــم الحــضور فــي المجــالس المحلیــة التــي تعقــد فــي البیوتــات 
الموصــلیة منهــا اللقــاءات والمجــالس التــي كــان یقیمهــا الــدكتور الراحــل صــدیق بــك الجلیلــي وبحــضور 

ي ووجهـــاء وأدبـــاء الموصـــل والتـــي كانـــت تطـــرح فیهـــا الموضـــوعات عـــدد كبیـــر مـــن شخـــصیات ومثقفـــ
  .المختلفة في التراث والثقافة والفن وحتى األمور العامة واألوضاع السیاسیة واالجتماعیة للمدینة

فــي منطقـة النبـي شـیت وبحــضور ) المكتبـة(كـذلك كـان یتـابع الجلـسات التــي تعقـد فـي مكتبـة 
الســتاذ عبــد الباســط یــونس وبحــضور عــدد كبیــر مــن المثقفــین صــاحبها الــسیاسي والــصحافي الراحــل ا

  .)٥١(واألدباء ومفكري المدینة وتناقش خاللها األوضاع العامة للمدینة والبلد
والــــوزیر (كــــذلك أخبرنــــي الراحــــل األســــتاذ غربــــي الحــــاج احمــــد الــــسیاسي العراقــــي المعــــروف 

  .)٥٢(ار وطنیة وقومیةأن الدكتور العالف كان یحضر بعض لقاءاتهم ولدیه أفك) السابق
وفــي الجلــسات الخالدیــة التــي كـــان یعقــدها الــشیخ طــالل الخالـــدي فــي داره الكائنــة فــي حـــي 
النــور مــساء كــل جمعــة وبحــضور نخبــة مــن أســاتذة الجامعــة ومفكــري الموصــل وُأدبائهــا وكانــت تلقــى 

والتجمعـات فیها محاضرات عن تاریخ الموصـل وقـد أسـهم بتلـك المحاضـرات واسـتمرت تلـك اللقـاءات 
  .٢٠٠٣والندوات المحلیة حتى االحتالل األمریكي للعراق والسیطرة على مدینة الموصل عام 
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)٥٥( 

 

أمــا القنــوات التلفازیــة فللــدكتور إبــراهیم العــالف نــشاط كبیــر فــي هــذا المجــال فمنــذ الثمانینــات 
فزیونیــة معــه مــن القــرن العــشرین اســتدعي إلــى مبنــى اإلذاعــة والتلفزیــون فــي بغــداد إلجــراء مقــابالت تل

أمـا قنـاة الموصـل . تحدث فیها عـن مدینـة الموصـل وتراثهـا ودور أبنائهـا فـي الحفـاظ علـى وحـدة البلـد
الموصل من خالل عقد لقاءات مع عدد مـن المفكـرین والمثقفـین  المحلیة فكانت تعد برامج تراثیة عن

  .)٥٣( التلفازیةواساتذة الجامعات وكان للدكتور العالف حضور في تلك اللقاءات والبرامج
وبعــد االحــتالل األمریكــي للعــراق شــهد العــراق تأســیس العدیــد مــن القنــوات الفــضائیة المحلیــة 
والعربیــة منهــا قنــاة الــشرقیة أعقبهــا افتتــاح قنــاة الغربیــة وكانــت لهــا بــرامج عــن مدینــة الموصــل وتراثهــا 

الحلقـات والتـي تحـدث فیهـا ودورها الریادي في العراق وقـد سـاهم مؤرخنـا العـالف فـي العدیـد مـن تلـك 
الفــضائیة ) الموصــلیة(وفــي قنــاة . ٕعــن الموصــل وتراثهــا وحــضارتها ونــشاط أبنائهــا واشــراقاتها الثقافیــة

ویبـث مـن یـوم الـسبت إلـى یـوم األربعـاء الـساعة ) موصلیات(قدم الدكتور العالف برنامجه التلفزیوني 
ًظهـــرا وأصـــبح ) ٢,٥٠(م الثــاني الـــساعة ًظهــرا ویعـــرض فـــي الیـــو) ١١(ًالثامنــة مـــساء ویعـــاد الـــساعة 

 ٢٠١٨ شــباط ١٢للبرنــامج شــهرة وســمعة طیبــة بــین أبنــاء المدینــة واحتفــل فــي یــوم الجامعــة الموافــق 
 ١٠ وبعـد سـیطرة داعــش علـى مدینـة الموصـل فــي )٥٤(مـن هـذا البرنـامج التراثــي الثـر) ١٠٠(بالحلقـة 
اجهــــزة الــــستالیت وقطــــع االنترنیــــت  وخــــضوعها لــــسیطرة الظالمیــــین ومنــــع اســــتخدام ٢٠١٤حزیــــران 

عن الدور السكنیة ومحاسبة من یستخدمها نجد أن هذا اإلجراء لـم یمنـع العـالف ) الشبكة العنكبوتیة(
مــــن مواصــــلة نــــشاطه علــــى تلــــك الــــشبكة فكــــان یــــذهب إلــــى المكاتــــب المجــــازة وخاصــــة فــــي منطقــــة 

 خـالل المواقـع الخاصـة بـه علـى الفـیس المجموعة الثقافیة ویقوم بنشر كتاباته وتعلیقاته وتغریداته مـن
بوك واستمر بنشاطه إلى تحریر مدینـة الموصـل وقـد دون فـي موقعـه اسـتاذ متمـرس جامعـة الموصـل 
متخــصص بالتــاریخ الحــدیث والمعاصــر ورئــیس اتحــاد كتــاب االنترنیــت العــراقیین واســتاذ متمــرس فــي 

  .)٥٥(مركز الدراسات اإلقلیمیة جامعة الموصل
 عـــن محاضـــرته التـــي ألقاهـــا فـــي كلیـــة التربیـــة ١٤/١/٢٠١٨عـــه بتـــاریخ وقـــد نـــشر فـــي موق

المفتوحة وعن تجربته فـي الكتابـات التاریخیـة المتنوعـة، ولجهـوده المتمیـزة فـي هـذا المجـال تـم تكریمـه 
فـرع العـراق فـي المهرجـان الـسنوي لتكـریم المبـدعین الـذي /من قبل االتحاد العربي لإلعالم االلكتروني

د وعلـــى قاعـــة المـــسرح الـــوطني فـــي الـــسابع والعـــشرین مـــن شـــهر كـــانون الثـــاني عـــام أقـــیم فـــي بغـــدا
كمـــا كرمـــه مركـــز إحیـــاء التـــراث العـــالمي العربـــي بجامعـــة بغـــداد بـــدرع اإلبـــداع وشـــهادة . )٥٦(٢٠١٨

  .)٥٧(ًتقدیریة نظرا لجهوده التي بذلها خالل مسیرته العلمیة
ال وقیامــه باإلشــراف علـــى العدیــد مـــن والبــد مــن اإلشـــارة إلــى دوره األكــادیمي فـــي هــذا المجـــ

الرسائل واألطاریح الجامعیة والتي تناولت تاریخ الموصل الحـدیث وكانـت بـاكورة اعمالـه إشـرافه علـى 



  إبراهیم خلیل العالف ودوره في كتابة التاریخ المحلي لمدینة الموصل في العصر الحدیث

   
  

 )٥٦( 

 

اطروحة الدكتوراه الموسـومة األصـناف والتنظیمـات المهنیـة بالموصـل منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر 
ًالخمسین عمال منجزا) ٥٠(ي تجاوزت  وغیرها من الرسائل األطاریح والت١٩٥٨حتى عام  ً)٥٨(.  
 

أتــضح لنــا ممــا تقــدم أن األســتاذ الــدكتور ابــراهیم خلیــل العــالف مــن خــالل مــسیرته الحیاتیــة 
والثقافیـــة والعلمیــــة لــــم یكــــن إال االبـــن البــــار لمدینتــــه الموصــــل العریقـــة فــــي الحــــضارة والتــــراث والقــــیم 

مكن مـن خــالل تلــك األنـشطة علــى صـعید جامعــة الموصــل اإلنـسانیة كونهــا أحـد أهــم مــدن العـراق فــت
ومؤسساتها األكادیمیة والثقافیة واالجتماعیة والمهنیة واالعالمیة من أن یقـدم صـورة رائعـة عـن تـاریخ 
وحــضارة وتــراث مدینتــه ومكانتهــا االجتماعیــة واالقتــصادیة والثقافیــة علــى صــعید البلــد والمنطقــة ومنــذ 

ٕ عـــام قبـــل المـــیالد والـــى یومنـــا هـــذا، فكـــان الـــشمعة ٣٠٠٠ة فیهـــا قبـــل بـــدء نـــشوء الحـــضارة اإلنـــسانی
المــضیئة لهــذا التــاریخ الزاخــر بالعطــاء اإلنــساني والحــضاري وتمكــن مــن تحقیــق هــذه المكانــة وبجهــود 
استثنائیة قدمها منذ ریعـان شـبابه واسـتمر إلـى یومنـا هـذا، وبتـألق متواصـل وبأفكـار وعطـاءات متمیـزة 

بناء المدینـة مـن أكـادیمیین ومثقفـین ومفكـرین وأدبـاء فاسـتحق بجـدارة هـذه الدراسـة فكان بحق القدوة أل
ًالمتواضعة كونه باحثا ومؤرخا شمولیا أرسى بجهوده وعطاءه األسـس الـصحیحة لتوثیـق حیـاة ونـشاط  ً ً

  .وتراث وتأصیل أصالة مدینة الموصل الحدباء
 

                                         
  .١٣/١/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور إبراهیم خلیل أحمد بتاریخ ) ١(
، دار ابــــن األثیــــر للطباعـــــة ١العــــالف، إبــــراهیم خلیــــل، موســــوعة المــــؤرخین العــــراقیین المعاصــــرین، ج) ٢(

  .١٣، ص)٢٠١١الموصل، (والنشر، 
ــذین یحــرزون درجــة : قــسم الــشرف) ٣( فــي الــصف الثــاني مــن قــسم التــاریخ ) ًجیــد جــدا(كــان یــضم الطلبــة ال

وبالنــسبة .  إضــافي فــي الــصف الرابــعوینــتظم هــؤالء الطلبــة فــي درس أضــافي فــي الــصف الثالــث ودرس
للدكتور إبراهیم خلیـل العـالف، فقـد كـان معـه ثالثـة طـالب یدرسـهم االسـتاذ الـدكتور زكـي صـالح مـادتین 

مقابلـة شخـصیة مـع . فـي الـصف الرابـع) القـضیة الفلـسطینیة(فـي الـصف الثالـث و) أصـول التـاریخ(هما 
ومقابلــة مــع الــدكتور غــانم محمــد الحفــو . ١٣/١/٢٠١٨الــدكتور العــالف بــداره فــي حــي النــور بالموصــل 

  .٢/٤/٢٠١٦بتاریخ 
احمـد ابـراهیم خلیــل، والیـة الموصـل دراسـة فـي تطوراتهــا : لمزیـد مـن المعلومـات حـول تلــك الرسـالة ینظـر) ٤(

وقـد علمـت . ١٩٧٥، رسالة ماجستیر قـدمت إلـى جماعـة بغـداد، كلیـة اآلداب، ١٩٢٢-١٩٠٨السیاسیة 
  .نه اآلن یقوم بطباعتها لغرض نشرها في كتابمن الدكتور العالف ا

  .١٤، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٥(
، )١٩٣٢-١٨٦٩(احمـد، ابـراهیم خلیـل، تطـور التعلـیم الـوطني فـي العـراق : لمزیـد مـن المعلومـات ینظـر) ٦(

البــــصرة، (، مطبعــــة جامعـــة البــــصرة، )٦٢(منـــشورات مركــــز دراســـات الخلــــیج العربــــي بجامعـــة البــــصرة 
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)٥٧( 

                                                                                                                        

 

-١٩١٤تطـــور الـــسیاسة التعلیمیـــة فـــي العـــراق ( والموســـومة ١٩٧٩، األطروحـــة نوقـــشت عـــام )١٩٨٢
  .١٩٧٩جامعة بغداد، /قدمت إلى كلیة اآلداب ، أطروحة دكتوراه)١٩٢٢

  .١٤، ص١العالف موسوعة المؤرخین، ج) ٧(
  .٢/٤/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور غانم الحفو بتاریخ ) ٨(
  .١٥، ص ١، جالعالف، موسوعة المؤرخین) ٩(
ًمقابلة مع الدكتور احمد قاسم الجمعة وكان سـكرتیرا لهیئـة تحریـر موسـوعة الموصـل الحـضاریة بتـاریخ ) ١٠(

١٦/١١/٢٠١٧.  
تم احصاء عدد الكتب المنشورة والبحوث من قبل الباحث بعـد اطالعـه علـى مؤلفـات ونـشریات المـؤرخ ) ١١(

، ص ١العــالف، موســوعة المــؤرخین، ج: ات ینظــرولمزیــد مــن المعلومــ. الــدكتور ابــراهیم خلیــل العــالف
الموصـــل فـــي القـــرن العـــشرین، جامعـــة الموصـــل مركـــز  ؛ الطالـــب عمـــر، موســـوعة أعـــالم١٧-١٦ص 

  . com.ahmadalhasso.www، والموقع ١٠، ص)٢٠٠٨الموصل، (الدراسات الموصل، 
الطــائي، التحفــة الالمعـة فــي مــؤرخي ذنـون : وللمزیــد ینظــر،١٥، ص١ن، جالعـالف، موســوعة المـؤرخی) ١٢(

ـــــــصل الخـــــــامسالجامعة، رته ورؤیتـــــــه التاریخیـــــــة إبـــــــراهیم خلیـــــــل العـــــــالف مـــــــن ســـــــی. د.  المـــــــؤرخ أالف
  .com.logspotb.ktabantnetiraq.www. ١٤٧-١٢٣، ص ص ) ٢٠٠٨الموصل، (والتربویة،

  .١٧، ص١العالف، موسوعة المؤرخین، ج:  للمزید من المعلومات ینظر)١٣(
  .٢٠/١٠/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور نزار محمد قادر بتاریخ ) ١٤(
  .١٧/٢/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل أحمد بتاریخ ) ١٥(
  .٣٠/٧/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور غانم الحفو بتاریخ ) ١٦(
  .١٧/٢/٢٠١٨ الدكتور ابراهیم خلیل أحمد بتاریخ مقابلة مع) ١٧(
، دار ابـن األثیـر للطباعـة ٢العالف، ابراهیم خلیـل احمـد، موسـوعة المـؤرخین العـراقیین المعاصـرین، ج) ١٨(

  .١٥-١٤، ص )٢٠١١الموصل، (والنشر، 
عـــوني عبـــد .محمـــد علـــي داهـــش و د.مــن هـــؤالء علـــى ســـبیل المثـــال فـــي تخـــصص التـــاریخ الحـــدیث د) ١٩(

  .محمد یوسف القریشي وأسامة الدوري وغیرهم العدید من المؤرخین.صباح أرمیض ود.رحمن ودال
  ١٥-١٤، ص ٢العالف، أبراهیم خلیل أحمد، موسوعة المؤرخین العراقیین المعاصرین، ج) ٢٠(
   .٢٠١٨ / ٢/ ١٧ مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد، بتاریخ) ٢١(
ــــــراهیم خلیــــــل العــــــالف، هــــــل ثمــــــة ) ٢٢(   مدرســــــة تاریخیــــــة عراقیــــــة؟، موقــــــع میــــــدل إیــــــست أون الیــــــن،إب

 com.eat-middle.www تــم طــرح هــذا الــرأي مــن قبــل الــدكتور ابــراهیم خلیــل احمــد، اثنــاء حدیثــه  ؛
 .مناقشة في مناقشة اطروحة طالب الدكتوراه عمر ضیاء الدین عند ترأسه لجنة ال٢٢/٨/٢٠١٧بتاریخ 

   .٢٠١٨ / ٣/ ١٠ مقابلة مع الدكتور ابراهیم احمد بتاریخ) ٢٣(
مقابلـة مـع الـدكتور عمـر " الـدكتوراه"محاضرات الدكتور ابراهیم خلیل احمد علـى طلبـة الدراسـات العلیـا ) ٢٤(

  .١/٧/٢٠١٦ بتاریخ ٢٠١٣ضیاء الدین أحد طلبة الدكتوراه عام 
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  .١٠/٣/٢٠١٨د بتاریخ مقابلة مع الدكتور إبراهیم خلیل أحم) ٢٥(
، وقــد تحــدث عنــدما كــان أحــد طلبــة ٢/٥/٢٠١٤مقابلــة مــع الــدكتور ســعد عبــد العزیــز مــسلط بتــاریخ ) ٢٦(

دراســة الماجــستیر فــي قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــة وعــن إحــدى المحاضــرات التــي ألقاهــا الــدكتور ابــراهیم 
افة للمــادة العلمیـة عـن تـاریخ العــراق إضـ. ١٥/٣/٢٠٠١خلیـل بمـادة تـاریخ العـراق الحــدیث وقتهـا بتـاریخ 

كان استاذنا یتطرق إلى ضرورة الحفاظ على األصالة والتضحیة مـن أجـل الحفـاظ علـى وحـدة البلـد وأكـد 
علـى دور الجمیــع فــي بنــاء الــوطن وترســیخ القــیم والعــادات األصــیلة، فكــان یــربط بمحاضــراته بــین المــادة 

  .لنسیج االجتماعيالعلمیة والروح الوطنیة للحفاظ على وحدة ا
  .٢٠١٨ / ٣/ ١٧مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٢٧(
  .١٨ ، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٢٨(
  .٢٠١٨ / ٣/ ١٧مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٢٩(
  .١٩-١٨، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٣٠(
  .١٧-١٦، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٣١(
  .١٠/٣/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور إبراهیم، خلیل أحمد، بتاریخ ) ٣٢(
احمد ابراهیم خلیل، أثر الصحافة فـي تنـامي الـوعي القـومي العربـي فـي الموصـل، مجلـة بـین النهـرین، ) ٣٣(

، مطرانیـة الكلـدان، مؤسـسة دار ١٩٧٥مجلة فصلیة حضاریة تراثیـة، العـدد الثـاني عـشر، الـسنة الثالثـة، 
  .٢٩٠-٢٨٥ب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص الكت

احمد، ابراهیم خلیل، أوضاع والیة الموصل االقتصادیة خـالل النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر ) ٣٤(
، تـصدر عـن ١٩٧٦ تـشرین األول ١٥، ٧والعقد األول من القـرن العـشرین، مجلـة آداب الرافـدین، العـدد 

  .٢٤٢-٢١٩كلیة اآلداب، جامعة الموصل، ص 
، جریـــدة الحـــدباء، )٢٠٠٦الموصــل، (ابــراهیم خلیـــل العــالف، أوراق تاریخیـــة موصـــلیة، مكتبــة الفتـــى، ) ٣٥(

  ٤، ص٢٩/١٢/١٩٩٢جریدة أسبوعیة محلیة، 
دور الموصـلیین فـي مواجهـة (مركز الدراسـات الموصـل وجمعیـة المـؤرخین واآلثـاریین فـرع نینـوى، نـدوة ) ٣٦(

كتـاب مركـز وثــائق : ، ینظـر٣٥-٣٢، ص ص ١٩٩٥ آب ١٥، )ظــیمالتحـدیات والـدفاع عـن العـراق الع
 الموجــه إلــى رئــیس جامعــة الموصــل رئــیس اللجنــة التحــضیریة ٢٠/٧/١٩٩٥ فــي ٤٣٦الموصــل المــرقم 

  .للندوة
ـــة (مركـــز دراســـات الموصـــل، ملخـــصات بحـــوث نـــدوة ) ٣٧( ـــة لثـــورة الموصـــل القومی ـــذاكرة التاریخی  آذار ٨ال

  .٥-١ ص ص ،٨/٣/١٩٩٨، عقدت األحد )١٩٥٩
  ، ١٧/١٠/١٩٩٩، عقـــدت )األســواق فـــي الموصــل(مركــز دراســـات الموصــل، ملخـــصات بحــوث نـــدوة ) ٣٨(

  .٢٤-١٩ص ص 
 یلــزم جمیــع التدریــسیین فــي القــسم ١٩٩٥-١٩٨٠ولمـا كــان الــدكتور ابــراهیم العــالف رئــیس القــسم بــین ) ٣٩(

) الـسیمنارات(ات النقاشـیة بالمساهمة بهـذه النـشاطات والفعالیـات والحـرص علـى حـضورها وخاصـة الحلقـ
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ـــدایات ســـنة  ـــرة الممتـــدة مـــن ب ـــدوات والمـــؤتمرات العلمیـــة ١٩٩٥ ولغایـــة ســـنة ١٩٨٠للفت ً فـــضال عـــن الن
  .والفعالیات الثقافیة التي یقیمها قسم التاریخ بكلیة التربیة وكان یقول أن حضور هذه الفعالیات مقدس

 والـــذي ٦/٤/١٩٩٣ فـــي ٩/٨٣/٢٦٦٧مـــرقم ینظـــر كتـــاب رئاســـة جامعـــة الموصـــل األمـــر الجـــامعي ال) ٤٠(
مـــن قـــانون وزارة التعلـــیم ) ٤٧(مـــن المـــادة ) ٢(ًجــاء فیـــه اســـتنادا إلـــى أحكـــام المـــادة الثانیـــة عــشر والبنـــد 

 تقـــرر تــشكیل مجلـــة إدارة مركـــز وثـــائق الموصـــل برئاســـة ١٩٨٨ لـــسنة ٤٠العــالي والبحـــث العلمـــي رقـــم 
  .السید رئیس الجامعة

عبـد اإللـه الخـشاب، .د.الحـضارة، المجلـد األول، كلمـة الـسید رئـیس الجامعـة أینظر موسـوعة الموصـل ) ٤١(
  .٢٠، ص )١٩٩١الموصل، (، ١دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ط

  .٨-٧ینظر موسوعة الموصل الحضاریة، المجلد الرابع، ص ) ٤٢(
  .٩-٧ینظر موسوعة الموصل الحضاریة، المجلد الخامس، ص ) ٤٣(
  .   ٢٤/٣/٢٠١٨ مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخمقابلة ) ٤٤(
للفتـرة مـن " صـمود العـراق فـي وجـه العـدوان حـصیلة البنـاء الـشامل-العـراق فـي الثـورة"ینظر وقائع نـدوة ) ٤٥(

  .، مطبوع على جهاز الرونیو١٩٨٥ تشرین األول ١٦-١٤
میــة ومعــرض وثــائقي لمناســبة منــشورات مركــز دراســات الموصــل، الــصحافة الموصــلیة نــدوة عل: ینظــر) ٤٦(

 تحــت شــعار الــصحافة وثیقــة ١٨٨٥ حزیــران ٢٥فــي ) موصــل(ً عامــا علــى صــدور جریــدة ١١١مــرور 
  .انتصارنا المعاصرة، مطبوع على جهاز الرونیو

كــان التدریــسیین قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــة حریــصون علــى حــضور تلــك النــشاطات الثقافیــة مــع عــدد ) ٤٧(
 مدینـــة الموصـــل كجـــزء نـــشاطهم فـــي التفاعـــل بـــین تدریـــسیي الجامعـــة ووجهـــاء كبیـــر مـــن أعـــالم ومثقفـــي

  .وأدباء المدینة
  .  ١٠/٣/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٤٨(
فــي لقــاءاتي المتعــددة مــع االســتاذ غربــي الحـــاج احمــد أثنــاء إعــدادي لرســالة الماجــستیر بــین األعـــوام ) ٤٩(

حــدثني عــن نــشاطات وتوجهـــات الــدكتور األســتاذ ابــراهیم خلیــل القومیـــة  كــان المرحــوم ی١٩٨٣-١٩٨٢
والوطنیــة وكــان یــصفه بالمثــابر والمتــابع لألحــداث التــي یمــر بهــا بلــدنا وامتنــا العربیــة وكــان اللقــاء بتــاریخ 

٢٠/٦/١٩٨٢.  
 ًكنت ممـن یتـابع تلـك الجلـسات بـشكل دوري وحـضرت محاضـرات الـدكتور ابـراهیم خلیـل والقیـت أیـضا) ٥٠(

  .محاضرات عن تاریخ الموصل أثناء السیطرة العثمانیة
  .١٧/٢/٢٠١٨ مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ) ٥١(
ـــى شاشـــة قنـــاة ) ٥٢( ـــل العـــالف مـــن عل ـــراهیم خلی ـــدكتور إب ـــة الفـــضائیة(قـــدم ال ً برنامجـــا ٢٠١٧ســـنة ) الغربی

 عـن الجـذور فـي تـاریخ العـراق الحـدیث حلقـة) ٣٠(تحدث فیه وعبـر أكثـر مـن ) شذرات(ًتلفزیونیا بعنوان 
ًبرنامجــــا تلفزیونیــــا یومیــــا بعنــــوان ) الموصــــلیة(ویقــــدم عنــــد كتابــــة هــــذه الــــسطور عبــــر قنــــاة . والمعاصــــر ً ً
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حلقـة وكلهــا متـوفرة علــى الیوتیـوب فـي شــبكة المعلومـات العالمیــة ) ١٥٠(أذیعـت منــه قرابـة ) موصـلیات(
  ).األنترنیت(

 وقــد اخبرنــي عــن معاناتــه أثنــاء ســیطرة داعــش .١٧/٢/٢٠١٨م خلیــل احمــد مقابلــة مــع الــدكتور ابــراهی) ٥٣(
وكـان ) قبـري فـي بیتـي(على مدینة الموصـل حیـث بقـي الـدكتور فـي داره ولـم یغـادر المدینـة ورفـع شـعار 

ینـشر تغریداتــه مــن منزلــه بعــد منــع اســتخدام اجهــزة الـستالیت مــن قبــل داعــش فــي منــازل المــواطنین ممــا 
 إلـــى المكاتـــب المجـــازة وخاصـــة فـــي منطقـــة المجموعـــة وهنـــاك یقـــوم بنـــشر كتاباتـــه اضـــطره إلـــى الـــذهاب

  .ٕوتعلیقاته وتغریداته بالرغم من رقابتهم واجراءاتهم المشددة
  .www.allalfblogspot.com.blogspot.comینظر مدونة الدكتور إبراهیم العالف والرابط ) ٥٤(
   .  ٢٤/٣/٢٠١٨  مقابلة مع الدكتور ابراهیم العالف في) ٥٥(
، دار ابــــن األثیــــر للطباعــــة ١العــــالف، ابــــراهیم خلیــــل، موســــوعة المــــؤرخین العــــراقیین المعاصــــرین، ج) ٥٦(

  .١٣، ص )٢٠١١الموصل، (والنشر، 
  ٧/٢/٢٠١٨ في ١٦٦ جامعة بغداد، العدد –كتاب مركز إحیاء التراث العربي ) ٥٧(
   .  ٢٤/٣/٢٠١٨ مقابلة مع الدكتور ابراهیم العالف في) ٥٨(
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  تاریخ استالم البحث
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تعد دراسة الحواالت في الموصل أواخر العهد العثماني من خالل سجالت المحكمة الشرعیة من   
مواضیع ذات األهمیة التي لم تحض باهتمام كبیر من قبل المختصین والباحثین، إذ تمثل هذه ال

السجالت مصدرا مهما للتاریخ االجتماعي واالقتصادي لمدینة الموصل في ذلك العهد، وهذا البحث 
ع هو محاولة لتوضیح طبیعة تلك الحواالت، والتي وجدنا أن هناك توسعا في تلك المهام بعد الرجو

  . إلى وثائق هذه المحكمة والتي سوف نوضح تفاصیلها في هذا البحث
Remittances in Mosul at the late of the Ottoman Reign through 

Records of the Shari’s Court 
Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman 
Mosul Studies Center 
Abstract: The study of remittances in Mosul at the end of the Ottoman 
reign through records of the Shari’a court is a topic of considerable 
importance, which has not received sufficient attention from historians 
and specialized researchers. The records of the Shari’a court represent the 
main source for social and economic history of Mosul. This research is an 
attempt to clarify the nature of that remittances. We also found an 
extensions or expansion in remittance functions, and we will explain this 
expansion.  

 
التعرف على التاریخ  تعد دراسة الحواالت في مدینة الموصل أواخر العهد العثماني احد وسائل  

إذ كانت المحكمة الشرعیة هي الجهة المعنیة بعرض وتقدیم الشكاوى ،االقتصادي واالجتماعي
ن البحث  فقد تضم،المتعلقة بهذا األمر ولذا فان سجالتها تفید في إیضاح طبیعة تلك الحواالت

عدة حاالت اعتمدت فیها سجالت المحكمة الشرعیة والتي من خاللها یرتسم مبنى البحث الذي 
  .الدراسةًوعبر سنوات تم انتخابها لتكون انموذجا لهذه  تضمن البحث حاالت عدة

 

                                         
 جامعة الموصلمركز دراسات الموصل، قسم الدراسات التاریخیة واالجتماعیة، أستاذ مساعد ،.  
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 : ال تحول من مكانه یق،التحول واالنتقال: في اللغة  بفتح الحاء أوضح من كسرها
من موضع الى موضع أو من   وتحول،نقلته من موضع الى موضع: انتقل عنه، وحولته تحویال 

 وأحالته ،أحالة: وحول فالن الشيء الى غیره،حال الى حال، وحول الشيء نقله من مكان الى آخر
  ).١( نقلته ، وأحلت الشيء إحالة،ذمة غیر ذمتك بدینه الى

:٢( یقتضي نقل دین من ذمة الى أخرى واألول هو غائب استعملها الفقهاءعقد(. 
 فمنهم من أطلقها على العقد، ،واختلفت عباراتهم على اختالف مذاهبهم في صیاغة تعریف الحوالة

وذكر بأنها نقل الدین الى المحال علیه :  فعند الحنفیة ،ومنهم من أطلقها على االنتقال نفسه
 الحوالة في اصطالح الفقهاء هي تحول الدین من ذمة األصیل الى ذمة ان 

  .)٣(المحال علیه
 

 
  وهي اإلیجاب والقبول :الصیغة -١
یه عل الى ذمة المحال وهو الشخص الذي قصد من عقد الحوالة نقل الدین من ذمته:المحیل -٢

  .فهو مدین للمحال، ودائن للمحال علیه في الوقت نفسه
  .وهو صاحب الدین المنتقل من ذمة المحیل الى ذمة المحال علیه: ُ المحال-٣
بعد ان كان في ذمة  وهو الشخص الذي انتقل الدین الى ذمته بموجب الحوالة : ُ المحال علیه-٤

  .المحیل
  .والذي نشأ عقد الحوالة بناءا علیه ل على المحیلوهو الدین الذي للمحا: الدین المحال به-٥
  .وهو الدین للمحیل على المحال علیه :الدین المحال علیه-٦

وسنقتصر في الحدیث عن الحوالة وفق المذهب الحنفي، الن الدولة العثمانیة تعتمد رسمیا على 
 ي اإلیجاب والقبولهذا المذهب الذي یقصر أركان الحوالة على ركن واحد وهو الصیغة المتمثلة ف

 لذا فان هذین الشخصین ، أو المحیل،به المحال علیه وحتى ینقضي الدین المحال به، البد أن یفي
  ) ٤(هما اللذان یمكن ان یحصل منهما االمتناع عن الوفاء بالحوالة 

:البد من توفر عدة شروط   ولصحة الحوالة:  
تعریه احد  فال یكون أحدهم،یه ممن لهم أهلیة التصرف أن یكون كل من المحیل والمحال عل- ١

  .ًوالعته والسفه أو صغیرا غیر ممیز عوارض األهلیة وهي الجنون
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فإن أكره :المحال دون المحال علیه  ان تكون الحوالة خالیة من أي إكراه، أي ال تكون برضا - ٢
حال علیه خاصة إذا كان ویشترط بعض الفقهاء رضا الم.أحداهما على اإلحالة كانت غیر صحیحة

   .علیه دین للمحیل
  .الدین أن یكون المحال علیه موسر غیر معسر حتى یستطیع سداد- ٣
   .)٥(یكون الدین مماثال في القیمة مما سیأخذه من المحال علیه  أن- ٤

 
 بما في ذلك خصم كانت تجري في فروع البنك العراقي جمیع أنواع المعامالت المصرفیة   

 وفتح ،األوراق وشراء وبیع الحواالت والتحویالت البرقیة وخطابات االعتماد الدوریة واألوراق المالیة
 وفتح حسابات التوفیر وغیر ذلك مما أدى الى الحد ،الحسابات الجاریة واخذ األمانات بفائدة سنویة

سنویا وقد %٢٤ال تقل عن نسبة من جشع الصیارفة الذین كانوا یقرضون المال بفوائد مالیة 
الحرب العالمیة األولى حیث أغلقت  استمرت هذه الفروع في تأدیة وظائفها في العراق حتى قیام

أبوابها لفترة مؤقتة أثناء االحتالل البریطاني للعراق لتعود مرة أخرى الى مزاولة أعمالها بموجب 
 بجمیع األعمال التي جرت قبل ذلك لحین القرارات الصادرة من قوات االحتالل بشرط إبقاء النظر

  . )٦(استكمال شروط الهدنة
بأنه ال یوجد في تلك "وتشیر بعض المصادر نفي وجود الحواالت في تلك الفترة كما ورد    

لم یكن نظام الحواالت المالیة وكان عملیة إرسال النقود تتم عبر البرید وكان هذا  "الفترة حواالت
فرض أجور على المكاتیب المرسلة بمقدار قرش واحد عن كل رسالة ال وكانت ت"النقل مضمونا 

 في حین كانت توجد حواالت بدلیل أن هناك بعض األشیاء التي یمنع )٧(غراما١٥یتجاوز وزنها
إرسالها بالرسائل مثل جمیع النقود والمسكوكات وكان إرسالها یتم عن طریق الحواالت فضال عن 

  .)٨(لمحكمة الشرعیةالوقائع المدونة في سجالت ا
یبدو أن الصیارفة استغلوا حركة األموال لصالحهم وتحكموا في األسعار واستطاعوا إحباط 
محاوالت الدولة الداخلة الى العراق عن طریق التجارة المروریة أو ما ینفقه الزوار من النقود على 

لبعثات التنصیریة والقناصل المدن المقدسة، فضال عما ینفقه الرحالة والمنقبون عن اآلثار وحتى ا
حیث كانت لهم القدرة على إحباط أیة محاولة من السلطات للسیطرة على األسعار وتحدیدها في 

وعلى الرغم من قلة التعامل بالعمالت )٩(سوق المال وكان الرد هو خلق األزمات االقتصادیة
یة ویتعاملون بها ویوفرونها یمتلكون العمالت األجنب األجنبیة في الموصل إال ان الصرافین كانوا

للرحالة واألجانب لحاجتهم الماسة إلیها أثناء مغادرتهم الى مناطق أخرى ویذكر الرحالة هنري بندیه 
م أنه تعامل مع المصرفي عبد اهللا شكر وحصل منه على كمبیالة ١٨٨٥أثناء مروره بالموصل سنة 
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ي الخمس وذكر أن الصرافین  بضمان من مسیو سیوفي بعد أن أخذ المصرف)١٠(بألف فرنك
  ).١١(یتعاملون بعمالت هندیة وأخرى غربیة

یستغنون عن الصرافین وذلك من خالل  ً والبد من اإلشارة إلى أن عددا من التجار كانوا
 ویعزى السبب في ذلك تعرض ،قیام التاجر نفسه بحمل أمواله أو إرسال وكیال عنه لشراء ما یرید

، وعلى هذا كان البیع والشراء عن طریق الحواالت یتم )السلب والنهب(رالقوافل التجاریة الى أخطا
وقد تأسست في العراق الى .بین التجار أنفسهم أو عن طریق وسیط لهذا الغرض هو الصیرفي

التي تقوم بجلب أو ) ١٢()شركة لنج( جانب الصیارفة المحلیین مجموعة شركات أجنبیة لعل أبرزها
لجملة على التجار العراقیین،أي ان هذه المصارف كانت احتكارا أجنبیا توفیر العمالت وتوزعها با

نسبیا متداوال كبیرا  ولم تكن اعتمادات هذه المحالت واسعة الن ذلك یتطلب رؤوس أموال كبیرة
نسبیا ولهذا فقد اقتصرت هذه البیوت في منح اعتماداتها على التجار المحلیین الذین یرتبطون معها 

  .)١٣( بعملیات تجاریة
ینقسمون الى  وكان التجار هم أكثر طبقات المجتمع استفادة من نظام الحواالت وكانوا  

 كبغداد ،تجار كبار یتخذون من الموصل مركزا إلدارة تجارتهم مع الوالیات األخرى: فئتین،األولى
تجار فهم ال:وحلب ودیار بكر واستانبول وماردین ونصیبین وهمدان والشام،أما الفئة الثانیة 

الذین كان تعاملهم ینحصر في األوساط المحلیة المحیطة بالموصل من خالل التبادل  المحلیون
صراف  السلعي لتوفیر مستلزمات المعیشة الیومیة، ولكل تاجر سواء كان من الفئة األولى أو الثانیة
افین ساحة معین یحول إلیه ما یحتاج الى دفعه ویودع عنده ما یفیض عن تجارته، وكان مقر الصر

 ومن بین الصرافین في أواخر القرن التاسع عشر في الموصل عزیز صالح عبد ،)١٤(باب الجسر
 إسماعیل خالد، وكانوا ینظمون الحواالت المصرفیة ،النبي،عزرا طویقة،الیاهودنوس، عبد اهللا یحیى

أما التجار .)١٥(ٕبرقیا، كما یقومون بتحویل العمالت واقراض التجار في مقابل عمولة على ذلك 
 واستطاعوا بإمكاناتهم وخبرتهم المالیة القویة ،خاص بشكل الیهود، فقد برزو في أعمال الصیرفة

نظرا لصعوبة المواصالت والطرق ( كسب ثقة معظم المتعاملین معهم، فكان معظم تجار الموصل
ة وقابلة یلجئون الى سحب حواالت مالیة مصدقة من الصیارفة الیهود وهي صالح) غیر اآلمنة 

   )١٦(للدفع مقابل نسبة معینة من المال وحسب اتفاق الطرفین
 من المبالغ بدال ،حواالت كان التعامل في مدینة الموصل أواخر العهد العثماني بصیغة

بین مختلف الطوائف دون تمیز بالمعاملة إذ أخذ التجار العمل  كانت تتم النقدیة وهي مسألة شرعیة
 إال ان هذه المسالة قد واجهت العدید من المشاكل ،تعامل بها بشكل رسميبتلك الحواالت وأصبح ال

بین التجار وبین األهالي، مما دعا الى رفع دعاوى قضائیة لحل وحسم المشاكل والمنازعات التي 
نشبت بین األهالي أنفسهم أو بین التجار وسنعرض في هذا البحث العدید من الحواالت التي حدثت 
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إلیها سجالت المحكمة الشرعیة وهو  وقد أشارت. لتي عرضت في المحاكم الشرعیةفیها إشكاالت وا
 .ما سنعتمد علیه في هذه الدراسة

 :في أنه أحیلت بعض ) ١٠( ورد في السجل الخاص بالمحكمة الشرعیة المرقم
  .األموال من فالن الى فالن على سبیل الحوالة

الت المحكمة الشرعیة وكانت بعض هذه الحواالت تشیر الى نماذج من الحواالت استنادا الى سج
  :إشكالیات بین التجار واألهالي وهذه نماذج منها 

: الى انه احیلت بعض االموال ) ١٠(ورد السجل الخاص بالمحكمة الشرعیة المرقم
  .من فالن على سبیل الحوالة

م،حاالت تستدعي النظر ١٩٠٣/ه١٣٢١  تناولت سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل لعام- ١
بأداء المائة لیرة ) خ.أ(أطلب بحسب وصایتي تنبیه المرقوم : القضائي، كما في النموذج اآلتي

وتسلیمها لي ألجل الوارثین المرقومین هذه دعواي مال حسین فلما سئل المدعي علیه  المذكورة
من سكان محلة الشیخ محمد )  ع  ح بن.م( أنكر إحالة المرقوم خ علیه ادعى) خ.أ(المرقوم 

مدیر ناحیة دیرة حریر بن محمد ) ض افندي .ي(الوصي بالنصب الشرعي على ورثة المتوفي 
من سكان محلة باب السراي قائال )خ بن م.أ(بنت ح على )خ . اس(وأمه )م افندي(أفندي وهما أبوه

ه كان قد وضع ١٣٢١مایس سنة١٥كان في حال حیاته وصحته في )أفندي.ح.ي(ان المتوفى 
بطریقة األمانة بموجب هذا العلم  مائة لیرة عثمانیة)خ بن ع االربیللي(عند الغائب عن المجلس 

والخبر الكائن بیدي الممهور بمهر المرقوم خ المؤرخ بالتاریخ المذكور ثم بعد وفاة المذكور الموما 
المرقوم للمحكمة الشرعیة فأحال )خ(إلیه طلبت المحكمة الشرعیة المبلغ المذكور من المرقوم 

الموما إلیه  المتوفى فبناءا على انحصار ورثة)خ.أ(بالمبلغ المذكور على المدعى علیه المرقوم 
 ًبأبیه وأمه المرقومین بالمائة لیرة المذكورة وأجاب قائال ان إحالة المتوفى الموما الیه في حیاته علي

الیه بحیاته بحضور شهود ثم بعد وفاته أمرني ان بعشرین لیرة بین دفعتین بموجب تلغرافیة ودفعتها 
ّلیرة عثمانیة فقط الى الحكومة بقصد األمانة المذكورة وأنكر الزیادة وبین ) إحدى وسبعین - ٧ا(ادفع 

  .أان كل دفعة من العشرین لیرة هي عشر لیرات هذه جوابي
والة بالعشر لیرات م والح١٩٠٣/ه١٣٢١مایس ٢٤وبین أان الحوالة بالعشر لیرات األولى في   

لما قبض العشر لیرات األولى )ي (م وبأن المتوفى المرقوم ١٩٠٣/ه١٣٢١ حزیران ٧الثانیة في 
في ذیل التلغراف وبأنه لما قبض العشر لیرات الثانیة أیضا ) خ.أ(شرح بأنه قبضها مني المرقوم 

ختمه واقر بذلك شرح بأنه قبضها مني وكل من الشاهدین محررین وممضاة بإمضائه ومختومة ب
بحضور شهود فأعید الجواب على المدعى المرقوم مال حسین فأنكر تسلیم المدعى علیه المذكور 

المشروح  العشرین لیرة المذكور بطریق الحوالة الى المتوفى الموما الیه في حیاته على أبوه) خ.أ(
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ارا بذلك هذا جوابي مال كون التلغرافین تحررا بخطه وممضیین ومختومین بإمضائه وختمه وأنكر إقر
من یده التلغرافین المذكور بعد موافقة مضمونها لمدعاة )خ.أ(وبعد ان ابرز أداء المرقوم  حسین

وبأن كل واحد منها من )أفندي.ح.ي(بالحوالة المذكورة وبأنها محرر بكل منها أقر بقبض المرقوم 
لمدعي علیه المذكور الى المتوفى فطلبت البینة من ا الرجلین ممضي بإمضاء المرقوم ومختوم بختم

أفندي وع .ش(الموما الیه في حال حیاته على الحوالة المشروح وسئل عن أسماء الشهود فقال هم
فاحضر شهوده المومى إلیه .وال شاهد غیرهم هذه جوابي).ود  أفندي و ط بن ص وج.و خ افندي

ة احدى وعشرین وثالثمائة سلم وبعد االستشهاد شهد قائال ان في أواخر شهر مایس الواقع سن)ش(
   ).١٧() ض.ي(الى )خ.أ(المدعى علیه المرقوم 

) السلیمة(یتضح مما تقدم أوالان الحوالة كانت قد استوفت الشروط القانونیة المعتمدة الصحیحة   
 للتأكید على وصول الحوالة كان المستلم یرسل ببرقیة تلغراف الى المرسل یخبره باستالم الحوالة

  . لغرافین تحرران بخط یده ومختومین بإمضائه وختمهكون الت
أوضحت مدى المالبسات  هذه الوثیقة كونها في ضوء ما تقدم یتبین لنا مدى أهمیة ودقة

بطریق األمانة عند خضر عبد القادر  كان قد وضع مائة لیرة) ح.ي(إذ ان المتوفى  التي حصلت
بأداء األمانة ) احمد خیري( ا یطلب من المدعى علیهاالربیلي إال ان المدعي الوكیل المنصب شرع

 أنكر ،)احمد خیري( وهي المائة لیرة وتسلیمها للوارثة أم وأب المتوفى وعند سؤال المدعى علیه
لیرة وكانت  )عشرین-٢٠(ب قد أحالة إلي) ح . ي(وأجاب قائال ان المتوفى  خ االربیللي،(إحالة 

 إلیه في حیاته وبحضور شهود ثم بعد وفاته أمرني ان ادفع بموجب تلغرافیة ودفعتها بین دفعتین
لیرة عثمانیة فقط الى الحكومة بقصد األمانة لكنه أنكر الزیادة وبین ان كل  )إحدى وسبعین-٧١(

 ٢٤دفعة من العشرین لیرة هي عشر لیرات وبین تاریخ دفع الحوالة األولى بتاریخ
م وبان ١٩٠٥/ ه١٣٢١ حزیران ٧فعها بتاریخ م والحوالة الثانیة كان قد د١٩٠٣/ه١٣٢١مایس

الثانیة وبحضور  المتوفى لما قبض العشر لیرات األولى كان قد دونها في ذیل التلغراف وكذلك
الشهود وكانت محررة بإمضائه وختمه واعید الجواب على المدعى علیه مال حسین فأنكر تسلیم 

الى المتوفى على الوجه المشروح وانكر العشرین لیرة بطریق الحوالة )احمد خضر(المدعى علیه 
كون التلغرافین تحرر بخطه وممضیین ومختومین بإمضائه وختمه وأنكر االعتراف بذلك وبعد 
إظهار المدعى علیه التلغرافین المذكورین وبعد مطابقة مضمونها، وبأن كال من الشرحین ممضي 

، سلم المدعى )ثمانیة أشهر–٨(منذ بإمضائه وبعد حضور الشهود ادلى بشهادتهما بمطابقتها بان 
عشر لیرات الى المتوفى وهي التي قام بتحویلها الى خضر عبد القادر االربیلي وفي ) خ.ا( علیه

ومنع الوصي المنصوب من طرف الشرع الشریف بعد  النهایة ان المدعى علیه كان قد سلم الحوالة
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 وان من عیوب الحواالت .بذمته أي حقالتعرض للمدعى علیه وانه كان قد سلم الحوالة ولم یبقى 
  ان إیلیا بن رفو قد اخذ من التجار أوراق نقدیة وأحالهم بها الى خوجه بن یامن بن شوشة

التي تشیر الى طبیعة التعامل بالحواالت  ولعل من أوضح الوثائق الرسمیة:  النموذج الثاني- ٢
 من ملة ،ي بن بطرس ادمومنصور أفند(إذ ان الوكیل المسجل الشرعي  م١٩٠٦/ه١٣٢٤لعام

من ) ج.الحاج س.ج.د(الكلدان من تبعة الدولة العلیة العثمانیة من سكان محلة جامع الكبیرعن
من سكان محلة عمو البقال الوكیل والمأذون في ) ج.ج بن الحاج س.د(محالت مدینة الموصل عن

بموجب الحجة ٕالخصوص اآلتي ذكره على الدعوى والطلب واألخذ والقبض وایصال المقبوض 
 م الممضاة والمختومة بإمضاء وختم ١٩٠٥/ه١٣٢٣ جمادي األول ٢٩الشرعیة المؤرخة في 

التصنیع والتزویر الموقعة  ثابت والیة بغداد صاحب الفضیلة أبو بكر حلمي افف الخالیة عن ثوابت
ن بن ألصولها المختومة بموجبها من غیر حاجة إ ثبات مضمونها الكائنة وكالة عن خواجه یام

موش شاشة من ملة الیهود من تبعة الدولة المشار إلیها ومن أهالي محلة بغداد واحضر معه سید 
إبراهیم بن سید ججو من سكان محلة باب المسجد الوكیل المسجل الشرعي في الخصوص األتي 

 یهامن تبعیة الدولة المشار إل الكلداني) ج بنت ب(ذكره على الخصومة والدفع عن المرأة الشرعي 
من ساكنات محلة میاسة من محالت الموصل األصلیة بنفسها والوصیة بالنصب الشرعي عن 

السریاني الكاثولیكي من تبعیة الدولة ) أ بن ر(أوالد) ج(وابن زوجها) ع و ف(الصغار أبنیها 
ال بالوكالة على المذكور سید إبراهیم بحسب وكالته قائ) منصور أفندي(المشار إلیها وادعى المرقوم 

في حیاته وصحته كان قد اخذ في الموصل من التجار األتي ذكرهم ) أ بن ر(ان المتوفى 
 - ٣٠٠(مائة وثالثة عشر ألف و-١١٣٠٠٠(لیرة عثمانیة وهي عبارة عن )  الف ومائة-١١٠٠(

ه ١٣١٩ذي الحجة ٢٢في )  مائة وثالثة قروش-١٠٣( ب)٢٠( بحساب كل لیرة)١٩(ثالثمائة قرش
وأحالهم بها على الموكل المرقم خواجه یامن بن موش شاشه لیدفعها في  ه١٣٢١الى ربیع اآلخر 

بغداد الى معاملیهم المحال لهم األتي ذكرها بموجب إحدى وأربعین ورقة حوالة ممضاة ومختومة 
  األتي ذكره  و تفضیل الحوائل على الوجه)أ( بإمضاء وختم المرقوم

  وصحته وصحة التحریري الكائنة بمطابقةفي حیاته) أ(وبمقتضى أمر المتوفى المرقوم 
أوراق حوائله دفع المرقوم خواجه یامن جمیع المبالغ المذكورة الى المحال لهم والسالف ذكرهم وبقیت 

وحررها في دفاتره واقر بها بخصوص شهوده كان المرقوم ) أ(دینا للمرقوم خواجه في ذمة المرقوم 
 - ١٧٠(و ) خمسة وسبعین ألف قرش- ٧٥٠٠٠(غ بموجب دفعات متعددة من المبال خواجه یاس

بعد كل حساب في )٢٠(بارة )  ثالثین-٣٠(و)  مائة وسبعین قرش-١٧٠(و) مائة وسبعین ألف قرش
) وتسعة مائة وتسعة وعشرین قرش-٩٢٩(و) ثمانیة وثالثین الف قرش-٣٨٠٠٠(ذمته منها 

أ (ه المحرر وكان المرقوم قرش على الوج)مائة وثالثة - ١٠٣بحساب كل لیرا )عشر بارات -١٠(و
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رهنا في مقابل )كاغد سیفاره(صندوقا )  احد وعشرین- ٢١(قد وضع عند المرقوم هواجه)بن ر
  غرش من المبلغ الباقي المذكور وقبل اإلیفاء توفي المرقوم )  سبعة آالف وثالثمائة -٧٣٠٠(
ــــه المرقومــــة  )بــــن ر ا( ــــصغار المرقــــومین  )ج(وانحــــصرت فــــي زوجت ــــه ال فوضــــعت ) ج.ف.ع(وأبنائ

ســید (باإلحالـة والوصــایة یـدها علــى تركتـه فاطلــب بحـسب وكــالتي تنبیـه الوكیــل المرقـوم )ج(المرقومـة 
ــــه المرقومــــة  إبــــراهیم باإلضــــافة ثمانیــــة -٣٨٩٢٩(بحــــسب إحالتهــــا ووصــــایتها بــــأداء ) ج(الــــى موكلت

ّالـــي ) الثـــة بحـــساب اللیـــرة بمائـــة وث) وعـــشر بـــارات -١٠(و)وثالثـــین ألـــف وتـــسعمائة وتـــسع وعـــشرین
صــندوقا )اإلحــدى وعــشرین (ألجــل الموكــل المرقــوم هواجــه یــامن حتــى أرد بعــد ذلــك بحــسب وكــالتي 

  .الوصیة المذكورة)ج(ّكاغد الرهن المذكور إلي ألجل موكلته األصیلة 
وعند سؤال المدعى علیه الوكیل المرقوم سید إبراهیم اقر بوضع ید موكلته المرقومة بحسب احالتها 

الشایعة التي هي حصة الثلثان من الدار المعلومة ) أ(ا على حصة زوجها المتوفى ووصالیته
المشتمالت والحدودالواقعة من محلة میاسة المذكورة لكنه أنكر وضع یدها على أزید من ذلك من 

بالمبلغ المذكور على المرقوم خواجه )أ(وأنكر أیضا إحالة المتوفى المرقوم ) أ(تركة المتوفى المرقوم 
ورقات حوائل بها أمره ایاه أن یدفعها الى المحال لهم المذكورة وانكر للموكل  ٕامن واعطائه إمضائهی

الكاغد السیفاره عند  صندوقا)  االحدى وعشرین-٢١(ْالمرقوم خواجه في ذمته شي واقر بوضع 
تنبیه  يبحسب وكالت وقال انه كان قد وضعه عنده لیبیعه ألجله فأطلب المرقوم خواجه وانكر الرهن

صندوقا ) االحدى وعشرین  _٢١(باإلضافة الى موكله المذكور خواجه برد  المدعي منصور
  .)٢٢(كان هذا جواب سید ابراهیم  بحسب احالتها ووصایتها) ج(ّالسیفارة الي ألجل موكلتي المذكورة 

لتي  الذي یوضح عدد الحواالت ا،في ضوء معطیات القضیة المذكورة یمكن وضع الجدول التالي
  اخذها ایلیا بن رفو من التجار المدرجه أسماؤهم 

  .)٢٤(من التجار المدرجة أسماؤهم ) ٢٣(الجدول یوضح عدد الحواالت التي أخذها إیلیا
  الحواالت التي أخذها من التجار  عدد اللیرات

حجة  ذي ال٢عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة في  أخذها إیلیا في الموصل من روفائیل قلیان شاول  ٦٠
  م١٩٠١/ه١٣١٩

محرم سنة ٢١مؤرخة في أخذها من كیسو لیدفعها عنه في بغداد الى سلیم كیسو بموجب ورقة حوالة  ٢٥
    م١٩٠٢/ ه١٣٢٠

 أخذها في الموصل حمودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة  ٢٠
   م ١٩٠٢/ه١٣٢٠ صفر سنة ٤في

 ورقة حوالة مؤرخة ودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجبأخذها في الموصل حم  ٣٠
   م ١٩٠٢  /ه١٣٢٠ صفر سنة ٤في

١٣٥    
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 ورقة حوالة مؤرخة جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب أخذها في الموصل من  ١٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ صفر سنة ١٩في

 نه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخةجودي دنو لیدفعها ع أخذها في الموصل من  ٥٥
  م١٩٠٢/ه ١٣٢٠صفر سنة ٢٦في

 جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة أخذها في الموصل من  ١٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ربیع االول سنة ٢٥في

  عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخةجودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول أخذها في الموصل من  ٥٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٨في 

 جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة أخذها في الموصل من  ٢٥
  م١٩٠٢/ه ١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٢٣في

٢٨٥    
 یف جلبي دباغلیدفعها عنه في بغداد الى شر عبداهللا بن عبوش أخذها في الموصل من  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٢٣ورقة حوالة مؤرخة في  بموجب
 یوسف لید فعها عنه في بغداد الى عمر بن محمد بموجب  أخذها في الموصل من  ٢٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي االخر١ورقة حوالة مؤرخة في 
ورقة  بموجب اجودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزر أخذها في الموصل من  ٤٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي االخر١٤حوالة مؤرخة في 
  نقلیكول   ٣٦٥
بموجب   أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد هوجه شعشوع  ٥٠

    م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي األول٢١حوالة مؤرخة في  بوورقة
ورقة حوالة مؤرخة في  عزرا بموجب أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول   ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠رجب سنة ٢٥
ورقة   أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا بموجب  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  شعبان٣ حوالة مؤرخة في
ورقة  بموجب  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   رمضان٤ حوالة مؤرخة في
ورقة  بموجب  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا  ١٠

  م ١٩٠٢/ ه١٣٢٠سنة   رمضان٤ حوالة مؤرخة في
ورقة  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا بموجب  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان٢٥حوالة مؤرخة في 
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 وعقراوي بموجب ورقة أخذها في الموصل فتوحي لیدفعها عنه في بغداد الى شكر     ١٥
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان رمضان٢٨حوالة مؤرخة في 

٣٠    
لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب   أخذها في الموصل من جودي دنو   ١٥

  م ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان٣٠ورقة حوالة مؤرخة في 
بموجب   لیدفعها عنه في بغداد الى عزیز بیثون ها في الموصل من حنا سرسم أخذ   ٢٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   شوال١٦حوالة مؤرخة في  ورقة
    لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا   أخذها في الموصل من جودي دنو ٢٠  ٢٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   ذي العقدة٢حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة
 بموجب ورقة الموصل فتوحي لیدفعها عنه في بغداد الى عمر بن محمد اخذها في    ٢٠

  ١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   ذي العقدة٤حوالة مؤرخة في 
 بموجب  لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا  أخذها في الموصل من جودي دنو   ١٥

  ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة١١حوالة مؤرخة في ورقة
  اخذها   ٦٢٥
ىشكر وعقراوي  وصل من حاجو قصیر لیدفعها عنه في بغداد الىأخذها في الم  ١٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة٢٠حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
وعقراوي  الى شكر لیدفعها عنه في بغداد سرسم أخذها في الموصل من جرجیس  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   ذي العقدة٢٨حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة  لیدفعها عنه في بغداد جوديأخذها في الموصل   ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة٢٨مؤرخة في
الى محمد واحمد حاج  لیدفعها عنه في بغداد محو أخذها في الموصل من فتوحي  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ذي العقدة سنة ٢٨حوالة مؤرخة في حسن قنبر بموجب ورقة
  الى شاول عزرا ل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغدادأخذها أخذها في الموص  ٣٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   ذي الحجة١٣حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
٧٣٠    
الى رشید الحاج حسین  أخذها في الموصل من داود جلبي دباغ لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  م ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  محرم٢حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة كاظم
الى عمر بن محمد بموجب  لموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغدادأخذها في ا  ٥٤

  م١٩٠٣/ه١٣٢١سنة  محرم٩حوالة مؤرخة في  ورقة
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حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة أخذها في الموصل من دنو لیدفعها عنه في بغداد  ١٠
  م١٩٠٣/ه١٣٢١سنة  محرم١٧مؤرخة في 

 الى شكر وعقراوي  عنه في بغدادلیدفعها أخذها في الموصل من جرجیس سرسم  ٢٥
  ١٩٠٣/ه١٣٢١ سنة  صفر١٤حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة

حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة أخذها في الموصل من دنو لیدفعها عنه في بغداد  ١٠
  ١٩٠٣/ه١٣٢١سنة   صفر١٤مؤرخة في 

٨٧٩    
بن محمد بموجب الى عمر  أخذها في الموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  ١٩٠٣/ه١٣٢١صفر سنة ١٤حوالة مؤرخة في  ورقة
الى عزیز  لیدفعها عنهما في بغداد أخذها في الموصل من نعوم سرسم وروز سرسم  ٧٥

  ١٩٠٣/ه١٣٢١سنة   ربیع األول٥حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة بیثون
   شاول عزرافي الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى أخذها أخذها  ٢٥

      ١٩٠٣/ه ١٣٢١ ربیع األول سنة ٦حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
الى حاج محمد بن خیر  أخذها في الموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  ١٩٠٣/ه١٣٢١ ربیع االول سنة ٥حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة
 بموجب  اول عزراالى ش في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد أخذها  ٢١

  ١٩٠٣/ه١٣٢١ ربیع األول سنة ٥حوالة مؤرخة في ورقة
١١٠٠    

ان من الجوانب السلبیة في التعامل بالحواالت ان الحوالة كانت قائمة بین طرفین بین الدائن 
 ففي ،والمدین أو الكفیل أو صاحب الدین إال أن زوجة المتوفى طمعت بالحوالة بعد وفاة زوجها 

ًتضح ان الزوجة، لم تكن مرسلة للحوالة أو مستلمة لها وبناءا على ذلك خرجت هذه القضیة ی
  .مسألة حوالة مالیة الى قضیة ارث القضیة من كونها

صندوقا الرهن عند خوجة فهناك غموض حول ) إحدى وعشرین-٢١(أما فیما یتعلق ب   
ل وفاة إیلیا في حیاته كانت رهنا عنده قب إذ یدعي خوجه بان هذا الصنادیق.مصیر هذا الصنادیق

هناك عدة  .صندوق كانت للبیع) ٢١(ادعت خالف ذلك وذكرت قائلة ان وصحته إال ان الزوجة
  .في هذه القضیة مآخذ علي ما اتجهت إلیه المحكمة الشرعیة

كان على المحكمة الشرعیة العثمانیة إدخال السیدة جمیلة كشخص ثالث في موضوع الدعوى - ١
وفي  ٕها ادعت بان الصنادیق لیست على سبیل الرهن وانما على سبیل البیعواالستفسار منها وأن
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هذین األمرین حكمین مختلفین ومن ثم على المحكمة إصدار قرارها بعد الوقوف على حقیقة األمر 
  .لیكون قرارها أكثر تحقیقا للعدالة المنشودة

خواجة وبین ایلیا والمدین   ان المحكمة الشرعیة لم توضح طبیعة العالقة بین الكفیل الضامن- ٢
زوجة (على الوارثة  فكان من الواجب ان یرجع الكفیل الضامن بما أداه من مبلغ مالي،بالحوالة

  ).المتوفى ایلیا
جدي  كان من المفروض على القاضي العثماني التحري والتدقیق بهذه القضیة بشكل أكثر- ٣

ذلك وصوال الى حقیقة طبیعة هذه العالقة لمعرفة طبیعة العالقة مابین األطراف موضوع الدعوى و
ْهل هي عالقة صداقة أم كفالة أم عالقة تجاریة یتكفل الناس مقابل شي لم نعثر علیه أم ماذا 

  .وذلك وصوال الى الحقیقة
 ان القضاء العثماني لم یبت في هذه القضیة ولم یتوصل الى حل أمر هذا الرجل والوصیة - ٤

السبب في ذلك ان   بحق زوجها ألنها أنكرت حق الكفیل، وربما نعلللم تف) الزوجة (على التركة 
الزوجة قد استأثرت بالحوالة التي وصلت الى زوجها المتوفى واعتبرتها من أمواله وهي أحق بها 

والقضاء العثماني لم یبت ذلك الكفیل وبقیت الدین في ذمة زوجها  لم یمتلك ما یثبت حقه...من
  .المتوفى 

٣-    
من سكان المحلة ) ي بن سید أ (من سكان محلة القنطرة على ) ص بن سید م(ادعى سید"

منذ عشرین سنة انحصرت ورثته في أبنائه ) م .ع(الحاج  المذكورة قائال انه لما توفي جدي ألبي
خمسة -١٥منذ  ثم بعد ذلك توفي المرقوم م)  و خ و اسوف م و أ و م وسید أ وع(وبناته الكبار 

وفي ابنه الكبیر وهو أنا ثم بعد ذلك )أفندي.ر بنت ع( عشرة سنة وانحصرت ورثته في زوجته 
توفي المرقوم م منذ سنة وانحصرت في إخوته وأخواته ألبویهما المرقومین سید أحمد وع وف وخ 

وفي بناته  نة وانحصرت وراثته في ابنه وهو المرقوم يثم بعد ذلك توفي المرقوم سید أ منذ س وأس
عند وفاته خمسة سندات تحویل من ) م .ع(الكبار عزیزة وحیاة ونجو وترك المتوفى المرقوم الحاج

سهام طریق الحریر الشرقي في كل سند بخمس لیرات ونصف عثمانیة البالغة قیمتها من حیث 
وقد وضع  نه بحكم المناسخة الى الورثة المرقومینالمجموع سبعة وعشرین لیرة ونصف فانتقلت م

یده على السندات المذكورة فاطلب تنبیهه ببیعها إذ حصتي التي هي عبارة عن ) ي(المرقوم 
 بمائة - ١٣٧(ٕخمسمائة واحدى وخمسین قرشا وسبع عشر بارة رایجة بالموصل بحساب كل لیرة

اقر بالوراثة المذكورة )ي(مدعي علیهغرشا ونصف وتسلیمها إلي فلما سئل ال) وسبعة وثالثین
وجودها عندي كلیا فطلبت البینة من المدعي المرقوم على دعواه بوضع ید المدعي علیه المذكور 
 على السندات المذكورة فعجز عن اتیان البینة قائال البینة على ذلك ورغبت الى یمینه هذا جوابي
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بعدم )ص(شرعي فنبه المدعى المذكور سید یمینا على الوجه ال) ي(فحلف المدعي علیه المرقوم 
/ ه١٣٢٤ محرم ١٥التعرض للمدعي علیه المذكور بغیر بینة في الخصوص المذكور في 

  ) ٢٥(" م١٩٠٦
سید ص (یتضح من استقراء مضمون الوثیقة ان الحواالت كانت تورث بدلیل ان المدعي 

بخصوص )ي بن سید ا(عمه من سكان محلة القنطرة قد رفع دعوى قضائیة على ابن ) بن سید م
كأسهم من  بصفة حواالت) خمس سندات(ترك عند وفاته). م.ع(تركة جده ألبیه إذ ان جده الحاج 

 والبالغة قیمتها إجماال ،ونصف عثمانیة وفي كل سنة خمس لیرات التجاري طریق حریر الشرقي
 إذ طلب المدعي ،ورثةكأسهم الى ال  فانتقلت عائدیه الحواالت،سبعة وعشرین لیرة ونصف عثمانیة

قرش  )٥٥١( إذ كانت حصته فیها،حصته من التركة من خالل بیع الحواالت التجاریة سید صالح
بصیغة  وهي الخمس سندات(بارة،إال ان المدعى علیه یاسین اقر بوضع یده على التركة )١٧(و

ى المحكمة قاطعة على دعواه وفي مثل هذه الحاالت كان عل دون بینة شخصیة) حواالت تجاریة
ذلك الیمین  الى الیمین الشرعیة الحاسمة للدعوى وأقرت ًالشرعیة ان تتخذ إجراء لحسم األمر فلجأت

  . بعدم التعرض له و طالب المدعى علیه من المدعي سید صالح
  تستخدم الحواالت في إیفاء ما بذمته الرجال الى زوجاتهم في المهر تناولت

على ) ع(م قضیة رفع دعوى من قبل الزوجة ١٩١١/ه١٣٢٩ الشرعیة لعام سجالت المحكمة
فیما یتعلق ببقیة مهرها المعجل وعن دعوة مهرها المؤجل ) ف بن س (زوجها الموما إلیه الحاج 

فقبلت الصلح وأحالني بالعشرین   لیرة٣٥وسائر الدعاوى المتعلقة بحقوقها الزوجیة وعلى بدل قدره 
ع بنت م ( حضرت الموكلة المرقومة:ر عن المجلس كما في النموذج اآلتيلیرة على أخي الحاض

من أهالي قریة الرشیدیة )د ح بن ي(ابنا )ي( و)ع (و إمام قریة الشریخان)ع بن ج (وعرفها )ص 
ف بن (والحاج ) ع بنت م ص (والمدعي علیه المرقومان)ع( وعرض علیهما الیمین ثم حضر المال

من أهالي قریة ) ع بن ج(ف الرجلین العارفین لذاتهما بالمعرفة الشرعیةالمعرفین بتعری) أ بن س 
بالطوع ) ع(وقررت المرقومة  من أهالي قریة الرشیدیة)د ح بن ي(ابنا )ي( و)ع (الشریخان و

قد صالحني عن دعواي عن بقیة ) ف بن أ بن س ( والرضا قائلة ان زوجي الموما إلیه الحاج
وعن دعوى أشیائها المدعى بها وعن سائر دعاویها  المؤجلوعن دعوى مهري  مهري المعجل

لیرة عثمانیة فقبلت الصلح ) خمسة وثالثون-٣٥(المتعلقة بحقوقها الزوجیة وغیرها على بدل قدره 
 ع(لیرة من بدل الصلح المذكور على أخي الحاضر عن المجلس )بعشرین - ٢٠(المذكور وأحالتني 

من العشرین  إلي )ع بن م ص(ى ان یدفعها عن المرقوم من أهالي قریة الرشیدیة عل) بن م ص
بموجب إعالم نظامي استحصلته من ) ف بن أ بن س ( لیرة الثابتة في ذمته لزوجي المرقوم الحاج

الحوالة ولم یبق أغراض ) بن م ص ع(واحد مني ومن أخي المرقوم  محكمة الحقوق فقبل كل
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من جمیع الدعاوى والمطالبة فقبل )ع(خي المرقوم حق وال بعضه وأبرأ ذمة أ) ع بن م ص(المرقوم 
وأبرات ذمته مما عدا الخمس عشرة لیرة من جمیع ) الخمسة عشرة لیرة - ١٥(اإلبراء وبقیت 

الدعاوى باإلبراء العام فقبل اإلبراء وتعهدت له باإلطاعة إلیه واالنقیاد ألمره والسكنى معه منذ اآلن 
  هذه.ة وابرأ ذمتي من دعوى األشیاء ادعاها فقبلت اإلبراءوعلى إنني ان لم أكن أطعه أكن ناشر

  .وتقدیري و تعهدي قراري
على  واقر بإحالتها المشروح شفاها في جمیع تقریرها) ف بن أ بن س ( فصدقها المرقوم الحاج

حق وال بعض )ع(بالعشرین لیرة الكائنة في ذمته وبأنه لم یبق له في ذمة المرقوم )ع(أخیها المرقوم 
العام فقبل اإلبراء واقر أیضا المرقوم  والمطالبة باإلبراء من جمیع الدعاوي)ع( وابرأ ذمة المرقوم حق

ببقاء الخمسة عشر ة لیرة من بدل الصلح المذكور في ذمته لزوجته ) ف بن أ بن س ( الحاج
ٕادامة وحسن معاشرتها و والى استدعائه عند الطلب وتعهد باإلنفاق علیها)ع بنت م ص (المرقومة 
فصدقها الحاضر ).س. ف بن أ بن( ٕهذا إقراري وتقدیري وصلحي وابرائي وقبولي الحاج الزوجیة
 ذي ٣في ) بن م ص ع(في تقریرهما وقبل الحوالة واإلبراء هذا تصدیقي )ع بن م ص(المذكور
  ) ٢٦(م ١٩١١/ه١٣٢٩الحجة 

واج الذي یتعلق بالمهور تحدث بین األز هذا الموضوع الحواالت استفاد في حل المشاكل التي- ١
فعل سبیل المثال هناك دعوى أقیمت من احد األزواج على اخو زوجته بان یحتجز الزوجة إال ان 
الزوجة ادعت على زوجها لم یسدد لها بقیة مهرها المعجل والمؤجل وبعد النظر في الدعوى اتفاقا 

س وكان وكیال لها فاخذ باعتبار أخوها الحاضر عن المجل) ٣٥(على ان یدفع لها مبلغ قدره 
من  المحكمة الشرعیة وابرأ ذمته وبقي للزوجة الحوالة وأعطاها ألخته بموجب قرار وموافقة من

  .لیرة دینا في ذمة زوجها) ١٥(المهر
المحتجز لها (یبدو ان القضیة تتعلق بدعوى نشوز أقامها الزوج على زوجته وأخیها الوكیل عنها - ٢
زوجها مهرا لم یؤده، لذلك طالبت بتسدیده وعندما وافق الزوج وحول الزوجة ادعت ان لها على ) 

 وهكذا كانت ،المبلغ ألخو الزوجة طلبت الزوجة إسقاط الدعوة على أخیها وعلیها وهي دعوة النشوز
  .الحواالت تستخدم لحسم دعاوى تتعلق بالخالفات الزوجیة

یتضح   بیت الزوجیة ولجأت الى األخإرسال الحوالة الى اخو الزوجة یدل على ان الزوجة تركت- ٣
، وبناءا على ذلك )ف (مع زوجها  قد قبلت الصلح )ع بنت مال ص(من قراءة الوثیقة أن الزوجة 

لیرة عثمانیة مدفوعة الى الزوجة بصفة حوالة مالیة )٢٠(قام الزوج باعتماد حوالة نقدیة قدرها
 یعود ربما الى دین كانت قد اقترضه عن طریق أخیها، و یبدو سبب اإلحالة مدفوعة الى الزوجة

  .فبقیت دینا في ذمة زوجها ،أما الخمسة عشر لیرة الباقیة.أخ الزوجة من زوج أخته
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   م قضیة أخرى وفحواها ١٩١٤/ه١٣٢٦وعرضت الوثیقة المؤرخة لعام
ًقیما على ، المنصوب من طرف الشرع ) بك.س(إدعاء مدیر أموال األیتام على المدعى علیه 

 ألجل المحافظة على حقوقهما )٢٧(الغائبین من أهالي قضاء ایزكول من ملحقات والیة خداوندكار
من أهالي القضاء المذكور حال كونه متقاعد في منطقة حمام  )س .م.ح( ًقائال لما توفي الحاج

جته وفي انحصرت وراثته في زو) كما ورد في الوثیقة(ساعات عن الموصل )٤(العلیل التي تبعد
أخیه ألبویه الغائبین عن البلد الكائنین في قضاء ایزكول بعد ان ترك تركة من النقود معلومة بیعت 

بعد إخراج المصارف الالزمة )بك.س(الموما الیه بمعرفة المدعى علیه الذي كان حاضرا انذاك
یه وهو عبارة قرشا مع العلم انه ترك نقدا مودعا عند المدعى عل)٢٠٥٠- وقدرها الفان وخمسین (

یده على )بك.س(خالصا وقد وضع المومى الیه)أربعین غرشا-٤٠(و) سبعة عشرة لیرة–١٧(عن 
أثمان التركة إال ان المدعي یطلب من المدعى علیه بتنبیه بأداء قیمة التركة المبیعة المذكورة 

الغائبین ألجل بحسب مأموریته على )جرجیس أفندي(والنقود الموجودة وتسلیمها للمدعي القیم السید
وعند مثول المدعى علیه أقر ببیع تركة المتوفى بمعرفته وبكون قیمتها بعد .إرسالها الى الوارثین

وعشر بارات وبوضع یده علیها ) ألفین وخمسین غرشا-٢٠٥٠(إخراج المصاریف المذكورة بلغت 
 دافعا قائال ان وبوجود سبعة عشرة لیرة وأربعین غرشا نقودا عنده للمتوفى الموما الیه وأجاب

في حیاته ومرضه لكنه كان في كمال عقله ووفور شعوره قبل  )س.م.ح.حاج( المتوفى الموما الیه
وفاته بسبع ساعات أوصى بان تحول تركته وداره الكائنة من أدرنه بعد وفاته الى النقود وتضم 

 ة الكائنة عند الحاجواالثنتین وعشرین لیر  بروسة)٢٨(بانق(على المائة وعشر لیرات الكائنة في 
وذات الثمانیة الفضة المودعة عندي فیعطى من )٢٩(والسبع عشرة لیرا والمجیدین )ج.ال.ج.م(

 بعد وفاته الى النقود وتضم على )٣٠(تحول تركته وداره الكائنة من أدرنه وبان....مجموعها للفقراء
 )ج.ال.ج.م(  الكائنة عند الحاجالمائة وعشر لیرات الكائنة في بانق بروسة واالثنتین وعشرین لیرة

والمجیدین وذات الثمانیة الفضة المودعة عندي فیعطى من مجموعها ) لیرا١٧-السبع عشرة(و
ونصب  ًمصرا على المعیانة بعد ذلك والثلث األخیر الى زوجته وأخیه إال انه توفى... للفقراء

 یة وأمأل المومى الیهوصیا على تنفیذ الوصیة في حضوره فقبل الوص) بك.س( المدعى علیه
 الیه الحاج  بخطه وذلك في حال حیاته المومى )بك.س(وكتبها الوصي المومى الیه ) س.م.ح(
بمدة خمس ساعات وبعد  قبل وفاته ووفور عقله في مرضه لكن في حال كمال شعوره )س.م.ح(

 إیصالهمصرا على ) س.م(الوصیة المذكورة بمدة خمس ساعات مات الوصي المومى الیه الحاج 
طلب  طلب من المدعي عدم التعرض له ونحن شاهدان في هذا الخصوص إال ان المدعى علیه

 .في خصوص الثلثین المومى الیه من التركة فسئل المدعى فأنكر الوصیة والوصایة المذكورة
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على دعواه بالوصیة والوصایة المذكورتین وسئل عن شهوده )بك.س( وطلبت من المدعي علیه
  .)٣١( وبعد االستشهاد شهدا كل واحد منهمفاحضر شهوده

یظهر من استقراء الوثیقة ان المتوفى الحاج حمدي مصطفى من أهالي ایزكول وكان    
الغائبین عن البلد علما أنهما من قضاء  آنذاك متقاعد، إذ توفي وانحصرت تركته في زوجته وأخیه

ائیا لرفع دعوى على المدعى علیه ایزكول الذین طالبوا من الوكیل المسجل الشرعي بتوكیله قض
 قد كلف المرقوم ،وتجدر اإلشارة الى ان المتوفي الحاج حمدي مصطفى). سلیمان بك(المرقوم 

والتي یبدو  قرش)٢٠٥٠( بعد إخراج المصاریف الالزمة وقدرها ،سلیمان بك بإدارة مصاریف التركة
 كان قد أعطى ،لحاج حمدي مصطفىفان المتوفي ا  وبنفس الوقت،أنها أنفقت على مراسیم العزاء

  . قرشا٤٠لیرة و١٧المدعى علیه سلیمان بك نقودا قدرها 
وقبل وفاة الحاج حمدي أوصى المدعي علیه سلیمان بك بان یقوم ببیع داره الكائنة في مدینة أدرنه 
وجعلها بشكل حواالت مالیة على ان یقوم المرقوم سلیمان بك بتوزیع السدس من مجموع التركة 

  .ى الفقراء والثلث للزوجة واألخعل
ومن هنا یتضح ان المرقوم الحاج حمدي أوصى بان تحول أثمان داره وتركته الموجودة في مدینة 

  .أدرنه الى حواالت مالیة 
كان المتوفى حمدي مصطفى قبل وفاته  ولكن كان على المحكمة الشرعیة ان تبین ما إذا

الن تصرفاته في هذه الحالة فیها كثیر من كان مریضا مرض موت وتوفى على هذا المرض 
المحابات وبالتالي یسري أي تصرف من تصرفات المریض مرض الموت یسري أحكام الوصیة في 

  .حدود الثلث
یثبت صحة انه كان   كان تأثیر مرض أو ما الذي،تصرفات قبل الموت یكون مشكوكا بها

وصیة ووقع، وما الذي یثبت صحة ادعاء سلیم عقلیا قبل الموت إذا كان هو سلیم صحیح ویكتب ال
الموكل على الوصیة ان الزوجة واألخ غائبین، وهما المعنیین في الورث الموضوع كان یثیر 
ًإشكاالت مما یضطر المعنیین بالحوالة سواء كان المحیل أو المحیل علیه الى عرض القضایا على 

  .المحاكم
ًلة سواء كان المحیل والمحال علیه الى عرض الموضوع فیه إشكاالت مما یضطر المعنین بالحوا

  .القضایا على المحاكم
 

 واتضح ان استخدام ذلك األسلوب له عیوب وأدى ، تم دراسة بعض أسالیب الحوالة واإلحالة- ١
   الى مشاكل كثیرة أثیرت في المحاكم الشرعیة

  .وغیرها من القضایا الشرعیة االت واإلرث والمهورتبین طبیعة أداء المحاكم المتعلقة بالحو- ٢
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  .تبین نوع العملة التي كانت متداولة في ذلك الوقت- ٣
  .عن طریق الرسائل البرید التلغرافیة بین انه تم تأكید الحواالت- ٤
  . التي كانت تنقل بین الموصل وبین بعض المدن توضح الدراسة حجم حركة األموال- ٥
على  وعلى نطاق واسع إال ان ما تم التوصل إلیه كان ت كان متعامل بهاان هذه الحواال  رغم- ٦

 نطاق ضیق اعتمد على ما وثق منها في سجالت المحكمة الشرعیة بسبب ما اشارته من مشاكل
  .والتي یتبین من خاللها ان نظام الحوالة كان مستخدما آنذاك

  وصل وبین بعض المدن توضح الدراسة جحم حركة األموال التي كانت تنقل بین الم- ٧
المحكمة  أفصحت هذه الدراسة عن مدى جدیة تلك القضایا من دعاوى ومرافعات قد رفعت امام- ٨

  .الشرعیة وأهمیتها وانعكاساتها على الحیاة االجتماعیة
 أن جل المشاكل التي تضمنتها سجالت المحكمة الشرعیة في مدینة الموصل أواخر العهد - ٩

  .اب اجتماعیة واقتصادیة بشكل واضحالعثماني تعود الى أسب
لألحكام  وفقا اتضح من خالل البحث ان نظام الحواالت كان معتمدا في المجتمع الموصلي-١٠

في عموم  السائد المرجع في االجتهاد الفقهي الذي كان یمثل المعتمدة والمعتبرة في الفقه الحنفي
  .الدولة العثمانیة
 

  .٤٣، ص)٢٠٠٨بیروت، (اللغة واألعالم، دار المشرق، لویس معلوف،المنجد في - ١
 محمد شكري جمیل العدوي، خصم األوراق التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة دراسة فقهیة - ٢

  .٩٢،ص )٢٠١٣(،١معاصرة،دار الفكر الجامعي،ط
ه، ١٤٢٨ظام في الفقه والن بن صالح بن محمد المقبل، االمتناع عن الوفاء باألوراق التجاریة  محمد- ٣

  .٦٧-٦٦ص 
  .٦٧ المصدر نفسه، ص- ٤
 موسوعة المعامالت اإلسالمیة: شبكة التربیة اإلسالمیة الشاملة على الرابط- ٥
1=id&16=book?html.5ba4index/moamalat/net.medharweb.3jid://http  
م، رسالة ١٩١٨- ١٨٣٩/ ه١٣٣٣-١٢٥٥غانم محمد علي، النظام المالي العثماني في العراق- ٦

  .١٨٥، ص )١٩٨٩جامعة الموصل،(كلیة اآلداب،)غیر منشورة (اجستیر
؛شذى فیصل رشو ألعبیدي،اإلدارة ١٠٣٤،ص )ت/قطر،د(، القسم الجغرافي،٣ لوریمر، دلیل الخلیج،ج- ٧

،كلیة )غیر منشورة (، رسالة ماجستیر ١٩١٨-١٩٠٨حادیین العثمانیة في الموصل في عهد االت
  . ١٢٨، ص)١٩٩٧جامعة الموصل، (اآلداب،

غیر منشورة (م رسالة ماجستیر١٨٧٩-١٨٣٤ سجى قحطان محمد علي، اإلدارة العثمانیة في الموصل - ٨
  .١٤٠، ص )٢٠٠٢جامعة الموصل،(،كلیة اآلداب،)
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-١٨٣٤فى الجوادي،أحوال الموصل االقتصادیة ؛غسان ولید مصط١٨٥ علي، المصدر السابق،ص- ٩
  .١٤٢،ص )٢٠٠٦جامعة الموصل،(، كلیة التربیة،)غیر منشورة(م دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر ١٩١٨

جمع فرنكات، ) فرنك ( وسویسرا وفي قاموس المعجم الوسیط) وبلجیكا(وحدة نقدیة في فرنسا :الفرنك -١٠
 على شبكة االنترنیت على الرابط ؛ قاموس المعاني.صرف مائة فرنك عملة

https:www.almaany.com هنري بندیه، رحلة الى كردستان في بالد مابین النهرین سنة -١١ 
؛الجوادي، المصدر ٨٢،ص )٢٠٠١اربیل،(، منشورات دار ناراس،١، ترجمة یوسف حبي، ط١٨٨٥

  .١٤٢السابق،ص 
یة واسعة مع الموصل منذ سبعینات القرن هي أقدم شركة بریطانیة تقیم عالقات تجار: شركة لنج -١٢

للمزید ...التاسع عشر، وخاصة بتجارة تصدیر المنتجات المحلیة للموصل من األصواف والجلود والعفص
زهیر علي احمد النحاس، تاریخ النشاط التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین :من التفاصیل ینظر

  .١٤٩، ص )١٩٩٥جامعة الموصل،( كلیة اآلداب، ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة١٩٣٩-١٩١٩
   الكسندر اداموف، والیة البصرة في ماضیها وحاضرها، ترجمة عن الروسیة هاشم صالح التكریتي،-١٣

،أمن القوافل بین البلدان ,حفیان رشید١٤٣-١٤٢؛الجوادي، المصدر السابق، ص١٤٧، ص ١٩٨٩
-١٨،ص ٢٧،السنة٨،المجلد )٢٠١٥باریس،( خیة،المغاربیة خالل العهد العثماني،مجلة كان التاری

  .org.ivsl.wwwالعلمیة العراقیة على الرابط  والبحث على موقع المكتبة االفتراضیة.٢٢
المرفوعة على القرب  یقع جوار الجسر الحدید الحالي متكون من مجموعة من الزوارق:  الجسر القدیم-١٤

بوشر العمل به سنة  ربط بین جانبي الموصل األیمن واألیسر ووج منذ العصور اإلسالمیة األولىوالذي ی
وهو (الطائي مقابلة شخصیة للباحثة مع الدكتور ذنون. م لغرض توسیع التجارة خارج مدینة الموصل١٨٥٤

وصل ،اللقب العلمي أستاذ دكتور، مدیر مركز دراسات الم١٩٥٩،موالید)مهتم بالشأن الموصلي
سجى قحطان محمد علي قبع، الموصل :وللمزید من التفاصیل حول هذا الجسر ینظر.٧/٦/٢٠١٨بتاریخ

، كلیة )غیر منشورة(،أطروحة دكتوراه )١٩١٨- ١٥١٦(في كتابات الرحالة في العهد العثماني 
  .١٨٣-١٨٠،ص )٢٠١٠جامعة الموصل،(اآلداب،

 مستلة" تجارة الموصل في اختالف العصور،؛سعید الدیوه جي،.٤٩ الجوادي،،المصدر السابق،ص-١٥
 ؛ زاهر سعد الدین شیت قاسم، والیة الموصل٢٧، )١٩٧٤السنة األولى، ( من نشرة غرفة تجارة الموصل،

 دراسة في أوضاعها االقتصادیة واالجتماعیة، رسالة ١٩١٨-١٩١٤أبان الحرب العالمیة األولى 
  . ٣٤، ص )٢٠٠١لموصل،جامعة ا(، كلیة التربیة،)غیر منشورة( ماجستیر

زهیر علي  ؛٢٨٨ حنا بطاطو، الطبقات االجتماعیة والحركات الثوریة في العراق الكتاب األول،ص -١٦
م،أطروحة دكتوراه ١٩٣٩- ١٩١٩احمد النحاس،تاریخ النشاط التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین 

  .١٥٨،ص )١٩٩٥،كلیة اآلداب،جامعة الموصل،)غیر منشورة(
،السجل .م.ش.م.سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل، وسنرمز لها بالرمز س -١٧
  .٩،ص ١٠م، نومرو ١٩٠٦/ه١٣٢١لسنة
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ویجمع ) م١٨٣٩- ١٨٠٨(نسبة إلى السلطان محمودالثاني)المحمودي(یسمى ب:  القرش-١٨
ین في الرائج یعادل تسع محامید ففي هذه السنة تعین السعر النقد)الرومي(وان القرش ) محامید(على
  بارة والقرش الرائج٤٠لما یساوي ) الصاغ(وعرف في العراق بقرش وغرش،ویسمى القرش لصحیح ...حجة

لما بعد العصور اإلسالمیة  ؛للمزید ینظر عباس العزاوي،تاریخ النقود العراقیة...  بارات١٠لما یساوي 
  .١٤٧،ص)١٩٥٨، بغداد(م، طبع شركة التجارة والطباعة الصالحیة،١٩١٧-١٣٣٥/م ١٢٥٨-هـ٦٥٦
عثمانلو -لیرة عثمانیة(من النقد الذهبي العثماني وقد وردت في السجالت على شكل :" اللیرة-١٩

قرش صاغ حسب سجل یعود إلى ١٠٣تارة واللیرة المجیدیة تارة أخرى وكانت اللیرة الذهبیة تعادل )لیراسي
... م١٨٧٥/هـ١٢٩٢ى سنة  قرشا رائجا حسب سجل یعود إل١٣٠م كما كانت تعادل ١٨٧٣/هـ١٢٩٠سنة

، مجلة "سجالت المحكمة الشرعیة بالموصل مصدرا لدراسة أسواقها في العهد العثماني"خلیل علي مراد،؛ "
 .١١،ص)٢٠٠٥جامعة الموصل،(،١٠دراسات موصلیة،العدد

  
 من القرش، وكان ١/٤٠ هي عملة فضیة عثمانیة كانت اصغر نقد عثماني، وكانت تساوي :البارة-٢٠

ویسمى أیضا القرش )الخالص(الصاغ أو (نقد فضي وحدة نقدیة أساسیة، وهو على نوعین األول القرش 
؛ ١٤٦العزاوي، المصدر السابق،ص ...  من الثاني١ر٢٥الرومي،والثاني هو القرش الرائج وكان یعادل 

  .١٠، ص.."سجالت المحكمة"مراد، 
  . ١٤٨م، نومرو ١٩٠٦ /ه١٣٢٤السجل، لسنة . م.ش.م.س-٢١
) ١١٠٠(لمال وبصیغة حواالت ومقدرهاالذي اخذ من التجار في الموصل مبالغ من ا هو الشخص -٢٢

لیرة عثمانیة واحالهم بها على الموكل خوجه لیدفعها في بغداد الى معاملیهم المحال لهم بموجب احدى 
  لیة یراجع للتفاصیل حول نشاطات هذا الشخص الما).أ(وأربعین ورقة حوالة ممضاة بإمضاء وختم المرقوم

  .الى سجل المحكمة الشرعیة الجدول من أعداد الباحثة استنادا-٢٣
  .، دون ترقیم الصفحة١١٨م نومرو ١٩٠٦ /ه١٣٢٤، لسنة .م.ش.م. س-٢٤
  .٥٣، ص ٧٦م، نومرو ١٩١١/ه١٣٢٩م، لسنة . ش.م.س-٢٥
 عثمانیة تضم كانت إیالة:ایالة) بالتركیة(ألویة و)٨(هي مركز مدینة بورصة وتشمل : خداوندكار-٢٦

، وتعني هدیة )بورصة ( ثمانیة سناجق سنجق خداوندكار٨أجزاء من تركیا الیوم والتقسیم اإلداري تقسم الى 
اهللا، أما في المعجم الموسوعي وهي مشتقة من كلمة خداوند الفارسیة التي تعني أمیر او صاحب السلطان 

عبد .وعي للمصطلحات العثمانیة،مراجعة دمراد األول وسمیت مدینة بورصة،سهیل صابان،المعجم الموس
؛موستراس، المعجم ٩٦، ص)٢٠٠٠الریاض، (الرازق محمد حسن بركات، مكتبة الملك فهد الوطنیة،

،ص )٢٠٠٢بیروت،(، دار أبن حزم،١الجغرافي لالمبرطوریة العثمانیة،ترجمة عصام محمد الشحادات، ط
  wiki/org.wikipedia.ar://https ؛ایالة خداونكار شكبة االنترنت على موقع الرابط٢٢
  http ll asmaa.orgرابط  عن التركیة بانقة وبانق محل الصرافة على موقع شبكة االنترنت على ال-٢٧
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وكانت )م١٨٦١-١٨٣٩(عملة فضیة باسم ألمجیدي نسبة إلى السلطان عبد المجید األول : المجیدي -٢٨
 قرشا ونصف مجیدي وربع مجیدي، خلیل علي ٢٠ات خمس فئات أیضا وهي ألمجیدي الذي یساوي ذ

  . ٢٥١،ص)١٩٩٢جامعة الموصل،(٤،موسوعة الموصل الحضاریة،المجلد "النظام المالي"مراد،
احدى مدن تركیا في اقلیم تراقیا وتقع اقصى الجهة الشمالیة الغربیة من الجزء )بالتركیة : ( ادرنه-٢٩
كیلومتر، )٧(وروبي للجمهوریة التركیة،بالقرب من حدود بلغاریا والیونان حیث تبعد عن حدود الیونان األ

م ١٣٦٢كیلومتر،وكان اسمها قبل العثمانیین ادریانوبل،وفتحها السلطان مراد األول سنة)٢٠(وعن بلغاریا 
  :،للمزید من التفاصیل ینظر)ادیرنا(وأسماها

   ..م، دون صفحة وترقیم١٩١٤/ه١٣٢٦لسنة  ،السجل.م.ش.م. س-٣٠
 ، ٢٠١١، مجلة كان التاریخیة، "هل تقلل الحواالت من تبعیة المعونة؟"كانجي كبودار و مكالن لو جوف، 

Kangni Kpodar and Maëlan Le Goff,"Do Remittances Reduce Aid Dependency?, 
"International Monetary Fund, October 2011,IMF Working Paper Authorized for 
distribution by Peter Allum, p.6. 
Provider: citeseer on the Iraqi veruaual sintific library on the url  
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، وتعود جذور تأسیسها إلى ما یقرب من ُتعد بلدیة الموصل من البلدیات العریقة في العراق
 خاللها الكثیر من الخدمات البلدیة المتواضعة السیما في فترة العهد القرن والنصف، قدمت

وبعد . العثماني وأسهمت قدر المستطاع في المحافظة على نظافة الموصل وتقدیم الخدمات للسكان
تطورت هذه البلدیة ) ١٩٥٨-١٩٢١(تأسیس الحكومة الوطنیة في العراق وظهور المملكة العراقیة 

  .  بقیت تعاني من نقص الموارد واألموال حتى بعد تأسیس النظام الجمهوريأكثر فأكثر، إال أنها
Municipal Services of Mosul Municipality 

(1966-1967) a Documentary Study 
Amer Bello Ismail: (a lecturer at Mosul Studies Centre). 
Abstract: 
     Mosul municipality is one of the oldest municipalities of Iraq, and it had 
opened almost a century and a half ago. In services sector, the municipality 
rendered a lot of municipal services, notably during the Ottoman era, and it 
contributed as much as possible in keeping the city clean, and providing 
services to the inhabitants. After the establishing of the Kingdom of Iraq 
(1921-1958) and forming the national government, this municipality had 
developed more and more. But it remained suffering from lack of resources 
and funds, until after the establishing of the republican régime. 

 
قبل ما یقرب تعد بلدیة الموصل من المؤسسات الخدمیة العریقة التي تأسست في الموصل 

من القرن ونصف، وقدمت خالل هذه الفترة الطویلة خدمات كثیرة للمدینة وأقضیتها ونواحیها 
من خالل اهتمامها بنظافة الموصل بحفاظها قدر المستطاع على بیئة صالحة للسكن والمعیشة، 

ًوتوابعها على الرغم من إمكاناتها المتواضعة جدا بالقیاس لحجم المهمة الهائلة الملقاة على كاهل 
موظفیها وعمالها، ومشاركتها لبقیة مؤسسات الموصل في كثیر من األعمال مثل المؤسسات 

  .ٕالصحیة واسالة المیاه وغیرها كثیر
                                         

)( جامعة الموصلمدرس، قسم الدراسات االدبیة والتوثیق، مركز دراسات الموصل ،. 
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ًرا ألهمیة هذه المؤسسة الخدمیة، فقد اهتم بكتابة تاریخها العدید من المؤرخین والكتاب نظ

) ١٩٨١-١٨٩١(في جامعة الموصل، أو بعض الكتاب من األهالي مثل احمد علي الصوفي 
الذي صدر بجزء أول عن مطبعة الجمهور في الموصل سنة ) تاریخ بلدیة الموصل(وكتابه الشهیر

بلدیة الموصل ورؤسائها ومدیروها وأعضاء (حث عبد الجبار محمد جرجیس ، وكتاب البا١٩٧٠
، وغیرها، وجاء بحثي هذا لیشكل حلقة في سلسلة من الدراسات )٢٠١٣- ١٨٦٩مجالسها اإلداریة 

التاریخیة لتوثیق تاریخ هذه المؤسسة، وكجزء متمم ومكمل ألعمال اآلخرین في مجال البحث في 
موصل وتوابعها، وللتعریف بالبلدیة على الرغم من عمرها الذي ناهز القرن التاریخ المحلي لمدینة ال

ًوالنصف، فكان ضروریا أن نعطي نبذة تاریخیة مقتضبة جدا عن تأسیس بلدیة الموصل والى فترة  ً
  ).١٩٦٧- ١٩٦٦(البحث 

ها تعود أهمیة بلدیة الموصل من الناحیة التاریخیة إلى كونها من أقدم بلدیات العراق، إذ أن
، ١٨٦٩في سنة ) ١٨٧٢-١٨٦٩(تأسست مع بلدیة بغداد في عهد الوالي العثماني مدحت باشا

وكانت مؤلفة من رئیس ومعاونه ومن مجلس  ،)١(والذي كان من دعاة اإلصالح في الدولة العثمانیة
یتألف من ستة أعضاء، ثالثة من المسلمین والثالثة اآلخرین یمثل كل واحد منهم الطائفة التي 

تمي إلیها، وكانت مدة العضویة في المجلس البلدي سنتان، وعند انتهاء المدة یجري انتخاب ثالثة ین
منهم بصورة دوریة، وعضویة المجلس البلدیة فخریة بدون راتب، ویجتمع المجلس مرتین في 
األسبوع برئاسة رئیس البلدیة أو الشخص الذي ینوب عنه، والشروط التي یجب أن تتوفر في 

المجلس هو أن یكون العضو قد بلغ سن العشرین، وان یتصف باالستقامة والخبرة في أعضاء 
 على تشكیل مجلس بلدي في ١٨٧٠، ونص قانون ادارة الوالیات العمومیة لسنة )٢(شؤون المدینة

 والذي أصبح یحكم ١٨٧٧ ، ثم صدر قانون البلدیات العثماني سنة )٣(كل والیة ولواء وقضاء
وتاله بعده قانون بلدیات الوالیات العثمانیة . )٤( البلدیة ووظائفها وسلطاتها المالیةانتخابات المجالس

  -: وتشكلت بلدیة الموصل من١٨٨٩لسنة 
ًشعبة الهندسة ویدیرها مهندس اختصاصي ویعاونه معمار مختص وعددا من الموظفین  -

 .وواجب هذه الشعبة تطبیق قانون األبنیة داخل المدینة وضواحیها
) قابلة(البلدیة ویدیرها طبیب مختص وجراح وصیدلي وملقح للجدري، ومولدة نسائیة طبابة  -

 .وواجباتها األشراف على الصحة العامة للمدینة
شعبة المحاسبة برئاسة المحاسب مع عدد من الكتبة وتنحصر مهامها بمتابعة األمور المالیة  -

 .للبلدیة
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 من الموظفین وواجباتها مكملة لواجبات شعبة التفتیش، وهي مؤلفة من رئیس المفتشین وعدد -
 .الشعب األخرى من حیث متابعتها للنظافة العامة ومراقبة المتجاوزین والمتالعبین باألسعار

مع عدد بسیط من الكتبة ومسؤولیاتهم تتعلق ) رئیس كتاب(اش كاتب بشعبة التحریر ویرأسها  -
 .)٥(ديبحفظ السجالت والكتب الرسمیة وتدوین جلسات المجلس البل

  :)٦(ومن رؤساء بلدیة الموصل في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین كما یلي
  المالحظات  فترة رئاسته  رئیس البلدیة  ت
    )١٨٧٣-١٨٦٩(  حسن بك آل محمد سعید باشا  ١
    )١٨٧٧-١٨٧٣(  یونس المفتي  ٢
   سنة واحدةىبق  )١٨٧٨-١٨٧٧(  یونس أفندي الفخري  ٣
    )١٨٨٣-١٨٧٨(  یونس الجلیلي  ٤
    )١٨٨٧-١٨٨٣(  سلیمان آل عبد الرحمن بك  ٥
    )١٨٩٢-١٨٨٧(  حسن أفندي العمري  ٦
طرد من منصبه بسبب   )١٨٩٥-١٨٩٢(  أمین أفندي النائب  ٧

  فساد مالي
    )١٨٩٨-١٨٩٥(   ألعبیديأفنديسلیمان   ٨
    )١٩٠٤-١٨٩٨(   آل قاسم أغا السعرتيأفنديسعید   ٩
    )١٩٠٨-١٩٠٤(  محمود بك آل شریف بك  ١٠
   رئاسة ثانیةمدة  )١٩١٢-١٩٠٨(  سعید أفندي آل قاسم أغا السعرتي  ١١
 اقل من سنة النتخابه ىبق  )١٩١٢(  صالح أفندي السعدي  ١٢

  نائب عن الموصل
   لمدة سنة ثم استقالىبق  )١٩١٣-١٩١٢(  الدباغجلبي سلیم   ١٣
ًكان والیا وشغل رئاسة   )١٩١٣(  سلیمان نظیف  ١٤

  البلدیة
  مرتین متتالیتین  )١٩١٨-١٩١٣(   أفندي المفتيأمین  ١٦
عین بدون انتخاب وأصبح   ١٩٢٠  محمد علي فاضل أفندي الحافظ  ١٧

ُوزیرا ثم فصل ً  
عین بدون انتخاب للمرة   )١٩٢٢-١٩٢٠(  أمین أفندي المفتي  ١٨

  الثالثة
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ة بنیت للبلدیة عمار) ١٩١٣(وفي عهد والي الموصل األدیب والشاعر سلیمان نظیف باشا 
وهي بنایة شبیهة للبنایات التي شیدت ) الجسر القدیم في منطقة المیدان(عند رأس جسر نینوى 

للبلدیات في بقیة والیات الدولة العثمانیة األخرى، وصممها البناؤن وفق طراز معماري جمیل لتبنى 
  .)٧(الموصلي، ووضع على واجهتها األمامیة ساعة جمیلة) الرخام(من الحالن 

وفرض االنتداب على العراق إلى ) ١٩٢٠- ١٩١٤(رة االحتالل البریطاني للعراق وخالل فت
ًاخذت البلدیات تبتعد شیئا فشیئا عن األنظمة البلدیة للدولة العثمانیة، فصدرت خالل ١٩٣٢سنة 

هذه الفترة العدید من القوانین المتعاقبة، ثم جرت عملیة شاملة الستبدال القانون العثماني القدیم 
ًین عراقیة جراء دمج القوانین المتعاقبة، ووضع القانون الجدید أمام الحكومة العراقیة مبكرا في بقوان

، وبموجب القانون الجدید أصبح في كل بلدیة مجلس بلدي منتخب، واحد أعضاء ١٩٣١سنة 
ُالمجلس یعین من قبل المتصرف، بموافقة وزارة الداخلیة، كمدیر للبلدیة ، وكان المجلس یرتب 

زانیته وفق تعلیمات تحددها الوزارة، التخاذ إجراءات ضروریة تخص المدینة منها االهتمام می
ٕبالصحة العامة والمرافق العامة بالمدینة، واصالح الطرق والجسور ضمن حدود البلدیة، وكذلك 
ًتوفیر اإلضاءة للشوارع والماء الصالح للشرب للسكان، إذا كان متوفرا، وتنظیم خدمة الحراس 

ٕلیلیین، وادارة دور األیتام واعانة الفقراء، وتوفیر التعلیم المسائي لالمیین، واإلنفاق على فرقة ال ٕ
وكانت میزانیات البلدیة یصوغها المتصرف بمساعدة  اإلطفاء والصحة والخدمات العامة األخرى،

تأكد من المجلس اإلداري للواء ثم تمرر للوزارة للمصادقة علیها، ألن من مهام المتصرف هو ال
اإلدارة الجیدة للبلدیات في لوائه وتعزیز تقدمها، والمجلس البلدي یقوم بتقدیم العدید من مقترحات 

، ١٩٢٩ووفق تنظیمات وزارة الداخلیة لشهر كانون األول . إنفاق لخطط المتصرف لغرض إقرارها
عندما ١٩٣٠ني  تشرین الثا٥أسست مدیریة عامة للبلدیات في وزارة الداخلیة، والتي بقت إلى 

ألغیت ألسباب اقتصادیة، ونجد أن عدد البلدیات في العراق اخذ باالزدیاد فمثال خالل المدة مابین 
 بان بلغ ١٩٣٠بلدیة في العراق، وارتفع هذا العدد سنة  ) ٧٣( كان هناك ١٩٢٠- ١٩١٩
  .)٨(بلدیة) ١٠٤(عددها

الموصل تعمل على فتح كانت بلدیة من قبل الجیش البریطاني وقبل احتالل الموصل    
متقاطعین بزاویة حادة، ولكن الشارعین لم یكمال وهما شارع نینوى وشارع النجفي ، وكانا شارعین 

وقد تطلب ، ١٩١٩سنة شق الشارعین  واكتمل في تلك الفترة، وبعد االحتالل استأنف العمل بهما
ٍشق الشارعین حصول البلدیة على قرض كبیر لإلنفاق على  األهالين وعلى تعویض  شق الطریقیٍ

وعلى الرغم من بقاء الجسر القدیم، شرعت البلدیة ببناء جسر . أراضیهمالشارعین عبر الذین یمر 
وفي تلعفر معاون الضابط السیاسي لدیه مجلس . جدید، وأصبحت المدینة نظیفة في تلك الفترة
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األخرى موجودة في دهوك والبلدیات . استشاري من األغوات المحلیین لمساعدته في شؤون البلدیة
  .)٩(وزاخو وتلكیف والعمل فیها یعتمد على معاون الضابط السیاسي

 تشرین الثاني سنة ٤وبعد دخول العراق في عصبة األمم كدولة مستقلة ذات سیادة في 
 وجاء ١٩٤٩رئاسة بلدیة الموصل إلى سنة ) ١٩٤٩-١٩٣٢(، تولى خیر الدین العمري ١٩٣٢

  -:البلدیات منهمبعده العدید من رؤساء 
  المالحظات  فترة الرئاسة  رئیس البلدیة  ت
  استقال من المنصب  )١٩٥١-١٩٤٩(  سالم نامق آل قاسم السعرتي  ١
  رئیس بلدیة بالوكالة  )١٩٥٢-١٩٥١(  نعمان ألجلیلي  ٢
  استقال من المنصب  )١٩٥٤-١٩٥٢(   توفیق الجلیليمحمود  ٣
    )١٩٥٨-١٩٥٤(  عبد اهللا نشأة آل شریف بك  ٤
    )١٩٦٣-١٩٥٨(  عبد اهللا صدیق المالح  ٥
    )١٩٦٨-١٩٦٣(  محسن الحبیطي  ٦

  .)١٠(١٩٦٨ إلى سنة ١٩٤٩جدول برؤساء بلدیة الموصل منذ سنة 
ًوخالل هذه المدة الطویلة جدا أنجزت الكثیر من المشاریع والخدمات التي ال یمكن أن تغطیها نبذه 

  :مختصرة عن تاریخ البلدیة منها
 .الطرق والشوارع الجدیدة، وتبلیط األزقة الضیقة داخل المدینة القدیمة بالقیرفتح الكثیر من  -
 .إنشاء األقسام البلدیة في بنایات حدیثة موزعة على المدینة -
حدیقة (إنشاء حدیقة الشهداء وكانت سابقا تسمى میدان فانشو، وتنظیم وتوسیع حدیقة الشعب  -

 .رع وتشجیر الشوارع سنویاوتنظیم حدائق وسطیة في الشوا) الجانب األیسر
 .توسیع مشروع الماء وتعمیمه على الدور -
ٕاألمر لدائرة طبیب البلدیة لمراقبة أعمال التنظیف واعطاء تقاریر عنها وتقوم محكمة جزاء البلدیة  -

 .بمعاقبة المخالفین
  .)١١(ًجعل الكهرباء تابع للبلدیة بعد أن كان تابعا لألهالي وغیر ذلك كثیر -

 
، كما انه یعد وباء الكولیرا من أكثر األمراض المعدیة التي دمرت البشریة في فترات طویلة

الضمة  (بسبب بكتیریا، عدوىطریق ال عن  وینتقل بین البشرمن أمراض الجهاز الهضمي
 في أرجاء العالم مع حركة ومنه انتشرلهند هو االموطن األصلي النتشار هذا الوباء ، و)الكولیریة
ًا، حة قلیال والمیاه الساحلیة غالبیمكن لهذه البكتیریا أن تعیش في بیئة األنهار المالو ،التجارة

 كل ٕ في المناطق التي ال تعالج فیها میاه المجاري وامدادات میاه الشرب وتصیبىالعدووتنتشر 



  )١٩٦٧-١٩٦٦(بعض الخدمات البلدیة لبلدیة الموصل بین العامین 

   
  

 )٨٦( 

 

ة، ومدة حضانة ال یمرضون مباشربه المصابون  ومعظم ، سواءحدمن األطفال والبالغین على 
انتقل الوباء أول مرة ) م١٨٩٠-١٨٥٢(وفي الفترة ما بین سنتي  . یوم١٤-٨ من ستمرالبكتیریا ت
فأخذهم الرعب من األعراض التي یصاحبها ) الوباء(ولم یكن للعراقیین عهد بهذا  .)١٢(إلى العراق
ا تبعنولو ت). هواء األصفر أو أبو زوعةال(ا أطلقوا علیه  لذ، ووالقيء الشدیدین واالصفراركاإلسهال 

، أي من تأریخ بدء االحتالل البریطاني للعراق ١٩١٤سیر مرض الكولیرا في العراق من عام 
 المرض انتشر أربع مرات في العراق وذلك في أن، نالحظ ١٩٥٨وحتى نهایة العهد الملكي عام 

 العراق بواسطة السفن إلى دخل الوباء ١٩١٧ففي عام . ١٩٣١و١٩٢٧و١٩٢١و١٩١٧األعوام 
 وقد أودى ،ران حتى نهایة شهر تشرین الثانيالبریطانیة القادمة من الهند واستمر من شهر حزی

 الوقائیة التي اتخذتها السلطات الصحیة لقوات اإلجراءاتبحیاة الكثیر من الناس على الرغم من 
ایاه قائد الحملة البریطانیة على بغداد الجنرال  وكان من جملة ضح،االحتالل في مكافحة الوباء
، أما الموصل فلم یصلها المرض إلى )١٣(١٩١٧ تشرین الثاني عام ١٨ستانلي مود الذي توفي في 

  .)١٤(١٨٢١سنة
واستمر وباء الكولیرا في االنتشار بالموصل وعلى فترات متقطعة إلى فترة الستینیات من 

طاقاتها من أجل مواجهة الوباء سواء باللقاحات أم بنشر القرن العشرین، وجندت الموصل كل 
الوعي الصحي لدى السكان، وهناك إجراءات قامت بها بلدیة الموصل لوحدها أو بالمشاركة مع 

  :دوائر الصحة في التصدي للوباء منها
 

ًنظرا الن النظافة تعد عامال حاسما ومكمال في القضاء ع   لى تفشي وباء الكولیرا، ومعرفة ًُ
 في (*) اصدر رئیس البلدیة، محسن الحبیطي المسؤولین في رئاسة بلدیة الموصل لهذا الشيء، لذا

 أوامر إلى جمیع مراقبي البلدیات یدعوهم فیها لمالحظة نظافة المدینة، ومضاعفة ١٩٦٦ آب ٢٨
، كما اجتمعت )١٥(ظافة المحالت العامةنفي مراقبة مع الموظفین الصحیین الجهود، والتعاون التام 

 نیسان ٢٩صباح السبت ) دیوان المحافظة حالیا(لجنة للتوعیة الصحیة في دیوان المتصرفیة 
 للتداول في أهمیة النظافة ودورها لمنع انتشار المرض، وكانت اللجنة آنذاك مؤلفة من ١٩٦٧

، )طبیب صحة المدینة(دي مهدي ، والدكتور سع)رئیس صحة لواء الموصل(الدكتور إبراهیم حبش
مدیر تربیة (، ونجیب الخفاف )طبیب مسؤول عن الكولیرا في الموصل(والدكتور محمد الیاسین 

عضو (، واحمد السنجري )معاون المتصرف لإلدارة المحلیة(، و عثمان الجلیلي )لواء الموصل
  : ، وبعد االجتماع قررت اللجنة ما یأتي)المجلس البلدي
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یضاحیة وتوجیهیة لالهتمام بالنظافة على أن تقوم رئاسة صحة اللواء بطبعها في طبع نشرات إ - ١
دینار من قبل اإلدارة ) ٢٥,٠٠٠(جمیع أنحاء اللواء وتوصي اللجنة بصرف كلفتها البالغة 

 .المحلیة
الطلب من مدیریة أوقاف الموصل حث خطباء الجوامع على إرشاد الناس للمحافظة على  - ٢

 .نظافة دورهم
از إلى رئاسة بلدیة الموصل لحث الناس على عدم رمي األوساخ والقمامة وترب المیاه اإلیع - ٣

القذرة في الطرقات ومراقبة ذلك واتخاذ اإلجراءات الصارمة لمعاقبة المخالفین وذلك بقطع 
تجهیز منازلهم ومحالتهم بالماء، على أن یعلن ذلك في الصحف المحلیة ویذاع بالمایكروفون 

 .والنشرات
لب من مدیریة التربیة في اللواء اإلیعاز إلى المعلمین في القرى واألریاف لحث الناس الط - ٤

والطالب على النظافة الشخصیة، والعامة، ومكافحة الذباب، وغلي الماء قبل شربه، وتكلیفهم 
 .١٩٦٧ أیار ٦بالمبادرة للذهاب إلى مراكز التلقیح والمباشرة بالحملة في 

 بتوجیه المراقبین الصحیین لمراقبة نظافة المطاعم والمقاهي تكلیف طبابة صحة المدینة - ٥
، أو )قماش خفیف شفاف(والمحالت العامة ومحالت بیع األطعمة وتغطیة المأكوالت بالشاش 

 . سلك مانع الذباب، وان یرافق المراقبین بعض األفراد من الجیش والشرطة
ساخ والقمامة والقاذورات ورمیها في تكلیف رئاسة بلدیة الموصل والبلدیات األخرى برفع األو - ٦

ها في ندفكحد أدنى ومن ثم حرقها أو   خارج المدینة أو القریةمترمناطق تبعد ستة كیلو 
 . التربة

 .تكلیف رئاسة البلدیة بإخراج الجاموس خارج حدود المدینة - ٧
 في  لردم جمیع المستنقعات داخل المدینة أواألخرىتكلیف رئاسة بلدیة الموصل والبلدیات  - ٨

  .)١٦(االقضیة والنواحي
 

ولما كان وباء الكولیرا ینتقل عبر الفواكه في المناطق المصابة بتفشي هذا الوباء كبغداد    
ًواربیل مثال، فكان لزاما على البلدیات في الموصل منع استیراد الفواكه من تلك  المناطق وبیعها في ً

أسواق الموصل، ولتحقیق هذا الهدف صدرت تعلیمات إلى كافة مأموري األقسام التابعین للبلدیات 
ُ إلى المراقبین البلدیین والموظفین الصحیین والمفارز المشكلة لهذا الغرض بتفتیش ابان یوعزو

 والعنب والتفاح والخوخ والعرموط األسواق فورا ومنع بیع الفواكه المستوردة من بغداد واربیل كالرطب
ٕوغیرها ووضع الید علیها وجلبها إلى دائرة صحة المدینة لغرض كشفها واتالفها فورا واحالة من  ٕ

  .)١٧(یقوم ببیعها إلى المحاكم المختصة



  )١٩٦٧-١٩٦٦(بعض الخدمات البلدیة لبلدیة الموصل بین العامین 

   
  

 )٨٨( 

 

 
ع ویكثر في والن وباء الكولیرا ینتقل إلى اإلنسان عن طریق البعوض والذباب الذي یتجم

محالت بیع المرطبات وعربات باعة المرطبات المتجولین السیما المكشوفة منها، لذلك اصدر 
 أوامر واجبة التنفیذ الفوري إلى كافة مأموري األقسام ١٩٦٦اب ٢٩رئیس بلدیة الموصل في 

 ناجیالبلدیة، لمنع كافة أنواع المرطبات من التداول في األسواق المحلیة، وكذلك منع بیع مع
بأنواعها، خوفا من انتشار الكولیرا، ومعاقبة المخالفین وسوقهم إلى ) الكریم استیك(و) الدوندرما(

  .)١٨(المحاكم
 

 میاه الشرب والغسیل الملوثة عامل مساعد في انتقال الكولیرا، وبیئة صالحة لتكاثرها، مما    
 أكثر مما سبق بتعقیم میاه الشرب والغسیل، ولذلك سارعت بلدیة الموصل حتم على البلدیة أن تهتم

إلى االهتمام بتعقیم المیاه عن طریق تشكیل لجنة خاصة بمراقبة أجهزة إضافة غاز الكلور إلى 
المیاه في دوائر إسالة المیاه، كما اهتمت بتصلیح العاطل من تلك األجهزة أو في مشاریع إسالة 

رئاسة صحة لواء ، أوامر موجه إلى ١٩٦٧نیسان٢٧ متصرفیة لواء الموصل فيالمیاه بان أصدرت
الموصل ومصلحة الغزل والنسیج الحكومیة بالموصل ورؤساء بلدیات االقضیة والنواحي وكذلك 
ًمشروع إسالة المیاه العائد للقوات المسلحة الموجودة في الموصل، تحثهم جمیعا على إصالح 

ًالخدمیة فورا، وتكلیف المراقبین الصحیین المشرفین على میاه الشرب األعطال في تلك المشاریع 
في اللواء بمراقبة مصالح إسالة المیاه وقیاس كمیة مادة الكلورین المضافة إلیه مع اخذ نماذج 

ُكما كلف . )١٩(مختبریة منه للفحص البكترولوجي ثالث مرات أسبوعیا للتأكد من سالمته وعدم تلوثه
أیضا،  التعقیم في ساحة الكمرك أحوال على باإلشراف المسائي األولقسم البلدي معاون مالحظ ال

باالشتراك مع الموظف الصحي المنسب لهذا الغرض، ویقوم وتنظیم خفارة للمراقبین لهذه الغایة 
  .)٢٠(معاون مالحظ القسم البلدي الثاني المسائي باإلشراف على أحوال التعقیم بشكل عام

تثال للتعلیمات الصادرة، خاطبت دائرة الغزل والنسیج الحكومیة في وللتعبیر عن االم
حول مكافحة الكولیرا، مبینه أنها قامت بتنظیف ١٩٦٧تموز١١الموصل متصرفیة اللواء في 

باستعمال مادة مسحوق القاصر، كما أضیف سائل الكلور إلى ) ٢(و) ١(أحواض الترشیح رقم 
ضافي، فضال عن جهاز الكلور الموجود لدیهم، وبذلك تكون خزانات ترشیح الماء لغرض التعقیم اإل

المدة التي یستغرقها سائل الكلور بالماء ثالث ساعات واثنتان وعشرون دقیقة، بینما كانت قبل 
صدور اإلجراءات الجدیدة ال تستغرق سوى نصف ساعة، مع العلم أن جهاز سائل الكلور الموجود 

  .)٢١(ة جیدة ویعمل بصورة صحیحةآنذاك في محطة ضخ الدندان كان بحال
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من أهم الوسائل الوقائیة الفعالة في مواجهة وباء الكولیرا هو أللقاح، الذي اهتمت به بلدیة 
الموصل باالشتراك مع باقي مؤسسات الدولة في المدینة كالمؤسسات الصحیة، السیما بعد أن 

حیة لغرض التلقیح ضد الكولیرا، واعتذار المؤسسات المؤسسات الص راجع بعض سكان الموصل
الصحیة عن تلبیه طلبهم بتوفیر اللقاحات الالزمة للوقایة من الكولیرا، متذرعة بعدم وجود اللقاحات 
الكافیة، ولذلك أرسل مجلس بلدیة لواء الموصل برقیة إلى وزیر الصحة في بغداد لیطلعه على 

سلت نسخة من البرقیة إلى متصرف لواء الموصل ورئاسة حاجة السكان إلى اللقاحات، كما أر
 یخبرهم بما طالب به ١٩٦٦ آب ٢٥ٕصحة لواء الموصل وادارة جریدة فتى العرب وذلك في 

، وطلب منهم اإلسراع ةالسكان، على اعتبار أن المجلس البلدي هو الذي یمثل سكان المدینة كاف
 ، ولم یتأخر متصرف لواء الموصل)٢٢( عقباهفي إرسال اللقاحات الكافیة قبل حدوث ما الیحمد

 آب ٣٠ في ءًفي الرد على البرقیة إذ اصدر بیانا من متصرفیة اللوا) ١٩٦٨-١٩٦٦(سعید الشیخ 
 على االهتمام بتلقیح ا إلى كافة المؤسسات الحكومیة في الموصل وتوابعها، یحثهم فیه١٩٦٦

صلحة ولغرض تلقیح جمیع سكان اللواء ضد بناء على مقتضیات الم:" السكان ومما جاء في البیان
 نالكولیرا یرجى من كافة رؤساء الدوائر الرسمیة والشبه الرسمیة والشركات والمعامل ومختاری

 كافة المنتسبین عندهم والساكنین في مناطقهم  المحالت والقرى ومراكز الشرطة التأكد من تلقیح
ص غیر الملقحین التخاذ اإلجراءات القانونیة ٕضد الكولیرا، واخبار السلطات المختصة عن األشخا

، كما طلب من مكتب نائب رئیس جامعة بغداد في الموصل، ومن مدیریة تربیة اللواء عدم "بحقهم
قبول دوام طالب الكلیات والمعاهد الرسمیة وكافة المدارس من إعدادیة ومتوسطة وابتدائیة وریاض 

  .)٢٣( وتؤید تلقیحهمتهم شهادات تثب ضد الكولیرا ویكون لدیاأطفال ما لم یلقحو
 إلى قائممقامي ١٩٦٦ أیلول ٣كما أرسل متصرف لواء الموصل برقیة ال سلكیة في 

األقضیة یدعوهم فیها إلى تبلیغ كافة أطباء األقضیة بتشكیل الفرق التلقیحیة ضد مرض الكولیرا، 
ارات للمضمدین للقیام بعملیة والمباشرة في تلقیح سكان القرى التابعة لهم، وطلب منهم تجهیز سی

التلقیح واستخدام سیارات السلطات العسكریة والسیارات الرسمیة وبعض سیارات األهالي أنفسهم في 
 .)٢٤(مناطقهم

بعث رئیس بلدیة ولغرض التشاور في أهم اإلجراءات التي ینبغي اتخاذها لمكافحة الكولیرا، 
 معه في حدیقة دي یدعوه لعقد اجتماعمجلس البل، إلى عضو من الالحبیطيمحسن الموصل 

  .)٢٥(، وطلب منه أن ال یحول دون اجتماعهم أي عائق لخطورة األمر١٩٦٦ أیلول ١الشهداء في
إال أن تلك الجهود سرعان ما اصطدمت بنقص حاد بعدد السیارات التي تنقل المضمدین 

اعتذرت البلدیة عن تجهیز فقد ١٩٦٦ أیلول ٤واألطباء المشاركین بعملیة التلقیح، وكان ذلك في 



  )١٩٦٧-١٩٦٦(بعض الخدمات البلدیة لبلدیة الموصل بین العامین 
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ًأي سیارة لحملة التلقیح، فضال عن أن مدیریة بلدیات الموصل لم تكن تملك سوى ثالث سیارات 
واحدة مستهلكة وخارج الخدمة، والسیارتین االخریتین موجودتین خصصت أحداهما لحملة التلقیح، 

منظومة تجهیز الماء أو وان حصل خلل في . كافة واألخرى تبقى إلدارة أعمال بلدیات اللواء
الكهرباء وتوقف العمل فیها ولم تكن لدائرة البلدیات سیارة خالل فترة حملة المكافحة یتوجب على 

  .)٢٦(المدیریة بحكم االضطرار استئجار سیارة أهلیة من سیارات القطاع الخاص
وعزت وفي محاولة لتخفیف حدة تأثیر نقص عدد السیارات المطلوبة، وكبر حجم الحملة، أ

متصرفیة اللواء إلى بعض الدوائر الرسمیة في اللواء في أن تجهز كل دائرة سیارة واحدة مع سائقها 
 من أیلول ١٠ إلى ٤ووقودها تستخدم خالل أیام الحملة المزمع القیام بها حینذاك خالل الفترة من

ة في تلك ، إال أن طلب المتصرفی)٢٧(، ومراجعة رئاسة صحة لواء الموصل لهذا الغرض١٩٦٦
الفترة یصعب تحقیقة من جانب بعض الدوائر، مثل بلدیة الموصل التي ردت على الطلب بانها 
ٕبحاجة ماسة لكل السیارات الموجودة لدیها وانها من غیر الممكن أن تستغني عن أي سیارة منها 

نة في الوقت في تلك الظروف التي تعمل فیها أقسام البلدیة والهندسة بالمناوبة صباحا ومساءا، مبی
نفسه أنها سبق وأن أعارت سیارة إلى مدیریة بلدیات اللواء منذ أكثر من سنتین ونصف ولم 
تستعیدها، على الرغم من حاجة البلدیة إلیها، ولذلك طالبت البلدیة من المتصرفیة إعفائها من هذا 

  .)٢٨(التخصیص
ر القرار القیام بحملة ثانیة، ِولما لم تأت الحملة أكلها وبقى وباء الكولیرا في الموصل، صا

بعثت متصرفیة لواء الموصل برقیات ال سلكیة إلى رئاسة صحة الموصل والفیلق الرابع وقائممقامي 
األقضیة، تطلب فیها من تلك الدوائر والمؤسسات تخصیص سیارات لیتم استخدامها في حملة 

 ضد الكولیرا في مراكز األقضیة والنواحي والقرى، كما طالبت من تلك الدوائر أن ةالتلقیح الثانی
تستخدم السیارات العسكریة التي تبرع الجیش بها في اللواء، على شرط أن تستخدم في مركز اللواء 

  . )٢٩(ًحصرا
ال وبعد المباشرة بحملة المكافحة الثانیة الحظ متصرف لواء الموصل سعید الشیخ قلة إقب   

المواطنین على مراكز التلقیح ألخذ الجرعة الثانیة، فاصدر أوامر صارمة للدوائر المسؤولة عن 
الحملة تحثها على التأكد من تلقیح كافة المواطنین والمستخدمین والعمال التابعین لهم، واإلیعاز إلى 

ي بدأت فیه الشهر الذ (١٩٦٦محاسبي دوائر الحكومة كافة بعدم صرف راتب شهر تشرین األول 
إال لمن یحمل شهادة تلقیح الحملة الثانیة والتي تحمل ختم الجرعة الثانیة باللون األحمر، ) الحملة

  .)٣٠(وعدم قبول مراجعة أي شخص لدائرة حكومیة في اللواء مالم یكن یحمل شهادة التلقیح الثانیة
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عدد محدد من   وطالبت رئاسة صحة اللواء من الدوائر ذات العالقة بالحملة تخصیص 
ًالسیارات فضال عن السیارات العسكریة لغرض االشتراك في حملة التلقیح ضد الكولیرا وتثبیت 

  :بمباشرة السیارات لالستفادة منها داخل المدینة فقط وكما یلي
  عدد العجالت  اسم الدائرة  التسلسل

  ١  اإلدارة المحلیة/متصرفیة لواء الموصل  ١
  ١  لدیات         الب/متصرفیة لواء الموصل   ٢
  ١  مدیریة شرطة لواء الموصل                ٣
  ١  منطقة الطرق والجسور                    ٤
  ١  منطقة مباني الموصل                     ٥
  ١  شعبة ري الموصل                        ٦
  ٣             .)٣١(مدیریة اإلصالح الزراعي  ٧
  

، ولم یتم القضاء على الكولیرا نهائیا ١٩٦٧لى العام التالي، أي عام استمرت أزمة الكولیرا إ
 نیسان ٢٧في وازدادت خطورة الوباء مما اضطر متصرفیة اللواء إلى مفاتحة رئاسة صحة اللواء 

یرة التي مارستها رئاسة صحة ونتیجة للضغوط الكب. )٣٢(محلیةلغرض تشكیل لجنة كولیرا  ١٩٦٧
 إلى رئاسة ًابلدیات لواء الموصل كتاب أرسلت مدیریة ،ام سیارات البلدیة في محاولة استخدءاللوا

 ، لقلة سیارات مدیریة بلدیة اللواء،صحة اللواء تطلب من األخیرة الكف عن استخدام سیارات البلدیة
 إلى سحب ،مضطرةقررت مدیریة البلدیات لذلك، وتعدد البلدیات القائمة بتقدیم الخدمات إلیها، و

  .)٣٣( المقرر تخصیصها في حملة التلقیح ضد الكولیراسیاراتها
 

 لیتم نشر وسائل اإلعالم المتوفرة آنذاكًومن الوسائل الفعالة جدا في مكافحة الكولیرا هي 
بلدیة  في الموصل وتضمن ذلك تبلیغ  على حیاة اإلنسانالكولیرامعلومات عن مخاطر وباء 

لعرض الوصایا الصحیة الخاصة بمكافحة الكولیرا في فترات المحلیة لموصل أصحاب السینمات ا
 سیارة ، وعلى أن تقومصحة اللواء بتزوید رئاسة البلدیة بهذه الوصایا على أن تقوم رئاسة ،العرض

 التي كانت مجهزة بمكبر صوت بإذاعة كل ما یتعلق بالمالریا وعملیة التلقیحالمكتبة العامة 
 اإلرشادات الصحیة الخاصة بالكولیرا لمدة ةإذاع، وكذلك  أمرة طبیب صحة المدینةتتحوفوائدها 

اإلعالن عن مراكز تكلیف رئاسة صحة اللواء ب إلى ذلك، وكل ما دعت الحاجةأو أسبوع واحد 
  .)٣٤( الصحف المحلیة ونشرات خاصةي وذلك بواسطة نشرات فالتلقیح وأوقات فتحها أمام األهالي
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 )٩٢( 

 

 
شرعت مدیریة البلدیة بإعادة تنظیم فرق الطوارئ الصحیة وتزویدها بوسائط النقل الالزمة لها على 

  :أن تشمل الفرق اآلتیة
 .فرقة لنقل المرضى -
 .فرقة لنقل وعزل المالمسین -
 ).اآلسنةرش المبیدات على البعوض في المستنقعات أو البرك (فرقة للتعفیر  -
 .فرقة لدفن الموتى -

واالستفادة من أطباء القوات المسلحة وفرقها الصحیة لألغراض الوقائیة والعالجیة وخاصة في 
  .)٣٥(التلقیحات العامة

 
 مدیریة اإلسكان وتخطیط المدن العامة وطالبت منها خاطبت مدیریة بلدیات لواء الموصل

ي وضع التصمیم الالزم الخاص بالمنطقة الصناعیة في الجانب األیسر واعتبار القضیة السرعة ف
  .)٣٦(مهمة للغایة

إننا نتفق معكم بأن وجود : " كما خاطبت رئاسة بلدیة لواء الموصل متصرفیة لواء الموصل بالقول
جاد حل فوري الكراجات وذوي المهن التي تحدث أصوات مزعجة تقلق راحة السكان ویتحتم علینا إی

وعلى المدى البعید لهذه المشكلة وقد باشرنا باتخاذ بعض الخطوات غیر إن أعمالنا واجهت بعض 
  :العراقیل منها

المنطقة الصناعیة في الموصل الجدیدة على طریق السحاجي ثالث أرباعها یعود للناس  - ١
یكها لنا ببدل مناسب ولم  لدى المالیة لتملاوالربع الباقي یعود للمالیة، وطلبنا منكم أن تتوسطو

نستلم منكم جوابا لكتبنا وخصوصا بعد أن مددنا الماء بالمنطقة ووضعنا أعمدة الكهرباء قبل أن 
تسلم شعبة الكهرباء للكهرباء الوطنیة، علما بأن المنطقة صغیرة وال تفي بالغرض ولكنها تسد 

  .الحاجة بدرجة ما
دونم ) ١٠٠(ان البلدیة تملك ما یزید على أما المنطقة الصناعیة في الجانب األیسر ، ف - ٢

 .وقد اتخذت الخطوات التالیة
  .مسحنا المنطقة مسحا موقعیا -
زودنا مدیریة اإلسكان وتخطیط المدن العامة بالمعلومات الالزمة لغرض وضع التصمیم  -

 .الالزم لها من جانبهم
 ان تقسیمها، وأننا نرى أن تتصلووال زلنا ننتظر قیام المدیریة العامة بوضع التصمیم الالزم لنتمكن م

ٕهاتفیا بالسید وزیر البلدیات واألشغال لتبیین الموضوع شخصیا خاصة واننا بصدد إرسال مهندس 
المساحة في القریب العاجل لحل المشاكل اآلنیة وبإمكانهم البت في الموضوع بحضوره، وسنقوم 
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  >>  
  

)٩٣( 

 

ا بأن الماء ال یمكن وصوله إلى فورا بعمل الكشف الالزم لمد أنبوب رئیسي إلى المنطقة علم
وسنطلب من مصلحة الكهرباء الوطنیة مد . المنطقة إال بعد االنتهاء من مشروع الجانب األیسر

خط ضغط عالي إلى المنطقة والذي بدوره سیغذي منطقة التلفزیون حیث طلب وزیر الثقافة 
  .)٣٧("واإلرشاد التعجیل بمد الخط المذكور

 
 أصدرت رئاسة بلدیة لواء الموصل ممثلة بوكیل رئیسها تعلیمات إلى ١٩٦٧ شباط ٢٤في 

كافة، ومصلحة توزیع المنتجات النفطیة، تحثهم على مراقبة أصحاب العربات  مأموري األقسام
 األبیض على المواطنین بسعر یزید على السعر المقرر عالوة على طالمتجولة الخاصة ببیع النف

ت أخرى كما طالبت بسوق المخالفین إلى المحاكم، حسب األصول ردا على كتاب مدیر بث إشاعا
الذي بین أن بعض أصحاب العربات ) مدیریة فرع الموصل(مصلحة توزیع المنتجات النفطیة 

المتجولة الخاصة ببیع النفط األبیض یبیعون النفط بسعر أعلى من السعر الرسمي المقرر وقدره 
ن الواحد، مستغلین حلول موسم الشتاء واشتداد البرد ومحاولین تحقیق أغراضهم ًفلسا للغالو) ٣١(

ببث اإلشاعات منها قلة النفط األبیض في مستودعات المصلحة أو انقطاع تجهیز المشتقات من 
مصفى الدورة، في الوقت الذي كان هذا المنتوج متوفر في مخازن المصلحة بكمیات كافیة بشكل 

كما أرسلت مصلحة توزیع المنتجات النفطیة . ین في مختلف أنحاء اللواءیؤمن حاجة المواطن
إلى رئاسة بلدیة الموصل ) ًا مستعجل رجاء–توزیع الموصل (برقیة بعنوان ) مدیریة فرع الموصل(

یطلب من البلدیة مراقبة أصحاب العربات المتجولة ومساعدتهم في القضاء على هذا 
  .)٣٨(االستغالل

 بكتاب موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٧ آذار ٤یضا قیادة الفرقة الرابعة في ونبهت إلى هذا أ
 في االموصل بالقول أنهم یعلمون بشكل مؤكد ومن مصادر موثوقة بأن باعة النفط األبیض اخذو

اآلونة األخیرة یتالعبون بأسعار النفط  مستغلین اإلشاعات حول قلة كمیاته حیث یبیع البعض 
  .)٣٩(ًفلسا) ٤٠(منهم الكالون بسعر 

مدیریة فرع (وفي كتاب موجه من صدیق الحاتم، مدیر مصلحة توزیع المنتجات النفطیة  
 یدعو البلدیة بضرورة مراقبة ١٩٦٧ تشرین الثاني ٣٠إلى رئاسة بلدیة الموصل في ) الموصل

اون مع أصحاب العربات والسیارات المتجولة التي تبیع النفط األبیض وطلب من رئاسة البلدیة التع
المصلحة واإلیعاز إلى مراقبي البلدیة المنتشرین في مختلف أنحاء البلدة بمراقبة أصحاب العربات 
والسیارات المتجولة وتقدیم المخالفین منهم إلى المحكمة المختصة ، وبأن المصلحة ستقوم بإیقاف 

ف لواء الموصل كما بعث وكیل متصر. )٤٠(المخالفین عن العمل لمدة تتناسب مع حجم مخالفاتهم
  .)٤١(ًكتابا إلى مدیریة لواء الموصل یحثها على تشدید المراقبة على العربات والسیارات المتجولة
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 )٩٤( 

 

 
 بمراقبة تنقل وسیر بعض سیارات الحمل السیما سیارات نقل المواد واهتمت بلدیة الموصل

 منطقة الدندان والجوسق وهي تمر من شوارع اإلنشائیة القالب التي تنقل المواد اإلنشائیة من
الدندان والشوارع األخرى بصورة مكشوفة وغیر مغطاة بالمشمع، وأثناء سیرها تترك كمیات كبیرة من 
الحصى والرمل األمر الذي یعرقل عملیة التنظیف الیومیة وقد تمكن القسم البلدي من الحصول 

 المذكورة من تاز إلى الجهة المختصة منعا للسیاراعلى أرقام قسم من هذه السیارات وطالب باإلیع
المرور في الشوارع ما لم تكن مغطاة وبنفس الوقت، إلزام السواق بعدم تسریب المواد اإلنشائیة من 

  .)٤٢(السیارات في الشوارع المبلطة
 

 وسیارات تالفة  تضطر في أحیان كثیرة إلى رفع بقایا مكائنكما كانت بلدیة الموصل
 یقوم أصحابها برمیها في أطراف المدینة قرب الطرق التي تربط مدینة الموصل وخارجة من الخدمة

بتوابعها األخرى مما یتسبب في تشویه منظر المدینة والتأثیر على نظافتها وغالبا ما كانت البلدیة 
طة الموصل إلى بلدیة شرطة تلجا للقوة والعقوبات لرفع المخلفات، ففي كتاب موجه من مدیریة شر

البلدة یطلب فیه تأیید تنفیذ اإلزالة الن مدیریة شعبة حقل الموصل أخبرتهم بان صاحب كراج محل 
وهناك أمثلة على . )٤٣(سكراب في محلة باب لكش ال تزال أدواته موجودة رغم تبلیغه بإزالتها رسمیا

حبیطي إلى صاحب الكراج المذكور في ذلك منها الكتاب الذي وجهه رئیس بلدیة الموصل محسن ال
 لرمیه مواد سكراب وأنقاض على الطریق الرابط بین ١٩٦٧ تشرین الثاني ١٩محلة باب لكش في 

اربیل والموصل ینبهه بلزوم القیام برفع تلك المواد خالل سبعة أیام من تاریخ استالمه لذلك الكتاب 
ها إلى مواقع االزبال خارج حدود البلدیة وعلى وبعكسة تقوم البلدیة برفع تلك المواد مباشرة ونقل

  .)٤٤(حسابه الشخصي كعقوبة
 

ومن أجل الترفیه عن العائالت الموصلیة والعنایة باألطفال ومناطق الترویح عن النفس 
عامة، ومن أجل توفیر واالستجمام، عمدت بلدیة الموصل إلى توفیر األلعاب لألطفال في الحدائق ال

تلك األلعاب، فقد كانت البلدیة تتعاقد مع مقاولین للقیام بتصنیع أو شراء تلك األلعاب ومن ثم 
نصبها في الحدائق المخصصة لها، كما حدث ذلك في األلعاب التي وضعت في الحدیقة الكائنة 

اقترح جاسم محمد في محلة باب البیض، واأللعاب في حدیقة الشهداء، ومثال على ما ذكرنا 
 لوضع العاب لألطفال في حدیقة باب ١٩٦٦تشرین الثاني ١٥الیوسف عضو المجلس البلدي في 

ُالبیض العامة، وبعد المداولة بالموضوع واالطالع على األسعار المقدمة من قبل احد المجهزین 
 ب المزلقة التي كانت مقاربة ألسعار األلعاب التي وضعت في حدیقة الشهداء وكانت تتكون من
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دینار وأخیرا المیزان بسعر ) ٣٠,٠٠٠ (بدینار ومرجوحة تحمل ثالثة أطفال ) ٥٥,٠٠٠(
  .)٤٥(دینار) ١٢,٠٠٠(

 
كان هنالك تعاون بین بلدیة الموصل والقوات األمنیة في اللواء، ومن ذلك موافقة البلدیة 

غرض بناء مستوصف لشرطة الموصل، على أن تؤلف لجنة لتقریر على تخصیص قطعة ارض ل
بدل قیمة تلك األرض حسب السعر السائد في المقاطعة، وتعویض البلدیة، أما بالقیمة المقدرة أو 

كما صدر أمر من رئیس بلدیة الموصل . )٤٦(بأرض أمیریة تساوي قیمتها قیمة األرض المذكورة
یة أسماؤهم أدناه باالشتغال بمعیة أمراء قواطع البلدیة كما مبین الحبیطي أن ینسب المهندسین التال
  : وكما یأتي١٩٦٦ أیلول ٣إزاء اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 

  رتبة اآلمر  القاطع
   ممدوح عبد اللطیفمقدمال  القاطع األول
   عزیز یاسینرائدال  القاطع الثاني
   عبد الهادي الرمضانيرائدال  القاطع الثالث

   إبراهیم إسماعیلرائدال  ع الرابعالقاط
   حسن محمد صالحرائدال  القاطع الخامس
  )٤٧( ذنون عبد الرحیمالنقیب  القاطع السادس

ـــواء الموصـــل تخـــصیص شـــرطي لمـــساعدة  كمـــا طالبـــت رئاســـة البلدیـــة مـــن مدیریـــة شـــرطة ل
ایـة أمـوال البلدیـة مأمور الحجز، إذ أن أوامر الحجز وتنفیـذها كانـت تـتم بعـد أوقـات الـدوام عـادة، وجب

كانــــت مناطــــة بمالحــــظ التحریــــر وأن هــــاتین المهمتــــین ال یمكــــن القیــــام بهمــــا بــــدون مرافقــــة الــــشرطة 
) االنـضباط(للموظف المسؤول، خشیة وقوع حوادث ال تحمد عقباهـا، فكـان یرافـق احـد أفـراد الـشرطة 

  .)٤٨(الموظف باستمرار
 

من بالكثیر قد مرت سها والى الفترة قید البحث بلدیة الموصل منذ نشوئها وتأسییبدو أن 
األزمات المالیة والمادیة على الرغم من أهمیتها التي تمس حیاة المواطن الموصلي في الصمیم، 
ویستشف هذا من النقص الواضح في عدد العاملین فیها وقلة اآللیات المستخدمة في تنفیذ أعمالها 

وعلى الرغم من كل هذا حاول منتسبوها .  یومنا هذاالیومیة، وهذا ما نشاهده في الواقع إلى
بالوسائل واإلمكانیات المتاحة توفیر الحد األدنى من التنظیف والعنایة بالواقع الصحي لألهالي من 

  .خالل توفیر الماء الصالح للشرب ورفع النفایات
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 )٩٦( 

 

ة، والعنایة كما أنیط بالبلدیة أعمال أخرى الحظنا البعض منها مثل مكافحة األوبئة المدمر
بالحدائق العامة وتجهیزها باأللعاب لألطفال ورفع األنقاض والمكائن والعدد المستهلكة المرمیة على 

، )سیارات الحمل(جوانب بعض الطرق وبعض المناطق السكنیة، ومراقبة تغطیة سیارات النقل 
  .ومراقبة باعة النفط للحیلولة دون رفع أسعارها مما یثقل كاهل السكان

 
  . إبراهیم خلیل العالف، مقال موجز عن تاریخ بلدیة الموصل، مدونة الدكتور إبراهیم خلیل العالف)١(

http://wwwallafblogspotcom .blogspot .com/2013/03/1869-1913-1969 .html 
، ص )١٩٧٠الموصل،( احمد علي الصوفي، تاریخ بلدیة الموصل، الجزء األول، مطبعة الجمهور، )٢(

 .٢٣-٢٢ ص

،دار ابن األثیر ١٩٥٨-١٩٢١ذنون الطائي، األوضاع اإلداریة في الموصل خالل العهد الملكي )٣(
 .٥٠، ص )٢٠٠٨الموصل،(، ١للطباعة والنشر،ط 

(4) Special Report by His Majesty’s Government in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland to the Council of  the League of Nations on 
the Progress of ‘Iraq During the period 1920-1930, His Msjesty's Stationary 
Office,(London,1931), p. 54. 

؛ للمزید ٥١- ٥٠، الطائي، المصدر السابق، ص ص ٢٥- ٢٤ الصوفي، المصدر السابق، ص ص )٥(
- ١٩٢١الیوزبكي، خدمات بلدیة الموصلآلبان العهد الملكي احمد عبد الغني عبد اهللا : من التفاصیل ینظر

 .٢٦- ٢٥، ص ص ٢٠١٧، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة الموصل، ١٩٥٨

 .٥٢الطائي، المصدر السابق، ص  )٦(

  . المصدر السابق)٧(
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2013/03/1869-1913-1969.html  
(8) Special Report by His Majesty’s Government in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland to the Council of  the League of Nations on 
the Progress of ‘Iraq During the period 1920-1930, His Msjesty's Stationary 
Office,(London,1931), pp.54. 
(9) Gertrude L. Bell, Review of the Civil Administration of Mesopotamia, A 
report of His Majesty's Government (India Office) on Iraq, His Majesty's 
Stationary Office,(London,1920),p.56.  

  :لرابطُ للمزید من التفاصیل حول رؤساء بلدیة الموصل ینظر موقع بلدیة الموصل على  ا)١٠(
http://www.mosulbaladiya.gov.iq/manager_name.php 

 .٣٩-٣٨ الصوفي، المصدر السابق، ص ص )١١(

 .    تاریخ وباء الكولیرا في العالم، موقع المرسال السعودي)١٢(
https://www.almrsal.com/post/485883 

زاهر سعد الدین : لتفاصیل ینظروللمزید من ا". من تاریخ الكولیرا في العراق" حیدر حمید رشید، )١٣(
دراسة في أوضاعها االقتصادیة : ١٩١٨- ١٩١٤شیت قاسم، والیة الموصل آبان الحرب العالمیة األولى 
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؛ جعفر ١٥٦، ص ٢٠٠١، كلیة التربیة، جامعة الموصل، )غیر منشورة(واالجتماعیة، رسالة ماجستیر 
 .٢٨٤، )١٩٧١داد،بغ(،١خیاط، صور من تاریخ العراق في الفترة المظلمة، ج

http://alnooreen.boardonly.com/t1722-topic 
  .، المدى لإلعالم والثقافة والفنون"الموصل في العهد العثماني األخیر" عروبة جمیل محمود، )١٤(

http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=8736#sthash.Uym57g
ud.dpbs 

)( واخذ عن والده الشیخ إبراهیم توجهه الدیني ودرس على یدیه ١٩٢١ ولد في سنة: محسن الحبیطي 
بعض العلوم الدینیة، ودرس في المدارس الحكومیة ثم التحق بالكلیة العسكریة في الرستمیة ببغداد سنة 

،  وتخرج فیها برتبة مالزم ثان، وبعدها عمل في الوحدات العسكریة وشارك في دورات عسكریة في ١٩٤١
 الخارج، حتى وصل رتبة عقید، وبعدها أحیل للتقاعد بسبب توجهاته اإلسالمیة والقومیة بعد العراق وفي

 وسافر بعدها إلى دمشق، ورجع بعد ذلك للموصل بعد سقوط حكم عبد الكریم ١٩٥٩فشل ثورة الشواف 
ًقاسم، وعاد للجیش ملحقا عسكریا في السفارة العراقیة بدمشق، ثم آمر مدرسة التعبئة بالمو صل وأخیرا ً

. ٢٠٠٣ ثم توفي في سنة ١٩٦٨ وأحیل بعدها إلى التقاعد سنة ١٩٦٨- ١٩٣٦رئیس بلدیة الموصل 
، "١٩٦٨- ١٩٦٣محسن الحبیطي رئیس بلدیة الموصل " إبراهیم خلیل العالف،: للمزید من التفاصیل ینظر

  :مدونة الدكتور إبراهیم العالف على الرابط
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2013/09/1964-1968.html  

 .١٩٦٦ آب ٣٠بتاریخ ) ١٤٥٧٨(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )١٥(

 قرار لجنة التوعیة الصحیة في مدینة الموصل المنعقدة في دیوان المتصرفیة في یوم السبت )١٦(
 .للتداول في اتخاذ الحیطة لمنع حدوث انتشار مرض الكولیرا١٩٦٧ نیسان٢٩المصادف 

 .١٩٦٦ أیلول ١بتاریخ ) ١٤٦٩١(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد  )١٧(

 .١٩٦٦ اب٢٨في ) ١٤٤٨٤( العدد  إلى كافة مأموري أقسام البلدیة،رئاسة بلدیة الموصل كتاب )١٨(

 موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل،العدد )١٩(
 ".ات وقائیة ضد الكولیراتحضیر"الموصل وعنوانه 

 .١٩٦٦/ ٨/ ٣٠بتاریخ ) ١٤٥٧٨(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٢٠(

 موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٧تموز١١وبتاریخ ) ٤٦٦٠( كتاب مصلحة الغزل والنسیج، العدد )٢١(
 ".تحضیرات وقایة ضد الكولیرا"الموصل وموضوعه 

 .١٩٦٦ آب ٢٥في ) ١٦٥٥٢(كتاب مجلس بلدیة الموصل، العدد  )٢٢(

 .١٩٦٦ آب ٣٠٣٠بتاریخ ) ٤٢٩٤٦(العدد/ التحریر/ صورة بیان متصرفیة لواء الموصل )٢٣(

 برقیة السلكیة إلى ١٩٦٦ أیلول ٤بتاریخ ) ٩٠٦٧(مدیریة بلدیات لواء الموصل العدد  كتاب )٢٤(
 .قائمقامي األقضیة

 .١٩٦٦أیلول  ١بتاریخ ) ١٤٦٥٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٢٥(

 .١٩٦٦ ایلول٤بتاریخ ) ٩٠٦٧ (متصرف لواء الموصل، العددكتاب  )٢٦(

 ".تخصیص سیارة:"متصرف لواء الموصل إلى رئاسة بلدیة الموصل بعنوان كتاب )٢٧(



  )١٩٦٧-١٩٦٦(بعض الخدمات البلدیة لبلدیة الموصل بین العامین 

   
  

 )٩٨( 

 

، موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٦ایلول٤بتاریخ ) ١٤٨٠٤(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٢٨(
 .الموصل، البلدیات

قیة السلكیة من متصرفیة لواء الموصل إلى رئاسة صحة الموصل والفیلق الرابع وقائممقامي بر )٢٩(
 .١٩٦٦ تشرین األول ١٥بتاریخ ) ٤٦٤٩٠(االقضیة ، رقم 

الى كافة قائمقامي ١٩٦٦ تشرین األول ١٩في ) ٤٦٩٦١(كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد  )٣٠(
 ".إعادة التلقیح ضد الكولیرا" عنواناالقضیة ورؤساء الدوائر في اللواء كافة ب

 موجه إلى طبابة ١٩٦٦ تشرین األول ٢٢، في )١٠٨٨٦(كتاب رئاسة صحة لواء الموصل، العدد  )٣١(
 ".السیارات:"صحة المدینة، الموضوع

، موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد )٣٢(
 ".تحضیرات وقائیة ضد الكولیرا"الموصل، وعنوانه 

 موجه إلى ١٩٦٦تشرین األول ٢٢، بتاریخ )١٠٩٥٠(مدیریة بلدیات لواء الموصل، العدد  كتاب )٣٣(
 ".الكف عن استخدام سیارات البلدیة"رئاسة صحة لواء الموصل، وموضوعه بعنوان 

صرفیة في یوم السبت  قرار لجنة التوعیة الصحیة في مدینة الموصل المنعقدة في دیوان المت)٣٤(
 .للتداول في اتخاذ الحیطة لمنع حدوث انتشار مرض الكولیرا١٩٦٧ نیسان٢٩المصادف 

 موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد )٣٥(
 ".تحضیرات وقائیة ضد الكولیرا"الموصل وعنوانه 

، وموضوعه ١٩٦٦ تشرین الثاني ٢٤بتاریخ ) ١٢١٦٩(صل، العدد كتاب مدیریة بلدیات لواء المو )٣٦(
 ".المنطقة الصناعیة في الساحل األیسر: "تحت عنوان

، والموجه إلى ١٩٦٦ تشرین الثاني ٢١بتاریخ ) ١٩٠٥٩(كتاب رئاسة بلدیة لواء الموصل، العدد  )٣٧(
 ".المناطق الصناعیة"متصرفیة لواء الموصل، وموضوعه تحت عنوان

 موجه إلى مأموري األقسام ١٩٦٧ شباط ٢٤وبتاریخ ) ٤٦٨٦(رئاسة بلدیة الموصل، العدد كتاب  )٣٨(
 .مراقبة أصحاب المركبات المتجولة"كافة وموضوعه 

 ).١/٨/٤٢٥٠ش(كتاب قیادة الفرقة الرابعة، األركان العامة، العدد  )٣٩(

الموصل، العدد " توزیع"لعنوان البرقي  كتاب مصلحة توزیع المنتجات النفطیة، مدیریة فرع الموصل، ا)٤٠(
مراقبة :"، موجه إلى رئاسة بلدیة الموصل، اإلدارة، وموضوعه ١٩٦٧ تشرین الثاني ٣٠، في )٢٩٤١(

 ".أصحاب العربات والسیارات المتجولة

 موجه إلى رئاسة ١٩٦٧كانون األول ١٩في ) ١٢٥٧٧( كتاب مدیریة بلدیات لواء الموصل، العدد )٤١(
 ".مراقبة أصحاب العربات والسیارات المتجولة:"وصل وموضوعه بلدیة الم

 وموجه إلى مدیریة ١٩٦٨ تشرین األول ١٦، في )١٦٨٤٩( كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٤٢(
 ".سیارات نقل المواد اإلنشائیة:" شرطة التنظیمات والمرور في الموصل وموضوعه

 موجه إلى بلدیة ١٩٦٧ تشرین الثاني ١٢، في )٢٦٥٥٤( كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٤٣(
 ".أدوات سكراب:"شرطة البلدة وموضوعه 
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رفع :" وموضوعه١٩٦٧ تشرین الثاني ١٩، بتاریخ )١٧٥٠٥(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٤(
 ".مواد سكراب

 ١٩٦٦تشؤین الثاني ٢٢، وبتاریخ ) ١٤١٢/١٩٣٩٨( كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٤٥(
 ".قرار: "وموضوعه

 موجه إلى مدیریة شرطة ١٩٦٦ آب ١٨في ) ١٣٦٩٠(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد  )٤٦(
 .الموصل

 .١٩٦٦ أیلول ٣بتاریخ ) ١٤٧٧٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٧(

یریة  موجه إلى مد١٩٦٦ تشرین األول ١٦بتاریخ ) ١٧١١٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٨(
  ".تخصیص شرطي لمساعدة مأمور الحجز:"شرطة لواء الموصل وموضوعه 
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  تاریخ استالم البحث

١٢/٨/٢٠١٨  
  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨  
  

 
ًتعد النظریة النسویة أحد أهم النظریات الحدیثة في العالقات الدولیة والتي أعطت فهما        

ًوتصورا  جدیدا  في تحقیق األمن، ) الجندر(النوع االجتماعي  خالل التأكید على دورلألمن، من ً
 أو حالة یمكن دراستها وتحلیلها باالستناد الى ًوتمثل االوضاع في مدینة الموصل انموذجا

االفتراضات االساسیة التي تقدمها النظریة النسویة، السیما وأن مجتمع مدینة الموصل هو مجتمع 
 ویهمش دور المرأة في العدید من المجاالت ولعل أهمها المجال ذكوري یعلي من شأن الرجل
  .السیاسي والمجال االقتصادي

Security in Feminist theory (Studied Mosul case) 
Asst. Lect. Maha Ahmad Al Mola 
Abstract  
Feminist theory is one of the most important modern theories in 
international relations that gave a new understanding and perception to the 
security by emphasizing the role of gender in achieving security. The 
situation in Mosul is a model or a case that can be studied and analyzed 
based on the basic assumptions presented by feminist theory, especially 
that the society of the Mosul  city is a male society that is superior to men 
and marginalizes the role of women in many areas and the most important 
political field and economic field. 

 
ًیشكل األمن أحد المفاهیم المعقدة التي تناولها العدید من الكتـاب دراسـة وتفـسیرا، فـضال عـن  ّ ُ
ــــه أبعــــادا مختلفــــة عــــسكریة وسیاســــیة واقتــــصادیة  ــــة التــــي عنیــــت بــــه واعطت تنــــوع االتجاهــــات النظری

ًواجتماعیــة وتعــد النظریــة النــسویة أحــد ابــرز النظریــات التــي أعطــت فهمــا مختلفــا لألمــن ، مــن خــالل ً

                                         
 .كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصلمدرس مساعد،  *



  )دراسة حالة الموصل(األمن في النظریة النسویة 

   
  

 )١٠٢( 

 

توظیفها للنظم الفكریة في دراسة العالقات االجتماعیة ودراسة األمن وتأكیدها على النـوع االجتمـاعي 
  .ودوره في تحقیق األمن والسالم في المجتمعات المختلفة" الجندر"

ــــة الموصــــل نموذجــــا واضــــحا علــــى االفكــــار النــــسویة حــــول التمییــــز فــــي النــــوع  ًوتمثــــل مدین ً
تمعــات، حیــث ان النــساء  فیهــا مهمــشات بــشكل كبیــر وخــصوصا فــي المجــاالت االجتمــاعي فــي المج
  . السیاسیة واالقتصادیة

) الفـرد(ًوتنبثـق أهمیـة البحـث مـن أن النظریـة النـسویة تعطینـا فهمـا مختلفـا لألمـن، فهـي تقـدم 
ً طریقـا ًوالنساء بخاصة على أنهن أهم مستوى للتحلیل في العالقات الداخلیة والدولیة، كمـا انهـا تـضع

  .یمكن من خالله التعرف على كیفیة صنع األمن والسالم من قبل النساء في مدینة الموصل
وتتمثل اشكالیة البحث في مدى تقبـل المجتمـع الموصـلي لمثـل هـذه االفكـار التـي تؤكـد علـى 

  .دور المرأة في صیاغة السیاسات األمنیة والعسكریة واالقتصادیة في المحافظة 
ث علــى فرضــیة مفادهــا ان تطبیــق االفكــار النظریــة النــسویة فــي الموصــل كمــا ویرتكــز البحــ

  .سیقلل مظاهر العنف وسیحقق األمن والسالم فیها
ومن أجل محاولة البرهنة على الفرضـیة الـسابقة فقـد تـم اسـتخدام العدیـد مـن المنـاهج العلمیـة 

نــاهج التـي تـم اســتخدامها والم. ًوكـان كـل مـن هــذه المنـاهج مكمـال لألخـر فــي محاولـة اثبـات الفرضـیة
هــي المــنهج الوصــفي والمــنهج المقــارن ومــنهج التحلیــل النظمــي، اذ اســتعملت هــذه المنــاهج فــي شــرح 
ًوتفــسیر مفهــوم األمـــن والنظریــة النــسویة وفـــي دراســة حالــة الموصـــل وبنــاء علــى ذلـــك فقــد تــم تقـــسیم 

وموقعـه فـي نظریـات العالقـات البحث الى ثالثة مباحث تناول المبحث االول التعریـف بمفهـوم األمـن 
ــث الثـــاني التعریــــف بالنظریــــة النـــسویة ونظرتهــــا لألمــــن، امـــا المبحــــث الثالــــث  الدولیـــة، وتنــــاول المبحــ
واالخیــر فقــد تنــاول دراســة حالــة الموصــل مــن خــالل معرفــة التمییــز الجنــدري فیهــا فــضال عــن كیفیــة 

  .تفعیل دور المرأة في الموصل لتحقیق األمن والسالم 
 

 
ًیعد مفهوم األمن من أكثر المفاهیم اختالفا وتغیرا في السیاسة الدولیة، حیـث تعـددت مفـاهیم  ً
األمــن بالنــسبة للكتــاب والبــاحثین كــل حــسب وجهــة نظــره وحــسب الزاویــة التــي ینظــر منهــا الــى مفهــوم 

ي واالقتـصادي لألمـن، ویركـز الـبعض االخـر علـى األمن، فبینما یركز الـبعض علـى المفهـوم العـسكر
مفاهیم جدیدة لألمـن مثـل األمـن االنـساني، واألمـن المجتمعـي، واألمـن الثقـافي واألمـن البیئـي واألمـن 

وسـنحاول فـي هـذا المبحـث التطـرق الـى مفهـوم األمـن والـى أهـم االتجاهـات النظریـة . الغذائي وغیرهـا
  .في تعریفه
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ًبدایة یمكن  القول ان األمن یعني ان یكون االنسان سلیما من االذى، فبالتأكیـد ال أحـد آمـن 
بالكامــل، وال یمكنــه ان یكــون كــذلك فــالحوادث ممكنــة والمــوارد االقتــصادیة قــد تكــون شــحیحة ونــادرة، 

حـساس بــاألمن وقـد یفقــد النـاس عملهــم وتبـدأ الحــروب والنزاعـات ولكــن األكیـد هــو أن الحاجـة الــى اال
ًقیمة انسانیة اساسیة وشرطا مسبقا لنتمكن من العیش بشكل محترم ً)١(.  

ًكما یعد األمن مصطلحا نسبیا من الناحیـة التجریبیـة ، وقـد درجـت االبحـاث والدراسـات التـي  ً
) العالیـــة او المتدنیـــة(تـــدور حـــول العالقـــات الدولیـــة علـــى وصـــف هـــذا المـــصطلح مـــن حیـــث الدرجـــة 

ًلعــدم والوجــود التــام، وقــد اعتبــر األمــن تاریخیــا قیمــة جوهریــة وهــدفا اســمى لــسلوك ولــیس مــن حیــث ا ً
  .)٢(الدول

ًكما أن األمن وبوصفه تحررا من التهدید یعد امرا واضحا، غیـر انـه یعبـر عـن مجموعـة مـن  ً ً
التــساؤالت، مــن یحمــي المــرء؟ ومــن مــاذا یحمیــه؟ مــن اي تهدیــدات ومــن حیــث المبــدأ ینطبــق األمــن 

 شـــخص أو اي شـــيء، وقـــد یتحـــدث الـــبعض عـــن األمـــن العـــالمي واألمـــن الـــدولي، واألمـــن علـــى اي
االقلیمـــي أو عــــن المؤســــسات، أو الجماعـــات أو األفــــراد وكــــذلك یمكـــن أن یطبــــق المفهــــوم علــــى اي 

األعتـداء والغـزو الخـارجي، : ًتهدید، واألمـن اساسـا یتعلـق بالبقـاء فالـدول ترغـب فـي حمایـة نفـسها مـن
ًدون حمایــة انفــسهم مــن الــذین یــشكلون تهدیــدا علــى حیــاتهم وحیــاة عــوائلهم وبــشكل اقـــل واالفــراد یریــ

  .)٣(ًعمقا، فانهم یرغبون بالتخلص من التهدیدات لممتلكاتهم
ًكما ان األمـن فـي العالقـات الدولیـة لـم یعـد مقتـصرا علـى الجانـب الـدفاعي للدولـة مـن خـالل 

عض بــاألمن الخــشن، وانمــا یتعــداه الــى انــواع جدیــدة التــسلیح اي األمــن العــسكري، وهــو مــا یــسمیه الــب
ًمن األمن الناعم، مثل األمن الغذائي وامن العمالة واألمن البیئي فـضال عـن األمـن الـداخلي الـوطني 

  .)٤(في مواجهة النزاعات والحروب االهلیة
ومــن خــالل النظــر الــى جوانــب األمــن هــذه یتبــین انهــا تتمحــور حــول قــضایا تتعلــق باإلنــسان 

وحقوقــه وقیمــه وكــذلك بأقلیــات او مجموعــات اثنیــة وهــي جماعــات ثانویــة او كیانــات اصــغر ) الفــرد(
داخـــل الدولـــة القومیـــة، وهـــذا یـــشیر الـــى التعمـــق الرأســـي للمفهـــوم الـــذي یؤكـــد علـــى وحـــدة التحلیـــل او 

  .)٥(األطراف المعنیة باألمن
قهـر، وهـو عكـس األمـن فاألمن بات یشمل حمایة االنـسان مـن تهدیـدات الجـوع والمـرض، وال

التقلیدي الذي یركز علـى امـن الدولـة مـن التهدیـدات الخارجیـة، وال یمكـن للدولـة ان تكـون آمنـة اذ لـم 
ًیكـن المـواطن آمنــا وقـد ینتهـك امــن االنـسان دون عـدوان خــارجي مـن خـالل مهــددات األمـن الداخلیــة 

ــــة والجریمــــة األمــــن بالدولــــة یعنــــي تجاهــــل وان حــــصر مفهــــوم . كــــالقمع الــــسیاسي او الفقــــر او البطال
مـــصالح النــــاس الـــذین یــــشكلون جــــوهر الدولـــة، ولقــــد ســـأهم انتــــشار شــــبكات المعلومـــات فــــي تكــــوین 



  )دراسة حالة الموصل(األمن في النظریة النسویة 

   
  

 )١٠٤( 

 

ًجماعات ضغط دولیة، تتواصل عبر االنترنیت، واصبحت عـابرة للحـدود الوطنیـة، تهـدف جمیعـا الـى 
  .)٦()الفرد(حمایة امن االنسان 
 

ًبدایة یمكـن القـول ان هنـاك اختالفـا كبیـرا بـین نظریـات العالقـات الدولیـة فـي تعریفهـا لألمـن،  ً
فكـل نظریــة تتنــاول مفهــوم األمــن مـن جانــب معــین، لــذلك ســوف نتطـرق لمفهــوم األمــن فــي النظریــات 

  ).ما بعد الوضعیة(والنظریات او االتجاهات ) الوضعیة(التقلیدیة 
 )الوضعیة(ظریات التقلیدیة  في الناألمن  . أ

ینطلق اتباع النظریـات الوضـعیة مـن أن قـضایا الـسیاسة الدولیـة ومنهـا األمـن یمكـن دراسـتها 
بالطرق نفسها المـستخدمة فـي العلـوم التطبیقیـة، اذ یـرون فـي العـالم مـن حولنـا قـوانین تحكـم الظـواهر 

 عــــن طریــــق التفكیــــر العلمــــي وتجعلهـــا تتكــــرر عبــــر الــــزمن ویمكـــن للباحــــث أن یعــــرف هــــذه القـــوانین
ــــسبیل الكتــــشاف هــــذه القــــوانین هــــو المالحظــــة  واالبتعــــاد عــــن العواطــــف واســــتخدام العقــــل فقــــط، وال
والتجریــب، كمـــا ان الوضـــعیین یؤكـــدون امكانیـــة فــصل الـــذات عـــن الموضـــوع، أي ان یكـــون الباحـــث 

ًموضوعیا قادرا على منع عواطفه وقیمه عن أن تؤثر في دراسة الظاهرة ً)٧(  
الواقعیــــة (فــــي العالقــــات الدولیــــة هــــي النظریــــات ) الوضــــعیة(مــــن أهــــم النظریــــات التقلیدیــــة و
  ).واللیبرالیة

، یتمثـل فـي قـدرة الدولـة علـى حمایـة نفـسها "امـن قـومي"وترى النظریة الواقعیة أن األمـن هـو 
ًة صـراعا من الدول االخرى، من خالل امتالك القوة الالزمة لحمایة مـصالحها، وهـذا مـا جعـل الواقعیـ

حـــول القـــوة فـــي العالقـــات الدولیـــة، اذ ان النزاعـــات الدولیـــة مـــن وجهـــة النظـــر هـــذه رافقـــت  التــــاریخ 
ــــادة  البــــشري، فعنــــدما تحــــاول الــــدول الــــصراع مــــن أجــــل القــــوة لحمایــــة نفــــسها ومــــصالحهاالمحددة بزی

ذلــك هــو مــستویات القــوة لــدیها، فهــي بحاجــة فــي ذلــك الــى قــرارات عقالنیــة حــول األمــن والهــدف مــن 
 كمــا ان المعــضلة األمنیـة عنــد الــواقعیین تتمثــل فــي حالــة الفوضــى )٨(سـعیها الــدائم لتحقیــق مــصالحها

بین الدول، التي تنشأ عندما تسعى الدولة لزیادة امنهـا مـن خـالل تعزیـز قـدراتها العـسكریة، فتـؤثر فـي 
هذا السلوك تظهـر حلقـة ًالدول االخرى من دون قصد حیث یجعلهم یشعرون بأنهم أقل أمنا، ونتیجة ل
  .)٩(مفرغة او حالة لولبیة من عدم الشعور باألمن ال یوجد لها حل دائم أو ابدي

امــا فیمــا یتعلــق بالنظریــة اللیبرالیــة فإنهــا تــرى أن األمــن الجمــاعي والــسالم الــدیموقراطي هــو 
فـان األمـن الجمـاعي  "لجوشواغولدسـتین"ًالبدیل لألمن القومي الذي تنادي به النظریة الواقعیـة، ووفقـا 

یتمثــل بتــشكیل تحــالف موســع یــضم اغلــب الفــاعلین االساســین فــي النظــام الــدولي بقــصد مواجهــة أي 
فاعل آخر، أي بمعنى آخر امكانیـة التعـاون بـین الـدول مـن خـالل انـشاء مؤسـسات ومنظمـات معنیـة 

  .)١٠(بتحقیق التعاون في مجاالت األمن وتقلیص وحدة النزاعات
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 النظریـــة اللیبرالیـــة تـــرى أن األمـــن وتحقیقـــه یـــرتبط باألنظمـــة اللیبرالیـــة فـــضال عـــن ذلـــك فـــان
ان الـدیموقراطیات الـصناعیة " نهایـة التـاریخ وخـاتم البـشر"الدیموقراطیة، وقد ذكـر فوكویامـا فـي كتابـه 

الیـــوم مرتبطـــة فیمـــا بینهـــا بـــشبكة مـــن االتفاقیـــات القانونیـــة الملزمـــة التـــي تـــنظم التفاعـــل االقتـــصادي 
ًادل، وقـد ینـشأ صـراع سیاسـي فیمـا بینهـا حـول بعـض القـضایا، لكـن مـن غیـر الممكـن اصـال ان المتبـ

  .)١١(تلجأ هذه الدیمقراطیات الى استخدام القوة فیما بینها لتسویة مثل هذه النزاعات
  )ما بعد الوضعیة( في النظریات األمن -ب

مـــن وذلـــك بـــسبب انهـــا تقـــدم النظریـــات او االتجاهـــات مـــا بعـــد الوضـــعیة مفـــاهیم مختلفـــة لأل
ًتوظــف نطاقــا واســعا مــن الــنظم الفكریــة فــي دراســته كمــا انهــا تــرفض التــصور الوضــعي للعلــوم والــذي  ً
ًكـان مــسیطرا علـى التخــصص وكـذلك فهــي تؤكـد علــى أهمیـة المعــاني، والمعتقـدات واللغــة فـي دراســة 

البحـــث االجتمـــاعي ًاالجـــراءات االجتماعیـــة، فـــضال عـــن أن النظریـــات مـــا بعـــد الوضـــعیة تـــؤمن بـــان 
ًیؤدي دورا مهما في الكـشف عـن المعـاني الكامنـة والتـي توجـد تحـت الـسطح الخـارجي الظـاهر للواقـع  ً

  .)١٢(الذي تتم مشاهدته
والتـــي عنیـــت بموضـــوع األمـــن هـــي ) مـــا بعـــد الوضـــعیة(ومـــن أهـــم النظریـــات أو االتجاهـــات 

  .النظریة البنائیة والنظریة النقدیة والنظریة النسویة
، حیـث اشـار بعـض البنـائین الـى " بنـاء اجتمـاعي ثقـافي"ریة البنائیة ترى أن األمـن هـو فالنظ

ما یـسمى بثقافـة األمـن، التـي تحـدد الرؤیـة والـسیاسات األمنیـة التـي تـضعها الـدول فیمـا یتعلـق بأمنهـا 
لنظریـــة ًالقـــومي واســـتنادا علـــى كتابـــات البنـــائیین االوائـــل عـــن الثقافـــة والقـــیم والهویـــة، یحـــاول اتبـــاع ا

البنائیــة دراســـة األثـــر التراكمـــي لتــشكیل نـــوع مـــن الثقافـــة ترتكـــز علــى تحقیـــق األمـــن والـــسالم كاولویـــة 
ــــد مــــن األزمــــات والتحــــدیات وعــــدم  ــــدول تعــــاني  العدی ـــیما اذا كانــــت هــــذه ال للحكومــــة المركزیــــة، السـ

ًوالقــیم جــزءا كبیــرا االســتقرار، وهــذا یقــود الــى تــداول مفــاهیم وقــیم تتعلــق بــاألمن وتــصبح هــذه المفــاهیم  ً
الذي یتفاعل معـه االفـراد، وفـي ظـل ذلـك التفاعـل تـصبح ثقافـة األمـن " البناء"من االطار االجتماعي 

ً كما یرتبط مفهوم األمن ارتباطـاً وثیقـا بمـسألة الهویـة )١٣(هي العامل االساس في رسم سیاسات الدولة
ر واالدراك تحــدد طریقـــة تــشكل مـــصالح حیــث یـــرى البنــائیون ان الهویـــة الــى جانـــب االفكــار والمعـــایی

ًالفواعـــل مـــن جهـــة واالتجـــاه الـــذي یتخذونـــه فـــي ســـلوكیاتهم الدولیـــة امـــا تنافـــسا او تعاونـــا مـــن جهـــة  ً
  .)١٤(اخرى

امـا فیمـا یتعلــق بالنظریـة النقدیـة فقــد ركـزت علـى أمــن االفـراد الـذي یوضــح االشـكال التـي قــد 
ث تــؤدي ضــرورة حمایــة االفـراد الــى التركیــز علــى یتنـاقض فیهــا األمــن مـع ادعــاءات امــن الدولــة، حیـ

حقوق االنسان  الفردیة، وترقیة حكم القـانون لحمایـة االشـخاص مـن بعـضهم الـبعض ومـن مؤسـسات 
الدولــة نفــسها، وهكــذا ینتقــل التركیــز الــى األمــن الشخــصي بــالتركیز علــى حقــوق االفــراد مــن بعــضهم 
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 )١٠٦( 

 

تركیـز الـى األمـن الشخـصي بـالتركیز علـى حقـوق البعض ومن مؤسسات الدولة نفسها وهكـذا ینتقـل ال
االفراد ضد دولهم في مجاالت مثل الحریة من التعـذیب، أو الـسجن الخـاطئ، أو الحمایـة مـن العنـف 
ٕوان هــذا التركیــز علــى االفــراد كموضــوع لألمــن وتعریفــه كــسیاسة انعتــاق كــان اللبنــة االساســیة التـــي 

  .)١٥(نیة فیما بعد قامت علیها مدرسة ابریستویث للدراسات األم
  .اما عن مفهوم األمن في النظریة  النسویة فسوف نتناوله بشيء من التفصیل في المبحث التالي  

 
 

یـة ًتعد النظریة النسویة من النظریـات الحدیثـة نـسبیا فـي العالقـات الدولیـة، وقـد اعطـت النظر
ًالنــسویة فهمــا جدیــدا مختلفــا لألمــن مــن خــالل ربطــه بفكــرة اساســیة هــي  ً النــوع االجتمــاعي، ) الجنــدر(ً

فـــي العالقـــات الدولیـــة ) الجنـــدر(وســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث التعـــرف علـــى النظریـــة النـــسویة وفكـــرة 
  .اضافة الى مفهوم األمن لدى منظریها

 
ینــات القــرن العــشرین ازدهــرت النظریــة النــسویة فــي العالقــات الدولیــة التــي منــذ منتــصف ثمان

ًاطاحت بالرابطة القویة بین الرجال والدولة بعیدا عن التركیز المنفرد على العالقـات بـین الـدول، وفـي 
  .)١٦(ًاتجاه التحلیل الذي یستوعب الفاعلین واالبنیة العابرة للقومیات وتحوالتها ایضا

" و" سیلفیــستر"ظریــة النــسویة فــي االســهامات النظریــة مــن قبــل باحثــات امثــال وقــد تمثلــت الن
، وقـد قـدمت النظریـة النـسویة اعمـال متنوعـة ومختلفـة تتعلـق بالعالقـات "تـوربن"و " تینكـر"و " ویتورث

یــشكل قــضیة فــي فهــم " الجنــدر" "النــوع"الدولیــة، ولكنهــا تتفــق علــى الفكــرة االساســیة التــي مفادهــا ان 
  .)١٧(عالقات الدولیةوسیر ال

وقــد اثــرت النظریــة النــسویة فــي عقــد الكثیــر مــن االتفاقیــات والمــؤتمرات علــى مــستوى االمــم 
َالمتحدة، حیث انخرطت االمم المتحدة بحملـة ناشـطة لتقـدیم النـساء ودورهـن فـي التنمیـة، وقـد تـضمن 

واة بـین الجنـسین مـن ذلك إتخاذ تـدابیر لتحـسین قـدرة النـساء فـي الحـصول علـى التمویـل وجعـل المـسا
اولویات المنظمة ، وتـامین نجـاح بـرامج التنمیـة فـي االمـم المتحـدة فـي تحقیـق نتـائج تأخـذ النـساء فـي 
الحـــسبان ولتـــسهیل هـــذه المهمـــة، انـــشئت وحـــدات نـــسائیة ضـــمن مؤســـسات كالبنـــك الـــدولي، كمـــا ان 

هم أكثـــر فـــأكثر علـــى المـــساعدات االجنبیـــة بـــدأت تـــستهدف المـــشكالت النـــسائیة، وبـــدات النـــساء تـــسأ
  .)١٨(مستوى التخطیط االستراتیجي
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  >>  
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  وفیما یلي جدول یبین مدى سعي االمم المتحدة الى عولمة قضایا الجندر عبر نظام االمم المتحدة
  )١(الشكل رقم

  عولمة قضایا الجندر عبر نظام االمم المتحدة  
  اللجنة المعنیة بوضع المرأة  ١٩٤٦
  السنة الدولیة للمرأة  ١٩٧٥
  مؤتمر المرأة المنعقد في المكسیك  ١٩٧٥

  عقد االمم المتحدة الخاص بالمرأة  ٨٥- ١٩٧٦
  اتفاقیة االمم المتحدة المعنیة بإزاله جمیع اشكال التمییز ضد المرأة  ١٩٧٩
  مؤتمر كوبنهاجن الخاص بالمرأة  ١٩٨٠
  مؤتمر نیوربي الخاص بالمرأة  ١٩٨٥
  مؤتمر فیینا الخاص بحقوق االنسان  ١٩٩٣
  اعالن لجمعیة العامة لألمم المتحدة حول ازالة العنف ضد المرأة  ١٩٩٣
  مؤتمر القاهرة الدولي المعني بالسكان والتنمیة  ١٩٩٤
  مؤتمر بكین الخاص بالمرأة  ١٩٩٥

، )دبي، مركز الخلیج لألبحاث(جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، : المصدر
  .١٠٢٤، ص ٢٠٠٤، ١ط

 
قبــل التعمــق فــي موضـــوع األمــن فــي النظریـــة النــسویة البــد أن نبـــین أن األمــن فــي النظریـــة 
ًالنسویة مرتبط اساسا بفكرة الجندر وأهمیته  فـي الـسیاسة العالمیـة حیـث تـرى هـذه النظریـة ان الرجـال 

ة، فالواقعیـــة مـــثال یراهـــا النـــسویون قائمـــة علـــى ولـــیس النـــساء هـــم مـــن كتبـــوا نظریـــات العالقـــات الدولـــ
الجنس الذكوري واسست من قبل الرجـال، لوصـف وتفـسیر عـالم عـدواني مـن الـدول ومراقـب مـن قبـل 
ًالرجال، وعلى هذا تـرى النـسویة أن العالقـات الدولیـة سـتكون اقـل عنفـا واكثـر امنـا إذا تمكنـت النـساء  ً

  .)١٩( في الدولةمن الوصول او السیطرة  على مواقع القوة
كمـا وتقــوم فلــسفة الجنــدر علــى فكـرة مفادهــا ان التقــسیمات واالدوار المنوطــة بالرجــل والمــرأة، 
وكذلك الفـروق بینهمـا، وحتـى التـصورات المتعلقـة بنظـرة الـذكر لنفـسه ولألنثـى، وبنظـرة االنثـى لنفـسها 

 أي ان كــل ذلــك مــصطنع الــخ، كــل ذلــك هــو مــن صــنع المجتمــع وثقافتــه وافكــاره الــسائدة،...وللــذكر 
ًویمكـــن تغییـــره، او الغـــاؤه فتقلیـــدیا ینظـــر للرجـــل علـــى انـــه عنیـــف، قـــوي، وعقالنـــي، امـــا المـــرأة فهـــي 
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عاطفیـــة، ســـلبیة، لكـــن النـــسویین یعترضـــون  علـــى هـــذا التـــصنیف وعلـــى وصـــف الـــصفات كمعطـــى 
  .)٢٠(كبناءات اجتماعیة) الذكورة و االنوثة(طبیعي، وانما ینظرون الیهما 

غرار جمیع الباحثین النقدیین في مجال األمن، یعرف معظـم نـسویي العالقـات الدولیـة وعلى 
ًاألمــن بــالمعنى الواســع غیــر أنهــم ینطلقــون مــن منطلقــات جندریــة حیــث یتــضمن األمــن لــدیهم ابعــادا 
ــددة، كتقلــــیص جمیــــع اشــــكال العنــــف، بمــــا فیهــــا العنــــف المــــادي، والبنیــــوي،  متعــــددة ومــــستویات متعــ

واالغتـصاب، والفقـر، ) المنزلـي( یرون ان االخطار األمنیة تـشتمل علـى العنـف االسـري والبیئي، وهم
والتبعیــة الجندریــة، والتــدمیر البیئــي، اضــافة الــى الحــرب، وال یقــوم النــسویون بتوســیع مــا یعنیــه األمــن 
ًفحــسب بــل یوســعون نطــاق االشــخاص ایــضا الــذین یجــب أن یــضمن  أمــنهم وتبــدأ معظــم تحلــیالتهم 

مــن االســفل حیــث الفــرد أو المجتمــع المحلــي، ولــیس مــن الــدول او النظــام الــدولي، وقــد وضــح لألمــن 
نــسویو تخــصص العالقــات الدولیــة كیــف یــرتبط أمــن االفــراد بالــسیاسة الوطنیــة والدولیــة، وكیــف تــؤثر 

  .)٢١(السیاسیة الدولیة في أمن االفراد حتى على المستوى المحلي
هناك تهدیدات كبیرة ألمن المـرأة فـي العـالم وال زالـت المـرأة ویرى منظروا النظریة النسویة أن 

فـــي بعـــض الـــدول المتخلفـــة، تعـــد أكبـــر متـــضرر مـــن النزاعـــات المـــسلحة لتعرضـــها لمختلـــف اشـــكال 
المعانــاة واالهانــة مـــن اغتــصاب وتعــذیب واقـــصاء وتهمــیش وحتـــى بعــد انتهــاء النزاعـــات تــم اســـتبعاد 

التعلـــیم، : زز ادماجهــا فــي عملیـــات الــسالم الرســـمیة مثــلالنــساء مــن الفـــرص التــي مـــن شــأنها أن تعـــ
  .)٢٢(صنع السیاسات والحكم وغیرها

كمـــا ان نـــسویي العالقـــات یعتبـــرون ان النـــساء حـــول العـــالم یعـــانون مـــن حالـــة انعـــدام األمـــن 
االقتـصادي، وعلـى الـرغم مـن ان المـرأة تـشكل مـا یزیــد عـن نـصف سـكان العـالم، لكـن مـساهمتها فــي 

صادي ال تزال اقل بكثیر من المستوى المطلوب، وهو ما ینطـوي علـى عواقـب اقتـصادیة النشاط االقت
كلیــة وخیمــة، ورغــم مــا تحقــق مــن تقــدم ملمــوس فــي العقــود القلیلــة الماضــیة، فــال تــزال اســواق العمــل 
مقــسمة علــى اســاس نــوع الجــنس، ومعظــم االعمــال غیــر مدفوعــة االجــر تقــوم بهــا النــساء كمــا تواجــه 

ًا كبیـــرة فـــي االجـــور بینهـــا وبـــین نظائرهـــا الـــذكور، وال یـــزال تمثیـــل االنـــاث منخفـــضا فـــي المـــرآة فروقـــ ً
  .)٢٣(المناصب العلیا وفي ریادة االعمال

ــــى ذلــــك فــــإن المــــرأة تقــــع فــــي أســــفل الــــسلم االجتمــــاعي واالقتــــصادي فــــي جمیــــع  ًوبنــــاءا عل
لـسن عـامالت ویمكـن ان ًالمجتمعات حیث ان النساء غالبا مـا یـتم تعـریفهن علـى انهـن ربـات بیـوت و

ًیتقاضــین اجــورا ادنــى علــى افتــراض أن اجــورهن اضــافیة تكمیلیــة لــدخل العائلــة، وحتــى عنــدما تنتفــع 
المــرأة مــن انخراطهــا فــي القــوى العاملــة فإنهــا تــستمر فــي المعانــاة عــن العــبء المــضاعف، حیــث ان 

االعمــال المجتمعیــة غیــر  معظــم مــسؤولیة اعمــال المنــزل و-المــرأة تتحمــل اضــافة الــى عملهــا كعاملــة
 وان هـــذه المـــسألة تعـــد مـــن المـــشاكل الكبیـــرة التـــي تواجـــه المجتمعـــات وبخاصـــة )٢٤(مدفوعـــة االجـــر
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والمجتمعــات النامیــة، فهنــاك أدلــة تــدل علــى انــه حــین تــتمكن المــرآة مــن تنمیــة امكاناتهــا الكاملــة فــي 
 تـشیر دراسـة الـى ان رفـع سوق العمل یصبح من الممكن تحقیق مكاسب اقتصادیة كلیـة كبیـرة، حیـث

نـسبة مــشاركة االنـاث فــي القــوى العاملـة الــى مـستویات مــشاركة الــذكور حـسب كــل بلـد مــن شــأنها ان 
والیــات المتحــدة االمریكیــة مــثال یمكــن ان یرتفــع اجمــالي النــاتج ترفــع اجمــالي النــاتج المحلــي،  ففــي ال

وفــي %) ١٢(وفـي االمـارات العربیــة المتحـدة بنـسبة %) ٩(وفـي الیابــان بنـسبة %) ٥(المحلـي بنـسبة 
  .)٢٥(%)٣٤(مصر بنسبة 

 
 

رضــت ألشــد انــواع النزاعــات المــسلحة فــي تعــد مدینــة الموصــل مــن المــدن العراقیــة  التــي  تع
العــالم، وقـــد تـــسببت هــذه النزاعـــات بخلـــق حالـــة هائلــة مـــن المعانـــاة االنـــسانیة، ولقــد كـــان للنـــساء فـــي 
ـــة التمییـــز الجنـــدري  المدینـــة الحـــصة االكبـــر مـــن هـــذه المعانـــاة، ویرجـــع الـــبعض ســـبب ذلـــك الـــى حال

 نتعـرف علـى هـذا التمییـز الجنـدري فـي المترسخة في مجتمع الموصـل، وسـنحاول فـي هـذا البحـث أن
المدینة، ومن ثـم سـنحاول رسـم طریـق لخلـق األمـن والـسالم فیهـا مـن خـالل اعطـاء دور أكبـر للنـساء 

  .في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة فیها
 

ر الحقیقـــي للمـــرأة فـــي تعـــد الموصـــل مـــن المـــدن العراقیـــة التـــي تعـــاني مـــن عـــدم تفعیـــل الـــدو
المجـــاالت الــــسیاسیة واالقتــــصادیة ویـــرى الــــبعض ان الــــسبب یعــــود الـــى طبیعــــة المجتمــــع الموصــــلي 

  .المحافظ والى العادات والتقالید السائدة فیه حول المرأة ودورها في المجتمع
التــي تعلـي مــن شـأن الــذكور " ًبالتـصورات الجندریـة"حیـث أن دور المـرآة فــي الموصـل یــرتبط 

  . جمیع المجاالت وتهمش دور االناث فیهافي
والتــــصورات الجندریــــة تتـــــشكل لــــدى االفـــــراد منــــذ الـــــصغر مــــن خـــــالل التنــــشئة االجتماعیـــــة 
ًبمؤســــساتها المختلفــــة بــــدءا مــــن االســــرة مــــرورا بالمدرســــة والرفــــاق ثــــم االعــــالم ومؤســــسات المجتمــــع  ً

ــــي والحــــسي وا. المختلفــــة الجتمــــاعي مــــن مراحــــل النمــــو ًوتترســــخ هــــذه التــــصورات مــــن االدراك العقل
وعنـــدما تـــنجح التنـــشئة . المختلفـــة حیـــث تتقولـــب فـــي االتجاهـــات ثـــم فـــي الـــسلوك مـــع الجـــنس االخـــر

ــــا للنــــوع  ــــا كیــــف نتبنــــى تعریــــف الثقافــــة المحیطــــة بن ــــة بمؤســــساتها المختلفــــة فــــي أن تعلمن االجتماعی
ًكور واالنـاث المـصنفین بنـاء ًالبیولوجي وما یرتبط به من متطلبات اجتماعیة، عندئذ فـإن كـال مـن الـذ

على النوع البیولوجي سیمتلكان االدوار والمكانات المطلوبـة منهـا، وهنـا یتطـور مفهـوم الجنـدر المبنـي 
علــى مفهــوم الجــنس ومــن ثــم یختــرق الحیــاة العامــة والخاصــة لدرجــة نــصبح معهــا غیــر قــادرین علــى 

  .)٢٦(رؤیة المفهوم بوصفه معطى عادي وطبیعي



  )دراسة حالة الموصل(األمن في النظریة النسویة 
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ًلي لدیـــه تـــصورات جندریـــة تتمثـــل بـــدور الرجـــل القـــوي، القـــادر علـــى القیـــام والمجتمـــع الموصـــ
بمختلــف االعمــال والــذي یحكـــم عقلــه فــي كـــل شــيء وتــصورات عــن دور المـــرأة وعملهــا فــي المنـــزل 
ًباإلضــافة الــى ضــعفها وتمیزهــا بالعاطفــة وان هــذه التــصورات هــي التــي خلقــت التمییــز الجنــدري فــي 

ادیة فـي المدینـة، كمـا ان هنـاك عوامـل اضـافیة سـاهمت فـي تحجـیم دور المجاالت السیاسیة واالقتـص
  .)٢٧(المرأة الموصلیة في المجال السیاسي منها

ًعـــدم االســـتقرار فـــي االوضـــاع الـــسیاسیة ولعـــدة عقـــود فـــي المجتمـــع، األمـــر الـــذي أثـــر ســـلبا فـــي  .١
لمجتمـــع الـــذي الكثیــر مـــن الجوانـــب االجتماعیـــة واالقتــصادیة والـــسیاسیة والنـــساء جـــزء مــن هـــذا ا

 .تعرض الى التهمیش واالقصاء السیاسي

شــعور المـــرأة بعـــدم االســـتقرار النفـــسي والمـــادي بـــسبب الـــضغوط التـــي تعیـــشها منـــذ عقـــود وحتـــى  .٢
ًاالن، فـضال عـن حـوادث العنـف والمــشكالت االخـرى، كـل ذلـك یخلــق نوعـا مـن الـشعور بالغربــة 

 .وعدم االنتماء والالستقرار

ض المهـــارات التـــي ال تتـــوفر فـــي العدیـــد مـــن النـــساء بـــسبب انمـــاط العمـــل الـــسیاسي یتطلـــب بعـــ .٣
 .التنشئة االجتماعیة الجندریة، وهذا یحد من مشاركتها في الحیاة السیاسیة

إن هــذه االســباب أدت الــى أن تكــون مــشاركة النــساء فــي المجــاالت الــسیاسیة محــددة بــشكل 
اسة وحــصلن علــى مقاعــد ســواء فــي كبیــر، وحتــى النــساء الالتــي فــسح لهــن المجــال للعمــل فــي الــسی

المطبــق فــي العــراق ولــیس " الكوتــا"مجلــس المحافظــة أم فــي مجلــس النــواب فــإن الفــضل یعــود لنظــام 
  .بسبب انتخابهن من قبل جمهور الناخبین

ًویعــرف نظــام الكوتــا النــسائیة بأنــه أحــد أشــكال الكوتــا النیابیــة وأحــدى صــورها االكثــر شــیوعا 
لیه من اجل تقلیص الفجوة ما بین الجنـسین فـي المجـاالت الـسیاسیة وبخاصـة في العالم ویتم اللجوء إ

  .)٢٨(في المجالس النیابیة، حیث یتم تخصیص نسبة من المقاعد في المجلس النیابي للنساء
ًفضال عن ذلك فإن المجال االقتـصادي فـي المدینـة ایـضا یـشهد تمییـزا بـین النـساء والرجـال،  ً ً

حافظــة نینــوى فقــط بــل جمیــع المــدن والمحافظــات العراقیــة فقــد تراوحــت ٕوان هــذه المــسالة ال تــشمل م
والعمـل بـدوام جزئـي بنــسبة %) ١٨ -% ١٢(مـن ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(بنـسبة البطالـة فـي  العـراق عــام 

ًبلغـــت نـــسبة النـــساء مـــن البطالـــة االعلـــى مقارنـــة بالـــذكور، فمعـــدل الناشـــطین اقتـــصادیا فـــي %) ١٠(
) ١٦.٥٧١.٨٨٨(مــن معـدل الــسكان مـن العمــل البــالغ % ) ٥٤.٢(بلــغ ) ٦٤-١٥(العـراق مــن سـن 

ًنـــــصفهم تقریبــــــا مــــــن االنــــــاث، النــــــشطون اقتــــــصادیا مــــــن االنــــــاث هــــــو  الــــــى نــــــسبة ) ١.٦٨٦.٦٧٧(ً
ًمــن الناشــطین اقتــصادیا لتكــون %) ٨٣.٥٩(ونــسبتهم ) ٦.٩١٦.٤٣٣(مقارنـة بالــذكور %) ٢٠.٩٥(

ـــة وهـــي أقـــل مقارنـــ%) ٢١(مـــسأهمة المـــرأة  ـــة بلغـــت فـــي %) ٧٩(ة بالـــذكور فـــي القـــوة العامل والبطال
بــسبب تفــضیل %) ٣٣.٨(نــسبة مــن االنــاث منهــا %) ٤٥.٧) (٢٠٠٨(صــفوف المتعلمــین فــي عــام 
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المؤسسات لتشغیل الذكور على االناث على اعتبـار انـه مـصدر رزق العائلـة وبأنـه األقـدر علـى أداء 
  .)٢٩(العمل  وبذل الجهد

ًن اإلنــاث فــي العــراق ومدینــة الموصــل تحدیــدا، فــإن وباإلضــافة إلــى هــذه البطالــة المرتفعــة بــی
ـــدمار اإلقتـــصادي الـــذي لحـــق بالمدینـــة نتیجـــة العملیـــات العـــسكریة الســـتعادتها مـــن تنظـــیم داعـــش  ال

ســتارز انــد "انعكـس بــشكل كبیــر علـى افــراد المجتمــع الموصـلي وعلــى النــساء خاصـة وقــد نــشر موقـع 
ًتقریرا مفصال عن حجم الدمار الذین" سترایبز  لحق بالمدینـة، وذكـر التقریـر ان االف المبـاني تحولـت ً

میل من الطرق، وتحطـم مطـار المدینـة، كمـا هـدمت الجـسور ) ١٢٠(الى انقاض، وتضرر اكثر من 
  .)٣٠(الحیویة وشبكات المیاه وخطوط الكهرباء كما فخخت احیاء كاملة

قتــصادي فباإلضــافة وقــد كــان للمــرأة الموصــلیة حــصة كبیــرة مــن المعانــاة مــن هــذا الــدمار اال
ّالــى الزیــادة الهائلــة فــي عـــدد االرامــل وتحــولهن الــى معــیالت لعـــوائلهن، فإنــه لــم یفــسح لهــن المجـــال 
ًللعمــل والنهــوض اقتـــصادیا، كمــا اصــبحت العدیـــد مــن النـــساء الموصــلیات یعــشن ظروفـــا قاســیة فـــي  ًَّ

الرعایــة االجتماعیــة مخیمــات النــزوح وحتــى الرواتــب التــي خصــصتها الدولــة العراقیــة ضــمن شــبكات 
  .فهي قلیلة وال تسد الحاجة الضروریة لهن

 
ًیمكــن للمــرأة فــي الموصــل أن تلعــب دورا كبیــرا فــي خلــق حالــة األمــن والــسالم فــي مــن خــالل 

  .تحقیق تنمیة المجتمع السیاسیة واالقتصادیة
یمكــن القــول ان دور المــرأة فــي الوســاطة وتقریــب الــرؤى وفــي تحقیــق : لــسیاسيففــي المجــال ا

عملیــات المــصالحة الوطنیـــة مــن خــالل إنـــشاء عالقــات اجتماعیـــة قویــة عبــر القـــضاء علــى االحقـــاد 
  .)٣١(المتبادلة بین االطراف یمكن أن یحقق السالم

سالم بمــا لهــا مــن حیــث أن بعــض النــساء تمتلــك القــدرة علــى تغییــر مــسار النزاعــات نحــو الــ
ممیــزات كنــسبتها فــي المجتمــع، ویمكــن أن یكــون لهــا دور أكبــر عنــدما تكــون منظمــة ومؤهلــة  وقــادرة 
علــى العمــل، وهــو مــا یتطلــب فــسح المجــال لهــا ودعمهــا للمــساهمة والمــشاركة فــي مختلــف المــشاریع 

  .)٣٢(واألنشطة
ف یمكـــن أن یـــساهم فـــي كـــذلك فـــإن طبیعـــة تفكیـــر المـــرأة الـــذي یمیـــل الـــى الـــسلم وینبـــذ العنـــ
  .صیاغة سیاسات سلیمة إذا ما اعطیت الفرصة للمرأة في المجال السیاسي

  :وألجل ذلك یجب ادخال النوع االجتماعي في السیاسات األمنیة في المحافظة من خالل
الضغط لتعیین المرأة المؤهلة في مـستوى االدارة مـن أجـل فهـم المـساواة بـین النـوع االجتمـاعي،  .١

ى زیـــادة الـــوعي بـــین المـــسؤولین فـــي مؤســـسات القطـــاع األمنـــي بااللتزامـــات الدولیـــة والعمـــل علـــ
 .)٣٣(والمحلیة المتعلقة بمراعاة مساواة النوع االجتماعي
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ـــــسائیة،  .٢ طلـــــب المـــــشاركة والـــــرأي فـــــي عملیـــــة صـــــناعة الـــــسیاسات األمنیـــــة مـــــن المنظمـــــات الن
تــي تعنــى بــشؤون المــرأة ومــن والمــؤتمرات الحزبیــة لعــضوات البرلمــان، ومــن ممثلــي الــوزارات ال

خالل اجراء عملیات المشاركة في الرأي والتأكیـد علـى التوجیـه بـشأن تـوفیر األمـن بـشكل فعـال 
منــذ البدایـــة، ســـتكون النتیجـــة المتوقعـــة واحـــدة مـــن اعظـــم النتـــائج العملیـــة الفاعلـــة فـــي صـــیاغة 

 .)٣٤(السیاسات األمنیة

یـة وتثقیــف المجتمــع بأهمیـة المــساواة فــي العمـل مــن خـالل منظمــات المجتمــع المـدني علــى توع .٣
النــوع االجتمــاعي فــي المجــالس المحلیــة والنیابیــة وفــي صــیاغة الــسیاسات األمنیــة ومــن الجــدیر 

فــي المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات فــي ) جنــدر(بالــذكر انــه تــم تــشكیل أول فریــق نــوع اجتمــاعي 
المؤســسات العراقیــة لتــشكیل مثــل لیكــون النــواة أو الحــافز لبـاقي ) ٢٨/٦/٢٠١٢(العـراق بتــاریخ 

ًهذه الفرق التـي تـدعم المجتمـع العراقـي نـساء و رجـاال ولغـرض تحقیـق العدالـة و المـساواة التـي  ً
 .)٣٥(اسست على اساسها

فـیمكن القــول أن هنـاك العدیــد مـن النـساء فــي نینـوى العــاطالت : امـا فـي المجــال االقتـصادي
مــل فــسوف یــساعد ذلــك علــى نهــضة إقتــصاد المحافظــة َّعــن العمــل واذا مــا تــم فــسح المجــال لهــن للع

  .ویعزز األمن والسالم فیها
فتحــسین فــرص المــرأة لكــسب الــدخل والــتحكم فیــه یمكــن أن یــسهم فــي توســیع نطــاق التنمیــة 
االقتــصادیة عــن طریــق رفــع معــدالت التحــاق الفتیــات بــالتعلیم وعلــى ســبیل المثــال فــالمرأة یــرجح لهــا 

ًتــستثمر جــزءا كبیــرا مــن دخــل اســرتها المعیــشي فــي تعلــیم ابنائهــا، وتــشیر بدرجــة أكبــر مــن الرجــل ان  ً
منظمــة العمــل الدولیــة الــى ان عمــل المــرأة مــدفوع االجــر وغیــر مــدفوع االجــر، ویمكــن أن یكــون أهــم 
عامل على االطالق للحد من الفقـر فـي االقتـصادیات النامیـة ویمكـن بالتـالي ان تـسفر زیـادة مـشاركة 

 العاملـة وحـصولهن علـى دخـل اكبـر عـن زیـادة االنفـاق علـى التحـاق االطفـال، بمـن االناث في القـوى
  .)٣٦(فیهم الفتیات بالتعلیم مما یتسبب في دورة حمیدة، حین تصبح النساء المتعلمات قدوة لإلناث

  :)٣٧(ویمكن ان یتم دعم دور المرأة االقتصادي في المدینة من خالل عدة طرق وهي
یالت والقـــروض المحـــددة لتیـــسیر وتـــشجیع النـــساء علـــى تأســــیس البـــد مـــن إعـــداد بعـــض التـــسه .١

شــركاتهن الــصغیرة مثــل القــروض الــصغیرة ألنــشطة محــددة، والتــي یمكــن أن توجــه نحــو تــصدیر 
المنتجــات الحرفیــة أو الــصناعیة علــى ســبیل المثــال، وهــذا االمــر مــن شــأنه التغلــب علــى مــشكلة 

ــــذي یعــــد أهــــم تحــــد ــــصغیرة وال ــــى القــــروض ال ــــسیدات مــــن اصــــحاب المــــشروعات ٍالوصــــول ال  لل
 .الصغیرة

البــد مــن اعانــة الــسیدات صــاحبات االعمــال ودعمهــن باإلعفــاءات الــضریبیة وبنــاء األمكانــات،  .٢
 .وتوفیر خدمات التسویق، مما یؤدي الى زیادة مشاركتهن في هذا القطاع
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علــى البــد مــن وضــع بــرامج تأهیــل موجهــة لمــساعدة النــساء علــى تأســیس منــشآتهن ومــساعدتهم  .٣
ــــة أن تلعــــب دورا مهمــــا بالتنــــسیق مــــع  ــــا یمكــــن للمنظمــــات غیــــر الحكومی ًتــــسویق منتجــــاتهن وهن ً

 .االستراتیجیات القومیة للدولة من أجل دعم ومساندة انشطة صاحبات االعمال
 

إن األمــن هــو حالــة تعیــشها الــدول واألفــراد وتتمیــز بإنعــدام التهدیــد الخــارجي، وتتنــوع اشــكال 
وقــد تنوعــت . ألمــن العــسكري واألمــن االقتــصادي واألمــن الثقــافي واألمــن البیئــي وغیرهــااألمــن مثــل ا

  .ًدراسات مفهوم األمن في السیاسة الدولیة بحسب النظریات واالتجاهات التي تناولته دراسة وتحلیال
وتعــد النظریــة النــسویة أحــد أهــم النظریــات التــي اهتمــت بــاألمن وتحقیقــه مــن خــالل تركیزهــا 

 النـــساء فـــي المجتمعـــات المختلفـــة وكیفیـــة تحقیقـــه مـــن خـــالل اإلرتقـــاء بالمـــستوى التعلیمـــي علـــى أمـــن
والثقـافي للمجتمعـات لتحویلهـا الـى مجتمعـات تتقبـل المـساواة فـي النـوع االجتمـاعي، لكـي یـضمن امـن 

  . والمجال االقتصادي-حاالت الحروب والنزاعات المسلحة-النساء في المجال العسكري 
ینــة الموصــل یتــصف بــإعالء دور الرجــل فــي جمیــع المجــاالت وتحجــیم دور وان مجتمــع مد

 اي التمییـز فـي النـوع االجتمـاعي فـي المجـاالت الـسیاسیة واالقتـصادیة وان هـذا التمییـز یعـود -المرأة
ًالـــى طبیعـــة التـــصورات الجندریـــة التـــي تكونـــت لـــدى افـــراد المجتمـــع الموصـــلي مـــن خـــالل، التنـــشئة 

  .لتعلیم والقیم، والعادات االجتماعیة، وطبیعة ا
  :ومن خالل البحث فقد تم التوصل الى العدید من االستنتاجات أهمها

ًإن مفهــوم األمــن یعــد مفهومــا متغیــرا نظــرا لوجــود متغیــرات عدیــدة تطــرأ علــى الــساحة الدولیــة  .١ ً ً
 .ًبین الحین واالخر، تعطي ابعادا جدیدة لمفهوم األمن

اهتمت باألمن وكیفیة تحقیقه غیر انهـا اختلفـت مـن حیـث إن جمیع نظریات العالقات الدولیة  .٢
 .الزاویة التي تنظر كل منها الى مفهوم األمن

ًاعطــت النظریــة النــسویة مفهومــا مختلفــا لألمــن یــدور حــول فكــرة  .٣ وان ذلــك یعــود الــى " الجنــدر"ً
 .انها وظفت العدید من النظم الفكریة في دراسة مفهوم األمن

ى اســــاس أن االدوار المنوطــــة بالرجــــل والمــــرأة وهــــي مــــن صــــنع تقــــوم علــــ" الجنــــدر"ان فكــــرة  .٤
 .المجتمعات وثقافتها السائدة، بمعنى أن هذه االفكار مصطنعة ویمكن تغییرها

وفــق المنظــور النــسوي یمكــن أن یتحقــق األمــن ویبنــى الــسالم فــي الموصــل مــن خــالل التأكیــد  .٥
خـالل اشـراك اكبـر للمـرأة فـي على دور المرأة في صـیاغة الـسیاسات األمنیـة والعـسكریة ومـن 

 البرلمان وفي المجالس المحلیة والعمل على تنمیة دور النساء وفي المجال االقتصادي
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دبـــي، مركـــز الخلــــیج (مـــارتن غـــریفتش وتیـــري اوكاالهـــان، المفـــاهیم االساســـیة فـــي العالقـــات الدولیـــة ، ) ١(
  .٧٨، ص٢٠٠٨، ١، ط)لالبحاث

، ١، ط)دبـي، مركــز الخلــیج لالبحــاث(غراهـام ایفــانز وجیفــري نوینهــام، قـاموس بنغــوین للعالقــات الدولیــة ) ٢(
  .٦٧١، ص٢٠٠٤

، )ابــو ظبــي، مركــز االمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتیجیة(بــول روبنــسون، قــاموس االمــن الــدولي، ) ٣(
  .٢٦٩، ص٢٠٠٩، ١ط

بیـــروت، مؤســـسة مجـــد الجامعیـــة للدراســـات والنـــشر (عـــدنان الـــسید حـــسین، نظریـــة العالقـــات الدولیـــة، ) ٤(
  .٢٢٠، ص٢٠١٠، ٣، ط)والتوزیع

، كلیــة العلــوم )غیــر منــشورة(المــن ومــستقبل الــسیاسة الدولیــة، رســالة ماجــستیر فرهــاد جــالل مــصطفى، ا) ٥(
  .١٩، ص٢٠٠٨السیاسیة، جامعة النهرین، بغداد، 

الریـــاض، جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلــــوم (ذیـــاب موســـى البداینـــة، االمـــن الـــوطني فـــي عــــصر العولمـــة، ) ٦(
  .٢٩، ص٢٠١١، ١، ط)االمنیة

نقدیـة للنظریـات الوضـعیة، مجلـة : ونقادهـا فـي العالقـات الدولیـة دراسـةخالد موسـى المـصري، الوضـعیة ) ٧(
  .٣٢٥، ص ٢٠١٤، )١(جامعة دمشق للعلوم القتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، دمشق، العدد 

، ٢٠١٠ مــارس ٢٦تاكـایوكي یامــامورا، مفهــوم االمــن فــي نظریــة العالقـات الدولیــة، ترجمــة عــادل زقــاغ، ) ٨(
  :كة المعلومات الدولیة االنترنیت على الرابط التاليمقال منشور على شب

com.blgspot.bohothe.www  
  .٢٧٧غراهام ایفانز وجیفري نوینهام، مصدر سبق ذكره، ص) ٩(
، موضـــــوع منـــــشور علـــــى شـــــبكة ٢٠١٦مـــــروان محمـــــد حـــــج، مفهـــــوم االمـــــن، الموســـــوعة الـــــسیاسیة، ) ١٠(

  org.encyclopedia-pditical.www: على الرابط التالي) االنترنیت(معلومات الدولیة ال
القــاهرة، مركــز االهــرام (فرانــسیس فوكویامــا، نهایــة التــاریخ وخــاتم البــشر، ترجمــة، حــسین محمــد امــین، ) ١١(

  .٢٤٧، ص١٩٩٣، ١، ط)للترجمة والنشر
بیــــروت، (تـــیم دان واخــــرون، نظریــــات العالقـــات الدولیــــة التخــــصص والتنــــوع، ترجمـــة دیمــــا الخــــضر، ) ١٢(

  .٩٠، ص٢٠١٦، ١، ط)المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات
ــــصادیة ) ١٣( ــــوم االقت ــــة جامعــــة دمــــشق للعل ــــات الدولیــــة، مجل ــــي العالق ــــة البنائیــــة ف خالــــد المــــصري، النظری

  .٣٢٧، ص٢٠١٢، )٢( دمشق، العدد والقانوینة، جامعة دمشق،
خالــد معمــري جنــدلي، التنظیــر فــي الدراســات االمنیــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة دراســة فــي الخطــاب ) ١٤(

، كلیــــة الحقــــوق، قــــسم العلــــوم )غیــــر منــــشورة(ســــبتمبر، رســــالة ماجــــستیر ) ١١(االمنــــي االمریكــــي بعــــد 
  .١١٩، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 
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عمــان، المركــز (ســید احمــد قــوجلي، الدراســات االمنیــة النقدیــة، مقاربــات جدیــدة العــادة تعریــف االمــن، ) ١٥(
  .٣٣-٣٢، ص٢٠١٤، ١، ط)العلمي للدراسات السیاسیة

القــاهرة المركــز القــومي (ســكوت بورتــشیل واخــرون، نظریــات العالقــات الدولیــة، ترجمــة محمــد صــفار، ) ١٦(
  .٣٥٥، ص٢٠١٤، ١، ط)للترجمة

دراســـة نقدیـــة مقارنــة فـــي ضـــوء النظریـــات ... انــور محمـــد فـــرج، نظریــة الواقعیـــة فـــي العالقـــات الدولیــة) ١٧(
  .٤٦٤، ص٢٠٠٧، ١، ط)السلیمانیة، مركز كردستان للدراسات االستراتیجیة(المعاصرة، 

  .٢١٤مارتن غریفیتش وتیري اوكاالهان، مصدر سبق ذكره، ص) ١٨(
دراسـة فـي تطـور مفهـوم االمـن عبـر منظـارات ...  في الدراسات االمنیةقسوم سلیم، االتجاهات الجدیدة) ١٩(

  .١٥٦، ص ٢٠١٠العالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة واالعالم، جامعة الجزائر، الجزائر، 
عدیلة محمد الطاهر، المقاربة النسویة للعالقـات الدولیـة، مجلـة الفكـر، كلیـة الحقـوق والعلـوم الـسیاسیة، ) ٢٠(

  .٤٥٣، ص٢١٦مد خضیر بسكرة، الجزائر، العدد الثالث عشر، جامعة مح
  .٤٤٨تیم دان واخرون، مصدر سبق ذكره، ص) ٢١(
المـضامین والـدالالت، المجلـة الجزائریـة لألمـن والتنمیـة، ... هاجر خاللفة، مقاربة الجنـدر لبنـاء الـسالم) ٢٢(

  .١١، ص٢٠١٧، تموز ١١مخبر البحث، جامعة باتنه، الجزائر، العدد 
ـــورغ واخـــرون، المـــراة والعمـــل االقتـــصادي) .٢٣( ـــي مـــن المـــساواة بـــین .. كـــاترین ایلب مكاســـب االقتـــصاد الكل

  .٤، ص٢٠١٣الجنسین، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي، سبتمبر 
  .٤٨٨تیم دان واخرون، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢٤(
  .٥كاترین ایلبورغ واخرون، مصدر سبق ذكره، ص) ٢٥(
، )عمــان، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع( حوســو، الجنــدر االبعــاد االجتماعیــة والثقافیــة، عــصمت محمــد) ٢٦(

  . ٩٤، ص ٢٠٠٩، ١ط
، بحیــث منــشور ٥، ص٢٠١٤المــرأة العراقیــة واقــع وتحــدیات، دائــرة البحــوث، مجلــس النــواب العراقــي، ) ٢٧(

  iq.parliment.ar.www://https:على الرابط التالي) االنترنیت (على شبكة المعلومات الدولیة 
ــا النیابیــة النــسائیة) ٢٨( ــة النائــب الفلــسطیني، ... هــادي الــشیب، البرلمانیــات فــي ظــل نظــام الكوت دراســة حال

  .٢٩، ص٢٠١٧، ١، ط)برلین، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة(
رؤیــة الــسالم فــي العــراق وفـــق مقــایس االمــم المتحــدة، مجلــة كلیـــة ...  المــرأة العراقیـــةنغــم اســحق زیــا،) ٢٩(

  .١٣٥، ص٢٠١٤،  نیسان ٧القانون للعلوم السیاسیة والقانونیة، جامعة كركوك، كركوك، العدد 
موقع امریكي یحـدد حجـم الـدمار فـي الموصـل، مقـال منـشور علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة .. باالرقام) ٣٠(

  com.sotaliraq.www: على الرابط التالي) نترنیتاال(
  .١٢هاجر خاللفة، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣١(
دهـــوك، مركـــز دراســـات (فهیــل جبـــار جلبـــي، بنـــاء الــسالم والتماســـك األجتمـــاعي فـــي محافظــة نینـــوى، ) ٣٢(

  .٧٠ ، ص٢٠١٧، )السالم وحل النزاعات في جامعة دهوك



  )دراسة حالة الموصل(األمن في النظریة النسویة 
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بیتــر البریتــشت وكــارن بــارنز، النــوع االجتمــاعي واثــره فــي صــناعة سیاســة االمــن القــومي، معهــد االمــم ) ٣٣(
  .١٥، ص٢٠٠٨، ١المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض بالمرأة، ط

  .المصدر نفسه) ٣٤(
شور علـــــى شـــــبكة ، المفوضـــــیة العلیـــــا المـــــستقلة لالنتخابـــــات، بحـــــث منـــــ)الجنـــــدر(النـــــوع االجتمـــــاعي ) ٣٥(

  com.iraq-ihec.www://https   :على الرابط التالي) االنترنیت(المعلومات الدولیة 
  .٥كاترین ایلبورغ، مصدر سبق ذكره، ص) ٣٦(
علــى ،  بحــث منــشور ٢٠٠٦ســمیر رضــوان، المــرأة والتنمیــة االقتــصادیة فــي البحــر المتوســط، ابریــل ) ٣٧(

  en.europa.eeas.www://https:على الرابط التالي) االنترنیت(شبكة المعلومات الدولیة 
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  تاریخ استالم البحث
١٣/٩/٢٠١٨  

  تاریخ قبول النشر
١٨/١١/٢٠١٨  

 
 : 

 الخالفة سقوط عقابأ في والحرمان التخلف من اعهود واالسالمیة العربیة البالد شهدت لقد      
 بالخالفة متمثلة كانت والتي، الثالث عشر للمیالد، الهجري السابع القرن منتصف االسالمیة العربیة

 وصفت طویال زمنا امتدت التي ازیةغال االجنبیة االقوام طرةسی من اعنه تمخض وما العباسیة
 الموصل ومدینة عامة العراق مدن على االیلخانیین التتر رةطبسی ابتدات التي المظلمة بالعهود
 واالق قوینلو القرة التركمانیة االقوام سیطرة ثم ومن، الجالئریین المغول سیطرة اعقبتها ثم، خاصة
 تخلف من واالسالمیة العربیة البالد شهدته وما، الصفویة الفارسیة االقوام سیطرة واخرها قوینلو
  منرغموعلى ال، والحضریة والعمرانیة والمدنیة الدینیة وجوانبه الحیاة صنوف لكافة شامل ودمار

 تلك رغم حیاء هذه المدینةا اعادة في الكبیر الدور النجباء وسكانها الموصل الهالي كان، كله ذلك
 من غیرها في نجدها لمالتي  النادرة والشواخص العمائر من لنا فخلف، والقاسیة الصعبة الظروف

 وساداتها ائهاعلمسكانها و جهودب الموصلي الفنان ید ابدعتها االسالمیة العربیة والحواضر المدن
  تلك الحقبة الزمنیة قدلرغم من انعلى ا، وقومیاتهم ومذاهبهم طوائفهم اختالف على ومثقفیها

اال اننا تمكنا من ، الدینیة والمدنیة والثقافیة والعمرانیة،  كافةوانباتسمت بالدمار والخراب في الج
  . شاخصة الى الوقت الحاضر اثارهاالتي التزال، اكتشاف العدید من التحف االثریة والمعماریة

Archaeological and architectural remains in the city of Mosul 
During the Dark Era (Q8-10 / S14-16)) 

Asst.Proff.Dr.Akram Mohammed Yahya  
& Lec. Dr. Mohammed Moayad Malallah  
Abstract: 
       Arab and Islamic countries experienced a period of backwardness 
and deprivation in the wake of the fall of the Abbasid caliphate in the 
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  )م١٦-١٤ق/ هـ١٠-٨ق( الموصل خالل العهود المظلمة مدینة في الشاخصة والمعماریة أالثریة البقایا
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middle of the seventh century AH, after the domination of the foreign 
invading forces of the Arab and Islamic countries, including the cities 
of Iraq in general and the city of Mosul in particular, the period of 
their reign described the dark ages because of their bad governance 
and their ongoing conflicts, Three centuries ago, the Mongols of Tatar, 
the Gallerians, the Cow Quinlou, and the Aquilines began to conquer 
the Safavids. Although their ages were marked by destruction and 
ruin, in all religious, civil, cultural and urban aspects, The discovery of 
many antiquities and architectural artifacts, in the buildings of Mosul, 
Islamic and Christian, such as mihrabs, Hanaya, energies, windows 
and others, which are still divided to the present, thanks to the 
population of Mosul and its scientists ،.  

 : 
 سنة بحدود االسالمي المشرق بلدان معظم على سیطرتهم )٢()االیلخانیین ()١(المغول فرضلقد     

 على السیطرة في نجحت أن بعد عالمیة مغولیة امبراطوریة تكوین استهدفت )٣()م١٢٦٢/ هـ٦٦٠(
 الشام بالد زاءاج ومعظم الشرقیة أوربا من اجزاء و آسیا واواسط الصین من واسعة مساحات
  .)٤(والعراق

 –١٢٤٨/ ه٦٥٥- ٦٤٦ (المغولیة الممالك جمیع على المطلقة السلطة مونكوقان ترأس أن وبعد   
 بلدان إخضاع في عنه نیابة الغزاة جیوش لقیادة )٦(هوالکوخان األصغر أخاه سیر )٥()م١٢٥٦
  .)٧(بغداد في العباسیة الخالفة على والقضاء االسالمي العالم

 الموصل مدینة أسوار اقتحام بعد التوسعیة هوالكو خطط استكمال من سنداغوا قائد تمكن كما      
 )م١٢٦٢/ه٦٦٠( سنة المغول الغزات فدخلها كاملة سنة دام حصار بعد فیها من واكتساح
 والتخریب والسلب والنهب والذبح القتل أسالیب ابشع واتبعوا الفساد فیها وعاثو محرماتها واستباحوا

 في الموصل مدینة لوادخ حیث قتلوا اوالي الموصل الملك الصالح بن بدر الدین لؤلؤ ثم، لتدمیروا
 بدأ، ارغون بن غازان محمود السلطان بحكم ابتدأ  الذيالهجري الثامن القرن وبمطلع )٨(تهااالسنة ذ
 الدین غازان محمود السلطان اعتناق أثر على وشعوبه ومقدساته وحرماته باالسالم االهتمام

 – ١٣٠٤/ ه٧١٩ – ٧٠٣( خدابنده محمد السلطان أخیه زمن في أصبح والذي االسالمي
 اعادة في جدید من االهتمام وعاد، للبالد الرسمي  االسالمي هو الدینالدیناصبح ، )م١٣١٩
 النشاط فزاد، اسالمیة مباني من االیلخانیین المغول الحكام ید على تخریبه ماتم وتجدید اعمار
 ٧٣٩ – ٧١٧( خان بهادر سعید أبي السلطان حكم أبان الموصل مدینة في والفني نيالعمرا

، االیلخانیین المغول سالطین اخر خان بهادر سعید أبي السلطان وفاة بعد )٩()م١٣١٧-١٣٣٥/ه
 ما على امیر كل وتغلب االیلخانیة الدولة تجزأت لذا )١٠(بعده من العرش على یرثه ولد له یكن لم

 العراق مصیر فكان بینهم فیما طاحن صراع في الجمیع فدخل االیلخانیة الدولة أمالك من بیده كان
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 ایلكانویان بن اقبقا حسین بن حسن الشیخ تزعم )١٢(ذلك وبعد )١١(الجالئریة السیطرة تحت تقرر قد
 للدولة الحقیقي المؤسس یعد والذي )١٣() م١٣٥٦ – ١٣٣٨ \ ه ٧٥٧ – ٧٣٨( السلطة

 الكبرى مدنها غالبیة على االستیالء بعد )١٥(العراق على سیطرته فرض من تمكن اذ، )١٤(الجالئریة
 ابنه بعده من تولى ثم. )١٨(وفاته حتى )١٧(العراق في لحكمه مقرا اتخذها التي وبغداد )١٦(کالموصل

 عن معروفا كان ما واالیمان واإلحسان الخیر من عنه عرف وقد، الدین بمعز والملقب اویس الشیخ
 واالعمار والخط والنقش واألدب بالفن متعلقة رعیته إلى واإلحسان الخیر بحب شغوفا كان اذ، ابیه

 مقرا بغداد من فاتخذ، الكبیر حسن الشیخ والده وفاة بعد العرش على بویع فقد )١٩(واالصالح
 تابعة ةجالئری والیة العراق بذلك لیصبح )٢٠() م١٣٥٩ \ ه ٧٩٠( سنة تبریز الى انتقل ثم، لحكمه

 الحكم بوالیة عهد لذا، واالیمان بالزهد عنه عرف وقد. )٢١(الحكم عاصمة تبریز اتخاذ بعد ایران الى
 بالطاعات اهللا إلى والتقرب واإلحسان الخیر لعمل وقته وتصریف للعبادة هو واتجه الحسن ألبنه

 .)٢٢() م١٣٨٧ \ ه ٧٧٩( وفاته حتى ذلك على واستمر
 المغول الحكام ابرز من كانوا اویس الشیخ وابنه الكبیر حسن الشیخ أن نجد هذا ومن      

 آلل المراقد وتعمیر المساجد وانشاء واالصالح العلم ونشر الخیر وحب اهللا الى تقربا الجالئریین
 الشيء حكمهم من نالت والتي وبغداد کالموصل الكبرى العراق مدن في خاص وبشكل البیت
 حكم فترة إلى عودتها تؤكد مؤرخة علمیة أو دینیة مبان على العثور میت لم لألسف ان اال، الكبیر
 العراق مدن وباقي الحكم مركز بغداد في وجد ما خالف على الموصل مدینة في الشیخین هذین

 والمشاهد والمدارس كالمساجد علمیة و دینیة مباني من سیطرتهم تحت خاضعة كانت التي األخرى
، رها شاخصة الى یومنا هذا وهي محتفظة بكافة عناصرها العماریة والفنیة اثاالزالت التي، والمراقد

فیما انحسرت اثار المدینة ومخلفاتها المعماریة ابان عهد االقوام الغازیة التي تلت حكم الدولة 
والتي تمثلت بتعرض مدینة الموصل ، الرابع عشر للمیالد، الجالئریة منتصف القرن الثامن الهجري

) الخروف االسود(، والقره قوینلوا، )م١٣٩٣ه٧٩٦(م التیموري المتمثلة بتیمورلنك سنة لغزو االقوا
) الخروف االبیض(واالق قوینلو) م١٣٦٣ \ه ٧٦٥( المتمثلة بقرة یوسف وقائده ببیرام خواجة سنة

لیبداء عهد جید من (***) ، بقیادة حسن الطویل وقائده خلیل بیك، )م١٤٦٩/هـ٨٧٤(بسنة 
حطاط تمثل بغزو االقوام الفارسیة الصفویة تمثلت بقیادة الشاه عباس الصفوي سنة التخلف واالن

حیث امتاز عهدهم بالصراعاتها المستمرة مع العثمانیین االتراك طیلة القرن ، )١٥٠٨/هـ٩١٤(
ونتیجة لذلك الوضع المضطرب انحسرت اثارها وندر ما ، السادس عشر المیالدي، العاشر الهجري

العهود الغابرة وبشكل كبیر جدا حتى الیتعدى ذكر بعض من العناصر العماریة تخلف عنها في 
المتمثلة بالمحاریب الرخامیة والقطع االثریة التي توزعت في مراقد ومساجد ومدارس وكنائس 

وبشكل خاص في مرقد النبي دانیال والشیخ ویس ومسجد الشیخ محمد و واحسان ، الموصل القدیمة
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زار االمام یحیى بن القاسم واالمام علي االصغر ومحمد بن الحنفیة وبنات البكري والعمریة وم
   ).٣-١انظر االشكال من (، الحسن وام التسعة

باالضافة الى العدید من المحاریب الرخامیة المجوفة والقطع االثریة النادرة التي انتشرت 
لمجوف في مرقد النبي في كل من  جامع النبي یونس قبل هدمه والمتضمنة لمحراب الشافعیة ا

) م١٥٨٧ \ه ٩٩٥(وكذلك القطع الرخامیة المورخ بسنة ، )م١٥٨٩ \ه ٩٩٧( یونس والمورخ بسنة
 ، )٢٣(الموجودة في مزار االمام العباس الذي شید على انقاضه جامع العباس في شارع النجفي

  .في محلة الرشیدیة) م١٥٩٠ \ه ٩٩٨(وجامع اسكندر الكبیر المؤرخ بسنة 
  :       : 

مسجد الشیخ احسان البكري في محلة السوق الصغیر على الطریق العام الممتد من شارع  یقع     
وقد اشتمل المسجد على عدة مخلفات ، النجفي الى شارع السرجخانة قرب جامع النبي جرجیس

لمصنوع من مادة الرخام الموصلي محراب مستطیل الشكل من النوع المسطع وا اثریة ابرزها
  )٢٤(جدار القبلة لمصلى المسجد فيمثبت ، )الفرش(

 عناصره وتحلیل دراسته یسبق لمف،  من قبل البحثین في االونة االخیرة هاكتشاف تم وقد     
العماریة والفنیة ونقوشه الكتابیة والخطیة على الرغم من كونه احدى ابرز المخلفات االثریة 

 في المحراب یتبعاذ ، للعهد الجالئري والمحصور بین القرنین الثامن والتاسع الهجريالمنسوبة 
یبلغ طوله نحو ، الخالیة من التجاویف المقعرة المسطحة المحاریب نظام عمارته وأسلوب تخطیطه

 الرخام من واحدة قطعة على معالمه نحتت )سنتمتر٦٨(وعرضه نحو ، ) سنتمترات١٠متر و(
 علینا تعذر مما األزرق بالدهان بكامله طلي قد لألسف أن إال عربیة بكتابة رهصد شغل الموصلي

 الخارجي الرواق في المحراب وجود هو الكتابات تلك تلف في زاد ومما، محتواها ومعرفة، قراءتها
 قوس من المحراب یتألف، ورطوبة أمطار من المختلفة الجویة للظروف عرضة أكثر جعله والذي

 العلوي القوس نحت بینما ومتناظر متماثل بشكل منها الجانبیة، دوائر أنصاف یأةبه نفذت خماسي
 شغلت فیما، علیه المنحوت الخط اختالف مع البساطة من بنوع یمتاز، الرأس مطول مدبب بشكل
الثامن ا القرن زخارف ضمن سادة متشابكة نباتیة بزخرفة الجانبین من المحراب قوس كوشة

  .للمیالدالرابع عشر ، الهجري
 عن بارز بشكل نفذ الشكل مستطیل هندسي اطار داخل المحراب عناصر میعج حددت     كما 

 و المفصص الخماسي القوس من كافة المحراب معالم بداخله شغلت والتي المحراب أرضیة مستوى
 اربأط األعلى من المحراب توج لقد .والمقلوبة المعتدلة الكأسیة والتیجان األسطوانیة األعمدة
) اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال (للشهادتین كتابي شریط تضمن افقیة وبوضعیة الشكل مستطیل

 العهدین خالل ساد الذي القائم الرأسي القطاع ذي الغائرة األرضیة مستوى عن بارز بأسلوب نفذت
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 سالقو ذلك یماثل المحراب سطح علی المنفذ المفصص الخماسي القوسوقد وجد ان ، الجالئري
 نفذ انه اال، النوریة المدرسة مسجد محراب على اتقانا وأقل بارز بأسلوب المنفذ الفصوص خماسي
 المنفذة زخارفه وقلة بساطته عم الهجري السادس القرن في علیه كان عما اتقانا وأقل بارز بأسلوب

 والمعماري الفني االنحسار على یدل وهذا، المحراب هذا في (اهللا) الجاللة لفظ على واقتصارها
 خاص وبشكل والتعقید التشابك من متطورة مرحلة وصل أن بعد االیلخاني العصر خالل وتراجعه

 توج الذي للشهادتین المتضمن الكتابي الشریطب المحراب هذا انفرد كما .الهندسیة الزخرفة حیث من
 یاقوت طریقة ىعل )٢٥( المجودالثلث خط إلى المتطور القدیم الثلث بخط نفذ  والذيالمحراب به

 القرن نهایة منذ ساد الذي، وطوله الحرف ورشاقة تناسقها عدم و الكلمات تراكب في )المستعصمي
  .)٢٦(المجود الثلث خط شیوع حتى واستمر الهجري السابع

 الحروف ترتیب في التناسق وانعدام وبروز استطالة من النص هذا خطوط تمیز عن فضال    
 كلماتها وتناسق توزیع في االختالف مع) رسول محمد (كلمتي في خاص وبشكل وترامیها والكلمات

 الثلث خط إلى المتطور القدیم الثلث خط من االنتقال عملیة وضوح ع م، الكتابي الشریط ضمن
 من ذلك كل .والالم األلف حرف تعانق وكذلك )اله و اهللا (كلمة في الهاء حرف تنفیذ عند الحدیث
 االسالمي للدین اعتناقهم بعد االیلخانیین المغول حكم فترة وبالتحدید جرياله الثامن القرن ممیزات
 العمرانیة و الفنیة بالنواحي واهتمامهم الهجري الثامن القرن مطلع للبالد الرسمي الدین واعتباره
 صدر لزخرفة كبیرة درجة والى النباتیة المحراب زخرفة تماثل أن كما، )٢٧(بالمسلمین الخاصة
الرابع عشر ، الهجري الثامن القرن منوكالهما ، ومحراب مرقد النبي دانیال الفخري دمسج محراب
  .للمیالد
 :        
 علــى،  مرقــد النبــي دانیــال فــي محلــة جمــشید الواقعــة شــمال شــرق مدینــة الموصــل القدیمــةیقــع    

وقـد شـغل المرقـد القـسم الـسفلي الـذي ،  الفـاروق الـى حـضیرة الـشكیفالممتـد مـن شـارع العـام الطریـق
اسـتنادا  )ه١٢٢٩( سـنة دانیـال النبـي شید على انقاضه الحاج معروف بن ابراهیم الـسلیماني مـسجدأ

واشـتهر المرقـد بمـسمیات عـدة ، الى الكتابات التذكاریة المنحوته على مداخل المرقـد وجدرانـه الداخلیـة
سـعى والـي الموصـل ، وبعـد ان دب الخـراب فیـه واهمـل بنائـه، وبـاب المـسأـالت، اءمنها مدرسـة العلمـ

بهــدم المــسجد القــدیم واقــام علــى )  هـــ١٢٥٨ – ١٢٥٠(الباشــا محمــد اینجــة البیرقــدار فــي حــدود ســنة 
كمــا الحــق بــه مدرســة دینــة وعمــر المرقــد واقــام علیــه قبــة التــزال اثارهــا شاخــصة الــى ، انقاضــه جامعــا
بموجـــب الوقفیـــة الرخامیـــة المثبتـــه علـــى المـــدخل الـــرئیس الخـــارجي للجـــامع ، وذلـــك، رالوقـــت الحاضـــ

  .)٢٨(ومحراب المصلى المجوف وقبة المرقد
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وبشكل ،      یتم الوصول الى مرقد النبي دانیال بواسطة درجات تبلغ نحو اثنان وعشرون درجة
ریة والمعماریة باشكال محرابیة حیث تقع غرفة المرقد التي تضم العدید من المخلفات االث، حلزوني

حیث ، مسطحة الى جانب بعض القطع االثریة المبعثرة تحت المیاه التي تغطي ارضیة المرقد
 من الهجري الثامن القرن حدود الى بزمنها ترقی التيو، تنوعت في اشكالها واحجامها ونقوشها

  .خالل الكتابات والنقوش الخطیة التي نحتت علیها
یبلغ ، المحرابیة باالشكال هةشبیمسطحة الشكل  خامیةر قطع األثریة المخلفات تلك أبرز ومن     

ویتألف من قوس ، )سنتمتر٨٢(بینما یصل عرضه الى نحو ، ) سنتمتر٣٠متر و(طولها نحو 
 بسنة  ارخت بعضها، مدبب واعمدرة جانبیة نحتت باسلوب بسیط  في الزخرفة وسهل في التنفیذ

 رخامیة قطعة من منهما كل نحتت، متقابل بشكل ثبتت متماثلتین تینقطع من مؤلفة، ) ه٧٨٤(
 دائریة نصف مفصصة أقواس عدة من مؤلفة قعرة بعضها ومسطح البعض االخرم الشكل مستطیلة
  )١٣(نظر شكل رقم ا متجاورة

 يالفخـر مـسجد في المثبتة الرخامیة القوقعة هاوتصمیم ئتهابهی كبیر حد الى     وهي تماثل وتشابه 
 أسـلوب فـي والتـي اتبـع، الرابـع عـشر للمـیالد، الهجـري الثـامن القـرن حـدود الـى بزمنهـا والمنـسوبة

 ذات االشـكال المحرابیـة المقعـرة التـي نـدرت فـي مدینـة المـسطحة المحاریـب نظـام وتخطیطـه عمارتـه
الرابــــع عــــشر والخــــامس عــــشر  ،الموصــــل وظهــــرت نماذجهــــا خــــالل القــــرن الثــــامن والتاســــع الهجــــري

 .)٢٩(یالدللم
       

الكائنة في الجهة الشمالیة ،   یقع مزار االمام یحیى على حافة نهر دجلة قرب قلعة باش طابیا 
 الهجري الثامن القرن حدود في مزارال عمارة تجدید تم قدو، الشرقیة من مدینة الموصل القدیمة

-٧١٩(المغول سالطین آخر خان بهادر سعید أبي  المغوليانالسلط قبل من وذلك
 استنادا الى النص التذكاري الذي كان یورخ تجدید عمارة المزار قبل )م١٣٣٩- ١٣٩١/هـ٧٣٩

، هدمه في االونة االخیرة ولم یبقى من المبنى سوى بعض القطع الرخامیة والجبسیة موضوع البحث
  نصا تذكاریا ارخ فیه عهد التجدید واالعمار الذي حیث حملت بعض القطع الرخامیة والجبسیة

استنادا الى الكتابات التذكاریة ، الرابع عشر للمیالد، شهده المبنى مطلع القرن الثامن الهجري
، لغرفة الداخلیة بالجدران تحف  والتي كانت)٣٠(بالجبسالمطعمة  خامیةالمنفذة على االشرطة الر

  ، )المتر والمتر ونصف( سوى بعض القطع التي یبلغ اطوالها بین قبل هدم المزار بكامله ولم یتبقى
اذ ، جوانب الفنیة والمعماریة النادرة والرائعة في كافة ممیزاتهاال  تلك القطع االثریةتغفل     ولم 

 بمحاذاة تمتد التي والمنحنیة المستقیمة الخطوط هاأبرز منشغلت بعناصر عماریة وهندسیة متنوعة 
 من فص كل نفذ، ثالثي مفصص بقوس لتنتهي واألسفل األعلى ومن الجانبین من بيالكتا الشریط
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 داخله المنفذ المستطیل باالطار القوس ذلك یرتبط كما. دائریة نصف بهیأة الثالثة الفصوص
 الفنان جمع وقد .والتوائها الهندسیة الخطوط تلك امتداد من نتجت رابطة بحلقات الكتابي الشریط

 الثالثي المفصص والقوس رابطة حلقات من الهندسیة وحداته تنفیذ في الزخرفي الغرض بین هنا
 بالقفل یكون ما أشبه وهو ونهایته الكتابي الشریط بدایة هنا یمثل حیث الوظیفي الغرض وبین

 صقلها بعد األبیض بالجبس التنزیل بأسلوب الهندسیة الوحدات تلك جمیع نفذت وقد، والمفتاح
 في نفذ الذي الهجري الثالث القرن خالل علیه كان عما دقة أقل وبمستوى رهاعناص وحفر ورسمها

 مسجد ومحراب ابدال بجامع الحضرة محراب صدر كمافي الهجري الثالث القرن محاریب تنفیذ
 فقد نهایته إلى بدایته من الكتابي الشریط تحول تمثل التي الركنیة المنطقة أما .النظامیة المدرسة
 االطار مع تتصل نجمي مرکز ذات دائریة أقواس ستة تداخل من مؤلف دسيهن بعنصر شغلت

 بعد الرخام على الرخام تنزیل أسلوب هنا الفنان استخدم وقد .الكتابي بالشریط یحیط الذي الخارجي
 القرن منذ الموصل مدینة في سائدة كانت التي التنزیل سالیبال امتداد وهو وصقلها ورسمها حفرها
 )٣١(. وتطوره في القرون الالحقةيالهجر الثالث
       
، تحت ماذنة الحدباء الشهیرة، یقع مزار االمام محمد بن الحنفیة في محلة الجامع الكبیر      

 القرن حدود يفف، والتي هدمت في االونة االخیرة ولم یتبقى منها سوى قاعدتها المنشوریة الفخمة
 علی مدون هو كما (الحنفیة بن محمد مزار  عمارة تجدید تم، الرابع عشر للمیالد، الهجري الثامن
 عن یفصح والذي اكتشافها تم التي اآلثار أبرز من یعد فأنه لذا المزار غرفة لشباك العلیا العتبة
 .)٣٢(رابع عشر للمیالدلا/  القرن الثامن الهجري في االسالمیة العمارة وممیزات معالم أبرز

 القاتم األسمر الموصلي الرخام من نحتت الشكل مستطیلة قطع عدة من الشباك نفذ لقد      
 الحدیث الثلث بخط كتابي شریط سطحه على نحت الشباك بفتحة یحف عریض أطار من تتكون
 خط طورت حتى واستمر، الهجري السابع القرن منذ ساد الذي، المستعصمي یاقوت طریقة على
 الوضعیة من الكتابي الشریط تحول عندها یتم التي الركنیة المنطقة شغلت وقد المجود الثلث

 وسط الواحدة دوائر عدة تداخل من مؤلفة هندسیة بزخرفة شغل األفقیة الوضعیة إلى العمودیة
 ماك بعضها على والتوائها الهندسیة الخطوط امتداد من نتجت الحجم في متفاوت وبشكل األخرى
 عن الرخامیة الشباك بزاویا واألسفل األعلى من الشكل الدائریة الهندسیة الوحدات تلك ارتبطت
 متماثل بشكل الهندسیة الوحدات تلك نفذت وقد. المضفورة بالخطوط أشبه رابطة حلقات طریق

 نحت قدف، العلیا للعتبة السفلي الجزء أما. الجانبین ومن للشباك العلیا العتبة ركني في ومتناظر
 معینیة أشكال سطحها على نحتت مستطیل بشكل و الموصلي الرخام من واحدة قطعة على

 تلك جمیع شغلت .المفصصة بالمناطق یكون ما أشبه تظهر دقیق هندسي بشكل ومتراصة متتابعة
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 والقابه اهللا عبد بن محمد الشباك مجدد أسم) فیه دون تذكاري بنص المتراصة المتتابعة المعینات
 حفرها بعد األبیض بالجبس التنزیل أسلوب على هنا الفنان اعتمد )١٣٣١/ه ٧٣١( التجدید ةوسن

  . )٣٣( على اختالفها وحداتها ورسم وصقلها
 :       
 الغربیة الجهة في الكائنة الشكیف حضیرة قرب المسجد باب محلة في مرقد الشیخ اویس یقع       
 الجامع بتعمیر الحدیثي جمعة الحاجقام ) ه١٠٩٣(وفي حدود سنة ، القدیمة الموصل لمدینة

 األلواح على مدون وهو الجامع قرب كانت التي اویس السلطان مقام بنایة تساقطت أن بعد وتجدیده
 عن امتار اربعة بنحو منخفض كبیر واسع فناء من الجامع یتكون. الجامع مصلى داخل التذكاریة
 الشتوي المصلي إلى ثم ومن صیفي مصلي الى بدوره یوصل له المجاورة والدور االرض مستوى
 فترات الى بزمنها ترقی التي المختلفة األثریة المخلفات من العدید یضم والذي للجامع الداخلي
 الثامن القرن االصلي الجامع بناء عهد إلى ترقى والتي الجانبیة المجوفة المحاریب اقدمها متعددة
 من مرة ألول المحاریب هذه اكتشاف تم والحنفیة الشافعیة محرابي تمثل الهجري التاسع -الهجري

 اسلوب في تتبع اذ قبل من والعماریة الزخرفیة عناصرها وتحلیل دراستها یسبق فلم، انالباحث قبل
 وتحت یسار على القبلي جدارال جانبي في مثبتة فهي، الصغیرة المجوفة المحاریب نظام عمارتها
 انها اال ذاتها بحد مستقلة وفنیة زخرفیة وحدة منها كل یمثل. الخطبة ومنبر الوسطي المحراب
  .)٣٤(تنفیذها واسلوب وهیأتها كافة عناصرها في متماثلة

 خارجي اطار من ونمك، اللون الفاتح الموصلي الرخام من قطع عدة من منها كل نحت    
  ) سنتمتر٧٠(بینما یبلغ عرضه نحو ، ) سنتمتر١٠متر و(یبلغ طوله ، الشكل مستطیل

 سطح على نحت حیث المجوف وصدره المفصص المحراب قوس حول یادائر  وقد اتخذت شكال  
 القرن منتصف منذ ساد الذي المجود الثلث بخط نفذ قرآني نص یتضمن دائر كتابي شریط االطار
 الذي حروفها وعرض وتعانقها الكلمات تراكب في عصميالمست یاقوت طریقة على الهجري الثامن
 الشكل قوقعي قوس المحراب لواجهة العلیا العتبة على نحت كما ،المحقق الثلث خط تطور سبق
. ةدائر نصف قوس بكامله مكونة متماثلة دائریة نصف هیئة على فص كل نفذ، الفصوص مقعر
 جانب كل من مفصصة وردة من مؤلفة یةنبات بزخرفة الجانبین من المفصص القوس كوشة شغلت
 قوس زخرفة یماثل ما وجدنا وقد .معینة او لوزیة اشكال عدة من دائري هندسي بأسلوب نفذت

 مسجد رواق لجدار المتوقعة و الرخامیة الحنیة من كل في دائریة النصف المفصصة المحراب
 وقد، الهجري الثامن السابع رنالق من وكالهما الصفا شمعون كنیسة في الرخامیة والحنیة الفخري

 شكل على نفذت هندسیة وحدات من مؤلف زخرفي باطار الخارج من بكامله المحراب حدد
 مار كنیسة في الرخامیة الحنیة اطار زخرفة تماثل التي، المتوازیة المائلة الحلزونیة الخطوط
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 الثامن القرن القاسم بن یحیى االمام مزار محراب اطار وزخرفة الهجري السابع القرن كوركیس
  .)٣٥(الهجري
:    

 محلة المنصوریة على الطریق الممتد من باب البیض الى محلة في محمد الشیخ مرقد یقع    
، وبعد تجدید المرقد وتعمیره جامعا، والكائنة في الجهة الغربیة من مدینة الموصل القدیمة، المیاسة

الحاج منصور بن الحاج  انشأء حیث، دمحم الشیخ محلةواصبح یعرف ب المحلةغلب اسمه على 
كما عمر ، )م١٦٧٣-١٦٧٢/ ه١٠٨٤- ١٠٨٣ (سنة مرقد الشیخ محمد انقاض على جامعحسین 

واقیم على قبره قبة نصف دائرة التزال شاخصة الى  )م١٦٧٩/ه١٠٩٠(مرقد الشیخ محمد سنة 
   )٣٦(الوقت الحاضر

معضمها نقوش  على نحتلقد ضم المرقد الكثیر من القطع الرخامیة والمخلفات االثریة التي     
 بسنة ارخت البعض منها بتاریخ تجدید المرقد المحدد، خطیة وعبارات دعائیة وتذكاریة وایات قرانیة

استنادا ، من قبل سكان المحلة والقائمین على خدمة ورعایة المرقد الشریف) م١٥٠٠/ه٩٠٧(
  .وقفیات الرخامیة المثبته في جدران غرفة المرقدلل

 الرخامیة األثریة القطع بداللة متعددة معماریة بأدوار مر قد مرقد الشیخ محمد أن یؤكد وهذا ما    
 تم الذي  الشكل المسطح الرخامي المحراب ابرزها من، .زمنها في متباعدة مختلفة بتواریخ المنحوتة
  .فلم یسبق دراسته من قبل ینلباحثا قبل من مرة ألول اكتشافه

 ونظام عمارته اسلوب في بعتی كان حیث ، الضریح غرفة من الغربي الجدار في    ثبت المحراب
ویبلغ ، الداكن الموصلي الرخام من واحدة قطعة من المصنوع المسطحة المحاریب اسالیب تخطیطة

  )سنتمتر٥٥(فیما یبلغ عرضه نحو ، )سنتمتر١٠متر و(طوله نحو 
 ما اشبه متنوعة هندسیة بزخرفة العلوي جزؤه شغل، منفوخ مدبب قوس منالمحراب  یتألف     

 النجمیة االشكال من متنوعة هندسیة بزخارف الجانبیة االشرطة شغلت فیما، النحل بخالیا تكون
 دسیةالهن األشكال اختلطت، المختلفة المتعددة بعناصرها والثمانیة السداسیة المظلعة و والمعینیة

 على الغالب أن اال، النجمي الشكل و والمثلث والمربع والمعین المضلع بین تمیز تعد ولم بینها فیما
 الرؤوس متعددة النجمیة االشكال وكذلك الخماسیة المضلعة االشكال هي المنفذة الهندسیة الوحدات

 الفنان اتبع وقد، .یةوسداس ورباعیة معینیة هندسیة اشكاال بینها تفصل متجاور بشكل و الزوایا و
 ذي الغائر الحفر ومنها والمتعددة النادرة والزخارف النقوش تنفیذ في متنوعة اسالیب الموصلي

 في نحت الذي الكتابي الشریط ان كما ، عناصرها وتباعد وسعته بعمقة امتاز الذي الرأسي القطاع
 المجود الثلث بخط نفذت )اهللا ولرس محمد اهللا اال إله ال (الشهادتین المتضمن المدبب القوس اعلى
  )٣٧(الهجري الثامن القرن بعد وساد، القدیم الثلث خط عن تطور الذي
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 بعدة الخط انكسار من والمنحوتة المحراب تتوج التي المسننة الشرفات تنفیذ عن فضال    
 اعلى في المنفذة المسننة الشرفات إلى أصولها في وترجع .متماثل وبشكل األعلى نحو اتجاهات
 الفنان وقدرة عظمة على یدل ذلك كل .الهجري الثالث القرن نم الدین شمس الشیخ مسجد محراب

 بعد الموصل مدینة اصاب وما الصعبة والظروف االوضاع تلك في المستمر وعطائه الموصلي
 ینلوقو والقرة الجالئريو  يولغالمالغزو ب ابتداءوالمتوالیة على مدینة الموصل  المتعاقبة الغزوات

 وانتهاء بغزو االقوام الفارسیة والعثمانیة وصراعاتهم المستمرة نهایة حتنى منتصف قوینلو واالق
 جمیع في كبیرا  وانحسارانحطاطامن  شهدت وما، السادس عشر للمیالد، القرن العاشر الهجري

 الضطراباتوا المستمرة الداخلیة للصراعات نتیجة  والفنیة والصحیة والخدمیةالمعماریة الجوانب
 )٣٨(السیاسیة

  :-       
محلة حوش الخان على الطریق الممتد من شارع نینوى مرورا بسوق  في الحسن اوالد مشهد یقع    

صغیرا من  مسجد انقاضه على اقیموقد  ،)٣٩(الصیاغ في الجهة الشرقة من مدینة الموصل القدیمة
استنادا الى الوقفیات الرخامیة المثبتة داخل مصلى  )ه١٢٣٦( ن شهیدو سنةقبل الحاج احمد ب

   .المسجد وجدرانه الخارجیة
،  المسجد والمدرسة الدینة مصلی إلىبدوره  یوصل، مستطیل مسقف فناء منالمشهد  یتكون    و

شتمل وقد ا، وغرفة المشهد التي تنخفض بنحو ثالثة امتار عن مستوى المسجد واقسامه االخرى
  مختلفة فترات إلى تاریخ انشائهاب ترقی التي  والمعماریةاألثریة المخلفات منالمشهد على بعض 

  .)٤٠(اقدمها محراب المرقد الذي تم نقله الى متحف التراث الحضاري في الموصل
الرابع ،    ویضم المشهد بعض من المخلفات االثریة التي تعود الى حدود القرن الثامن الهجري

یبلغ طوله ، والمتمثلة بشاهد قبر مستطیل الشكل مصنوع من مادة الرخام الموصلي، للمیالدعشر 
، مثبت في الجدار القبلي لغرفة المشهد، )سنتمتر٦٥(بینما یبلغ عرضه نحو) سنتمتر٩٠(نحو 
  .الشخصیة مجهول ولكنه )هـ٧٤٨ (بسنة مؤرخ
 اللون ذي الموصلي الرخام من واحدة ةقطع من الرأس شاهد بمثابة هو الذي القبر شاهد یتألف    

 اعمدة على یستند الرأس مدبب قوس من المكون المحراب هیأة الوسطي قسمه في نحت. الفاتح
 اقواس عدة من مؤلف قوقعي بشكل القوس باطن شغل .كأسیة .كأسیة تیجان ذات أسطوانیة
 بوضعیة ثبتت لوزیة أو معینیة هندسیة اشكال عنها نتج دائرة نصف بهیأة فص كل نحت مفصصة
 الهندسیة وحداته جمیع من مؤلف كامل نجمي بطبق المحراب صدر شغل حین في متجاورة

 لوزیة اشكاال الثمانیة رؤوسها بین تحصر الرؤوس ثمانیة المركزیة النجمة بعناصر المتضمنة
 تكون ما اشبه سداسیة مضلعات من هندسیة عناصر ثماني الخارج من حولها تدور متماثلة
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 النجمي الطبق لعناصر مكملة هندسیة عناصر باربع النجمي الطبق اركان شغلت كما .بالكندة
 مستطیل خارجي باطار الداخلیة واعمدته المدبب القوس حدد كما .الغراب بیوت یسمى مما مؤلفة
 امتداد من نتجت رابطة وحلقات ضغیرة سداسیة مضلعات من هندسیة عناصر تضمن الشكل

 من الهندسیة الخطوط تلك تمتد كما .ویسري یمنة اتجاهات بعدة وانكسارها ةالهندسی الخطوط
 مستطیل باطار مدبب القوس تربط رابطة بحلقة المدبب القوس قمة تربط ملتوي بشكل األعلى

 من مؤلفة متماثلة خارجة اعمدة القبر شاهد جانبي على نحت لقد .المحرابي للشكل المتضمن
 علي االمام قبر صندوق اعمدة كبیرة درجة إلى یماثالن وهما .األسفلو األعلى نحو منكسرة خطوط
، بالقلعة المعروفة القدیمة الطاهرة وكنیسة الصفا شمعون كنیسة في الرخامیة الحنیة واعمدة، الهادي

 اعتمد وقد الرابع عشر او الخامس عشر للمیالد، او التاسع الهجري الثامن القرن وجمیعها من
 منذ التنفیذ في استمر الذي األبیض الجبس بمادة علیها التنزیل ثم الغائر الحفر بأسلو على الفنان
 المدرسة مسجد محراب و ابدال بجامع الحضرة محراب صدر في والمتمثلة الهجري الثالث القرن

 غرفة شباك في كما االیلخاني العصر خالل األبیض بالجبس التنزیل في استمر كما .النظامیة
  .)٤١(الحنفیة بن حمدم االمام مزار
:        
یقع جامع العمریة في محلة البارودجیة على الطریق الممتد من محلة باب الجدید مرورا بباب      
 المحراب أقدمها مختلفة لفترات بزمنها ترقی التي األثریة المخلفات من العدید یضمو، العراق

مصنوع من مادة الرخام بهیئة مسطحة على شكل  قبر شاهد و)٤٢()ه٢١٨(ة لسن المنسوب المسطح
یعود بنسبه الى الخاتون ، )سنتمتر٦٠(بینما یبلغ عرضه نحو ، )سنتمتر٩٠(یبلغ طوله نحو ، مربع

   .بنت االمیر یوسف بلكة ملك 
 الوسطي قسمه في شغل، )المرمر( الموصلي الرخام من واحدة قطعة منشاهد القبر  نحت    وقد 

 الشكل اسطوانیة جانبیة أعمدة على یستند الرأس مدبب مزدوج عقد من مؤلف على شكل محراب
 هندسیة بأشكال العلوي قسمه في المزدوج المدبب القوس باطن شغل، الداخل من كأسیة تیجان ذات

 الواحدة صفوف وبعدة افقیة بوضعیة رتبت ومستطیلة معینیة واشكال وسداسیة خماسیة مضلعة
 صدر في والمنفذ المحراب لباطن السفلي الجزء شغل لقد  بالمقرنصات تكون ما اشبه األخرى وقف

 أعمدة على الخارجي المدبب القوس استند بینما، أنصال ثالثة ذي كبیر نباتي بعنصر القبر شاهد
 الخطوط امتداد طریق عن المحراب شكل بداخله یضم الذي الخارجي االطار مع ارتبطت مستقیمة

 مضلعات من متنوعة هندسیة اشكاال احدث مما الجانبین ونحو االعلى نحو وانكسارها لهندسیةا
 على الملتویة الخطوط وبشكل االعلى من امتد كما.،دائرة معینة واشكال وصغیرة كبیرة سداسیة
 الرابط المضفور بالخط یكون ما اشبه مكونة المدبب القوس اعلى في تدور رابطة حلقات نفسها
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 أحیط وقد هذا، المحراب شكل ضم الذي الخارجي االطار مع المدبب القوس ربط على یعمل الذي
 من مؤلفة هندسیة بزخرفة منحوتة ابدان ذات ركنیة بأعمدة متناظر بشكل و الخارج من القبر شاهد

 بین المحصورة المنطقة شغلت بینما، واألسفل األعلى نحو تمتد اتجاهات وبعدة المنكسرة الخطوط
 یاقوت طریقة على المجود الثلث بخط نفذ كتابي بشریط الخارجیة الركنیة واالعمدة المحرابي شكلال

 المرحومة الخاتون قبر هذ (بالنص جاء فقد، الوفاة وسنة المتوفیة اسم تضمن الذي المستعصمي
 كما .)..و وستین سبع سنة الدین محیي الخواجة زوجة یوسف األمیر بنت خاتون ملك بلكا السعیدة

 متماثلة بطریقة نفذت مفصصة وردات من مؤلفین نباتیین بشریطین االعلى من القبر شاهد توج
 الفنان اعتمد لقد .البسملة یتضمن كتابي شریط بینهما یفصل افقیة وبوضعیة االخرى جنب الواحدة

 هندسیةال الزخرفیة العناصر تنفیذ في وذلك الغائرة االرضیة مستوى عن البارز الحفر اسلوب على
 االعمدة ابدان على والمنفذة واألسفل األعلى نحو المنكسرة الخطوط من والمؤلفة الشاهد لهذا

 یحیط الذي الخارجي االطار على المنفذة المنكسرة الخطوط وكذلك الخارج من الركنیة الجانبیة
 كما توحلقا سداسیة مضلعات من هندسیة اشكال من المنكسر الخط أحدثه وما المحرابی بالشكل
 المضلعات زخرفة لتنفیذه المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر الحفر اسلوب الفنان استخدم

 ان .المحرابي الشكل عقد وسط المنفذة بالمقرنصات الشبیهة المعینیة واالشكال والسداسیة الخماسیة
 ألقابب ارتبط )٤٣(الخواجة لقب خاص وبشكل النص ضمن الكتابي الشریط على المنحوتة االلقاب
 األلقاب وهو یخالف تلك )٤٤(ایران و العراق في الحكم على استولوا الذین الجالئریین والحكام األمراء

  )٤٥(واالیلخان الخان كلقب بأسمائهم ارتبطت التي االیلخانیین الحكام بها یتمیز كان التي
 المؤرخ الحسن داوال مشهد من قبر شاهد مع ملك بلكا قبر شاهد بین الكبیر التشابه وكذلك    
 على المنفذ والخط والنباتیة الهندسیة وزخارفهم الفنیة عناصرهم جمیع في وتماثلها) هـ٧٤٨( بسنة

 الحسن اوالد مشهد من القبر شاهد على المنفذ الخط مع ملك لبلكا القبر بشاهد یحف الذي الشریط
 الرفیع القدر ذوي من النساء احدى إلى یعودان الشاهدین كال وان هذا. )هـ٧٤٨(بسنة المؤرخ

 قد ملك بلكا االمیرة زوج الدین محیي الخواجة ابناء احد أن علمنا ما اذا، المغولي للعصر المنسوبة
 العصر) ه٧٨٨( سنة اوقافا اهللا عبد للسلطان اوقف انه التاریخیة المصادر في ذكره ورد

 .)٤٦(الرابع عشر للمیالد، ريكل ذلك یجعل تاریخ شاهد القبر محدد بالقرن الثامن الهج، الجالئري
:        

 قبالة الموصل لمدینة الغربیة الشمالیة الجهة في الكائنة المنقوشة محلة في التسعة ام مشهد یقع    
 منخفض سرداب الى بدرج یوصل واسع فناء من  ام التسعةمشهد ویتكون، )٤٧(الكبیر النوري الجامع
 مدببة عقود على جمیعها تستند ملتویة ودهالیز وغرف طولیة اروقة بداخله یضم أمتار ثالثة بنحو
 یوجد كما. االسالمیة بالمدرسة یكون ما اشبه تمثل بذلك وهي ضخمة مضلعة أعمدة على قائمة
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 والتي الذكر سالفة المدرسة ارض مستوى عنثالثة امتار  بنحو تنخفض الشكل مربعة صغیرة غرفة
   .رخامیة شواهد ذات ترابیة قبور ربعةا تضم

 مربع وبشكل اكبر بحجم ولكنها واحد متر بنحو منخفضة غرفة إلى بدورها الغرفة هذه    تؤدي 
مصنوع من مادة  قبر صندوقو، المطعمة الرخامیة القطع بعض تضم التي المزار غرفة تمثل

سرداب  داخل انالباحث قبل من مرة الولحیث تم اكتشافه و، الرخام الموصلي الشهیر بالمرمر
 عماریةال عناصره راسةد یسبق لم اذ، منخفظ بثالثة امتارعن مستوى مشهد ام التسعة ومصاله القدیم

  .تصویرها ثم وتفریغها وتحلیلها والفنیة
،   یتكون صندوق القبر من مجنبتین غرستا في التراب مما صعب علینا استضهارها بالكامل   

  .)سنتمتر٦٠(یبلغ عرض شاهدي الراس واالرجل نحو ، )مترین(تبلغ اطوالها نحو 
 قسمحیث ، )الفرش(الموصلي  الرخام من واحدة قطعة من اهدي القبر البارزینش نحت    وقد 
  .)٤٨(قراني نص ضم الوسطي فالشریط، زخرفیة اشرطة عدة الى سطحه

جاء فیه ) ه٧٨٨(محددة بسنة    كما نحت على واجهة شاهد القبر نصا تذكاریا یؤرخ سنة الوفاة ال
 المجود الثلث بخط وقد نحت، )هذا قبر المرحوم المغفور له توفي سنة سبعمایة وثمان وثمانون(

 على المنحوت الكتابي الشریط وهو یشابه الى حد كبیر، المستعصمي یاقوت طریقة على المتطور
 واستطالتها الحروف ورشاقة الكلمات تراكب حیث من )هـ٧٤٨(سنة الحسن اوالد قبر شاهد

 فقد الهندسي الزخرفي الشریط أما الممدودة االحرف نهایة في التشعیرة وقلة بعضها مع وتقاطعها
 الخطوط امتداد من مؤلف فهو األرجل لشاهد والسفلي العلوي قسمیه في متماثل بشكل نحت

 مستقیم وبخط السابق بشكلها تعود ما سرعان االسفل نحو انكسارها ثم مستقیم بشكل الهندسیة
 القبر مجنبات حول كامل بشكل تدور حیث الهندسي لللشك الزخرفي الموضوع یستمر وهكذا

 مخالف وبشكل األرجل لشاهد السفلي القسم في ثاني هندسي زخرفي شریط نحت لقد .وشواهده
 متماثل وبشكل متجاورة بصورة نفذت صغیرة دائرة اشكال من مؤلف هو و العلوي الهندسي للشریط
 على الفنان اعتمد وقد هذا، المتجاورة الصغیرة المثقوبة المسبحة بحبیبات تكون ما اشبه ظهرت
 كانت التي الحفر الیبالس امتداد هو والذي المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر الحفر اسلوب
 وبشكل الشاهد هذا زخارف في هنا نفذ قد الهجري الثالث القرن منذ الموصل مدینة في سائدة

 بحبیبات الشبیهة المتجاورة المثقوبة الدائریة واألشكال والمستقیمة المنكسرة الخطوط صخا
 الذي المتراكب المجود الثلث بخط القبر شاهد على المدون الكتابي الشریط نحت كما، .المسبحة

  .)٤٩(الهجري الثامن القرن منذ داس
 یماثل أنه عن فضال، الهجري عالتاس القرن خالل ملحوظا تطورا لیشهد ذلك بعد واستمر     

 بلكا قبر شاهد وكذلك )هـ٧٤٨(لسنة المنسوب الحسن اوالد قبر شاهد على المنفذ الكتابي الشریط
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 العلوي الهندسي الشریط زخرفة أن كما، والخطیة والعماریة الفنیة عناصره بكافة له المشابه ملك
 غطاء على المنفذة المنكسرة الخطوط زخرفة كبیرة درجة إلى یماثل المنكسرة الخطوط من المؤلف
 اوالد مشهد محراب صدر على المنفذة المنكسرة الخطوط وكذلك، الهادي علي االمام قبر صندوق
 .الرابع عشر المیالدي، وجمیعها من القرن الثامن الهجري، الحسن

  :          
حیث اشتمل المبنى على عدة وحدات ، مام علي االصغر في محلة الجامع الكبیرمزار اال یقع    

، بنائیة ومعماریة اقدمها المدرسة النضامیة التي تعود بتاریخها الى حدود القرن الخامس الهجري
على سرداب ینخفض بنحو ثالثة امتار والتي ، فیما اشتملت غرفة المزار، الحادي عشر للمیالد

 استنادا لالشرطة الكتابیة الحنفیة بن محمد االمام خادم إلى منسوب قبر صندوق تضم في منتصفها
  .المنفذة على جانبي صندوق القبر وشاهدیه

 الرأس وشاهدي وغطاء علوي مستطیل الشكل  مجنبتین من القبر صندوق یتألفحیث     
س واالرجل نحو بینما یبلغ هرض شاهدي الرا، )مترین(یبلغ طول صندوق القبر نحو ، واألرجل

 من بالصندوق یحفو، موصلي الشهیر بالمرمرال الرخام مادة من جمیعها نحتت وقد، )سنتمتر٦٠(
 منذ ساد الذي المجود الثلث بخط  شریط كتابينحت )٥٠(قرانیا انص یتضمن كتابیا شریط األعلى
اسالیب تنفیذ  يف ملحوظا تطورا شهد حیث، الهجري التاسع القرن بدایة حتى الهجري الثامن القرن
  .)٥١(العربي الخط
فقد نحت على سطحیهما نصا تذكاریا ودعائیا حمل فیه اسم  واألرجل الرأس يشاهد اما    

  وقد)٥٢(الخامس عشر للمیالد، صاحب القبر والقابه وتاریخ وفاته المحدد بالقرن التاسع الهجري
 ضمت، ثلة بالنقوش والزخارف الهندسیة بالعدید من العناصر العماریة والفنیة المتمالمجنبتین شغلت
 منها الجانبیة، هندسیة جامات بثالث منها ىالیمن شغلت، متنوعة زخرفیة  ومناظقجامات ثالث

 عناصر رؤوسها بین من یخرج ثمانیة بنجمة مركزها شغل الشكل مستطیلة أطر من مؤلفة متماثلة
 وبشكل الرؤوس ثمانیة نجمات األربعة هاأركان في نحتت، الثالثیة العنب أوراق من متماثلة نباتیة

  )٣انظر شكل رقم (.ومتماثل متناظر
 األربعة أركانها من محاطة مركزیة رباعیة نجمة إلى ذلك بعد لیتحول الزخرفي الشكل ویستمر    

 من رأس كل من یخرج حیث، نباتیة وزخارف رباعیة بنجوم الرباعیة النجمة رؤوس مع الممتدة
 بدایته تعرف التكاد حتى الزخرفي الموضوع یستمر، وهكذا .ثالثیة عنب قةور األربعة رؤوسها
 العناصر على الهندسیة الزخرفة على شاعت يالت االسالمي الفن ممیزات أبرز یمثل الذي ونهایته
 )٥٣(األثریة والمخلفات العماریة
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 نجمة خلهبدا ضم للجامة الخارجي االطار یمثل دائري بشكل الوسطى الجامة شغلت كما    
 یحصر، األخرى وسط الواحدة نجمات عدة تداخل من نتجت ثماني مضلع الرؤوس ثمانیة مركزیة

 بها تحف متماثلة معینیة أشكال من هندسیة عناصر الرابع العدد النجمة رؤوس من رأس كل
 ةاللوزی األشكال تلك ودوران تنفیذ ویستمر، المركبة النجمة رؤوس حول دائر بشكل لوزیة أشكاال

 حافته في اآلخر هو شغل الذي الدائري باطارها الخارج من تنتهي حتى صفوف وبعدة والمعینة
 لصندوق الیسرى الجهة في الواقعة الثانیة المجنبة على نحت اكم. الشكل مثلثة هندسیة بعناصر

 عناصر بداخلها ضمت دائریة اطر من متماثلة بصورة منها الجانبیة شغلت جامات ثالث القبر
 نجمي مركز ذات شعاعیة وبصورة هندسي بشكل موزعة الثالثیة العنب أوراق من نباتیة فیةزخر

 متماثلة هندسیة اطر داخل الجامتین كال نفذت وقد، المفصص القوس بهیأة رؤوس ستة من مؤلف
  ،)٢انظر شكل رقم (

 نباتیة بزخرفة وشاهدیه القبر صندوق جنبتي على یستند الذي الصندوق غطاء على نحت كما   
 نفذ بینما، نباتیة بزخرفة مقبضه شغل اسالمي سیف األرجل شاهد عند شغل إذ، متداخلة وهندسیة

 شاهد من القریب الجزء بینما، متواز وبشكل الحلزونیة الخطوط من مؤلفة هندسیة بزخرفة بدنه
 ووسط الشكل مخروطیة مثلثة قاعدة من مؤلف هندسي أسلوب ذات بالقندیل شبیهة بانیة الرأس
 بصورة األعلى نحو تمتد نفسها على ملتویة مضفورة هندسیة خطوط جانبیه من یخرج دائري

 تكون ما أشبه دائریة صغیرة هندسیة أشكاال لینتج المدببة قمته في یلتقیان ما سرعان متباعدة
   )١انظر شكل رقم (، المتجاورة المثقوبة المسبحة بحبیبات

 الرأسي القطاع ذي المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر الحفر أسلوب الفنان استخدم وقد هذا    
 خاص وبشكل وخطیة ونباتیة هندسیة من القبر صندوق عناصر جمیع تنفیذ في وذلك البسیط القائم

 المثقوبة الدائریة المسبحة حبیبات الحلزونیة المتوازیة الخطوط وكذلك والمستطیلة الدائریة الجامات
،  خادم االمام محمد بن الحنفیةقبر صندوقل  العامةممیزاتال أنهذا و )٥٤(المضفورة والخطوط

بل ، )٥٥(وعناصره العماریة ونقوشه الخطیة التي لم تشابه ما شاع في العهدین السلجوقي واالتابكي
  .هي متطورة ومتقدمة في ممیزاتها واشكالها واسالیب تنفیذه

ماریة والنقوش الخطیة المنفذة على مجنبتي واستنادا الى جمیع تلك االشكال الفنیة والمع     
ظهر انها تماثل المخلفات االثریة المنسوبة اللقرن التاسع ، صندوق القبر وشاهدي الراس واالرجل

 )٥٦(الخامس عشر للمیالد، الهجري

:        : 
 عند توما مار كنیسة جوار القدیمة الموصل مدینة نم الغربي الجزء في ماركوركیس كنیسة تقع    
 المیالدي الثالث القرن حدود الى تاریخها في تعود التي القدیمة الكنائس من وهي، خزرج محلة
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 الدور مستوى عن تنخفظ انها كما، انذاك ساد الذي البازلیكي الطراز ذي تخطیطها نظام بداللة
 ثالثة وثالثون من یتالف بدرج الیها النزول یتم حیث، امتار عشر بحدود لها المجاورة المناطقو

 )٥٧(درجة
 اصولها في تعود التي النادرة االثریة القطع من العدید على ماركوركیس كنیسة اشتملت وقد   

 الى استنادا، الرابع عشر والخامس عشر للمیالد، الهجري والتاسع الثامن القن لحدود تنفیذها وتاریخ
 كنیسة اشتملت حیث، ى مداخل وجدران الكنیسةعل المنحوتة ة والتاریخیة التذكاریالكتابات

 العدید من المخلفات االثریة التي تمثلت بمحراب مجوف الشكل مصنوع من مادة على ماركوركیس
بینما یبلغ عرضه ، ) سنتمتر٨٠متر و(یبلغ طولها عند اعلى عقد المحراب نحو ، الرخام الموصلي

  ).سنتمتر٢٥متر و(سطوانیة نحو بما في ذلك اعمدته اال
 المثبتة المحرابیة باالشكال شبیه المجوف النوع من رخامیتین باالضافة الى اكتشاف قطعتین     
 شغلت ،)ومتر عرض، متر طول(حیث تبلغ اطوالها نحو ، مصلى كنیسة القلعة القدیمة في

 ومتنوعة عدیدة ونقوش زخارفب وجدرانها وسطوحها واجهاتها زینت، ومجوفة عائرة بحنیات بواطنها
 الثامن بالقرنین المحدد التنفیذ تاریخ على اشتملت كما، وخطیة ونباتیة هندسة عناصر على اشتملت

  .الخامس عشر للمیالد، الهجري والتاسع 
    كما ضمت الكنیسة العدید من المخلفات االثریة والمعماریة التي ترقى بزمنها الى عهد التجدید 

، االلرابع عشر والخامس عشر للمیالد، لكنیسة منتصف القرن الثمن والتاسع الهجريالتي شهدته ا
  .والتي تماثل الى درجة كبیرة الحنایا المجوفة الرخامیة لكنیسة الطاهرة القدیمة

وقد اتبع الفنان اسلوب الحفر الغائر في تنفیذ عناصره العماریة والفنیة ونقوشه الخطیة وبشكل     
، ث لما شاع في محاریب وحنایا مدینة الموصل في القرنین الثامن والتاسع الهجريتقلیدي ومتوار

الرابع عشر والخامس عشر للمیالد ابرزها شواهد وحنایا ومحاریب مسجد الفخري ومسجد االمام 
تزال اثارها شاخصة الى یومنا العباس ومرقد النبي دانیال وغیرها من مخلفات اثریة ومعماریة ال

 .هذا
      : 

 الطریق على البیعة حوش عند القدیمة الموصل مدینة مركز في القدیمة الطاهرة كنیسة تقع   
 مدینة في القدیمة الكنائس من الكنیسة وتعد، النبي باب محلة الى المیدان محلة من الممتد

 فضال، االول البناء عهد الى بتاریخها ترقى التي االثریة المخلفات من لعدیدا الى استنادا الموصل
  )٥٨(لها المجاورة واالراضي الدور مستوى عن امتار ثالثة بنحو منخفضة الكنیسة كون عن

 االشكال ذات المجوفة والحنایا الرخامیة القطع من عدد، الكنیسة هذه في علیه عثر ومما       
 والدعاء الصلوات اداء اثناء الزیت وسراج الشموع لوضع تستخدم كانت التي ةالغائر المحرابیة



  محمد أكرم یحیى. د.م.أ    و     ال اهللا  محمد مؤید م. د.م

  >>  
  

)١٣٣( 

 

یبلغ ، هذا یومنا الى شاخضة المجوفة المحرابیة واالشكال الحنایا تلك والتزال، الكنیسة في والقداس
 تحدید عهد الى بتاریخها تعود والتي )متر واحد(وعرضها نحو ، ) سنتمتر٣٥متر و(طولها نحو 

 الكتاباتالنقوش الخطیة و الى استنادا، الرابع عشر للمیالد، الهجري الثامن القرن نتصفم الكنیسة
 فیها نحتت حیث، العلیة عتباتها وفوق المحرابیة واالشكال الحنایا باطن في المنحوتة  التذكاریة
خدمة لدى  والمست الدالة العبارات من وهي(، امین وامین، الرحیم الرحمن اهللا اسم) فیها جاء عبارات

  .غیرهم عند ترد لم التي الخاصة وشعائرهم الدینیة وطقوسهم المسلمین
 واالمراء الوالة حكم فترة خالل تجدیدها تم قد القدیمة القلعة كنیسة هذه ان على ذلك دل مما     

 دالتجدی وتاریخ والدعائیة االسالمیة العبارات بداللة تالهم ومن الجالئریة السیطرة ابان المسلمین
  .) ه٧٩٩ (بسنة المحدد
 

البقایا االثریة والمعماریة الشاخصة في مدینة الموصل ،  تتبعنا عبر صفحات بحثنا الموسوم    
زمن االجتیاح ، الرابع عشر الى السادس عشر للمیالد، من القرن الثامن الى القرن العاشر الهجري
ها في بادئ االمر سقوط المدینة وما تمخض عن، االجنبي الغازي لمدینة الموصل خاصة

ومن تبعهم من الغزاة ، )م١٢٦١/هـ٦٦٠(وخضوعها تحت هیمنة وسلطان المغول التتر سنة 
وانتهاء ) م١٣٥١/هـ٧٥١(والتیمورین والقره قوینلو واالق قوینلو )  م١٣٣٦/هـ٧٣٦(الجالئرین 

على ید ) ١٥٠٩/هـ٩١٤(حتى سنة ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤(بهیمنة الغزاة الفرس الصفویین بدایة سنة 
وبذلك انحسر ملكهم وانطوى بساط عزهم في البالد العربیة واالسالمیة ، سالطین الدولة العثمانیة
  .)٥٩(عامة والموصل خاصة

حیث شهدت مدینة الموصل صراعات سیاسیة وعسكریة  دامت قرونا طویلة اتصقت بالعهود      
استمرت على مدى ثالثة ، تلك االقوام الغازیةالمظلمة نتیجة للهمجیة والتخلف التي امتازت بها 

حتى ، تمخض عنها  تدمیر اسوارها وتخریب معمورها وهجر سكانها الغلب احیائها واسواقها، قرون
اخذت المدینة  شكال جدیدا في خارطتها وحدودها انحصر في المناطق الداخلیة المحیطة بمقر 

سمیا لحكمهم عند المنطقة القدیمة والممتدة من سراي الحكم واالدارة  الذي اتخذه المغول مقرا ر
محلة المیدان و حمام السراي عند راس الجسر القدیم   شرقا وامتداده نحو مركز المدینة عند محلة 
حوش الخان والسوق الصغیر والشارع النجففي  مرورا بمحلة السرجخانة وزقاق الحصن المؤدي الى 

ومحلة الجوالق حیث اتخذ الملوك واألمراء المغول بمحلة جهارسوق  الجامع الكبیر وانتهاء
اتخذوا من مركز المدینة بعد ، االیلخانیین والجالئریین والتیموریین ومن تالهم من الفرس الصفویین

سراي الحكومة ومقر الجیش ودواوین الدولة ، اتخذوا حصنا لهم أقاموا علیه، هجر اجزائها الخارجیة
فقد ،  انه بالرغم من تلك الضروف واالوضاع الصعبة و البائسةاال، ودوائرها طیلة فترة حكمهم
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شهدت المدینة حركة نضوج فكري ودیني ومعماري كبیرة على ید علماء ومشایخ ومثقفي ابناء هذه 
المدینة الذین سعوا الى قتح وتجدید عمارة العشرات من المدارس الدینیة ودو العلم والمساجد 

والمزارات التي كانت عامرة ابان العهود السابقة التي حوت بین جنباتها والجوامع والمشاهد والمراقد 
والتي كان ، جثامین الطاهرین من العلماء والفقهاء والمشایخ والعارفین من ساداتها وتجارها ومثقفیها

مزار اإلمام إبراهیم ومزار االمام یحیى ابو القاسم ومزار اإلمام الباهر ومزار اإلمام ، من ابرزها
فضال عن تعمیر العدید من  ،ومسجد الشیخ، ى األصغر ومزار ام التسعة ومشهد اوالد الحسنعل

 والطاهرة   المسیحیة مثل كنیسة مار اشعیا وكنیسة ماركوركیس وشمعون الصفا، الكنائس واالدیرة
الفرش (حیث خلفت العدید من القطع االثریة والمعماریة المصنوعة من مادة الرخام، القدیمة
والتي عدت بحق اندر التحف الفنیة واالثریة التي تم الكشف عنها من قبل الباحثین في ، )ليالموص

لندرة المخلفات االثریة والمعماریة التي تم ، ویرجع سبب ذلك الى، االونة االخیرة بمدینة الموصل
الكشف عنها في عموم مدن العراق عامة  بشهادة واعتراف علماء االثار والعمارة العربیة 

 )٦٠(واالسالمیة
وتكمن اهمیة تلك المكتشفات االثریة والمعماریة الى االفصاح عن دور رجاالت الموصل    

والتي تمثلت ، وعلمائها في اصعب الضروف واسوائها ودورهم في احیاء هذه المدینة الطیبة المقدسة
طة الزخرفیة والمعماریة والنوافذ واالشر، والحنایا المسیحیة المجوفة، بالمحاریب االسالمیة المسطحة

توزعت بین اجزاء المباني الدینیة والعلمیة االسالمیة ، وشواهد القبور وصنادیقها الرخامیة والمرمریة
هذا وان كان شيء ، المنسوبة للعصر العباسي ابان حكم السالجقة واالتابكة ومن سبقهم، والمسیحیة

فأنها تعود لجهود ،  حكم الغزاة كافةیذكر من أعمال عمرانیة شاخصة تم تشییدها خالل فترات
فال دخل ، ونتاجات أبناء المدینة وعلمائها ورجاالتها ومشایخها ومثقفیها وتجارها والموسرین منها

   .لحاكم او ملك او امیر او قائد في ذلك كله بل نتاج اهل المدینة حصرا
:  

، اسیا قارة شمال تركستان منغولیا وفي تسكن كانت التي التركیة البدویة القبائل من :المغول او التتر) ١(
 من وكان، أساسیة كحرفة والرعي الصید على حیاتهم في ویعتمدون، العیش لطلب البالد في قلونتنی وكانوا
، طبةاق التتر على ملكا نفسه لقب، )ه٦٢٤–٦٠٣ (خان جنكیزب  وزعیمهم تموجین الملقبقوادهم أبرز
 أصبح الذي اوكتاي أبرزهم من كان أبناء عدة خلفه وقد، العالم في مؤثرة قوة وجعلهم توحیدهم على عمل
كمال الدین ابا الفضل عبد ، ابن الفوطي، خان هوالكو و مونكوقان وهم المغولیة االمبراطوریة أمراء أبناءه

ص  ،١٣٥١، بغداد، تحقیق مصطفى جواد، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة:الرزاق 
، ١٩٢٣،القاهرة، بمصر السلفیة المطبعة، االول الجزء، الموصل تاریخ : سلیمان القس، الصائغ، ٨٥ ٢٧
 ؛۱۹۷- ١٩٦ ص، ١٩٦٨،بغداد، البصري مطبعة، اإلسالم سالطین طبقات :ستانلي، لین بول .٢٣٢ص
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 فؤاد، یادالص، ۲۷-۷ ص، ١٩٦٢،القاهرة، فرانكلین مطبعة، المغول وجحافل خان جنكیز، هارولد، الن
  .۲۷ص، ۱۹۷۰، بیروت، التاریخ في المغول :المعطي عبد

 تابعا یكون مملكة سلطان او امیر به یراد لقب وهو االیلخان من العام لقبها االیلخاني الدولة اخذت) ٢(
 المغولیة للجیوش قیادته على اثر بن جنكیزخانهوالكو على او القان– الخانقد اطلق لقب و، الكبیر للخان
: حسن ، الباشا، بعده من واحفاده أبنائه على ذلك بعد یطلق واخذ االسالمي العالماواسط اسیا و تیاحالج

، ۲۱۹ ص، ١٩٨٩، القاهرة، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، واالثار ثائقوالو التاریخ في االسالمیة االلقاب
، ١ط، دار غیداء للنشر والتوزیع، واتاریخ العراق في عهد القرة قوینلوا واالق قوینل: عالء محمود ، قداوي

 .١٠، ٩ص، ٢٠١٢
، ۱۹۹۰، ۴ مج، ۱ ج، العربیة الكتب احیاء دار، التواریخ جامع :اهللا فضل الدین رشید، الهمذاني) ٣(

 ٣٤٢- ۲٤۰ ص
دور : خلیل محمود، علي شاكر، قداوي، علي ؛٣٤٧-٣٤٦ص، السابق المصدر :الفوطي ابن) ٤(

 .٤٦-٤٥ص، ۱۹۹٥، ۲۳ مج، ٢ع، المورد مجلة، المغولي لتحديا مواجهة في والجزیرةالموصل 
  .۱۹۷-۱۹۲ ص، السابق المصدر :بول لین) ٥(
 للخان العام النائب اصبح، خان جنكیز بن تولي ابناء احد وهو، قوالغو، هوالوو له یقال: هوالكو) ٦(

: عباس ، العزاوي، لحكمه رامق ایران من واتخذ االیلخانیة الدولة اسس تم بالخان ولقب مونکوقان الكبیر
 ص، السابق المصدر :بول لین ؛٤٤ص، ١٩٤٩، بغداد، ٤ج، ٣ج، تاریخ العراق بین احتاللین

۱۹۰-۲۰۱.  
، الكاثولیكیة المطبعة، الدول مختصر تاریخ: الطیب اهرون ابن الفرج ابو، غریغوریوس: العبري ابن) ٧(

 :الحمید عبد نوري، خلیل .۳۶۰-۲٤۰ ص، السابق المصدر :الهمذاني ؛۹۸۲ ص، ۱۹۸۰، بیروت
 .٥٧ص، ۱۹۸۹، ٦مج، ۳ع، األجیال دراسات مجلة :العربیة األمة وموقف المغولي التحدي

 المغول عهد في العراق :حسین جعفر : خصباك ؛٣٤٧- ٣٤٦ص، السابق المصدر :الفوطي ابن) ٨(
 .٩٥٨ ص، ۱۹۹۸، بغداد، العاني مطبعة، االیلخانیین

 العهود بعد لما العراقیة النقود تاریخ :عباس، العزاوي ؛٥۲۰-٥٠٥ص، السابق صدرالم :العبري ابن) ٩(
االثار الرخامیة : احمد قاسم  ، الجمعة، ٥۱ ص، ۱۹٥۸، بغداد، والطباعة التجارة شركة طبع، العباسیة

 .٩-٧ ص، ١٩٧٥، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، في الموصل خالل العهدین االتابكي واالیلخاني
 عبد، الفالح ابو ؛ ص، ١ط، ١٩٦٨، بغداد، الجالئري العهد في العراق :الحمید عبد نوري، العاني) ١٠(

 اآلفاق دار في العربي التراث احیاء لجنة تحقیق، ذهب من أخبار في الذهب شذرات :الحنبلی الحي
 .۹۱۳.ص، ٦ج، السراج دار مطابع، بیروت، الجدیدة

 البعض ونسبهم، منغولیا شرق تقطن كانت التي الكبیرة القبائل حدىا وهي، جالیر قبیلة الى نسبة) ١١(
 نافع طارق وتحقیق دراسة، الغیاثي التاریخ :البغدادي اهللا فتح بن اهللا عبد، الغیاثي ..تركیة اصول الى

 اصول الى اآلخر البعض نسبهم بینما. ٥٢ص، ۲ ج، ۱۹۳۹، ٦٨ص، ۱ ج، ١٩٦٣،بغداد، الحمداني
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. ٥٢ص، ۱۹۳۹، ۲ ج، ۶۸ ص، ۱ ج، ۱۹۳۹ بغداد، احتاللین بین العراق تاریخ :العزاوي ..مغولیة
 واستطاع سیطرته تحت وضمها خان جنكیز وحدها التي القبائل من كانت جالیر قبیلة فان العموم وعلى

 المصدر :العاني، المغولیة خان جنكیز جیوش ضمن عالیة عسكریة مناصب على الحصول من أفرادها
 .٤٥ص، ۲ ج، السابق المصدر :العزاوي ؛۲۱ ص، السابق

 والحضارة االسالمي التاریخ موسوعة :احمد، لبيش ؛۲۰۱ ص، السابق المصدر :بول لین) ١٢(
 .٥٧٤ص، الفنیة المطبعة، الثالثة الطبعة، ١٩٥٨،القاهرة، اإلسالمیة

 الحكم ىحت المغولي الغزو من والمغرب المشرق في السیاسیة القوى صراع :عماد، الجواهري) ١٣(
 المصدر :الغیاثي ؛٢٥ص، ۲ ج، السابق المصدر :العزاوي ؛۲۲ ص، ۱۹۹۰، القادسیة جامعة، المحلي
  .۸۱ ص، السابق

 .٢٥ص، ۲ج، السابق المصدر :العزاوي ؛۱۹ ص، السابق المصدر :العاني) ١٤(
، ١ط، شعبال اوفسیت مطبعة، ١٩٨٤، بغداد، العثماني العهد في العراق تاریخ :شاكر علي، علي) ١٥(

  .۱۹ ص
 بأنباء الغمر ابناء :علي بن احمد الفضل أبو الدین شهاب الحافظ االمام، العسقالني حجر ابن) ١٦(

 أباد بحیدر العثمانیة المعارف دائرة مجلس مطبعة طبع، خان المعین عبد محمد مراجعة، التاریخ في العمر
  .۱۱۳ص، ۱ج، السابق المصدر :الجواهر ؛۱۱۳ ص، ۱ ج، الهندیة الدكن

 .٢٥٠ص، ۱ ج، السابق المصدر :الصایغ ؛۲۲۷ ص، السابق المصدر :بول لین )١٧(
 ص، ۱ ج، السابق المصدر :العسقالني حجر ابن ؛۱۸۲ ص، ٦ج، السابق المصدر : العماد ابن) ١٨(

۱۱۳.  
 المصدر :العزاوي ؛۵۱۹ ص، العصور مختلف في العراقیة العمارة فن تاریخ: شریف، یوسف) ١٩(

 .۸۸،٩٤-۸۲ ص، ۲ ج، ابقالس
 ٤٢ص، السابق المصدر :العاني ؛٤٢ص، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن) ٢٠(
  .٥١٦ص، السابق المصدر :یوسف ؛۸۲ ص، ۲ ج، السابق المصدر :العزاوي) ٢١(
، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن ؛١٤١-۱۱۱ ص، ۱ ج، السابق المصدر :العسقالني حجر ابن) ٢٢(

، الخط العربي في الموصل منذ تمصیرها حتى بدایة القرن العاشر الهجري: سف یو، ذنون، ٤٢ص
  .٢٣٠ص ، ١٩٩٢، ٣ج، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، موسوعة الموصل الحضاریة

موسوعة الموصل ، الموصل في عهد السیطرة المغولیة االیلخانیة: عبد المنعم ، رشاد، انظر(***) 
، ٣١٥ص ، ٣ج، تاریخ العراق: العزاوي، ٢١٥-٢١٤ص، ١٩٩٢، جامعة الموصل ،٢م، ١ط، الحضاریة

 ، ١٦٢، ٨٣، ١٤ -٩ص، تاریخ العراق في عهد القرة قوینلوا واالق قوینلوا: قداوي
(23) Al Janabi, Opcit., P. 113-167, PL. 111, 116; Hertsfeld, Opcit.,p22.311.                                         

منهل االولیاء : محمد امین بن خیر اهللا الخطیب، العمري، ٤٦ص ، المصدر السابق: سیوفي ) ٢٤(
، الموصل، مطبعة الجمهوریة، تحقیق سعید الدیوه جي، ومشرب االصفیاء من سادات الموصل الحدباء

 .٢٢٢ص، ١٩٦٧
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 .٤٥ص، اإلسالمي الفن مهد العراق :محمد عبد العزیز ، :مرزوق) ٢٥(
  .۲۳۱-۲۲۹ ص، الهجري العاشر القرنبدایة  حتى تمصیرها منذ الموصل في العربي الخط :ونذن) ٢٦(
 ، ٩- ٧ ص ، االثار الرخامیة:  الجمعة  ؛۵۲۰-۵۰۵ ص، السابق المصدر :العبري ابن) ٢٧(
، مطبعة شفیق، سعید الدیوه جي، تحقیق، مجموع الكتابات المحرر في ابنیة الموصل: نقوال، سیوفي) ٢٨(

  .۱۲۱-۱۲۰ ص :١٩٥٦، ادبغد
 ..المكان هذا وسكنت الموصل مدینة إلى هاجرت التي العربیة القبائل احدى، ثقیف قبیلة الى نسبة) ٢٩(

  .٥٨٩ص، الثار الرخامیةا :الجمعة ، .۸۲ ص، السابق المصدر، سیوفي
 مجدد اسم األبیض بسبالج المنزلة او بالرخام المنزلة منها الرخامیة الداخلیة الجدران على نحت لقد) ٣٠(

، السابق المصدر :التوتونجي ..وسبعمائة عشر تسعة في ..الشریفة الحضرة خادم ابراهیم الحاجي المزار
 .٢٣٠ص ، الخط العربي: ذنون ، ۱۲۹ رسم، ۱۹۹-۱۹۸ ص

  .۸۰۹-۸۰۸ ص، ۲ مج، ثار الرخامیةاال :الجمعة) ٣١(
 .اك والذي الیزال شاخصا حتى الوقت الحاضراستنادا للنص التذكاري المنحوت على جدران الشب) ٣٢(

 محیي العباس ابو احمد النقیب النسیب الحبیب المولى والیة في المبارك الشباك هذا جدد(والذي جاء فیه 
 ، )هاللیة وسبعمائة وثالثین إحدى سنة شهور في انصاره اعز الحسیني اهللا عبید بن محمد بن حیدرة الدین

  ، ۲۳۰-۲۲۹ ص، لخط العربيا :ذنون ، ۱۰۹ ص، قالساب المصدر :سیوفي) ٣٣(
 المصدر :سیوفي ..والعبادة بالزهد المعروف القرني أویس مقام كان المكان هذا في أن البعض یرى) ٣٤(

 اهللا صلى الكریم الرسول زیارة ینل لم الذین المسلمین احد هو هذا اویس ان والحقیقة ..،٨٢ص، السابق
 ینتسب المرقد أن ونرى ، ٦٦ص، السابق المصدر:الخیاط، الیمن بدیار )أمه( برعایة النشغاله وسلم علیه
 بغداد من اتخذ الذي الكبیر حسن الشیخ بن الجالئري الحاكم ویس السلطان الى الصریح اسمه حقیقة في
 المصدر :العاني ؛۲٤۰ ص، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن ..ه٧٠٦تبریز إلى انتقاله قبل لحكمه مقرا
 العصر الفنیة للمیزات المتماثلة و المتشابهة والخطیة والمعماریة الفنیة ممیزاته عن فضال، ٢٤ص، قالساب

جوامع الموصل في : الدیوه جي ، )ه١٠٩٥–١٠٩٣ (وقد شید على انقاضه جامعا عرف به، الجالئري
 .٢٠٩ص، ٢٠١٤، بیروت، الدار العربیة، ١ط، تقدیم ابي سعید الدیوه جي، مختلف العصور

  .٢٣-۲۲ ص، الهجري العاشر القرن نهایة حتى تمصیرها منذ الموصل في العربي الخط :ذنون) ٣٥(
 ص ،وصلالم جوامع :جي الدیوه، الكیالني القادر عبد الشیخ ابن هو محمد الشیخ أن البعض یرى) ٣٦(

  منیة :یاسین بن خیر اهللا ،  العمري :، حلب في قدیم بیت من أنه اآلخر البعض یرى حین في، ١٩٧
 .١٢٤ص ،١٩٥٥، الموصل، مطبعة الهدف، حققه سعید الدیوه جي، االدباء في تاریخ الموصل الحدباء

: العمري ، ٩١، ٢٠، ١٧ص ، المصدر السابق: سیوفي ، ٢٠٠ص ،  جوامع الموصل :جي الدیوه) ٣٧(
 .١٢٥ – ١٢٤ص ، منیة االدباء

  .۳۰-۱۲ ص، بقالسا المصدر :حنش ؛۲۳۱-۲۲4 ص، العربي الخط :ذنون) ٣٨(
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) ١٣٨( 

 

 ، .فیه كان بئر في وطرحوا المقام هذا في فدخلوا العدو طلبهم الحسن االمام اوالد ان البعض یرى) ٣٩(
 ، ١٩٢، ٥٦ص، السابق المصدر :سیوفي ؛٨٦ص،  منیة االدباء :العمري

 عرف الحسن اوالد مشهد أنقاض على صغیر مسجد بتشیید -ه١٢٣٦ سنة شهیدو احمد الحاج قام) ٤٠(
   .۹۲، ٦٥ص، السابق المصدر :سیوفي ..الحسن أوالد بمسجد یعرف وكذلك شهیدو مسجد أسمهب
  .بعدها وما ٥٨٠ص، الرخامیة اآلثار، الجمعة) ٤١(
 .٢٣٤ – ٢٢٢ ص، العربي الخط :ذنون، ١٦٧ص  ،جوامع الموصل: الدیوه جي ) ٤٢(
 االسالمي العالم في استعمل وقد والسید والشیخ والتاجر والكاتب المعلم بمعنى فارسي لفظ  :الخواجة) ٤٣(

 خالل فارسي الصل بصلة یمت من على اطلق وقد، ایران في جنائزیة نقوش على استخدم كما عام كلقب
 .،٢٨٠ ص،  واالثار ثائقوالو التاریخ في االسالمیة  االلقاب :الباشا ..الهجري التاسع القرن

 .١٦٨ص ، جوامع الموصل: ي الدیوه ج ؛٧٠- ٦٩ص، منیة االدباء: العمري ) ٤٤(
م الی سنة ١٢٥٨-ه٦٥٦من سنة (تاریخ النقود العراقیة لما بعد العهود العباسیة : عباس ، العزاوي) ٤٥(

  .۲۰۲ ص، السابق المصدر :بول لین ، ٥٤، ٤٤ص، م١٩١٧- ه١٣٣٥
  .۳۰-۲۹ ص، المصدر السابق: سیوفي  )٤٦(
 اهللا رضي علي بن الحسین زوجة الفارسي الملك کسری االمیر بنت زناد شاه السیدة أن البعض یرى) ٤٧(

 باالمام ًانتهاءا الباقر محمد وابنه العابدین زین من بدءا اوالد تسعة لها وان المكان هذا في دفنت قد عنهم
 :الخیاط ۱۲۱ ص،  منیة االدباء :العمري یاسین ..الحسین مع استشهدوا قد جمیعهم، العسكري الحسن

، مطبعة الجمهوریة، حققه سعید الدیوه جي، مة االولیاء في الموصل الحدباءترج: احمد الموصلي
 .٦١ص، ١٩٦٦، الموصل

 )٢٥٥ (اآلیة البقرة سورة) ٤٨(
   ٢٣٠ص ، لخط العربيا :ذنون، ١١٦ص ، المصدر السابق: سیوفي ) ٤٩(
 الخط: ذنون ، ٢٢-٣ص ، الواسطي موصلیا: ذنون ، ٤٥-٤٣ص، السابق المصدر :مرزوق) ٥٠(

 .٢٣٠ – ٢٢٢ص ، العربي
 السعید ..هذا ..الكرسي یةا من وجزء البسملة (فیه جاء كتابیا نصا الرأس شاهد على نحت لقد) ٥١(

 االمام خادم ..بابن المعروف ..) فیه جاء نصا األرجل شاهد وعلى (محمد بن حسن اهللا رحمة الى ..الدار
 رسالة، األتابكي العهد نهایة حتى موصلال مساجد محاریب :الجمعة ..(الحنفیة بن محمد بن علي

 االحیان اغلب في :به ویراد، السعید لقب ورد لقد ..۱۸۳ ص، ۱۹۷۱، القاهرة، منشورة غیر ماجستیر
 بشكل شاعت كما)ه٥٠٩( زنكي الدین عماد بن الدین نور بها ولقب، شهید بلقب وتلحق لموتیلا الدعاء
 والتاریخ الوظائف في االسالمیة األلقاب :الباشا ..الموتى ماءاسب مقرونة الهجري الثامن القرن خالل واسع

   .۳۲۱ ص، واآلثار
طرز سامراء الزخرفیة : احمد قاسم ،  الجمعة :انظر االسالمیة للزخرفة الفنیة الممیزات ابرز عن) ٥٢(

، سهامساجد القاهرة ومدار: احمد ، فكري، ٢٨ - ١١ص ، القرن الثالث الهجري، وتاثرها بزخارف الموصل
 ۱۳ -۱۳۰ ص، دار المعارف، العصر الفاطمي



  محمد أكرم یحیى. د.م.أ    و     ال اهللا  محمد مؤید م. د.م

  >>  
  

)١٣٩( 

 

 .١٢٥ص،  منیة االدباء :العمري) ٥٣(
 .١مج، صحات متفرقة، الموصل مساجد محاریب، الجمعة :انظر، األتابكي العهد ممیزات ابرز عن) ٥٤(
 .١م، محاریب مساجد الموصل: الجمعة ،مابعدها- ٣٣ص ،الموصل في العصر االتابكي:الدیوه جي) ٥٥(
 .٢٣-۲۲ ص، السابق المصدر :ذنون) ٥٦(
االب جان ، فییه، ٢٠ص، الموصل كنائس : حبي، ١٠١ص، ٣ج، تاریخ الموصل: الصائغ  )٥٧(

  .١٥٣ص، ترجمة نجیب قاقو، اآلباء الدومنیكان وخدماتهم الطبیة في الموصل:موریس
، ١٩٤٠، الموصل، مطبعة الرافدین، اآلثار والمباني العربیة اإلسالمیة في الموصل: الصوفي )٥٨(

جامعة ، دار الكتب للطباعة والنشر، ٢ج ، تاریخ الموصل، سعید: الدیوه جي ،٤٢، ٣٧، ٣١ص
 .١٧٨ص ، االثار المسیحیة في الموصل: فییه ، ١٨٥ص ، الموصل

، ١٩٨٢، بیروت، اخبار الدول واثار االول: ابو العباس احمد بن الیوسف الدمشقي ، القرماني) ٥٩ (
، ٧٥، ٢٦ص، ١٩٨٦، بغداد، ١ط، العراق في العهد الجالئري: نوري عبد الحمید  ،العاني ،٣٣٦ص

، ٦ح، ٣ع، مجلة دراسات االجیال، التحدي المغولي وموقف االمة العربیة: نوري عبد الحمید، خلیل
كیت ، ١٩ص، ١٩٨٥، بغداد، تاریخ العراق في العهد العثماني: علي شاكر، علي، ١٦٥ص، ١٩٨٦

لین ، ٢٤ص، ١٩٤٩، بغداد، ٣ح، تاریخ العراق بین احتاللین: عباس ، ٧٤ص ،شلبي، ٢٠١ص، بول
  .٢٣٦، ٢٣٥ ص، المصدر السابق: بول 

 عیسى، سلمان، ١٣٠ – ٤١، ٩ص، تاریخ العراق في عهد القرة قوینلوا واالق قوینلوا: قداوي ) ٦٠(
  .١٩٨٨، ٢ج، رة الثقافةمنشورات وزا، دار الرشید،  العمارات العربیة االسالمیة في العراق:واخرون
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Conditions of the Publication 
1-The magazine is concerned with publishing the academic 

scientific researches which focus on Mosuli affairs in its 

different aspects. 

2-The research must be done in according to the Conditions 

of academic scientific research. Revenue sources, references 

and document in the margins, with attention to language and 

print. 

3-The research must be unpublished or present to 

publication in another magazine and the editing staff 

unobligated to back the researchs to its Owners in case they 

are unaccepted for publication. 

4-The printed pages of the research shouldn't be more than 

(20) in three copies loaded on disc (CD). 

5-The research is presented to experts who determine its 

appropriateness to be published or not. 

6-The magazine is issued periodically. The researcher has the 

right to obtain a copy of the published research. 

7- Title research, font size 18, font size body 14, concluding 

comments 13. The number of lines per page should not 

exceed 27 lines. 

8- In the first page of the research, Abstract of the research 

in Arabic & a summary in English with the title of the 

research in English & the name of the researcher in English. 

9-The dimensions of the page left 3cm from the right & left. 

The upper side 3cm for the bottom of page 4cm. 
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