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 ١٩٦٣-١٩٦٢تتنـــاول هـــذه الدراســـة مهـــام القـــوات األمنیـــة فـــي لـــواء الموصـــل خـــالل المـــدة   

ــــة لتأســــیس وت ــــد مــــن المراكــــز والمخــــافر األمنیــــة، والواجبــــات والظــــروف والجهــــود المبذول وســــیع العدی
  .والمخاطر التي واجهها أفراد الشرطة داخل المدینة وخارجها في األقضیة والنواحي وسبل تجاوزها

Functions of local police forces in city of Mosul 1962-1963 
A Documentary Study 

Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 This study deals with the tasks of the security forces in Mosul during 
1962-1963 and the efforts exerted to establish and expand centers and 
security stations, duties Conditions and risks faced by police personal 
inside outside the city. 

 
الریــب بـــأن تحقیــق األمـــن وضـــمان ســیر القـــانون فــي المجتمـــع، إحـــدى أبــرز غایـــات الدولـــة   

، وقــد ســعت الحكومــات المتعاقبــة، علــى بــذل ١٩٢١العراقیــة منــذ تأســیس الحكــم الــوطني فیهــا ســنة 
الجهــود الحثیثــة الســتتباب األمــن واالســتقرار، مــن خــالل تطــویر الوحــدات األمنیــة المتمثلــة بالــشرطة 

  .یة والقوة السیارةالمحل
ـــواء الموصـــل یـــضم عـــددا مـــن األقـــضیة والنـــواحي فـــي مـــساحات كبیـــرة، إســـتلزمت إنـــشاء    ًول

مجموعة من المراكز والمخافر داخل المدینة وخارجها، وتوفیر كل المـستلزمات علـى صـعید األسـلحة 
نفــوذ الدولــة واألعتــدة والــصنوف المتعــددة ومواجهــة المــسلحین خــارج مركــز المدینــة فــي محاولــة بــسط 

                                         
 .عراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلاستاذ تاریخ ال* 



  )دراسة وثائقیة(  ١٩٦٣-١٩٦٢مهام قوات الشرطة في لواء الموصل 
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مــن خــالل تلـك التــشكیالت التـي ســیتم بحثهــا فـي هــذه الدراسـة وخــالل ســنتي . وتـأمین حــدود الموصـل
  .ًاعتمادا على الوثائق المتاحة. ١٩٦٣-١٩٦٢

  تشكیالت ومعاونیات الشرطة في مدینة الموصل
ان البـد ًتعد الموصل ثاني اكبـر مـدن العـراق نفوسـا، ومـن اجـل تحقیـق األمـن والطمأنینـة فیهـا، كـ

والبـد مـن إعطـاء تـصور . من إعادة النظـر بـین الفینـة واألخـرى، فـي تـشكیالت الوحـدات األمنیـة فیهـا
ًعــــن طبیعــــة القــــوات األمنیــــة وتــــشكیالتها فــــي لــــواء الموصــــل، اعتمــــادا علــــى اإلحــــصائیات واألرقــــام 

كـــز ومخـــافر المتاحـــة، لیتـــسنى لنـــا فهـــم وســـائل العمـــل والواجبـــات الموكلـــة ألفـــراد الـــشرطة وعـــدد مرا
  .الشرطة الموزعة في داخل المدینة والمناطق المحیطة بها

 
 مـن عـدد ١٩٦٣ ومطلـع سـنة ١٩٦٢ قوات الشرطة المحلیـة فـي لـواء الموصـل نهایـة سـنة تتألف    

  :من التشكیالت وكما یأتي
  . ضابط صف وشرطي٢٧٤٤ لعموم لواء الموصل، وعددها الشرطة المحلیة .١
  . عقدة وفصیل٣ًفوجین وسریة زائدا فصیل هاون : *َالقوة السیارة .٢
  .ّفوج وسریة: القوات االحتیاطیة .٣
، )٢٠٧( المـستخدمین فـي مدینـة الموصـل وعـددهم **یضاف إلیهم الشرطة غیر النظـامیین .٤

ٕواذا لـــزم وهــؤالء هــم باألســاس متطوعـــون مــن قبــل أفــراد العـــشائر المختلفــة لحمایــة منــاطقهم 
  .األمر االستفادة منهم في مناطق أخرى

 
  . ضابط صف وشرطي٧٨٩الشرطة المحلیة  -١
 .ً عنصرا٢١٣الحراس اللیلیین  -٢

 ضـابط صـف وشـرطي إلـى مـالك مدیریـة شـرطة لـواء الموصـل فـي الـسنة ١٥٠  كما تم إضـافة     
 ١١٧أما عدد شواغر المالك من ضباط صف وأفراد الشرطة للمدیریة فهـو . ١٩٦٣-١٩٦٢المالیة 

  .)١(ًفردا
وتوزعت تلك القوات على معاونیات مدینـة الموصـل الثمانیـة والتـي تألفـت كـل منهـا مـن عـدد مـن 

  :المراكز، كما سنوضح في الجدول اآلتي مع موجود المراتب واالحتیاج نتیجة النقص الحاصل
  المجموع  االحتیاج  المجموع  الموجود  زاسم المرك  

  معاونیة شرطة الغزالني  ١٠  ٢٥  الغزالني
  ٢١  النسیج

٤٦  
٦  

١٦  
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  معاونیة شرطة خزرج  ١٦  ٣٠  خزرج
  ١٢  موصل الجدیدة

٤٢  
١٠  

٢٦  

  معاونیة شرطة باب النبي  ١٢  ٢٧  باب النبي
  ١٥  جامع الكبیر

٤٢  
٨  

٢٠  

    ١٢    ٥٨  الدواسة معاونیة شرطة الدواسة
  ١٠  ٢١  باب الشط
    ١٥  المستشفى

  ٨  ٢٠  الشیخ فتحي

 معاونیة شرطة باب الشط

  ٩  المكاوي

٥٥  

٥  

٢٣  

  معاونیة شرطة نینوى  ١٥  ٢١  نینوى
  ٦  الزهور

٢٧  
١٢  

٢٧  

  معاونیة شرطة السراي  ٢٥  ١٢٢  السراي
  ١٥  باب لكش

١٣٧  
٨  

٣٣  

  ١٢  ١٢  ١٨  ١٨  باب الجدید  )٢(معاونیة شرطة باب الجدید

  
ٕویالحـــظ وجـــود عجـــز أو نقـــص فـــي مـــالك جمیـــع معاونیـــات الـــشرطة ومراكزهـــا، وان أعلـــى   

موجــود ألفــراد الــشرطة كــان فــي معاونیــة شــرطة الــسراي كونهــا تــضم مركــزي شــرطة الــسراي فــي بــاب 
الطــــوب والمعــــروف بــــالمركز العــــام ومركــــز شــــرطة بــــاب لكــــش فــــي وســــط مركــــز المدینــــة، وبــــالنظر 

فــي حــین كانــت معاونیــة شــرطة بــاب الجدیــد . م وجــود أفــراد شــرطة أكثــر مــن غیــرهملموقعهمــا اســتلز
ًاألقـل فــي عــدد أفــراد الــشرطة كونهــا تــضم مركــزا واحــدا ومركزهــا قریــب إلــى مركــز شــرطة بــاب لكــش،  ً
ًویالحـظ أیـضا أن معاونیـة شـرطة بـاب الـشط ضـمت اكبــر عـدد مـن المراكـز وهـي أربعـة كونهـا تــضم 

ن غیرهــا، تمتـد مــن ضـفاف نهــر دجلـة قــرب الجـسر القــدیم أو الجـسر الحدیــدي رقعـة جغرافیـة اكبــر مـ
من جهة الشرق قاطعة مركـز المدینـة باتجـاه الـشمال والغـرب لتـصل إلـى المستـشفى ثـم منطقـة الـشیخ 

  .ًومع ذلك فان مالكها تقریبا نصف مالك معاونیة شرطة السراي. فتحي
شرطة فــي جمیــع منــاطق مدینــة الموصــل، إال وعلـى الــرغم مــن انتــشار المعاونیــات ومراكــز الـ  

كمـا موضــح فــي . ً مــثال١٩٦٢ إلـى ١٩٦٠أن حـوادث القتــل كانـت فــي تزایـد مــستمر خـالل الــسنوات 
 اعتمــدت ألغــراض المقارنــة مــع ١٩٦٠اإلحــصائیة اآلتیــة مــع اإلشــارة إلــى أن الحــوادث التــي جــرت 

  :السنوات الالحقة



  )دراسة وثائقیة(  ١٩٦٣-١٩٦٢مهام قوات الشرطة في لواء الموصل 
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  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠سنة   اسم المركز

ل الفاعــــــــ  
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

الفاعــــــــل   المجموع
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

الفاعــــــــل   المجموع
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

  المجموع

  ٢٤  ٨  ١٦  ١٥  ٨  ٧  ١٣  ٧  ٦  السراي .١
بـــــــــــــــــــــــــــاب  .٢

  الجدید
-  ١  -  ١  ٥  ٢  ٣  ٢  ٢  

  ٨  ٥  ٣  ٤  ٢  ٢  ٧  ٥  ٢  نینوى .٣
  ٤  ١  ٣  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  الغزالني .٤
  ١٥  ٦  ٩  ٨  ٥  ٣  ٥  ٢  ٣  باب الشط .٥
  ١٩  ٥  ١٤  ١٩  ١٢  ٧  ٨  ٧  ١  اب النبيب .٦
  ١٠  ٥  ٥  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  الدواسة .٧
  ٤  ٣  ١  ٣  ٢  ١  ٤  ٢  ٢  خزرج .٨

  ٨٥  ٣٣  ٥٢  ٦٠  ٣٥  ٢٥  ٤٥  ٢٩  ١٦  )٣(المجموع
ًشخــصا ) ٨٥(ویــستفاد مــن هــذه اإلحــصائیة أن مجمــوع المغــدورین بجمیــع مراكــز الــشرطة بلــغ       

ٕ وأن أعلى نسبة كانت لمنطقة شـرطة بـاب الـسراي والـذي یقـع فـي وسـط المدینـة وان أقـل ١٩٦٢نة س
  .نسبة كانت في منطقة شرطة باب الجدید، شخص واحد

أمــا أســباب تلــك الجــرائم وكثرتهــا وتعــددها فــي منــاطق الموصــل كافــة، فقــد وردت فــي تقریــر   
ٕ، واطلــع علـــى ١٩٦٣ شــباط ١٤-١٣مــدة مفــتش الــشرطة األقــدم الــذي زار مدینــة الموصـــل خــالل ال

أعمـــــال مراكـــــز الـــــشرطة والعدیـــــد مـــــن الحقـــــائق بخـــــصوص االغتیـــــاالت منهـــــا، أن جـــــرائم الـــــسرقات 
 ومنهـا ١٩٦٠في حین أن جـرائم القتـل ازدادت بعـد سـنة . ًواالغتصاب والقتل داخل المدینة قلیلة جدا

المفـتش األقـدم فـي تقریـره أهـم  وقـد أورد ١٩٦٣قتل احد األشخاص داخل المستـشفى الجمهـوري سـنة 
  :األسباب وهي

-إن أهــالي البلــدة فــي الموصــل معظمهــم مــن أبنــاء العــشائر الــذین یتمــسكون بطریقــة أخــذ الثــأر - ١
 إن المفتش في رأیه هذا یجانب الحقیقة فإن أهـالي البلـدة أو المدینـة فـي الموصـل بالتأكیـد -وأعتقد

ألخــــذ بالثــــأر تتركــــز خــــارج المدینــــة فــــي القــــرى هــــم مــــرتبطین بالعــــشائر والقبائــــل، غیــــر أن نزعــــة ا
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واألریــاف، ومــن المعــروف بـــأن عملیــة التــصفیة الجـــسدیة لــسكان القــرى واألریـــاف تــتم أغلبهــا فـــي 
  .داخل الموصل عن طریق مالحقة الضحیة إلى مركز المدینة وتصفیته في الزحامات

 ومحاولـة كـل فریـق النیـل تفرق أهالي البلدة فـي الموصـل إلـى طوائـف ذات عقائـد حزبیـة مختلفـة، - ٢
 إن هــذا الــرأي مبــالغ فیــه، ففــي مطلــع الــستینات، لــم - وأرى–. ممــن یناوئــه بطریقــة القتــل واالغتیــال

ٕیكن في الموصل أكثر من حزبین أو ثالثة، وان االخـتالف بـالرأي الیفقـد فـي الـود قـضیة، ولـم تـصل 
المـــدن العراقیـــة بـــسبب اخـــتالف ٕحـــد االغتیـــال واال لكانـــت هنـــاك مجـــازر فـــي الموصـــل وبغـــداد وبقیـــة 

 ! االنتماءات الحزبیة

ِإحجـــام األهـــالي عـــن اإلدالء بمعلومـــاتهم وشـــهاداتهم عـــن تلـــك الحـــوادث عـــن قـــصد أو بمعامـــل  - ٣
 .الخوف

عدم اندفاع رجال الشرطة واألمن لتعقیب المتهمین والكشف عـن المجـرمین، بـروح الجـد والنـشاط  - ٤
 .یشجعهم على االندفاع في أداء الواجبلسیطرة عامل الخوف علیهم ولعدم وجود ما 

 هل یعقل هكذا تبریر مـن قبـل المفـتش األقـدم لمدیریـة الـشرطة العامـة، هـو أن أفـراد – ال أعلم -
وان لــم یكــن ! الــشرطة یــتملكهم الخــوف وعــدم االنــدفاع، إذن بمــا اختلــف أفــراد الــشرطة عــن األهــالي

لمجــرمین والمخلـین بالنظــام والعـابثین بــأرواح ٕدافعهـم فـرض النظــام وحفـظ األمــن والقـاء القــبض علـى ا
النـــاس، فلمـــا انتـــسبوا إلــــى مـــسلك الـــشرطة واجتـــازوا الــــدورات التدریبیـــة المتخصـــصة علـــى اســــتعمال 
السالح والتعامل مع الحاالت الطارئة وكیفیـة القـبض علـى المجـرمین، وان لـم یكـن دیـدنهم اإلحـساس 

أو لـم یكـن هنـاك راتـب یـستلم فـي نهایـة !  یتركـوا المـسلكبالمسؤولیة الوطنیة في أداء الواجب لماذا لـم
 كل شهر لیكون جزء من الدافع واإلحساس بالمسؤولیة؟

 إن مــرد ذلـــك هــو قلـــة المنتـــسبین كمــا أوضـــحنا فـــي – وأعتقـــد -قلــة الـــدوریات اللیلیــة والنهاریـــة،  - ٥
سـلك الـشرطة وسـد فكان یمكن معالجتها عن طریق زیادة أعـداد المتطـوعین إلـى . اإلحصائیة السابقة

 .النقص الحاصل في تشكیالتها

ًوفي نهایة التقریر اقترح المفتش األقدم عـددا مـن الحلـول التـي تفـضي إلـى اسـتتباب األمـن فـي مدینـة 
  :الموصل وهي

  . بعض المراتب من مدیریات إلى أخرىسد الشواغر الموجودة في مالك مدیریة الشرطة بنقل - ١
 .ً الموصل تعزیزا للقوةإضافة أربعة سیارات نقل إلى شرطة - ٢

تـــشكیل مفـــرزة مـــن رجـــال الـــشرطة واألمـــن بقیـــادة ضـــابط شـــرطة بدرجـــة مـــدیر شـــرطة، مهمتهـــا  - ٣
 .التعقیب والتحري والبحث عن المجرمین والقبض علیهم
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إســـناد التحقیـــق فـــي حـــوادث االغتیـــاالت إلـــى هیـــأة تحقیقیـــة تـــزود بـــصالحیات واســـعة لغـــرض،  - ٤
 .عیدة عن كل المؤثراتالوصول إلى نتائج ایجابیة وتكون ب

ٕیــستفاد مــن أفـــراد الــشرطة القــائمین بواجبـــات متفرقــة، واشـــراكهم فــي الــدوریات اللیلیـــة ریثمــا یـــسد  - ٥ ُ ُ
 .المالك

العمــل علــى ربــط نقــاط شــرطة النقلیــات والمــرور فــي الطرقــات والــساحات بجهــاز تلفــوني لیــساعد  - ٦
ن عنـــد وقـــوع الحـــوادث داخـــل علــى تبـــادل المعلومـــات ونقـــل األخبـــار بـــصورة ســـریعة إلـــى المـــسؤولی

 .مناطقهم إذ الیوجد من هذه األجهزة سوى جهازین فقط

مـن األفـضل أن تـشكل نقــاط ثابتـة مـن الــشرطة والحـراس ورجـال األمـن، تكــون بمثابـة عیـون فــي  - ٧
 .الطرق واألزقة التي یحتمل وقوع جرائم االغتیال فیها

حة الناریـة، والعتـاد الغیـر مجـاز إجراء تحریات وتفتیش في بعض المحـالت والمـساكن عـن األسـل - ٨
 .بصورة مفاجئة وسریعة بین الحین واآلخر

واختــــتم المفــــتش األقــــدم تقریــــره، بــــدعوة متــــصرفیة لــــواء الموصــــل إلــــى تنظــــیم اجتماعــــات دوریــــة  - ٩
 وحــثهم -یحـضرها، أشــراف البلــدة ورؤسـائها وخطبــاء وأئمــة الجوامــع والمـساجد والعلمــاء الروحــانیین

خطـبهم ومـواعظهم الدینیـة عـن فظاعـة جـرائم القتـل واالغتیـال، وكیـف انـه على أهمیة الحدیث في 
 .)٤(محرم في جمیع األدیان، وحث الناس على أداء اإلخبار والشهادات للمسؤولین وعدم كتمانها

ٕواتــضح مــن فحــوى تقریــر مفــتش الــشرطة األقــدم كمــا لخــصته مدیریــة الــشرطة العامــة إلــى، قلــة  
لقلـة موجـود األفـراد بالنـسبة للموقـف، وأن شـرطة البلـدة بحاجـة إلـى إضـافة . الدوریات اللیلیة والنهاریـة

ًشـرطیا آخـر لفـوج ) ٩٣(ًشـرطیا و ) ٨٣(ً شرطیا، والضرورة تقتضي سد الشواغر في المـالك بــ ١٦٩
ســیارة متنوعــة، وقــد ) ٦٤(ًشــرطیا، كمــا أن لــدى شــرطة اللــواء ) ١٧٦(احتیــاط الموصــل أي بمجمــوع 

ســیارة لــدى ) ٢٢(مــا عــدا ) ســیارات مــستهلكة وعاطلــة(لعــام علــى ذكرهــا بأنهــا همــش مــدیر الــشرطة ا
  .شرطة الحضر

وأكــد المفــتش العــام فــي تقریــره علــى اآلثــار الــسلبیة لقلــة راتــب الــشرطي وتقاعــده، ومــدى إندفاعــه  
في أداء واجبه إذا ما استطاع العیش وعائلته بشكل مناسب وآمن وفي حالـة إصـابته بعاهـة مـستدیمة 

  .)٥(ً وفاته، فراتبه وتقاعده الیقابالن أتعابه، متمنیا معالجة هذا األمرأو
 

قررت مدیریة الشرطة العامة من خالل متابعتها لتـشكیالتها ولتعزیـز الـضبط وفـرض النظـام،   
فــرض عقوبــة إلفــات نظــر لكــل مــن آمــر قــوات الــشرطة فــي الموصــل، وآمــر فــوج الــشرطة الثالــث فــي 
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ألول ومــساعد الفــوج الثالــث وضــابط إعاشــة الفــوج الثالــث فیــه، عــن المخالفــات المرتكبــة مــنهم اللــواء ا
  .)٦(١٩٦٢ كانون األول ١٢والتي شوهدت من قبل المدیر العام أثناء الجولة التفتیشیة بتاریخ 

ًفــي الموضـــوع موضـــحا ) ١٩٦٣-١٩٦١(وقــد تـــدخل متـــصرف اللــواء عبـــداللطیف الـــدراجي 
ًلواجب مطالبـا بالرأفـة لهـم قـائال فـي كتابـه موقف هؤالء أثناء ا إننـا فـي الوقـت الـذي نقـدر مالحظـات :"ً

سیادة مدیر الشرطة العام في جوالته التفتیشیة وطالبنا إلتباعها وتنفیذها، فمـن الوجهـة األخـرى نبـین، 
أو بـــأن المـــسؤولین مـــن ضـــباط وأفـــراد القـــوة الـــسیارة فـــي لوائنـــا لـــم یرتكبـــوا تلـــك األخطـــاء بـــسوء قـــصد 

متعمـدین أو بإهمـال مـنهم، بـل الظــروف التـي هـم فیهـا سـببت ذلــك، ونرجـو أن تكـون أعمـالهم الطیبــة 
وســهرهم المتواصــل وبــسالتهم فــي الــدفاع عــن مراكــزهم خیــر شــفیع لهــم لــدیكم ونرجــو اعتبــار القــضیة 

  ".ٕمنتهیة، واننا نعتقد بأن مثل تلك األخطاء سوف لن تقع مرة أخرى
ى آمـــر الفــوج الثالــث یرجـــوه أن الیقــف فــي طریـــق تنظــیم وتنظیـــف كمــا أرســل صـــورة منــه إلــ

  .)٧(ّالمعسكر، عدم وجود الكناسین والمستخدمین اآلخرین، ویمكن طلبهم من وحداتهم في بغداد
 

كانـت تطلـق [بالنظر لما تطلبته المرحلة والوضع مـن دقـة وحـذر والسـیما فـي منطقتـي نینـوى   
ً شــرطیا ٣٠ تهیــأة ١٩٦٣ كــانون الثـاني ١٣ومركـز القــضاء فقـد تقــرر فـي ] نینـوى الحالیــةعلـى ســهل 

ًشـرطیا ) ١٥(بكامل سالحهم وعتادهم لیكونوا في حالة اإلنذار ومستعدین لكل طـارئ علـى أن یرسـل 
ً شــرطیا الثانیــة إلــى مركــز القــضاء لــنفس الغــرض، مــع ١٥ًمــنهم یومیــا للمبیــت فــي منطقــة نینــوى وال 

مراقبتهم من قبل معاوني الدوریات ومعاوني المنـاطق وضـباط الدوریـة ومفوضـي المركـز، وان وجوب 
تكون أوقات تجوال ضـباط الدوریـة بالـسیارات للنجـدة مـن الـساعة الحادیـة عـشرة حتـى الـساعة الرابعـة 

  .)٨(ًصباحا
ًوتـم فعـال إخـراج سـیارتین مـسلحتین یومیـا فـي أول اللیـل وآخـره لغـرض االسـتطالع و   المراقبــة، ً

وأكد مدیر الشرطة في كتابه السري إلى متصرف اللواء، بأن القوة الموجودة فـي المدینـة التكـاد تكفـي 
لمجابهـــة الطـــوارئ الســـیما وان حالـــة البلـــدة تتطلـــب المزیـــد مـــن القـــوة لخلوهـــا مـــن قـــوة احتیاطیـــة عنـــد 

  .)٩(ًالحاجة، مطالبا بتخصیص سریة لتكون بمثابة قوة احتیاطیة عند الضرورة
تعلیماتهـــا للمحافظــة علـــى األمـــن ) المقــر الرئیـــسي(وعلیــه فقـــد أصـــدرت قیــادة الفرقـــة األولـــى   

  :وتحقیق الطمأنینة للمواطنین بضرورة إتباع التدابیر اآلتیة
 

 كــل علــى حــدة واخــذ) شــرق مدینــة الموصــل(اســتدعاء مختــاري قریــة بازیــارة وقریــة كــوكجلي  - ١
  .تعهد منهما بمؤازرة السلطة اإلداریة واإلخبار الفوري عن كل حركة تسلل إلى قراهم
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االسـتفادة مـن الـوكالء لـدى مدیریـة األمـن للقیـام باستقـصاء المعلومـات عـن حركـات التـسرب  - ٢
 .إلى القرى

 .االستفادة من سیارات الشرطة المسلحة والنجدة للقیام بالدوریات - ٣

ًوى بمــــدرعتین لــــیال أو تعزیــــز ســــیارات الــــشرطة المــــسلحة ضــــرورة تعزیــــز مركــــز شــــرطة نینــــ - ٤
 .بمدرعة واحدة ترابط في مراكزها المحددة

 .االستفادة من الفالحین والرعاة لإلخبار عن أیة حركة تسلل - ٥

الـذي یقـع بـین أربیـل والموصــل (مراقبـة مخـارج منطقـة نینـوى وطـرق التقـرب إلـى نهـر الخـازر - ٦
 ). كم٣٧ویبعد عن األخیرة 

 .شیط جهاز األمن واالستخبارات لتنسیق األعمال والتحري عن المعلوماتضرورة تن - ٧

إنذار شرطة بعشیقة والسلطة اإلداریـة هنـاك بالمراقبـة الدقیقـة واإلخبـار عـن كـل حركـة تـسلل  - ٨
 .من جبل مقلوب والمنطقة المجاورة له

 
ة مجهـزة بوسـائط النقـل وبمواصـالت كفـوءة للحركـة إلـى محـل الحـادث تهیأة قطعـة مـن المـشا - ١

  .بإنذار قصیر
ًاالستفادة من الدروع المدولبة في فترات مالئمـة للقیـام بـدوریات سـیارة لـیال فـي منطقـة نینـوى  - ٢ ّ

ٕوالطـرق المتفرعــة عنهــا، إلظهـار القــوة وافهــام مــن تـسول لــه نفــسه للقیـام بعمــل تخریبــي، بــأن 
 .ستعدة للقیام بضربة عاجلة قویة عند اللزومالسلطة یقظة وم

ًتهیأة رعیـل دبابـات بحالـة إنـذار ومـستعد للحركـة إلـى المنطقـة فـورا وعنـد تـوفر أخبـار مؤكـدة  - ٣
ٕباحتمال وقوع حوادث بالمـستقبل القریـب، وارسـال هـذا الرعیـل لیعـسكر فـي منطقـة نینـوى مـع 

 .التهیؤ لتعزیزه برعیل آخر إذا دعت الضرورة

ة مــن الطــائرات إلجــراءات االســتطالعات غیــر المــسلحة علــى منطقــة جبــل مقلــوب االســتفاد - ٤
 .)١٠(بین فترة وأخرى للوقوف على أیة حركة غیر اعتیادیة في المنطقة

 
لإلعــداد للقیــام بهجــوم مباغــت علــى ] بعــض الــشقاة[علمــت متــصرفیة لــواء الموصــل عــن نیــة   

وان كانـت المتــصرفیة تــستبعد ) َبــث الـذعر والبلبلــة فـي البلــدِل(منطقـة نینــوى عـن طریــق جبـل مقلــوب، 
الوثـــــوق بهـــــذا اإلخبـــــار أو الجـــــزم بـــــصحته، غیـــــر أنهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى، توصـــــي بوجـــــوب اتخـــــاذ 

  .)١١(االحتیاطات لكل طارئ
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 بـأنهم یـستبعدون الوثـوق ١٩٦٣ كـانون الثـاني ٨فـي ) المقر الرئیسي(فكان رد الفرقة األولى   
ار، وأكــدت أن اإلجــراءات التــي یمكــن اتخاذهــا للمحافظــة علــى منطقــة نینــوى وهــي ًأیــضا بهــذه اإلخبــ

جزء من بلدة الموصل ومكافحة بـث الـذعر تقـع علـى عـاتق الـشرطة المحلیـة، وشـرطة النجـدة ودوائـر 
األـمن بالدرجـة األولـى، ورجـت اإلیعــاز لهـم بمـا یلـزم مـع إتخــاذ اإلجـراءات المالئمـة مـن جانـب المقــر 

  .)١٢(الرئیسي
 أخبـرت مدیریـة المخـابرات الـسریة والـسیاسیة، مدیریـة الـشرطة ١٩٦٣ كانون الثـاني ٢١وفي   

في اللواء عن علمهـم بـأن النیـة تتجـه للقیـام بأعمـال االغتیـال والتخریـب لمـستودعات ومحطـات الـنفط 
انة والبنــزین وغیرهــا، فأهابــت بــضرورة إتخــاذ مــا یقتــضي مــن التــدابیر لحمایــة المنــشآت الحیویــة وصــی

  .)١٣(األمن
فكانـت إجابــة المتــصرف المطالبـة بقــوة كافیــة مـن الــشرطة لحمایــة المنـشآت الحیویــة وصــیانة   

ــــك القــــوة المتواجــــدة تكــــاد ال تكفــــي إلنجــــاز واجباتهــــا علــــى الوجــــه (األمــــن فــــي المدینــــة،  حیــــث أن تل
ـــــى القـــــوة الموجـــــودة. )١٤()األكمـــــل ـــــة المخـــــابرات باالعتمـــــاد واإلكتفـــــاء عل ـــــت مدیری  فـــــي اللـــــواء فأجاب

  .)١٥(ٕواستخدامها وفق ما تتطلبه الحاجة
] بعــض الــشقاة[ بالتأكیــد علــى أن ١٩٦٣ كــانون الثــاني ٢٦ثــم عــادت مدیریــة المخــابرات فــي   

ٕقــاموا بتوزیــع منــشورات تــدعو إلـــى عــدم التــسلیم واالســتمرار بالقتـــال، وانهــم إســتغلوا عطــف الحكومـــة 
رون إلـــى مراكــــز ومخـــافر الــــشرطة بحجـــة تــــسلیم فأخـــذوا یحــــض. بإیقـــاف الحركــــات التعقیبیـــة ضــــدهم

أنفـسهم، فیباغتونهــا ویلقــون القــبض علـى األفــراد ویــستولون علــى األسـلحة والعتــاد وعلیــه ضــرورة أخــذ 
الحیطـــة والحـــذر، ومكافحـــة اإلشـــاعات الـــضارة وتـــشجیع أكبـــر عـــدد ممكـــن علـــى التـــسلیم للـــسلطات 

  .)١٦(الحكومیة
تصرفیة اللواء بحصول هجوم علـى سـیارة شـرطة تـضم وقد أبلغ آمر فوج احتیاط الموصل، م  

عــشرة مــن أفــراد الــشرطة علــى طریــق الموصــل زاویتــه، وأن الحمایــة كانــت مؤمنــة عنــد إرســال الــسیارة 
حیـث كانــت أعـداد مــراتبهم عـشرة مــسلحین، وكانـت هنــاك أربعـة كمــائن لتـأمین طریــق المـاء مــن قریــة 

َى مقـر الـسریة الثالثـة، مـع وجـود ربیتـان علـى الطریـق إلـ) كم١١تقع شرق مدینة دهوك بمسافة (بابلو  َ
ّوأن المنطقـــة تقـــع تحـــت نیـــران مدفعیـــة الفـــوج، وعنـــد حـــصول الحـــادث قـــدم الفـــوج فـــي الحـــال فـــصیل 

  .)١٧(لنجدتهم في االشتباك بمساندة القوة الجویة واألسلحة الثقیلة وأنقذ الموقف
ة فـــي الموصــــل، بقیامـــه بــــالتحقیق ّووجهـــت آمریــــة قـــوة الــــشرطة الـــسیارة، آمــــر قـــوات الــــشرط  

ًشخصیا، وتحدید مسؤولیة المقصر والذي تسبب في إرسـال األفـراد الـذین تعرضـوا للمـصادمات وأدت 
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إلى إصابة شرطي أول سائق بجروح بلیغة مع عدد من الجرحى اآلخرین، ممـا یـدل علـى قلـة الدرایـة 
ة صـــرف مبلـــغ مئـــة دینـــار لعائلـــة ، كمـــا قـــررت مدیریـــة الـــشرطة العامـــ]المهـــاجمین[والجهـــل بمخـــاطر 

شـدیدة أم (ٕالشرطي األول، وعشرة دنانیر لكل من الجرحـى، واعـالم األمریـة بدرجـة إصـابات الجرحـى 
  .)١٨(من أجل منحهم اإلكرامیات والتأكید على كافة القطعات بلزوم الیقظة والحذر) خفیفة

تبـــدیل الـــسریة موضـــوعة ًوأكــدت علـــى أن قطعـــات آمریـــة القـــوة الـــسیارة الیـــساعد حالیـــا علـــى   
َّالبحــث، وطلبــت تأجیــل ذلــك إلــى فرصــة قریبــة، وطالبــت اآلمــر بحــث منتــسبیه علــى الــصبر والثبــات، 

  .)١٩(لحین إیجاد بدیل للقطعات ومقدرین للصعوبات التي یالقیها األفراد والمراتب
طة كمـا إن مدیریـة شـرطة لــواء الموصـل، طالبـت بــسحب قـوة مـن لـواء اربیــل، مـذكرة بـأن شــر  

ًلــواء الموصــل ـبـأمس الحاجــة لألفــراد للقیــام بواجــب الــدوریات فــي المدینــة نظــرا لقلــة الموجــود لــدیها، 
كمــا إعتــذرت . )٢٠(ٕوانهــا ســتعیدهم فــي الوقــت الــذي ســتتوفر فیــه القــوات الكافیــة مــن الــشرطة المحلیــة

ظر للــنقص مدیریـة الــشرطة عـن االســتغناء عـن ســریة مـن الــسماوة مـستخدمة فــي مدینـة الموصــل بـالن
  .)٢١(الشدید الحاصل في المالك وكثرة الواجبات

بوجــود نقــص كبیــر فــي أفــراد اللــواء األول مــن ) المقــر الــرئیس( قیــادة الفرقــة األولــى شــارتوأ  
ٕالقــوة الــسیارة، وقــد أثــر علــى توزیــع وحــدات اللــواء المــذكور وعلــى قابلیتــه وانجــازه لمهامــه االعتیادیــة،  ّ

ي التطـــوع لقلـــة الراتـــب، اقترحـــت القیـــادة المـــذكورة بإستحـــصال الموافقـــة ولمـــا كانـــت الرغبـــة منعدمـــة فـــ
الفوریــة علــى صــرف مخصــصات مقطوعــة لكــل شــرطي مــن القــوة الــسیارة مقــدارها دینــاران، ریثمــا یــتم 

  .)٢٢(تعدیل رواتب الشرطة، بصورة عامة وبخالفه سیظل النقص في تزاید
ف أنــواع عدیــدة مــن األعتــدة مــن قبــل ومــن أجــل تعزیــز قــوة الــشرطة الــسیارة، فقــد جــرى صــر  

  :وكما مبین تفاصیلها أدناه). سریة حراسة الموصل(الفرقة األولى 
  تاریخه  رقم المستند  الكمیة  اسم المادة

  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٧  ١٠٠٠٠   ملم٣٠٣عتاد  .١
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٧  ٨  صندوق عتاد خشب .٢
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٣٦   عقدة٢قنبرة مهداة هاون  .٣
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ١٠٠٠٠  ي لالسلحة الخفیفة ملم اعتیاد٧,٦٢عتاد  .٤
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٢٥   ملم ابیض٢٦عتاد تنویر  .٥
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٨  صندوق عتاد خشب صغیر .٦
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٢  )٢٣(صندوق عتاد حدید صغیر .٧
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 بإعــادة توزیــع فــي إطــار تعزیــز األمــن فــي عمــوم لــواء الموصــل، فقــد اهتمــت مدیریــة الــشرطة  

وانتــشار القــوات فــي األقــضیة والنــواحي للحفــاظ علــى األمــن فیهــا، مــن خــالل سلــسلة مــن اإلجــراءات 
االحترازیة حیث قـررت المدیریـة تعزیـز القـوة المتواجـدة فـي مخفـر منـدان فـي قـضاء عقـرة بـسبعة أفـراد 

 وضـــابط صـــف، وطالبـــت مـــن مدیریـــة الـــشرطة العامـــة، ً شـــرطیا١٢شـــرطة لیكـــون مجمـــوع الموجـــود 
  .)٢٤(بالموافقة على إضافة الشرطي غیر النظامي، إلى موجود القوة

  :إلى جانب اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتعزیز األمن في المنطقة منها  
  . أفراد من مراتب األمن الستقصاء األخبار٣تخصیص  - ١
اد آخـــرین للقیـــام بواجبـــات الدوریـــة مـــن ّتخـــصیص ســـیارة أمـــن مـــع مفوضـــي أمـــن وثالثـــة أفـــر - ٢

 . منتصف اللیل١٢ً مساءا إلى الساعة ٦الساعة 

 ١٢ أفــــراد مــــن دوریــــة المنطقــــة مــــن الــــساعة ٣تخــــصیص ســــیارة ثانیــــة مــــع مفــــوض أمــــن و - ٣
 .ً صباحا٦منتصف اللیل حتى الساعة 

خطــار ًوقــد لــوحظ أن تلــك القــوة المخصــصة قلیلــة جــدا التتناســب وســعة المنطقــة والظــروف واأل  
الـــذین فــــشلوا فـــي جمیــــع ) بعـــض الــــشقاة(التـــي یحتمـــل أن تتعــــرض لهـــا لغــــرض التـــشویش مــــن قبـــل 

هــو الممــر ) الــذي یقــع علــى نهــر الخــازر فــي ناحیــة العــشائر الــسبعة(ٕمحــاوالتهم، وان جــسر منــدان 
ر ُأوصت مدیریة أمن لـواء الموصـل بـأن یعهـد مخفـ. الوحید لعبورهم، وبالنظر ألهمیته والمنطقة ذاتها

حیث وافقـت متـصرفیة اللـواء . )٢٥(مندان إلى معاون إلدارة شؤون األفراد وتوزیع الواجبات وزیادة القوة
  .)٢٦(ً شرطیا غیر نظامي لتعزیز القوة الموجودة في مخفر مندان١٥على إضافة 

تعزیـــز قــوة ناحیـــة ) كــم٤٦یبعـــد عــن شـــمال مدینــة الموصـــل (وطالــب قائممقــام قـــضاء الــشیخان  
، بوصفها مترامیة األطـراف، وأن سـكان قـرى هـذه )كم٦ي تبعد عن شمال الموصل بحدود الت(القوش 

الناحیة أغلبهم من الیزیدیة واآلثوریین وبخاصة المنطقة مابین القوش وباعـذرة، ولمـا كانـت قـوة مركـز 
ً شـرطیا وضـابط صـف، فمـن المتعـذر القیـام بـسد المـسالك ومراقبـة هـذه الطـرق ١٦الناحیة مؤلف من 

ا العدد الیسیر، وطالب القائممقـام، مدیریـة شـرطة اللـواء بتعزیـز قـوة الناحیـة مـن الـشرطة النظامیـة بهذ
وغیـــر النظامیـــة للـــسیطرة علـــى تلـــك األمـــاكن وســـد كافـــة المـــسالك المؤدیـــة منهـــا والیهـــا وقطـــع دابـــر 

 مــــن فمـــا كــــان مـــن مدیریــــة شـــرطة اللــــواء إال تعزیـــز قـــوة مركــــز القـــوش بخمــــسة أفـــراد. )٢٧(المهـــربین
  .)٢٨(الشرطة
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، فكانـــت الحاجـــة ملحـــة لتزویـــد مركـــز )یقـــع شـــمال شـــرق مدینـــة الموصـــل(أمـــا فـــي قـــضاء عقـــرة  
شــرطة القــضاء بثالثــة رشاشــات بــرن، بموجــب طلــب معــاون الــشرطة فیهــا، لوضــعها فــي القلعــة فــي 

حتین ًوتــم أیــضا تهیــأة ســیارتین مــسل. )٢٩(ًالــسراي وتحدیــدا فــي قلعــة ســري كلــي المحیطــة بقــصبة عقــرة
ــــأمین إیــــصال الرشاشــــات فــــورا ــــالنظر لمقتــــضیات . )٣٠(ًمــــع كامــــل أعــــدادها لت ــــب القائممقــــام، وب وطال

المصلحة العامة ولعدم قابلیة مفوضي الشرطة بإدارة شـرطة ناحیـة عـشائر الـسبعة فـي القـضاء، بنقـل 
) ه سـنيروفیـه وكـرد(كما وافقت متصرفیة اللواء على إستحداث مخفري . )٣١(المفوض إلى مكان آخر

  .)٣٢( باون٤٠٠في القضاء لغرض تعزیز المحافظة على األمن والنظام وصرف خیمتین حجم 
والحظ قائممقام القضاء أثناء تجواله باالشـتراك مـع آمـر قـاطع عقـرة، إن قـوة مخفـر شـرطة روفیـه 

اء ًضئیلة جدا وعدد األفراد فیه ستة بإمرة ضابط صف برتبة شـرطي أول، فـإقترح علـى متـصرفیة اللـو
تعزیز قوة المخفر ألهمیته بما الیقل عن فـصیل بـإمرة معـاون شـرطة أو مفـوض علـى األقـل مـع ربـط 

  .)٣٣(المخفرین بجهاز تلفون
وأكــد قائممقــام القــضاء فــي كتابــه الــسري إلــى متــصرف اللــواء، بــأن القــوة المتواجــدة مــن الــشرطة 

ـــدفاع عـــن القـــصبة، وان منافـــذ  ٕغیـــر كافیـــة مطلقـــا لـــصد الهجمـــات وال الـــدخول إلیهـــا كثیـــرة ویـــصعب ً
الــسیطرة علیهــا بمــا موجــود مــن قــوة فیهــا، كــون تلــك القــوة موزعــة علــى الربایــا والیوجــد فیهــا إال العــدد 

یعملــون علــى تعزیــز قــواتهم بــصورة دائمــة ) بعــض الــشقاة(الیــسیر الــذي الیــستطیع المقاومــة، وبمــا أن 
امهم فـي الماضـي حیـث لـم یـستطیعوا أن ٕومستمرة وانهم یبیتون لمهاجمة قصبة عقرة التي صمدت أمـ

األمـر الـذي جعلهـم یعـدون العـدة للمهاجمـة مـرة أخـرى، ورجـى القائممقـام باإلیعـاز لتــأمین . ینـالوا منهـا
تعزیز القوة الموجودة في عقرة للدفاع عنها، برفدها بسریة كاملة من شـرطة القـوة الـسیارة مـع أسـلحتها 

هـــذا األمـــر مـــن القـــضایا الملحـــة المهمـــة التـــي تتطلـــب ســـرعة ٕومعـــداتها وبالـــسرعة الممكنـــة، واعتبـــار 
ًاالستجابة، مطالبا أیضا بـالتجهیز بكمیـات وافیـة مـن العتـاد االنكلیـزي لتوزیعـه علـى الربایـا وكـان . )٣٤(ً

ًإن القــوة الموجــودة فـــي عقــرة كافیــة جـــدا، وقطعــات الجــیش قریبـــة مــنهم وقــادرة علـــى : "رد المتــصرف
  )٣٥(!". أدري لماذا یضخم الموقف بهذا الشكل؟إنجادهم خالل ساعات، ال

وتقــع شــمال (أمــا قائممقــام قــضاء دهــوك فقــد أعلــم متــصرفیة اللــواء بــأن موجــود ناحیــة الدوســكي 
إطالقــــة برنــــو ) ٢٧٥٠(إطالقــــة عتــــاد انكلیــــزي و) ٥٠٠٠(مــــن العتــــاد هــــو ) شــــرق مدینــــة الموصــــل

إطالقــة برنــو ) ٢٠٠(د انكلیــزي وإطالقــة عتــا) ١٢٠٠٠(إطالقــة فرنــسیة وطالــب بتجهیــز ) ٥٠٠٠(و
  .)٣٦(إطالقة عتاد فرنسي لالحتفاظ بها للطوارئ) ١٠٠٠(و



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٣( 

 

ومــن أجــل إراحــة أفــراد الــشرطة العــاملین خــارج منــاطق ســكناهم، قــررت متــصرفیة اللــواء تبــدیل   
ًمراتــب شــرطة قــضاء ســنجار بغیــرهم، ویبــدو أن معــاون أمــن ســنجار لــم یرقــه األمــر فرفــع كتابــا إلــى 

ُنعلـم مقـامكم أنـه سـوف یـتم تبـدیل مراتـب شـرطة سـنجار ونقلهـم إلـى : "م القضاء ومما جاء فیـهقائممقا
ُونعلــــم الــــسید القائممقــــام بــــأن األفـــــراد .. منــــاطق أخــــرى ونقــــل بــــدلهم مــــن العمادیــــة ودهــــوك وعقــــرة 
ومخلـصین الـذین لـم نلمـس مـن أحـد مــا .. ًالموجـودین حالیـا هـم قـائمین بواجبـاتهم علـى الوجـه األكمـل

  .)٣٧(.."یخشى على األمن والنظام
نرجـو التفـضل : ".. األمـر أیـده القائممقـام بكتـاب رفـع إلـى الـسید متـصرف اللـواء وممـا جـاء فیـه  

ًبمفاتحـــة الجهـــات المختـــصة بإبقـــاء الـــشرطة الموجـــودین حالیـــا فـــي ســـنجار، وأمـــا إن كـــان البـــد مـــن 
ًسـالمة وأمـن قـصبة سـنجار، وخوفـا مـن ًتبدیلهم، فنقل شرطة بدلهم من المناطق العربیة حرصـا علـى 

  .)٣٨("إثارة بعضهم على البعض اآلخر من األهالي
یظهــر أن معــاون : "فمــا كــان مــن مــدیر الــشرطة إال توضــیح األمــر وأســباب تبــدیل األفــراد بقولــه 

ٕ وان قائممقـام قـضاء سـنجار لـم یطلـع ٨/٤/١٩٦٣أمن سنجار لم یطلع على مضمون برقیتنـا بتـاریخ 
لبرقیــة المـذكورة، حیــث سـبق وطلبنـا تبــدیل أفـراد الــشرطة العـرب الـذین یرغبــون النقـل مــن ًأیـضا علـى ا

بعیـدین عــن ذویهــم ولرفــع . المنـاطق الــشمالیة، بــسبب مـضي مــدة طویلــة علــیهم فـي منــاطق الحركــات
ٕمستوى التدریب واعادة نشاطهم وایقاف حركة هروبهم بـسبب بقـائهم مـدة طویلـة هنـاك إن : "وأضـاف. ٕ

ٕلیــه معــاون األمــن یــدل علــى الجهــل التــام فــي واجبــات وظیفتــه وان تدخلــه هــذا قــد یــسبب مــا ذهــب ا
إضــعاف ســیطرة اآلمــرین علــى الــشرطة، حیــث أن تقــدیر خطــورة هــذه التــنقالت تقــدرها الــشرطة أكثــر 

وحـددنا مـدة . وقد توخینا تطبیق العدالة بین األفراد بإجراءاتنـا هـذه التـنقالت. مما یقدرها معاون األمن
لخدمة بالنسبة للظروف الراهنة في منطقة العمادیة بتسعة أشـهر وفـي قـضاء زاخـو ودهـوك وسـنجار ا

  .)٣٩("ًلمدة سنة واحدة ترفیها عن المراتب المذكورین
ًمحاسـبة المعـاون لتدخلـه فـي أمـور یجهلهـا تمامـا والعالقـة لهـا "وطالب مدیر أمن لواء الموصل، 

نرجــو تبلیـغ معــاون أمـن ســنجار بـضرورة تــوخي الحــذر : "هوعلــق المتـصرف علــى ذلـك بقولــ" بواجباتـه
ً وكـــان تـــصرف المتـــصرف عقالنیـــا یحمـــل بـــین طیاتـــه الحكمـــة فـــي إحتـــواء )٤٠("قبـــل نقـــل المعلومـــات

  .الموقف عن طریق النصح واإلرشاد
 ١وطالب سبعون من مراتب الشرطة السیارة من الفوج الخامس حراسات في قـضاء العمادیـة فـي 

مــع " فهــم منــذ عــشرة أشــهر لــم یمنحــوا إجــازة ولــم یــشاهدوا أطفــالهم وأهلهــم"ســتبدال،  باال١٩٦٣شــباط 
ًقـلة الراتـب والمخصـصات، قیاسـا بــأفراد الجـیش الـذین یمنحـون إجـازة كــل شـهرین ویـصرف لهـم یومیــا  ً



  )دراسة وثائقیة(  ١٩٦٣-١٩٦٢مهام قوات الشرطة في لواء الموصل 

   
  

) ١٤( 

 

ٕبن، واسـتعطفوا المتـصرف بعـرض حـالهم ُفلس مع وجبات الطعام، فیشعر هؤالء الـشرطة بـالغ) ١٠٠(
  .)٤١(ٕلین واستبدالهم مع آخرین في الموصل أو بغدادلدى المسؤو

وقـــد أجابـــت وزارة الداخلیـــة بتعـــذر تبـــدیل القطعــــات آنـــذاك كـــون الموقـــف الیـــساعد ضـــمن القــــوة 
ًالموجودة في بغداد، حیث أن الفوج المرابط في معسكر القوة السیارة في بغداد كثیـر الـشواغر، فـضال 

ثــم عــادت وزارة الداخلیــة ووافقــت علــى تبــدیل . )٤٢(لــى عاتقــهعــن كثــرة الحراســات والواجبــات الملقــاة ع
الــسریة الثالثــة فــي الفــوج الرابــع والــسریة الثالثــة فــوج االحتیــاط فــي مركــز لــواء الموصــل إحــداهما محــل 

  .)٤٣(األخرى
وفــي قــضاء تلعفــر، ومــن أجــل تعزیــز القــوة فیهــا، تــم إرســال مفــرزة مؤلفــة مــن معــاون ومفــوض  

ٕتعــاون أیــضا مــع مفــارز الــشرطة المحلیــة للتحــري والقــاء القــبض علــى الــذین ومراتــب عــدة، لغــرض ال ً
وبــالنظر لمقتــضیات المــصلحة العامــة، رجــى مــدیر أمــن الموصــل، مــدیر . یقومــون بــاإلخالل بــاألمن

األمــن العـــام، الموافقــة علـــى إحــداث تـــشكیالت أمــن مركـــز قــضاء تلعفـــر، ونقــل معـــاون أمــن ســـنجار 
وقـد أیـده بـذلك . )٤٤(مؤقتـة لحـین تـدارك نقـص المراتـب مـن اصـل المـالكلاللتحاق الـى تلعفـر بـصورة 

  .)٤٥(متصرف اللواء
ًوما لبـث أن وافـق مـدیر األمـن العـام علـى إحـداث تـشكیالت أمـن قـضاء تلعفـر نظـرا لمـا یتطلبـه  

الوضـــع آنـــذاك، وكلـــف مـــدیر أمـــن لـــواء الموصـــل باإلشـــراف علـــى منطقـــة قـــضائي تلعفـــر وســـنجار، 
 مــع اإلدارة والــسلطات العــسكریة والــشرطة المحلیــة ریثمــا یــتم تنــسیب معــاون أمــن تلــك والتعــاون التــام

  .)٤٦(المنطقة
 

ــــشرطة ١٩٦٣مــــع بدایــــة العــــام    بــــدأت ظــــاهرة هــــروب المراتــــب بالتفــــشي فــــي صــــفوف قــــوات ال
هـم وأطفـالهم ًوبخاصة في األقضیة والنواحي، ومـرد ذلـك إمـا بـسبب طـول مـدة خـدمتهم بعیـدا عـن ذوی

  .ٕواما بسبب قلة رواتبهم أو التأثیر علیهم من اآلخرین
ًإذ أخبـــر قائممقـــام الـــشیخان، متـــصرف اللـــواء بـــأن أحـــد أفـــراد الـــشرطة الخیالـــة فـــر هاربـــا بجـــواده 

إطالقـــة، وقـــد طالـــب ) ٤٥(وبندقیتـــه وبندقیـــة شـــرطي آخـــر زمیلـــه مـــع صـــف رصـــاص یحتـــوي علـــى 
 الشرطة كافة بغیة القـبض علیـه مـع اتخـاذ اإلجـراءات لتجریـد متصرف اللواء بإعمام ذلك على مراكز

ًمـن ـیشتبه بـه مـن الـسالح أو نقلــه إلـى مكـان آخـر حـذرا مــن وجـود أمثـالهم، وضـرورة تـشدید مــراقبتهم 
  .)٤٧(بصورة مستمرة

مستـصحبین معهــم ) التـابع لناحیـة العمادیــة(كمـا هـرب شــرطیان مـن مراتـب مركــز شـرطة بــامرني 
إطالقـــة، ورجـــى مـــدیر شـــرطة لـــواء الموصـــل فـــي كتابـــه، ) ١٣٠(لیزیـــة وبولونیـــة مـــع ثالثـــة بنـــادق انك
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المتـــصرف بإبـــداء المـــساعدة بـــسد الـــنقص الحاصـــل فـــي لـــواء الـــشرطة مـــن المفوضـــین البـــالغ عـــددهم 
إن معظـــم المفوضـــین المـــستخدمین فـــي هـــذه المدیریـــة هـــم حـــدیثي العهـــد فـــي هـــذا "، وأوضـــح )٢٤(

ســوى بــضعة أشــهر، وعنــد نقلهــم الــى المنــاطق الــشمالیة یتـــشبثون المــسلك ولــم یمــض علــى تعییــنهم 
فكان الجواب، هو اإلیعاز لمراقبة المشكوك فـیهم بدقـة ومفاتحـة . )٤٨("بشتى الوسائل إللغاء أمر نقلهم

  .)٤٩(مدیریة الشرطة العامة للنظر في أمر تبدیلهم بعناصر یوثق بها
اخـو مـع سـالحه وعتـاده بعـد منتـصف لیلـة ًوهرب أیضا أحد الشرطة من مخفر دونق في قضاء ز

ً، عندما كان یقوم بواجب الحراسة فوق سطح المخفر مستـصحبا جـواد أحـد أفـراد ١٩٦٣ آیار ١٠-٩
ِالشرطة الذي هیأه له سلفا وربط خارج المخفر ُ ً)٥٠(.  

ــــاتهم،  وبغیــــة الحیلولــــة دون هــــروب أفــــراد الــــشرطة مــــع أســــلحتهم وعتــــادهم وللمحافظــــة علــــى حی
  :ًادة الفرقة األولى حلوال عدیدة وهيإقترحت قی

الیوفد المأمورون من الشرطة إال عند الضرورة القـصوى وعلـى سـبیل المثـال، الیوفـد مـأمور  - ١
إذا كــــان باإلمكــــان حــــل القــــضیة أو الموضــــوع بواســــطة كتــــاب رســــمي أو برقیــــة أو مخــــابرة 

  .تلفونیة
 .شبهاتینبغي أن ینتخب الموفدون من األشخاص الذین التحوم حولهم ال - ٢

ینبغي أن یتناسب عدد المأمورین مع مدى الخطر الذي قد یتعرضـون لـه فـي المنـاطق التـي  - ٣
 .یمرون بها

ُتنذر في حالة إیفاد المأمور جمیع المواقع العسكریة ومراكـز الـشرطة القریبـة أو الكائنـة علـى  - ٤
 .)٥١(الطریق الذي یسلكوه

التها بأهمیــة توعیــة األفــراد وتمتــین وفــي ســیاق متــصل وجهــت مدیریــة الــشرطة العامــة كافــة تــشكی
اقـرأوا علـى : "العالقة مع المواطنین ونبـذ الخالفـات والحفـاظ علـى تربـة الـوطن وممـا جـاء فـي التوجیـه

ُأفـرادكم ومـراتبكم بـین حـین وآخـر، بـأن هـذا الـوطن أمانـة عظیمـة ومهمـة ولـیس أعظـم وأهـم منهـا فــي  ُ
ت واللغــة یـــستوجب الخــالف الطـــارئ فــي وجهـــات رقــاب المــواطنین ولـــیس االخــتالف الجزئـــي بالعــادا

ًالنظر، وانه ایضا الیستوجب التنافر والتناحر، فإنه وسواه أسـباب یمكـن التغلـب علیهـا والوصـول إلـى  ٕ
ًحیاة فاضلة ناعمـة بیننـا، وان أردنـا حربـا فلـتكن علـى غیرنـا مـن أولئـك الـذین یریـدون شـرا بنـا وتـابع ". ً

التأكیــد علـى مــراتبهم كافـة بهــذا األسـلوب فهــو الطریقـة الناجحــة "ة التوجیـه بالرجــاء مـن مــدیري الـشرط
والمقبولــــة إلحــــالل الوئــــام بــــین أبنــــاء البلــــد الواحــــد، وان قــــضیة الهــــروب مــــن الوحــــدات العــــسكریة او 

إنما عمل یمجه االجتماع الطبیعـي الموغـل فـي القـدم وتعافـه الـنفس الوطنیـة األبیـة الكریمـة، .. سواها
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) ١٦( 

 

عـض المنـاطق القلیلـة فانـه البــد زائـل، ومـن المؤكـد أن الـذین عملـوه والـذین أیــدوه ٕوان حـدث هـذا فـي ب
 ووجهــت وزارة الداخلیــة بــأن یطبــق بحــق أفـــراد )٥٢("ٕنــادمون وانهــم یعلمــون بمالقــاتهم للعقــاب الـــصارم

ًالشرطة النادمین، إطالق سراحهم بكفالة واخراجهم من المسلك فورا ٕ)٥٣(.  
 

طالبــت رئاســة اســتئناف منطقــة الموصــل، مدیریــة شــرطة اللــواء، بتخــصیص عــدد مــن أفــراد   
الشرطة في المحاكم لغرض المساعدة على حفظ النظام والـضبط، علـى أن یكـون وجـودهم فـي مركـز 
كــل محكمــة، أمــا فــي خارجهــا فیتخــصص أفــراد الــشرطة إلــى نــواب الرؤســاء الــذین تقتــضي أعمــالهم 

  .ستها خارج أوقات الدوام الرسمي فقط وعند اقتضاء الضرورة لذلكممار
إذ طالبـــت مدیریـــة الـــشرطة فـــي كتابهـــا الــــى متـــصرفیة اللـــواء بـــضرورة عـــدم إســـتخدام أفــــراد   

إن واجبـــات الـــشرطة المـــستخدمین لـــدى رئـــیس المحـــاكم : "ًموضـــحة. الـــشرطة فـــي الواجبـــات الخاصـــة
تقتصر عادة على حفـظ النظـام والـضبط فـي المحـاكم، أثنـاء والحكام في محاكم المركز وخارجه، إنها 

ًالمرافعــات وخــالل الــدوام الرســمي، وال یوجــد بــین الحكــام مــن یــستخدم شــرطیا إلغــراض بیتیــة خاصــة 
  .)٥٤("العالقة لها بواجباتها المسلكیة

 ببغـداد وبخــصوص ١٩٦٣ نیـسان ١ًوتنفیـذا لمـا جـاء فــي مـؤتمر مـدراء الـشرطة المنعقــد فـي   
مــستوى الــشرطة، تــم التأكیــد علــى عــدم اســتخدام أفــراد الــشرطة فــي واجبــات بیتیــة خاصــة، وعــدم رفــع 

تكلیفهم بشراء إحتیاجات الموظفین البیتیة الخاصة مـن األسـواق ومنـع إسـتخدامهم فـي دور المـوظفین 
ذلك، بعـد إنتهـاء الـدوام، إال إذا اقتـضت ضـرورات األمـن ذلـك، فعندئـذ یـتم إستحـصال موافقـة الـوزارة بـ

وأكـدت الـوزارة علـى أهمیـة إعمـام ذلـك التوجیـه إلـى المـوظفین اإلدارییـین كافـة فـي األقـضیة والنــواحي 
ٌوالــذین یــستخدمون أفــراد الــشرطة كمراســلین، بوجــوب تبلیــغ المراســلین بااللتحــاق كــل فــي مركــزه حــال 

  .)٥٥(إنتهاء واجبه في الدائرة
نــرى أن البــد مــن وجــود بعــض أفــراد : " بقولــهوقــد أبــدى المتــصرف رأیــه لــوزارة الداخلیــة بــذلك  

من الشرطة كحرس في دور الحكام والمـوظفین اإلداریـین لحمـایتهم دون اسـتخدامهم فـي أشـغال بیتیـة 
  .)٥٦("خاصة في األقضیة الشمالیة، نرجو الموافقة على منحنا صالحیة خاصة بهذا الصدد

المــواطنین، طالبــت وزارة الداخلیــة وألجــل تعمیــق روح التعــاون بــین الرؤســاء والمرؤســین ومــع   
  : من مدیریات الشرطة كافة مراعاة بعض التوصیات بهذا الشأن وهي

  .دعوة منتسبي الشرطة للعمل لمصلحة الشعب - ١
تنبیه المدراء والمعاونین والمفوضین على ضرورة معاملـة الـشرطة معاملـة إنـسانیة فـال یجـوز  - ٢

 .القانونیة هي السائدة بینهمشتمهم أو زجرهم أو نهرهم، وأن تكون العالقة 



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٧( 

 

 .الیجوز إستخدام الشرطة لألغراض الشخصیة داخل الدائرة أو خارجها - ٣

ًســینظر فــورا فــي أمــر فــصل كــل مــن یثبــت اســتخدامه إلفــراد الــشرطة فــي القــضایا الخاصــة  - ٤ ُ
 .)٥٧(ومعاقبة من یتفوه بكلمات غیر الئقة ضدهم

 
ي لــواء الموصـــل، داخــل المدینــة ثــم األقـــضیة یتــضح مــن خــالل دراســة األوضـــاع األمنیــة فــ  

ًوالنـــواحي الـــشمالیة والغربیـــة أیـــضا، أن الـــسلطة المركزیـــة ومتـــصرفیة اللـــواء ووزارة الداخلیـــة قـــد بـــذلت 
ًجهـــودا كبیـــرة فـــي محاولـــة بـــسط األمـــن وســـیادة القـــانون باالعتمـــاد علـــى تـــشكیالت الـــشرطة المحلیـــة، 

الت وتعزیز قوتها عن طریق إنـشاء مراكـز ومخـافر الـشرطة والسعي على الدوام الى زیادة تلك التشكی
ًحینمـا اقتــضت الـضرورة فــي مواجهــة الحركـات المــسلحة احیانـا، ولبــسط نفــوذ الدولـة وســلطة القــانون، 
ٕمع معالجة الكثیر من المعوقات التي رافقت العمل األمنـي كهـروب بعـض األفـراد واسـتبدال القطعـات 

د، ومتابعــة الــشؤون االداریــة والقــوة الــضاربة فــي المخــافر ومنــاطق وســرعة التجهیــز بالمعــدات والعتــا
وقــد لمــسنا الجدیــة والمثــابرة مــن لــدن مــسؤولي الموصــل فــي . األقــضیة والنــواحي حیثمــا إســتلزم األمــر

ٕالمتابعــة والتجهیــز واســتحداث المخــافر ومتابعــة شــؤون االفــراد والمــشاكل الناشــبة، ممــا كــان لــه أبلــغ 
  .من واالستقرار وبسط سلطة القانون وكان ذلك بمثابة تأسیس للمرحلة الالحقةاألثر في تحقیق األ

 
امــا الفــوج فیتــألف مــن . القــوة الــسیارة التــي تعتمــد علــى االلیــات الــسیارة لتنفیــذ واجباتهــا وبخاصــة العجــالت *

ف عـادة مـن تــسعة ثـالث سـرایا، والـسریة تتكــون مـن ثالثـة فــصائل والفـصیل مـن ثــالث حظـائر، واالخیـرة تتــأل
محمـد فتحـي امـین، قـاموس المـصطلحات : انظـر. عناصر في التنظیم األساس وفي التشكیل حسب الموجـود

 . وما بعدها٣٧٣، ص ) ال ت–م . د(العسكریة، 

إن الــشرطة غیــر النظــامیین مــرتبطین مــن ناحیــة التوزیــع والحركــات بــآمر قــوات المــوالین فــي الموصــل،  **
 فــي ٢٦٥٩داري بمــدیر شــرطة اللــواء بموجــب كتــاب الحــاكم العــسكري العــام، العــدد ًفــضال عــن إرتبــاطهم اإل

 .١٩/١/١٩٦٣ في ٦، وكتاب الفرقة األولى، العدد  س ٥/١١/١٩٦٢

، كتـاب مدیریـة الـشرطة العامـة العـدد ٤/٩٨، تسلـسل ١٩٦٣-١٩٦٢ملفة وزارة الداخلیـة، قـوات الـشرطة  )١(
 .٩/١/١٩٦٣ في ١٦٩س 

 .١٤/٢/١٩٦٢ في ٢٣٠٥س .مخابرات السریة والسیاسیة، قكتاب مدیریة ال) ٢(

 .٢٢/١/١٩٦٢ في ١٣كتاب هیأة التفتیش، مفتشیة الشرطة للمنطقة االولى، العدد  )٣(

 .المصدر نفسه، العدد والتاریخ )٤(

 .٣/٢/١٩٦٣ في ٧٦٤العدد ) الحركات(كتاب مدیریة الشرطة العامة  )٥(

 .١٢/١٢/١٩٦٢ في ١٧٦٤العدد كتاب آمریة قوة الشرطة السیارة،  )٦(
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) ١٨( 

 

 .١٠/١٢/١٩٦٢ في ٤٧٥٧كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد  )٧(

  .١٣/١/١٩٦٣ في ١٦٩كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٨(

 ١٢/١/١٩٦٣ في ١٥٧ س كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٩(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ١٤/١/٤/س .كتاب قیادة الفرقة االولى، المقر الرئیسي، العدد أ )١٠(

 .٨/١/١٩٦٣ في ١١٣س . كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )١١(

 .٩/١/١٩٦٣ في ٢٥برقیة آمر فوج احتیاط الموصل، العدد  )١٢(

 .٢١/١/١٩٦٣ في ١٠٩١س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق )١٣(

 .٢٧/١/١٩٦٣ي  ف٣١٦س .كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )١٤(

 .٢١/١/١٩٦٣ في ١٠٦٠س .كتاب وزارة الداخلیة، العدد ق )١٥(

 .٢٦/١/١٩٦٣ في ١٤٥٣س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق )١٦(

 .٩/١/١٩٦٣ في ٢٥برقیة آمر فوج احتیاط الموصل، العدد  )١٧(

 .٢/١/١٩٦٣ في ١٦كتاب آمریة قوة الشرطة السیارة، العدد س  )١٨(

 .١٦/١/١٩٦٣ في ٢١٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد س )١٩(

 .٢٧/١/١٩٦٣ في ٣٠٥س . كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )٢٠(

 .١/٤/١٩٦٣ في ١٣/٥، العدد ح كتاب قیادة الفرقة االولى )٢١(

 .١/٤/١٩٦٣ في ١٣/٥، العدد حكتاب قیادة الفرقة االولى )٢٢(

 .١٤/٢/١٩٦٣ في ١٩/١٢/د الموصل، العدد م عكتاب آمریة مخازن عتا )٢٣(

 .٢٥/١/١٩٦٣ في ٢١كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد س) ٢٤(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ٩١س .كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد ق) ٢٥(

 .١٧/١/١٩٦٣ في ٢٣٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد س ) ٢٦(

 .٢٩/١٢/١٩٦٢في  ٥٦٧٩كتاب قائممقام الشیخان، العدد ) ٢٧(

 .٢/١/١٩٦٣ في ٢٩كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد س ) ٢٨(

 .٨/٣/١٩٦٣ في ٢٢٧كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٢٩(

 .٩/٣/١٩٦٣ في ١٢٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، المیرة والمستودع، العدد ) ٣٠(

 .٢٤/٣/١٩٦٣ في ٤٢٠كتاب قائممقام عقرة، العدد ) ٣١(

 .٣/٤/١٩٦٣ في ٨٧٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٢(

 .٢١/٤/١٩٦٣ في ٩٩٢كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٣(

 .١٧/٥/١٩٦٣ في ٧٤٣/كتاب قائممقام عقرة، العدد س) ٣٤(

 .هامش متصرف لواء الموصل على الكتاب السابق ذكره) ٣٥(
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 .٢٨/٤/١٩٦٣ي  ف١٠٤٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٦(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٨٣٤كتاب قائممقامیة سنجار، العدد ) ٣٧(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٩٨س .كتاب قائممقامیة قضاء سنجار، العدد ق) ٣٨(

 .٢٤/٤/١٩٦٣ في ٩٩٥٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٣٩(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ١٠٤٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٤٠(

 .١/٢/١٩٦٣ن سبعین من افراد الفوج الخامس اللواء االول في العمادیة بتاریخ طلب موقع م) ٤١(

 .١٦/٤/١٩٦٣ في ٣٣٤كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٤٢(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٣١٣٥كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٤٣(

 .٤/٣/١٩٦٣ في ٤٧١برقیة مدیریة أمن الموصل، العدد ) ٤٤(

 .٤/٣/١٩٦٣ في ٦٢٠لواء الموصل، العدد كتاب متصرفیة ) ٤٥(

 .١١/٣/١٩٦٣ في ٥٢٨كتاب مدیریة أمن الموصل، العدد ) ٤٦(

 .١٧/٣/١٩٦٣ في ٧٥٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٤٧(

 .٢٤/٤/١٩٦٣ في ٢٣٥٦كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٤٨(

 .٢٣/٣/١٩٦٣ في ٤٤٤٨س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٤٩(

 .١٠/٥/١٩٦٣ في ٣١٣٥كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٥٠(

 .١/٥/١٩٦٣ في ١٣/٢/كتاب قیادة الفرقة االولى، العدد ح) ٥١(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ٣٤٠٨كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٥٢(

 ٢١/١/١٩٦٣في  ١٠٩١س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٥٣(

 .١٣/٤/١٩٦٣ في ٣٩٥س .كتاب وزارة العدل، العدد ق) ٥٤(

 .المصدر نفسه، العدد والتاریخ) ٥٥(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ١٠٤٢كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٥٦(

  .٢٣/٣/١٩٦٣ في ٣٣٣٢س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٥٧(
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  تاریخ استالم البحث
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  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨  
 

الــشجاعة النفــسیة لــدى طلبــة جامعــة الموصــل یهــدف البحــث الــى بنــاء برنــامج تربــوي لتنمیــة       
تحقیـــق اهـــداف ولجلـــسة تـــستند الـــى اســـتراتیجیات متعـــددة ) ١٢(ولتحقیـــق ذلـــك قـــام الباحثـــان بتـــصمیم

ًقــد اعتمــد الباحثــان منهجــا تجریبیــا بتــصمیم فالبرنــامج فــضال عــن التعــرف علــى مــدى فعالیــة البرنــامج  ً
ــــشجاعة وبأخ) ضــــابطة وتجریبیــــة(المجمــــوعتین المتكــــافئتین  تبــــار قبلــــي وبعــــدي بأســــتخدام مقیــــاس ال

ًطالبـا وطالبـة مـن ) ٥٢(كتوراه وتكونـت عینـة البرنـامج مـندالنفسیة الذي اعده الباحث فـي اطروحـة الـ
وهـو اقـل مـن المتوسـط الحـسابي للمقیـاس ) ٧٧.٣٩٧٤(الذین حصلوا على اقل متوسط حسابي وقـدره

ًطالبـــا وطالبـــة ومجموعـــة ) ٢٤(ة وتتـــالف مـــن اذ تـــم تقـــسیمهم الـــى مجمـــوعتین تجریبیـــ)١٠٠(والبـــالغ
ــــالف مــــن ــــا وطالبــــة) ٢٨(ضــــابطة تت ــــان مــــن بینهمــــا اجــــراء التكــــافؤات  بعــــد ًطالب  وقــــد تحقــــق الباحث

ًخبیـــرا وبعــد اكتمــال الــصورة النهائیـــة ) ١٨(المؤشــرات الــسیكومتریة للبرنــامج مـــن خــالل عرضــه علــى
وبعـد تحلیــل ) ١٦/٤/٢٠١٨(ولغایـة  )٤/٣/٢٠١٨( للبرنـامج تـم تطبیقـه فـي حـدود زمنیـة امتـدت مـن

ًالبیانات احصائیا تبـین وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین افـراد المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة 
صــــــیغت عــــــدد مــــــن التوصــــــیات  عــــــرض النتــــــائج ومناقــــــشتهابعــــــد ولــــــصالح المجموعــــــة التجریبیــــــة و
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Building an educational program for the development of Psychological 

courage among the students of Mosul University  
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ABSTRACT 
 The research aims at building an educational program for the 
development of psychological courage among the students of the 
University of Mosul. To achieve this, the researchers designed(12) sessions 

                                         
 .وصل، جامعة الم للعلوم االنسانیةمدرس مساعد، قسم علم النفس، كلیة التربیة *

  .استاذ، قسم علم النفس، كلیة التربیة للعلوم االنسانیة، جامعة الموصل **



  بناء برنامج تربوي لتنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل

   
  

) ٢٢( 

 

based on multiple strategies and achievement of the objectives of the 
program as well as recognition of the effectiveness of the program. The 
researchers adopted a experimental approach in the design of the two 
groups (experimental and control) The sample of the program consisted of 
(52) male and female students who obtained the lowest average of 
(77.3974) which is less than the arithmetic average of the scale of (100) as 
they were divided into two experimental groups consisting of (24) male and 
female students and control group consisting of (28) male and female 
students after the parity between them The researchers have obtained the 
psychometric indicators of the program by presenting it to (18)experts. and 
after the completion of the final picture of the program was applied within 
the period of (4/3/2018) until (16/4/2018 ) and After analyzing the data 
statistically there were statistically significant differences between the 
experimental and control groups A number of Recommenــ  dations and ـ
proposals were formulated. 

 
ـــم الـــنفس اإلیجـــابي الـــذي یؤكـــد علـــى الجوانـــب     لقـــد انبثـــق مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة مـــن عل

اإلیجابیــة للشخـــصیة وتنمیتهــا أكثـــر مـــن مجــرد النظـــر إلـــى الــصحة أنهـــا غیـــاب المــرض وعلـــى ذلـــك 
ات النفــسیة إلــى االهتمــام بدراســة جوانــب القــوة تغیــرت التوجهــات مــن االســتغراق فــي عــالج االضــطراب

والتمیــز التــي یتمتــع بهــا اإلنــسان وتحــسین الــصحة النفــسیة نحــو مزیــد مــن التوافــق مــع الــذات والبیئــة 
   .واالنفتاح على الموارد المتاحة لتحقیق أقصى استفادة من االستخدامات الكامنة

ــــه فــــي المووقــــد الحــــظ الباحــــث الحــــظ  ســــسات التربویــــة والدراســــة  الباحــــث مــــن خــــالل عمل
غیــر راضــین عــن حیــاتهم وغیــر مــستمتعین الجــامعیین الطلبــة بعــض أن االســتطالعیة التــي قــام بهــا 

 ةف القــاهروبالحیــاة لغیــاب المعنــى لــدیهم واإلرادة التــى تــدفعهم للعمــل ویــشعرون بــالعجز نتیجــة الظــر
  الحـــتالل داعـــش للمدینـــة ة العجـــاف واهلهـــا فـــي الـــسنوات الثالثـــ الموصـــل مدینـــةاالـــذي تعرضـــت لهـــ

ًوالـذي كـان كفــیال بـأن یعـیقهم عــن معایـشة جـودة الحیــاة بإیجابیـة وفاعلیـة والعجــز عـن إیجـاد أســالیب 
 تعقد الظروف المعیشیة وصعوبة التكیـف مـع الواقـع سببالمواءمة بین متطلباتهم ومقتضیات الواقع ب

همیـــة أل لـــدى الـــشباب الجـــامعي نفـــسیةالـــشجاعة التنمیـــة ل  بـــرامجومـــن هنـــا تـــأتي الحاجـــة إلـــى الجدیــد
 علـى اإلنـسان ووقایتـه مـن اإلصـابة باالضـطرابات النفـسیة الجـل الحفـاظالخبرات اإلنسانیة اإلیجابیـة 

واألمراض الجسمیة  وتنشیط جهاز المناعة النفسیة لدیه و تدعیم المفاهیم المعاصـرة للـصحة النفـسیة 
هــم العلمــي للتــنعم النفــسي ولــیس مجــرد غیــاب الكــرب یمثــل دراســة حالــة حقیقیــة ألســس الفواإلیجابیــة 

 التـي یهــتم بدراســتها علــم األساســیةیعـد مفهــوم الــشجاعة النفــسیة احـد المفــاهیم و النفـسي والمعانــاة منــه
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  اإلنــساناإلیجـابي مـن خـالل تحلیــل مكـامن القـوة والـسمات والفــضائل اإلنـسانیة اإلیجابیـة لـدى  الـنفس
  .(Seligman ,2002, 18) لتعزیز السعادة الشخصیة

وقــد تــساهم أألســالیب التربویــة الخاطئــة فــي نــشر ثقافــة غیــر صــحیحة قــد یــؤمن بهــا بعــض     
األفراد حینما تحد من إرادتهم وعزیمتهم  وتـودع فیـه سـمات انهزامیـة تـصطبغ بهـا  ثقافـة الخـوف التـي 

ت ســـائدة رغــــم ان  مـــا زالـــت تقــــف وراء الكثیـــر مـــن الممارســــات الـــسلوكیة فــــي مجتمعاتنـــا والتـــي الزالــــ
تبریراتهـــــا غیـــــر منطقیـــــة  كحـــــال الخرافـــــات التـــــي نـــــسجتها بعـــــض األمهـــــات أثنـــــاء عملیـــــات التنـــــشئة 

الخوف مـن الظـواهر الطبیعیـة ومـن االجتماعیة والبناء النفسي ألبنائهن ونشر ثقافة الخوف الطفولي و
 فمــن خــالل ســرد .الظــالم والخــوف ومــن الحیوانــات ومــن عــالم األرواح والخــوف مــن المــرض والمــوت

ًقصص الغول  والجن واألرواح الشریرة  حتى أصبحت مثـل هـذه الموروثـات الثقافیـة المخیفـة جـزءا ال 
یتجــزأ مـــن الثقافــة االجتماعیـــة التــي یـــؤمن بهــا غالبیـــة الــصغار والكبـــار مــع ظـــنهم النــسبي  ببطالنهـــا 

تي باتـت جـزءا الیتجـزا فضال عن مواقف الحیاة الصادمة ال) ١٩، ١٩٨٣، عیسوي( وعدم مصداقیتها
 یعیــق الخـوفمـن الواقـع الحیـاتي الـذي یعیـشه أبنـاء المجتمـع العراقــي ولـیس مـن شـك ان المبالغـة فـي 

ولكــن مــا نخــشاه هــو أن یظــل هــذا الهــاجس مــسیطرا علــى تفكیــر  ؤرق حیــاة الكثیــر منــاالــشجاعة ویــ
مـــن و مخـــاوف ا تـــوتر وقلـــق وتـــوجس ورهـــاب  ووســـاوس قهریـــة النـــشئ فیتطـــور الخـــوف مـــن مجـــرد 
أن یكـون لهــا والتـي قـد تكـون مبـررة فـي ظـروف معینـة ومقبولـة مـن المـستقبل والفـشل والفـراق والفقـدان 

 نمو الشجاعة النفسیة عندما تصبح سمات شخـصیة تحـدد الـسلوك وتوجهـه ففـي ظـل أكبر األثر على
االهتمـام ببنـاء االزمات والكوارث تتعرض الشعوب البشع الخبـرات الـصادمة والظاغطـة ممـا یـستوجب 

فالشجاعة النفـسیة هـي أداء سـلوكي یـتم فیـه التغلـب  ) ٢٨٦. ٢٠١٢،احمد(برامح دعم نفسي وتربوي 
علـــى التهدیـــد الـــذي قـــد یرافقـــه الخـــوف أو الحـــزن أو الغـــضب كمواجهـــة خطـــر جـــسدي أو إنقـــاذ حیـــاة 

ان تحقیـق شخص او بذل جهد لتغییر االجتماعي أو الشخصي لجعل العالم مكانا أفـضل فـضال عـن 
االنجازات ال یأتي إال من خـالل الـسلوك الـشجاع مثـل المستكـشفین والـرواد والعلمـاء الـذین كـانوا علـى 
استعداد لتحمل المخاطر او حتـى العقـاب والمـوت إذ  ال یمكـن ألي مجتمـع أن یـستفید بـشكل إیجـابي 

فـسیة لمــا لهـا مــن عواقــب مـن قــدرات أفـراده إذا مــا كــانوا یعـاونون اعــتالال أو اضـطرابا فــي صــحتهم الن
كثیـرة مــن بینهـا إذكــاء عـدم اإلحــساس باألمـان االجتمــاعي والهزیمـة النفــسیة و تفـاقم اإلحــساس بــالقلق 

وتـسعى هــذه الدراسـة الــى (Re penshek, M. 2009. 55)..وسـیادة روح االنعزالیـة والالمبــاالة
ــــذي مارســــته تعزیــــز قــــدرة اإلنــــسان وتــــصویر األفــــراد الــــذین خرجــــوا مــــن المأســــاة واأل ســــر والتنكیــــل ال

عــصابات داعــش اإلجرامیــة بــأنهم مكــافحین بــدال مــن تــصویرهم كــضحایا ســلبیین للحــد مــن المخــاطر 
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ًالنفــسیة وبنـــاء ثقافـــة أمـــان فــي مجتمعاتنـــا المحلیـــة الن مفهـــوم الــشجاعة النفـــسیة یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا  َ
عنــف والــسالم مــن خــالل برنــامج بــصحة الفــرد النفــسیة وبتماســك المجتمــع فــضال عــن نــشر ثقافــة الال

مــساندة نفــسیة قائمــة علــى الیــات  التعزیــز النفــسي  والتواصــل بــین الثقافــات والتفــاهم  وبنــاء الثقــة فــي 
 الـنفس علـم فـي الجوهریـة المفـاهیم مـن الن  المجتمعـات المحلیـة كـأداة لتعزیـز االنـدماج االجتمـاعي

شجاعة  لـذلك فـان الـ)٥١٧، ٢٠١٤، العبـاس( ةالحیـا  إلسـلوب ًوفقـا األفـراد یتـصرفون  بـأنالفـردي
فــي تنمیــة  التعلــیم فــضال عـن اثــر الــذات نحــو الخیــر أو مـا هــو حــق لتوجیـه  خطــوة أولــى نفـسیة تعــدال

اذ تؤكـــــد ) (LislieE Sekera,L.2009.109  مواجهـــــة المواقـــــف الــــصعبةالــــشجاعة النفـــــسیة ل
 تخللهـا والتـي التعلیمیـة خـالل المؤسـسات بـرامج دعـم نفـسي مـن  الذین شاركوا فـيالدراسات ان االفراد

. بـشكل متكـرر أكثـر ممـا فعـل نظـرائهم الـذین لـم یتلقـوا دروسـا فـي صـنع القـرارشـجاعة اتخاذ قـرارات  
  فرصـهم فــيتزیــد الـشجاعةاتخـاذ القــرارات ب صــلة ي التعلـیم ذفــرصوتـشیر هــذه النتـائج إلــى أن تـوفیر 

  .Grady.c & Ulrich)  2008 ,.177 (الرضا الوظیفي والنجاحالشجاعة النفسیة و
 

تاتي هذه الدراسة كمحولة جادة العادة النظر في بناء الشخصیة الموصلیة والسیما طلبة   
الجامعة الجل تجاوز عقدة الهزیمة النفسیة وبناء شخصیة ایجابیة تمتاز بالشجاعة النفسیة من 

تحلیل مكامن القوة والسمات والفضائل ى بناءه وخالل البرنامج التربوي الذي تهدف هذه الجراسة ال
ون ؤ  لتعزیز السعادة الشخصیة لدیه في ممارساته وأنشطته وشاإلنساناإلنسانیة اإلیجابیة لدى 

إنتاجیة األفراد وزیادة فعالیة وقوة المؤسسات ذات العالقة بتحسین نوعیة  حسین  تحیاته الیومیة و
 اإلصالح التربوي والنفسي من خالل تطویر برامج تنمیة ن االستثمار في ألالحیاة بصفة عامة

َ او غدا لما  یؤتي ثماره الیومقد قدرات ومهارات الطلبة  وتنمیة واقع ومستقبل النظام التعلیمي الذي
 تحقیق فيالطلبة مستقبل  نعكس أثارها على ت قدالتنمیة البشریة  التيله من دور في إحداث 

 متماسكة من خالل تنمیة  أسرة سعیدةبناءوظیفة جیدة ولحصول على كا  لهم مغزىال ذات أهدافهم
تحمل المخاطر والمضي قدما في على الستعداد حس المواطنة والدعم االجتماعي وتطویر قدرة ا

 في مجاالت الحیاة  للفرد والنجاحلصحة النفسیة من دور في تحقیق الشجاعة لما لصعوباتالوجود 
الحیاة  في  معنى كل مهمة افشتكاو. العمل والحب والصداقة: أدلرالمهمة الثالثة التي وصفها 

 من المواجهة الحقیقیة مع المواقف  الخوف أو التهرب خالل مواجهةالمشاكل منفي مواجهة و
ولفك االرتباط  المعنوي مابین الكفاءة الشخصیة والمظاهر السلبیة التي تئد  الحیاتیة المتنوعة 

  . Julia.Yang,2009,20).(الشجاعة النفسیة
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  -: للشجاعة النفسیة فیما یاتيتصمیم برنامج تربوي لتنمیةوتتلخص اهمیة 

معالجــة االثــار الــسلبیة النعــدام الــشعور بــاالمن النفــسي لــدى طلبــة جامعــة الموصــل ابــان التجــارب  .١
الحیاتیـة القاســیة التــي عاشـها اإلنــسان الموصــلي فـي ظــل حكــم وظلـم العــصابات الظالمیــة المتمثلــة 

 .داعش والعصابات المنظمة التي تهدد األمن النفسي للمواطنینب

عــدم  عــن حیــاتهم وبعــدم الرضــاالطلبــة بعــض  لــدى تقـدیم الــدعم النفــسي لتجــاوز اإلحــساس العمیــق  .٢
 . واالنجاز وتجاوز حاجز الخوف بالحیاة لغیاب المعنى لدیهم واإلرادة التى تدفعهم للعملاستمتاعهم

التربیـة المتزمتـة التـي تمارسـها بعـض العـائالت الموصـلیة قـد تنـتج انماطـا  نشر الوعي الثقـافي ازاء  .٣
 .مختلفة من االضطرابات النفسیة التي قد تعوق النمو النفسي االیجابي لدى اإلنسان الموصلي

غـــرس قـــیم االنتمـــاء للمجتمـــع وتـــصحیح التـــصورات عـــن مغریـــات الحیـــاة فـــي الغـــرب و شـــیوع فكـــرة  .٤
 .الوضع الحیاتي في مجتمعنا العراقيالهجرة بسبب الضغوط وتعقد 

   :یهدف البحث الحالي الى:-  
 . بناء برنامج تربوي لتنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل .١
 .في تنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصلالتربوي التعرف على اثر البرنامج  .٢

  -:الصفریة اآلتیة وألجل تحقیق أهداف البحث صیغت الفرضیات 
 

ال توجــد فــروق ذات داللــة  إحــصائیة بــین متوســط رتــب درجــات االختبــار ألبعــدي  لمفهــوم الــشجاعة 
  .النفسیة بین مجامیع البحث االربع
 

ـــة  إحـــصائیة بـــین متوســـط رتـــب درجـــات الت نمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة ال توجـــد فـــروق ذات دالل
  .  لالختبارین القبلي وألبعدي بین مجامیع البحث االربع

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـط  رتـب المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط رتـب المجموعـة 

  .النفسیةالضابطة لدرجات التنمیة في االختبارین القبلي وألبعدي لمفهوم الشجاعة 
 

و متوسـط رتـب ) ذكـور(التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتب المجموعة التجریبیـة     
  .في االختبارین القبلي وألبعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة) إناث(المجموعة التجریبیة 
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 ٢٠١٧( جامعـة الموصـل للعـام الدراسـيحیة فـي الدراسـة الـصباطلبـةقد اقتصرت حدود البحـث علـى ل

- ٢٠١٨.(  
 

  -: الذي عرفة كل ممایاتي بأنه البرنامج التربوي   
  )١٩٨٥(الدوسري  .١
 بأنه خطة منظمة ومبنیة على أسس علمیة سلیمة تتكون من مجموعة مـن الخـدمات التـي تقـدم     "

مــن توافــق النفـسي واالجتمــاعي والمهنـي تحقیـق ال ولألفـراد بهـدف مــساعدتهم فـي تحقیــق النمـو الــسوى
تربویـة ونفـسیة  إلـى أسـالیب المنظمـة والتـدریبات متخصـصون مؤهلـون  تـستند هـذه اإلجـراءاتقبـل 

 المعـــاني لخبراتـــه ٕواعطـــاءتركـــز علـــى كیفیـــة إدراك الفـــرد للمثیـــرات المختلفـــة وتفـــسیراته لهـــا ووعلمیـــة 
 مطلقـة ویـسیطر علیـه التعمـیم أحكامـهًتشویـشا وتـصبح وًودا  جمـأكثـر یصبح  تفكیر الفـرد إذالمتعددة 

الزائد أثناء فترات التوتر النفسي ویتسم هذا النوع من البـرامج بالفاعلیـة والتنظـیم والتحدیـد بوقـت معـین 
  .)٣١. ١٩٨٥.الدوسري(

  : ) ١٩٩٣ في الدول العربیة  مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة(تعریف  .٢
تضمن بناء أو تطویر موقف سلوكي في ضوء ت ةمخططوال ةمنظمالة  من األنشطمجموعة   "

  "یقدم إلى المتدربین لتحسین وتطویر المستوى المهاري والمعرفي لدیهم. ومعطیاتهنشاطأهداف ال
  )1993:16في الدول العربیة  مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة(

     Richard 1997) (ریتشارد .٣

 العملیة على أساسیة أهمیة وتضع عن التغیر تصورات تجسد التي یةالعالج اإلجراءات مجموعة  "
 ٢٠٠٩ , السید(المعرفیة المظاهر لتبدیل العالجیة بعض الممارسات إلى إجرائیة وبصورة المعرفیة

:٧١٢(   
 

دیل الـسلوك مجموعة من االنشطة المنظمة في ضوء اسس نفسیة وتربویة تستند الـى مبـادئ تعـ     "
یـــتم تطبیقـــه بـــشكل جمـــاعي لتنمیـــة قـــدرة معینـــة او تعـــدیلها واحـــداث تغییـــر ایجـــابي فـــي االتجاهـــات 
وطرائــق التفكیــر وتطــویر المــستوى المهــاري والمعرفــي ویقــاس بدرجــة التنمیــة التــي تمثــل الفــرق مــابین 

اجـابتهم علـى مقیـاس درجة القیاس القبلي والبعدي التي یحصل علیهـا افـراد المجموعـة التجریبیـة عنـد 
  ".الشجاعة النفسیة الذي اعده الباحث
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  )Anja Whittington and Erica Nixon Mack.2010(  دراسة .١
  ."لدى الفتیات دراسة تقویمیة لألداء والنتائجالملهمة  الشجاعة "

ات الكــشفیة هــدفت الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر برنــامج تربــوي مــن خــالل إشــراك الفتیــات فــي المخیمــ  
التـــي قـــد تـــشجع علـــى تنمیــــة مهـــارات الـــشجاعة الجـــسدیة مـــن خــــالل اكتـــشاف قـــدرتهن علـــى  تحمــــل 
المــسؤولیة والتعــاون واحتــرام الــذات واكتــشاف القــدرات األدبیــة والعلمیــة وحــب االســتطالع ومــن خــالل 

اري والنـشاطات تكلیفهن بمهام فیها نوع من التحدي فـي البیئـة الطبیعیـة كعبـور الجبـال أو رحـالت الـسف
األدبیة في محاولة الكتشاف القوة الداخلیة للفتیات في مواجهة الخوف وقد هدفت الدراسة إلـى اإلجابـة 

  -:عن التساؤالت اآلتیة
  ؟كیف تعرف الفتیات الشجاعة  .١
  ؟ما هي مظاهر الشجاعة خالل االشتراك بمغامرات البرنامج الكشفي  .٢
 ؟الحیاة الیومیةكیف تخطط الفتیات لتطبیق مهاراتهن خالل  .٣
مجــاالت اذ یــشتمل ) ٣(ًســؤاال مـن نــوع النهایــات المفتوحــة وموزعـة علــى ) ١٥(یتكـون المقیــاس مــن و

أســئلة تقــیس مقــدار الثقــة باإلمكانیــات الجــسدیة ویتكــون المجــال الثــاني مــن ) ٦(المجــال األول علــى 
 یقیـسان حـب االسـتطالع أسئلة تقیس الشجاعة األدبیـة أمـا المجـال الثالـث فاقتـصر علـى سـؤالین) ٧(

 )القیـاس القبلـي(وقد قام الباحث بتطبیق مقیاس  البحث في أول یوم اشتركت فیـه الفتیـات فـي الدراسـة
فتـــاة مراهقـــة شـــاركت فـــي عملیـــة التقـــویم  ) ١٠٠(ثـــم طبـــق البرنـــامج التربـــوي علـــى عینـــة مكونـــة مـــن 

 قـام البحــث بتطبیـق أداتــه القیاســیة ًیومـا وبعــد االنتهــاء مـن البرنــامج) ١٢(والـذي اســتمر تطبیقـه لمــدة 
ــــة ) اختبــــار بعــــدي( ــــأثیر البرنــــامج الكــــشفي وبعــــد معالجــــة البیانــــات باســــتخدام الحقیب للتعــــرف علــــى ت

  -:واالختبار التائي لعینتین مستقلتین توصلت الدراسة إلى ما یأتي) ( spssاإلحصائیة 
  .خوف في سبیل تحقق هدف قیمتعریف الشجاعة بأنها اختیار متعمد في مواجهة األلم أو ال. ١ 
أن الفتیــات زادت لـــدیهن الــشجاعة الجـــسدیة والتعبیریـــة وتطــورت لـــدیهن الــشجاعة األخالقیـــة مـــن . ٢

خــالل مــشاركتهن فـــي مغــامرة الحیـــاة البریــة إذ یـــرتبط ذلــك بــشكل كبیـــر بالمكاســب النفـــسیة مــن خـــالل 
مـــل علـــى تنمیـــة القـــدرات اإلیجابیـــة البحــث عـــن القـــوة الداخلیـــة لـــدى الفتیـــات ألنهـــا تعــزز الـــشجاعة وتع

  Anja.2010.463 ).(لدیهن
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تلــك تـسألت الدراسـة لمــاذا تظهـر الـشجاعة عنــد الـبعض وال تظهـر عنــد الـبعض األخـر وأطلقــت علـى 

 وقـد حاولـت الدراسـة التعـرف علـى كیـف ینـسب courage blindnessالحالـة اسـم عمـى الـشجاعة 
ًقــد تبنــت الدراســة تعریفــا للــشجاعة و، بعــض األفــراد الــشجاعة ألنفــسهم ومتــى ینــسبونها إلــى اآلخــرین

  :یتضمن ثالثة مكونات هي
 ةطراخمال The risk                                             
 عنى الحیاة  م         life meaning                          
  الطیبةgoodness                                             
  :. وقد حددت الدراسة  مكونات الشجاعة  فیما یاتي 
       منظور انتساب الشجاعةAttribution Perspective      
   الموقف االشتباكيSituation Involvement                  
      نوع الشجاعة                  Courage Type           
                              مستوى الخطر     Risk Level   
                      الطبقة االجتماعیةNobility Level        
       التواضع النفسي          Correlation of Humility  
 ة والمرغوبیة االجتماعیة موقع السیطرLocus of control and social desirability   
) ٦٨( یمثـــل  مـــن الـــذكور فقـــطًمـــشتركا) ١٧٤(العینـــة بالطریقـــة العـــشوائیة وتكونـــت مـــن  تـــم اختیـــارو

) ١٤(أداة الدراســــة مــــن طلبــــة الجامعــــة وتألفــــت مــــنهم مــــن ) ١٠٦(و العــــسكریین  مــــنهم مــــنًمــــشتركا
ـــه ولآلخـــرین فیمـــا لـــو ســـیناریو مختلـــف و مواقـــف م تعـــددة یـــصف فیهـــا المـــشترك الـــشجاعة النفـــسیة ل

ـــة ومـــشاركته فـــي الحـــدث ونـــوع الـــشجاعة ومـــستوى  ًتعـــرض لهكـــذا مواقـــف اســـتنادا الـــى منظـــوره للحال
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة المخاطرة والنبل 

 تزداد تقدیرات الشجاعة عندما تنسب إلى اآلخرین بدال من النفس.  
 اد قــــیم التواضــــع النفـــسي وتــــنخفض تقــــدیرات الــــشجعان ألنفـــسهم بالمقارنــــة مــــع اآلخــــرین تـــزد

Chard R.Breeden ,2012,13-27)   .( 
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 بأنه سلسلة من النشاطات والعملیات التي ینبغـي القیـام بهـا لبلـوغ هـدف معـین  التربويیعرف البرنامج

مجموعــة مــن خــالل مــن  لعالقــة بــین اهــداف الخطـة ومــشروعاتها وتنفیــذهاودور البرنـامج هــو تنظــیم ا
مـــساعدتهم فـــي  احـــداث تغییـــر فـــي اتجاهـــاتهم بهـــدف بهـــدف  التـــي تقـــدم لألفـــراد والخبـــرات الخـــدمات

إلــى  المنظمــة والتــدریبات تــستند هــذه اإلجــراءاتوتوافــق النفــسي تحقیــق التحقیــق النمــو الــسوى و
ویتـضمن البرنـامج التربـوي رسـالة ورؤیـة واهـداف ومحتـوى ٨٤، ١٩٨٩مبـارك، (نفـسیة  سـتراتیجیات أ

وانشطة وخبرات تعلیمیة وتدریبیة وتقویم فلكل برنامج ثالثة جوانب اساسیة هـي المـدخالت والعملیـات 
اعتمـــد الباحـــث المـــنهج التجریبـــي وهـــو احـــد منـــاهج البحـــث وقـــد ) ٨، ٢٠١٢،المـــسعود(والمخرجـــات 

تعــــد عملیــــة  اذ )٨٧، ١٩٩٥الزوبعــــي، (ًان اشــــدها صــــعوبة وتعقیــــدا التربــــوي واكثرهــــا دقــــة وربمــــا كــــ
ًتـــصمیم البـــرامج التربویـــة والنفـــسیة عملیـــة صـــعبة اذ تتطلـــب المامـــا بالجوانـــب التنمویـــة والبـــرامج ذات 

 وتـضع المطلـوب احداثـه ریـعــن التغی تـصورات تجـسدالنهـا العالقـة باسـتراتیجیات تعـدیل الـسلوك 
 لتبـدیل العالجیـة بعض الممارسات إلى إجرائیة بصورة وتهدف  المعرفیة العملیة على أساسیة أهمیة

  :. المعرفیة ویتمیز البرنامج التربوي بخصائص منها المظاهر
یمد األفراد المستهدفین من البرنامج بخبرات متوازنة لتحقیق التوافق  النفسي وفق متطلبات النمو  .١

 .لیةة والعقلیة واالنفعایالمناسبة لمستویاتهم العمر
 .یستند البرنامج الى اهتمامات واحتیاجات وقدرات األفراد .٢
 .یمد األفراد بالخبرات المرتبطة بالبیئة المحلیة وكیفیة التعامل مع مستجداتها .٣
 .لتسهیالت المتاحةایمكن تنفیذه خالل الوقت المخصص للتطبیق وفق  .٤

  :.ویجب مراعاة جملة من االعتبارات عند تصمیم البرنامج ومنها
 .دید األهداف واألغراض التي یسعى البرنامج الى تحقیقها تح .١
لبرنامج ومراعاة میولهم واهتماماتهم وتشجیعهم على في ا لمشاركینفهم صفات واحتیاجات األفراد ا .٢

 .تنمیتها
 .دراسة خصائص األفراد ومراعاة السن والجنس عند وضع البرنامج .٣
 .    مراعاة زمن تطبیق البرنامج .٤
 .ً بالمرونة وان یضیف شیئا الى حیاة كل فرد یشارك فیهأن یتصف البرنامج .٥

 
هنــاك جملـــة مـــن المحـــددات التــي تلـــزم الباحـــث اختیـــار إســتراتیجیة مالئمـــة إلحـــداث التغییـــر فـــي     

هــو تحدیـد طبیعــة المـشكلة واإلســتراتیجیة  سـلوك الفــرد وتحقیـق أهــداف البرنـامج لــذلك فـأن أهــم معیـار
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المناســبة للحــل ویــتم ذلــك مــن خــالل معرفــة طبیعــة نظــم االســتجابات المعرفیــة واالنفعالیــة والــسلوكیة 
المرتبطـة بالمــشكلة فمـثال الطالــب الـذي یعــاني مــن تـدني تحــصیله الدراسـي ویتبــین انـه ال یــدرس فأنــه 

ة أمـا إذا كـان في هذه الحالة یحتاج إلى تبني إستراتیجیة قائمـة علـى التـدریب علـى المهـارات األساسـی
یــــدرس باســــتمرار ولكنــــه عنــــد االمتحــــان یــــصاب بــــالقلق عندئــــذ نختــــار إســــتراتیجیة تقلیــــل الحــــساسیة 

  .الخ...التدریجي أو إعادة البناء المعرفي
 

 . وصف مختصر لإلستراتیجیة المفیدة في التعامل مع المفحوص. ١
 .إجراء من إجراءات اإلستراتیجیة المختارةتقدیم تبریر لكل . ٢
 .وصف دور المعالج والمفحوص في كل إجراء. ٣
 .المخاطر والمكاسب التي یتوقع أن تظهر لكل إجراء. ٤
  .الوقت والكلفة لكل إجراء. ٥

  :وتسعى اإلستراتیجیة التي یعتمدها الباحث أثناء بناء البرنامج إلى ما یأتي
 .ٕتكیفي وابداله بعادات صحیحةتعدیل وتغییر السلوك الال.١
 .تحقیق الوعي واالستبصار. ٢
ًالنمو وتغیر الشخصیة نحو التكامل واالستقالل والضبط ویشمل ذلك تغییرا في البناء الوظیفي .٣

  .والبناء الدینامي للشخصیة
 

تربوي والنفسي على أهداف البحث إذ یعتمد بناء البرنامج ال: أهداف البرنامج التربوي وأهمیته  . أ
 .وفرضیاته فضال عن مخرجات المقیاس بعد القیاس القبلي

  .:فنیات البرنامج  . ب
واألسـالیب المعرفیـة  الـسلوك نمیةببـرامج  ت المتعلـق ةالنظریـ یـاتاألدب بمراجعـة الباحـث لقـد قـام

ًالــسلوكیة والعالجیــة واعتمــد إطــارا نظریــا تولیفیــا لتحقیــق أهــداف البرنــام ً  تعــدیل الــسلوك فــي تنمیــةج ً
تــه فــضال عــن تبنــي فنیــة والــتحكم بــه مــن خــالل تعــدیل أســلوب تفكیــر الطالــب وادراكاتــه لنفــسه وبیئ

ًالواجـب البیتـي والتـي  لهــا تلعـب دورا فـي زیــادة فعالیـة البرنـامج المعرفـي اذ انهــا الفنیـة الوحیـدة التــي 
د درجة التعاون وااللفـة القائمـة بـین الباحـث یبدأ ویختتم بها الباحث كل جلسة كونها تساهم في تحدی

وافــراد المجموعــة التجریبیــة فالواجــب البیتــي هــو تجربــة مناســبة الكتــشاف العوامــل المعرفیــة المتعلقــة 
  .بالمشكلة التي یواجهها المفحوص
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  .ت
 تین وبواقـع جلـسدقیقـة) ٤٥(الجلـسة الواحـدة  وقـت ستغرقویـجلـسة ) ١٢(یتكون البرنامج مـن  

  . یوضح عناوین الجلسات واالستراتیجیات المتبعة ومحتوى كل جلسة)١(الجدولوفي األسبوع 
  الشجاعة النفسیةتوزیع جلسات برنامج )١(جدول

  المحتوى  المدة  اإلستراتیجیة   ت
  التعریف بالبرنامج والجلسات  دقیقة) ٤٥ (  . الشخصيالتعارف   .١

٢.   
  دقیقة) ٤٥(  أسلوب توكید الذات

ًالأقدم المساعدة خوفا من الوقوع في 
  المشاكل

  القدرة على توقع النتائج   دقیقة) ٤٥(  أسلوب ضبط الذات   .٣
  الهزیمة النفسیة بناء معرفي خاطئ  دقیقة) ٤٥(  فنیة التخیل    .٤
  )الهندسة النفسیة(تنمیة المهارات الذاتیة  دقیقة) ٤٥(  إدارة الذات   .٥
   في الحیاةحدد أهدافك  دقیقة) ٤٥(  السایكودراما   .٦
  متالزمة عش العصفور  دقیقة) ٤٥(  العالج بالمعنى   .٧
  إعادة بناء اإلنسان قبل الحجارة  دقیقة) ٤٥(  المحاكاة والنمذجة   .٨

٩.   
 العالج القصصي

  )الببلیوتیرابیا(
 دقیقة) ٤٥(

  التفكیر بایجابیة بعرض قصة ملهمة

  دفع االفراد للتعبیر عن مشاعرهم دقیقة) ٤٥(  جلسة عالج جماعي   .١٠

١١.   
القدرة البالستیكیة للذات 

  كأسلوب للمواجهة
 دقیقة) ٤٥(

  القلق یعمل على كف لتعبیر السلوكي

  تنمیة مهارات ومواقف قصصیة ونماذج دقیقة) ٤٥(  االسعافات االولیة النفسیة    .١٢
  

  وفیمایاتي عرض الحدى جلسات البرنامج التربوي 
 

  "ة خوفا من الوقوع في المشاكلال أقدم المساعد:  " موضوع الجلسة
  selfertivenessأسلوب توكید الذات :  ثانیة الةإستراتیجیة الجلس

 لقــد تبنــى الباحــث إســتراتیجیة توكیــد الــذات لمــساعدة أفــراد المجموعــة التجریبیــة علــى التــصرف 
قلــي  علــى تفعیــل التحلیــل العمهضبطریقــة توكیدیــة بــدال مــن التــصرف بطریقــة ســلبیة أو انهزامیــة وحــ

 وهـــي إحـــدى اســـتراتیجیات )وولبـــي و ســـالتر(یـــستمد هـــذا األســـلوب اهمیتـــة مـــن دراســـاتاذ المنطقـــي 

  ٢٠١٨\٤\١٦ وانتهى بتاریخ ٢٠١٨ \٣ \٤ابتدا تنفیذ البرنامج بتاریخ     *
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الخجـل بتعدیل السلوك اإلجرائیة التي تستخدم في معالجة انعدام الثقـة عنـد األفـراد بأنفـسهم وشـعورهم 
 االنهزامیــة أو االنــسحاب مــن المواقــف االجتماعیــة وعــدم القــدرة علــى التعبیــر عــن المــشاعر واألفكــار

  )٢٠١٤,٤٢٣،طنوس(.واالتجاهات السلبیة
إن االستجابات التوكیدیة عند الفرد هي استجابات متعلمة عن طریق مشاهدة الفرد وتقلیده لنماذج 

  .سلوكیة یتصرفون بتلك االستجابات بقصد معین
  :لذلك یسعى األسلوب التوكیدي إلى ما یأتي 

عدم توكید الذات على التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم مساعدة األفراد الذین یعانون من مشكلة  .١
 .بحقوقهم بحیث ال یلحقوا األذى باآلخرین والمطالبة 

 .إذا كانت المواقف تتطلب ذلك" ال" ً اجتماعیا وان یتعلموا قول الء األفراد بسلوك مقبوالؤأن یقوم ه .٢
 .ى اختیاراتهممساعدتهم على التعرف علوتنمیة مهارات االتصال والتفاعل االجتماعي  .٣
 .زیادة قدرة الفرد على المشاركة في السلوكیات التوكیدیة المختلفة .٤
 .ًخلق شعور لدى الفرد بأنه مقبول اجتماعیا .٥
 .منع تراكم المشاعر السلبیة .٦
 .تعزیز الثقة بالنفس .٧

 
ثلة ومواقف قصصیة وأممهارات استراتیجیات وتبني من خالل   الشجاعة النفسیةمفهومتنمیة 

 .ونماذج لتحقیق ذلك
  :یتوقع من أفراد المجموعة التجریبیة ما یأتي : الهدف الخاص

تدریب أفراد المجموعة من خالل خفض حدة المشاعر االنهزامیة واالنسحاب االجتماعي   .١
 .على السلوكیات التوكیدیةالتجریبیة 

ٕة السلبیة واخراجها إلى حیز على المراقبة الذاتیة لألفكار والتحلیالت والتخیالت العقلیهم تدریب .٢
 .التفكیر

استبدال المعتقدات الخاطئة والتصورات السلبیة بمعتقدات ایجابیة من خالل تدریب أفراد  .٣
  .المجموعة التجریبیة على إعادة البناء المعرفي

 . الفرق بین السلوكیات التوكیدیة والسلبیة االنهزامیةواأن یذكر .٤
دي لرؤیة العالقة بین األفكار والمشاعر من خالل استثارة تفعیل التحلیل المنطقي  والحس النق .٥

وف ونزعات انسحابیة  أو سلوكیة إنما االفكر بدال من العاطفة الن ما تم زرعه من أفكار ومخ
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قد تم من خالل استثارة العاطفة بدل الفكر وهي تقنیة تعمل على تعطیل التحلیل المنطقي 
 .البد من تعطیلهاووالنقدي 

وتجاوزها من خالل التعریض المتدرج للمثیرات المنفرة واألفكار یف أسباب الفشل تحلیل وتصن .٦
الخاطئة وعلى مراحل متدرجة والتي تبدأ من خالل العرض التصویري للمثیرات األقل شدة  أو 

تقدیم المثیر أكثر من مرة ویفضل عدم االنتقال إلى مواجهة مثیر أخر إال بعد التأكد من 
  .الفرد للمثیر المواجه معایشة 

 
  .الحضور على وشكرهم بالمشاركین الترحیب.ًأوال

ً یعرض الباحث موقفا معززا بمثال.ًثانیا ً  .  
 یجري موقع تعرض فیه الناس ألذى كبیر وقد في أنفسكم تجدون  ربما:الموقف التصوري

ماذا تفعل إذا وجدت نفسك أمام دار (ًمثال ف .وقعت للتو كارثة في المساعدة لتقدیم استدعاؤكم
  ؟) یحترق

 . مهما كان الثمن ومهما ازداد حجم المخاطرةتمد لهم ید المساعدة  . أ
نفسك بأن ًتكمل طریقك محدثا نفسك بان ذلك األمر ال یعنیك وان غیرك سیساعد وربما تقنع   . ب

 .ذلك من اختصاص رجال اإلطفاء
 هموفا مخـةواجهـف مع أفراد المجموعـة التجریبیـة وم عناصر الموقلیحلیقوم الباحث بفحص وت .ًثالثا

 الـدعم دون تـردد  إلـى مكـان الحـادث لتقـدیمونهرعهل سـی وهمتصرفاتلتعرف على طریقة الشخصیة وا
ألولئــك النــاس المحاصــرین داخــل مــساعدة  أفــضل لتقــدیم فعلــه أو قولــه علــیهم ینبغــي  مــاواعرفــوهــل ی

 ولآلخــرینهـم ل تــضمن الـسالمة بطریقـة الجدیـد الوضـع مــع التعامـل  كیفیـةواعرفــهـل یوالـدار المحتـرق 
  ؟هم ولغیرهمأذى ل بأيتهم إجراءا تسبب أن دون من

 :-  قصاصات ورقیة ،  أقالم ملونة ،سبورة  
 

 یقوم الباحث بتعریف السلوك التوكیدي للذات بأنه كل ما تقوله وتشعر وتفكر به وتعتقده دون :ًاوال
 التقلیل من قیمة نفسك أواآلخرین والوقوف بثبات وبصدق وبطریقة مناسبة ومباشرة بالتعبیر لةمحاو

من أفراد الباحث یطلب ثم  ةوعن أفكارك ومشاعرك ومعتقداتك بطرق مناسب عن حقوقك الشخصیة
  .بق الشجاع في المثال الساالسلوك التوكیديالمجموعة التجریبیة اختیار احد البدائل التي تعبر عن 

لتي تتحدث أكثر مما تفعل وتكثر الشخصیة لیقوم الباحث بتعریف السلوك االنهزامي بأنه نمط :ًثانیا
من الشكوى والتذرع بالظروف وتنحني أمام ابسط العواصف كالهروب من الواقع وأحالم الیقظة و 
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إلى البدیل الذي من افراد المجموعة التجریبیة اإلشارة الباحث یطلب  ثم .الخ...المخدرات والبدانة
  .نهزامي في المثال السابقالسلوك االیعبر عن 

 
  یتـیح الباحـث الفرصـة ألفـراد المجموعـة التجریبیــة اإلفـصاح عـن أرائهـم ویفـضل تـسجیلها علــى . أوال

  .السبورة ألنه سیقوم بمراجعة  تلك اآلراء وتصویب الخاطئ منها
 لألشـخاص المحاصـرین مد یـد المـساعدةجابتهم بأنهم قرروا كانت إیوضح لهم أن األفراد الذین :ًثانیا

بــین النیــران قــد أدركــوا بــأن الــشجاعة النفــسیة هــي منــاخ نفــسي یــسود لحظــات المنعطفــات والتحــوالت 
الكبــرى المرتبطــة بالقــدرة علــى تحلیــل عناصــر الموقــف والتفــتح العقلــي والقــدرة علــى توقــع نتــائج الفعــل 

  . مهما كان الثمن ومهما ازداد حجم المخاطرةبتقدیم المساعدةواتخاذ القرار الكبیر 
وانه ذلك األمر هم غیر مبالیین ب طریقواكملسیهم بأنهم یوضح لهم أن األفراد الذین كانت إجابت.ًلثاثا

 بأن ذلك من اختصاص رجال  أنفسهماأقنعو سیساعد وربما هم ربما غیرهم متذرعین بأنال یعنی
 والبد من استنهاض هممهم من  بالعجزًارووشعف یعكس انهزامیة واضحة  ذلك التصر فأناإلطفاء

خالل جعلهم یتصورون ماذا سیكون رد فعلهم لو كانوا أنفسهم مكان الشخص المحاصر بین 
  .النیران
 

 :حینما تواجه مشكلة البد من أن تعرف أمرین  .١
 ماذا ترید على وجه الدقة؟  . أ

 ي ترید أن تحقق فیها هدفك؟لطریقة الت اما  . ب
ٕإما أن تشكل أنت مفاهیمك أو یشكلها لك شخص أخر واما أن تفعل وتختار أنت ما ترید أو  .٢

 .تستجیب لما یخطط لك شخص أخر
إن الحصول على أشكال معینة من المعرفة التخصصیة هي سلعة القادة والناجحین في  .٣

 .ًالعصر الحدیث فكن متخصصا دقیقا في توجهاتك
  . من جدیدأوالت للنجاح انهض من كبوتك وابداجد شيء اسمه الفشل إنما هناك محال یو .٤

  اكتب موقف مررت به یشابه موضوع الجلسة: الواجب البیتي 
   :عرض البرنامج على الخبراء.ث

للتعرف ًا خبیر) ١٨( على هعرض  من خالل للبرنامج التربوي الصدق الظاهريمنتم التحقق 
االستراتیجیات والمهارات المستخدمة في وسبة محتوى البرنامج لألهداف على ارائهم في مدى منا

 معنویة عرف علىلتلاستخدم مربع كاي قد وئهم ًوتم إجراء التعدیالت المناسبة وفقا الرا التدریب
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والجدول  على تأیید أكثریة الخبراءصلت حجلسات البرنامج أن اراء الخبراء  وتبین الفروق بین 
    . ك یوضح ذل)٢(رقم 

  عرض البرنامج على الخبراء)٢(جدول رقم 
  غیر  الموافقون  قام الجلساتار

  الموافقون
  النسبة
  المئویة

 ٢قیمة كا
  المحسوبة

 ٢قیمة كا
الجدولیة 
٠.٠٥  

مستوى 
  الداللة

  دالة  ٣.٨٤  ١٤.٢٢٢  %٩٤  ١  ١٧  ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٢ ،  ١
  ةدال  ٣.٨٤  ١٠.٨٨٩  %٨٩  ٢  ١٦  ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٤ ، ٣

  دالة  ٣.٨٤  ٨.٠٠٠  %٨٣  ٣  ١٥  ٦
  طرائق تنفیذ الجلسات  . ج

  : یتم تنفیذ جلسات البرنامج على وفق الطرائق آالتیة
       تعارف بین الباحث وأفراد من خالل ال قبل البدء بتنفیذ البرنامج نفسي مریحتهیئة جو  .١

  .بین الطرفینلكسر الحاجز النفسي العینة التجریبیة 
  . تنفیذ البرنامجفيستراتیجیات نفسیة تسهم االستعانة با .٢
 تشجیع افراد المجموعة التجریبیة على المشاركة الفعالة والتعبیر عن مشاعرهم وارائهم  .٣
 . ومدى مناسبته لهمتوقیت التنفیذ  . ح
 ٢٠١٨/ ٣/ ٤( یوم الثالثاء البرنامج ق یطبابتدا ت.(  
  ١٦/٤/٢٠١٨  (االثنین الموافقطبق االختبار البعدي یوم.(  
 .تقییم إجراءات التنفیذ  . خ

  :ما یأتي  الشجاعة النفسیة  أثناء تنفیذ برنامج  الباحثحظال وقد
  .ًدعما واضحا من رئاسة قسم البحوث والعملیات الذكائیة .١
  .اثناء تطبیق البرنامج المجموعة التجریبیة فراد  الا مستمراحضور .٢
   نامج جلسات البر تنفیذأثناء  المجموعة التجریبیةافراد من قبل ًا واضحًایجابیا ًتفاعال .٣

  ر غی االنسحابیة  المظاهر السلوكیة كثیر منسلوك واالبتعاد عنالتغیرات واضحة في       و
  . بها والتي كانت سائدة في بدایة تطبیق البرنامجالمرغوب   
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 اجراءات تطبیق البرنامج  . د
 ًطالبــا) ٩٥٥( علــى عینــة مكونــة مــن  الــشجاعة النفــسیة الــذي اعــده الباحثــان طبــق مقیــاس  بعــد ان 

ً إحــصائیا تهــامعالجو وبعــد تــصحیح إجابــاتهم  فــي جامعــة الموصــلكلیــات) ٨(وطالبــة مــوزعین علــى 
طالبـا وطالبـة  )١٢٦( والبـالغ عـددهم أظهرت النتائج أن أفراد عینة كلیة علـوم الحاسـوب والریاضـیات

درجــة بــانحراف ) ٣٩٧٤,٧٧ ( والبــالغ اقــل متوســط حــسابي مــن بــاقي الكلیــات األخــرى حــصلوا علــى
تبـین أن المرحلــة وتـم اختیـارهم لتطبیــق البرنـامج التربـوي   لــذا فقـد درجـة) ٢٤٦٧٥,١٠(ُمعیـاري قـدره 

وبـذلك انحـصر ) ٧٧,٠٢٧٤( األولى قد نالت أقل متوسط حـسابي فـي مقیـاس الـشجاعة النفـسیة قـدره
طالبـــــا وطالبــــة وبعــــد فـــــرز ) ٦٤(التــــصمیم التجریبــــي علـــــى طلبــــة المرحلــــة األولـــــى والبــــالغ عــــددهم 

 أعلــى مــن درجــاتًطالبــا و طالبــة حــصلوا علــى ) ١٢(اســتجاباتهم وترتیبهــا تــصاعدیا تبــین أن هنــاك 
وقــــد تبنــــى الباحــــث درجــــة تــــم اســــتثنائهم مــــن التجربــــة ) ١٠٠(المتوســــط االفتراضــــي للمقیــــاس البــــالغ 

ضــبط ي بعــد البعــد/ لقیــاس القبلــي ل تین وأخــضعهما متكــافئین مجمــوعتیــشتمل علــى ًا تجریبیــتــصمیما
 ًتـاثیرالهـا  ان التـي یعتقـد وبـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة واجـراء التكـافؤات متغیرات الدخیلة ال

اذ بلــــغ  عــــدد طلبــــة قــــسم العملیــــات الذكائیــــة ) ١٢٨: ١٩٨٧عــــودة وملكــــاوي، (فــــي المتغیــــر التــــابع 
طالبـــة ) ١٢(و ًطالبـــا) ١٢ ( بواقـــع طالبـــا وطالبـــة)٢٤(والبحـــوث والـــذین یمثلـــون المجموعـــة التجریبیـــة
درجــــة وبلــــغ عــــدد طلبــــة قــــسم اإلحــــصاء ) ٧٤,٢٩١٧(والــــذین حــــصلوا علــــى متوســــط حــــسابي یبلــــغ 

مــن الــذین حــصلوا علــى متوســط  طالبــة) ١٥(ًطالبــا و) ١٣(طالبــا وطالبــة وبواقــع ) ٢٨(والمعلوماتیــة 
درجــة والــذي یعــد اعلــى مــن المتوســط الحــسابي الــذي حــصل علیــه طلبــة ) ٧٦,٣٩٢٩(حــسابي یبلــغ 

 علــى المجموعــة التجریبیــة طبــق البرنــامج التربــوي والنفــسيومــن ثــم  لعملیــات الذكائیــة والبحــوثقــسم ا
ً قیاسـا بعـدیا لمعرفـةاس المجموعتـانیقم دون الضابطة وت وبـذلك أصـبح لكـل   تـأثیر المتغیـر التجریبـيً
قبلـــي  تمثـــل الدرجــة األولــى االختبــار الالــشجاعة النفــسیة درجتــین علـــى مقیــاس تینفــرد فــي المجمــوع

  .ألبعديوتمثل الدرجة الثانیة االختبار 
 

  .لبة جامعة الموصل لدى طتربوي ونفسي لتنمیة الشجاعة النفسیة بناء برنامج :ُاوال
لتنمیــة  بنــاء البرنــامج التربــوي والنفــسيلقــد تــم تحقیــق هــذا الهــدف مــن خــالل اإلجــراءات المتبعــة فــي 

  .جامعة الموصلطلبة لدى الشجاعة النفسیة 
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  -:یق أهداف البحث صیغت الفرضیات الصفریة اآلتیة قوألجل تح 
  الفرضیة الصفریة  الرئیسیة األولى

بعـدي  لمفهـوم الـشجاعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتـب  درجـات االختبـار ال
  .النفسیة بین مجامیع البحث األربع

  :یأتي ما اإلحصائينتائج التحلیل   تؤكد 
  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)الـــذكور (المجموعـــة التجریبیـــةطلبـــة درجـــات  أن متوســـط رتـــب .١

   .درجة) ٠٠,٣٥(یساوي 

 لـــشجاعة النفـــسیة علـــى مقیـــاس ا)اإلنـــاث (المجموعـــة التجریبیـــةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات  .٢
 درجة ) ٥٨,٤٤(یساوي 

  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)الـــذكور (المجموعـــة الـــضابطةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات  .٣
 درجة ) ٧٧,١٣(یساوي 

  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)اإلنـــاث (المجموعـــة الـــضابطةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات   .٤
     درجة ) ٢٧,١٦(یساوي 

ـــة    الفـــروق فـــي مـــستوى الـــشجاعة النفـــسیة  بـــین مجـــامیع البحـــث األربـــع ولغـــرض التحقـــق مـــن دالل
وهـي ) ٣٦.٩٠٤( المحـسوبة والـیس_  كروكـسال  بلغـت قیمـة)والیس_ كروكسال (وباستخدام اختبار 

وهــــذه ) ٣(حریـــة ة ودرجـــ) ٠.٠٥(عنـــد مـــستوى داللـــة ) ٧.٨٢(البالغـــة واكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة 
 . ذلكیوضح) ٣(صائیا بین مجامیع البحث األربع  والجدول إح النتیجة تعني أن هناك فروق دالة

  والیس لمجامیع البحث األربع لمقیاس الشجاعة النفسیة لالختبارالبعدي-نتائج اختبار كروكسال)٣(جدول
  الرتبمتوسط    العدد  المجموعة  والیس_ قیمة كروكسال 

  جدولیة  محسوبة
  ٠٠,٣٥  ١٢  ذكور تجریبیة
  ٥٨,٤٤  ١٢  إناث تجریبیة
  ٧٧,١٣  ١٣  ذكور ضابطة
  ٢٧,١٦  ١٥  إناث ضابطة

  
٣٦.٩٠٤  

  
٧.٨٢  
٠.٠٥  

٣  
) دان(تــم اســتخدام اختبــار  الفـــرق یكمــن المجــامیعق بــین أي وعــن الفــر ولغــرض التحقــق والتحــري    

 األربــعع یما المجـ لقـیم  الفـرق المطلـق لمتوسـطات رتـبتبـین ان القیمـة  المحـسوبةللمقارنـات البعدیـة ف
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یوضـح ) ٤(والجـدول ) ١٦.٣٢١(والبالغة) اإلناث(داللة احصائیة ولصالح المجموعة التجریبیة ذات 
  ذلك

  للمقارنات البعدیة بین مجامیع البحث االربع) دان (اختبارقیم )٤(جدول
  إناث ضابطة  ذكور ضابطة  إناث تجریبیة    ذكور تجریبیة  المجموعة

  ذكور تجریبیة  ١٨.٧٣  ٢١.٢٣  ٩.٥٨    قیمة الفرق المطلق
  *٨٠.٧٨٣  ١٦.٠٠٤  *١٦.٣٢١    قیمة دان

  إناث  ٢٨.٣١  ٣٠.٨١      قیمة الفرق المطلق
  ١٥.٤٨٤  ١٦.٠٠٤      قیمة دان  تجریبیة

  ذكور ضابطة  ٢.٥        قیمة الفرق المطلق
  ١٥.١٤٩        قیمة دان

  إناث ضابطة          قیمة الفرق المطلق
          قیمة دان

   لفرضـــیة الـــصفریة القائلـــة بعـــدم وجـــود فـــرق دال إحـــصائیاوهـــذه النتیجـــة تـــؤدي إلـــى رفـــض ا        
ـــــــول الفرضـــــــــیة البدیلـــــــــة وتتفـــــــــق هـــــــــذه النتیجـــــــــة مـــــــــع    دراســـــــــةبـــــــــین مجـــــــــامیع البحـــــــــث األربـــــــــع وقبــ

 )AnjaWhittington and Erica Nixon Mack.2010( .  
 

التنمیــة لمفهــوم الــشجاعة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط  رتــب لــدرجات 
  .النفسیة لالختبارین القبلي والبعدي بین مجامیع البحث األربع 

  :نتائج التحلیل اإلحصائي كما یأتي لدرجات التنمیة كانت متوسطات الرتببعد استخراج 
درجات تنمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة لالختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لطلبـــة لـــ الرتـــبأن متوســـط  .١

 .درجة) ٠٤,٣٥(یساوي ) الذكور(جریبیة المجموعة الت
لمجموعـة لدرجات تنمیـة مفهـوم الـشجاعة النفـسیة لالختبـارین القبلـي والبعـدي ل الرتبأن متوسط   .٢

 درجة ) ٤٢,٤٣(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي)اإلناث(التجریبیة 
البعـدي للمجموعـة درجات التنمیة مفهـوم الـشجاعة النفـسیة لالختبـارین القبلـي ول الرتبأن متوسط  .٣

 .درجة) ٨٥,١٦(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي)الذكور(الضابطة
درجات التنمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة لالختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لطلبـــة لـــ الرتـــبأن متوســـط  .٤

 .درجة) ٥٠,١٤(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي ) اإلناث(المجموعة الضابطة 

مــستوى الــشجاعة النفــسیة  بــین مجــامیع ل  درجــات التنمیــةفــروق فــيولغــرض التحقــق مــن داللــة ال
 المحـسوبة والـیس_  كروكـسال  بلغـت قیمـة)والیس_ كروكسال (البحث األربع وباستخدام اختبار 
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ة ودرجـ) ٠.٠٥(عنـد مـستوى داللـة ) ٧.٨٢(البالغـة ووهي اكبر من القیمة الجدولیة ) ٣٣.٤٦٩(
ــــة  ــــةوهــــذه النتیجــــة تعنــــي أن هنــــاك) ٣(حری إحــــصائیا بــــین مجــــامیع البحــــث األربــــع    فــــروق دال

  یوضح ذلك  ) ٦(والجدول 
  والیس لمجامیع البحث األربع لدرجات التنمیة لالختبارین القبلي والبعدي-نتائج اختبار كروكسال) ٦(جدول

  الرتبمتوسط    العدد  المجموعة  والیس_ قیمة كروكسال 
  جدولیة  محسوبة

  ٠٤,٣٥  ١٢  ذكور تجریبیة
  ٤٢,٤٣  ١٢  إناث تجریبیة
  ٨٥,١٦  ١٣  ذكور ضابطة
  ٥٠,١٤  ١٥  إناث ضابطة

  
٣٣.٤٦٩  

  
٧.٨٢  
٠.٠٥  

٣  
 فـــي درجـــات التنمیـــة  الفــــرقیكمـــن المجـــامیعق بـــین أي وعـــن الفـــر ولغـــرض التحقـــق والتحـــري      

 لقـیم لمحـسوبةتبین ان القیمـة  اللمقارنات البعدیة ف) دان(تم استخدام اختبار  لمفهوم الشجاعة النفسیة
ذات داللــة احــصائیة ولــصالح المجموعــة التجریبیــة  األربــعع یما المجــالفــرق المطلــق لمتوســطات رتــب

                .یوضح ذلك) ٧(والجدول ) ١٦.٣٢١(والبالغة) اإلناث(
  للمقارنات البعدیة في درجات التنمیة بین مجامیع البحث االربع) دان (اختبارقیم )٧(جدول

  إناث ضابطة  ذكور ضابطة  إناث تجریبیة    ر تجریبیةذكو  المجموعة

قیمة الفرق 
  المطلق

ذكور   ٢٠.٥٤  ١٨.١٩  ٨.٣٨  
  تجریبیة

  *٨٠.٧٨٣  ١٦.٠٠٤  *١٦.٣٢١    قیمة دان
قیمة الفرق 

  المطلق
  إناث  ٢٨.٩٢  ٢٦.٥٧    

  تجریبیة
  ١٥.٤٨٤  ١٦.٠٠٤      قیمة دان

قیمة الفرق 
  المطلق

ذكور   ٢.٣٥      
  ضابطة

  ١٥.١٤٩        قیمة دان
قیمة الفرق 

  المطلق
  إناث ضابطة        

          قیمة دان
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ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط رتـــب المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط رتـــب 

  .المجموعة الضابطة لدرجات التنمیة في االختبارین القبلي و البعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة
  :یأتي ما اإلحصائي التحلیل  هذه الفرضیة بینت نتائج للتحقق من صحة

 ,٢٣( علـى مقیــاس الــشجاعة النفــسیة المجموعــة التجریبیــة لطلبــة أن متوسـط رتــب درجــات التنمیـة .١
 .درجة) ٣٩

سیة المجموعة الضابطة لطلبة أن متوسط  رتب درجات التنمیة .٢ شجاعة النف اس ال  ,٥٩( على مقی
 .یوضح ذلك) ٨(والجدول درجة ) ١٥

 .الفروق في متوسط رتب درجات التنمیة  بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بشكل عام) ٨(جدول

  المجموعة  قیمة مان ویتني
  

  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد
  الجدولیة  المحسوبة

مستوى الداللة 
  )٠.٠٥(عند 

  ٣٩ ,٢٣  ٩٤١ ,٥٠  ٢٤التجریبیة     

  ١٥ ,٥٩  ٤٣٦ ,٥٠  ٢٨  الضابطة  

  
٥,٣٠  

١٣٨  
٠٥,٠  

)٢٨ ، ٢٤(  

  ًدال إحصائیا 
  لصالح التجریبیة 

  الباحــــث  اســــتخدمً إحــــصائیا ولبحــــث داللــــة الفــــرق الرتــــبًویالحــــظ أن هنــــاك فرقــــا بــــین متوســــطي     
ر مــن صــغأ وهــي) ٥,٣٠( المحــسوبة مــان ویتنــي  قیمــة بلغــت اذ لعینتــین مــستقلتیناختبــار مــان ویتنــي

. )٢٨، ٢٤(و درجـــة حریـــة  ) ٠,٠٥( عنـــد مـــستوى داللـــة)١٣٨(البالغـــة ویـــة  الجدولمـــان ویتنـــيقیمـــة 
ً تـأثیرا واضـحا للبرنـامج التربـوي علـى المجموعـة التجریبیـة وهـذا یعنـي رفض الفرضـیة الـصفریة توبذلك  ً

 حــول المــشكلة مــن خــالل بــذل ةفــي تنمیــة الــشجاعة النفــسیة و تطــویر اســتراتیجیات المواجهــة المتمركــز
ل العالقــة الفعلیـــة بــین الـــشخص والبیئــة فالـــشخص فــي الموقـــف الــضاغط یحـــاول تغییـــر الجهــود لتعـــدی

  ).٩١ ، ٢٠٠٦،سالمة(أنماط سلوكه الشخصي او یعدل الموقف البیئي ذاته 
  الفرضیة الصفریة الرابعة 

و متوسـط رتـب ) ذكـور(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتـب للمجموعـة التجریبیـة 
  .في االختبارین القبلي والبعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة) إناث(تجریبیة للمجموعة ال

( فـراد المجموعـة التجریبیـةال متوسط رتـب درجـات التنمیـةوألجل التحقق من هذه الفرضیة  تم حساب 
( الفـــرق فــي  درجـــات التنمیـــة  لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة  رتـــب وتبـــین أن متوســـط ) واإلنـــاثالــذكور 
(  درجـــات التنمیـــة لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة رتـــبدرجـــة بینمـــا  بلـــغ متوســـط) ٩ ,٠٨(بلـــغ ) الـــذكور
 اختبـــار مــــان ویتنــــي  الباحــــث  اســـتخدمً إحــــصائیاولبحـــث داللــــة الفـــرقدرجــــة ) ١٥ ,٩٢)   (اإلنـــاث
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 مــان ویتنــير مــن قیمـة صــغأ وهـي) ٠٠,٣١( المحــسوبة مــان ویتنـي  قیمــة بلغـت اذلعینتـین مــستقلتین
 وكـان الفـرق لمـصلحة )١٢، ١٢(و درجـة حریـة  ) ٠,٠٥( عند مـستوى داللـة)٤٢(البالغة والجدولیة 
  .یوضح ذلك) ٩(الجدول و) اإلناث (ةالتجریبیدرجات التنمیة لصالح المجموعة رتب متوسط 

 )الذكور واإلناث(الفروق في متوسط رتب درجات التنمیة بین المجموعتین التجریبیة ) ٩(جدول 

  المجموعة  قیمة مان ویتني
  التجریبیة

  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد
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ًدال إحصائیا 
لصالح التجریبیة 

  االناث
اإلنــاث أبــان ســیطرة تنظــیم داعــش علــى ویعــزى ذلــك إلــى حالــة الكبــت الــشدید الــذي تعرضــت لــه    

مدینـة الموصـل ممــا خلـق لـدیهن رغبــة فـي التحـرر واالنجــاز مـن خـالل البحــث عـن الخبـرات الجدیــدة 
) أدلـر(والتحرر من الكف وقابلیة الشعور بالملل وتتطابق هذه النتیجة مع مفهوم الجدة والحداثـة عنـد 

  .)١٩، ٢٠١٢، مجید(نغر الثالثیةوالذي یشبه مفهوم البحث عن الخبرة في قائمة كلون
وهذا ال یعني ان المجموعة التجریبیة الذكور لم تستفد من البرنامج التنموي إذ تشیر المؤشرات 

ولكن لیس بالقدر التي حصلت علیه . تفوقها على كل من المجموعتین الضابطتیناإلحصائیة
  .اإلناثالمجموعة التجریبیة 
 

بـــین افــراد المجمـــوعتین التجریبیـــة ) ٠,٠٥(ة احـــصائیة عنــد مـــستوى داللــةوجــود فـــروق ذات داللــ .١
 .والضابطة بعد تطبیق البرنامج ولصالح المجموعة التجریبیة

علــى الــرغم مــن أن النتــائج تؤكــد النــسب العالیــة فــي درجــات التنمیــة لــصالح المجموعــة التجریبیــة  .٢
لـــم یـــستفیدوا مـــن جلـــسات ) الـــذكور(فـــأن هـــذا ال یعنـــي أن أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة ) اإلنـــاث(

البرنامج التربوي فكال المجموعتین حققتا درجات عالیة في التنمیـة  ولكـن درجـات التنمیـة لـصالح 
 .اإلناث كانت ذات داللة إحصائیة

أكثــر ترجیحــا ان متغیــر الجــنس مــن المتغیــرات الــصادمة فــي نتــائج هــذه الدراســة  فــي أن األنثــى  .٣
وتؤیــد الدراســات العلمیــة هــذ النتــائج ومثــال ذلــك مــا  لمهــددة للحیــاةفــي الــصمود أمــام األزمــات ا

 اذ ١٩٤٩   إلـى عـام١٨٤٥ مـن عـام یرلنـداحدث إبان مجاعـة البطاطـا اإلیرلندیـة  التـي دمـرت ا
 سـنة ولكـن مـع تفـاقم األزمـة انخفـض متوسـط العمـر ٣٨كان متوسط عمر الرجال والنـساء وقتهـا 
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هـــذا   فقــط لــوحظ٢٢.٤انخفــض متوســـط عمــر النــساء إلـــى  ســـنة بینمــا ١٨المتوقــع للرجــال إلــى 
عـــام  أوكرانیـــا ٕ واخفاقـــات الحـــصاد فـــي١٧٧٣-١٧٧٢الـــسویدیة فـــي عـــام  المجاعـــة أثنـــاء الـــنمط

اآلیـسلندیة مـرتین فـي القـرن التاسـع عـشر ویؤكـد أسـتاذ علـم  الحـصبة  وأثناء تفشي مـرض١٩٣٣
أن المـرأة أشـد صـالبة بیولوجیـا فـي األسـاس مـن ) روبـن دنبـار( النفس التطوري بجامعـة أكـسفورد

یـــضا نظـــام األوعیـــة الرجـــل فهرمـــون اإلســـتروجین معـــروف بأنـــه مـــضاد لاللتهـــاب الـــذي یحمـــي أ
ــــــد  ــــــة ق ــــــر مــــــن األمــــــراض القاتل ــــــي حــــــین أن التــــــستوستیرون هــــــو عامــــــل خطــــــر لكثی الدمویــــــة ف

تـــاثیرات العوامـــل الثقافیـــة واالجتماعیـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة  فـــضال عـــن بالجهـــاز المنـــاعي یـــضر
فــضال عــن )  White .L.2017. 17(فالرجـل اكثــر مـیال للمخــاطرة عنــدما تتـساوى الظــروف 

التنكیـل والتهدیـد بالقتـل ألتفـه األســباب والظـروف الـسیئة التـي عـانى منهـا الــذكور تحطـیم االرادة و
 .إبان سیطرة داعش على مدینة الموصل

 
إیـالء أهمیـة كبیـرة لتبنـي اسـتراتیجیات لتعـدیل الـسلوك مـن خـالل إشـراك الكـوادر التعلیمیـة فــي  .١

ـــوا یعـــانون مـــن تـــأثیر الـــصدمة التـــي خلفهـــا احـــتالل  دورات تطویریـــة الن أفـــراد المجتمـــع الزال
 .داعش لما لوقع الكلمات االیجابیة من تأثیر في إبدال السلوك المضطرب

 .التنمویة للحد من الهجرة والتي باتت الشغل الشاغل لجیل الشبابویة دعم البرامج النفس .٢
ًإن إحـــداث التنمیـــة الـــشاملة یحتـــاج إلـــى تبنـــي الدولـــة توجهـــا حقیقیـــا لتطـــویر وتحـــسین الواقـــع  .٣ ً

النــوعي المنــشود الن الشخــصیة العراقیــة  الحیــاتي فــي المجتمــع واالرتقــاء بــه  إلحــداث التغیــر
  .ثقافة التاریخ وهي في قلب الحاضرشخصیة غیر منتجة وتعیش في 

اســـتخدام الوســـائل تفعیـــل دور المرشـــد التربـــوي فـــي اكتـــشاف الحـــاالت المـــضطربة مـــن خـــالل  .٤
 .الوقائیة والتشخیصیة والجلسات العالجیة

إضـافة سـاعة إلـى جـدول الـدروس األسـبوعي تخـصص لبـرامج التنمیـة النفـسیة واداب الــسلوك  .٥
 .المتحضر وحب الوطن

 
ــــة المرحلــــة إ .١ ــــدى طلب ــــة الــــشجاعة النفــــسیة ل جــــراء دراســــة عــــن اثــــر برنــــامج تربــــوي فــــي تنمی

 .اإلعدادیة
اإلیمـــان بـــان بنـــاء اإلنـــسان أهـــم مـــن بنـــاء الحجـــارة وان المـــستقبل ال یـــتم تطـــویره إال بتـــزامن  .٢

النهــوض الحــضاري باالهتمــام بالتربیــة والتعلــیم واقتبــاس نمــاذج نهــضویة متوائمــة مــع البیئــة 
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ــ بــأدوات غیــر أدواتهــا وال فــي ســیاق ثقــافي  ّ إلن نهــضة أیــة ُأمــة ال یمكــن أن تكــون ةالعراقی
 .غیر سیاقها وال بأناس غیر أناسها  وال بأساس إعتقادي غیر أساسها

الجلــسات الــسادسة والثامنــة مــن البرنــامج التربــوي الــذي أعــده الباحــث فــي المنــاهج  تــضمین .٣
دیــدة تجمــع مــابین العلــوم العــصریة والحفــاظ علــى الدراســیة التعلیمیــة  لبنــاء نهــضة عراقیــة ج

ومالیزیـا  كل ما هو ایجابي علـى غـرار مـا فعلـت اإلمـارات العربیـة المتحـدة و روانـدا والیابـان
  .وألمانیا

 
عالم ،المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكویت ،االنسان وعلم النفس،)١٩٩٠(عبد الستار،ابراهیم .١

 .العرفة
  . ١١العدد، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلسالمية ،الهزيمة النفسية ،)٢٠١٢(ليحسين ع، حمد ا .٢
 .،القاهرة، دار الفكر العربي ،  علم النفس االحصائي وقیاس العقل البشري،)٢٠٠٥(فواد البهي،السید .٣
فعالیة العالج النفسي الجماعي في خفض درجة السلوك العدواني لدى  ،)٢٠١٣(مداحي،حمودة .٤

 .الجزائر،جامعة البویرة،رسالة ماجستیر في علم النفس العیادي، صم الهقینالمرا
، مجلة االتجاهات العلمیة في تخطیط برنامج التوجیه واالرشاد، )١٩٨٥(الدوسري، صالح جاسم  .٥

 .١٥الخلیج العربي، العدد  
 .ل، منشورات جامعة الموصاالختیارات والمقاییس النفسیة). ١٩٩٥(الزوبعي، عبد الجلیل وآخرون  .٦
 استراتیجیات ادارة الضغوط التربویة والنفسیة ،عبد العظیم حسین و طه عبد العظیم حسین ،سالمة .٧
 .عمان االردن،دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ، ١ط،

فاعلیة التدریب التوكیدي في تحسین تقدیر الذات والتكیف لدى الطلبة  ،)٢٠١٤(عادل جورج.طنوس .٨
 .١ملحق. ٤١المجلد ،لعلوم التربویةمجلة دراساتا،ضحایا االستقواء

اساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم ،) ١٩٨٧(عودة ، احمد سلیمان وفتحي حسن ملكاوي  .٩
 .، مكتبة الكناني ، اربد ، االردناالنسانیة عناصره ومناهجه والتحلیل االحصائي لبیاناته

ــــارك، بــــدیع محمــــد  .١٠ ــــة، المدیریــــة العامــــة لالعــــداد ، وزارة اتخطــــیط البرنــــامج التربــــوي) ١٩٨٩(مب لتربی
 .والتدریب، معهد التدریب والتطویر التربوي، مكتبة المنتصر، المتنبي، بغداد

 .  الریاض، مطبعة جامعة الملك سعود،  البرنامج التربوي والخطة التعلیمیة )٢٠١٢(حنان ، المسعود .١١

نفعالي والعالج المتمركز على فعالیة اإلرشاد النفسي العقالني اال. )٢٠٠٠ (العامري، منى محمد  .١٢
  القاهرة .معهد دراسات والبحوث التربویة.العمیل في عالج بعض حاالت اإلدمان

مجلة ،بناء مقیاس االولویات االدلریة للشخصیة بطریقة كیو للفرز) ٢٠١٤(نور شاكرهادي،العباس .١٣
 ).٢(العدد،٢٢المجلد ،جامعة بابل للعلوم االنسانیة 
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  تاریخ استالم البحث
١٣/٦/٢٠١٨ 

  تاریخ قبول النشر
١٤/٨/٢٠١٨ 

 
ُتعد دراسة الحضانة والنفقة  في الموصل أواخر العهد العثماني من خالل سجالت 

یة من المواضیع ذات األهمیة التي لم تحض باهتمام كبیر من قبل المختصین المحكمة الشرع
ًوالباحثین، إذ تمثل هذه السجالت مصدرا مهما للتدوین التاریخي االجتماعي واالقتصادي لمدینة 
الموصل في ذلك العهد، إذ كانت المحكمة الشرعیة هي الجهة الشرعیة للحكم في إصدار األحكام 

وقد توصل . انة والنفقة، وقد اعتمد البحث على عدد من وثائق هذه المحكمةلمن  یستحق الحض
الباحث الى ان موضوع  الحضانة والنفقة في اواخر العهد العثماني، قد أعطى تصورا  واضحا عن 
طبیعة الحیاة االجتماعیة في تلك الفترة، إال ان الموضوع لم یحظ  بأولویة على الرغم  من أهمیته 

  الجتماعي  سیما وأنهم لم یتطرقوا الى أولویة الحاضنین بالنسبة للولد المحضونفي الجانب ا
Child Custody and Alimony in Mosul at the End of the Ottoman Reign 

Through records of the Shari'a court  
Assistant professor: Oruba Jameel Mahmood Othman. 
Abstrac:  
          The study of child custody and alimony in Mosul at the end of the 
Ottoman reign through records of the Shari'a court is of the most important 
topics, which have not paid great importance from researchers and 
specialists, and the above-mentioned records represent main resources for 
socioeconomic history of the city of Mosul at the end of the Ottoman reign, 
especially the Shari'a court was the legal court to issue sentences to home 
who deserve child custody or Alimony. The research based on many 
documents obtained from that court. The researcher found out that the topic 
of child custody and alimony at the end of the ottoman reign has given a 
clear-cut vision about the natural life at that time. 

 

                                         
  جامعة الموصلمركز دراسات الموصل، أستاذ مساعد ،.  
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 مـن خـالل سـجالت المحكمـة تعد دراسـة الحـضانة والنفقـة فـي الموصـل أواخـر العهـد العثمـاني       

الــشرعیة جانبــا أساســیا مــن جوانــب الحیــاة االجتماعیــة ألنهــا تــسلط الــضوء علــى نمــاذج مهمــة لتلـــك 
القــضایا مـــن  حــضانة ونفقـــة، تناولـــت فــي البحـــث عـــدة حــاالت اعتمـــدت  مـــن خاللهــا علـــى الوثـــائق 

لتــــاریخي فــــي الرســــمیة فــــي ســــجالت المحكمــــة الــــشرعیة والتــــي حــــصل الباحــــث علیهــــا مــــن المعهــــد ا
 المنصور التي توضح القضایا االجتماعیة وما یترتب علیها من أثار ذلك العهد العثماني 

 
الحضن بالكسر مادون اإلبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بینهما، :الحضانة في اللغة

ر جعله في حضنه أو ًجانب الشيء وناحیته، جمع أحضان، حضن الصبي حضنا وحضانة بالكس
  .)١(رباه كاحتضانه، الطائر بیضه حضنا وحضانا وحضانة بكسرهما وحضونا رخم علیه للتفریخ

حضانة األم ولدها هي ضمها إیاه إلى جانبها، واعتزالها إیاه من :"الحضانة في االصطالح الفقهي
  . )٢(" ٕأبیه، لیكون عندها، فتقوم بحفظه وامساكه وغسل ثیابه

  :یشترط للحضانة  أن یتوفر فیها الشروط التالیة: ة في الفقه اإلسالمي الحنفيشروط الحضان
  .اإلسالم- ١
ان تكون بالغة، ألن الصغیرة ال تستطیع ان تقوم برعایة نفسها فال تصلح لرعایة :  البلوغ"- ٢

  .غیرها
على القیام ان تكون عاقلة، فان المجنونة أو المعتوهة ال تدري منفعة الصغیر وال تقدر : العقل- ٣

  .بشؤؤنها فال تصلح لحضانة الصغیر
 فلو كانت عاجزة عن ذلك ،ان تكون صحیحة الجسم قادرة  على  القیام بمتاعب  الحضانة - ٤

 .تحول بینها وبین رعایة الصغیر...عن ذلك لمرض أو عاهة أو شیخوخة
محترفا  لد،كأن تكونان تكون أمینة على الطفل وتربیته، فان كانت فاجرة فجورا یضیع بسببه الو- ٥

للزنا فاسقة مستهترة  ال تؤمن على أخالق الطفل وأدبه وال على نفسه فأنها ال تكون أهال لحضانته، 
 ...." .الن الطفل تنطبع في نفسه صور ما یراه في محیطه

ان ال تكون متزوجة بغیر قریب محرم منه بان تكون غیر متزوجة، أوسقط حقها من الحضانة  "- ٦
 كأمه المتزوجة بعمه وجدته المتزوجة من جده، فإذا كانت ،جة بأحد أقاربه المحارمتكون متزو

، ..."متزوجة بأجنبي أو قریب غیر محرم كابن عمه، او بمحرم غیر قریب كأخیه من الرضاع
  .)٣(سقطت عنها الحضانة
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  :  لقد ثبت مشروعیة الحضانة بما یلي :مشروعیة الحضانة
َالوالدات یرضعن َأوالدهن حولین كاملین لمن َأراد َأن یتم الرضاعة وعلى َو( قال تعالى:الكتاب:ًأوال َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ ُِ َِ ْ َّْ َ ْ ْ ُ ْ

َّالمولود له رزقهن ُ َُ ْ ِ ُ َ ُِ ْ ُوكسوتهن بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضآروالدة بولدها وال مول ْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ ٌِ َ َُّ َ ٌُ ُ َُ ْ ْ َّْ ْ َ َ ْ ُود له َّ َّ ٌ
ْبولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن َأرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح علیهما وان َأردتم  َ َ َ ُ َ َُّ ِ ِ ِِ َ ًٕ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ٍُ َِ َْ َِّ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ

َُأن تسترضعوا َأوالدكم فال جناح علیكم إذا سلمتم مآآتیتم بالمعر َ ْ ْْ ْْ ِ ُِ َ ُ َ َْ َّْ ْ َّْ َِ َُ َُ َُ َ َُ َ ََ َ ْ َوف واتقوا الله واعلموا َأن الله بما ْ ُِ ََّ َّ َّّ ْ َْ ْ َ َُ ِ
ٌتعملون بصیر  ِ َ َ ُ َ ْ  ونستدل من هذه اآلیة الكریمة أن اهللا سبحانه وتعالى ذكر ان األم أحق ).٤(}٢٣٣{َ

 الن ،ًبإمساك الولد صغیرا، وان استغنى عن الرضاع بعدما یكون ممن یحتاج الى الحضانة
فالحضانة تكون للنساء في وقت، :" وقد ورد في البدائع . ضاع مثلما قبلهحاجاته الى األم  بعد الر

وتكون للرجال في وقت، واألصل فیها النساء؛ ألنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربیة الصغار،ثم 
  .)٥("ٕتصرف إلى الرجال ؛ألنهم على الحمایة والصیانة واقامة مصالح الصغار أقدر

 
الشيء نفذ ونفي وقل والبیع راج ورغب منه السوق قامت وراجت تجارتها  من نفق نفاقا: ةالنفقة لغ

 والنفاذ، وال اإلنفاق ، مأخوذة من اإلنفاق، وهو في األصل اإلخراج .)٦(ونفق الشيء نفذ ونفي وقل
  وهي في  األصل الدراهم من األموال . أي ما ینفق اإلنسان على عیاله، إال في الخیر

ألنه ینفذ ،كل ما یحتاجه اإلنسان من طعام وشرب وكسوة ومسكن وسمي نفقة:اصطالحا النفقة 
 ویزول في سبیل هذه الحاجات

)٧(. 
 

ٕواذا كان األوالد ذكورا أواناثا فنفقة األبوین علیهم بالتسویة في اظه:"جاء في المبسوط ر ٕ
ان النفقة بین الذكور واإلناث للذكر مثل حظ :الروایتین، وذكر الحسن عن أبي حنیفة رحمه اهللا

وال یشارك الولد في نفقة أبویه أحد ؛ الن لهما تأویال :وفي بدایة المبتدي وشرحه الهدایة .األنثیین
ان اولى باستحقاق  فك،في مال الولد بالنص، وال تأویل لهما في مال غیره، الن اقرب الناس إلیهما

كما هو الصحیح؛الن المعنى ،نفقتهما علیه، وهي على الذكور واإلناث بالسویة في ظاهر الروایة
ومن شروط أبطالها ان األم ال تملك حق الحكم على أوالدها  إال إذا اثبت فقرها وقدرة .)٨(یشملهما

 لمن أنكر، وان شروط النفقة األوالد على االنفاق علیها، وذلك من خالل البینة لمن ادعى والیمن
  .تستدعي توفر شرطین وهما تحقق فقر حال المدعي ویسر المدعى علیه

  .مطالبة االبن بقطع نفقة والدته بعد ان كان یدفع لها النفقة-١
م، حاالت تستدعي النظر ١٨٩٤/ه١٣١٢تناولت الوثیقة المؤرخة في الموصل لعام 

الثین قرشا، ومنها، رفع دعوى االبن على أمه في القضائي، وهي فرض نفقة لوالدته وقدرها ث
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ً بموجب حجة شرعیة وذكر قائال انه )٩(ومقدارها ثالثین قرشا"خصوص نفقة كان قد دفعها لوالدته 
 –قطع ( مفلس ومعسر ولیس له القدرة على أداء النفقة وكون والدته موسرة فیطلب من المحكمة

ًسكن معه في الدار وتعهد بأنه كفیال في أكلها وشربها وطلب من والدته أن ت"النفقة عنه )ٕوابطال 
وكسوتها وسائر لوازمها فلما سئلت المدعى علیها الوالدة أقرت بأخذها النفقة ومقدارها ثالثین قرشا 
لكنها رفضت السكن معه، الن زوجته تتعدى علیها، وأصرت على النفقة لحاجتها الیها وتبریر ذلك 

عسرة، ان طلب االبن قطع النفقة عن والدته ألنه أصبح فقیرا، وأصبحت ٕبالحج وبأنه موسر، وانها م
 فان نكلت قطعت نفقتها، وان حلفت ، فإذا عجز  تحلف الیمین،والدته موسرة یستلزم إثبات یسارها

  .)١٠(كلف إثبات اإلعسار الطارئ
 أصبح یتضح مما تقدم ان االبن یطلب قطع النفقة عن والدته وقیمتها ثالثین قرشا، ألنه

معسرا، وأصبحت األم موسرة وكلف بإثبات یسارها، فإن عجز ألزمها حلف الیمین بطلبه، فان 
قطعت نفقتها،وان حلفت وثبت اإلعسار الطارئ،الن نفقة األصل غیر واجبة ) رفضت( نكلت أي

رجلین أو رجل (یكلف هنا االبن بإثبات یسارها بالبینة الشخصیة ونصابها. )١١(على فرعه المعس
فان عجز عن إثبات ذلك بالبینة من الممكن القاضي ان یمنح الولد تحلیف األم الیمین ) امرأتانو

الحاسمة عن فقرها وعسرها أو یسارها فان حلفت الیمین خسر الولد دعواه وان ردت األم الیمین عن 
  .الولد وحلفها أو أیدها خسرت األم دعواها وال تستحق األم النفقة

  . )١٢(زوج عن نفقة عدتها مقابل الخلع تنازل الزوجة لل-٢
من أهالي ) خ بنت ع( م رفع دعوى الزوجة١٩٠٢/ه١٣٢٣وتناولت الوثیقة المؤرخة لعام    

من سكان محلة جمشید وبالتعریف الرجلین العارفین  )م بن ح( قریة نینوى على زوجها الداخل بها
 أهالي قریة نینوى، قائلة انه منذ أربع لذاتها بالمعرفة الشرعیة أ بن اح بن إ س  و م ح بن إبر من

على مهر معجل قدره ألف قرش وكان قد دفع أالف )م بن ح(عشر سنة عقد نكاحي على زوجي 
قرش ولیس علیه مهر مؤجل وبناءا على عدم المعاشرة  واالمتزاج بینا قد أبرأت ذمته من دعوى 

- ٢٠(كل شهر یمضي من تاریخ القید ل) عبد اهللا(نفقة عدتي مقابل الخلع وان یقدر البنه الصغیر
بان ) خ(قرشا رائجة ألكله وشربه وسائر لوازمه الضروریة وأذن لوالدته وحاضنته السیدة ) عشرین 

  .)١٣(تستدین له القروش وقت الحاجة تنفقه على ابنها الصغیر بنیة الرجوع على زوجها عند الظفر
 یكون جائز مقابل خلعها إال ان ان نفقة عدة الزوجة هي من حق الزوجة والتنازل عنها

مهرها المؤجل والذي مقداره ألف قرش یكون من حق الزوجة بعد ان قبضت من زوجها ما لم تنازل 
من زوجها وأما نفقة األوالد فهذه واجبة على ) مخالعتها وطالقها(عنه صراحة مقابل افتداء نفسها 
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لنفقة یكون من حق الزوجة بأمر من األب تقدرها المحكمة لها وفي حالة عدم دفع األب لها ا
  .)١٤( القاضي بان تستدین ویرجع لها الدین متى ما أیسر

  ٕتنازل وابراء الزوجة للزوج من جمیع حقوقها الزوجیة ومن نفقة عدتها مقابل الخلع-٣
مــن ســاكنات محلــة بــاب الجدیــد علــى ) م بنــت الحــاج أ(الزوجــة المعرفــة بــالتعریف الــشرعي "

انــه منـذ قریــب مــن شـهرین  وقــع بینهمــا منازعـة فــأبرات ذمتــه ) ع بـن الحــاج ز(ه زوجهـا المــدعى علیــ
لكونهمـــا فـــي ) م س و أ(مـــن جمیـــع حقوقهـــا الزوجیـــة  ومـــن نفقـــة عـــدتها ســـوى نفقـــة ابنیـــه الـــصغیرین

أقــر بــان الموكلــة الزوجــة هــي كانــت ) ع بــن الحــاج ز(وعنــد مثــول المــدعى علیــه الــزوج ".حــضانتها
كانـــت منـــذ ) م بنـــت الحـــاج أ(مـــا ولدیـــه وأجـــاب قـــائال أن زوجتـــي المرقومـــة زوجتـــه وان الـــصغیرین ه

قریــــب مــــن شــــهرین أبــــرات ذمتــــي مــــن جمیــــع حقوقهــــا الزوجیــــة ونفقــــة عــــدتها وعلــــى أن تربــــي ابنیهــــا 
كـان "الصغیرین مـن مالهـا الخـاص الـى أن یخرجـا مـن الحـضانة علـى أن اخلعهـا وأطلقهـا بلفـظ الخلـع

الجـواب الـى موكلـة المـسجل الـشرعي الـسید إبـراهیم فـأنكر أن موكلتـه فأعیـد .هذا جواب المدعى علیـه
قــد تعهــدت بــان تربــي ابنیــه الــصغیرین مــن مالهــا الخــاص الــى أن یخرجــا ) م بنــت الحــاج أ(المرقومــة 

فطلبــت البینــة مــن المــدعى علیهــا الزوجــة علــى وقــوع المخالعــة بــشرط أن تربــي ابنیــه " مــن الحــضانة
لحـضانة وسـئل عــن شـهوده فقـال هــم محمـد سـعید بــن جـرجیس، ومحمــد الـصغیرین الـى أن یــسقطان ا

علي بن الحاج زیدان ومحمود بن حاجي زیدان وال شاهد لي غیرهم كان هذا جوابـه ثـم حـضر الـزوج 
بعــد االستــشهاد إلحــضار شــهوده واظهــر العجــز الــشرعي عــن إقامــة البینــة إلیفــاء وعــده علــى ادعــاء 

رت الزوجة وبعـد التعریـف الـشرعي حلفـت بالمواجهـة یمـین بأنهـا الشهادة وانه عاجز على البینة فحض
وقـــدر مـــن طـــرف الـــشرع نفقـــة .لـــم تتعهـــد بتربیـــة ابنیـــه الـــصغیرین ولـــم یقـــع الطـــالق علـــى هـــذا الـــشرط

لكـــل شـــهر یمـــضي مـــن هـــذا التــاریخ خمـــسة وأربعـــون قرشـــا ألكلهمـــا وشـــربهما ) م س و أ(الــصغیرین 
  . )١٥(باالستدانة والرجوع علیه عند النفقةوسائر لوازمهما الضروریة وأذن للزوجة 

 إذ ان الزوجة قد تنازلت عن جمیع ،یتضح مما تقدم ان الزوج لم یكن صادقا في االدعاء
 ،حقوقها الزوجیة مقابل الخلع باستثناء قیام الزوج بالنفقة على أبنیه  حتى یخرجا عن سن الحضانة

 إال ان هذا .زوجة بالتربیة واإلنفاق على أبنیهافي حین ادعى الزوج بان الخلع ارتبط بان تقوم ال
أما فقهیا وقانونیا فقد اتضح بان دین النفقة ال یسقط إال باألداء أو .خالفا لما ادعى به الزوج

مالك (اإلبراء، وذلك مأخوذ من فقه المذهب الشافعي، بخالف المهذب الحنفي؛ ألن األئمة الثالثة 
 وان ،قة تصیر دینا بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائهاان النف: یقولون) والشافعي وأحمد

أما أبو حنیفة وأصحابه .صارت دینا تكون دینا  قویا ال یسقط إال باألداء أو اإلبراء كسائر الدیون
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ٕال تصیر دینا بمجرد االمتناع بعد الوجوب وانما تصیر دینا إذا حكم بها القاضي أو :" فذكر قائال
ٕلزوجان واذا صارت دینا ال تصیر دینا قویا إال باألداء واإلبراء، بل تكون عند تراضى على تقدیرها ا

ان تنازل .)١٦(. والموت،الحنفیة دینا ضعیفا یسقط باألداء واإلبراء، والطالق، والنشوز العارض
الزوجة عن حقوقها الزوجیة مقابل مخالعتها من زوجها یكون من الزوجة باعتبار ان المهر یكون 

جة ویكون لها التنازل عنه أو هبته الى زوجها ولكن تنازل الزوجة عن نفقة أوالدها غیر ملك للزو
ُجائز باعتبار ان ذلك لیس من ملكها ومخالف للنظام العام وبالتالي فان نفقة األوالد تجب على 

  .وناألب حتى وان تنازلت األم لألب عن نفقة األوالد باعتبار ان ذلك مخالف ألحكام الشرع  والقان
من أهالي جوبة العقیدات  )م بنت م(عن المرأة  )المحامي( ادعاء الوكیل المسجل الشرعي - ٤

من أهالي الجوبة المذكورة قائال انه منذ أربع سنین عقد نكاح المرقوم  )ح .ن بن ا( على زوجها
على مهر قدره ألف قرش، وكانت الزوجة المرقومة قد ) م بنت م(الزوج على موكلتي 

بقي لها في ذمته قرش والجهاز، و ) خمسمائة٥٠٠(من ألف قرش وقبضت منه ) قرش٢٠٠(وهبته
مطلقة مني  )م بنت م(قرشا  إال انه منذ سبعة أشهر طلقها بالثالث قائال  ) ثالثة مائة٣٠٠(

، فاطلب بحسب وكلتي تنبیه المرقوم الزوج )عبد القادر(وفي حضانتها ابنه الصغیر "بالثالث 
التي هي بقیة المهر، واطلب نفقة للصغیر الى أن تسقط مني ) قرش ثالثمائة ٣٠٠(ب

 )م بنت م(لموكلة المرقومة الزوجة وعند مثول المدعى علیه الزوج أقر بعقد نكاحه على ا.الحضانة
الثالثمائة قرش والجهاز المذكور فقط لكنه أنكر بقاء دین في ذمته وقال كنت قد دفعت إلیها "على 

 لها في ذمتي شیئا وأنكر تطلیقها إنكارا كلیا واقر بان أبنه الصغیر في جمیع مهرها ولم یبق
م س  ( حضانتها فطلبت البینة من الوكیل المرقوم على دعواه بالطالق وسئل عن شهوده فقال هم

من محلة باب الجدید وال شاهد لي غیرهم ثم حضر الزوج  وبعد ذلك اظهر ) م ع بن الحاج،بن ج
  . )١٧" ("نة وذكر قائال ان شهودي ال یطاوعوني على أداء الشهادةالعجز عن إقامة البی

یبدو من قراءة هذه الوثیقة ان الزوج لم یكن صادقا عند مثوله أمام القضاء كونه أنكر 
طالقه لزوجته بالثالث وان الزوجة تطلب من الزوج بتقدیر نفقة البنها الصغیر الذي هو في 

تنصل عن أمر الطالق وأنكره إنكارا كلیا واقر بعقد نكاحه ) الزوج( حضانتها في حین والد االبن
على زوجته المدعیة واقر بان أبنه الصغیر في حضانتها وذلك للتهرب من دفع أیة تبعات مالیة 

  .تفرضها المحكمة علیه یدفعها الزوج  للزوجته وابنه لكنه أنكر بقاء دین في ذمته
ِد ألفاظه كأن یقول الزوج للزوجة أنت طالق ان من المتفق علیه ان الطالق مهما كان عد

بالثالث أو بأكثر فان مثل هذا الطالق یقع طلقة واحدة رجعیة وبالتالي بما ان الزوج یدعي بأنه قد 
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راجع زوجته فیكون ذلك من حقه والزوجة في عصمته وعلى ذلك فانه لیس من حق الزوجة ان 
م القضاء باعتبار ان نفقة كل من الزوجة والولد تطلب نفقة لها ولولدها بشكل مستقل في دعوى أما

  .هي واجبة على األب نفقة مستمرة
أدعاء الزوجة على زوجها منذ شهرین قد أبرأت ذمته من جمیع حقوقها الزوجیة مقابل -٥

 .ألنهم في حصانتها فتطلب تقدیر نفقة  لهما)ابنها وبنتها (طالقها باستثناء نفقة أبنائها 
  .١٩٠٢/ه١٣٢٠

 في ثنایاها أیضا حالة ادعاء الزوجة ١٩٠٢/ه١٣٢٠ لعام ٧٣ الوثیقة المرقمة سلطت
، منذ شهرین كانت قد )ع-ي(من سكنة محلة عبدو خوب على المدعى علیه الزوج ) بن د.أ(

أبرات ذمته من كافة حقوقها الزوجیة مقابل طلب الطالق فطلقها بالثالث وان ابنه وبنته 
وعند مثول المدعى علیه . ما في حضانتها ومحتاجان الى النفقةه)عبد الغفور وخدیجة(الصغیرین

على المهر المقبوض واقر بأنه منذ شهر ) بن د.أ(اقر بعقد نكاحه على الزوجة) ع–ي(الزوج 
طلقها بالثالث واقر بان الصغیرین المذكورین في حضانتها هما ابنه وبنته فقدر لها من طرف 

، لكل شهر یمضي )ع-ي(على والدهما  المذكور)  و خدیجةعبد الغفور (الشرع لنفقة الصغیرین 
خالصة ألكلهما وشربهما وكسوتهما وسائر لوازمهما )خمسة وثالثون قرشا- ٣٥(من تاریخ هذا القید 

  .)١٨(الضروریة
یتضح من الوثیقة ان الزوج قد طلق زوجته طالقا ثالثیا واقر بان ولدهما في حضانة أمهما 

  .قرشا خالصة لهما)خمسة وثالثین - ٣٥(سالمي للنفقة وقدرهامقابل ما قدره الشرع اإل
 إذا .أما من الناحیة القانونیة  یتضح ان الزوجة قد أبرات ذمة زوجها من نفقة عدتها

خالعها بكل المهر ورضیت فان كان مقبوضا تلزم برده كامال باعتبار انها قبضت مهرها المعجل 
المطالبة به  تلزم الزوجة بما تنازلت عنه  في الخلع والمؤجل وان كان غیر مقبوضا یسقط حقها ب

وان كان غیر مقبوضا  تسقط عنه سواء . مقابل افتداء نفسها وتملك  حیاتها في الطالق من زوجها
ٕكان الخلع قبل الدخول أو بعده واذا خالعها على بعضه فان كان الكل مقبوضا والخلع بعد الدخول 

وان لم یكن المهر مقبوضا سقط عنه .علیه الخلعیرجع علیها بنصف البعض الذي وقع 
أما نفقة العدة فال تسقط وال یبرا المخالعة منها إال إذا نص علیها صراحة ان الحقوق .)١٩(مطلقا

الزوجیة التي تسقط بالخلع هي الحقوق الثابتة التي تم االتفاق علیها قبل الخلع والتي جرت 
 الذي تخالعت من اجله ویقع الطالق في حالة الخلع المخالعة من اجلها وتلتزم الزوجة بالبدل

إذا كنت الزوجة مدخول بها فتبقى حاضنة أوالدها وأجرة . بائن بینونة صغرى) التفریق االختیاري(
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الحضانة عن الوالدة  وأیضا الرضاعة  أما إذ  كان في سن الرضاعة لمدة عاملین ان لكل من 
 بالنكاح الذي حصل الخلع منه فإذا لم تكن الحقوق الزوجین على اآلخر وقت الخلع مما یتعلق

ثابتة وقت الخلع فإنها ال تسقط به ویتبنى على ذلك ان نفقة العدة والسكنى ال تسقطان فللزوجة 
مطالبة بها  الن كال  منهما وان كان مترتبا  على عقد الزواج إال انه لیس ثابتا وقت الخلع بل ثبت  

ا فیها  النفقة والسكنى إنما تكون بعد الخلع ال وقته لكن لو نص بعده إذا العدة التي تجب  له
هذا هو المأخوذ من المادة وهو مسلم .علیهما وقته بان خالعتك على نفقة العدة  والسكن سقطتا

بالنسبة للنفقة وأما السكن فقد نصوا على انه ال یصح إسقاطها بحال لما ان سكناها ما غیر بیت 
  .)٢٠(ملكها اته عن مؤونة السكن بان كانت ساكنة في بیت ملكهالطالق معصیة ولكن أبر

  : دعاوى أهل الذمة الخاصة بالنفقة-٦
  .شكوى المرأة النصرانیة في رفع دعوة قضائیة على ابنیها في طلب تقدیر نفقة كونها معسرة

من ملة السریان الكاثولیك ومن تبعة الدولة  ) س بنت م ص ( إذ رفعت المدعیة الوالدة 
 ،من المحلة المذكورة) م.ع.ع(و) م.ع.د(لعلیة ومن سكنة محلة النبي على المدعى علیهم ابنیها ا

 وعند مثول ،إني معسرة ولیس لي مال فاطلب أن یقدر نفقة كافیة لي علیهم بمعرفة الشرع الشریف
 أما ،اقر إنها معسرة ولیس لها مال،)د(المدعى علیهما اقر بان المدعیة هي والدتهما لكن السید

فأنكر إنها معسرة وقال أنها موسرة ولدیها ألفان غرش نقدا وذكر إن عندها ) ع(االبن الثاني 
إال ان المحكمة الشرعیة أقرت من طرف الشرع الشریف نفقة المدعیة البنیها لكل شهر یمضي .زرع

انة واإلنفاق من هذا التاریخ ستین غرشا ألكلها وشربها وسائر لوازمها الضروریة واذن لها باالستد
  .)٢١(على نفسها عند الحاجة بنیة الرجوع عند الظفر

یتــضح ممــا تقــدم ان األم تجــب  نفقتهــا علــى ولــدها متــى كانــت فقیــرة اتفاقــا ولــو كانــت قــادرة 
وال یـشترط فـي وجـوب النفقـة مـن .علـى الكـسب  الن األنوثـة عجـز اللهـم إال إذا كانـت مكتـسبة بالفعـل

بنــاء علــى اآلبــاء ان یكــون ذمیــا وجببــت نفقتــه متــى كــان فقیــرا أمــا الفــروع علــى األصــول أي مــن األ
ًیجــب علــى الولــد الموســر كبیــرا كــان أو صــغیرا ذكــراً أو أنثــى نفقــة والدیــة وأجــداده الفقــراء )٢٢(اآلبــون ً

مـــسلمین كـــانوا أو ذمیـــین قـــادرین علـــى الكـــسب أو عـــاجزین وال یـــشارك الولـــد الموســـر احـــد فـــي نفقـــة 
  .)٢٣( .التالي فان نفقة الوالدة تكون واجبة على ولدها المیسوروب.أصوله المحتاجین

 یتـضح بـان األم رفعـت دعـوى قـضائیة بخـصوص نفقـة لهـا مـن ، الوثیقـةمـن خـالل مـضامین
 أمـا االبـن الثـاني فـأنكر ،أبنائها،على ترك مقدار النفقة للحكم الشرعي، فاقر االبن األكبـر أنهـا معـسرة
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 وعنــد مثولهــا أمــام القــضاء، حكمــت ،قــرش نقــدا وزرعــا) ألفــان-٢٠٠٠(أنهــا معــسرة وذكــر أنهــا تملــك 
  .قرشا) ستین -٦٠(المحكمة بالنفقة على ابنیها لكل شهر یمضي 

أما من الناحیة القانونیة،لما كانت األم ال تملك حـق الحكـم بالنفقـة علـى أوالدهـا إال إذ أثبتـت     
م المدعیــة إلثبـــات فقرهــا لمـــا تقنــع  بهـــا المحكمـــة فقرهــا  وقـــدرة األوالد وكانــت البینـــة التــي أقامتهـــا األ

 فـــیحكم القاضـــي بعـــد تحدیـــد مقـــدار النفقـــة اســـتنادا لـــسبب ثابـــت ان یوزعهـــا   وعللـــت لمـــا ذهبـــت إلیـــه
   .)٢٤(بالتساوي على األخوین

في ثنایاها حاالت ) ١٩٠٣/ه١٣٢٠( عرضت سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل لعام- ٧
ٕ خصوص تقدیر نفقة للزوجة وأبنائها الثالث واسكانها في بیت شرعي تستدعي النظر القضائي في

هو زوجي منذ خمسة وعشرین )أ.ح(ومنها إقامة دعوى من قبل الزوجة على زوجها قائلة ان السید 
سنة وان أبنائه الثالث هم متولدین مني وهم في حضانتي وقد طردني من داري منذ عشرین یوما 

بان یسكنها في بیت شرعي خارج عن سكن زوجته األخرى (یه فتطلب الزوجة من الزوج بتنب
ویحسن معاشرتي وینفق على أوالده الصغار المذكورین أو یقدر لهم نفقة كافیة  فعند مثول المدعى 

أبنائه الصغار ومتولدین منها وبأنه ) ي.ق.ع(زوجته وان الصغار) ع بنت ج(علیه اقر ان السید 
 كنت منذ أربعة عشر سنة قد طلقها طالقا واحدا ثم راجعتها ومنذ طردها منذ عشرین یوما وقال إني

أثنى عشرة سنة طلقتها طالقا واحدا واقر بان طردها منذ عشرین یوما وبان له زوجة أخرى وذكر 
ثالثین ) ان ذلك من سوء معاملتها ففرض وقدر من طرف الشرع الشریف النفقة للصغار ووالداتهم

المدعى علیهم ثالثین قرشا لكل شهر یمضي من هذا القید و ثالثین قرشا وللمرقومة على زوجها 
في كل شهر أربعین قرشا )ع(قرشا رایجة منها لكل واحد من الصغار قرش في كل شهر وللزوجة 

وذلك قرشا ألكلهم وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمها الضروریة وأذن للزوجة المدعیة بان لها تستدین 
جة نفقة على  نفسها وعلى أوالدها الصغار المرقومین بنیة الرجوع على المفروض والمقدر وقت الحا
طلق زوجته المدعیة بثالث ففرض وقدر لنفقتها الى ان تنقضي ) ح(زوجها المدعى علیه الزوج 
قرش رایج ولنفقة كل من الصغار مجیدي )٥٠( فضة عبارة عن )٢٥(عدتها في كل شهر مجیدیان

ة الصغار في كل شهر أربعة مجیدیات ونصف ألكلهم ونصف فضة في كل شهر فبلغت نفق
وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمهم الضروریة واإلنفاق على نفسها وأوالدها بغیة الرجوع على الزوج 

  .)٢٦(عند الظفر بحضور الزوج ورضائه) ح(
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ٕیتبین من الوثیقة ان الزوجة طلبت نفقة لها وألبنائها واسكانها في بیت شرعي خارج  بیت 
ها وذلك الن زوجها كان متزوجا بامرأة ثانیة وعند مثول الزوج والزوجة أمام القضاء قدر الشرع زوج

  .للزوجة، ولكل من أوالدها ثالثون قرشا) ثالثین قرش(النفقة وقدرها
 مطالبــة الجــدة الحاضــنة ألبنــاء ابنتهــا المتوفــاة مــن عمهــم بعــد وفــاة والــدهم فــي تقــدیر نفقــة لهـــم -٨

   .سرفرفض وقال أني مع
الـــساكنة محلــــة ابـــو العـــال دعــــوى قـــضائیة قائلـــة إنــــي )ن بنـــت ح(إذ رفعـــت المدعیـــة الجــــدة    

أوالد ) ح .ش .س . ش( وهــم االبنـــان والبنتـــان الـــصغار) ف بنـــت خ (حاضــنة ألوالد بنتـــي المتوفـــاة 
وان الـــصغار ) ح(مــن ســكان المحلــة المـــذكورة علــى المــدعى علیــه عمهــم والمــدعو)أ بــن م (المتــوفى

جون للنفقــة ولــیس لهــم مــال فاطلــب بحــسب حــضانتي ان یقــدر للــصغار نفقــة كافیــة علــى عمهــم محتــا
وانهـــم فــي حــضانة جـــدتهم ) أ(فعنــد مثــول المــدعى علـــیهم اقــر بــان الـــصغار هــم أوالد أخیــه المرقــوم 

المدعیــة وبــأنهم محتــاجون الــى النفقــة وقــال أنــي معــسر وال قــدرة لــي علــى اإلنفــاق علــیهم ثــم معاینــة 
قــد ســقط أمــر الحــضانة، )ح .ش. س.ش(  المرقــومین فــي مجلــس الــشرع تبــین ان المــذكورینالــصغار

 لیقــوم بتــربیتهم وقــدر مــن طــرف ،)ح(بتــسلیم الــصغار الثالثــة الــى عمهــم ) ن بنــت ح(فــأقرت المدعیــة
قرشـا ) عـشرین-٢٠(لكـل شـهر یمـضي ) ح(الشرع الشریف نفقـة المرقومـة حمدیـة علـى عمهـا الحـاج 

بــان )ن بنـت ح(وكــسوتها وسـائر لوازمهـا الــضروریة واقـر لجـدتها وحاضــنتها المدعیـة ألكلهـا وشـربها  
)٢٧ ()ح(بنیة الرجوع على عمها المدعى علیه الحاج ) ح(تستدین وقت الحاجة تنفقه الصغیرة 

.  
في ضوء استقراء الوثیقة یتضح ان المدعیة الجدة الحاضنة ألبناء ابنتها المتوفاة وهم ابنان 

 فطالبت من المحكمة النفقة علیهم من قبل عمهم ، تقوم باإلنفاق علیهم وحاضنتهم كانت،وبنتان
وفي مقابل ذلك اقر العم أمام المحكمة بصحة حاضنته الجدة ألوالد أخیه وأنهم بحاجة الى نفقة 

وعند مثول األوالد والبنات .وفي نفس الوقت اخبر المحكمة بان معسر ال یستطیع اإلنفاق علیهم
أمام المحكمة الشرعیة اصدر القاضي أمرا بإسقاط الحاضنة عنهم من قبل جدتهم وان یقوم عمهم 

 فأقرت المحكمة ان على عمها ان یدفع كل شهر عشرین ، وبقیت بنت واحدة عند الجدة،بحاضنتهم
  .قرشا لحاضنتها

 فالحضانة تعود شرعا الى الجدة ،متوفونیتضح مما تقدم بما أن أب وأم األبناء الصغار هم 
 وبما ان الجدة معسرة ولیس لها القدرة على إعالتهم  واإلنفاق علیهم كونها ،والدة األم المتوفاة

وان الصغار ) أ بن م(وهم أوالد المتوفى ) اثنان ذكور واثنان إناث(حاضنة ال أربعة من األبناء 
بفرض نفقة كافیة ألبناء أخیه المتوفى، فعند )عمهم (محتاجون الى النفقة فتطلب من المدعى علیه
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اقر بان الصغار أبناء أخیه وأنهم في حضانة )القاضي ( مثول المدعى علیه أمام المسجل الشرعي
 ،جدتهم المدعیة وبأنهم محتاجون الى النفقة إال انه ذكر قائال بأنه معسر وال قدرة له على اإلنفاق

تجاوزوا ( قد ) لشرع تبین ان الصغار الثالثة شیت وشیته وسعیدوعند معاینة الصغار في مجلس ا
، فأقرت المدعیة الجدة بتسلیم الصغار الثالثة الى عمهم الن خرجوا عن  ) سقط  أمر حضانتهم –

سن الحضانة لیقوم عمهم بتربیتهم إال ان الصغیرة المرقومة حمدیة فقد قدر لها من الشرع على 
 لكل شهرا یمضي من تاریخ القید ألكلها وشربها وكسونها وسائر عشرین قرشا)ج-الحاج (عمها 

لوازمها الضروریة وأذن لجدتها وحاضنتها المدعیة بأن تستدین لها وقت الحاجة تنفقه على الصغیرة 
  .حمدیة بنیة الرجوع

أن حضانة الصغیر تنتهي باستغنائه عن خدمة النساء وقدرته "نستشف من الناحیة الفقهیة    
 وأن حضانة الصغیرة تنتهي ببلوغها حد ،یام بحاجاته األولیة  من أكل ولبس ونظافةعلى الق
 ثم جاء ،ولم تحدد لذلك سن معینة عند المتقدمین من فقهاء المذهب الحنفي،وسن األنوثة،الشهوة

فقدروها بسبع سنوات ..المتأخرون منهم فقدروا سنا معینة النتهاء حضانة الصغیر أو الصغیرة
  .)٢٨(".ٕواحدى عشرة سنة للصغیرة، تسع سنوات للصغیرة أو بتسع سنوات للصغیرللصغیر أو

للحاضن أما كانت أو جدة ألم ان تطلب من القاضي تسلیمها الصغیر، وعلى القاضي  أن یقرر 
هذا التسلیم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما  بوثیقة  من أمانة السجل المدني ویقرر 

مؤقتة على من یراه مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ أیضا الصغیر نفقة 
المختصة ولمن یعارض في التسلیم أو في النفقة وجوبا  أو مقدارا ان یتقدم للمحكمة المختصة 

  . )٢٩(باالدعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع المحكمة إلجراءات وطرق الطعن في األحكام الشرعیة
   .وجة على اخو زوجها أي عم ابنتها بخصوص تقدیر نفقة البنتها الصغیرة دعوى ز-٩

وتناولت سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل قضیة أخرى فقد أشارت الوثیقة المؤرخة 
م الى رفع دعوى من قبل األم الحاضنة لبنتها الصغیرة على عم ابنتها ١٩٠٥/ه١٣٢٣لعام 

لنفقة ولیس لها مال فأطلب تقدیر نفقة كافیة البنة  الصغیرة قائلة ان ابنتي محتاجة الى ا
وعندما سئل المدعى علیه عمها اقرأن الصغیرة هي ابنة أخیه وفي حضانة أمها لكن أجاب "أخیه،

  . )٣٠(" من سكان محلة الجوالق قائلة)ح(المرقوم )أبي أي جدها (قائال ان لها حصة في دار 
خ المتوفى على حضانة ابنتها من عمها، واقر العم یظهر من الوثیقة ان طلب المدعیة زوجة األ

  . ولكنه قال بان الحفیدة لها حصة في بیت جدها،بذلك
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یرى الفقهاء المسلمین بان نفقة الولد تجب على األب  وفي حالة عدم وجود األب تجب على من 
الة عدم وجود یرث على هذا الولد بقدر حصته وبالتالي یكون العم ملزما باإلنفاق على الولد في ح

  .أبیه بقدر حصته من اإلرث
مال حسین بن علي )المحامي(بتوكیل الوكیل المسجل الشرعي ) ع بنت د( مطالبة المدعیة -١٠

بطلب نفقة البنتها نجمة من حصتها الشایعة، وبیع حصة ابنتها من التركة ألجل االنفاق علیها الن 
   .الشایعةمحتاجة للنفقة اشد االحتیاج ولیس لها سوى حصتها 

) ع  بنت د(واكتنفت المحكمة الشرعیة رفع طلب األذن من طرف الشرع الشریف لموكلته المرقومة
ألجل اإلنفاق علیها وحیث ثبت وتحقق لدى الشرع )ن(بحسب وصایتها ببیع حصة بنتها الصغیرة 

كان من س)م بن ح(من سكان محلة الشیخ محمد و) ي. ح(ابني )ي .أ(بإخبار المسلمین الثقاة 
ال نفقة وال مال لها سوى حصتها ) ن(محلة إمام عون الدین على طریق الشهادة ان الصغیرة

المذكورة كما ذكر الوكیل المرقوم مال حسین اذن للوكیل مال حسین  باإلضافة الى موكلته المرقومة 
 ،أوال في المزایدة على حسب األصول الى ان تنقطع عنها الرغبان) ن(بوضع حصة الصغیرة 

م بن (یوما فظهر المشتري )ثالثین (وكان قد نادى الدالل على الحصة المذكورة مدة تزید على
خالصة ولم یظهر لها )سبعمائة قرش (من سكان محلة عون الدین طالبا لشراء الحصة بثمن قدره )م

   .)٣١(طالب أكثر من الثمن المذكور وتبین وتحقق لدى الشرع وبإخبار الثقاة المذكورین 
من الوثیقة األم لجاءت الى المحكمة الشرعیة  بغیة الحصول على أذن شرعي ببیع یتضح 

حصة ابنتها الصغیرة من الدار وذلك لحاجتها الماسة الى النفقة  وعندما عرضت الحصة للبیع،تم 
 بمعنى .قرش خالصة،وأثبتت ذلك  في محاضر المحكمة الشرعیة) سبعة مائة (بیعها بمبلغ قدره 

د أذنت ببیع حصة القاصرة على الرغم من ان مثل هذا التصرف یكون ضررا  ولكن ان المحكمة ق
  .لحاجة البنت الى المال أجازت المحكمة الشرعیة التصرف بحصتها الشایعة

نستنتج مما تقدم ان حصة الزوج الشایعة هي استحقاق زوجته وابنته باإلرث حیث تستحقق الزوجة 
 بما ان الحصة الشایعة  عندها فال یلزم العم ،رد على البنتثمن التركة والبنت نصف والمتبقي ی

  .نرجع ان نفقة كل إنسان من ماله.على نفقتها 
 باستثناء الزوجة فان لم یكن فنفقته ،من المقرر شرعا ان نفقة كل إنسان من ماله ان كان له مال

)٣٢(على من ترثه من أقاربه األقرب فاألقرب
.   
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   .بخصوص إسقاط نفقة) جدة األبناء (ت المتوفاة على أم زوجته حالة ادعاء زوج البن- ١١
ونظرت المحاكم الشرعیة في بعض القضایا البالغة التعقید والمتعلقة برفع دعوى من    

، قائال انه لما توفیت )جدة أبنائه(المدعي الزوج زوج البنت المتوفاة على المدعى علیها أم زوجته
نها وبنتها في حضانة جدتهما ألمهما وكان منذ شهر قدر لنفقة زوجته  منذ أكثر من سنة تركت اب

الصغیرین خمسة وأربعون قرشا وان الحاضنة عمیاء وال قدرة لها على الحضانة، كما في حالة 
من أهالي )م بن أ(م فهنا تبرز قضیة رفع دعوى من الزوج١٩١٠/ه١٣٢٨لعام "االدعاء المقدم 

من أهالي المحلة المذكورة ) خ بنت ع) (الجدة( أم زوجتهمحلة جوبة البقارة على المدعى علیها
منذ أكثر من )  خ بنت ع(التي هي بنت المدعى علیها ) ث بنت س(قائال انه لما توفیت زوجتي

ّهما ولدي في حضانة جدتهما ألمهما وكان منذ شهر ) ي و ع(سنة تركت ابنها وبنتها الصغیرین 
 وان الحاضنة عمیاء وال قدرة لها على حضانة الصغرىین قدر لنفقة الصغیرین خمسة وأربعون غرشا

وتربیتهما حتى إنهما ألجل ذلك عندي وان لي ثالثة بنات كبار فاطلب إبطال النفقة عني ومنعها 
  .من التعرض لي في خصوص أبني وبنتي هذه دعوي

 لما أقرت بأنها ابنتها المتوفاة والمرقومة كانت زوجته وان)خ(فلما سئل المدعى علیها 
توفیت بنتها صار ابناها الصغیرین المرقومین في حضانتها وأنكرت أنها عمیاء وأنكرت عدم قدرتها 

أخذهما مني جبرا فاطلب بتنبیه بإعادتهما إلي ) م بن أ( على الحضانة والتربیة وقالت ان المدعي
  . )٣٣(هذا جوابي

لقانون من خالل ادعائه بان نستشف من استقراء الوثیقة ان زوج البنت المتوفاة قد تجاوز ا
ًوعدم دفع المبالغ المترتبة علیه واجبا لحاضنة ،الجدة الحاضنة ألبنائه عمیاء بهدف إسقاط الحاضنة

 ولكن الجدة حضرت أمام المحكمة الشرعیة  وأنكرت انها عمیاء وان المدعى علیه ،أبنائه لجدتهم
 واقر ،وعندما استدعت المحكمة الزوج.نفقةتجاوز القانون بأخذ أبنائه منها اذ كانت بحاجة الى ال

قرش ) ثالثون( وبناءا على ذلك قررت المحكمة بتخصیص ،بصحة المعلومة التي رفعتها الزوجة
وقانونا یتضح لنا ان من شروط الحضانة هي ان تتمتع بصحة جیدة  .للبنت یدفعها األب شهریا

الحضانة أال وهي فقدانها حاسة ومنها البصر إال ان الحاضنة الجدة قد أخلت بإحدى شروط 
البصر فكانت الجدة الحاضنة عمیاء غیر قادرة على الرؤیة  فتعفى من حضانة أبناء ابنتها 

كان على المحكمة الشرعیة  ان تتأكد من صحة ادعاء زوج األبناء في عمى الجدة ) ٣٤(المتوفاة
ب إلسقاط حضانة الجدة لعدم إلمكان إسقاط الحضانة عنها  وبعد ذلك للقاضي یتخذ قراره المناس

 .قدرتها على حضانة الولد أو من عدمه



  ر العهد العثماني من خالل سجالت المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ

   
  

) ٥٨( 

 

 .ادعاء الزوجة على زوجها بعد ان طلقها طلقة واحدة رجعیة وفي حضانتها بنتها الصغیرة - ١٢
  .فتطلب تقدیر نفقة علیه

أ (ادعت المرأة المعرفة بالتعریف الشرعي:"م  ١٩١١/ ه١٣٢٩وكما في النموذج األتي لعام     
من )م بن ح(من سكنة محلة الشیخ أبو العلى على المدعى علیة زوجها الذي طلقها )ي. حبنت

قد طلقني طلقة واحدة بائنا وفي حضانتي بنتي ) م بن ح(محلة سوق الصغیر قائلة ان زوجي هذا
المتولدة مني التي عمرها سنة واحدة وهي محتاجة الى النفقة فاطلب تقدیر نفقة علیه ).ع(الصغیرة 

  .دعوايهذه 
طلقة واحدة بائنا واقر بان ) أ(فلما سئل المدعى علیه الزوج اقر بأنه قد طلق زوجته المدعیة     

التي عمرها سنة المتولدة منها كانت في حضانتها وبأنها محتاجة الى النفقة هذه )ع(بنته الصغیرة 
  .جوابي

بحضوره لكل ) م(هاعلى أبی)ع(فألزم  وفرض وقدر من طرف الشرع الشریف لنفقة الصغیرة 
شهر یمضي ثالثین قرشا رائجة ألكلها وشربها وكسوتها وسائر لوازمها وأذن للمدعیة الزوجة 

بنیة ) ع(بحسب حضانتها بان تستدین المفروض والمقدر وقت الحاجة تنفقه على بنتها الصغیرة )أ(
  . )٣٥( عند الظفر فقبلت المرقومة األذن) م بن ح(الرجوع  على أبیها المرقوم 

إذا كانت المرأة في عدة الطالق البائن فقیل إنها ال تستحق األجرة على الحضانة الكتفائها بنفقة 
العدة وقیل أنها تستحق أجرة الن رابطة الزوجیة قد انقطعت والعمل اآلن على هذا وحینئذ فیمكن 

ة وأجرة الحضانة  ان تأخذ المرأة من الرجل ثالث انواع من النفقة منها نفقة العدة وأجرة الرضاع
وأما إذا كانت قد انتهت فأصبحت اجنبیة تماما عن زوجها مطلقها  فلها اجرة الحضانة  اتفاقا مثل 

  . )٣٦(غیرها من الحاضنات ومتى استحقت الحاضنة األجرة  فهي ملك لها 
ى  إذ تقدمت المرأة المعرفة الزوجة عل،وتنطبق الوثیقة مع اغلب الوثائق االجتماعیة السابقة

إذ كانت بحاجة الى .زوجها الذي طلقها طلقة واحدة بائن وترك في حضانتها بنته الصغیرة
ً وبناءا على ذلك ، أقر بصحة المعلومة  التي رفعتها الزوجة،وعندما استدعت المحكمة الزوج.النفقة

لك وتعقیبا على ذ.قرشا للبنت یدفعها األب شهریا)ثالثین-٣٠(قررت المحكمة بتخصیص نفقة قدرها
یقع -٢یقع على مال - ١باعتباره ان الطالق عندما یقع بائنا بینونة صغرى یكون في الحاالت اآلتیة

وأي طالق یقع  قبل الدخول یعتبر .طالق رجعي وانتهت العد یتحول الى طالق بائن بینونة صغرى
 ویقول الدكتور نشوان زكي ان األصل في الطالق یقع طالق. )٣٧(.طالق بائن بینونة صغرى
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رجعي بما ان الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة   تقع رجعیة  وبالتالي یكون له الحق بمراجعتها 
  مقابلة مع الدكتور نشوان زكي . سواء  شاءت أم أبت باعتبار ان الزوجیة الزالت قائمة حكما

ادعاء الزوجة على زوجها بعد غیابه عن الموصل وذهابه الى حلب منذ شهرین وتركها - ١٣
 ابنته الصغیرة مریضة في حضانتها بال نفقة وال منفق شرعي فتطلب ان یقدر لها والبنتها وترك
  .نفقة

فقد ادعت  " م الى قضیة أخرى،١٩١١/ه١٣٢٩وتطرقت سجالت المحكمة الشرعیة لعام 
من سكنة محلة باب البیض دعوى على زوجها المدعى )خ.م بنت أ(المرأة الحرة البالغة العاقلة 

من سكان محلة المحمودین منذ شهرین غاب عن ) ع.ر بن(ًقائلة ان زوجي )  ع.ر بن(علیه
الموصل وذهب الى حلب وتركني وترك بنته الصغیرة مریضة في حضانتها بال نفقة وال منفق 
شرعي فاآلن اطلب ان یقدر لي ولبنته الصغیرة علیه  في غیابه نفقة بمعرفة الشرع الشریف هذه 

لرجال المسلمون الثقاة سید حسین بن سید ذنون من محلة المحمودین وحضر ا).م(إفادتي وطلبي 
وعلي بن إبراهیم بن جاسم من محلة خزرج واحمد بن خمیس من محلة المحمودین وبعد االستخبار 

من سكان محلة المحمودین غاب عن الموصل ) ع.ر بن(منهم اخبروا عن طریق الشهادة بان 
و بنته هذه الصغیرة مریضة التي عمرها ثالث سنین  ) م (وسافر الى حلب وترك زوجته المرقومة

اقل  بال نفقة وال منفق شرعي ولم یترك لها شیئا وهما محتاجات الى النفقة اشد االحتیاج وال یكفیها
من ستین قرشا في كل شهر  كما ان المرقوم  لیس لها القدرةعلى  إعطاء نفقة أكثر من ذلك  

  .)٣٨ (فالستون قرشا
ثیقة الى حالة مفادها ان الزوج ترك زوجته وابنته المریضة وعمرها ثالث سنوات وسافر وتشیر الو

 فطلبت الزوجة من المحكمة الشرعیة نفقة من ،الى حلب تاركا الزوجة واالبنة بدون معیل وال منفق
 زوجها، وأید هذا الطلب شهود ثقاة من سكان المحلة وقدرت المحكمة األم وابنتها بحاجة الى ستین

  .قرشا كل شهر وذلك الن الزوج هو اآلخر لیس له اإلمكانیة المادیة للدفع أكثر من ذلك المبلغ
 ان لم یترك ماال مطلقا ورفعت المرأة أمرها للقاضي وأرادت ان تقیم بینة على الزوج لیقضي بالنفقة 

ه قضاء على فقال أبو حنیفة وصاحباه ال یلتفت الى قولها وال یجیبها الى طلبها الن فی" علیه
ولكن " الغائب وقال زفر وأبو یوسف یجیبها الى طلبها فیسمع بینتها ویقض لها بالنفقة دون الزوج

حیث ان الغائب لم  یترك ماال أصال یأمر القاضي باالستدانة أي تأخذ ما تنفقه على نفسها من 
 ذلك الن فیه من غیرها ویكون دینا على الغائب یؤخذ منه متى ما حضر ان لم یودع ما یسقط عنه
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الضرر للمرأة وال ضرر فیه على الغائب الزوج الن لو حضر وصدقها في دعوى الزوجیة فقد 
   .)٣٩(أخذت حقها منه 

بتوكیل من الزوج على المدعى علیها الزوجة ) المحامي (ادعاء الوكیل المسجل الشرعي -١٤
طت منها الحضانة فاألب یطلب إال أنها تزوجت برجل أجنبي فسق)م(كانت حاضنة لبنتها الصغیرة 

  .من المدعى علیها بإسقاط الحضانة وتسلیم ابنته لحضن والدها
یى أفندي بن عبد الرحمن بن مال یح( )المحامي( ادعاء الوكیل المسجل الشرعي    

من سكان محلة الشیخ محمد  )أفندي.أفندي بن أ.أ(من سكان محلة خزرج عن المدعي ) مصطفى
من سكنة  )ق.بنت م بن ع. ز(ٕ وكالته جلب واحضار المدعى علیها  في الموصل وطلب بحسب

باب لكش في الموصل ألجل المحاكمة معها في الخصوص األتي ذكره فبلغ إلیها بطلبه ورقة 
م على حسب األصول فهمت فیها یلزم ١٩١٦/ه١٣٣٤ أیلول سنة ٩ في ٢٢دعوتیة في نمرة

ها في الیوم المعین تسمع الدعوى والبینة في حضورها الى محكمة الشرع أو إرسال وكیل من طرف
غیابها فلم تحضر بنفسها ولم ترسل وكیال من طرفها في الیوم المعین  فطلبت الوكیل المرقوم مال 
یحیى أفندي برؤیة الدعوى علیها في غیابها وادعى الوكیل المرقوم مال یحیى أفندي علیها في 

في الشهر األول من شهر رجب ) ق.بنت م بن ع. ز(غیابها  قائال ان المدعى علیها المرقومة 
وطلبت تقدیر نفقة )أفندي.أفندي بن أ.أ(م قد ادعت على موكلي المذكور ١٩١٧/ه١٣٣٥الغرلسنة

كانت یومئذ حاضنة ) أفندي.أفندي بن أ.أ(المتولدة منها وعلى فراش موكلي ) م(لبنتها الصغیرة 
غرشا بموجب )١٣٥(ف الشرع لنفقة بنته الصغیرةوقدر علیه من طر) م(لبنتها الصغیرة المرقومة 

ومسجلة في سجل ومنمرة في ١٣٣٥حجة شرعیة مؤرخة في الیوم الحادي من شهر رجب 
) م(برجل أجنبي سقطت البنت المرقومة ) ز(ومنذ قد تزوجت المدعى علیها المرقومة ٠)١٠٨(نمرة

. أفندي بن.أ(المومى من حضانتها ولم یبق لها حق في الحضانة وأالن بحسب وكالتي عن 
الى موكل )م(في غیابها بتسلیم البنت ) ز(قطع النفقة المقدرة المذكورة وتنبیهه المرقومة) أفندي.أ

لینفق علیها ویقوم بتربیتها مع ضمان مصرف المحكمة في ) أفندي.أفندي بن أ.أ(أبیها المومى إلیه 
  . )٤٠(م١٩١٨/ ه١٣٣٦ ذي الحجة ٢٦

على )المحامي(ألحوال الشخصیة توكیل الزوج الوكیل المسجل الشرعي من الوثائق ذات الصلة با
زوجته المدعى علیها والمطلقة منه إذ كانت حاضنة البنته الصغیرة، إال ان الزوجة المطلقة تزوجت 

 فاألب یطلب من المحكمة بتسلیم ابنته إلیه وردها الى ،برجل أجنبي  وبذلك تسقط الحاضنة عنها
لفقهاء بان األم متى ما تزوجت بأجنبي عن المحضون سقطت حضانتها ذهب جمهور ا.حضانته
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عن ولدها المحضون ولكن إذا ما تزوجت بإحدى المحارم المحضون كعمه مثال ال تسقط حضانتها 
وذلك .عنه الن عمه یكن  له الحب واالحترام  كأبیه أما األجنبي الغریب عنه یكن له البغضاء

ان ( صلى اهللا علیه وسلم بان امرأة جاءت الى رسول اهللا قائلة استنادا لما روي عن رسول محمد
ولدي هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان أباه قد طلقني ویرید ان ینتزع 

  . )٤١( "أنت أحق به  ما لم تنكحي"ولدي مني فماذا تقول أجاب الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم 
:  
 تعد ،من خالل الدراسة ان الحضانة والنفقة  في الموصل منذ أواخر العهد العثماني یتضح       

ًمصدرا مهما لدراسة التاریخ االجتماعي في أواخر العهد العثماني ًوتعطي تصورا واضحا عن . ً ً
حیث أفصحت هذه القضایا عن مدى . طبیعة الحیاة االجتماعیة في فترة العهد العثماني األخیر

لقضایا من دعاوي ومرافعات قد رفعت إلى المحكمة الشرعیة وأهمیتها وانعكاساتها على جدیة تلك ا
الحیاة االجتماعیة ولكن المالحظ ان العهد العثماني قد تناول موضوع الحضانة بشكل مقتضب ال 
ٕیتناسب وأهمیته العملیة  في الجانب االجتماعي  خاصة وانهم  لم یتطرقوا الى موضوع أولویة 

ن بالنسبة الى الولد المحضون الن الفقهاء المسلمین ومشرعي القانون متفقین على األم الحاضنی
  .أحق بحضانة والدها الصغیر

 
دار ،مجــد الــدین محمــد یعقــوب،معجم القــاموس المحــیط الفیــروز أبــادي رتبــه ودققــه خلیــل مــأمون شــیحا )١(

قــــه المیــــسر فــــي العبــــادات ؛احمــــد عیــــسى عاشــــور، الف٢٢٩، ص )٢٠٠٨،بیــــروت(،٣ ط،المعرفــــة
  . ٣٣٢-٣٣١، ص ص)١٩٨٦تونس، (والمعامالت، 

ــي داؤد، األحـــــوال الشخـــــصیة فقــــه األحـــــوال الشخـــــصیة المقــــارن شـــــرح األحـــــوال  )٢( داؤد احمــــد محمـــــد علــ
ٕالشخــصیة  لــوائح فــي مواضــیعها المتنوعــة واجــراءات ســیر المحــاكم الــشرعیة والمرافعــات والــدفوع  حتــى 

ـــــــالحكم والقـــــــرارات ـــــــصلها ب ـــــــضائیة واالســـــــتنافیة والقـــــــوانین، طف ـــــــة للطباعـــــــة ٤-٣، ج ١ الق ، دار الثقاف
ـــد المجیـــد محمـــد حمـــودي الجبـــوري:  للمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر.١١ص ،)٢٠٠٩عمـــان،(والنـــشر،  ســـلطة ، عب

ــــــة، رســــــالة ماجــــــستیر، ــــــاره دراســــــة مقارن ــــــزواج وآث ــــــي ال ــــــة ف ــــــشورة( القاضــــــي التقدیری ــــــر من ، كلیــــــة )غی
 .١٥٢ ص ،)٢٠١٠ ،جامعة الموصل(،الحقوق

ـــشار وســـعدي أبـــو حبیب )٣( ـــه المست ـــدم ل ـــانون األحـــوال الشخـــصیة، ج،أدیـــب اســـتانبولي ق  ،١المرشـــد فـــي ق
؛فلــیح محمـد العبــد اهللا، المجـالس الــشرعیة والمبـادئ القــضائیة ٥٢٢، ص )١٩٩٧مـصر،(،الطبعـة الثالثــة

 ،ارات االســـــتنافیةدراســـــة عملیـــــة إلجـــــراء التقاضـــــي  فـــــي الـــــدعاوي الـــــشرعیة مؤیـــــدة بـــــأهم واحـــــدث القـــــر
  .٣٦، ص )٢٠٠٩ ،عمان(،، دار الثقافة١ط،٢مجلد
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  .٢٣٣سورة البقرة  اآلیة ،القرآن الكریم )٤(
نـــدوة اثـــر " الحـــضانة والمقـــصد الـــشرعي منهـــا"؛ محمـــود حامـــد عثمـــان .١١داؤد، المـــصدر الـــسابق،ص  )٥(

الرابطــة بالتعــاون مــع متغیــرات  العــصر فــي أحكــام الحــضانة التــي ینظمهــا  المجتمــع الفقهــي اإلســالمي ب
 للمزیـد مـن   مـن التفاصـیل،م١٩١٧/ه١٤٣٦كلیة الشریعة والدراسـات اإلسـالمیة بجامعـة ام القـرى عـام 

 بحضانة الصغیر ینظر وحول أحقیة األم التفاصیل

:Determinants of Child Custody Arrangements at Divorce Authors: Greer Litton 
Fox --- Robert F. Kelly  
Journal: Journal of Marriage and Family ISSN: 00222445 Year: 1995 Volume: 
57Issue: 3 Pages: 693-708 Provider: JSTOR DOI: 10.2307/353924. 
Custody Alternatives: Defining the Best Interests of the Children , Author: Mary 
Ann Watson  
Journal: Family Relations ISSN: 01976664 Year: 1981 Volume: 30 Issue: 3Pages: 
474- 
479 Provider: JSTOR DOI: 10.2307/584045. 

 org.ivsl.www: بة االفتراضیة العلمیة العراقیة على الموقع االلكتروني بحث منشور على موقع المكت

ـــــــوف )٦( ـــــــویس معل ـــــــي اللغـــــــة،ل ـــــــروت، (، دار المـــــــشرق،)٣٥( الطبعـــــــة ، المنجـــــــد ف  .٢٢٨ ص،)١٩٩٨بی
افعي رحمـه مصطفى البغا وعلي التـشریحي، الفقـه المنهجـي علـى مـذهب اإلمـام الـش.مصطفى الخن و.؛

 دار أحـسان ، الوقـف والوصـیة والفـرائض،أحكام األسرة وملحقاتها األحوال الشخـصیة ،الملحق الثاني،اهللا
  . ١٦١للنشر والتوزیع، ص

 ،بیـروت(،منـشورات ألجلبـي الحقوقیـة،رمضان علي الـسید الـشرنباصي، جـابر عبـد الهـادي سـالم الشافعي )٧(
  .٦١٣،ص )٢٠٠٨

 المــــصدر الــــسابق، ،؛داؤد٩٢؛ داؤد، المـــصدر الــــسابق،ص ١٦١ابق،ص الخـــن وآخرون،المــــصدر الــــس )٨(
  .٩٢ص 

ـــــــسلطان محمـــــــود الثـــــــاني )المحمـــــــودي(یـــــــسمى ب: القـــــــرش )٩( ـــــــى ال ویجمـــــــع ) م١٨٣٩-١٨٠٨(نـــــــسبة إل
الـرائج یعـادل تـسع محامیـد  ففـي هـذه الـسنة تعـین الـسعر النقـدین فـي )الرومـي(وان القرش ) محامید(على
 بـارة والقــرش ٤٠لمــا یـساوي ) الـصاغ(ویـسمى القــرش لـصحیح ،رشوعـرف فـي العــراق بقـرش وغ...حجـة

والقـرش األحمـر مـن ذهـب . بـارات وهـو المتلیك،وشـاع بالدولـة باعتبـاره نقـدا أجنبیـا١٠الرائج  لمـا یـساوي 
تـاریخ النقـود العراقیـة لمـا بعـد العهـود العباسـیة ،والقرش مجردا عن الوصـف یـراد بـه النقـد ؛عبـاس العزاوي

ـــــــــــــــع شـــــــــــــــركة التجـــــــــــــــارة والطباعـــــــــــــــة ،م١٩١٧-هــــــــــــــــ ١٣٣٥/م ١٢٥٨هــــــــــــــــ٦٥٦مـــــــــــــــن ســـــــــــــــنة   طب
  .١٤٧،ص )١٩٥٨بغداد،(الصالحیة،

  .٦١٣الشرنباصي،المصدر السابق  )١٠(
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نــومرو ،١٨٩٤/ه١٣١٢وســنرمز لهــا بــالرمز س م ش لعــام ، ســجل المحكمــة الــشرعیة فــي الموصل )١١(
١٨٠.  

  .١٠٠ المصدر السابق،ص ،داؤد )١٢(
 الفرقـة بـین الـزوجین نظیـر مـال تدفعـه الزوجـة لزوجهـا سـواء كانـت هـو:الخلـع -الخلع بلفظ الطـالق  )١٣(

التطلیـــق بـــإرادة الـــزوجین لقـــاء " ومـــا فـــي معنـــاه أو كانـــت بلفـــظ الطـــالق وعرفـــه القـــانون بأنـــه بلفـــظ الخلـــع
ـــة احمـــد العقیلـــي"عـــوض تبذلـــه الزوجـــة بلفـــظ الخلـــع أو الطـــالق  الـــزواج والطـــالق فـــي الـــشریعة ،، خلیف

  . ٢١٨ص ص ،)١٩٩٠،بنغازي( ،اإلسالمیة
  .١١٩ص  ١٥٨، نومرو )م١٩٠٢/ه١٣٢٣(لعام . ش.م.س )١٤(
  .٣٧٩ص ،االستانبولي، المصدر السابق )١٥(
  ..١٣، ص ١٢نومرو . م.ش.م.س )١٦(
دار الـسالم للطباعـة والنـشر ،محمد بلتاجي، دراسات في األحوال الشخـصیة بحـوث فقهیـة موصـلة.د )١٧(

  .١٧٣، ص )دم، دت(،والتوزیع والترجمة
  .٢٠، ص ١٨، نومرو .م.ش.م.س )١٨(
  ،٧٣.م.ش. م.س )١٩(
،منـــــشورات مكتبــــــة ٢ ج ، شـــــرح األحكــــــام الـــــشرعیة فــــــي األحـــــوال الــــــشرعیة،محمـــــد زیـــــد االبیــــــاني )٢٠(

  .٤٠٣من ص ،)٢٨٤( انظر المادة. ٤٠٣، ص )ت/ د،بیروت،(النهضة،
  .٤٠٣من ص ،)٢٨٣(  انظر المادة،المصدر نفسه )٢١(
  .١٦٩،ص ٢٣٠، نومرو )١٩٠٣/ه ١٣٢٠( م،لعام .ش.م.س )٢٢(
  ١٠٠-٩٩ المصدر السابق، ص،االبیاني )٢٣(
  ).٤٠٨( انظر المادة. ١٠٠-٩٩المصدر نفسه ص )٢٤(
  .٥٩٩ص ،المصدر السابق،استانبولي )٢٥(
-١٨٣٩(عملـــــــة فـــــــضیة باســـــــم ألمجیـــــــدي نـــــــسبة إلـــــــى الـــــــسلطان عبـــــــد المجیـــــــد األول :المجیــــــدي )٢٦(

 قرشــا ونــصف مجیــدي وربــع ٢٠ الــذي یــساوي وكانــت ذات خمــس فئــات أیــضا وهــي ألمجیــدي)م١٨٦١
جامعــــــــة (٤المجلد ،موســــــــوعة الموصـــــــل الحـــــــضاریة،"النظـــــــام المـــــــالي"، خلیـــــــل علـــــــي مــــــــراد،مجیـــــــدي
  .٢٥١،ص)١٩٩٢،الموصل

  .٢٣٣، ص ١٧١  نومرو ،السجل لعام. م.ش.م.س )٢٧(
  .٢٧٧،ص١٩٨ نومرو ،م١٩٠٣/ه١٣٢٠السجل لعام .م.ش.م.س )٢٨(
  .٥٢٢ق،ص االستانبولي،المصدر الساب )٢٩(



  ر العهد العثماني من خالل سجالت المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ
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،الدرجـــة ١٩٦٥موالیـــد ،مقابلـــة شخـــصیة شخـــصیة للباحثـــة مـــع الـــدكتور نـــشوان زكـــي ســـلیمان الحلیم )٣٠(
تاریخ ،العلمیة أسـتاذ مساعد،التخـصص،قانون الخـاص،األحوال الشخـصیة،كلیة الحقـوق جامعـة الموصـل

  .  ١٧/٥/٢٠١٨المقابلة 
  .٢٩،ص ٣٧م، نومرو.ش.م.س )٣١(
  .١٢٦،ص ٨٤نومرو  .م،.ش.م.س )٣٢(
  .٣٧، ص ٢٩نومرو. م.ش.م.س )٣٣(
  .٩٧،ص ٤٨م، نومرو.ش.م.س )٣٤(
  . ٢٨داؤد، المصدر السابق، ص  )٣٥(
  .٣٧، ص٢٠ نومرو ،.م.ش.م.س )٣٦(
  .٩٧، ص٤٨ نومرو ،.م.ش.م.س )٣٧(
؛ مقابلــة شخــصیة للباحثــة مــع الــدكتور نــشوان زكــي ســلیمان ٦٣٢اســتانبولي، المــصدر الــسابق،ص )٣٨(

  .١٧/٥/٢٠١٨الحلیم بتاریخ 
  .٣٧،ص٢١ نومرو،م.ش.م.س. )٣٩(
  .٢٧٣ ص ، المصدر السابق،االبیاني )٤٠(
   .١٧٧، ص ٢٢ نمرة،م١٩١٨/ه١٣٣٦ السجل لعام ،جریدة الوكاالت )٤١(
  .١٤ ص ،المصدر السابق "،عثمان )٤٢(
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  تاریخ استالم البحث
٢٦/٩/٢٠١٨ 

  تاریخ قبول النشر
١٨/١١/٢٠١٨ 

 
 - ١٨٧٩ آذار ١٦(العقید السیر تاتو بینفیىوتو مارك سایكس هو البارون السادس 

نجلیزي، زار العدید من الدول حول العالم في قارات مختلفة، وقد كان رحالة ا) ١٩١٩شباط ١٦
) ١٩١٣- ١٨٩٩(ركز اهتمامه على الشرق األوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص خالل المدة 

وكدبلوماسي ارتبط اسمه باتفاقیة . ونشر تفاصیل رحالته في ثالثة كتب كما مبین في المقدمة
) ١٩١٦ كانون الثاني ٥وقعت في لندن في ( یت سیئة الص) Sykes-Picot( بیكو -سایكس

لغرض تقسیم الدولة العثمانیة ) ١٩١٨- ١٩١٤(التي كتبت أثناء اندالع الحرب العالمیة األولى 
وما یهمنا من سیرة مارك سایكس هو رحالته للشرق وكتب . على بریطانیا وفرنسا وروسیا وایطالیا

  . لقرى المتصلة بهارحالته المتعلقة بالموصل وضواحیها والمدن وا
s itineraries'Mosul through Mark Sykes  

Lect.Amer Bello Ismail 
Abstract: 
         Colonel Sir Tatton Benvenuto Mark Sykes, 6th Baronet (16 March 
1879 – 16 February 1919) was an English traveler, visited many countries 
around the world on variety of continents, and focused his attention on the 
Middle East in general and Iraq in particular during the period 1899-1913, 
and published details of his travels in three books. As a Diplomat, his name 
is associated with the notorious Sykes–Picot Agreement (Signed at London 
on 5 January 1916), drawn up while the war was in progress, regarding the 
partitioning of the Ottoman Empire by Britain, France ,Russia and Italy 
.What of considerable important in Sykes' lifetime are his journeys to the 
East and his itineraries regarding Mosul and its towns and villages. 

 
 
 

                                         
 مدرس، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل.  
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:  
 في لندن وكان االبن الوحید للسیر والبارون ١٨٧٩سنة ) Mark Sykes(ولد مارك سایكس       

 Jessica(، والسیدة جیسیكة كرستینة )Tatton Sykes 1826-1913(تاتون سایكس 
Christina( وبعد شهر من والدته جلب إلى سلیدمر ،ِ ُ)Sledmere ( في منطقة یورك)York .(

ومنذ طفولته كان سایكس یتطلع للشرق لمعرفة أسراره وخفایاه وبخاصة إلى أراضي الكتاب المقدس 
ّ، وسهل تحقیق تلك التطلعات )الواقعة تحت سیطرة الدولة العثمانیة آنذاك(في فلسطین والعراق 

ًي كان ثریا جدا ومحبا للسفر والرحالت، فأرسله في رحالت طویلة بصحبة قریبه لورد والده، الذ ً ً
ًكما كان سایكس محبا . )١(الذي كان من أبرز مرافقیه) Howard de Walden(وولدن دي هاوارد

لألدب واللغات، ویبدو أن تلك المحبة ناجمة عن شغف أمه باألدب، إذ كانت والدته تقرأ بأربع 
اسعة االطالع على األدب الفرنسي، فإهتم باألدب االنكلیزي واللغتین العربیة والفرنسیة، لغات، وو

 )٣( جوناثان سویفتو) Charles Dickens()٢(تشارلس دكنزوكان یقرأ لكتاب بارزین السیما 
)Jonathan Swift (وولیام شكسبیر)William Shakespeare.(  وكان له میول مسیحیة

 لعدة شهور، فرنسافي ) Monaco(لسادسة عشر من عمره إلى موناكو واضحة فقد توجه في ا
، و درس في )the the Italian Jesuits()٤(درس خاللها في مدرسة الیسوعیین االیطالیین

لمدة ) Jesus College(بروكسل في بلجیكا، ثم توجه إلى كامبردج ودرس في الكلیة الیسوعیة 
  .)٥(سنتین

، ومنذ )Edith Gorst(كس من اآلنسة ایدث كورست  تزوج سای١٩٠٣في خریف سنة 
ًذلك الحین كانت زوجته ورفیقه دربه، ما أمكن، وعندما یصعب علیها السفر السباب صحیة مثال 

 عند تعیینه ١٩٠٥كانت تشجعه وتحثه على مواصلة الرحالت، فاصطحبها معه إلى اسطنبول سنة 
ًملحقا فخریا للسیر نیكوالس اوكونور  ً)Nicholas O'Conor( وبعدها سفیرا، كما خدم فیما بعد ،ً

ثم برزت لدیه فكرة الترشح لعضویة البرلمان . فترة قصیرة في المكتب االیرلندي كسكرتیر خاص
إال أن المقاطعة رفضته، ثم ) Buckrose( عن مقاطعة بوكروس ١٩١٠البریطاني فرشح سنة 
 سنوات ركز خاللها على مهامه البرلمانیة، ً وانتخب عضوا لمدة ثالثة١٩١١رشح للمرة الثانیة سنة 

، إذ ركز سایكس في )وبرزت میوله الدینیة المعادیة لإلسالم والعالم اإلسالمي منذ تلك الفترة(
على شؤون اإلسالم في جمیع أنحاء العالم، ١٩١١خطابه األول في البرلمان في تشرین الثاني 

برلمان، وكانت قاعة البرلمان تمتلئ عندما وحصل على اثر ذلك الخطاب على مكانة كبیرة في ال
وفي الجانب العسكري كان سایكس عقیدا في الجیش البریطاني وأوكل إلیه . یرید سایكس أن یخطب

 the(تدریب میلیشیا للمشاركة في القتال في جنوب أفریقیا، فتجمعت كتیبته الغیر نظامیة اإلقلیمیة 
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Green Howards ( ًن تدریبه للجنود قاس ومجهد جدا، ولما ذهبت  وكا١٩١٤في الرابع من آب ٍ
  .)٦(ًكتیبته للقتال كانت خسائرها قلیلة جدا أذا ما قورنت بخسائر الوحدات العسكریة األخرى

 Horatio Herbert ()٧(ًوتمهیدا لعقد اتفاقیة سایكس بیكو المشئومة، أرسل لورد كتشنر
Kitchener ( ًالنظامي ومنح منصبا في األركان السیر سایكس في مهمة للجیش ١٩١٥في صیف

ُالعامة، كما أرسله للشرق في مهمة تحري خاصة وواسعة، وبعد عودته إلى لندن وتقدیم تقریره إلى 
ًترتیبا ) François Georges Picot ()٨(لورد كتشنر، أمر سایكس بأن یضع مع جورج بیكو

بحسب ) سم األقالیم العثمانیة السابقة لتقا(، )٩(للتعامل مع سوریا وبالد ما بین النهرین واألناضول
توقع نتائج الحرب العالمیة األولى، تلك الحرب التي كان الحلفاء فیها واثقین من النصر، وقد 
تفاوض على المعاهدة كل من بریطانیا العظمى وفرنسا وایطالیا وروسیا القیصریة، والطرفین 

دبلوماسي البریطاني الذي قضى بعض الوقت ال(البارزین الذین صاغا االتفاقیة هما مارك سایكس، 
المعاهدة األصلیة كانت ). الذي خدم كقنصل فرنسي في بیروت(وجورج بیكو، ) في الدولة العثمانیة

، إذ منحت فرنسا السیطرة ١٩١٦ كانون الثاني ٣ببساطة بین بریطانیا العظمى وفرنسا ووقعت في 
بیر من ما یعرف الیوم بجنوبي بتركیا، ونالت المباشرة على لبنان وساحل سوریا فضال عن قسم ك

فرنسا منطقة نفوذ معترف بها على أي دولة أو مجموعة دول ممكن أن تظهر في الداخل السوري 
أما بریطانیا فقد حصلت على السیطرة المباشرة على العراق والموانئ الفلسطینیة حیفا . بعد الحرب

ضع تحت إدارة دولیة، وسرعان ما تنبهت روسیا والمتبقي من فلسطین تقرر أن یو). Acre(وعكا
للمعاهدة وطالبت بحصة من المنطقة، فوافقت بریطانیا وفرنسا على إدخالها في االتفاق السري، 

وبعد .  عدلت االتفاقیة لمنح روسیا مناطق شاسعة في أرمینیا العثمانیة وكردستان١٩١٦وفي أیار 
بت ایطالیا أیضا بحصة من الغنائم، وإلرضاء ، طال١٩١٥التحاق ایطالیا بدول الحلفاء في 

مطالبها، وافقت الدول الثالث على احتالل ایطالیا للساحل التركي المطل على البحر األبیض 
في بحر ایجة، التي أخذتها ایطالیا من ) Dodecanese(المتوسط واالحتفاظ بجزر دوداكنیز 

  .)١٠(ا بشكل رسمي ودولي إال أنها لم تمنح الیطالی١٩١٢الدولة العثمانیة عام 
 د المعاهدة الـسریة ممـا تـسبب بغـضب، سرب البالشفة بنو١٩١٧وبعد الثورة الروسیة في    

فــي الــبالد العربیــة فــي الدولــة العثمانیــة، التــي دعمــت بریطانیــا فــي الحــرب فــي مقابــل وعــود بریطانیــة 
 وهــذا مــا یتعــارض مــع  بــدعم مــنح العــرب مملكــة مــستقلة،)١١(للعــرب وفــق مراســالت حــسین مكمــاهون

بنــود اتفاقیــة ســایكس بیكــو، وقــد أحرجــت بریطانیــا بالتوقیــت الغیــر مناســب لنــشر بنــود المعاهــدة مــن 
جانــب روســیا، وقــد نفــى الــضباط البریطــانیین علــى األرض لحلفــائهم العــرب الــسابقین وجــود مثــل هــذه 
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لمعاهــدة ســایكس  ســارت علــى الخطــوط العریــضة ١٩١٩المعاهــدة، ولكــن مفاوضــات مــؤتمر بــاریس 
 منحــــت االنتــــداب الفرنــــسي علــــى لبنــــان وســــوریا واالنتــــداب ١٩٢٠بیكــــو، ومعاهــــدة ســــان ریمــــو فــــي 

البریطـــاني علـــى فلـــسطین والعـــراق، والحـــدود التـــي رســـمت لهـــذه االنتـــدابات مماثلـــة تمامـــا لتلـــك التـــي 
بیكـــو ، وبموجـــب اتفاقیـــة ســـایكس )١٢( بیكـــو–رســـمت علـــى الخارطـــة للمنطقـــة وفـــق معاهـــدة ســـایكس 

أصـبحت الموصـل ضـمن نطـاق النفـوذ الفرنـسي، بینمـا أغلـب منـاطق بغـداد والبـصرة أصـبحت ضـمن 
مـن بنـات  وكان منح الموصـل إلـى فرنـسا. )١٣(نطاق النفوذ العربي، لیتم إدارته من جانب شریف مكة

الیم أفكار مارك سایكس، ألنه كان یرغب في إقامة منطقة فرنسیة عازلة في الـشرق األوسـط بـین األقـ
  .)١٥(، بینما أخذت بریطانیا كركوك والمنطقة إلى الجنوب الغربي منها)١٤(الروسیة والبریطانیة

وخالل حیاة سایكس قام بالكثیر من الرحالت شملت قارات وبلدان عدة، الن والده  كان یؤمن      
ت عبر أن رئتي إبنه ینبغي أن ال تتعرض لفصول الشتاء االنكلیزیة، واصطحبه معه في رحال

وخالل المدة . )١٦(قارات أوربا وآسیا وأفریقیا وأمریكا في ثمانینیات وتسعینیات القرن التاسع عشر
 كان تركیز سایكس على الشرق األوسط وقد نشر تفاصیل تلك الرحالت في ثالثة ١٩١٣- ١٨٩٩

  :كتب وهي
 من خالل خمسة مقاطعات تركیة" كتاب)" Through Five Turkish Provinces ( وطبعه

صفحة، وكان سبب الرحلة الذي قدمه مارك هو البحث ) ١٤٩(، ویتكون من ١٩٠٠في لندن سنة 
َ تعرف على منطقة حوران ١٨٩٨العلمي، ألنه في عام  َ)Hauran ( وبدأت أبحاثه بأن أخذ إجازة

في جامعة كامبردج في ) Jesus College(ربیعیة من السلطات في كلیته أي الكلیة الیسوعیة 
، وغادر انكلترا لغرض قضاء ثالثة أو أربعة أشهر في الصحراء السوریة، ولكنه ما أن ١٨٩٩نة س

وصل للمنطقة وجد نفسه غیر قادر على الحصول على الرخصة الالزمة للدخول للمنطقة ألسباب 
حلب لم یفصح عنها، ولالستفادة من اإلجازة قرر الذهاب إلى بالد یعتبرها جدیدة بالنسبة إلیه، فزار 

) Erivan(وایرفان ) Ararat(وبغداد والموصل ووان ورجع إلى بالده عن طریق جبل أرارات 
 الن الرحالة منذ بدایة كانون األول ١٩٠٠، وتأخر نشر الرحلة إلى سنة )Batoum(وباطوم 

  .)١٧(ثم في جنوب أفریقیا) Aldershot(الماضي كان مع كتیبة میلیشیا في الدرشوت 
:سجل رحلة إلى عشرة مقاطعات أسیویة تركیة:  اإلسالمدار: "كتاب) "Dar-Ul-Islam :A 

Record of a Journey Through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey ( وقد
 وعدد ١٩٠٤، وطبع في لندن سنة )E. G. Browne(براون . جي. قدم للكتاب البروفیسور إي

ً وهي رحلة إلى الدولة العثمانیة حصرا وبدأها ١٩٠٢صفحة، وقام بالرحلة سنة ) ٢٩٤(صفحاته 



  عامر بلو اسماعیل. م

  >>  
  

)٦٩( 

 

) تدمر وحمص وحماه وحلب وطوروس والجزیرة وغیرها(من بیروت وشملت مدن سوریا كل من 
ثم إلى الشرناق في ) مدن عقرة والموصل وكركوك والسلیمانیة وشرق كردستان(وفي العراق إلى 

تقاد الشدید من بلده وهذا ما وضحه الرحالة في ویبدو أن الرحلة نالت عدم الرضى واالن. تركیا حالیا
ُإنني لم أقدم اعتذار على هذا الكتاب، واذا كنت مدان باعتذار، وجریمتي :" بدایة رحلته إذ یقول ٕ

ًفادحة جدا لدرجة إنني استحق عدم الغفران ألني أضفت غالونا آخر إلى ذلك المحیط الممیت  ً
ًواذا كان الكتاب ردیئا . یشتمل على كتب رحالت ردیئةوالكئیب والمحزن والممل من األدب، الذي  ٕ

ًوممال، فحینها دعه یرقد، فهو سیغرق ببطء في غضون سنوات، بضغط من الوزن الساحق من 
  .)١٨("إخوته الیافعین، إلى النسیان

 'The Caliphs" (مختصر تاریخ اإلمبراطوریة التركیة: آخر میراث للخلفاء" كتاب: ًثالثا
Last Heritage : A Short History of the Turkish Empire ( وفي هذا الكتاب قدم

على التوالي ١٩١٣ و١٩١٠ و ١٩٠٧ و ١٩٠٦سایكس معلومات لعدة رحالت قام بها في األعوام 
، وجوزیف فنج )خادمه االنكلیزي(برفقة یعقوب العرب النصراني الالتیني من القدس، واألخیر 

)Joseph Finch (ي ودیمتري الیونان)وخمس سوریین أصحاب بغال، وقد بدأ ) طباخ للرحلة
  .)١٩(١٩١٣ واستمر بالرحالت إلى سنة ١٩٠٦رحلته من حلب سنة 

وبعد خمس سنوات من آخر رحلة قام بها سایكس وافاه األجل بسبب إصابته باألنفلونزا      
  .)٢٠(١٩١٩ شباط١٦االسبانیة في باریس وكانت وفاته متزامنة مع مشاركته في مؤتمر باریس في 

قام الرحالة االنكلیزي مارك سایكس بعدد من الرحالت كما ذكرنا في النبذة المقتضبة التي      
قدمناها عن حیاته والتي شملت عدة بلدان وقارات، وفي بحثنا هذا سوف نركز على رحالته التي 

وعلى . ما إلى ذلكوصل فیها إلى مدینة الموصل وتوابعها اإلداریة كتلعفر وسنجار والشیخان و
الرغم من ورود معلومات تاریخیة ال بأس بها في هذه الرحالت، فإن الرحالة إتبع أسلوب أدبي في 
ًوصف الموصل وتوابعها، وسكانها، وصفا إتسم بالسلبیة إلى حد كبیر وفي أحیان كثیرة، فجاءت 

لیدهم، وهذا ناجم طبعا عن مذكراته ملیئة بالشتم والسب للموصل ولتوابعها ولسكانها وعاداتهم وتقا
مواقفه المسبقة من المسلمین والدین اإلسالمي وكل ما هو شرقي، لتربیته الدینیة النصرانیة وحقده 
األعمى الذي كلله باتفاقیة سایكس بیكو سیئة الصیت والتي قسمت الشرق األوسط العربي 

ٕة واضعافها ونهب ثرواتها ونقل واإلسالمي بین الدول االستعماریة آنذاك من أجل تفتیت هذه المنطق
ّأثارها إلى متاحف أوربا، والدلیل على كراهیته وتحامله على أهل الموصل بینه الرحالة البریطاني 

أي ) Mosul and its Minorities(في كتابه ) Harry Charles Luck ()٢١(هاري تشارلس لوك
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 وفي موضع آخر من كتابه "كان مارك سایكس یمقت الموصل:"إذ یقول ) الموصل وأقلیاتها(
ُویبدو واضحا وجلیا أن مارك سایكس كان یعد سكان الموصل المسلمین بعین متحیزة على :"یقول ً ً

  .)٢٢("نحو غیر مالئم
 

مدینة الموصل هي الیوم مركز محافظة نینوى وثاني اكبر مدینة في العراق، وتقع شمال 
ً التي جعلت مدینة الموصل مقصدا للكثیر من الرحالة غرب العراق، هناك الكثیر من الممیزات

األجانب، منها احتوائها على الكثیر من الكنوز األثریة والدینیة أو كونها نقطة مفصلیة ضمن خط 
ًرحلة ألنها تربط مناطق مختلفة، ما جعلها وجهة ومقصدا للرحالة والدبلوماسي البریطاني مارك 

 وقد وصف خط ١٩١٣ والى سنة ١٨٩٩ ابتداء من سنة سایكس، فشد الرحال إلیها غیر مرة
الرحلة بالتفصیل، وأول األمور التي لفتت انتباه سایكس عند اقترابه من المدینة الموصل هو 

] الجسر الحجري:"[ الذي أدهشة من حیث البنیة والتركیب ومهارة البناء فكتب عنه قائال)٢٣(الجسر
س خلل أو عیب في الجسر أال وهو أن الجسر ناقص ألنه ، كما وجد سایك"فهو نموذج رائع للمهارة

ال یعبر النهر، فالمهندس بدأ ببناء حوالي مئة وسبعون یاردة ] الجسر"[ :ال یربط ضفتي النهر بقوله
ثم " منه من جهة الضفة، وذلك ببنائه أربع وعشرین دعامة جسر، وعند الدعامة األخیرة یأتي الماء

ثم بعد دراسة مستفیضة فكر :" شكلة عدم ربطه الضفتین بقولهوضح كیف تغلب المهندس على م
التي ربطها مع بعضها ] أي مكمل للجسر الحجري الناقص[المهندس بان یبني جسر من القوارب 

  .)٢٤("، ومن ثم ربط القوارب بالجسر الحجري]بسالسل حدیدیة[
ّ إال أن سایكس شاهد عند الجسر وجود بعض الشحاذین والمجذوم       ّین وبائعي الحلوى وعدها ّ

" أصبح ملتقى ممتاز للشحاذین والمجذومین وبائعي الحلوى المتجولین] الجسر[فانه :" مثلبة إذ یقول
وهو بهذا، على ما یبدو، قد عمم حاالت فردیة من الشحاذین والمجذومین وبائعي الحلوى قد 

  .)٢٥(شاهدها قرب الجسر
ذ منزال فیها، لم یفصح عن مكانه بالتحدید، وبقى فیها وعندما دخل مارك إلى المدینة اتخ      

إلى زاخو وخالل مدة إقامته بالموصل الحظ مارك أن فیها ١٨٩٩ آذار ١٦خمسة أیام وغادرها یوم 
أي [اضطرابات كثیرة وعدم استقرار، وأعطى أمثلة على هذا االضطراب مثل وفات والیها األخیر 

ل ستة شهور من وصول سایكس ولم یتم تعیین خلف له،  قب)٢٦(]١٨٩٩ابو بكر حازم باشا سنة 
كما أشار سایكس إلى أن مقر والي الموصل وسلطاته بعیدة عن مقر الحكومة التركیة في 
اسطنبول، كما أن سلطة الوالي هي األضعف من أي جزء آخر من تركیا، وقد استغرب سایكس 

 ویضیف أن )٢٧(" یصدق، ولكن األمر هكذاویبدو انه أمر ال" :ًمن ذلك ولم یجد تفسیرا لذلك بقوله
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اخو عزت،  ،)١٩٠٨-١٩٠٥(الموصل لما عاد إلیها للمرة الثانیة وجدها بید مصطفى باشا 
ولم یتمیز مصطفى باشا سوى انه مأل والیة الموصل بأقربائه، وابتز  سكرتیر السلطان العثماني،

ً، وكان هذا هدفا للسخریة األموال على نطاق واسع، ویسيء إدارة كل شأن یعهد به إلیه
ویعزو سایكس االضطراب إلى عدم وجود مسؤول لدیه سلطة إلطالق النار على . )٢٨(والكراهیة

ُالسراق، إذ علم إن ضابطي شرطة زجا في السجن ألنهما أطلقا النار على السراق دفاعا عن  ُ
 عن )٢٩(یاردة) ٥٠٠(النفس، كما ذكر أن عملیات السرقة كانت ترتكب في وضح النهار على بعد 

ًأسوار مدینة الموصل، وبعد الساعة السادسة مساءا تكون المدینة في حالة اضطراب، وال أحد 
 ١٩١٣-١٩٠٦ وفي رحالته األخیرة خالل المدة ،)٣٠(یغامر بالخروج من بیته بعد غیاب الشمس

یرة، ففي اللیل مدینة الموصل مدینة شر:" تكلم سایكس عن موضوع امن المدینة وعن السراق بقوله
ٍیتجول السراق دون خوف أو وجل من بیت إلى آخر دون أن یتعرض لهم احد، ووقت الراحة 

وان . )٣١("بسبب فرقعة المسدسات والصیاح الفوضوي للمتشاجرین] بالنسبة للسكان[ًوالظالم مرعبا 
تحامل واضح ًوصف سایكس للموصل بالشریرة استنادا إلى وجود بعض السراق أمر مبالغ فیه وفیه 

  .ضد الموصل وسكانها
كما لم یشاهد عالمات تدل على اتصال الموصل بأوربا من الناحیة الحضاریة، إذ یرى 

 وهذا یدل ،)٣٢(ًسایكس أن الموصل اقل اتصاال بالتأثیر األوربي من أي مدینة قد زارها في حیاته
 التطور والحداثة التي شهدتها بالطبع على مدى اإلهمال الذي كانت تعاني منه المدینة بالقیاس مع

أوربا في تلك المدة، والى جهل الرحالة بعالقات الموصل السیما التجاریة منها بأغلب دور أوربا 
  .آنذاك والمناطق المجاورة لها

وعن أسواق الموصل ذكر سایكس فقط أنها كانت ممتعة، ولم تكن تضاهي أسواق بغداد، 
األجنبي في الموصل، وأشار إلى أن فرنسا كان لها قنصلیة ثم تطرق لموضوع التمثیل الدبلوماسي 

). روسیا القیصریة) (Holy Russian()٣٤(، ومسؤول یمثل نفوذ روسیا المقدسة)٣٣(في الموصل
واندهش سایكس من موقف حكومته التي اعتقدت أن الموصل من األفضل أن تمثل بوكیل 

ًم سایكس، وذكر أن رجال نبیال یدعى نمرود قنصلي، على الرغم من األهمیة الكبیرة لها كما یزع ً
 یشغل منصب وكیل قنصلي لبریطانیا في الموصل، وهو مسیحي من أبناء الموصل ال )٣٥(رسام

یجید اللغة االنجلیزیة وال یتكلم بها، بل ملم قلیال بالفرنسیة، وهو الوحید الحامي لعدد من رعایا 
ًندهشا شائعات في الموصل تروج لفكرة أن عم وسمع سایكس م. بریطانیا من الهنود في الموصل

  .)٣٦(!نمرود رسام أرسله االنكلیز لیحافظ على أطالل نینوى
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 وقبل دخول مدینة ١٩٠٢ًوفي رحالته التي قام بها بعد ثالث سنوات وتحدیدا سنة 
الموصل علق سایكس على سكان مدینة الموصل بأسلوب ینقصه التهذیب والموضوعیة وفیه كثیر 

والسكان في الحقیقة متفاخرین، وشدیدي التعصب، ومغرورین، أي أفراد القبیلة :" ًعمیم قائالمن الت
وهم طلیقي اللسان وماكرین وسریعي . العربیة بالمدینة حالهم حال سكان دمشق وحمص وحماة

أتعس صور یمكن للمرء أن یراها في ] أي سایكس[الهیاج واالنفعال وجبناء، وهم یقدمون لي 
ُوهم كسالى وال أمل في تحسنهم، وشریرین طالما ابدأنهم الضعیفة تسمح :" ثم یضیف قائال". الشرق

في ] أي علیهم[طالما ال خطر ] الدیني[بذلك، وهم مستعدون للشغب والذبح من أجل التطرف 
متغطرس بل خسیس، ومستعد للصراخ على أي أجنبي بكلمة كافر ] فالموصلي:" [ثم یستطرد". ذلك

وبمظهر فالسفة، فهم یحزنون ) mudlarks(ن یستدیر رأسه، وهم بعقول التافهین ویهرب قبل أ
ثم یقوم سایكس بإجراء مقارنة بین سكان الموصل في عصره وأجدادهم على ". ویقرفون المراقب

هذه الكائنات المزریة هم أحفاد العرب، الذین ! ماذا حدث هنا حقا:" سبیل التهكم واالستهزاء بالقول
ائهم حكموا إمبراطوریة، بالرغم من أن تاریخها لم یدون بعد، هي واحدة من في ظل خلف

ًاإلمبراطوریات األكثر مجدا في العالم، وأدبهم كان األنبل، وعلمهم كان األكثر تقدما، وفالسفتهم  ً
، بل  ٍكانوا األرقى في عصرهم، مع هذا فاني اعتقد أن هذا السقوط لیس بسبب انحطاط عرق بال

  .)٣٧("بیئة والقذارة والتباهي المتغطرس الذي هو اآلن غیر معقولبتأثیر ال
كما أشار سایكس إلى موقف سكان الموصل المتمدنین نسبیا في وقته وبین سكان القرى   

مرضى منذ سنوات من سوء المعیشة، وازدراء القرویین، كما هو ] فسكان الموصل"[ :واألتراك قائال
المقرف الواهن للفالح القوي البنیة، فهو ) د أبناء أفقر أحیاء لندناح(الحال مع االزدراء الكوكني 

 المتفوقین علیهم بشكل ال - قادر على االستشهاد بالشعر في المحادثة، ویكره األتراك] ابن الموصل[
ویبدو أن تركیز سایكس على كراهیة أهل الموصل لألتراك هو . )٣٨( ككراهیة البرابرة- یمكن قیاسه
  .د ألخذ الموصل من األتراك مستقبال وهذا ما حدث بالفعلبمثابة التمهی

كما أشار سایكس إلى التعلیم وفاعلیته في تغییر بنیة المجتمع الموصلي، وانه السبیل 
من أن ] أهل الموصل[وعندما یأتي التعلیم الحدیث، سوف ینقذهم :" الوحید للتغییر المرتقب بقوله

ًویبدو أن سایكس لم یكن ملما بعدد المدارس . )٣٩(" بائسیصبحوا ذوي طابع أوربي بأسلوب الشرقي
الحدیثة في الموصل آنذاك والتي بدأت تظهر في بنهایة القرن التاسع واستمرت في التوسع 

  .)٤٠(واالزدیاد فیما بعد
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ومن الغریب أن سایكس عثر في الموصل على عدد من مجلة بریطانیة أسبوعیة للشؤون 
، وهذا یثبت وجود اتصال ثقافي بسیط )أي المتفرج) (Spectatorر سبیكتیت(المعاصرة،  تدعى 

من دواعي سروري أنني :" للغایة بین الموصل وبریطانیا، وعن ذلك العدد كتب سایكس قائال
  .)٤١(التقطت مجلة السبیكتیتر في الموصل، وقرأتها من الغالف إلى الغالف بما في ذلك اإلعالنات

 قام سایكس بزیارة الموصل سنة ١٨٩٩ألولى للموصل سنة وبعد ثماني سنوات من رحلته ا
 وخالل ١٩٠١٣ و ١٩١٠ و ١٩٠٨ و ١٩٠٧ و ١٩٠٦ ثم لحقها بزیارات للسنوات ١٩٠٢

أشار سایكس إلى عدم حدوث تطور وتحسن ملحوظ في ) ١٩١٣- ١٩٠٦(الزیارات األخیرة 
ل الموصل بأشنع ًأوضاع الموصل العامة عما شاهده سابقا بل العكس صحیح وأخذ بوصف أه

في الموصل وجدت نفس عش الفساد والرذیلة والفوضى والمرض كما :" األوصاف وأقبحها بقوله
ًكنت اعرفها دائما، في ثماني سنوات لم تحقق تقدما ملموسا وال تحسن، إذ كانت ذات یوم مدینة  ً

خاطئة، والمغالطات ً وهنا أیضا یلجأ سایكس إلى التعمیمات ال.)٤٢("عظیمة أكثر مما هي علیه اآلن
  .التي یرید بها النیل من سمعة مدینة الموصل وسكانها

ومن ناحیة العمران فیرى سایكس عدم وجود سبب لألسى والحزن على الناحیة العمرانیة في 
الموصل، وانه، وبحسب زعمه، لیس من الصعب فهم عدم وجود فن وال صناعة ازدهرت في 

البیوت الجدیدة متداعیة وهي غیر صحیة :" اسع عشر بقولهالموصل في القرنین الثامن عشر والت
وكریهة الرائحة كالسابقة، والبیوت القدیمة قبیحة ومملة وبغیضة كالجدیدة، والسماء المشرقة لم 

، فأزقتها العمیاء ضیقة وتنبعث )الجص(تعطي ساحریه لهذه المدینة المبنیة من الطین والمالط 
شرق لندن، وجوامعها ) Whitechapel(كمثل مقاطعة وایتجابل منها رائحة كریهة، وغیر جمیلة 

، ویبدو أن سایكس یتجاهل أن الموصل كانت )٤٣("تفتقر إلى القیمة المعماریة كمحطات القطارات
لها تجارة رائجة لما ینتجه سكانها من قماش الموسلین والبسط والسجاد واألواني المصنوعة من 

، )٤٤(ُالم من صوف وقطن وحریر وعفص وسجاد وبسط وغیرهاالنحاس أو البراص وما تصدره للع
أن ضواحي الموصل القذرة كما تناسى جمال مساجدها وجوامعها ودقة نقوشها المعماریة، وأضاف 

  .)٤٦(ًوالمدینة الحالیة مكتظة جدا وبناء المساكن رخیص جدا ،)٤٥(أصبحت اصغر من السابق
 سایكس أن الناس في الموصل ربما بسببوعن سبب قبول السكان لمستوى معیشتهم یرى 

إن الناس یتحدثون عن أن الزراعة :" ُالعزلة كانوا راضین عن مستوى التحسن في الموصل بقوله
في تزاید مستمر، وانھ على الرغم من الغارات وموجات الجراد واالفتقار لوسائط النقل، فإن 

) ١٥٠(ز أن هناك صافي زیادة  واخبرني تاجر باراألمور أفضل قلیال من بضع سنوات مضت،
وهذا النص یبین أن رأي سایكس حول عزلة السكان وتدهور مستواهم المعیشي . )٤٧(قریة في الوالیة
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واالقتصادي یتعارض مع آراء السكان وواقع حال الموصل المتمثل في سعة عالقاتها التجاریة 
  .ًإقلیمیا ودولیا

یبدو انه ركز على المناطق التي یكثر فیها وعن نظافة المدینة تكلم سایكس بتفصیل ممل و
وشوارعها مملوءة إلى الكاحل بأحشاء الحیوانات وفضالتها، وقنوات تصریف :" القصابین بقوله

المیاه على جوانب الشوارع تجري وفیها یجري ببطء دم متجمد وأصباغ كریهة الرائحة في میاه 
، ]معروض للبیع[اللحم المعفن المعلق في الهواءملونة، كریهة النظر إلیها وكریهة الرائحة، ورائحة 

وأكداس من الروث، وقرون الذبائح، وحوافرها مرمیة في أزقة قذرة، بینما هنا وهناك جثث منتفخة 
، وربما یكون الرحال "ًللبهائم والمریضة یلقیها القصابین جانبا، فتكون أذى باتجاه شروق الشمس

ابین والى یومنا هذا یتبعون تلك السلوكیات والممارسات ًمصیبا في معظم هذه األوصاف الن القص
كما تحدث سایكس عن منطقة معینة في مدینة الموصل سماها منطقة . لضعف الرقابة الصحیة

ًولم یقل المدینة، ووصف السكن فیها وصفا مفصال بقوله ْ ُ ویبدو .... والبیوت ملطخة بكتل القذارة:" َ
سكن هذه المنطقة المقرفة، فالرجال والنساء واألطفال یسكنون انه أمر ال یصدق، فهنالك عائالت ت

هذه األوكار الوسخة لیس بسبب الفقر أو االفتقار إلى سكن أفضل، بل بسبب البطالة المطلقة 
المنطقة [سعت مرتین إللغاء هذا الوكر ] السلطات الحاكمة في الموصل[والالمباالة، والحكومة 

بئة، ولكن في كل مرة تثیر المحاولة أعمال شغب كما تحدث عن رجال التافه للقذارة واألو] المقرفة
بینما الرجال العراة ینتقلون بسرعة :" عراة یمشون في شوارع المدینة وال نعلم من یقصد بهم بقوله

ُذهابا وایابا عند أعمالهم المضرة الذین یعملون في الحمامات ) الدالكلین(وربما یقصد بهم . )٤٨("ٕ
كما یسمیها أهل الموصل، وربما لخروج ) الفوطة( یسترون نصف أجسامهم بالقماش الشعبیة الذین

  .ما أو أكثر في الشارع لقضاء حاجة ما لفت انتباه واهتمام سایكس) مدلك(
وخالل أقامه سایكس في الموصل سمع شائعات كثیرة ومختلفة ومتضاربة وتدل على أهل 

ولهم بعكس قوله السابق، ومن تلك الشائعات أن الموصل على اتصال بغیرهم ویعلمون ما یدور ح
بریطانیا شنت حرب ضد دولة ما، وان ملك بریطانیا كان في اسطنبول سواء كان ضیفا لدى 
ًالسلطان أو سجینا امرأ غیر واضح، وامبراطور ألمانیا قد أصبح مسلما، وشیخ الكویت قد قتل رجل  ًٕ ٍ

، )Sautchbulak(عن استیالء األتراك على انجلیزي، وابن رشید كان في تحالف مع الفرس، و
وعن ثورة كل القبائل الكردیة ضد األتراك، وعن كون االنجلیز متخلفین في كل شيء، ودعایة بأن 

-١٨٧٦عبد الحمید الثاني (القوات التركیة تتجمع إلبادة األرمن، وعن وفات السلطان العثماني 
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ن تنازل السلطان عن العرش لصالح ابنه، ، أو عن كونه في حالة االحتضار، بل وحتى ع)١٩٠٩
  .)٤٩(!ًوأخیرا ولیس آخرا سقوط صنعاء بید االنكلیز واستیالء االنكلیز على الیمن

 وكان یمیل إلى اقترح مسار )٥٠(كما تحدث سایكس باهتمام كبیر بمشروع سكة حدید بغداد
لى والیة الموصل، وان  ومن هناك إ)٥١()Shedade(جدید لخط السكة یمتد من والیة ماردین إلى 

تمر السكة عبر الجانب الشرقي من سنجار وبذلك تنتفع مناطق زراعة الذرة لیزیدیة سنجار من 
 تكلفة بناء السكة عبر هذا -:األولى: خدماتها، وبرر سایكس هذا التغییر في مسار السكة بنقطتین

 یمنح الخط -:ة، وثانیاالخط الجدید اقل بكثیر من غیره من الخطوط، ألنها ستمر بأرض مستوی
 .)٥٢(التي یمر عبرها) Karaja Dagh(المقترح للسكة فرصة استقرار لألكراد في منطقة قره داغ 

وال یمكنني أن أتوقف :" سایكس لم یكن یدعم فكرة مرور سكة الحدید بمدینة الموصل ویقولإال أن 
ون بعمل عظیم إذا عن التفكیر في أن مخططي ومصممي خط سكة الحدید الجدیدة سوف یقوم

] یقصد مدینة الموصل[حاولوا تجنیب السكة المرور بالمدینة، الن مضایقات بؤرة المرض والرعب 
، ورأي سایكس في غیر صائب الن مرور السكة "المستمرة سوف لن تخف بل ستزداد بالثراء

م یذكر بالمدینة سیحسن المستوى االقتصادي للسكان، كما أن وصفة للموصل بالمرض والرعب ل
مثله في كل كتب الرحالة األجانب الذین زاروا الموصل في زمانه، وهذا یبینه هو في نص آخر 

ولكن من الجید مالحظة أن :"عندما یشید ویثني على حماسة سكان الموصل لبناء السكة بقوله
، ولتجنیب خط السكة من "المسلمین والنصارى على حد سواء متحمسین لكي یتم بناء السكة

ُور بالموصل اقترح سایكس أن تبني الشركة المنفذة للمشروع محطة للسكة الحدیدیة على بعد المر
عشرة أمیال عن موقع المدینة القدیم آنذاك، وبذلك یوضع األساس لمدینة جدیدة أنظف من السابقة، 

اآلداب كما یرى انه بعد بناء مدینة الموصل الجدیدة والمقترحة ینبغي االهتمام باألنظمة الصحیة و
بیت بجانب النهر، وهذا الحي فیه مسلخ ) ٣٠٠(العامة، وأن یكون فیها حي سكني مكون من

ویبدو أن فكرة سایكس هو بناء نواة مدینة جدیدة تتوسع بمرور الزمن، على . ومدبغة ومصبغة
  .)٥٣(الرغم من أن تطبیقها فیه صعوبات عملیة وتطبیقیة لم ینكرها سایكس بنفسه

 من تأثیر الموصل على المناطق المجاورة لها، وفي رأیه الموصل تمثل كما تشائم مارك
ًتهدیدا للمناطق المحیطة بها، كما یرى أن الموصل كما شاهدها بأم عینیه إذا أصبحت المدینة 
الرئیسة لشمالي بالد ما بین النهرین المزدهر، فإنها بالتأكید سوف تلوث المنطقة المجاورة لها بنفس 

وفي . ، كما حدث مع أنطاكیا القدیمة التي انتشر أذاها إلى شمال سوریا)كما یزعم(ر نفوذها الشری
ًوصف الموصل وصفا بائسا جدا بقوله) ١٩١٣- ١٩٠٦(رحالته األخیرة للمدة  ً وجود أرى عدم :" ً
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 وعند غیاب الشمس والنظر مبرر لألسى على أن ضواحیھا القذرة أصبحت أصغر من السابق،
بي یونس استطیع أن أنسى الكثیر من شرها، فالشمس كانت جالسة في نار للغرب من قریة الن

، ونهر دجلة الغامض والصامت یجري بین ضفاف تمتاز بأشجارها )٥٤(عمیقة اللهب وممیتة
قباب [، والقباب )بنفسجي(ٌالسوداء المقطوعة، وخلفها تقع المدینة، ظل عجیب ازرق وارجواني 

لسطوح المستویة، والضواحي الخربة قد ضاعت في الظالم مقوسة فوق ا] الجوامع والمساجد
المتنامي، والمنارات بدت ممنوحة زخرفة وطول ال یصدق في منتصف النهار، وهرج األسواق 
العالي قد ضاع في الدمدمة الحائرة، ومرة أخرى الجسر الخشبي، یقعقع بصوت الحوافر 

هومة لولعه باألدب واألسلوب األدبي في وهنا یستعمل سایكس تعابیر غامضة غیر مف. )٥٥(األجوف
  .وغیر ذلك) صوت الحوافر األجوف(أو ) الدمدمة الحائرة(السرد مثل 

ونتیجة طبیعیة لكراهیة سایكس ومقته لمدینة الموصل ولسكانها أن اخذ یمقت اللغة العربیة 
فها للسب والشتم أیضا، وبالرغم من مقته وكرهه للغة العربیة إال انه استخدمها في غیر محلها ووظ

 عندما ذهب إلى الفرات واحتاج من عامل یعمل على عبارة أن ١٩٠٢مثلما حدث برحلته الثانیة 
ُِیعبره نهر الفرات، ولما رفض العامل قام سایكس بشتمه وشتم والدته وكل جداته إلى أن وصل إلى  ُ

له عن عدد الكلمات حواء بلغة عربیة مختارة وبطالقة، وقد سمع بعض أصدقائه بتلك القصة وسأ
وبهذه الكلمات القلیلة سایكس شق . العربیة التي یحفظها فأجابه انه یحفظ مائة وخمسین كلمة

  .)٥٦(طریقه إلى الشرق
 

كیلو، وهي من المدن التاریخیة القدیمة ) ٨٠(تقع سنجار غرب مدینة الموصل وتبعد عنها 
، وقد زارها سایكس ضمن خط سیر رحلته )٥٧(تقع في الجهة الشمالیة الغربیة من مدینة الموصل

ًإلى الموصل في تاریخ لم یبینه، وبقى فیها یوم واحدا، وقد وصل إلیها من الجزیرة السوریة عبر  ُ
 واتسمت رحلته إلیها بنوع من المغامرة والمخاطرة وخصوصا في جبل سنجار، حیث )٥٨(عین صفیة

الناس هم عبدة :" ًوقع في تمرد هناك نجا منه بصعوبة، وكتب عن السكان وعن التمرد قائال
الشیطان، وقیل أنهم ینوون قتل أي تركي یسیر بمفرده في منطقة تقدر بمائة میل، فقلت لهم إنني 

، وبینما كانوا یتشاجرون على ]عملة تركیة[، ولكنهم سرقوا منا مجیدي )كذا(هم كان ٌّمسیحي، فجواب
 ووصف سایكس یزیدیة جبل سنجار باوصاف متناقضة .)٥٩("وذهبنا إلى سنجارالمجیدي هربنا 

إنني افهم دائما أن الیزیدیة الذین یسكنون الجبل، هم أكثر خبثا، ویئنون في ضل قمع :" بقوله 
فكیف یمتازون بالخبث " جعان، ومهذبین، ومثابرین ولدیهم حب متأصل للحریةوحشي، وهم ش

، ولم یفصح لنا من الذي كان یقمعهم، ثم یستطرد في وصف الرجال !والتهذیب في الوقت ذاته 
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إذ كان الرجال برابرة ذوي منظر موحش، مع نظرة متدنیة للقسوة :" بوصفه القاسي المعتاد بقوله
م، وهذا یعطي المرء فترة توقف للتفكیر هل من الحكمة زیارة هذا العش لتفقیس الحیوانیة في عیونه

وبهذا النص حول سایكس الیزیدیة إلى برابرة ذوي منظر موحش ویعانون من التدني وان " الشیطان
  .)٦٠(منطقتهم هي عش لتفقیس الشیاطین حسب زعمه

 أربع رجال یرتدون مالبس وفي طریقه إلى مدینة سنجار، إذ فوجئ سایكس وجماعته برؤیة
بیضاء ومسلحین ببنادق، برزوا كما یرى سایكس من داخل األرض واخذوا یلوحون بسالحهم 
ًبأسلوب تهدیدي، إال أن رجال مسنا فوق تل بعید صاح علیهم ببضع كلمات، فاختفى الرجال  ً

 هذه المناطق وهذا یدل على أن. )٦١(األربعة بسرعة كما ظهروا، وتكررت هذه الحالة مرة أخرى
  .ًكانت غیر مستقرة أمنیا وبحاجة إلى سلطة قویة لحفظ األمن والنظام

َوعند اقتراب سایكس وجماعته من مدینة سنجار في زمن لم یفصح عنه، فرحوا عندما لمح  ُ
سواق البغال منظر العلم التركي، الذي كان یرفرف فوق تل تقع فوقه مدینة سنجار، ویذكر سایكس 

نون للمرة األولى منذ هروبهم من التمرد لفرحتهم بوصولهم للسلطات التركیة التي توفر أنهم بدأوا یغ
علموا أن قائممقام سنجار قد غادر ) مقر القائممقام(لهم الحمایة، وعندما وصلوا إلى السراي 

السترجاع بعض األغنام المسروقة التي سلبت في الوقت الذي دخل فیه سایكس وجماعته إلى 
ُه ذكر سایكس انه رجل عربي أصیل من عائلة طیبة وثریة من مدینة الموصل وذو سنجار، وعن

مكانة اجتماعیة نادرة بین المسؤولین األتراك، وكان یمارس عمله الحكومي على األغلب لغرض 
ًالتسلیة ولیس لغرض المعیشة، وقد عین لسنوات كثیرة بهذا المنصب، في مناطق تقریبا مضطربة،  ُ

ًه جهارا، ولسبب وجیه وهو أنه لم یأكل أموالهم ولم یحفظ السالم ویعاقب والسكان یمدحون
ویبدو من الوصف الذي أورده سایكس أن القائممقام على الرغم من طیبته فقد كان .  )٦٢(األشرار

  . مقصر في واجباته ومتسامح مع الخارجین عن اآلداب العامة
ّذكر سایكس أنه قد بین له حماقة سیاسة اسطنبول  في اسطنبول الناس ال تعلم ماذا :" بقولهُ
شاب ) أي ضابط مدرب) (mektebli(یعني زیبار العمادیة، أو سنجار، وهم إما یرسلون مكتبلي 

ًلیس بیده الحل والربط، أو یرسلون رجال عجوزا على حافة القبر ، وعن حكم سكان المنطقة مثل "ً
أي مسك قطعة حلوى بید، :" ٍذر وعنایة بقولهًاألكراد والیزیدیة یرى سایكس أنهم یریدون حكما بح

ُوعصى سمیكة بالید األخرى، وبذلك تسیر األمور ویحكمون، أي بمعنى أدق سیاسة العصا 
سكان اسطنبول، ألنهم یفهمون سیاسة العصا فقط وال یفهمون  والجزرة، تلك السیاسة التي ال یفهمها

وعن عمران مدینة سنجار، ". إلى أن تنكسرسیاسة الحلوى، وأحیانا یضربون بقوة شدیدة بالعصا 
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) غرب الموصل(ذكر سایكس أن مدینة سنجار ممتعة من حقیقة أنها من أكثر المدن باتجاه الغرب 
وعن العادات السكانیة یقول سایكس انه یالحظ في سنجار . التي استفادت من فن العمارة الموصلیة

 وجود ممارسة غریبة وهي استحمام النساء بشكل الكثیر من عادات وتقالید العراق، كما استغرب من
علني أمام المارة تلك الممارسة التي الحظها في زاخو وراوندوز، بینما یرى سایكس أن هذه 

ویبدو أن . )٦٣(الممارسة فضیحة في الموصل، وقد نمت هذه الظاهرة وأصبحت مضرب مثل
ًوقع واهما أنها عرف اجتماعي سائد، سایكس قد شاهد حالة أو بضع حاالت استحمام أمام المارة فت

كما أن الموصل مدینة سكانها محافظین على األعراف والتقالید المتماشیة مع الدین اإلسالمي، 
  .واستحالة وجود مثل هذه الظاهرة فیها

 
كیلو ) ٧٠(غرب مدینة الموصل وتبعد عنها حوالي ) ًقضاء تلعفر حالیا(تقع قریة تلعفر 

نت في العهد العثماني ترتبط أداریا بقضاء سنجار، وانفصلت عن القضاء في سنة متر، وكا
، وجاء سایكس إلیها، بتاریخ لم یفصح عنه، ضمن خط سیر رحلة من الجزیرة السوریة )٦٤(١٩١٧

إلى عین صفیة وسنجار إلى أن وصل إلیها، ووصفها بأنها قریة صغیرة یسكنها على األغلب أناس 
تركیة، وبحسب روایة السكان أنفسهم، هم عبید قد هربوا، أو هاربین نازحین من یتكلمون اللغة ال

، )٦٥(مناطق أخرى قد استقروا في أطالل مدینة قدیمة بعد أن غادرها المغول في عهد تیمورلنك
والمالمح التركیة فیهم مثل بروز عظام الوجنتین، والعینین الضیقتین، وال یزال یالحظ، ولو على 

لوجه العریض المسطح، واغلب الناس في تلعفر ال یمكن تمییزهم من الفالحین العرب نحو نادر،ا
المحلیین، واخبره رجال كبار في السن أنهم كانوا سابقا یسكنون مستقلین كنوع من الكمیونات 

 تحت قیادة رجل منتخب لم یفصح عن هویته، الذي اخذ بیدهم ضد عرب شمر، وهم ال )٦٦(اإلداریة
 شمر الضرائب لقوتهم بتلك الفترة على ما یبدو، حتى لو اخضع عرب شمر الموصل یدفعون لعرب

، )قلعة تلعفر(ویرى سایكس أن سبب قوتهم العظیمة یكمن في كبر ومتانة بناء قلعتهم . لنفوذهم
تغطي التل المشرف على القریة، وهذه القلعة كانت قادرة على إیواء جنود ) حینئذ(التي أطاللها 
ة من أكثر من ألفي جندي، فضال عن النساء واألطفال، ووفرت انسحاب أو تراجع ثكنة عسكری

آمن في أوقات التوترات، وتوفر نقطة تجمع آمنة للعدید من القرى التابعة لها، والقلعة وقت زیارة 
ربما یقصد والي الموصل [سایكس خربة ومهجورة في الجوار، ویرى سایكس انه في أیام رشید باشا 

، المستوطنین األتراك في تلعفر اظهروا بعض العناد إزاء الحكومة، ولذلك ]١٨٨٩ا الكورد رشید باش
أنهت الحكومة التركیة نظامهم المستقل في تلعفر بحملة عسكریة لم یصلنا معلومات عنها، تلك 

ًالحملة التي دمرت القلعة وُأسست مقرا جدیدا للحكومة محلها ولكن الحكم الرسمي الجدید الذي . ِ
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فرضه الوالي على تلعفر لم یثبت فاعلیة كحكم السابقین، وسرعان ما دب الخراب في القرى 
الصغیرة البعیدة بعد ما دمرها العرب ألسباب مجهولة، وتلعفر نفسها تناقص حجمها من مدینة 
كبیرة إلى قریة خربة، ووباء الكولیرا المرعب سدد لها ضربة ساحقة قبل مدة قصیرة، وفي مدة زیارة 
سایكس الحظ وجود القلیل من البیوت المتراصة، وجدار حصین وضخم مدمر یحیط بخرائب یعیش 
المدیر فیها، وهذا كل ما یشاهده الرحالة في تلعفر، كما وصف سایكس الطریق من تلعفر إلى 

ٍطریق كئیب، وكل ما یصادف عینیك خرائب جدیدة، وأراض غیر مستغلة، والتي :"الموصل بأنه 
الحكومة دمرت :" ، وعن الفشل الحكومي في إدارة المنطقة یقول"تج محاصیل كثیرةیمكن أن تن

ًالنظام اإلقطاعي القدیم، ولم تضع شیئا جدیدا في محله وبعد عودة سایكس لتلعفر للمرة الثانیة . ً
بتاریخ لم یذكره، الحظ أن الزى التركي كالزي الیزیدي باستثناء القصة المربعة عند العنق لفتحة 

  .)٦٧(صدرال
 

كیلو متر، وقد زارها سایكس في ) ١٥(ًتقع برطلة شرق مدینة الموصل وتبعد عنها تقریبا 
  ولكن لم یدون عنها شيء سوى إنها كانت قریة صغیرة، وفي كتابه الثاني١٨٩٩رحلته لسنة 

حرب ذكر أنها لم تشكل في رحلته غیر منطقة الستطالع فرص ال) اإلرث األخیر للخلفاء(اآلخر
 ".ومن الموصل واصلنا الرحلة إلى برطلة بحثا عن أخبار السالم والحرب:" والسالم بقوله 

وقس القریة روى لسایكس حكایة . ًوأصبحت أثناء رحلته األخیرة التي لم یحدد تاریخها مدینة تقریبا
راء اغلب ًحزینة عن أن االضطهاد واالستبداد كانت من كوارث الساعة، وهذا الرأي مخالف تماما أل

ویرى سایكس أن القس على ما . الرحالة األجانب الذین زاروا الموصل وتحدثوا عن التسامح الدیني
ًیبدو لم یستحسن طریقة قسم النقل المحلي بالقریة بمصادرة البغال، بعد تغریم القریة عشرون بغال 

یجهزوا رجال، فأن عبء لعدم مد السلطات العثمانیة بجنود ویرى سایكس انه طالما أهل القریة لم 
التعبئة یقع بشكل قلیل علیهم بالمقارنة مع المسلمین، ومن برطلة توجه سایكس إلى منطقة الكلك 

  .)٦٨(بعد ركوب لمدة خمس ساعات
 

كیلو متر، وهي منطقة قدیمة یرجع ) ٤٦(تبعد عن الموصل ) عین سفني(الشیخان 
ُلة سایكس مر بها بتاریخ لم یحدد كالعادة، وبعد اطالعه ، وخالل رح)٦٩(تاریخها إلى العهد االشوري

ًعلى شؤون سكانها وصفهم وصفا طیبا جدا فیقول عنهم  ً  the(ًهم تقریبا یشابهون أكراد البابا :"ً
BaBa kurds ( أقویاء الجسم، ودقیقین في الرمایة، ومثابرین في العمل، ومقاتلین شجعان، ورجال

، وعن نسائهم أطرى سایكس " الكلمات والكثیر من التفكیر السلیمذوي تصرفات خشنة، والقلیل من
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نسائهم الفتات للنظر لجمالهن، وما هو عجیب أكثر هو حقیقة أن المرء یشاهد " :ًعلیهن كثیرا بقوله
أحیانا نساء في سن األربعین أو الخمسین بصحة جیدة، منتصبات الجسم جیدا، فال هن منحنیات 

، ثم یسهب في مدح المرأة "ال واهنات ومدمرات القوى بسبب الزواج المبكرالجسم من الكد والتعب و
ًقد حررت نفسها، على الرغم من أنها تعیش بعیدا عن الرجال مثل حریة الركوب :" الكردیة ویقول

وهنا یدخل سایكس على . للخارج، وتتمتع بفراغها، ومحبوبة زوجها، كحال أي امرأة انجلیزیة
ویدعم سایكس ". االنحراف والفسوق هو نادر بین القبائل غیر المحجبة:" ولالحجاب اإلسالمي ویق

وسایكس بهذه اآلراء یخالف العقل . )٧٠(رأي سخف كل النظریات المتعلقة بإلغاء الحجاب في المدن
  . السلیم والفطرة السلیمة بتفضیل التعري والسفور على الحجاب اإلسالمي واالحتشام

 كانوا عبارة عن خلیط من العرب والشبك والیزیدیة، وعن العرب وعن سكان الشیخان، الذین
عائلة من البدو األثریاء الذین یمتهنون رعي األغنام في ) ٥٠٠(ذكر سایكس أن في الشیخان 

المنطقة المحصورة ما بین نهر دجلة والزابین األعلى واألسفل، وال یرى سایكس وجود عالقة 
معقول ألنه من غیر الممكن سكن جماعتین في منطقة واحدة تربطهم بالیزیدیة، ورأیه هذا غیر 

عائلة ) ٥٠٠(دون أن تكون بینهم عالقات سواء كانت سلبیة أم ایجابیة، أما الشبك فكانوا یشكلون 
أنهم  ، وآخرین یقولون!ُمستقرة وقیل له إنهم من الشیعة، كما أكد له البعض أنهم لدیهم دین سري

كما عرج سایكس على موضوع الیزیدیة . نهم یعترفون بنبي یدعى بابا وآخرین یقولون أ)٧١(بابیین
ٕفي الشیخان ووصفهم بأنهم الشیطان، وانهم عائالت شبه بدویة، ویسكنون كعشیرة قرب مزار الشیخ 
ًعادي، المركز الدیني للیزیدیة، ومسكن الزعیم الدیني للدیانة، فضال عن مسكن الزعیم الدنیوي الذي 

كن هناك، إال أن سایكس سمع من السكان أن الزعیم الدنیوي یتحفظ على مكان اعتاد سابقا الس
لكن الحقیقة هي أن یزیدیة . )٧٢(ًوجوده، ووجد عدم ارتباط یزیدیة الشیخان دینیا بیزیدیة سنجار
  .الشیخان ویزیدیة سنجار یعتنقون نفس المعتقدات الدینیة الیزیدیة

 
) ١٦٢(ك وشمال مدینة الموصل، وتبعد عن األخیرة حوالي العمادیة تقع في محافظة دهو

كیلو متر، وقد زارها سایكس بتاریخ لم یحدده الرحالة، وذكر أنها تبعد حوالي ست ساعات عن 
، ووصفها بأنها تقع على نتوء صخري یبرز من ]قریة سوریة تتبع محافظة حلب[منطقة الداوودیة 

ًجبال حكاري مما یخلق منظرا رائعا، ك ما یرى سایكس من ناحیة أن موقع العمادیة إستراتیجي ً
ویصلح أن یكون موقع مراقبة ودفاع، الن المرتفعات التي خلفه ال یمكن الوصول إلیها، ومن ناحیة 

ًأخرى یناقض نفسة ویشیر إلى عدم أهمیتها متذرعا بعدم إمكانیة تسلقها عملیا أما الطریق إلى . ً
أن :"ر وخطر تقریبا، ووصف المباني بشيء من التفصیل إذ یقولمدینة العمادیة فیذكر انه منحد
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بوابات المدینة تظهر منحوتة جیدة، على الرغم من أن الزالزل شوهتها، وهناك تمثال لرجل في 
الصخر الذي ربما یكون من الحثیین أو بعدهم، ولكنه مشوه إلى درجة أن األكثر تعلیما وجرأة في 

، والمدرسة في قاع الوادي التي بناها السلطان حسان أو اآلثار یمكنه أن یحدد تاریخه
لیس فیها شيء یلفت النظر . ًمدمرة حالیا] وال یوجد سلطان عثماني بهذا االسم) [Hassan(حسن

ًفقط موقعها الجمیل جدا، والمنارة في وسط المدینة ال تستحق التسلق الن المنظر من األعلى لیس 
 ثكنة خربة بناها األتراك في عهد السلطان عبد المجید األول أفضل من األسفل، والقلعة تقریبا

كما تحدث سایكس عن زیارته إلى قائممقام ". ، عندما فتحت المنطقة أول مرة)١٨٦١-١٨٣٩(
ًالعمادیة الذي كان مریضا ویعاني من الشلل الزاحف، واستغرب سایكس من تنصیب الحكومة 

قاطعات هي األكثر اضطرابا واختالال بالنظام، وأشار العثمانیة لرجال مرضى وعاجزین في إدارة م
ولذلك  یجب :" إلى انه شاهد ظاهرة تنصیب المعاقین في أماكن أخرى من الدولة العثمانیة، ویقول 

ومن القائممقام ذهب سایكس إلى األسقف الذي ". علینا عدم لوم األتراك لكونهم لیسو أفضل منا
سئولین المحلیین من المسلمین كالقاضي والماللي وآمر وجد انه على عالقة طیبة مع كل الم

 .)٧٣(الردیف وأغا لم یذكر اسمه وغیرهم، وكان األسقف كما یقول رجال  لطیفا وذكیا وغیر متحیز
ووصف سایكس األسقف باللطیف والذكي دون غیره من األشخاص الذین قابلهم یدل بدون شك إلى 

  .مخالفیه في الدین وبخاصة المسلمینمیوله الدینیة لهذا الشخص وعدائه لكل 
 

ًتعد كتب الرحالت من المصادر المهمة جدا في دراسة تاریخ الموصل في العهد العثماني  ُ
الحتوائها على الكثیر من المالحظات والتعلیقات والشروحات على أحداث وقعت في تلك الفترة 

ًوكان الرحالة شهود عیان علیها فضال عن كونهم عنصرا ً فاعال فیها، ومن تلك الكتب ما دونه ً
الرحالة والدبلوماسي البریطاني مارك سایكس التي لم یتطرق إلیها الباحثین لحد اآلن على الرغم من 

  .وجود بعض محاوالت لترجمة تلك الكتب
ومن خالل دراستي في بحثي هذا یتبین أن الرحالة قد اتبع في كتابة كتبه عن خط سیر 

 األسلوب األدبي الصرف، بید انه أكثر من ألفاظ السب والشتم والتشاؤم بما رحالته ومشاهداته
  .یتعلق بمستقبل الموصل، كما انتقد كل شيء یواجهه في المدینة وأطرافها

 
(1) Shane Leslie, Mark Sykes: His Life and Letters, With an Introduction 
by the right hon. Winston Churchill, Cassell and Company, LTD,( London, 
New York, Toronto and Melbourne, 1923) pp. 1-2 
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ولد في الندبورت التابعة لبورتسموث في ) ١٨٧٠-١٨١٢(   )Charles Dickens( تشارلس دكنز )٢(
 وغیرها من المناطق وأهمل ١٨١٦سنة ) Chatham(منطقة جاتم  ثم انتقلت عائلته إلى ١٨١٢ شباط ٧
للصبغ، وكاتب    فاضطر دكنز للعمل حمال في مخزن١٨٢٢ُراسة، ووالده سجن بسبب دین علیه سنة الد

، ثم درس بدون معلم الكتابة المختزلة، وعمل بعدها مراسل في الكثیر )١٨٢٦-١٨٢٤(لدى كاتب عدل 
ن ، ولمع نجمه با)١٨٣٢- ١٨٣١(للمدة " شمس الحقیقة"من الصحف أبرزها  مراسل برلماني لصحیفة 

، وزار الكثیر من الدول األوربیة وللمزید من ١٨٥٩) حكایة مدینتین(ألف الكثیر من الروایات أشهرها روایة 
 :التفاصیل عن حیاته ینظر

R. Farquharson Sharp, A Dictionary of English Authors: Biographical and 
Biblographical, Kegan Paul, Trench Trubner & Co. LTD, (London,1904),  
Pp 79-80. 

 ثم ١٦٦٧ تشرین الثاني ٣٠ولد العاصمة االیرلندیة دبلن في ) ١٧٤٥- ١٦٦٧(جوناثان سویفت  )٣(
وتوفي في دبلن ) رحلة جدیدة إلى باریس(و ) ُالممتحن(هاجر إلى انكلترا وألف الكثیر من الروایات منها 

 :للمزید من التفاصیل ینظر. ١٧٤٥ أیلول ١٩سنة  
R. Farquharson Sharp, A Dictionary of English Authors: Biographical and 
Bibliographical, Kegan Paul, Trench Trubner & Co. LTD, (London,1904),  
Pp 272-273. 
(4) Ibid., pp. 13-14 
(5) Ibid., p p. 17-20. 
(6) Ibid., p p. 17-20. 

 في ١٨٥٠حزیران ٢٤ولد في ) : Horatio Herbert Kitchener( اللورد كتشنر )٧(
)Ballylongford (أعلى  للجیش البریطاني  ووزیر للدفاع ،  میداني في ایرلندا، وهو سیاسي كبیر وقائد

، ثم )١٨٨٢-١٨٧٤( للمدة درس في األكادیمیة، وأرسل للمسح الهندسي إلى فلسطین واألناضول وقبرص
 إلنقاذ القائد البریطاني في  ضمن الجهود الفاشلةل بجدعین في القاهرة القائد الثاني لكتیبة فرسان، وعم

، ثم خدم في زنجبار والسودان ومصر، وهو قائد حملة )Charles Gordon(الخرطوم جارلس كوردون 
، ثم توجه لجنوب أفریقیا، وبعدها )١٨٩٩-١٨٩٨(، وأصبح حاكم للسودان١٨٩٦غزو السودان سنة 

 حزیران ٥وأرسل بمهمة إلى روسیا فمات في طریقه إلى هناك في أصبح قائد للجیش البریطاني في الهند، 
 :للمزید من التفاصیل ینظر. ١٩١٦

Spencer C. Tucker, World War I: The Definitive Encyclopedia and Document 
Collection, 2nd ed.,Volume1 :A-C,ABC-CLOO,LLC,(California,Oxford,2014), 
pp.881-882. 

كان سیاسي ودبلوماسي ) ١٩٥١ تموز ٢٠- ١٨٧٠ كانون االول٢١( ماري دینیس جورج بیكو فرانسوا )٨(
بیكو عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمیة األولى القتسام مناطق النفوذ - فرنسي، وقع اتفاقیة سایكس



  عامر بلو اسماعیل. م

  >>  
  

)٨٣( 

 

ًكان مسؤوال مع بریطانیا في منطقة الهالل الخصیب وراضي أخرى كانت تابعة للدولة العثمانیة، ومیما بعد 
  . عن إلحاق مناطق المشرق العربي للنفوذ الفرنسي والتأسیس لالنتداب الفرنسي على سوریا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8
%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8
%A8%D9%8A%D9%83%D9%88 
(9) Leslie, op. cit., pp. 17-20. 
(10) Gábor Ágoston , Encyclopedia of the Ottoman Empire, Georgetown 
University, Washington, D.C., (New York, 2009), p. 550. 

والشریف حسین ) Sir Henry McMahon( وهي المراسالت التي تمت بین السیر هنري مكماهون )١١(
بریطانیا بموجبها بتقدیم الدعم المالي تعهدت ، ١٩١٦-١٩١٥بن علي الهاشمي، شریف مكة، خالل المدة 

 كما تعهد والسیاسي للشریف حسین خالل الحرب إذا قام األخیر بإعالن ثورة عربیة ضد الحكم العثماني،
وقد . بالمساعدة في تشكیل حكومات عربیة مستقلة في الجزیرة العربیة ومعظم منطقة الهالل الخصیب

، والبصرة، وأقسام من )تعود لتركیا حالیا(رسین واالسكندرونة استثنت بریطانیا بعض المناطق كمینائي م
 :للتفاصیل ینظر. سوریا شرق مناطق دمشق وحمص وحما وحلب

Goldschmidt Jr. and Lawrence Davidson, A Concise History of the Middle 
East, 8th ed., Westview Press,(Colorado, Oxford,2006), pp.211-212; Joel 
Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, Cambridge 
University Press, Cambridge,2001),p. 82 
(12) Ágoston, op. cit., p 550. 
(13)  Reeva Spector Simon and Eleanor H. Tejirian, the Creation of Iraq, 
1914–1921, Columbia University presses,(New York, 2004),p. 12. 
(14) Leslie, Op. Cit., pp. 249-250. 
(15)Simon, Op. Cit., p. 118. 
(16)Geoffrey Nash, Travellers to the Middle East from Burckhardt to 
Thesiger: An Anthology, Anthem press, (London, New York, 
delhi,2011),p. 148 
(17)Mark Sykes, Through Five Turkish Provinces, Bickers and 
son,(London,1900) p.1. 
(18)Mark Sykes, Dar-Ul-Islam: A Record of a Journey Through Ten of 
the Asiatic Provinces of Turkey, With appendix by John Hugh Smith and 
introduction by professor E. G. Brone, Bickers & Son, (London,1904),p.1. 
(19) Mark Sykes, The Caliphs' Last Heritage : A Short History of 
the Turkish Empire, Macmillan and CO., Limited,(London,1915),p.298. 
(20) C. J. Edmonds , East and West of Zagros Travel, War and Politics in 
Persia and Iraq 1913–1921, Edited, and with an introduction by Yann 
Richard,Brill (Leiden, Boston, 2010),  p. 363. 
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 ودرس في جامعة أكسفورد، ١٨٨٤وهو السیر هاري تشارلس لوك، ولد في لندن في انكلترا سنة  )٢١(
 على التوالي، وفي سنة ١٩٠٩ و١٩٠٨وعین رسمیا سكرتیرا خاص ومساعدا لحاكم سیرالیون للسنوات 

الوظیفة في باربادوس ثم التحق بوزارة المستعمرات ونقل إلى قبرص، وأصبح سكرتیر  خدم بنفس ١٩١١
 خدم لستة شهور ١٩٢٠وفي سنة . ١٩١٢خاص للمندوب السامي وسكرتیر مساعد للحكومة سنة 

، وتوفي )١٩٢٤-١٩٢٠(كمندوب رئیس في جورجیا وأرمینیا وأذربیجان، وعین بعدها مساعد حاكم للقدس 
 :ُ، وللمزید من التفاصیل ینظر١٩٦٩ایار ١١في قبرص في 

Bodleian Library, University of Oxford, Collection Level 
Description:Papers of Sir Harry Charles Luck 
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/blcas/luke-hc.html 
(22)Harry Charles Luck, Mosul and its Minorities, Martin Hopkinson & 
Company LTD, London,1925),pp. 16,25. 

 وكان عبارة عن مجموعة من القناطر تتصل مع بعضها ویمتد إلى ١٨٥٤ شید الجسر في سنة )٢٣(
منطقة مرتفعة في جانب نینوى ال تصل إلیها میاه النهر عند فیضانه، وصل طول القناطر المنفذة تلك إلى 

 أمتار، ومن الطرف اآلخر فقد ربط به جسر ١٠ أمتار وارتفاعه ٨ًقریبا وبعرض حدود كیلومتر واحد ت
: تاریخنا " وسیم الشریف، :ُللمزید من التفاصیل ینظر.خشبي عائم یصله بالجانب األیمن حیث تقع المدینة

 :، مدونة وسیم الشریف على الرابط"جسر الموصل القدیم
http://Tarekhuna.blogspot.com/2013/05/blog-post_1.html 
(24)Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 66.   
(25)Ibid., pp. 66,68. 
(26) Gökhan Çetinsaya ,The Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908, 
Routleghe, (London, New York), p. 82. 
(27)Sykes, Through Five Turkish Provinces…, pp. 67, 68,179. 
(28)Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 437. 

وحدة قیاس الطول انجلیزیة تستعمل في بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة تعادل ثالثة أقدام أو ) ٢٩(
  . المتر من) ٠,٩١٤٤( فان الیارد یعادل بالضبط ١٩٥٩أنش، ووفق االتفاقیة الدولیة لسنة ) ٣٦(

Yard/wiki/org.wikipedia.m.en://https 
(30) Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 67. 
(31)  Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 338. 
(32 Through Five Turkish Provinces…, p. 67. 
(33) Ibid. 
(34)Sykes, Dar-Ul-Islam…, p. 179; 

مصطلح روسیا المقدسة دیني وفلسفي ظهر وتطور من القرن الثامن عشر وحتى القرن الواحد والعشرون، 
وتداوله الناس في شرق أوربا ووسط أوراسیا، ویعني مملكة السماء وقیصریة الرب في السماء وعلى 

 :للتفاصیل ینظر. األرض
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"Holy Rus", Wikipedia on the url: https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Rus 
وهو ابن أخت أو أخ هرمزد رسام، عین نائب قنصل بریطاني في الموصل وبدون :  نمرود رسام)٣٥(

، إال أن الدولة العثمانیة رفضت االعتراف به بتلك الوظیفة بسبب جنسیته ١٨٩٣ت آب ٢٤راتب في 
تراف به وكیل قنصلي بریطاني بال العثمانیة، وقدم طلب من جانب السفیر البریطاني في اسطنبول لالع

 ١٨٩٣ آب٢٤راتب في الموصل وقد وافقت السلطات العثمانیة على االعتراف وخدم بهذه الوظیفة من 
، عندما أسست نیابة قنصلیة  براتب بدل الوكالة القنصلیة التي بدون راتب، ١٩٠٧ كانون األول ٣حتى 

 عین مترجم فخري أو بال أجور لدى ١٩٠٨یران حز١٥وفي . وبعد ذلك استغني عن خدمات نمرود رسام 
الوكالة القنصلیة البریطانیة بالموصل وبقى بهذا المنصب حتى إعالن الحرب البریطانیة على الدولة 

 :ینظر. ١٩١٤ تشرین الثاني ٥العثمانیة في 
  E. A. Wallis Budge, By Nile and Tigris, vol.1, (London, 1920), pp. 454. 
(36) Sykes, Through Five Turkish Provinces…, p. 67.; 

ًمن الطبیعي اندهاش سایكس ألنه یعلم جیدا أن االنكلیز لم یكن هدفهم المحافظة على أثار نینوى بل 
.سرقتها ونهبها والمتاجرة بها أو إرسالها إلى المتحف البریطاني في لندن  

(37)Sykes, Dar-Ul-Islam pp. 178-179. 
(38) Ibid., p. 178. 
(39) Ibid., p. 179. 

حضي قطاع التعلیم باهتمام مدحت باشا، الن المجتمع العراقي كان یعاني من انتشار الجهل  )٤٠(
والتخلف، لذلك جاء قراره بتأسیس المدارس الحدیثة البدایة األولى لظهور نظام تعلیمي حدیث في العراق 

، كما الصنائعالمدنیة والعسكریة ومدارس ) توسطةالم(كله، ومن المدارس التي أنشأها المدارس الرشدیة 
عامر :ینظر. تشكل في الموصل مجلس للمعارف هدفه إصالح الوضع التعلیمي ومتابعته وسد احتیاجاته

سلیمان وآخرون، محافظة نینوى بین الماضي والحاضر، مدیریة دار الكتب للطباعة 
 .١٠٢، ص )١٩٨٦الموصل،(والنشر،

(41)Sykes, Dar-Ul-Islam, p. 179. 
(42)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p. 337. 
(43) Ibid., p. 338. 

م دراسة تاریخیة ، رسالة ١٩١٨-١٨٣٤ غسان ولید مصطفى الجوادي، أحوال الموصل االقتصادیة )٤٤(
 .٨٠- ٦٥، ص ص ٢٠٠٦، كلیة التربیة، جامعة الموصل، )غیر منشورة(ماجستیر 

(45)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p. 337. 
(46)Ibid., p. 339. 
(47)Ibid., p. 338. 
(48)Ibid., p. 339. 
(49) Ibid., p. 340 ; 
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ُأغلب ما جاء في هذه الشائعات یعبر بوضوح عن الضطراب األمني الذي یشعر به السكان وتوقع حروب 
-١٩١٤(ب الحرب العالمیة األولى وشیكة باندالع حرب في المنطقة وتكللت تلك الهواجس فیما بعد بنشو

١٩١٨.(  
 ١٨٩٩برلین في سنة -بدأت فكرة إنشاء سكة حدید بغداد أو ما تعرف أیضا بخط سكة حدید بغداد )٥٠(

بتمویل وتكنولوجیا ألمانیة، عندما مهد القیصر األلماني في اسطنبول الطریق المتیاز سكة حدید بغداد مما 
 وكان ضمن االمتیاز ١٩٠٣ُعالقات األلمانیة البریطانیة الذي منح في جعل بالد ما بین النهرین ركیزة لل

 كیلومتر على جانبي خط السكة على الرغم من عدم وجود اكتشافات للنفط في الدولة ٢٠حقوق تعدین في 
 واكتمل بناء الخط بین ١٩١١، وتوقفت عملیة البناء إلى أن استأنف البناء سنة ١٩١٤العثمانیة قبل سنة 

- ، بینما الفجوة بین نصیبین والموصل وسامراء اكتملت سنة ١٩١٨ل ونصیبین في نهایة تموزاسطنبو
وبذلك شكل العراق جزء مهم من خط . ١٩٤٠ وانطلق أول قطار من اسطنبول لبغداد سنة ١٩٤٠١٩٣٩

  والمدینة القدیمة– الذي یمر بإزمیت -  اسطنبول–السكة الذي یبدأ بشكل تقریبي للتوضیح من بلغراد 
للمزید من .  بغداد  مع خط فرعي یذهب لالنبار والبصرة– الموصل - حلب– أضنة – قونیة -لكوتاهیة 

 :التفاصیل عن السكة ینظر
"Berlin–Baghdad railway", Wikipedia.org on the url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin%E2%80%93Baghdad_railway ; 
Murat Ӧzyüksel, The Berlin-Baghdad Railway and the Ottoman Empire: 
Industrialization, Imperial Germany and the Middle East, I. B Tauris 
&Co.Ltd, (London, New York, 2016). 

 .حافظة الحسكة السوریةمحتمل إنها منطقة الشدادي في م )٥١(
(52)Sykes, The Caliphs' Last Heritage.., p 439. 
(53)Ibid., pp. 338-339. 
(54)Ibid., p p. 336-338. 
(55)Ibid., p.437. 
(56)Leslie, Op.Cit., pp.17-20,163. 

 .١٤٠، ص )١٩٧٥الموصل،( عبد الجبار محمد جرجیس، دلیل الموصل العام، مطابع الجمهور، )٥٧(
 .منطقة حدودیة تتبع محافظة نینوى حالیا وتقع على الحدود العراقیة السوریة )٥٨(

(59) Leslie, Op.Cit., p. 113. 
(60)  Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 334. 
(61) Ibid. 
(62)Ibid., pp. 335-336. 
(63)Ibid. 

 .١٣٩ جرجیس، المصدر السابق، ص )٦٤(
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ویعرف في الغرب ) Timur bin Taraghay Barlas(تیمور بن طارغاي بارالس وهو : تیمورلنك  )٦٥(
من أصل تركي ) Transoxiana(والتي معناها تیمور األعرج، ولد في ترانسوكسیانا ) Tamerlane(ب 

الى مرتبة ) Chagatai(، واشتهر بأنه قائد عسكري، فنزل مرتبة خان منطقة ١٣٦٠مغولي حوالي سنة 
، ولم یطالب لنفسه بلقب خان، وخالل حمالته )ًحالیا اوزبكستان(عاصمته في سمرقند خان صوري، وجعل 

ّالتوسعیة دمرت العدید من المراكز الحضاریة، وقتل ما یقرب من  ملیون نسمة، وبنا أهرامات من ) ١٧(ُ
، ١٤٠٢جماجم خصومه، وكانت اغلب حروبه ضد البالد اإلسالمیة، فهزم األتراك العثمانیون في أنقرة 

ٕوامبراطوریته شملت سوریا والعراق وایران وكازاخستان وأفغانستان وأذربیجان وجورجیا وتركمانستان  ٕ
للمزید . ١٤٠٥توفي سنة . وأوزبكستان وقرغیزستان وباكستان وشمال غرب الهند بل حتى وصلت الصین

 :من التفاصیل ینظر
Richard Bodley Scott, Eternal Empire : The Ottoman at War, Osprey 
Publishing Ltd, (Oxford,2008),p. 57. 

 وهي إدارة منطقة في بلد ما یسكنها جماعة (Administrative communes)الكمیونات اإلداریة  )٦٦(
یتشاركون فیها العرق واللغة أو الدین وما إلى ذلك، استعملها سایكس ولم نجد مصدر ما استعمل هذا 

 .المصطلح
(67) Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p. 336-337,437. 
(68) Ibid., p. 340. 

 .١٤٠ جرجیس، المصدر السابق، ص )٦٩(
(70)Sykes, The Caliphs' Last Heritage…,  p.  342.  

، )الباب(ب  البابیین من البابیة والتي هي دعوة ظهرت على ید علي بن محمد رضا الشیرازي الملقب  )٧١(
اب إلى بهاء اهللا مرزا حسین علي، وانه الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بهاء، وتعني والذي ادعى انه الب

الكلمة في المعتقدات الشیعیة الوسیط بین اهللا أو الولي المقدس من نبي أو إمام وبین العبد، وقد ظهرت في 
 جدیدة مستقلة إیران في القرن التاسع عشر المیالدي، وتصاعدت في دعواها إلى أن أعلنت نفسها دیانة

عن األدیان والمذاهب األخرى السابقة لها وقام أصحابها بحركات مسلحة كبیرة في إیران وسفكوا دماء 
عامر : للمزید من التفاصیل ینظر. المئات من الناس إلى أن اعتقلته الحكومة وأعدمته وأبادت أتباعه

، ص )١٩٩٦الهرم،( اإلنسانیة واالجتماعیة،، عین للدراسات والبحوث١النجار، البهائیة وجذورها البابیة، ط
 .٤٩- ٩ص 

(72) Sykes, The Caliphs' Last Heritage…, pp.557-558, 562. 
(73) Sykes, Dar-Ul-Islam..., p. 165-166. 
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غلــب العوائـــل التـــي  أانـــت فكنتیجـــة للنــزوح اضــطراب كبیـــر إلـــىســریة عالقـــات األتعرضــت ال
 البقـاء فـي بیـوت إلـىفمـا بـین أسـر بقـت فـي مخیمـات النـزوح واخـرى لجـأت ، نزحت لم تجد لهـا مـأوى

 أو) الهیاكــل( الــسكن فــي المــساكن غیــر المكتملــة إلــى ومــا بــین ثالثــة كانــت مــضطرة األقــارب واألهــل
ً ان تتحمـــل رغمـــا عنهـــا إلـــىواضــطرت ، یـــة دوائــر الدولـــة غیـــر المـــدمرة بالكامـــلبعــض اجـــزاء مـــن ابن

، هـا فـي ظـل انعـدام كامـل لألمـنأفرادُ وغیاب المعیل وشـتات وضـیاع بعـض الظروف الصعبة كالفقر
  اثـــاره وكـــان لــهاُألســر،  مـــن أســرة فــي المـــسكن خلــق الكثیـــر مــن المــشاكل بـــین تلــك أكثــران تواجــد 

  .في االسرة النازحة النفسیة واالجتماعیة
The displacement and it's effect displacement on family  

Fild study on Mosul city  
Lec. Reem Ayoob Mohamed Lec. Dr. Ibtehal  Abduljawad Kadhim 

Abstract: 
Family relationships have exposed acute disturbances due to 

emigration ;most families that found no she lter where as others stayed in 
emigration camps,othersresortedto relative houses. others whene to inhabit 
incompletedbuilings or some undestroyed barts of government al 
buileings.Thosefaimlies were obliged to endure many hardships such as 
poverty ,absence of provder and losing some family members when there is 
no complete security. In houses,where more than one family exists caused 
many problems among those families and reflected on the emigrated family 
members in general. 

                                         
 .معة الموصلمدرس، قسم علم االجتماع، كلیة اآلداب، جا* 

 مدرس، قسم علم االجتماع، كلیة اآلداب، جامعة الموصل** 



  - دراسة میدانیة في مدینة الموصل–ثاره في االسرة آالنزوح و

   
  

) ٩٠( 

 

 
عندما نتحدث عـن مدینـة الموصـل فـنحن نتحـدث عـن مدینـة االنبیـاء عـن مدینـة تـضرب فـي 

،  جمیــع البلــدانإلــىتمتــاز مدینــة الموصــل بانهــا محــط الركبــان ومنهــا یقــصد ، ِالقــدم جــذورها التاریخیــة
ن بیـــوت زقتهــا وانغالقهـــا والتفافهــا حـــول نفــسها والتـــصاق وحــداتها مـــأواحیائهــا القدیمـــة تمتــاز بـــضیق 

قلیــات العرقیــة والدینیــة منــذ مت فــي حنایاهــا مختلــف الطوائــف واألودكــاكین ومــساجد وهــي مدینــة ضــ
یتـسم مجتمعهـا بالمحافظـة علـى القـیم االجتماعیـة والدینیـة واالخالقیـة فـي ، االف السنین كنسیج واحد

 مدینــة لهــا طابعهــا فهــي، التنــشئة االجتماعیــة والتفاعــل االجتمــاعي والعالقــات االجتماعیــة المتماســكة
 هجمـة شرسـة اضـرت بكـل إلـىتعرضـت هـذه المدینـة .)الموصل الحـدباء(و) ام الربیعین(الخاص فهي

ُالیمكـن ان یعبـر عنـه  ًودمـارا ً هذه المدینـة خرابـاتفقد نال،  وكل جوانب حیاتهاإلنسانًجوانبها ابتداء ب
،  ركــام مدینــةإلــىتحولــت فالكبــر ونالهــا مــن الــدمار النــصیب ا، ً اصــبحت اثــرا بعــد نظــرإذبالكلمــات 

ُلقـد حاولـت الباحثتـان ان تعطیـا صـورة عـن واقـع معـاش داخـل المدینـة ، ولعل الحدیث فـي هـذا یطـول
وعــن مــشكلة تــرى بانهــا ظهــرت فــي مؤســسة اجتماعیــة ،  والبنیــاناإلنــسانبعــد هــذا الــدمار الــذي طــال 

ى لتكوینــه اال وهــي االســرة وشــبكة ُتعــد هــي االهــم بــین مؤســسات المجتمــع لكونهــا تمــس النــواة االولــ
 ومـــا نــال هــذه العالقــات مــن تغیــر بعــد احـــداث األقــارباالســریة التــي تــضم -العالقــات االجتماعیــة 

علــى اطــارین االول االطــار النظــري وتــضمن مبحثــین االول ، تــضمنت الدراســة  فــي الموصــل٢٠١٤
 االســرة والتغیــرات التــي عــن الجانــب النظــري مــن اهمیــة واهــداف ومفــاهیم وتــساؤالت ثــم مبحــث عــن

 كان للجانـب المیـداني وتـضمن الثاني، والمبحث واالقتصادیة والنفسیة االجتماعیة طرأت في وظائفها
  .عرض وتحلیل نتائج الدراسةواجراءات الدراسة المیدانیة 

 
 

  الدراسةمشكلة -١
ًن المشكالت التي تواجه المجتمعات غیر المـستقرة داخلیـا والتـي تخـوض تعد ظاهرة النزوح م
ًحروبــا مــستمرة والتــي تهــددا ومــن تلــك المجتمعــات مانــال مدینــة الموصــل مـــن ،  وحیــاتهماألفــرادمــن  ً

ً امانـا مـن وجهـة نظـرهم أكثـر امـاكن إلـى النـزوح والهـروب إلـىتهجیر ادى بالكثیر مـن اهـالي المدینـة 
ملیـــات التحریـــر علـــى مدینـــة الموصـــل للـــتخلص مـــن العـــصابات االرهابیـــة التـــي خاصـــة بعـــد بـــدء عب

حـــة الكثیـــر مـــن  النازاُألســـروقـــد واجهـــت ،  واذاقـــت اهلهـــا االمـــرین٢٠١٤اســـتولت علـــى المدینـــة فـــي 
وهنــا تكمــن مــشكلة .  اقتــصادیة ونفــسیةأمكانــت اجتماعیــة أنتیجــة للنــزوح ســواء المــشاكل التــي جــاءت 

  .ى االثار النفسیة واالجتماعیة التي خلفها النزوح في االسرة في التعرف علالدراسة
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   الدراسةاهمیة -٢
 النـــواة االولـــى لتـــشكیل الفـــرد بوصـــفهایـــستمد بحثنـــا اهمیتـــه مـــن اهمیـــة االســـرة فـــي المجتمـــع 

ي كلــه فحــسب وانمــا اإلنــسانفهــي وحــدة اجتماعیــة الیــتم مــن خاللهــا حفــظ النــوع ، وصــیاغة شخــصیته
ســالیب الــسلوك االجتمــاعي الـسلیم وتزویــد الفــرد بقــیم وتقالیــد ومعــاییر مجتمعــه أم یـتم مــن خاللهــا تعلــی

 ماتعرضــت للخلــل فــي وظائفهــا التــي تؤدیهــا إذافهــذه الوحــدة االجتماعیــة ، أخــر إلــىونقلهــا مــن جیــل 
كملـه بكـل مایحملـه هـذا الجیـل مـن قـیم أهـذا سـینعكس علـى جیـل بف، )النـزوح(كــ  بسبب ظروف قـاهرة

، وفي ذلك فللدراسة أهمیـة تطبیقیـة تكمـن فـي تقـدیمها القیة ومن طبیعة حیاته االجتماعیةومعاییر اخ
  .بعض المعالجات الالزمة حول أثار النزوح

  :الدراسةاهداف -٣
 اُألســر التعــرف علــى االثــار النفــسیة واالجتماعیــة التــي تركهــا النــزوح فــي إلــى الدراســةهــدف ت

ومحاولـة تقـدیم بعـص الحلـول والمقترحـات التـي تـتالئم مـع ،  ایـسرهإلـىالتي نزحت من ایمن الموصـل 
  .الدراسة جنتائ
   :الدراسةمفاهیم -٤

َفــي اللغــة مــن الفعــل نــزح:النــازح َ  مكــان إلــىاي انتقــل : اخــر إلــىنــزح مــن مكــان ، عــن ینــزح، َ
و أ فهـو كـل فـرد تـرك محـل اقامتـه اكراهـا اما النـازح اصـطالحا.)١(ویقال بلد نازح یعني بلد بعیـد، اخر

ً بلـده تجنبـا الحـداث العنـف والعملیـات أوالى خـارج مدینتـه  جل الهرب من مكان اقامتهًاضطرارا من أ
ولقد جـاء فـي التقریـر الـصادر مـن الجمعیـة العامـة لالمـم المتحـدة فـي  .)٢(العسكریة المنتهكة لحقوقهم

م بـصورة فجائیـة بانهم االشخاص الذین یجبـرون علـى تـرك منـازله( (حول النازحین داخلیا١٩٩٢عام 
 انتهاكــات منظمــة لحقــوق أو مجاعــة داخلیــة أو غیــر متوقعــة فــي اعــداد كبیــرة نتیجــة لنــزاع مــسلح أو

  .)٣()) طبیعیة ویكون النزوح داخل الدولة الواحدةأو لكارثة بشریة أو اإلنسان
 الجانـب إلـى فـي مدینـة الموصـل األیمـن مـن الجانـب اُألسـرنقصد بـه انتقـال  :النزوح اجرائیا

  . ٢٠١٧-٢٠١٦العملیات العسكریة لتحریر المدینة عام   منه جراءاألیسر
 العدیـد مـن العلمـاء ّإال أنعلى الرغم مـن االختالفـات التـي تطلـق علـى لفـظ االسـرة  : االسرة

وفـــي ذلـــك ،)٤( نظـــام االســـرة الزواجیـــةإلـــىیـــرى ان لفـــظ اســـرة فـــي المعنـــى العلمـــي االجتمـــاعي یـــشیر 
وتقـوم علـى  ،ياإلنـسان المحافظـة علـى النـوع إلـىماعیـة االولـى التـي تهـدف هـي الوحـدة االجت فاالسرة

  .)٥(المقتضیات التي یرتضیها العقل الجماعي والقواعد التي یقررها المجتمع
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   االجابة عن تساؤالت هي كاالتيالدراسةضمن  تت:الدراسةتساؤالت -٥
  سرة ؟ماهي االثار التي تركها النزوح على الحالة النفسیة في اال-١
  ثر النزوح في حدوث مشكالت اجتماعیة ؟هل أ-٢
 

 أفــراد( االطــار الــوظیفي لالســرة نجــدها تــؤدي دورا حیویــا علــى النطــاق الــداخليإلــى بــالنظر 
 تغـــذي ، إذ)٦(فهـــي الهیكـــل الرئیـــسي فـــي بنـــاء المجتمـــع .)المجتمـــع(النطـــاق الخـــارجي وعلـــى )االســـرة

وتعـد اولـى مؤسـسات ،  اخـرإلـىالمجتمع باالعضاء الجدد وتنقل تراثـه الثقـافي واالجتمـاعي مـن جیـل 
 لالمتثـــال لمعـــاییر األفـــرادلزام  بـــإ تعنـــى بموجـــب عملیـــة التنـــشئة االجتماعیـــة، إذالـــضبط االجتمـــاعي

كمـا . )٨(هـاأفرادبـین وتقع على عاتقها تقدیم الرعایة العاطفیة وغـرس روح االلفـة والمحبـة  .)٧(المجتمع
  .)٩(یتناسب مع طبیعتها الى ذلك بما الترویحیة والجمالیة وما تنمي لدى الفرد االتجاهات

ومـــع ذلـــك فقـــد تغیــــر دور االســـرة فـــي المجتمــــع تبعـــا للتغیـــرات التــــي طـــرأت علـــى المجتمــــع 
نعـرات الطائفیـة والحـروب والكـوارث الطبیعیـة والفـتن وال فالتحدیث والتصنیع والتعلیم ووسـائل االتـصال

  .)١٠(كل ذلك كان له دوره في التغیرات االسریة
ولقد تعرضت االسرة العراقیة وبحكـم مـا مـرت بـه مـن ظـروف خاصـة حیـث الحـروب المـستمرة        

وتــدخل الــدول المجــاورة فـــي  ٢٠٠٣فــي عــام  العـــراق إلــىواالنهیــار االمنــي ودخــول قــوات االحــتالل 
فتنة الطائفیة بین مكونـات الـشعب والتـي لـم تكـن موجـودة فـي االصـل الشؤون الداخلیة للبلد وظهور ال

 تغیـــرات كثیـــرة طالـــت بنیتهـــا إلـــىتعرضـــت تلـــك االســـرة ، والتحـــدث اال فـــي حـــاالت نـــادرة هنـــا وهنـــاك
 وتــــنظم عالقــــاتهم أفرادهــــاوقیمهــــا االجتماعیــــة ومعاییرهــــا االخالقیــــة التــــي تــــضبط وتوجــــه ســــلوكیات 

دینیـا واخالقیـا ومـن هـذه رف علیه في المجتمع من سـلوكیات مقبولـة االجتماعیة في ضوء ماهو متعا
 أوًكالهمـا نتیجـة للحـروب موتـا  أوحـد الوالـدین ، أو فقـدان أكثرة حـاالت الطـالق واالنفـصالالتغیرات 

  . مكان اخرإلىقسریة ارغمته على ترك اسرته في بعض االحیان واالنتقال  ًهجرة
 

 االبـــادة الجماعیـــة التـــي ارتكبهـــا النظـــام الـــسابق بحـــق إلـــىة النـــزوح فـــي العـــراق تعـــود مرجعیـــ
 نــزوح العدیــد إلــى فــادت ١٩٩٠وســكان اهــوار الجنــوب عـام ،١٩٨٨ فــي عملیــات االنفــال عـام األفـراد

 نـزوح سـكان إلـىكما دفعت سیاسـة التعریـب  ، مغادرة البلدأو مدن اخرى إلىمن سكان هذه المناطق 
اتخــذ النظــام الــسابق اجــراءات لطــرد  وبعــد الحــرب االیرانیــة ،واالشــوریین  التركمــانمنطقــة كركــوك مــن

ـــذین یعرفـــون بالتبعیـــة إلالعـــراقیین مـــن اصـــول ا یـــران فاشـــر ذلـــك حركـــة نـــزوح واســـعة لتلـــك یرانیـــة وال
دوره بنــزوح العدیــد مــن العوائـل الــذین ســكنوا بغــداد بعــد  وكــان لحالــة تــضییق التملــك فـي بغــداد،الفئـات
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 فلقــد كانــت متــصدرة المــشهد الخــاص بــالنزوح ٢٠٠٣بعــد عــام   امــا العملیــات االرهابیــة١٩٧٧د تعــدا
وبعـد العاشــر  )١١(فمـا خلفتـه تلـك العملیـات فــي اطـار الـصراع الطـائفي نـشط حركــة النـزوح بـین المـدن

علــى بعــض المــدن العراقیــة ومــا صــاحبها مــن   وســیطرة الجماعــات االرهابیــة٢٠١٤مــن حزیــران عــام 
 امنـا سـواء داخـل العـراق أكثـر منـاطق إلـى كانـت كفیلـة لتهجیـر ونـزوح المالیـین مـن العـراقیین احـداث

  .  خارجهأو
ي لـــشخص وتغییـــر محـــل اقامتـــه ألن االثـــار التـــي تعكـــسها عملیـــة انتقـــال اویـــرى البـــاحثون أ

عامــــة وتـــشمل الفـــرد والجماعــــة ثـــار ســــلبیة فـــي الغالـــب مــــن وجهـــة نظـــر ســـبب مـــن االســــباب هـــي ا
وتــراكم هــذه االثــار مــن دون حــل جــذري لهــا عــن طریــق استئــصال االســباب المباشــرة وراء ، عوالمجتمــ

  :ومن هذه االثار، )١٢(انتقال الفرد من بیئته االصلیة
مـاكن الجدیـدة التـي ن مشكالت مع التكیـف االجتمـاعي لألعادة ما یعاني النازحو :االثار النفسیة-١

 منــاطق ســكناهم االصــلیة وبیئــة المنــاطق التــي نزحــوا  الیهــا بحكــم االختالفــات بــین بیئــةینتقلــون
ن یمارسـوها وبكـل ممارستهم العمالهم التي اعتـادوا أالیها ونوعیة السكن المتوفرة لدیهم وصعوبة 

ویعــــانون مــــن الخــــوف واالضــــطرابات النفــــسیة والشخــــصیة والتــــي تظهــــر فــــي تعــــامالتهم ، حریــــة
،  اللفظـي ضـد االخـرینأولعنف سـواء الجـسدي وسلوكیاتهم مع االخرین باستخدامهم النواع من ا

ًلهــا دورا فــاعال فــي اتخــاذ ) االمــن والــذات( للحاجــات االساســیة لــه مثــل اإلنــسانفقــدان لوبمــا انــه 
ـــ)١٣(قـــرار النـــزوح وتـــرك المكـــان ًنـــسان احـــساسا وشـــعورا دان تلـــك الحاجـــات النفـــسیة یعطـــي لإل فق ً

 إلـىُكما انهـم معرضـون ، النسحاب من المجتمعباالحباط والیاس من الحیاة والرغبة في العزلة وا
 االســرة بــسبب اعمــال العنــف خاصــة احــد الوالــدین أفــرادكبیــرة بــسبب فقــدان احــد  ضــغوط نفــسیة

ممـا یولـد لـدى الفـرد الـشعور باالحبـاط والیـاس نتیجـة لـصعوبة تكیفـه ، وفي بعض االحیان كلیهما
، ره بحالـــة مـــن االربـــاك والتـــوترمـــع الوضـــع الجدیـــد وعـــدم قدرتـــه علـــى تحمـــل المـــسؤولیة وشـــعو

فتعــــارض اهــــداف الفــــرد وتناقــــضها وعــــدم قدرتــــه علــــى المفاضــــلة واختیــــار اي منهــــا فــــي الوقــــت 
كمـا ان االنتقـال مـن ، المناسب كلها من االثار التي یتركهـا النـزوح نفـسیا واجتماعیـا فـي النـازحین

صــلي یعطــي كن األ فــي بعــض جوانبــه عــن مكــان الــس اخــر یحمــل فــي طیاتــه اختالفــاإلــىمكــان 
ــــة عــــن ااحــــساسا و ــــد فــــي ظــــل تغیــــر المكــــان والجیــــرة شــــعورا بعــــدم االنتمــــاء والغرب لمكــــان الجدی
  .واالصدقاء

 النــازحین هــي صــعوبة الحــصول علــى عمــل  التــي یواجههــاهــم المــشاكلأمــن  :االثــار االجتماعیــة-٢
 أودان المعیــل ســر النازحــة غالبــا مــا تعــاني ضــعفا فــي المــورد االقتــصادي بــسبب فقــ، فاألمناســب
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وقــد یحــصل علــى عمــل لكــن المــردود المــالي غیــر كــاف لــسد ، عــدم حــصوله علــى عمــل مناســب
مما یجعل المرأة في موضـع تحـدیات كبـرى هـي جـزء مـن التحـدیات ، احتیاجات ومتطلبات اسرته
ضاعفت مـن مـسؤولیاتها علـى حـساب اوضـاعها الـصحیة والتعلیمیـة  التي واجهها المجتمع والتي

ممــا یجعــل  فــي ضــوء غیــاب االب فــي بعــض الحــاالت، لكونهــا المعیــل الوحیــد الســرتها والنفــسیة
االسـرة تعـاني مـن اوضــاع معیـشیة سـیئة للغایــة وفقـر یـنعكس علـى جوانــب حیاتهـا االخـرى ســواء 

نحـراف وممارسـة الـسرقة إلـى لال اللجـوء إلـىها أفرادالصحیة والتعلیمیة وحتى االخالقیة فقد تدفع 
 التــسول وغیرهــا مــن االعمــال التــي تــوفر لهــا المــال إلــىاالحتیــال وقــد تــضطر واعمــال النــصب و

  .)١٤(االمر الذي سینعكس على مدى التزام االسرة بمعاییر واخالقیات المجتمع، الذي تحتاجه
 

   المیدانیةالدراسةاجراءات : ًاوال
  هایتومنهج الدراسةنوع -١
  .والمنهج المتبع فیها هو منهج دراسة الحالة، یة التحلیلیةصف من الدراسات الوتعد هذه الدراسة  
 الدراسةحاالت -٢

) ١٠(اعتمـــدت الباحثتــــان الطریقـــة العرضــــیة فـــي اختیــــار حـــاالت الدراســــة ولقـــد تــــم اختیــــار 
 حــاالت الدراســة للحــدیث باستفاضــة عــن تــأثیر اُألســروقامــت الباحثتــان بمقابلــة الزوجــة فــي ، حــاالت

  .نزوح في أسرهمال
 الدراسةادوات -٣

اعتمــدت الباحثتــان اســلوب المقابلــة المتعمقــة بجمــع المعلومــات عــن حــاالت : المقابلــة المتعمقــة-١
الدراســـة وتـــم تـــصمیم دلیـــل للمقابلـــة تـــضمن اســـئلة خاصـــة بالبیانـــات األولیـــة وأخـــرى للبیانـــات 

 .االجتماعیة
 إذ النازحـة اُألسـربسیطة في جمع المعلومـات عـن اعتمدت الباحثتان أسلوب المالحظة ال: المالحظة-٢

 النازحـــة بأحـــادیثهم الیومیـــة وطبیعـــة حیـــاتهم بعـــد النـــزوح فـــي جمـــع اُألســـرأفـــاد تـــصویر النـــاس لواقـــع 
ًفالنزوح بوصفه حدثا شدید الوطأة بطبیعته وآثاره اصبح حـدیثا شـائعا یتناقلـه النـاس . المعلومات عنهم ً ً

 .بشكل عام في حواراتهم
تندت الباحثتــــان علــــى أســــلوب المالحظــــة بالمــــشاركة مــــن خــــالل مــــشاركة الحــــاالت كمــــا اســــ

امــا الباحثــة . األهــلمــن اخواتهــا نازحتــان فــي بیــت ) ٢(لحیــاتهم الیومیــة كــون الباحثــة االولــى لــدیها 
 األهــــل مــــشاركتها أســــرة اختهــــا النازحــــة فــــي بیــــت إلــــىالثانیــــة فهــــي احــــدى حــــاالت الدراســــة اضــــافة 

  .ألنشطتهم الحیاتیة
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 :الدراسةمجاالت -٤
فـــي مدینـــة األیـــسر الـــى الجانـــب األیمـــن النازحـــة مـــن الجانـــب  اُألســـرتعـــد : المجـــال البـــشري - ١

ًالموصل مجاال بشریا للدراسة ً. 
 .یتمثل بمدینة الموصل: المجال المكاني - ٢
 .٢٠/٣/٢٠١٨ إلى ١/٢/٢٠١٨امتدت فترة الدراسة من : المجال الزماني - ٣
 
 لبیانات األولیةا )١

البیانات   ملكیة السكن  نوع السكن
  االولیة

  

  رقم
  الحالة

المستوى   العمر
  التعلیمي

  المهنة
المنطقة 
السكنیة 

  لیةصاال

المنطقة 
السكنیة 

مع األهل   مستقل  حالیةال
  أو األقارب

  ایجار  ملك
مستوى 
  الدخل

حاوي   موظفة  ماجستیر  ٣٨   )٣(
  الكنیسة

  جید  -      -  الشرطة

  ضعیف  -      -  الدركزلیة  المكاوي  ربة بیت  بتدائیةا  ٤٥   )٤(

القادسیة   المكاوي  ربة بیت  ابتدائیة  ٣٩   )٥(
  الثانیة

  ضعیف  -      -

  متوسط  -      -  الشرطة  العامل  متقاعدة  اعدادیة  ٥٦   )٦(
  ضعیف  -      -  ثقافةال  الثورة  ربة بیت  متوسطة  ٥٦   )٧(
  ضعیف  -      -  المهندسین  الزنجیلي  ربة بیت  متوسطة  ٤٢   )٨(
  متوسط  -      -  الشرطة  الفاروق  متقاعدة  یةاعداد  ٦٥   )٩(

راس   ربة بیت  جامعة  ٣٠   )١٠(
  الكور

  ضعیف  -      -  دركزلیة

بیت     االنتصار  الفاروق  طالبة  جامعة  ٢١   )١١(
  االخت

  متوسط  -  

باب   ربة بیت  ابتدائیة  ٥٦   )١٢(
  جدید

  متوسط  -    مع األهل    الحدباء

البیانات االجتماعیة-٢  
 طبیعة النزوح-١

حتـى تحریـر شـهر  أربعـة أبأنهم بقوا محاصـرین لمـدة) ١(الحالة رقم اجابت  :مدة الحصار-أ
فـي حـین ذكـرت الحالــة ، األیـسر والـذین یـسكنون فـي الجانـب األهـل بیـت إلـى نزحـوا امنطقـتهم وعنـده
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ثالثـة فقـد كـان حـصارهم ) ٥(و ) ٤(امـا الحالـة ، أشـهر سـبعة بأن حـصارهم اسـتغرق) ٣(و ) ٢(رقم 
 )٩( فتـرة الحـصار للحالـة اسـتغرقت كمـا ،أشـهر  بحصار لمدة خمـسة)٨و٧( واستمرت الحالة ،أشهر

  .  خمسة أشهر)١٠(في حین كان حصار الحالة ،ستة أشهر
 : مناطق اخرى قبل التحریرإلىالنزوح -ب

 منطقـة أخـرى قبـل التحریـر فـي حـین اجابـت الحالـة إلـىانهـم نزحـوا ) ١(اوضحت الحالة رقم 
ً أمنــا مــن منطقــتهم وظنــا مــنهم أن القــوات األمنیــة أكثــر منطقــة أخــرى كونهــا إلــىانهــم نزحــوا ) ٣(رقــم  ً

 انـه بعـد ان تـم قـصف منـزلهم واصـابة إلـى)٤(فقـد اشـارت الحالـة رقـم. سیصلون الیها فـي وقـت اقـرب
 كـدروع  واسـتخدمهم عـصابات داعـش منـزل اخـرحـوا إلـى نزفـانهم بجـروح مختلفـة بعض أفراد االسرة 

ولكـنهم بعـد ان سـمعوا بقـرب القـوات االمنیـة مـن منطقـتهم ،  یومـا٥٣م وبقـوا لمـدة لـدیه) رهائن( بشریة
بوا بجـــروح یالتــي یحتجـــزون فیهـــا قـــرروا الهــرب باتجـــاه القـــوات االمنیـــة ونجحـــوا فــي ذلـــك ولكـــنهم اصـــ

  . المستشفىإلىواصابات خطیرة ونقلتهم القوات االمنیة 
 بیــت إلــىأنهـا نزحــت ) ٢ (و )١( رقــم بینـت الحالــة : بعــد التحریــراألهــلمــدة البقــاء مــع -ج

 األهــلانهــا ســكنت مــع ) ٣(اوضــحت الحالــة رقــم و ،أشــهر)٨( بعــد التحریــر وســكنت معهــم مــدةاألهــل
مــدة )٥(فــي حــین ســكنت الحالــة رقــم اشــهر )٣(لمــدةفقــد بقــت ) ٤(امــا الحالــة رقــم ، أشــهر) ٥(لمــدة 

 وبقــت الحالــة ،اشــهر)٣(مــدة ) ٧(و) ٦( للحالــة رقــماألقــاربوكانــت مــدة الــسكن فــي بیــت ،یــوم ) ٤٥(
فـي حـین  ،فال تزال سـاكنة فـي بیـت اختهـا) ٩(الحالة رقم اما ،مدة شهر واحد في بیت اقاربها) ٨(رقم

  .مدة اسبوع واحد فقط الستضافة عائلة ابنتها )١٠(حددت والدة الحالة رقم
_ 

  :الشعور بالحزن- أ
لحزن نتیجـة مـا حـدث مـن فقـدان وخـسارة للممتلكـات علـى الـشعور بـا الدراسـةحاالت اجمعت 

التـي ) ٢( ممتلكاتـه المادیـة كمـا فـي الحالـة رقـم ًفـضال عـن اسـرته أفـرادحد أخسر ومنهم من ، المادیة
 .  دارهــم نتیجــة القــصف الــصاروخي علــىكبــرهــا بــالحزن الــشدید علــى فقــدانهم االبــن االأفرادیــشعر 

ًرســـم دومــا صـــورة بیــت مقـــصوف ویــسجل الحادثـــة وفقـــا ی)  ســنة١٢( الـــصغیر خــوه ان اإلـــىواشــارت  ً
ســنوات انــه یــشعر بالــضجر ) ٣(ویبلــغ مــن العمــر ) ٣(الحالــة رقــم  ذكــر الطفــل فــيو. لتعبیــره البــسیط

انها تشعر بالحزن الـشدید لـیس فقـط علـى )٤(واشارت الحالة رقم ،  بیته القدیمإلىًوالحزن ویحن دوما 
 . اي مدى ساءت االوضاع فیهابنائها بل على حال البلد ككل والى

وعالمــه البــشري )  محــل العمــل- الحــي-ًممــثال بالبیــت( عالمــه المــادي مــنن اقــصاء الفــرد ا
 اســرته عمــل أفــراد كـل أو مــوت احــد أوًمجـسدا بــالجیران واالصــدقاء الـذین ابتعــد عــنهم بــسبب النـزوح 
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ولقـد . یئتـه البـشریة والمادیـةعلى تهمیش الكیان النفـسي واالجتمـاعي للفـرد الـذي تتـشكل فاعلیتـه فـي ب
 تفریــغ الكیــان النفــسي واالجتمــاعي للفــرد مــن مــشاعره االیجابیــة التــي تتــشكل فــي اطــار إلــىادى ذلــك 

 حالـة مـن تهاجمـهوفـي خالفـه ،) أشـیاء وافكـار وموضـوعات( مجسدة بـالقیمةتضمین عالمه بالمعاني 
ً یرتـب المعــاني وفقـا ألولویتهـا لدیــه إذ، داناء عــدم اسـتیعابه لفكـرة الخــسارة والفقـرالتعـسف االنفعـالي جـ

  .ًوعند فقدانها یشعر بالحزن تبعا لمستوى واهمیة مافقده
 هــذا الــسیاق فمــا حــدث فــيولقـد شــهدت كارثــة الموصــل بثقــل وطأتهــا حالــة مــن الخــصوصیة 

  . حالة الشعور بالحزن وااللم النفسيعمن تغییر مفاجئ تناسب في مستوى هدمه م
ٕر بـالحزن بعـدم القـدرة علـى مواجهـة العوائـق وایجـاد درجـة مـن االتـساق بـین كما ارتبط الـشعو

  .متطلباته وامكانیة اشباعها في ضوء هذه الكارثة
  :االحباط-ب

 أنهــا تــشعر بحالــة مــن االحبــاط والالمبــاالة وذلــك ینطبــق علــى) ٢(و)١(أشــارت الحالــة رقــم 
هـذا الـشعور وان ضـعف فـي طبیعتـه عـن الت اولقد أیدت بـاقي الحـ،  االسرةأفرادالزوج ایضا وبعض 

 .بدایة فترة النزوح
ـــذات ًان المـــشاعر الـــسلبیة فـــي حـــدتها وتنوعهـــا تختلـــف تبعـــا لحجـــم الفجـــوة بـــین متطلبـــات ا ل

 ،د مـن النطـاق المكـاني الخـاص كمـأوىن حجم الكارثة التي جردت الفرإوفي ذلك ف ،وامكانیة تحقیقها
ّلإلحبــاط أشــرت حالــة العجــز وعــدم االســتقرار والعــوز ّومــستوى الفقــر الــذي وصــلت الیــه مثــل صــیغة 

  .المادي
مــن ذلــك عقبــه أان كارثــة الموصــل لیــست بكارثــة قــذائف وقــصف صــاروخي فحــسب بــل مــا 

مـن الرمـوز التـي شـكلها الفـرد عبـر تاریخـه  بكثیـر ىأوداسـتهدف شـعور الفـرد ومعانیـه فـقصف رمـزي 
  .معها وادراكه لألشیاء والتكیف تهلتجسد معنى استمراری

لـــذات النفـــسیة واالجتماعیـــة للفـــرد لیـــصیبها بمـــشاعر افـــالحراك المفـــاجئ فـــي هبوطـــه اختـــرق 
 ان تأسـیس الفـرد رصـیده المـادي واالجتمـاعي اسـتغرق فتـرات طویلـة أفـضت فـي إذ. االحبـاط والعجـز

 إلــى االحـساس بدرجـة مـن الـضمان واألمـان أطاحتـه تلـك الكارثـة فـي حجمهـا لتعیـد الفـرد إلـىتـدرجها 
  .وتعزیز الشعور باالحباط نقطة البدایة

 :الحساسیة المفرطة-ج
خاصـة فـي بدایـة فتـرة النـزوح بو، بأن انتقالهم للعیش مـع آخـرین الدراسةأجابت جمیع حاالت 

  .جعلهم یشعرون بالضیق والحساسیة االنفعالیة المفرطة



  - دراسة میدانیة في مدینة الموصل–ثاره في االسرة آالنزوح و
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ـــد) الـــسكن معهـــم(ان شـــعور الفـــرد بأنـــه قـــد أقـــتحم النطـــاق المكـــاني لآلخـــرین   الكثیـــر مـــن ّول
ًوجعلــــه یـــنظم مقیاســــا فاحــــصا لمــــدى قبولـــه مــــنهم،الـــضغوطات النفــــسیة لدیــــه  وفــــي ذلــــك اصــــبحت ، ً

ًا أو مـدعاالخـر ه ویفعلـه لـیقوفما . االیحاءات وتأویل الرسائل التي یبثها اآلخر ذات اهمیة بالنسبة له
  .نهمخشیة عدم قبوله   باهتمامهحظىعمد جعله ی بغیر

 :وف من المستقبلالشعور بالقلق والخ-د
حاالت على الشعور بالقلق والخوف من المستقبل جراء الظروف الـصعبة التـي مـروا الاتفقت 

عجوبـــة مـــن المـــوت لیجـــدوا انفـــسهم فـــي واقـــع ابنـــائهم الـــذین كمـــا یقولـــون نجـــوا بأعلـــى انفـــسهم و، بهـــا
  .مجهول المستقبل

ستقبل حیـث یرسـم صـورة الفرد عامة یعیش حالة من القلق والخوف من الموفي ذلك نجد ان 
،  یطبعهـــا بمـــا ال یرغـــب رؤیتـــه وحدوثـــه فـــي واقعـــه الیـــوميإذ، ســـوداویة تجـــسد رؤیـــة عالمـــه الخـــاص

مـــا وجــــد الفـــرد ضــــمانات معینـــة تؤشـــر حالــــة مـــن التــــوازن لوتخفـــت مالمحهـــا وتمثیلهــــا االفتراضـــي ك
  .واالستقرار تشوش تلك الصورة

 الـضمانات بـضآلة. زایـدتاط التخیلـي للفـرد یان مستوى تمثیل تلك الصورة الـسوداویة فـي النـش
  .التي یبتغیها الفرد والتي تحد من تلك الصورة

ل بمدینـــــة الموصـــــل وأطـــــاح ّن حجـــــم الـــــدمار الـــــذي حـــــأالدراســـــة نجـــــد وفـــــي اطـــــار حـــــاالت 
متلكــات الخاصــة ضــیق مــن مــساحة الــضمانات والتــي وأن وجــدت بكثافــة فــأن انهیارهــا المفــاجئ مبال

  .دائمالقلق من الموصل فرض حالة كما حدث في كارثة ال
ً علـى وجـه الخـصوص وتحدیـدا األیمـنان حجم الدمار والخراب الـذي حـل بالمدینـة والجانـب 

قیمــة الــضمان مــن الخریطــة الذهنیــة للفــرد وعمــل علــى تــسخیر طاقــة اح فــي المنطقــة القدیمــة منهــا أز
  .القلق لدیه

  .لتأثیرات النفسیة للنزوح على االسرةحول ا الدراسةمن كل ذلك یتبین االجابة على تساؤالت 
 
 ضعف العالقات االجتماعیة-أ

 قـد ضـعفت عمـا كانـت علیـه قبـل األقـاربان عالقاتهـا االجتماعیـة مـع ) ١(بینت الحالة رقم 
وذكرت ان الموضوعات التي یتحدثون بها ال تروق لها فكأنهم في عالم مختلـف عـن عالمهـا  ،النزوح
  ).األهل بیت إلى زیارتهم اثناءافضل العزلة واالبتعاد عنهم (تقول ولهذا 

انهــا مثقلــة التفكیـــر ) ٧و٣(فــي حـــین اشــارت الحالــة رقــم ، وهــذا مــا أوضــحته بــاقي الحــاالت
 الجانـب إلـى في حین ان عالقتهـا بأخواتهـا قـد زادت عنـد نزوحهـا األقاربعن وذلك أبعدها ، بأحوالها
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 بـــــأنحیـــــث اجابتــــا ) ٥و٤(كــــذلك الحــــال بالنـــــسبة للحــــاالت  .بقـــــربهن مــــن المدینـــــة والــــسكن األیــــسر
  .ًبأقاربهم اصبحت تشوبها بعض المشكالت وتتسم بالضعف عما كانت علیه سابقاما عالقاته

دم فـي طبیعـة العملیـة هـ درجة مـن الإلىان ما افرزته كارثة الموصل من دمار شامل افضى 
لكاتــه طبــع كیانــه النفــسي واالجتمــاعي بحالــة عــدم التــآلف فــشعور النــازح بفقدانــه بیتــه وممت ،التفاعلیــة

  .في تفاعالته االجتماعیة مع اآلخرین
هـــا الفـــرد لآلخـــر ثكمـــن فـــي تفاعـــل الرســـائل التـــي یبی ان نــشاط العملیـــة التفاعلیـــة وكفاءتهـــا إذ

ومـا أحدثتـه كارثـة الموصـل مـن ضـغوطات نفـسیة . ًفتكون دافعا لتـشكیل صـورة العالقـات االجتماعیـة
 قوقعــة تفاعلیــة تقتــصر فــي نــشاطها علــى تفاعــل الفــرد مــع ذاتــه ومــع إلــىعاینهــا الفــرد النــازح أفــضى ی

  .بعض المقربین
كمـــا ان التـــشتت المكـــاني بـــین ســـكان منطقـــة واحـــدة جـــراء النـــزوح عمـــل علـــى تفتیـــت نـــسیج 

دیمـة التـي خاصـة فـي المنطقـة القبو ،العالقة االجتماعیة مع الجیـران واالصـدقاء فـي المنطقـة الواحـدة
فـي كمـا ن الـذكور واالنـاث بعض الحـاالت مـوهذا ما اشارت الیه  ،تعرف بالترابط واأللفة بین الجیران

  .الذین كانت تربطهم بجیرانهم عالقات متینة) ٣(و ) ٢(الحالة رقم 
 المشكالت االجتماعیة-ب

ت مـشكالث  تـسبب لهـا فـي حـدواألهـل فـي بیـت  ان سـكنهاإلـى) ٦و١(اوضحت الحالـة رقـم 
 إلـــىبـــأن النــزوح ) ٣( الحالـــة رقــم توبینــ، )٢(هــذه الحالـــة رقــم كـــدت وا، مختلفــة مــع زوجـــات االخــوة

 ّإال أن،  مــن المدینــة والــسكن المــشترك مـع عوائــل مختلفــة أثــار الكثیــر مــن المــشكالتاألیــسرالجانـب 
كانـت قـرب وفقـدان الـزوج لمهنتـه التـي ،  ان حالـة العـوز المـاديإذ. زوجاغلـب مـشكالتها كانـت مـع الـ

واتفقـت جمیـع الحــاالت . ًكـان عـامال لنـشوء الخالفــات والمـشكالتللمدینــة  األیمـنسـكنهم فـي الجانـب 
  .على وقوع مشكالت متنوعة جراء النزوح

فیحــدث الكثیــر مــن ،  فــي مــساره الــسلبي علــى العملیــة التفاعلیــة یــنعكس الــزخم االنفعــاليان
 ذلــك مــن االتجاهــات إلــى النفــور واالنــسحاب ومــا المــشكالت التــي تطبــع العالقــة االجتماعیــة بطــابع

  .المتضادة
طبیعـة البیئـة الثقافیـة واالجتماعیـة و ،ضـخامتهامـستوى ان لكل كارثـة مـشكالتها التـي تمیزهـا 

ومــشاركتهم لنطــاق مكـــاني ، )عوائــل متعـــددة(وفـــي ذلــك نجــد ان العـــیش المــشترك ، التــي وقعــت فیهــا
  . العدید من المشكالتإلىواحد أفضى 
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 أوًمهجــــورا (ًي جانــــب متـــصل فــــأن انهیـــار النطــــاق المكـــاني للفــــرد لتأخـــذ صــــورته شـــكال وفـــ
ًولــد عــصفا نفــسیا یأخــذ فــي أحــد مالمحــه صــیغة خالفــات ومــشكالت اجتماعیــة) ًمقــصوفا ً  لــم یعــد إذ ،ّ

 أو األهـــلًا علـــى یفوایـــواء الجـــسد ضـــ ،بمقـــدور الفـــرد تحمـــل تلـــك الـــضغوطات النفـــسیة جـــراء النـــزوح
وحالـة البطالـة لـرب  ،استئجار مكـان فـي ضـوء الـضغوطات المالیـة التـي تمـر بهـا االسـرة أو، األقارب
كــل ذلــك كــان المنــاخ المالئــم لنــشوء مــشكالت   عــدم الرضــا عــن فرصــة العمــل ان وجــدتأواالســرة 

  . في البیت المشتركاُألسربین / االبناء/متنوعة مع الزوج 
النــــزوح فــــي حــــدوث  اثــــارلخاصــــة ب االدراســــةومــــن كــــل ذلــــك تمــــت االجابــــة علــــى تــــساؤالت 

  .مشكالت اجتماعیة
  :مدى التضامن مع النازحین- ج 

 جربتــه فــي وقــت إذاال الــشخص الیمكــن أن تعرفــه إ(ن إلــى القــول بــأاشــارت معظــم الحــاالت 
وهــذا مــا كــشفته االزمــة التــي مــرت بهــا تلــك الحــاالت فهــي تؤكــد علــى عــدم وجــود ، )الــضیق والــشدة

  .من قبل االخرین اال بنسب قلیلةتضامن بالمستوى المطلوب 
فـي ، مـن قبـل بانهـا باتـت تعـرف االشـخاص كمـا لـم تعـرفهم) ٦و٤و١(فلقد اكدت الحالة رقـم 

، "شـدة وتنقـضي" تضامنوا معهم وكانوا یخففون عـنهم بـالقول بانهـا األهلحین بینت حاالت اخرى ان 
مــن شــدة  لــه ى ماتعرضــتلــم یكــن بمــستو فقــد اكــدت علــى ان التــضامن) ١٠و٨و٧و٥( امــا الحــاالت

  .ومصاعب
 تبــدو التــأثیرات التــي خلفهــا النــزوح واضــحة المعــالم فــي احادیــث : االســرةأفــرادفــي النــزوح اثــار –د 

وفـي ذلـك .لـه النـاس فـي هـذا المجـالقوكل یروي ما یتنا، األیسرو األیمنالجانبین الناس من كال 
نـــساء الطفـــال ومـــن االاالســـرة  أفـــراد ان النـــزوح اثـــر فـــي كـــل إلـــىاشـــارت  الدراســـةفـــأن حـــاالت 

  .كبارالو
 

 
 كــالقلق والــشعور ةنفــسیي  االســرة ومنهــا مــا هــاثــاره فــيان للنــزوح  الدراســة مــن نتــائج اتــضح

واخـــــرى اجتماعیــــة أشـــــرت حالــــة الـــــضعف فـــــي . بــــالحزن واالحبـــــاط والحــــساسیة االنفعالیـــــة المفرطــــة
وتبـین ان النـزوح  ، النازحـةاُألسـرت طبیعـة المـشكالت االجتماعیـة فـي ینـكما ب، االجتماعیةالعالقات 

  .ترك آثاره على االطفال والنساء والكبار وان اختلفت طبیعة التأثیرات
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 .تنفیذ قرار التعویضات وصرف مستحقات المتضررین من النازحین-١
 .فیف من معاناتهاخ النازحة والتاُألسرى بالوقوف على مشكالت تشكیل فرق عمل تعن-٢
 .٢٠١٤قین بعد أحدث اتسهیل االجراءات الخاصة بضمان حقوق الشهداء والمع-٣
 . النازحة والتعرف على مشكالتهماُألسرتوجیه االعالم لتسلیط الضوء على -٤
 . شدیدع فیها من دمارًاجراء دراسات مستفیضة عن مدینة الموصل القدیمة نظرا لما وق-٥

 
  .١١٧-١١٠، ص١٩٩٤، ١١ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، المجلد )١(
ـــة،  )٢( ـــاهرة للمهـــام االقلیمی ریتـــشارد بیـــر تـــشود واخـــرون، معجـــم الهجـــرة، المنظمـــة الدولیـــة للهجـــرة، مكتـــب الق

  .٩٧، ص٢٠٠٤مصر، 
ـــة النـــازحین داخلیـــا فـــي النزاعـــات  )٣( ـــوم اســـامة صـــبري محمـــد، حمای ـــة القادســـیة للقـــانون والعل المـــسلحة، مجل

  .١٩٧، ص٢٠١٠، ٢-١ عدد  العراق،السیاسیة،
  ٢٣٦ص،٢٠٠٢،االسكندریة،المكتبة الجامعیة،١٠ط،اسس علم االجتماع ،عبد الهادي الجوهري )٤(
  .١٥٢، ص١٩٨٢احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان للنشر، القاهرة،  )٥(

(6) open stax college‘ I ntrduction to sociology , Rice University ,Texas , 2013 ,p 
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امــال عبـــد المجیــد واخـــرون، علــم االجتمـــاع القــانوني والـــضبط االجتمــاعي، دار المیـــسرة للنــشر والتوزیـــع،  )٧(
  .٢٤، ص٢٠١٠عمان، 

  .٢٠، ص٢٠٠٤معن خلیل عمر، علم اجتماع االسرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،  )٨(
  .١٠٦، ص ٢٠٠٤جودت بني جابر، علم النفس االجتماعي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٩(
  .٢٦٢ ص،٢٠٠٩، دار وائل للنشر، عمان،٢احسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، ط )١٠(
  ٢٤٠ -٢٣٨ص، مصدر سابق،اسامة صبري محمد )١١(
، دراسـة میدانیـة فـي مدینـة انطالیـا، غزوان ناظم محمد، التكیف الثقـافي للنـازحین العـراقیین فـي تركیـا )١٢(

  .٧٢  ، ص٢٠١٧غیر منشورة، جامعة الموصل، كلیة االداب، قسم علم االجتماع،  رسالة ماجستیر
  . ٤٠ص، المصدر نفسه )١٣(
المسارات واالفـاق مـع التركیـز علـى شـبكات :عدنان یاسین مصطفى، التنمیة االجتماعیة في العراق  )١٤(

، ٢٩٥العربــي، مركــز دراسـات الوحــدة العربیــة، الــسنة الــسادسة، العــدداالمـان االجتمــاعي، مجلــة المــستقبل 
  .٧٥، ص٢٠٠٣سنة 
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  المصادر العربیة

  .١٩٩٤، ١١ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، المجلد .١
   .٢٠٠٩، دار وائل للنشر، عمان،٢حسان محمد الحسن، علم اجتماع العائلة، طإ .٢
  .١٩٨٢الجتماعیة، مكتبة لبنان للنشر، القاهرة، احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم ا .٣
سامة صبري محمد، حمایة النازحین داخلیـا فـي النزاعـات المـسلحة، مجلـة القادسـیة للقـانون والعلـوم ُأ .٤

  .٢٠١٠، ٢-١عدد العراق، السیاسیة، 
ــــشر أ .٥ ــــانوني والــــضبط االجتمــــاعي، دار المیــــسرة للن ــــم االجتمــــاع الق ـــد واخــــرون، عل مــــال عبــــد المجیـ

  .٢٠١٠زیع، عمان، والتو
  .٢٠٠٤جودت بني جابر، علم النفس االجتماعي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  .٦
ریتشارد بیر تشود واخرون، معجـم الهجـرة، المنظمـة الدولیـة للهجـرة، مكتـب القـاهرة للمهـام االقلیمیـة،  .٧

  .٢٠٠٤مصر، 
االفـاق مـع التركیـز علـى شـبكات المسارات و:عدنان یاسین مصطفى، التنمیة االجتماعیة في العراق  .٨

ــــسادسة،  االمــــان االجتمــــاعي، مجلــــة المــــستقبل العربــــي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، الــــسنة ال
  .،٢٠٠٣، سنة ٢٩٥العدد

غزوان ناظم محمد، التكیف الثقـافي للنـازحین العـراقیین فـي تركیـا، دراسـة میدانیـة فـي مدینـة انطالیـا،  .٩
   الموصل، كلیة االداب، قسم علم االجتماع، غیر منشورة، جامعة رسالة ماجستیر

  .٢٠٠٤معن خلیل عمر، علم اجتماع االسرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،   ١٠
  المصادر االجنبیة
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وكیفیـة  ،من حیث محاولتـه الكـشف عـن األسـباب، بالوقایة من األمراض أهتم األنسان منذ القدم     

وعـدم الرغبـة باإلصـابة بـاي مـرض ، بدافع من رغبتـه بالحیـاة بـصحة وعافیـة. ّتجنبها والحد من اثارها
كمــا أن المــرض ، ویــسبب لــه األلــم، ألن المــرض یعیــق حركتــه ویــضعف قدراتــه الجــسمیة، مهمــا كــان

ــــ، وممارســــة حیاتــــه الیومیــــة بــــصورة صــــحیحة، یعیقــــه عــــن ممارســــات نــــشاطاته األجتماعیــــة الي وبالت
  .األخفاق في ممارسة أدواره األجتماعیة المناطة یه

حـــاول البحـــث التعـــرف علـــى دور األمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة فـــي تنمیـــة الـــوعي الـــصحي ، علیـــه    
 الــى جانــب نقــد مجموعــة مــن نقــائض هــذه ،وأبـراز القــیم الــصحیة الــسلیمة المتــضمنة فــي هــذه األمثـال

  .القیم
بــأن ،  األمثــال عینــة الدراســة مــن خــالل مــنهج تحلیــل المــضمونوتبــین وعبــر تحلیــل مجموعــة      

 ،لألمثـــال الـــشعبیة دور مهـــم فـــي تنمیـــة القـــیم الـــصحیة والـــوعي الـــصحي فـــي المجتمـــع الـــذي أنتجهـــا
كمـا عملـت ، ورسمت صورة نموذجیة للسلوك الـصحي للفـرد، وعملت على ترسیخ قیم السالمة البدنیة
وحــددت أوقـــات ، ودعـــت الــى تنــاول الوجبـــات الــصحیة، سلیمعلــى تنمیــة الــوعي بالـــسلوك الغــذائي الــ

وغیرهــــا مــــن القــــضایا الــــصحیة واللیاقــــة ، وكمیــــات الطعــــام المناســــبة، مناســــبة لتنــــاول وجبــــات معینــــة
  .كما وعملت على نقد السلوكیات الغیر صحیحة في محاولة جادة للقضاء علیها أو تعدیلها. البدنیة

Proverbs and their role in the development of healthliteracy  
Analytical study of proverbs conductivity 

Lect. Najlaa Aadel Hamed 
Abstract: 
     The humans is concerned with the prevention of diseases, in terms 
of trying to identify the causes, how to avoid them and reduce their 
effects, motivated by his desire to live healthy and well-being, because 

                                         
 جامعة الموصل،  كلیة األداب، قسم علم األجتماع،مدرس.  



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 
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the disease hinders movement and weakens his physical abilities, and 
causes pain, and the disease hinders him from practicing his social 
activities and exercise his daily life And thus reduce the exercise of   
social roles assigned to it.                                          
Attia The research sought to identify the role of popular proverbs in 
the development of health awareness and to identify the healthy health 
values contained in these proverbs, as well as criticism of a set of 
contradictions of these values.                                   
Through the analysis of a set of proverbs of the same type, research 
through a content analysis approach revealed that popular examples 
played an important role in the development of health values and 
healthy health awareness in the society that produced them. These 
examples strengthened the values of physical safety and painted a 
model picture of the health behavior of the individual. Develop 
awareness of proper food behavior, And called for eating healthy 
meals, and identified the appropriate times for eating certain meals, 
and the amounts of appropriate food, and other health and fitness 
issues. As I have been critical of incorrect behaviors in a serious    
attempt to eliminate or modify them.                           

 
مــن أهــم العوامــل المــسؤولة عــن صــحة الفــرد وحیویتــه وطــول   یعــد الــوعي الــصحي األجتمــاعي    

بـــالوعي األجتمـــاعي والـــصحي أي یـــدرك ویعـــرف تمـــام المعرفـــة " فعنـــدما یكـــون الفـــرد متـــسلحا. عمـــره
لـذي ماهیة الشروط والمعطیات األجتماعیة التي تجلب لـه الـصحة والحیویـة وحـسن التكیـف للمحـیط ا

ویـــدرك كـــذلك طبیعـــة األمـــراض الموجـــودة فـــي محیطـــه وماهیـــة أســـبابها ، یعـــیش فیـــه ویتعامـــل معـــه
 ،فــــسه طبیعــــة األطعمــــة التــــي یتناولهــــاّوأخطارهــــا واثارهــــا وكیفیــــة التحــــوط منهــــا ویــــدرك فــــي الوقــــت ن

ة ودور كـــل منهمـــا فـــي الـــصح. وكیفیـــة الموازنـــة بـــین العمـــل والراحـــة والنـــوم، واألطعمـــة التـــي یتجنبهـــا
  .)١("والحیویة والتكیف مع البیئة فأنه یمكن أن یتمتع بقسط من الصحة والحیویة والنشاط

، علـى الـرغم مـن أنهـا ذات أصـل بیولـوجي، ً اجتماعیـاً مـن مـسببات االمـراض طابعـاًوتتخذ كثیـرا     
ّوانمــا تتعــدى ا، وتمتــد أبعادهــا الــى الجوانــب األجتماعیــة والنفــسیة والتمــس األنــسان بمفــرده ثارهــا إلــى ٕ

وتبعــد بالتــالي . ّحیاتــه األجتماعیــة ومزاجــه فــي األنــدماج واألخــتالط مــع االخــرین مــن أفــراد المجتمــع
  .عن تعطیل العمل الذي یمارسه" المریض عن محیطه األجتماعي فضال
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ــــة      ــــف جوانــــب البیئ ــــة تتــــصل بعوامــــل وتــــؤثر وتتــــأثر بمختل وبالتــــالي فــــإن المــــرض حالــــة أجتماعی
وفــي ، لیــه فــإن الثقافــة الــشعبیة لهــا دور فــي العــالج والوقایــة مــن كثیــر مــن األمــراضوع. األجتماعیــة

  .توصیف الوضع الصحي للمجتمع الواحد
واألمثـــال الـــشعبیة أحـــد أهـــم عناصـــر الثقافـــة الـــشعبیة كونهـــا ســـهلة الحفـــظ والتردیـــد فـــي المناســـبة    

، تعتمـد علـى الـسجع فـي الغالــب، نواألمثـال الـشعبیة لیـست مجـرد جمـل فیهــا إیقـاع رنـا. المالئمـة لهـا
ومـن ثـم كـان البحـث فـي األمثـال ، فـي الحیـاة ّولكنها في الحقیقة مرایا تعكس ثقافة الـشعوب ومـنهجهم

  .في سلوكیات األفراد وأسالیب تفكیرهم ونشاطهم األجتماعي" الشعبیة بحثا
ور وهـي أسـلوبهم لقد اصبح من المسلم به أن األمثال خالصة تجـارب وخبـرات الـشعوب عبـر العـص 

تــستخدم لحــث النــاس علــى فعــل شــيء مــا أو االمتنــاع ، أو واقــع معــاش، للتعبیــر عــن مواقــف راهنــة
 ،فاألمثــال الــشعبیة تعبیـر مــؤجز عــن الحیــاة األجتماعیـة لألفــراد وتعــاملهم مـع بعــض مــن ناحیــة. عنـه

  .وتعاملهم مع البیئة األجتماعیة المحیطة بهم من ناحیة أخرى
حظــــت أســــتخدام األمثــــال الــــشعبیة ال، لباحثــــة لواقــــع المجتمــــع الموصــــلي معاینــــة اومــــن خــــالل      

بقـــصد الـــسخریة أو التـــسلیة ومـــنهم مـــن یـــستخدمها بقـــصد ، الموصـــلیة بكثـــرة مـــن قبـــل أفـــراد المجتمـــع
  .وقد حملت هذه األمثال الكثیر من القیم كما أشتملت على نقائضها .التوجیه واألرشاد والحكمة

البحث یسعى الى أبراز دور األمثال الـشعبیة الموصـلیة فـي تكـوین الوضـع الـصحي وهكذا فأن       
والعمـــل علـــى أرســــاء ثقافـــة األهتمــــام .وللفــــرد واألســـرة فـــي هــــذا المجتمـــع خــــصوصا.للمجتمـــع عمومـــا

  .بالصحة سواءا على المستوى الشخصي أو على المستوى العام
ة األمثـــال الـــشعبیة وعـــدم األهتمـــام بهـــا  ومـــن المالحـــظ عـــزوف الكثیـــر مـــن البـــاحثین عـــن دراســـ     

عن وجود فئة من الذین یقللون من قیمة هذه األمثـال وینظـرون إلیهـا كـشيء " فضال، واألستفادة منها
  .منتهي الصالحیة والیصلح لألستخدام البشري

ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة البحـــث لتـــسلط الـــضوء علـــى موضـــوعین مهمـــین خاصـــة فـــي الوضـــع       
تراثنــا الموصــلي وضــرورة ، والثــاني، مــن جهــة، الوضــع الــصحي وضــرورة األرتقــاء بــه، األول، الــراهن

ولنـــشجع علــــى ، الحفـــاظ علیـــه وتوثیقــــه فـــي دراســـات علمیــــة تحفـــظ مــــایمكن حفظـــه مـــن أرث عظــــیم
فكـأن موضــوع البحــث الـذي یبــرز الــوعي ، أسـتثمار عناصــر التـراث الــشعبي الموصــلي بطریقـة ســلیمة

ال الشعبیة الموصلیة السیما وأن البیئة والتراث الموصلي تفتقـر لمثـل هـذه والثقافة الصحیة عبر األمث
  .الدراسات
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َ  ویعـــد هـــذا البحـــث ضـــمن البحـــوث المقدمـــة لعلـــم األجتمـــاع فـــي مجـــال التنمیـــة الثقافیـــة والــــصحیة 
وقـــد تـــضمن . جـــاء لبـــین دور األمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة فـــي تنمیـــة الـــوعي الـــصحي، واألجتماعیـــة 

 التثقیــف ني تنــاول المبحــث الثــاو، اإلطــار المنهجــي للبحــث،  مباحــث تنــاول األول منهــاةثالثــالبحــث 
 لیعرض الدراسـة التحلیلیـة لألمثـال الـشعبیة الموصـلیة الثالثجاء المبحث " وأخیرا، أو الوعي الصحي

ومــــن ثــــم تقــــدیم خالصــــة لنتــــائج البحــــث تبعهــــا . وماتــــضمنته مــــن قــــیم صــــحیة وأخــــرى مناقــــضة لهــــا
 . والتوصیاتالمقترحات

 
 

، لـــم تــسلم الـــصحة مــن مهــددات وعوامـــل أعــتالل وتـــدهور، فــي ظــل متغیـــرات الحیــاة المعاصــرة     
تمثلـــت فـــي المیـــل إلـــى الخمـــول والراحـــة وحـــب القعـــود فتـــرات طویلـــة وأســـتخدام األجهـــزة التـــي أقعـــدت 

وفـي المیـل الـى تنــاول ، وعطلـت فــرص النـشاط التـي كـان یمارسـها خــالل یومـه،  الحركـةاألنـسان عـن
الوجبــات ســریعة التحـــضیر التــي تفتقــد الـــى مقومــات الغــذاء الـــسلیم والتــي الیتبــع فـــي إعــدادها أســـس 

والیرعـــى فیهـــا ، التغذیــة الـــسلیمة مــن أنتقـــاء الغــذاء المتكامـــل وتحدیــد نوعیتـــه والكمیــات المـــسموح بهــا
  .ألعداد الصحیةطرق ا

وأبنـــاء الموصـــل مـــن ظـــروف أســـلمتهم صـــعوبات ، والیغیـــب عـــن بالنـــا ماحـــل بمدینـــة الموصـــل     
ولعــل أبرزهـا تلــوث المیــاه ،  للمـرض والــى العدیــد مـن مــسببات المـرض،وأزمـات الحیــاة وضـیق العــیش

  .مدینةوالهواء وجو المدینة بشكل عام من جراء العملیات العسكریة التي جرت داخل أحیاء ال
 من واجبنا كباحثین في علـم األجتمـاع وفـي التعامـل الرشـید مـع اإلنـسان وجـدنا ضـرورة ًنطالقإاو     

فـي ظـل الظـروف المادیـة الـصعبة . القیام ببحث یحفز الـوعي الـصحي لـدى أفـراد المجتمـع الموصـلي
ا فـــي التعامـــل مـــع الـــى األســـالیب التقلیدیـــة المتعـــارف علیهـــ فــــإن الغالبیـــة قـــد لجـــأوا، ألبنـــاء الموصـــل

  . لغالء أجور مراجعة الطبیب وأرتفاع أسعار العالجاتًنظرا، األمراض
لهـــذا جـــاءت فكـــرة البحـــث لتـــسلط الـــضوء علـــى القـــیم الـــصحیة المتـــضمنة فـــي األمثـــال الـــشعبیة     

منا على تعـدیل ونقـد القـیم الـسلبیة والخاطئـة التـي زرعـت فـي األمثـال "  حرصا،وتناقضتها، الموصلیة
  .وابراز للقیم األیجابیة المتناقلة عبرها، بیةالشع

 ماأهمیـــة -:ونـــستطیع تحدیـــد مـــشكلة البحـــث مـــن خـــالل طـــرح عـــدد مـــن التـــساؤالت المهمـــة ومنهـــا 
ووظــائف األمثــال الــشعبیة الثقافیــة والتربویــة؟ ومــاأبرز القــیم الــصحیة المتــضمنة فــي األمثــال الــشعبیة 

ع ؟ ومانقـــائض هــذه القـــیم والتــي أختزلتهـــا عــدد مـــن الموصــلیة والتـــي تتفــق مـــع صــحة الفـــرد والمجتمــ
  األمثال ؟ 
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   -:یهدف البحث الى  

  .أبراز األهمیة الثقافیة والتربویة لألمثال الشعبیة الموصلیة - ١
 .الكشف عن القیم الصحیة المتضمنة في األمثال الشعبیة الموصلیة وبیان نقائضها - ٢

 .امل مع عناصر التراث الشعبي ومن ضمنها األمثال الشعبیةأقتراح صیاغة مالئمة للتع - ٣

 .في صحته" تغییر أتجاهات أفراد المجتمع وسلوكهم الصحي بمایحقق للفرد تكامال - ٤

دراســــة األســــس األجتماعیــــة فــــي تحدیــــد أســــباب األمــــراض وطــــرق معالجتهــــا للــــتخلص مــــن  - ٥
 .سلبیاتها وشرورها

 
   -:ته من خالل كونهیكتسب البحث أهمی   

محاولـــة لتأصـــیل جانـــب مهـــم مـــن جوانـــب التـــراث الـــشعبي الموصـــلي وهـــي األمثـــال الـــشعبیة  - ١
  .الموصلیة

 .یكشف عن بعض مالمح الشخصیة الموصلیة عبر ما نسجت من أمثال شعبیة - ٢

 .أبراز األهمیة العلمیة والتربویة والتثقیفیة لألمثال الشعبیة الموصلیة - ٣

لتعزیزهـا وتنمیتهـا وكـذلك التعریـف بنقـائض هـذه  الـصحیة التـي یحتاجهـاتنویر المجتمع بالقیم  - ٤
 .القیم التي ینبغي محاربتها

المــشاركة اإلیجابیــة فــي  حتــى یتمكنــوا مــن، ضــرورة التثقیــف الــصحي لجمیــع أفــراد المجتمــع - ٥
 .تحمل المسؤولیة مع األجهزة األخرى من أجل توفیر الرفاهیة الصحیة لهم

 
ـــممـــنهجال    فـــالعلم فـــي كثیـــر مـــن التعریفـــات ؛ یمكـــن تعریفـــه بأنـــه ،  العلمـــي هـــو الـــسمة الممیـــزة للعل

فكـأن المـنهج هـو . مجموعة من المعارف المنظمة التي أمكن التوصل إلیها بأسـتخدام المـنهج العلمـي
  .)٢(الفیصل بین المعرفة العلمیة والمعرفة غیر العلمیة

مــن الناحیــة ، )المحتــوى(مــنهج تحلیــل المــضمون، المعرفــة العلمیــةأســتخدمت الباحثــة للوصــول الــى  
الســیما أن مــنهج . الكیفیــة فهــو الخیــار األنــسب مــن بــین الكثیــر مــن المنــاهج لتحلیــل األمثــال الــشعبیة

حیـث قامـت الباحثـة بتحدیـد مـصادر المـادة  .)٣(تحلیل المضمون یرمي الى الوصـف المـنظم للمحتـوى
  .لتحلیل ثم توظیفها في معالجة موضوع البحثللتحلیل ثم إجراء عملیة ا
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  ). الوعي الصحي- التنمیة-األمثال الشعبیة(-: یستخدم البحث المصطلحات األتیة  
 هــو جملــة مــن القــول مقتطعــة مــن كــالم أو مرســلة -: المثــل فــي اللغــة العربیــة-:األمثــال الــشعبیة-١

مــــشابهه مــــن دون تغیــــر؛ ألن األصـــل فــــي المثــــل أنــــه الــــشبیه أو بـــذاتها تنقــــل ممــــن وردت فیــــه إلـــى 
  .)٤(النظیر

وهــو عبــارات قــصیرة .)٥(ومعنـاه تــشبیه شــيء بــشيء" التمثیــل"أكثــر مــن " المثــل"والیعلـم مــن كلمــة      
ترســلها البیئــة الــشعبیة التــي أنبثقــت عنهــا وتــدور علــى ألــسنتها مــن دون تبــدل نــصها أو تحرفــه وهــي 

تبطــة بحادثــة أو قــصة مــؤثرة فیخــرج المثــل لــیلم بالحادثــة فــي كلمــات قــصیرة یــسهل مــاتكون مر" غالبــا
وهــي حكایــات ملیئــة بالكنایــات یخفــي وراءهــا منــشؤها مایریــدون مــن  .)٦(حفظهــا وتــداولها بــین النــاس

  .)٧(نصح وعظة
ـــة مـــن القـــول تجـــري علـــى كـــل لـــسان-:وتعریفهـــا فـــي هـــذا البحـــث      تتـــسم بـــالقبول وتـــشتهر ،  جمل

، لیبلغوا من خاللهـا زبـدة القـول فـي قـضیة مـا، قالوا به في السراء والضراء، داول بین عموم الناسبالت
فهــي خالصــة ،  فهــي أســهل فــي الــصیاغة وأبلــغ فــي التعبیــر،ُالیعبــر عنهــا بطریــق مباشــر أالبــصعوبة

  .تجارب أنسانیة في الفاظ تصیب المعنىو یسهل حفظها وتناقلها
مخطط لمجموعة من العملیـات األجتماعیـة واألقتـصادیة مـن خـالل بنـاء هي عملیة تغییر-:التنیمة-٢

هــذا ، إیــدیولوجي معــین وتهــدف ألحــداث تبــدیالت فــي الواقــع األقتــصادي والتعلیمــي والثقــافي والقیمــي
عــن أحــداث تغییــرات واعیــة فــي الجوانــب الفرعیــة األخــرى لهــذا الواقــع كاألتجاهــات والمواقــف " فــضال

  .)٨(جتماعي واألقتصادي والسیاسي والمشاركة والمبادأة والتنشئة األجتماعیةاألجتماعیة والوعي األ
 عملیــة تغیــر موجــه تــستهدف زیــادة الــوعي الــصحي ورفــع الكفــاءة -:أمــا تعریفنــا انظــري للتنمیــة فهــي 

بحیــث ترفــع قــدرة الفــرد علــى المــشاركة فــي جهــود التنمیـــة . الــصحیة ألكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع
  ".وللمجتمع ثانیا" لتحقق بالنتیجة النفع العام للفرد أوال، واألنتفاع به

" هــو تغییـر أتجاهــات أفــراد المجتمـع وســلوكهم الــصحي بمـا یحقــق للفــرد تكــامال-:الـوعي الــصحي-٣ 
فــي صـــحته ویحقـــق فرصــة للنـــاس حتـــى یـــشارك مــشاركة إیجابیـــة فـــي تحمــل المـــسؤولیة مـــع األجهـــزة 

 فــي حیــاة تتمتــع باألســتقرار األقتــصادي واألجتمــاعي والــصحي التنفیذیــة مــن أجــل تــوفیر الرفاهیــة لهــم
فهـــو معرفـــة وأدراك كـــل . )٩(والثقـــافي بأعتبارهـــا متكاملـــة وضـــروریة والتنـــسیق بینهـــا ضـــرورة للمجتمـــع

مـاهو صــحي وكــل مـاهو غیــر صــحي والمیـل فــي الــسلوك نحـو الــصحي وتفــادي أو تجنـب كــل مــاهو 
  .)١٠(غیر صحي
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 مفهــوم شــامل یجمـع بــین كــل القـضایا المــساهمة فــي -:لــوعي الــصحي فهـول أمـا تعریفنــا النظـري     
وتحــسین ،وكیفیــة حفظهــا وتعزیزها". الــصحة "يویكــون مرماهــا الرئیــس، اد المجتمــعتحــسین صــحة أفــر

كمــا یــشمل تــوفیر كــل مــایلزم ألنجــاز ذلــك مــن ، البیئــة األجتماعیــة مــن أجــل النهــوض بــصحة الفــرد
صــد الوضــع وتقیمــه وترصــد المخــاطر التــي تهــدد الــصحة وتعمــل وثقافــة تر، وســائل ومــوارد وظــروف

علـــى مكافحتهـــا بكافـــة أســـالیبها المعتمـــدة مـــن الكلمـــة الـــى نـــشر عـــادات صـــحیة وتوعویـــة عبـــر كافـــة 
  . األسالیب ومنها الشعبیة كالحكم والعبر والمواعظ واألمثال الشعبیة

 
بعد أن عاش العالم سنوات طویلة وفي تصور أطبائه أن مهمتهم هي عـالج المـرض أو الوقایـة      

بــرزت میــادین جدیــدة تــوازن بــین األنــسان والوســط الــذي یعــیش فیــه ، مــن المــرض فــي أحــسن األحــوال
فالوقایــة مــن األمــراض الیمكــن الوصــول . مــن النــواحي البدنیــة والتربویــة والــسلوكیة والنفــسیة والطبیــة

ألیهــا بمجــرد بحــوث المعامــل والمختبــرات ولكــن كــذلك یتوقــف األمــر علــى القــدرة علــى تغییــر الــسلوك 
  .)١١(ثقافیا

ولكـــن لـــم یلبـــث الطبیـــب أن ، فكـــان مـــصدر الرعایـــة الطبیـــة فـــي القـــرن الماضـــي الطبیـــب وحـــده      
نــه لنجــاح إذا أ، أحـس أن خطــة العــالج والوقایـة تحتــاج الــى جهــود مـن لــون أخــر غیــر وجـود الطبیــب

ـــــس، هـــــذه الخطـــــة ـــــضایجـــــب ال ـــــة أی ـــــى البیئـــــة األجتماعی ، كمـــــا أن للوضـــــع األجتمـــــاعي. )١٢(ًیطرة عل
ـــــــصادي  ـــــــة(واألقت ـــــــة األجتماعی ـــــــى صـــــــحة وســـــــقم األفـــــــراد ) البیئ ـــــــه تـــــــأثیر عل ـــــــه ل الـــــــذي نعـــــــیش فی

  .)١٣(لذلك فإن صحة األفراد والجماعات تعتمد بدرجة كبیرة على البیئة األجتماعیة.والمجتمعات
فالــصحة والحیویــة وطــول العمــر لألنــسان التعتمــد علــى ســالمة الجــسم مــن األمــراض العــضویة      

وعلى قابلیته في مقاومة الجراثیم والفیروسات على أخـتالف أنواعهـا ودرجـة شـدتها فـي جلـب المـرض 
لألنـــسان والتعتمـــد علـــى الـــصحة النفـــسیة والعقلیـــة وســـالمة األنـــسان مـــن األمـــراض النفـــسیة والعقلیـــة 

علــــى العوامــــل " صبیة التــــي قـــد یتعــــرض لهـــا بــــسبب العوامــــل الوراثیـــة والبیئیــــة بـــل تعتمــــد أیـــضاوالعـــ
األجتماعیــة المحیطــة باألنــسان وعلــى طبیعــة مجتمعــه وحیاتــه األجتماعیــة والعالقــات األنــسانیة التــي 

ول فالعوامــل األجتماعیــة التــي یعیــشها األنــسان والتــي تمــده بالــصحة والحیویــة وطــ. ّتربطــه بــاالخرین
العمر هي كثیرة ومختلفة لعـل أهمهـا الرفاهیـة األقتـصادیة واألجتماعیـة والـوعي األجتمـاعي والـصحي 

ولكــن ، والتــي التوجــه نحــو مــرض بعینــه، بهــدف األرتقــاء بالــصحة. )١٤(والثقافــة وغیرهــا مــن العوامــل
ء بالــصحة وأحتیاطــات األرتقــا. غایتهــا تحــسین الــصحة بوجــه عــام ونوعیــة حیــاة األفــراد والمجتمعــات

  )١٥(-:ّتشمل االتي



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 
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  .التغذیة المناسبة-أ
  .البیئة الصحیة- ب
  .النظافة الشخصیة-ج
  .التثقیف أو الوعي الصحي- د
  .الفحص الصحي الدوري والتفتیش الشامل عن األمراض- ه
  .تحسین المستوى المعیشي للشعب-و
شـــكال التفـــاعالت فـــالوعي الـــصحي یهـــدف الـــى تعلـــیم النـــاس أنمـــاط الـــسلوك الـــصحي الـــسلیم وأ     

تجعــل األنــسان ،  صــحیة مفیــدةبهــدف خلــق مــوارد، والعالقــات اإلیجابیــة فــي البیــت والمدرســة والمهنــة
ـــة والتغلـــب علیهـــا أو تحدیـــد اثارهـــا ،  علـــى مواجهـــة ضـــغوط الحیـــاةًقـــادرا ّوالتعامـــل معهـــا بطـــرق فاعل

  .)١٦(السلبیة
ویتجنـــب التـــدخین وشـــرب  ،لفیتامینـــاتن الـــوعي الـــصحي یجعـــل الفـــرد یتنـــاول األغذیـــة الغنیـــة باإ    

وأخـذ قـسط مـن الراحـة والنـوم وأستـشارة ، المشروبات الكحولیـة واألبتعـاد عـن مـواطن العـدوى والمـرض
الطبیــب فــي حالــة المـــرض وعــدم تنــاول العقــاقیر الطبیـــة األ بعــد وصــفها مــن قبـــل الطبــاء مــع زیـــادة 

  .)١٧( الجسم والمالبس والسكنأي نظافة، والتزام النظافة المصحات والمنتجعات الصحیة
 علـــى نمـــط حیـــاة النـــاس مثـــل ًوتعتمـــد كثیـــرا. ّ فالـــصحة شـــيء الیمكـــن أن یمـــنح مـــن شـــخص الخـــر 

فالنـــاس یجـــب أن یتـــصرفوا بمـــسؤولیة فیمـــا . والثقافـــة الـــصحیة، الـــسلوك، مـــستوى النظافـــة الشخـــصیة
دات الــصحیة وهــي  وزرع العــا،تنــاول وجبــات، یخــص صــحتهم بأتبــاع قواعــد المحافظــة علــى الــصحة

  .)١٨(تعرف بأسالیب المعیشة
الــصحي هــو خلــق مجتمــع ذي لیاقــة صــحیة كاملــة عــن ) التثقیــف(ن الهــدف العــام مــن الــوعي    إ 

  )١٩(-:ّوذلك عن طریق األهداف األجرائیة االتیة، طریق التربیة
  .تغییر المفاهیم والقیم فیما یتعلق بالصحة والمرض - ١
وبـذلك یمكـن تغییـر سـلوكهم ، حة ویجعلها موضـوع أهتمامـهتكوین رأي عام یدرك أهمیة الص - ٢

 .من األمراض وأتجاهاتهم إلى إنماط من السلوك التي تؤدي للوقایة

مــساعدة النــاس كــأفراد أو جماعــات فــي بــذل الجهــود الكافیــة لتحــسین أحــوالهم الــصحیة فــي  - ٣
 .حالة األصابة بالمرض

عالجیــــة الوقائیــــة الموجــــودة فــــي أســــتفادة النــــاس بأقــــصى مــــایمكن مــــن الخــــدمات الــــصحیة ال - ٤
 .مجتمعهم



  نجالء عادل حامد. م

  >>  
  

)١١١( 

 

كما أنه من الضروري أن نفهم بأن التثقیف الـصحي یبنـى علـى معرفـة عـادات وتقالیـد ومفـاهیم       
الخاطئة فیهـا؛ ومـساعدة األفـراد  لكي نركز على المفاهیم، الناس نحو الصحة والمرض وطرق الوقایة

ة علــى الــصحة وتحــسینها والتــي تمكــنهم مــن الوقایــة علــى فهــم الممارســات والعــادات الالزمــة للمحافظــ
بغیــــة تالفــــي حــــصول المــــرض أو ، فالوقایــــة هــــي مــــن أهــــم األهــــداف .)٢٠(مــــن الحــــوادث واألمــــراض

ـــــى وقایـــــة األفـــــراد مـــــن تلـــــك األوبئـــــة أو ، األعاقـــــة ـــــشار الوبـــــاء فـــــي المجتمـــــع والعمـــــل عل وعـــــدم أنت
  .)٢٠(األمراض

 
للتحلیـــل وفـــق مـــنهج ، مـــن خـــالل إخـــضاع عینـــة البحـــث والمتمثلـــة باألمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة     

، قـــیم تحـــث علـــى األعتنـــاء بالـــصحة والـــسالمة، تبـــین أحتواؤهـــا علـــى قـــیم صـــحیة، تحلیـــل المـــضمون
، عــل أو نبـــذ هــذا الفعـــلفنجــد فــي الـــنص أمــر بالف، یــستدل علــى تلـــك القــیم مــن خـــالل معیــار واضـــح

والتــي مــن شــأنها ، الــى جانــب نقــائض تتعــارض مــع الــصحة والــسالمة العامــة. والتحــریض علــى تركــه
   -:أن توجه سلوك الفرد نحو الضرر لبدنه وصحته

 
وتنظیــف البیئــة المحیطــة ،  والــشراب والــدواءوالتــي تــشمل علــى تنظــیم حاجــات الفــرد مــن الطعــام     

مـــن خـــالل تقـــسیمها إلـــى مجـــاالت علـــى النحـــو  بـــه؛ للحفـــاظ علـــى صـــحته ویمكـــن أجمـــال هـــذه القـــیم
   -:ّاالتي

   -:األعتدال وعدم األفراط في تناول الطعام-١ 
یقـال فـي ولهـذا ، ماتقاس كمیة الطعام علـى قـدر ونوعیـة األعمـال التـي یقـوم بهـا األنـسان" عادة      
فالهمـة والقــوة تـستمد مـن الطاقـة التـي یحـصل علیهـا الجــسم  .)٢٢("أكـل الرجـال علـى قـد أفعالهـا:"المثـل

حـسبالي الحیـل بالركبـة ":"وقیـل أیـضا .)٢٣("الحیل باللكمة مـو باهدمـة:"من الطعام ولهذا قیل في المثل
ات محــددة مــن الطعــام ولهــذا علــى الــرغم مــن أن المعــدة التتــسع اال لكمیــ .)٢٤("أثــاري الحیــل باللكمــة

كــون عــدد قلیــل مــن حبــات الجــوز مــن المفــروض أن تــسد  .)٢٥("جــوز المعــدود بجــراب المــشدود:"قیــل
  .الجوز ثقیل على المعدة ولهذا الیفضل تناول كمیات كبیرة منه ّأو الن، الجوع
 .)٢٦("كبیغـي وطنـب:"وعلیه وعندما یكون الرجل قلیل الهمة ویأكل بشراهة حینهـا یقـول عنـه المثـل     

 :وینـسجم ذلـك مـع قولـه تعـالى .)٢٨("األكل بـالش وروحـك مـابالش":"ویقال أیضا .)٢٧("بمبارو غلیظ"و
ــــــه الیحــــــب المــــــسرفین( ــــــسرفوا إن ــــــوا وأشــــــربوا وال ت ــد كــــــل مــــــسجد وكل ــــ ــــــتكم عن ــــــابني ادم خــــــذوا زین ) ّی
بحـسب أبـن ، بطـنّمـامأل ادمـي وعـاء شـرا مـن : (وجاء فـي الحـدیث النبـوي الـشریف ). ٣١:األعراف(
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األمــام  رواه). وثلــث لنفــسه، فثلــث لطعامــه وثلــث لــشرابه، فــأن كــان المحالــة، ّادم أكــالت یقمــن صــلبه
أي  .)٣٠("قـوت الالیمـوت: "معنى الحدیث لخص المثل القائـل .)٢٩(أحمد الترمذي والنسائي وأبن ماجة

 أضــافیة تزیــد عــن حاجــة وعــدم اإلفــراط فــي تنــاول كمیــات، األكــل علــى قــدر ســد الحاجــة الــى الطعــام
الینفــع معهــا هــذا ، لعلــة فــي جــسده، وعلــى وجــه الخــصوص الطعــام الــذي منــع الــشخص منــه. الجــسم

بأنـــه  وبخاصـــة .)٣٠("شـــمو والتـــضوقو" : وحینهـــا یقــال،األقلیلـــه، فیحـــرم مــن تناولـــه، النــوع مـــن الطعـــام
ا فــأن األعتــدال فــي توجــد أمــراض لهــا عالقــة بــاإلفراط فــي األكــل مثــل الــسمنة ومــرض الــسكري؛ لهــذ

  .)٣٢(تناول وجبات وكمیات الطعام تقي الجسم من الكثیر من األمراض
 
ولهـذا نجـد الـدعوة الـى إتبـاع األسـس الـسلیمة فـي ، للغذاء والتغذیة أهمیة كبیرة بالنسبة لألنـسان      

لمتـــــوازن المتكامـــــل وتحدیـــــد نوعیتـــــه وكمیتـــــه وطریقـــــة أعـــــداده وقیمتـــــه التغذیـــــة مثـــــل تـــــوخي الغـــــذاء ا
ویـــرى خبـــراء الـــصحة ، فالغـــذاء الـــصحي أو المتـــوازن یـــؤدي الـــى تحـــسین صـــحة الفـــرد. )٣٣(الغذائیـــة
أذ أن عمــل وتنــاغم أعــضاء ، علــى قواعــد التغذیــة الــسلیمة" أن الــصحة والجمــال تقــوم أساســا، العامــة

  .)٣٤(ناصر األساسیة الواردة الیه عن طریق الطعام المتناولالجسم یعتمدان على توازن الع
لقیمتهـا الغذائیـة والـصحیة كـالبروتین؛ " ونجد تأكید األمثـال علـى تنـاول أنـواع معینـة مـن الغـذاء نظـرا 

فــــأذا تعــــذر  .)٣٥("كفكیــــرهم قلــــب لحــــم خرفــــاني، كفكیــــرهم یلعــــب علــــى المــــوالني:" عبــــر المثــــل القائــــل
الحصول على اللحم فمن األفضل األستفادة من مرقة اللحم ؛فخالصته لها قیمـة غذائیـة كبیـرة وفوائـد 

المـــا یأكـــل لحـــم یـــشغب ":" وأیـــضا .)٣٦("إذا فاتـــك اللحـــم علیـــك بالمرقـــة:" ولهـــذا قیـــل، عظیمـــة للجـــسم
  .)٣٧("المغقة

 المثــل یــشجع علــى تناولــه ویحبــب ولهــذا نجــد، الــى جانــب الحــث علــى تنــاول الحلیــب ومــشتقاته      
 )٣٩("*بــاطي إمخثغــة:" وقیــل  .)٣٨("رز أبحلیــب كلمــا یبــرد یطیــب:"كمــا فــي المثــل القائــل، الــنفس الیــه

وأبنــاء الموصــل یفــضلون أنتقــاء ، ومنهــا الــرز، وفــي المثــل الــشعبي تأكیــد علــى أهمیــة تنــاول الحبــوب
علـــى أن أهـــم الحبـــوب التـــي  .)٤٠("أمجـــرب**رز العقـــغ:"ولهـــذا جـــاء فـــي المثـــل، النوعیـــة الجیـــدة منـــه

 أي الطحــــین المخبــــوز مــــن ً هــــي الحنطــــة المطحونــــة ناعمــــا،وردت فــــي االمثــــال الــــشعبیة الموصــــلیة
ویـضرب هـذا . )٤١("مـا كـان***أكلت سـبع ألـوان مثـل النـان:"كما في المثل القائل، الحنطة المطحونة

ة مــن بــین أنــواع الحبــوب التــي ورد ذكرهــا فــي والــشعیر والــذر.لیبــین القیمــة الغذائیــة للخبــز المثــل عــادة
مثــل خبـــز :" وقیــل. )٤٢("خبـــز الــشعیر الخمــران وشــقد طیـــب عالجوعــان" :األمثــال الــشعبیة الموصــلیة

كمـــا وأن التغذیـــة الـــسلیمة التـــي تجمـــع الـــوان الطعـــام التجعـــل الجـــسم فـــي  .)٤٣("الــذرة الیـــشیل والیحـــط
  .)٤٤("الخد وغدي."صحة فقط وأنما ینمي الجمال ویجعل
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فأنــه یــساعد علــى الهــضم بــشكل ، ویؤكــد المثــل علــى أهمیــة تنــاول المــاء بكمیــات كافیــة للجــسم       
الـزاد یاجوعـان :" وكما یحتاج الجسم الى الطعام فأنه بحاجة الـى المـاء .)٤٥("الحش ینرادلو رش:"،جید

  .)٤٦("والماي یاعطشان
ثارهـا الـضارة للجـسد؛ أمـا لـصعوبة هــضمها أو ّنظراال، كمـا ویحـذر المثـل مـن أنـواع مـن الطعــام      

أكـل :"وقیـل. )٤٧("والبـاجال، والجمـا، الخـس: ثالثـة العلـة" :على المعدة؛ منها وكما جاء في المثـل ثقلها
فـصحیح  .)٤٩("بـالثم هلیهـل وبـالبطن عـزا:" ویقال عن هكـذا أطعمـة بأنهـا .)٤٨("برغل وحصغمت بطنو

  .بطنذیذة الطعم اإل أنها تؤلم الأنها ل
وبنــاءا علــى ماتقــدم فأنــه لــیس فقــط األفــراط فــي تنــاول الطعــام هــو مــن یخلــق األمــراض؛ وأنمــا       

فمــن أهـم العوامـل التــي تعتمـد علیهــا صـحة األنــسان ، سـوء التغذیـة تجعــل األنـسان یــصاب بـاألمراض
  .)٥٠(هي التغذیة

 
فنجـدها تحـث علـى النظافـة ، تؤكد األمثال الشعبیة الموصلیة على أهمیة النظافة في كل شـيء      

  -:ّالشخصیة كما في األمثال االتیة
ولقــد ورد أهمیــة تنظیــف وغــسل . )٥١("غــسل بــصابون وأمــسح أیــدك حــصل بیــدي وماحــصل بیــدك"-أ

مـس یـده فـي اإلنـاء حتـى یغـسلها فـال یغ، إذا أسـتیقظ أحـدكم مـن نومـه" -:الیدین في الحـدیث الـشریف
  .)٥٢("فإنه الیدري أین باتت یده" ثالثا
  .)٥٣("العنده حلو یتحلى والعنده قمل یتفلى"-ب
  .)٥٤("المي تطهر حي ومیت "-ج
حیـث یعیــب المثـل علــى مــن  .)٥٦("ٕشــخاخو وامخــاطو" ومثلـه .)٥٥("شـال الــشخطة وظلـت المخطــة" -د

  .)٥٧("بیس ویأكل بصل:"النظافة؛ ویقول فیه المثلظهرت علیه عالمات األتساخ وأهمل جانب 
  -:كما في األمثال األتیة، كما تؤكد األمثال الشعبیة الموصلیة على وجوب األهتمام بنظافة الطعام 
نجـد هـذا المثـل یؤكـد الحـرص علـى الخبـز فـي البیـت ولـیس  .)٥٨("أطحن بـسبع مـداغ وأخبـز أبیتـك"-أ

  .عند الغیر لنظافة البیت
  .)٥٩("ي مانكسي لكن تخبث الخاطرالذبین"-ب
  .)٦٠("طبیخ التطبخو بانه بینو أتنعش ذبانة"-ج
أكـــنس :" نجـــد المثـــل الـــشعبي الموصـــلي الـــذي یؤكـــد علـــى أهمیـــة نظافـــة البیـــت فیقـــول" وأخیـــرا       

ویتفق هذا المثـل مـع قولـه  .)٦١("حوشك ماتعرف من یدوسو وأغسلي وجه أبنكي ماتعرفین منو یبوسو
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: البقـــرة".(عهــدنا إلــى ابــراهیم واســماعیل أن طهــرا بیتــي للطــائفین والعــاكفین والركــع الــسجودو:" تعــالى
  ).١٢٥ّایة
 
وعـدم التهـاون بـاألمور خاصـة جانـب ، یؤكد المثل بأهمیة طلب العـالج عنـد الـشعور بـالمرض      

  .)٦٢("حبكل شيء لوا طب ولیبغض مای:" وأن لكل داء دواء ،الصحة
 

في المثل التأكید على أهمیـة الوقایـة وبأنهـا أفـضل مـن  .)٦٣("درهم وقایة أخیر من قنطار عالج "    
الــروح " :خاصــة وأن .)٦٥("العافــانو غنــانوا. ")٦٤("األصــل العــویفي" :ف. العــالج بعــد حــصول المــرض

  .)٦٦("عزیزي
 .)٦٧("أســنانك ربعــك أتقیــد علــیهم" :كیــد علــى العنایــة باألســنان والمحافظــة علیهــاكمــا وجــاء التأ       

  . ففي المثل نصیحة لألعتناء باألسنان فهم كاألصدقاء
المــاي والنـــاغ ماینلعـــب : "كمــا وحـــذر المثــل مـــن أخطــر األمـــور علـــى ســالمة األنـــسان وحیاتــه وهمـــا 

صیب األنـسان؛ وكـي الیـضطر للـذهاب الـى وكل ذلك في سبیل الوقایة من أي خطر قـد یـ .)٦٨("بیهم
  .)٦٩("****البید حاكم وال حكیم: " األطباء وبهذا یدعو المثل

 
فتنــاول الطعـــام فــوق طعـــام قبلــه لــم یهـــضم بعــد یؤلـــد  .)٧٠("طعــام علــى طعـــام یزیــد علـــة وســقام"     

  .التخمة وهي أم العلل
 ممارســة األعمــال أثنــاء اللیــل الــذي خــصص للراحــة واألســتمتاع مــع كمــا ویحــث المثــل علــى عــدم    

  .)٧١("شغل اللیل ویل: "أفراد األسرة
 

التي تحـذر مـن أثـر التعـرض للبـرد علـى الـصحة ، الموصلیة وردت العدید من األمثال الشعبیة      
ت األمثـال المواسـم والـشهور التـي یـزداد وحـدد .)٧٣("الـدفو عفـو" :وفـي  .)٧٢("البرد سبب كل علة:" ف

  -:ومن هذه األمثال مایأتي، كیما یحسب له حساب فیها حدة البرد؛
  .)٧٥("الیسافر بكانون مجنون:" و .)٧٤("بكانون أقعد أبیتك التكون مجنون"-أ

وشـمس ، ّوشـمس اذار لبنتـي، شـمس شـباط لكنتـي" .)٧٦("العجوز عالبساط........بغد شباط ي"-ب
ّفــالتعرض للــشمس فــي شــباط یولــد الزكــام والتعــرض لهــا فــي اذار أخــف  .)٧٧("الــي ولــشیبتينیــسان 

 .والتعرض لها في نیسان الیخشى منه بأس، وطاة وأسلم عاقبة
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حیــث یــشتد البــرد فیــه علــى غیــر أنتظــار وأســتعداد بعــد أن یكــون  .)٧٨("ّفحمــات الكبــاغ االذاغ" -ج
 لكثــــرت )٧٩("ّاذار تمــــشي الــــسیول مــــن تحــــت لحجــــار"وفــــي . ّالنــــاس قــــد انــــسوا األعتــــدال الربیعــــي

 .األمطار

وذلــك ألنــك مقبــل علــى الــشتاء وفــي الربیــع مقبــل  .)٨٠("بــرد التــشارین أتوقــاه وبــرد الربیــع أتلقــاه"  -  د
 .على الصیف وقد تمكن جسمك من برد الشتاء

 -: للشدة وأخذ األحتیاطات فنجد من األمثال مایؤكد على ذلكًویعد الشتاء موسما

  .)٨١("لشتي شديا"   - أ
 .)٨٢("شتا الشتا یامن عباتك صوف وأنا عباتي كطن مندوف"   - ب

ونجـــد النــــاس یتمنــــون األنتقــــال فــــي البلــــدان ویحطــــوا رحـــالهم فــــي األمــــاكن التــــي یجــــدون فیهــــا الجــــو 
 .)٨٣("شتي بمصر وربع بالشام تعیش میت عام: "المناسب

 
التقــل أهمیــة الراحــة النفــسیة عــن راحــة البــدن؛ خاصــة وأن الهمــوم واألحــزن والمــشاكل تجلــب        

فكثـــرة هـــي األمـــراض التـــي تكـــون مـــسبباتها نفـــسیة؛ ولهـــذا نجـــد األمثـــال الـــشعبیة ، األمـــراض للجـــسد
مـــن شـــدة وقـــع الهـــم علـــى " فیقـــول المثـــل محـــذرا. الموصـــلیة تحـــذر مـــن مغبـــة الهمـــوم علـــى األنـــسان 

 :وقیـــــــــل .)٨٤("حمـــــــــل ســـــــــم وال مثقـــــــــال هـــــــــم" :ف  علیهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــسمً وأنـــــــــه أشـــــــــد تـــــــــأثیرا،الـــــــــنفس
أي یـــبطن همـــه والیریـــد كــشفه ألحـــد خـــشیة الـــشماته وهــذا بحـــد ذاتـــه أكبـــر  .)٨٥("أبطنــو*****دردو"

  .عقاب من أي شامت
 
صحیة التــي یحمــد وقعهــا علــى العدیــد مــن العــادات الــ، وردت عبــر األمثــال الــشعبیة الموصــلیة      

  -:الجسم وعلى الصحة العامة لألنسان ومن بین أهم هذه األمثال مایأتي
: ومثلــه. )٨٦("واذا تعــشیت فـدر ولـو علـى ظهـر القـدر، اذا تغـدیت فـنم ولـو علـى ظهـر الغـنم"   - أ

  .حیث یستحب القیلولة بعد الغداء والسیر بعد العشاء .)٨٧("تعشي وتمشي، تغدي وتمدي"
فــالتنزه والخــروج الــى الهــواء الطلــق واألمــاكن المفتوحــة یجعــل  .)٨٨("دل هــوا مــایلزمو دواالیبــ"   - ب

 .الجسد یصح وال یحتاج الى الدواء

، ألن أشعة الشمس تقتل الكثیـر مـن الجـراثیم الـضارة.)٨٩("بیت التدخلو شمس مایدخلو حكیم" -ج
 ".ویصبح البیت صحیا،وتنعشه وأشعة الشمس تقوي الجسم

فیهـا تأكیـد علـى . )٩١("على سبع خغزات ظهغو:" ومثله .)٩٠(" على سبع خغزات ظهغوأنتكى" -د
 .أهمیة الجلوس واألتكاء المریح للجسم
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ــــشعبیة الموصــــلیة مجموعــــة مــــن األمثــــال التــــي تــــدل علــــى نقــــائض القــــیم        تتــــضمن األمثــــال ال

  -:ویمكن أجمالها على النحو األتي، وتتعارض مع صحة وسالمة األنسان، الصحیة
 
خاصــة وأن مــن بــین األعتقــادات الــشعبیة والتــي تــشجع . )٩٢("كــل أكــل جمــال وقــوم قبــل أرجــال"     

ـــه وكـــأن الطعـــام الـــذي نت .)٩٣("الـــسمن یغطـــي العیـــب:" علـــى تنـــاول كمیـــة كبیـــرة مـــن الطعـــام بـــأن ناول
وأنمـا ینظـر ألیـه علــى أنـه عـادة مـن العــادات التـي یتعـود البـدن علــى ، الیحـدد بمقـدار الجـوع والحاجــة

  .)٩٤(" والتعود جسمك على ثوبین،عود بطنك على أغیفین" :كمیتها
 

 لنوعیــة الطعــام التــي توصــي بهــا هتمــاممــال واضــح وعــدم اإلإهفــي المثــل  .)٩٥("الــبطن مــاتتفتش"     
نـــسان بـــصحة جیـــدة ویتمتـــع بحیـــاة ملئهـــا لیحیـــا اإل والتـــي تعـــد مـــن الـــضروریات، مؤســـسات الـــصحة

  .العافیة
 

  .المعنى واضح بعدم األكتراث بما یجري فالقدر المحال واقع .)٩٦("الحذر الیمنع القدر"      
 
، فالمثــل یهــضم حــق األطبــاء ،" والتــسل حكــیمًســل مجربــا" :قیــل فــي األمثــال الــشعبیة الموصــلیة     

وعــدم األســتفادة مــن أهــل ، علــى الــرغم مــن أنهــم أهــل علــم وخبــرة فــي مجــال الطــب والعــالج والوقایــة
) ٧: ّاالیــة: األنبیــاء(".فاســألوا أهــل الــذكر أن كنــتم التعلمــون:" وهــذا یتعــارض مــع قولــه تعــالى، الخبــرة

 :فالتجربــة لــدیهم أهــم مــن الطبیــب).٨٥: ّاالیــة: األعــراف".(والتبخــسوا النــاس أشــیاءهم:" وقولــه تعــالى
بـالتعرف علـى مـواطن " فالـذي أبتلـي بـالمرض وشـفي منـه یكـون خبیـرا .)٩٧("حكیم الجري على غوحو"

وقــد  .)٩٨("طــب مــادام األلــم جــوىأش ینفــع ال":" ومــن األمثــال أیــضا. الــداء أكثــر ممــا یعــرف الطبیــب
." یكتفـــون بالتـــداوي بـــبعض األعـــشاب المتعـــارف علیهـــا ویعتبروهـــا أفـــضل مـــن التـــداوي عنـــد الطبیـــب

  .)٩٩("خذلك قرفة
 

:-توصل البحث الى مجموعة من النتائج یمكن أدراجها فیما یأتي:-  
ــــة ، لموصــــلیة عنــــصر مهــــم مــــن عناصــــر التــــراث الموصــــلياألمثــــال الــــشعبیة ا-١ ــــذي یجــــسد هوی ال

ولألمثال أهمیة كبیرة بما تحتویه من خبرات وحكم وتجارب قیمة نحتاجهـا فـي تنـشئة الجیـل ، المجتمع
  .كما وأن لألمثال دور في توجیه سلوك الفرد والمجتمع على السواء، الصاعد
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مـن أهـداف " وهـدفا، ولمختلـف الـشعوب، اطنینالصحة حق وهدف؛ فهي حق أساسي لجمیـع المـو-٢
أنها وسیلة مهمـة لنجـاح عملیـات وخطـط  عن"فضال، الرقي والتنمیة األقتصادیة والرفاهیة األجتماعیة

  .التنمیة المرجوة ألي مجتمع
بطــــرق تعكــــس تــــأثیر الخلفیـــــة ، بـــــل ویعالجونــــه، ویفــــسرونه، أفــــراد المجتمــــع یــــستجیبون للمــــرض-٣

  .موالحضاریة له،الثقافة
تأثیر األیدلوجیة الدینیـة فـي معالجـة قـضایا المجتمـع مـن خـالل عالقتهـا بالحیـاة األجتماعیـة وهـذا -٤

  ".الحي مالوا قاتل:" و" الحذر الیمنع القدر:" واضح عبر المثل القائل
 حیــث نجــد بــأن الخبــرة ،التأثیرالواضــح للعالقــات الشخــصیة ودورهــا الواضــح فــي العملیــة العالجیــة-٥

ســـل مجـــرب :" تنهـــال علـــى المـــریض مـــن كـــل شـــخص ســـبق وأصـــیب بمـــرض وشـــفي منـــهالعالجیـــة 
  ".والتسل حكیم

وأن الوقایـــة الیمكـــن أن تـــتم اإل فـــي ظـــل وعـــي كامـــل ، األنـــسان أبـــن بیئتـــه ووارث ثقافـــة مجتمعـــه-٦
  .وتضافر لكافة الجهود الرسمیة والشعبیة واألهلیة

فـالعالج الفاعـل . لجوانـب ویحـیط بـالظروفاذا لـم یطـال مختلـف ا"العالج الیمكن أن یكون ناجحـا-٧
ّووضـــع حـــد الثارهـــا ، لألمـــراض یكمـــن قبـــل كـــل شـــيء فـــي تـــشخیص العوامـــل األجتماعیـــة والنفـــسیة

  .السلبیة والوضعیة
لم ینجح الطبیب في معالجة األمراض الجسمیة؛ مالم یتم التصدي لألسـباب األجتماعیـة والنفـسیة -٨

  . المؤدیة لحدوثها 
وعـادة تـسلم مـن جیـل الـى جیـل عـن  طب الشعبي على مدى واسـع بـین المجتمعـاتتنتشر فنون ال-٩

  .طریق الكلمة الشفویة
فهـــو تـــوفیر الـــسعادة ، وأهـــداف مباشـــرة قریبـــة؛ أمـــا الهـــدف البعیـــد، للـــوعي الـــصحي هدفـــه البعیـــد-١٠

ــــى عــــاتقهم ــــة الملقــــاة عل ــــوا مــــن النهــــوض بالمــــسؤولیات األجتماعی ــــصحة ألفــــراد المجتمــــع لیتمكن ، وال
أمـا األهـداف القریبـة المباشـرة؛ فهـي مكافحـة كـل مایهـدد صـحة افـراد . والمحافظة على كیان المجتمع

  .وتوعیتهم وتثقیفهم حول حفظ الصحة الشخصیة، المجتمع من أفكار وقیم تضر بالصحة
 هنـاك عالقـة وثیقــة ومباشـرة بــین القـیم األجتماعیـة والــوعي الـصحي؛ فــالقیم األجتماعیـة المتعلقــة-١١
شخیص األمــراض والتعــرف علــى طــرق العــالج والوقایــة منهــا یعطــي ویأخــذ ویقــوم بــدور كبیــر فــي بتــ

  .مساندة علم الطب والخدمات الطبیة للنهوض بمجتمع خال من أكبر قدر من األمراض
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ــــة علــــى-١٢ ــــدور الكبیــــر للقــــیم األجتماعی ــــرغم مــــن ال ــــشعبیة  ال ــــال ال ــــة المتــــضمنة فــــي األمث األیجابی
  . حظ وجود قیم تناقضها فأننا نال، الموصلیة
 

وأرشـادهم ، تعریف المواطنین باألمراض وأعراضها وبخاصـة وقـت أنتـشارها -:الى وسائل األعالم-١
  .وتوفیر أیسر الطرق لعالجها، الى طرق الوقایة منها وحصر خطرها

، الرعایـة األجتماعیـةدعـم األسـر متدنیـة الـدخل فـي ظـل شـبكة  -:الى شبكات الرعایة األجتماعیة-٢
  .بما یمكنها توفیر الغذاء والدواء

 إجــراء البحــوث والدراســات األجتماعیــة بهــدف التعــرف علــى الحقــائق -:الــى األكــادیمین والبــاحثین-٣
  .والحیویة الصحیة المتعلقة بالنواحي األجتماعیة والسكانیة

ادتي علـم األجتمـاع وعلـم الـنفس  ضـرورة األهتمـام بتعلـیم مـ-:الى المسؤولین الصحیین والتربویین-٤
بهــدف القــضاء علــى األســباب .فــي المؤســسات التعلیمیــة الطبیــة علــى أخــتالف تخصــصاتها ودرجاتهــا

  .األجتماعیة والنفسیة والعضویة التي تكمن خلف األمراض
 

الـصحي أقامة دورات تثقیفیـة وتوعویـة فـي المجـاالت النفـسیة واألجتماعیـة والـصحیة لنـشر الـوعي -١
  .بین أفراد المجتمع من أجل تحسین نوعیة الحیاة

الـــى جنـــب مـــع عیـــادة الطـــب الفیزیولـــوجي " لنعمـــل جنبــا، العمــل علـــى نـــشر العیـــادات األجتماعیـــة-٢
وعیــادة الطــب النفــسي خاصــة وأن المــریض یفــضل األنــسحاب مــن المجتمــع ألنــه الیمتلــك المــؤهالت 

ویحتــاج الــى رفــع قدراتــه وحیویتــه ألداء . أدواره األجتماعیــةالبدنیــة والنفــسیة التــي تعینــه علــى القیــام بــ
  .لیتكیف مع المجتمع الذي بوجد فیه ویتفاعل معه .مهامه المناطة به

 
، دار وائـل للنـشر، ١ط، دراسـة تحلیلیـة فـي طـب المجتمـع/علم األجتمـاع الطبـي، أحسان محمد الحسن.د) ١(

  .٢١٤ص،٢٠٠٨،األردن-عمان
دار المــــسیرة للنــــشر والتوزیــــع ،١ط، دراســــات فــــي عــــبلم األجتمــــاع الطبــــي، ّحمــــد واخــــرونمحمـــد علــــي م) ٢(

 .٣٦ص،٢٠١١، األردن-عمان، والطباعة
ــــــــــــــب للطباعــــــــــــــة، ، ٦ط،أصــــــــــــــول البحــــــــــــــث األجتمــــــــــــــاعي، عبدالباســــــــــــــط محمــــــــــــــد حــــــــــــــسن) ٣( دار غری

  .١٢٩ص،١٩٧٧،القاهرة
  .٢٦٤ص، ١٩٨٠،  القاهرة،مطبعة السعادة، ٣ط، قواعد البحث األجتماعي، زیدان عبد الباقي) ٤(
، العــــــراق-بغــــــداد، مطبعــــــة شـــــفیق، المـــــردد مــــــن األمثـــــال العامیــــــة الموصـــــلیة، محمـــــد رؤوف الغالمــــــي) ٥(

  .٣ص،١٩٦٤
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)١١٩( 

 

، لبنـــان-بیـــروت، دار األمانـــة، ١ط،رمـــضان عبـــدالتواب:ترجمـــة، األمثـــال العربیـــة القدیمـــة، رولـــف زلهـــایم) ٦(
 .٣٣ص،١٩٧١

ــــــــــصغیرة، يفــــــــــي علــــــــــم التــــــــــراث الــــــــــشعب، لطفــــــــــي الخــــــــــوري) ٧( ، دار الحریــــــــــة للطباعــــــــــة، الموســــــــــوعة ال
  .١٠ص،١٩٧٩،بغداد

، دار المعرفـة الجامعیـة،مـدخل لدراسـة المفهومـات األساسـیة، التنمیـة األجتماعیـة، عبـدالهادي محمـد والـي) ٨(
 .٥٧ص،١٩٨٢،األسكندریة

دار ،١ط،انالعمــل األجتمــاعي مــن أجــل صــحة األنــس/الخدمــة األجتماعیــة الطبیــة، فیـصل محمــود غرایبــة) ٩(
 .١٥ص، ٢٠٠٨،  األردن-عمان، وائل للنشر والتوزیع

  . ٢١٤ص،مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٠(
المكتـب الجـامعي ، الرعایـة الطبیـة ودور الخدمـة األجتماعیـة، أقبال محمد بـشیر وأقبـال أبـراهیم مخلـوف) ١١(

  .١٢ص،ت.ب، األسكندریة، الحدیث
  .١٥ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة، مود غرایبةفیصل مح) ١٢(
 -عمــان، ١ط، دار المــسیرة للنــشر والتوزیــع والطباعــة، علــم األجتمــاع الطبــي، ّمحمــد الجــوهري واخــرون) ١٣(

  .٧٨ص، ٢٠٠٩، األردن
 .٢١١ص، مصدر سابق،علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٤(
  .٦٥ص، ٢٠٠٠، دار النهضة العربیة، ١ط، جتماعیة الطبیةالخدمة األ، أحمد فایز النحاس. د) ١٥(
  .٢٤٤ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، فیصل محمود غرایبة) ١٦(
  .٢١٥ص، مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٧(
  .٥٦ص، مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، ّمحمد الجوهري واخرون) ١٨(
 .٢٥١ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، مود غرایبةفیصل مح) ١٩(
  .٥٤، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، فیصل محمود غرایبة) ٢٠(
 .٣١ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، أحمد فایز النحاس.د) ٢١(
  .٥٩ص،١٩٥٦، لهدفمطبعة ا، ١ط، ١ج،معجم أمثال الموصل العامیة، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٢٢(
   ١٢٦ص،٢٠١١، مكتبة الجیل العربي، ١ط، الموصل وأمثالها الشعبیة القدیمة، نشوان زهیر الطائي) ٢٣(
  .١٩٤٥عسكري متقاعد، موالید الموصل ، السید عادل حامد ذنون) ٢٤(
 .١٥٣ص، مصدر سابق، ١ج، معجم امثال الموصل، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٢٥(
 .١١٣نفس المصدر، ص) ٢٦(
  .١١٨نفس المصدر، ص) ٢٧(
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) ١٢٠( 

 

وورد نفـس المثـل فـي ، ١٤٧ص، مـصدر سـابق،الموصل وأمثالها الـشعبیة القدیمـة، نشوان زهیر الطائي) ٢٨(
  .٦٢ص ، مصدر سابق، معجم امثال الموصل، لعبدالخالق خلیل الدباغ

 .١٦٩ص،٢٠٠٤ ،القاهرة، مكتبة الصفا، ریاض الصالحین، األمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي) ٢٩(
  . ٢١٠ص، ١٩٨٥، دمشق، دار التراث، ١ط، األمثال الفراتیة، أحمد شوخان) ٣٠(
  .٢٣٦ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٣١(
  . ٦٣ص، مصدر سابق، ّمحمد الجوهري واخرون) ٣٢(
  .١٠ص، مصدر سابق، فیصل محمود غرایبة. د) ٣٣(
  .https://thakafawbouhouth.blogspot       ،      الغذاء الصحي المتكامل لألنسان) ٣٤(
، العـراق-موصـل، مطبعـة الهـدف، ١ط، ٢معجـم أمثـال الموصـل الـشعبیة، ج، عبد الخالق خلیل الـدباغ) ٣٥(

 .٣٢٥ص، ١٩٥٦
ـــل فـــي الموصـــل وأمثالهـــا .٢٠٤ص، مـــصدر ســـابق، وورد نفـــس اي. ٣٣ص، ١ج، نفـــس المـــصدر) ٣٦( لمث

  نشوان زهیر الطائ، الشعبیة
  .٢٠٢ص، مصدر سابق، وان زهیر الطائينش) ٣٧(
  .٢٠٩ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٣٨(
 باطیــة إنــاء مــن فخــار مفلطــح مــدهون بطــالء معــدني بــراق یخثــر فیــه اللــبن: بــاطي. أي مخثلــرة: إمخثغــة .

  .والمقصود بالمثل باطي مملؤة باللبن المخثر
 .١٠٨ص، نفس المصدر) ٣٩(

 بلدة عقرة في الشمال الشرقي من الموصل یكون فیها أجود أنواع األرز، هي العقر-:العقغ .  
 .٢١٠ص، مصدر سابق، عبدالخالق خلیل الطباغ) ٤٠(

 لفظة كردیة تعني الخبز: النان.  
  .٥٩ص، نفس المصدر) ٤١(
  .١٧٦ص، نفس المصدر) ٤٢(
  .١٦٠ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٤٣(
  .١٢٥ص، نفس المصدر) ٤٤(
ــــشعبیة القدیمــــة، ١٦٣ص، نفــــس المــــصدر) ٤٥( ــــال الموصــــل ال ــــي أمث ــــل ف ــــس المث ــــر ، وورد نف ــــشوان زهی لن

  .١٥٨ص، مصدر سابق، الطائي
وورد نفـس المثـل فـي أمثـال الموصـل الـشعبیة القدیمـة، ، ٢١٥، مـصدر سـابق، عبدالخالق خلیل الطباغ) ٤٦(

  . ١٦٤ص، نشوان زهیر الطائي
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وورد نفــــس المثـــل فـــي كتـــاب الموصـــل وأمثالهــــا . ١٤٠ص،  ســـابقمـــصدر، عبـــدالخالق خلیـــل الـــدباغ) ٤٧(
  .١٥٥ص، نشوان الطائي، الشعبیة القدیمة

 .١٣٣ص، نشوان الطائي، مصدر سابق) ٤٨(
  .٣٣١ص، مصدر سابق، ٢ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٤٩(
 .٦٣ص، مصدر سابق، ّمحمد الجوهري واخرون) ٥٠(
  .٢٠٧ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٥١(
  .٢٣٣ص، ١٩٥٥، ١ج، مسلم) ٥٢(
  .١٩٣ص، مصدر سابق، احمد شوخان) ٥٣(
 .١٩٨ص،نفس المصدر) ٥٤(
  .٢٢٨ص،مصدر سابق،١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٥٥(
  .٢٣١ص، نفس المصدر) ٥٦(
وورد نفـــس المثـــل فـــي كتـــاب معجـــم أمثـــال الموصـــل ،١١٨ص، مـــصدر ســـابق، نـــشوان زهیـــر الطـــائي) ٥٧(

  .١٢٧ ص،مصدر سابق، العامیة
 .٢٠٢ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٥٨(
  .٢٠١ص، مصدر سابق،١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٥٩(
  .٢٥٢ص،نفس المصدر) ٦٠(
  ..١٩٥٤موالید الموصل ، ربة بیت، السیدة خالدة مرعي حسن) ٦١(
، معـة الموصــلجا، مركــز دراسـات الموصــل، المجلـد الثـاني، موســوعة الموصـل التراثیــة، أزهـر العبیـدي) ٦٢(

  .٥٦٥ص، ٢٠٠٨
 .١٩٠ص، مصدر سابق، أحمد شوخان) ٦٣(
  .٦٥ص، مصدر سابق، ١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٦٤(
  .١٣٦ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٦٥(
  .٢١٢ص، مصدر سابق، ١عبدالخالق خلیل الدباغ، ج) ٦٦(
  .١١٠ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٦٧(
  .١٩٨نفس المصدر، ص) ٦٨(

 الطبیب: الحكیم.  
 .١٢٤ص، نفس المصدر) ٦٩(
  .١٥٤ص ، مصدر سابث، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٧٠(
  .٢٢٦ص، مصدر سابق، وأورد نفس المثل نشوان زهیر الطائي. ٣٣٤نفس المصدر، ص) ٧١(
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) ١٢٢( 

 

  .٢٨١ص، مصدر سابق، أحمد الشوخان) ٧٢(
  .١٢٤ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٧٣(
  .١٣٤ص، نفس المصدر) ٧٤(
 .١٥١ص، نفس المصدر) ٧٥(
ـــــــــس المـــــــــصدر) ٧٦( ـــــــــل الـــــــــدباغ. ١٣٤ص، نف ـــــــــاب عبـــــــــدالخالق خلی ـــــــــل فـــــــــي كت ، ١ج، وورد نفـــــــــس المث

  .٢٢٩ص،مصدرسابق
 .٢٣٧ص،مصدر سابق، ١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٧٧(
  .٢٩٦ص،١ج، نفس المصدر) ٧٨(
  .٣٠٣ص،نفس المصدر) ٧٩(
  .٢٥٣ص، بقمصدر سا، نشوان زهیر الطائي) ٨٠(
  .٢٣١ص، مصدر سابق، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨١(
  .١٩٤٥موالید ، عسكري متقاعد، السید عادل حامد ذنون) ٨٢(
  .٢٣٠ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨٣(
 .١٥٩ص، مصدر سابق، وورد نفس المثل في كتاب نشوان زهیر الطائي. ٢٦٩ص، نفس المصدر) ٨٤(

 لمة فارسیة تعني الهم والحزنك: الدرد. 
 .١٩٢ص، مصدر سابق، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨٥(
  .٣٦ص، نفس المصدر) ٨٦(
  .١٣٦ص، نفس المصدر) ٨٧(
  .١٥١ص، مصدر سابق،نشوان زهیر الطائي:وورد نفس المثل في كتاب . ٨٦ص، نفس المصدر) ٨٨(
  .١٢٣ص، مصدر سابق، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٨٩(
 .٩٦ص، فس المصدرن) ٩٠(
 .٢٧٦ص، نفس المصدر) ٩١(
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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. 
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