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  تاریخ استالم البحث

  ٢٠١٩/ ٧ /١ 
  تاریخ قبول النشر

٢٨/٨/٢٠١٩ 
 

 
أهم مصدر محلي عن ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(زدي البي زكریا األتاریخ الموصل     یعد كتاب   

ًفضال عن احتوائه على معلومات  ،)م٨٣٨- ٧١٩/هـ٢٠٤-١٠١( تاریخ  مدینة الموصل للسنوات
 وكذلك زودنا بتراجم  بعض الشخصیات التي ،مهمة عن التاریخ اإلسالمي العام، والشؤون الداخلیة

متبقیة والمحفوظة في مكتبة ولسوء الحظ فان المخطوطة الوحیدة ال. تنتمي إلى مدن الجزیرة الفراتیة
 ملیئة بالتحریفات والتصحیفات، فهدف هذا البحث هو التعرف Chester Beatty)( جستر بتي

تاریخ الموصل على  األخطاء  سواء أكانت في األسماء او الكلمات التي وردت في مرویات كتاب 
) م٨٥٥- ٨٥٤/هـ٢٤٠ت (تاریخ خلیفة بن خیاطوبخاصة تلك المرویات التي نقلها اَألزدي عن 

والمتعلقة بالسنوات األخیرة من حكم الدولة األمویة، وذلك بعد الرجوع إلى النسخة المخطوطة من 
  للبالذريأنساب األشراف، وبعض المصادر التاریخیة مثل كتاب تاریخ الموصلكتاب 

 لتصحیح هذه ،)م١١٧٦/هـ٥٧١(  البن عساكرتاریخ مدینة دمشق، وكتاب )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(
  .تاریخ الموصلخطاء  التي وردت في كتاب األ

ابو زكریا اًألزدي، خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط،  تاریخ الموصل،: الكلمات المفتاحیة
  .الموصل

Scribal calligraphic mistakes and Distortion  in Ta’rikh Al-Mawsil by  
Abu Zakariya Al – Azdi: for Texts Ta’rikh Khalifa b. Khayyata Model 
Assistant  Professor. Dr. Maysoon Thanoon Abdulrazzāq Al abayachee 
Abstract 
     The Ta’rikh al-Mawsil by Abu Zakariya Al - Azdi (d. 945 A.D./334 
A.H.)  is one of the most important sources on the history of Mosul for  the 

                                         
 .مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل، قسم الدراسات التاریخیة واالجتماعیة، مساعداستاذ  *



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 
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years (719-838 A.D/101-224 A.H.)and a general history of the  Islamic 
empire, with some stress on internal affairs, and some biographical 
information on prominent Jazirans. Unfortunately, the only available 
manuscript saved in Chester Beatty library is full of mistakes and 
distortions . The aim of this research is to examine the errors and defections 
in Al-Azdi’s book, by examining his version in the light  of Khalifa b. 
Khayyata’s (d. 854-855 A.D./240 A.H.)   especially narratives on the 
Umayyad dynasty, and comparing it with the original text, Ta’rikh of 
Khalifa b. Khayyata. In this regard, we needed to look back at both the MS 
of Alazdi and the narratives of of Khalifa in the light of other sources like 
Ansāb al-Ashrāf, al-Baladhuri(d. 892 A.D./279 A.H.) and Ta’rikh madinat 
Dimashq for Ibn ‘Asakir (d. 1176 A.D./571 A.H.) to find out the defections 
in Al-Azdi’s book. 
Key words: Abu Zakariya Al– Azdi, Ta’rikh al-Mawsil, Khalifa b. 
Khayyata,   Ta’rikh Khalifa b. Khayyata,  Mosul.                    

 
وصل البي زكریا اًألزدي من المصادر التاریخیة الفریدة في تاریخ الموصل       یعد تاریخ الم

المحلي، إذ یكتسب أهمیة كبیرة كونه المصدر الوحید الذي وصلنا منه الجزء الثاني فقط والذي 
-٧١٩/هـ٢٢٤- ١٠١( تناول فیه الحوادث التاریخیة التي تتعلق بتاریخ مدینة الموصل للمدة

 والقضاة، وخطط الموصل، والقبائل العربیة التي سكنت مدینة ،م للمدینةٕ، كالحكام وادارته)م٨٣٨
الموصل في العصور اإلسالمیة المبكرة، واألحداث السیاسیة التي مرت بها المدینة وبخاصة في 

وكتاب )  وما بعدها٣٠، ص٢٠٠٠میسر،( مدة االنتقال من العصر األموي إلى العصر العباسي
 ، التاریخ اإلسالمي فیه العدید من األخطاء،  وبخاصة في األسماء كغیره من كتبتاریخ الموصل

وبعض الكلمات التي تأتي في سیاق الروایة، وهذا ناتج عما یسمى بالتحریف والتصحیف، ال سیما 
وأن النسخة التي وصلتنا هي وحیدة، اذ توجد منها نسخة فریدة مكونة من ثالثة مجلدات محفوظة 

، ویرجع تاریخ كتابة هذه النسخة الى سنة (Forand,1969,p.88).نداایرل/في مكتبة جستر بتي 
- ١٢٣١/هـ٦٥٧-٦٣١( حیث كان یحكم الموصل آنذاك بدر الدین لؤلؤ)  م١٢٥٦/هـ٦٥٤(

ومن دون أدنى شك أن اًألزدي اعتمد على العدید من  )٦٣،ص٢٠٠٠الطوني،( )م١٢٥٩
بخاصة تلك المعلومات التي تتعلق بالتاریخ المصادر التاریخیة التي سبقته في التدوین التاریخي، و

العام ولیست المحلیة، ألن المحلیة اعتمد فیها على الروایات الشفویة، وكذلك الوثائق الرسمیة التي 
ًحصل علیها بحكم منصبه قاضیا، ماعدا ذلك، فإنه اعتمد كثیرا على   تاریخ خلیفة بن خیاطً

، ومن خالل قراءة بعض النصوص أو )م٩٢٢/هـ٣١٠ت( تاریخ الطبريو) م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(
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الروایات وجدنا ان محقق الكتاب علي حبیبة أشار في مواضع عدة الى األخطاء  التي ظهرت في 
 واستطاع في قسم منها أن یصححها بالرجوع إلى ،هذه النسخة والناتجة عن ناسخ الكتاب نفسه

 ،یح أو تعلیق لهذه األخطاءالمصدر األساس كالطبري مثال، وفي بعض األحیان ال یوجد اي تصح
ًوبخاصة تلك الروایات التي نقلها اًألزدي عن خلیفة بن خیاط، اذ كان األخیر مصدرا أساسیا  ً
ًلألزدي عن الروایات المتعلقة بتاریخ الدولة األمویة في مراحلها األخیرة اي ابتداء من حكم الخلیفة  َ

 ى نهایة حكم مروان  الثاني بن محمدال) م٦٢٤-٧٢٠/هـ١٠٥- ١٠١(یزید الثاني بن عبد الملك 
ً لم یكن متوفرا تاریخ خلیفة بن خیاطوربما یعود سبب ذلك أن كتاب ) م٧٥٠-٧٤٤/هـ١٣٢- ١٢٧(

اذ  ،(Robinson,2006,p.527,Margin .45)تاریخ الموصللدیه كمطبوع في مدة طبع كتاب 
 ثم طبع مرة أخرى ،١٩٦٧-١٩٦٦ بتحقیق الدكتور سهیل زكار وبجزئین ١٩٦٧صدر الكتاب سنة

، وترجع معرفة العمري )٤٤-٤٣،ص ص ١٩٩٣عاصي، (بتحقیق األستاذ أكرم ضیاء العمري
 من خالل دراسته للماجستیر حیث كان موضوع بحثه هو كتاب تاریخ خلیفة بن خیاطبكتاب 

فكان یعتقد  العمري بأن تاریخ ) ،المقدمة٣،ص١٩٨٣خلیفة بن خیاط،(طبقات خلیفة بن خیاط
و نفسه كتابه الطبقات، وقد عثر علیه في زاویة تامكروث بالمغرب، ثم ضم إلى خزائن خلیفة ه

، وعاونه في الحصول على هذا المخطوط األستاذ عبد الهادي )١٩٩(مكتبة الرباط العامة تحت رقم
خلیفة (التازي الذي كان سفیرا للعراق في هذه المدة، وكذلك صدیقه السید صبحي البدري السامرائي 

  إلى تاریخ خلیفة بن خیاطوقد رجع العمري عندما حقق كتاب ) ، المقدمة٣،ص١٩٨٣خیاط،بن 
واجرى مقارنة بین روایات اًألزدي التي نقلها عن خلیفة دون الدخول في  تاریخ الموصل، كتاب

  .تفاصیل المقارنة
رجیس          ومما تجدر اإلشارة إلیه هنا ان هناك دراسة أعدت من قبل الدكتور یوسف ج

األخطاء  التي وقع  تناول فیهامالحظات على تاریخ الموصل البي زكریا اًألزدي الطوني بعنوان 
فیها المحقق في عملیة إخراج النص وتحقیقه، وبخاصة في أسماء البلدان والقرى التابعة لمدینة 

علي [ثوفي اعتقادي أن األستاذ الباح:"الموصل في محاولة لضبطها وتصحیحها، إذ ذكر ما نصه
لم یبذل الجهد المطلوب في عملیة التحقیق وفي تقصي أسماء البلدان، ومواضعها؛ عالوة ] حبیبة

على قلة معرفته بطوبغرافیة منطقة الموصل وبلدانها، مما جعله یقع بأخطاء كثیرة لقلة مكابدته في 
كتابه بعنوان اًألزدي و، وهناك رسالة الماجستیر التي )٦٤ص ،٢٠٠٠..." (تخریج النصوص

 للدكتور محمد میسر الیازجي خصص فیها فقرة كاملة عن األخطاء  الناتجة عن تاریخ الموصل
التحقیق في مجمل الكتاب، وقارنها مع المخطوط، وبعض المصادر التاریخیة، ولكننا لم نجد انه 
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). ٨٤-٦٣ص ص  ،٢٠٠٠( في كشف هذه األخطاءكتاب تاریخ خلیفة بن خیاطاعتمد على 
 بتحقیق احمد عبد اهللا محمود بجزئین سنة تاریخ الموصل بعد طبعة جدیدة لكتاب وصدرت فیما

 لبیان مدى صحة الروایات تاریخ خلیفة بن خیاط، ولألسف لم یرجع فیها المحقق إلى )٢٠٠٦(
المنقولة عن خلیفة بن خیاط، وكرر األخطاء  نفسها التي وقع فیها الدكتور علي حبیبة، ولهذه 

 تاریخ الموصلیارنا على هذا الموضوع في إجراء مقارنة بین روایات الكتابین اي األسباب وقع اخت
، وبیان األخطاء  الناتجة عن التصحیف والتحریف في هذه الروایات، بعد  تاریخ خلیفة بن خیاطو

 المحفوظة في المجمع العلمي العراقي تاریخ الموصلالرجوع إلى النسخة المخطوطة من كتاب 
 والذي تفضل مشكورا ،(Chester Beatty)لنسخة األصلیة في مكتبة جستر بتيوالمصورة عن ا

واشتملت المقارنة أیضا على . الدكتور محمد میسر الیازجي بإعطائي نسخة منها فجزاه اهللا كل خیر
  .المصادر التاریخیة التي نقلت عن خلیفة بن خیاط من اجل إثبات صحة هذه الروایات

ُنا لم نفصل كثیرا في موضوع التصحیف والتحریف فقد كتب عنها      ویجب التنویه هنا أن
ِالكثیر، أضف إلى ذلك أیضا بأننا لم نعط معلومات وافیة عن المؤرخین خلیفة بن خیاط، و 

  .اًألزدي وذلك لشهرتهما الواسعة لدى الباحثین من خالل الكتابات الوفیرة عنهما
  :ى النحو اآلتي  وقد جرى مناقشة نقاط عدة في البحث جاءت عل

  .إعطاء نبذة مختصرة عن معنى التصحیف والتحریف .١
 .تعریف موجز بالمؤرخین خلیفة بن خیاط و اًألزدي .٢

 .تاریخ خلیفة بن خیاط ایراد مجمل الروایات التي نقلها االزدي عن  .٣

 تاریخ الموصلعمل جدول تفصیلي لبیان األخطاء ومن ثم تصحیحها باالستناد إلى مخطوط  .٤
 .ومصادر أخرىتاریخ خلیفة بن خیاط َلألزدي، و

 
    یعد التصحیف والتحریف من أخطـر القـضایا فـي تحقیـق النـصوص، ألنهـا تتـصل بـسالمة اللغـة، 

َّوهمـا اكبــر آفـة منــي "، )٢٨٥، ص١٩٨٤الطنــاحي، ( .وتأدیتـه علــى الوجـه الــذي تركـه علیــه المؤلـف ِ ُ
، فالمهمـة األولــى )٦٠، ص١٩٦٥هـارون،".(، فــال یكـاد كتـاب منهــا یـسلم مـن ذلــكبهـا التـراث العلمـي

لتحقیق أیة مخطوط یجب أن یعالج مشكلة التـصحیف والتحریـف الـذي یـصیب الكلمـات وأكثرهـا، فقـد 
یتــسامح فــي بعــض جوانــب التحقیــق مــع أهمیتهــا، كتوثیــق مــصادر النقــل، وتخــریج األحادیــث النبویــة 

ًس للكتــاب المحقــق نفــسه، ولكــن ان یتــرك الــنص مــصحفا أو محرفــا فهــذا ال الــشریفة، أو وضــع فهــار ً
فربما قد یبني الباحث على الـنص المـصحف أو المحـرف ) ٢٨٥، ص١٩٨٤الطناحي، . (ًیجوز أبدا

بعض الحقائق التي هي لربما خاطئـة ألنـه بنـى أحكامـه علـى هـذا الـنص المحـرف، فربمـا المؤلـف قـد 
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 الباحـث، واألخطـر مـن ذلـك إذا كـان التـصحیف والتحریـف قـد أصــاب قـصد حقیقـة غیـر التـي فهمهـا 
بعض كتب العقیدة والفكر اإلسالمي، لذا یجب على المحقق االعتناء بـالنص األصـلي، والبحـث عـن 

  .ًالكلمات التي فیها تحریفا أو تصحیفا حتى یصل إلى الفكرة التي أرادها مؤلف الكتاب
التحریــــف والتــــصحیف، فالتــــصحیف مــــأخوذ مــــن الفعــــل      وقــــد وردت عــــدة تعریفــــات لمــــصطلحي 

حیفة: صحف" ُالصَّ َ ٌالتي یكتب فیهـا، والجمـع صـحائف وصـحف وصـحف: ِ ٌْ ُ ُ َُ َُ / ١٩٩٤،٩ابـن منظـور، "(ِ
حفي"، )١٨٦ ُّوالمـــصحف والـــصَّ ِ َ ِّ َ ابـــن . "(الـــذي یـــروي الخطـــأ عـــن قـــراءة الـــصحف بأشـــباه الحـــروف:  ُ

التــــــصحیف بتعریفــــــات شــــــتى، وأقربهــــــا مــــــن ان ، وقــــــد عــــــرف العلمــــــاء )١٨٧/ ٩، ١٩٩٤منظــــــور، 
التــصحیف هــو تغییــر فــي نقــط الحــروف المتــشابهة فــي الــشكل، أو حركاتهــا، مــع بقــاء صــورة الخــط، 

  ). ٢٨٦، ص١٩٨٤الطناحي، . ( العتب، العیب،واألمثلة كثیرة مثل حمزة، جمرة، العدل، العذل
ضـع حـرف مكــان آخـر قریـب الــشبه بـأن یو، فهـو التغییــر فـي شـكل الحـرف ورســمه:     امـا التحریـف

دانیـة، . صـیف، حیـف. قتـاد، قتـال. ضـاء، ضـاع :، ومـن أمثلـة التحریـف)٢٢٧ص.ت.الطویل،د( به
، واقــدم )٢٢٨ص.ت.د .الطویــل( .غریــب، قریــب. رجــوم، وجــوم. حــب، صــب. غریــق، حریــق. رانیــة

فـي ) م٩٩٢/هــ٣٨٢ت( من ألف فـي هـذا المجـال الحـسن بـن عبـد اهللا بـن سـعید المعـروف بالعـسكري
 شـرح فیـه األلفـاظ واألسـماء المـشكلة التـي تتـشابه فـي صـورة الخـط، ویقـع تصحیفات المحدثین،كتابه 

  ).٦٠، ص١٩٦٥؛ هارون،٤،ص١٩٨٢العسكري،( .فیها التصحیف، ویدخلها التحریف
 

 :ابو زكریا اًألزدي. أ

 ولم تشر المصادر ، ابو زكریا یزید بن محمد بن إیاس بن القاسم اًألزدي الموصلي،       هو
باإلمام والحافظ )  م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( التاریخیة إلى سنة والدته، وكذلك أسرته، وقد وصفه الذهبي

محمد : مما یدل على مكانته العلمیة الواسعة، ومن ابرز شیوخه) ١٤/ ٢٠٠٦،١٢(والفقیه والقاضي 
، وعبد اهللا بن )م٨٩٤/هـ٢٨١ت( ، ومعاویة بن حرب)م٨٩٠/هـ٢٧٧ت( د بن ابي المثنىبن احم

، ٢٠٠٠الیازجي،. (، وغیرهم)م٩٠٩/هـ٢٩٧ت( وعبید بن غنام) م٩٠٢/هـ٢٩٠ت( احمد بن حنبل
، وشغل اًألزدي منصب القاضي، وترك اًألزدي العدید من المؤلفات التاریخیة )٤٤-٣٢ص ص

، ١٩٦٧اًألزدي،(الخطط والقبائل ، وم یصلنا منه إال الجزء الثانيتاریخ الموصل الذي لمنها 
لم ) ٢٩٣، ص ٢٠٠٧العبایجي، (طبقات محدثي اهل الموصلوهو مفقود، ثم كتابه اآلخر ) ٩٦ص

ٕ وهو كتاب خاص بطبقات العلماء، لیس فقط لعلماء الموصل، وانما لعلماء من ،یصلنا أیضا
 وقد تمت ،وحتى عصر اًألزدي  الرسولمختلف حواضر العالم اإلسالمي منذ عصر
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وابن ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت (ًاالستعانة به كثیرا من قبل المؤرخین الالحقین  كالخطیب البغدادي 
  . )٢٩٣، ص ٢٠٠٧العبایجي، ()م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت(ثم ابن العدیم) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(األثیر 

 
ویكنى بابي " شباب"للیثي العصفري الملقب بـهو خلیفة بن خیاط بن ابي هبیرة بن خیاط ا     

ُعمرو، بصري االصل ویلقب بالعصفري نسبة إلى  مادة العصفر التي تصبغ بها الثیاب لتصبح 
). ١٩٨٠،٨/٣١٤المزي،( .؛ ویقال انه فخذ من العرب) ٢٤٤،ص٢،مج١٩٧٧ابن خلكان،. (حمراء

یتنمي الى اسرة ). ٢٩، ص١٩٩٣؛ عاصي، ٧ص ،١٩٨٨؛ فوزي، ٢/٢٤٣، ١٩٧٧ ابن خلكان،(
 حیث كان جده یحمل االسم نفسه، ووالده من المحدثین في ،متعلمة
 ولم یكن واسع الرحلة، اذ تلقى تعلیمه على شیوخ )Zakkar,S,1986,vol.III,p.838(البصرة

اذ لم یشر الیه الخطیب البغدادي في  ًالبصرة، ولم یدخل بغداد ابدا،
 وقائمة شیوخه وتالمذته طویلة جدا، اذ أسهب ابن )Zakkar,S,1986,vol.III,p.838(تاریخه
 في ذكر شیوخ خلیفة بن خیاط بما یزید عن ستین شیخا) م١٣٤١/هـ٧٤٢ت( حبان

 ، كان من ابرزهم یزید بن زریع المعروف بابي معاویة العیشي البصري)٣١٦-١٩٨٠،٨/٣١٤(
ص /٨، ١٩٨٥،الذهبي(محدث البصرة، وهو من ائمة الحدیث بالبصرة) م٧٩٨/هـ١٨٢ت(

) م٨٤٦/هـ٢٣٢ت( إبراهیم بن الحجاج النیلى المعروف بابي إسحاق البصري) ٢٩٨-٢٩٦ص
 البصري، وبشر بن المفضل المعروف بابي اسماعیل الرقاشي )١٩٨٥،١١/٤٠الذهبي، (
المكنى بابي داؤد  داود بن الجارود،سلیمان بن  و)٩/٣٦، ١٩٨٦الذهبي،)(م٨٠٢/هـ١٨٦ت(

 عن خلیفة وروى). ١٩٦٣،٢/٢٠٣الذهبي،)(م٨١٩/هـ٢٠٤ت(افظ الطیالسى البصرى الح
 كثیرون منهم، عبد اهللا بن احمد بن حنبل، ومحمد بن اسحاق المعروف بابي بكر الصاغاني

) م٨٦٩/هـ٢٥٦ت( و محمد بن إسماعیل البخاري) ٢٤/٣٩٦، ١٩٨٠المزي،)(م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(
، ١٩٨٠المزي،( وغیرهم) م٩١٩/هـ٣٠٧ت( في الصحیح والتاریخ الكبیر، وابو یعلى الموصلي

الذي ) م٨١٣-٨٠٩/هـ١٩٨-١٩٣( عاصر خلیفة  حكم الخلیفة المأمون). ٣١٧-٣١٦ص ص /٨
ولم یكن خلیفة من جماعة ) ٩ص ،١٩٨٨ فوزي،(انتعشت في عصره حركة المعتزلة بالبصرة 

بصرة أن خلیفة كان أحد الشهود إلى جانب قاضي ال) م٩١٨/هـ٣٠٦ت(المعتزلة، اذ ذكر وكیع 
 ،)٤/١١ت،.البخاري،د)(م٨٤٨/هـ٢٣٤ت( احمد بن داؤد المعروف بابي الربیع الزهراني البصري

وحسین بن محمد الذراع، للوقوف إلى جانب قاضیها احمد بن ریاح الذي تولى قضاء البصرة سنة 
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 وكیع،( اذ رفع المعتزلة شكوى ضد هذا القاضي ،)٢/١٧٥، ١٩٤٧وكیع،) (م٨٣٧/هـ٢٢٣(
٢/١٧٥، ١٩٤٧.( 

      لقد شملت دراسة خلیفة علوم القرآن والحدیث واألنساب والتاریخ، وألف في الطبقات، والتاریخ، 
وأبرز ابن خلكان المكانة العلمیة لخلیفة بن خیاط ) ٢٨٣،ص١٩٩٧ابن الندیم،(والذي عرف بهما 

ًعندما وصفه بأنه كان حافظا، عارفا بالتواریخ، وأیام العرب، وغزیر الفضل ً)٢٤٣/ ١٩٧٧،٢.(  
       وما یهمنا هنا كتابه في التاریخ، وهو أقدم تاریخ حولي دون فیه األحداث منذ عهد الرسول

 َوقد وصلنا الكتاب بروایة تلمیذه بقي بن مخلد  ،)م٨٤٦/هـ٣٣٢( حتى سنة ) م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(َ
 ،١٩٨٨ فوزي،( نه العلموهو ابو عبد الرحمن القرطبي الحافظ، الذي التقى بخلیفة بن خیاط وأخذ ع

تاریخ ان نسخة كتاب .  الذي وصلنا في الوقت الحاضركتاب التاریخونقل عنه روایات  ).١٣ص
هي نسخة فریدة كانت محفوظة في مكتبة األوقاف في الخزانة العامة بالرباط تحت خلیفة بن خیاط 

النسخة التي  صفحة، وهناك بعض األحداث التاریخیة سقطت من ٣٣٦، وتقع في ١٩٩الرقم 
  ). المقدمة٤٣- ٣٤، ص ص ١٩٦٧خلیفة بن خیاط، (وصلت إلینا في الوقت الحاضر

 
، تاریخ خلیفة بن خیاط التي نقلها االزدي عن تاریخ الموصل    هناك عدة صیغ وردت في كتاب 

جم الروایات التي تم نقلها، وقد اختلفت الصیغ من واحدة إلى أخرى، وذلك من أجل بیان عدد وح
 :   وكان عددها ست صیغ وهي

  : 

ُ  التي صرح فیها اًألزدي باسم خلیفة بن خیاط، واستخدم فیها الكلمات حدثت، اخبرت، ولكنه  ُ
  : ى النحو اآلتيروایة عل) ١٣(لم یصرح باسم راوي الكتاب، وجاءت هذه الروایات وعددها 

كتب هشام بن عبد الملك : ُحدثت عن خلیفة ابن خیاط قال) "م٧٣٤/هـ١١٦(سنة . ١
  ).٣٦،ص١٩٦٧...." (بوالیة افریقیة

حدثني : حدثني ابن واقد قال: ُحدثت عن خلیفة عن إسماعیل قال) "م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة .٢
لما اتى برأس الولید قال لي : بني أمیة قال) م٧٤٣/هـ١٢٦(یزید بن 

 ).٥٥،ص١٩٦٧.."(انصبه

 )٥٧، ص١٩٦٧اًألزدي، (ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال ) م٧٤٣/هـ١٢٦( سنة .٣

ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال فحدثني العباس بن یزید بن یسار قال ) "م٧٤٣/هـ١٢٦( سنة .٤
 ).٥٩،ص١٩٦٧.."(حضرت یزید بن الولید: اخبرني ابي قال 
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دثنا إسماعیل قال حدثنا السري وكان قد شهد فُأخبرت عن خلیفة قال ح) "م٧٤٥/هـ١٢٨(سنة  .٥
 ).٧٢،ص١٩٦٧"(ذلك الیوم

حدثنا ابو الحسن علي بن محمد عن ابي : ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال) م١٢٩/٧٤٦( .٦
 ).١٠٣، ص١٩٦٧ ( ........"اللیث الخراساني قال 

ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال حدثني علي بن محمد عن اسحق بن ) "م٧٤٧/هـ١٣٠( سنة .٧
 ).١٠٨، ص١٩٦٧ ( ..."إبراهیم اًألزدي قال

اخبرنا : حدثني إسماعیل بن إبراهیم قال: : ُفحدثت عن خلیفة قال) "م٧٤٧/هـ١٣٠( سنة .٨
 ).١٠٩، ص١٩٦٧:..."(جویریة بن أسماء قال

حدثني محمد بن معاویة بن قیس بن حبیب : ُحدثت عن خلیفة قال ) م٧٤٨/هـ١٣١( سنة .٩
 ).١١٦، ص١٩٦٧.... (قال

حدثني بشر بن یسار عن شیخ من : ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال)م٧٤٩/هـ١٣٢( سنة .١٠
 ).١٢٦ص ،١٩٦٧(أهل الجزیرة قال

، ١٩٦٧..."(ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال حدثني عن ابي الذیال) "م٧٤٩/هـ١٣٢( سنة .١١
 ).١٢٦ص

 ).١٣٨، ص١٩٦٧:..."(ُأخبرت عن خلیفة عن ابي الذیال قال) "م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة  .١٢

حدثني الولید بن هشام عن ابیه : ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال) "م٧٥٣/هـ١٣٦( سنة .١٣
 ).١٦٠،ص١٩٦٧...." (عن جده وعبد اهللا بن المغیرة عن ابیه وابو الیقظان وغیرهم قالوا

 : 

)  ١٣(    ذكر فیها اًألزدي الروایات التي نقل فیها عن شخص یدعى سیار وعددها أیضا
   - :هيروایة أیضا و

وفیها التقى خاقان ملك الترك والجراح بن عبد اهللا الحكمي بین البیر ): "م٧٢٤/هـ١٠٦(سنة  .١
حدثني مالك :  عن ابي خالد عن ابي الزبیر قال سیارُوالرس فهزم اهللا المشركین، فخبرت عن

، ١٩٦٧"(كنا مع الجراح فقتلناهم حتى حجز اللیل بیننا وفتح اهللا على المسلمین: بن ادهم قال
  ).٢٢ص

 ، هذه الروایة نقلت عن خلیفة إال أنه عند الرجوع إلى تاریخ خلیفة لم نجد هذه الروایةمالحظة
. وفیها غزا الجراح بن عبد اهللا الحكمي من بالد أرمینیة:" حیث ذكرت على النحو اآلتي

 ،أوغل الجراح بن عبد اهللا في ارض الخزر: فحدثني ابو خالد عن ابي براء النمیري قال
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، ١٩٦٧" (فصالحته الالن وأعطوه الجزیة والخراج وهو أول من قفل من باب الالن
 ).        ٣٤٩،ص٢ج

فیها بعث مروان ] : قال[ عن ابي خالد عن ابي البراء سیارُوحدثت عن): "م٧٣٥/هـ١١٧(سنة .٢
بن محمد بعثین فافتتح احدهما ثالثة حصون من الالن، ونزل البعث اآلخر على برمان 

" على حكم مروان، فبعث به مروان إلى هشام فرده هشام إلى مروان إلى مملكته] فنزل[شاه
  ).٣٨، ص١٩٦٧(

حدثني عبد اهللا بن واقد قال : وحدثت عن سیار عن إسماعیل قال) : م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة .٣
  ).٥٥- ٥٤، ص ص ١٩٦٧:..." (

: ل وفي هذه السنة توفي ابن بحدل الخارجي، فحدثت عن سیار قا) : م٧٤٤/هـ١٢٧(سنة .٤
حدثني إسماعیل بن إبراهیم َأن سعید بن بحدل لما حضرته الوفاة اجتمع إلیه 

فحدثني إسماعیل بن :"إما خلیفة بن خیاط فذكر مانصه).٦٧، ص١٩٦٧......"(خاصته
 ).٣٩٥،ص١٩٦٧...(ان سعید بن بحدل لما حضرته الوفاة: إبراهیم 

ن السرى بن مسلم والولید بن ُفحدثت عن سیار قال حدثني إسماعیل ع):"م٧٤٥/هـ١٢٨سنة ( .٥
 فقالوا إنه ، من أهل الشام–شعیب َأن العسكرین لما تقاربا جاء إلى الضحاك َأشراف من معد 

، ١٩٦٧....." ( ما اجتمع إلى داع دعا إلى هذا الرأي منذ كان اإلسالم ما اجتمع معك-واهللا–
 ).٧٠ص

بعث مروان : بن إبراهیم قالحدثني إسماعیل : ُحدثت عن سیار قال ): "م٧٤٧/هـ١٣٠(سنة  .٦
 فسار إلى مكة فلقى ابا حمزة ، في أربعة االف-سعد بكر-بن محمد ابن عطیة السَّعدي

 ).١١٠، ص١٩٦٧" (فهزمه

ومضى عبد اهللا : حدثت عن سیار عن إسماعیل بن إبراهیم قال): "م٧٤٧/هـ١٣٠(حوادث سنة .٧
 ، ونزل ابن عطیة بتبالة،ً إلى صعدة وهو في نحو من ثالثین ألفا- طالب الحق–بن یحیى 

 ).١١٣، ص١٩٦٧....." (ُفانهزم ابن یحیى ومضى إلى جرش ] أرسله[وكان مروان 

ُ حدثت عن سیار .عمر بن هبیرة ] یزید بن[فیها لقى قحطبة بن شبیب ):" م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة  .٨
ائي لما بلغ ابن هبیرة َأن قحطبة الط] : قال[حدثني محمد بن معاویة بن قیس بن حبیب : قال

، ١٩٦٧...."( مابال القوم تنكبوا ؟: ًخرج متوجها نحو الموصل قال ابن هبیرة الصحابه 
  ).١١٨ص
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كان مروان : ََّّاخبرني محمد بن إبراهیم عن سیار عن ابي الذیال قال ): " م٧٤٩/هـ١٣٢( .٩
بمصر فلما بلغه دخول عبد اهللا بن على دمشق عبر النیل وقطع الجسر وسار نحو أرض 

  ).١٣٦، ص١٩٦٧"(الحبشة
َّدس ابو مسلم مرار بن أنس الضبي ابا : أخبرت عن سیار قال): " م٧٥٠/هـ١٣٣( سنة  .١٠ َ

  ).١٤٥، ص١٩٦٧:...." (وقال غیر خلیفة. سلمة في ثالث وثالثین ومائة 
حدثني یسار ابن عبد اهللا : ّأخبرني محمد بن اسحاق عن سیار قال ):" م٧٦٢/هـ١٤٥(سنة .١١

هذا جعفر ومحمد ابنا :  ودخل معه الناس فقیل له ، فأتى المسجدخرج إبراهیم من الدار: قال
 ،إن أحببتما جوار ففي الرحب والسعة واألمن: ً فبعث مصافا الطهوي إلیهما ،سلیمان قد أقبال

 ).١٨٧، ص١٩٦٧".( وال تسفكا بیننا وبینكما الدماء،وان تركتما فحیث شئتما فاذهبا

ن محمد عن سیار عن الولید بن هشام عن ابیه وحدثني إبراهیم ب): " م٧٦٧/هـ١٥٨(سنة .١٢
ُولد ابو جعفر بالحمیمة من ارض الشام ومات ببئر میمون یوم السبت لسبع : عن جده قال

 ).٥٤، ص١٩٦٧"(خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسین ومائة وهو ابن أربع وستین سنة

ن بن محمد بعثین فیها بعث مروا] : قال[وحدثت عن سیار عن ابي خالد عن ابي البراء" .١٣
على حكم ] فنزل[فافتتح احدهما ثالثة حصون من الالن، ونزل البعث االخر على برمان شاه

  ). ٣٨، ص١٩٦٧".(مروان، فبعث به مروان إلى هشام فرده هشام إلى مروان إلى مملكته
 : 

 :و اآلتيوهي روایة واحدة  ذكرها االزدي نقال عن یسار العصفري، وجاءت على النح  

  ):م٧٤٣/هـ١٢٦( في حوادث سنة .١
حدثني عبد اهللا بن واقد : حدثني إبراهیم بن إسماعیل قال: ُحدثنا عن یسار العصفري قال    "

في حین وردت لدى خلیفة بن ). ٥٤، ص١٩٦٧اًألزدي، .....(الجرمي وكان قد شهد مقتل الولید
حدثني عبد اهللا بن واقد الجرمي وكان قد : حدثني إسماعیل بن إبراهیم قال:"خیاط على النحو اآلتي

 ).٣٨١،ص١٩٦٧...."(شهد مقتل الولید

 :  
      هي التي اكتفى فیها  اًألزدي بذكر اسم خلیفة بن خیاط دون مصدر النقل، على سبیل المثال 

ه الروایات ، وقد جاء هذ)على ما ذكر خلیفة، او وهذا قول خلیفة بن خیاط(استخدم العبارات االتیة 
 :وعددها خمسة روایات وهي
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" على ما ذكر خلیفة عن بعض الرقیین ممن یفهم انه من بني عقیل) "م٧٥٠/هـ١٣٣(سنة .١
 ).١٥٤ ص١٩٦٧(

 ).٢٢٦، ص١٩٦٧" (وحدث خلیفة وله علم بالتاریخ وخبرة) "م٧٧٣هـ١٥٧(سنة .٢

مع متابعة خلیفة واهللا اعلم غلط الن اهل البلد اخبر بما كان من امرهم ) "م٧٧٣/هـ١٥٧(سنة .٣
 ).٢٢٨، ص١٩٦٧..."(بن خیاط ایاهم على انه اخر

 ).٢٧٥، ص١٩٦٧" (كذا قال خلیفة بن خیاط) "م٧٩١/هـ١٧٥(سنة .٤

 ).٢٨١،ص١٩٦٧" (هذا قول خلیفة بن خیاط) "م٧٩٥/هـ١٧٩(سنة .٥

 : 

د على خلیفة هي التي ذكر فیها اًألزدي اسم الراوي الذي نقل له المعلومات باالعتما       و
 :بن خیاط، وهما كل من ابن محمد بن اسحاق، وابراهیم بن محمد، وعددها ثالثة روایات وهي

 ).١٨٨، ص١٩٦٧:..." :(اخبرني ابن محمد بن اسحاق عن خلیفة قال) "م٧٥٣/هـ١٤٥(سنة .١

حدثني میسرة بن بكر :اخبرني ابن محمد عن خلیفة قال" )م٧٧٠/هـ١٥٤(سنة .٢
 ).١٨٩، ص١٩٦٧:...."(قال

وحدثني إبراهیم بن محمد عن سیار عن الولید بن هشام عن ابیه عن ) "م٧٧٤/هـ١٥٨(سنة .٣
  ).٢٣٠، ص١٩٦٧:..."(جده قال

  : 

   وهي التي نقل فیها اًألزدي عن خلیفة ولكنه لم یصرح بمصدر النقل وفي الوقت نفسه 
 :ا روایتان  وهمتاریخ خلیفةاستعان بنفس سلسلة االسناد التي وردت لدى 

 ،فیها عزل هشام مسلمة عن ارمینیة واذربیجان ووالها الجراح الحكمي) : "م٧٢٩/هـ١١١(سنة .١
ُولى الجراح الوالیة الثانیة في سنة : حدثت عن سیار عن ابي خالد عن ابي الخطاب قال

 ثم ، فافتتحها،ویقال لها البیضاء– فاتى تفلیس فاغار على مدینة الخزر ،احدى عشرة ومائة
، ١٩٦٧"(ً فجمعت الخزر جموعا كثیرة مع ابن خاقان فأتى أردبیل فحاصرها،انصرف

  ).٣٠ص

  ): م٧٤٤/هـ١٢٧(سنة  .٢
حدثنا احمد بن علي : ومما َأسند خالد بن عبد اهللا القسري عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " 

ًعت خالدا القسري سم: ُحدثنا هشیم عن سیار قال : حدثنا عثمان بن ابي شیبة قال: السعد قال 



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 

   
  

) ١٢( 

 

یا ابن أسد : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : " حدثني ابي عن جدي قال: یخطب ویقول
 ).٦٣، ص١٩٦٧" (َأحبب للناس ما تحب لنفسك

  :  

ة         بدایة یمكننا القول نأن خلیفة بن خیاط تمتع بثقة عالیة لدى اًألزدي في مرویاته التاریخی
 ونقل عنه ما یزید ،)٢٢٦، ص١٩٦٧(بدلیل قوله وحدث خلیفة بن خیاط وله علم بالتاریخ وخبرة 

روایة معظمها تتعلق أحداثها بـ أواخر عصر الدولة االمویة، والقلیل منها خاص  بالدولة ) ٣٧(عن 
 : العباسیة، ویمكن أن نالحظ مواضع التحریف خاصة في

 
ّ بصورة محرفة عما تاریخ الموصل      هناك عدد من االسماء التي وردت لدى اًألزدي في كتاب  ُ

روایة، فـ سیار ماهو اال ) ١٤(مرة في ) ١٨(وردت لدى خلیفة بن خیاط، فاسم سیار الذي ورد 
 الدكتور أكرم  وقد أشار إلى ذلك،ًتحریف السم شباب، وهو لقب خلیفة بن خیاط كما ذكرنا سابقا

،اذ ورد اسمه ألول مرة في حوادث سنة )٦٢،ص٢،ج١٩٦٧خلیفة بن خیاط،(ضیاء العمري
، ولكن لم نجد بعض هذه الروایات عند الرجوع إلى )٢٢،ص١٩٦٧اًألزدي،(، )م٧٤٢/هـ١٠٦(

تاریخ وجدنا التشابه بین ماورد في ) م٧٤٣/هـ١٢٦(تاریخ خلیفة بن خیاط، ولكن في حوادث سنة 
  :  كما هو الحال في هذه الروایةتاریخ الموصلو  خلیفة

 تاریخ خلیفة بن خیاط تاریخ الموصل السنة
  )م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة

مقتل خالد بن عبد اهللا 
القسري من قبل 
 يوسف بن عمر

وحدثت عن  سيار عن :"
حدثين عبد : إمساعيل قال

اهللا بن واقد قال دخلوا 
على الوليد وقد ظاهر بني 
 درعني وبيده السيف
: صلتا،  فنادى مناديهم

اقتلوا اللوطي قتله قوم 
 اًألزدي،....."(لوط

 ؛)ب٢٥املخطوط، ورقة
، ص  ١٩٦٧ اًألزدي،(

 ). ٥٥- ٥٤ص 

قال :"اما خليفة بن خياط فذكرها على النحو اآليت
إمساعيل وحدثين عبد اهللا بن واقد دخلوا على الوليد 
وقد ظاهر بني درعني وبيده السيف صلتا، فأحجموا 

...". اقتلوا اللوطي قتله قوم لوط: ه، فنادى مناديهمعن
  ).٣٨٢،ص٢،ج١٩٦٧خليفة بن خياط، (
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فهنا وجد بعد المقارنة بین النصین ان اًألزدي نقل عن خلیفة ولكن دون ان یصرح باسم ناقل      
  .ُحدثت، أو ُأخبرت: الروایة عن خلیفة فیكتفي بالقول 

خر على خلیفة اسم یسار العصفري، فالعصفري هو لقب        وقد أطلق اًألزدي في موضع آ
  -:خلیفة بن خیاط، كما في الروایة االتیة

 تاریخ خلیفة بن خیاط تاریخ الموصل السنة 
  )م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة

 مقتل الوليد بن يزيد
حدثنا عن يسار : "اذ ذكر ما نصه
حدثين إبراهيم بن : العصفري قال

إمساعيل قال حدثين عبد اهللا بن 
د اجلرمي وكان قد شهد مقتل واق

اًألزدي، املخطوط، ( .....الوليد
، ١٩٦٧اًألزدي، ( أ ؛ ٢٥ورقة 

 ). ٥٤ص

يف حني وردت لدى تاريخ خليفة على النحو 
حدثين : حدثين إمساعيل بن إبراهيم قال:"اآليت

عبد اهللا بن واقد اجلرمي وكان قد شهد مقتل 
 ).٣٨١،ص٢،ج١٩٦٧...."(الوليد

 وهي  نسخة فریدة هو المسؤول عن هذه تاریخ الموصلل هنا ان ناسخ كتاب ویمكن القو    
ربیع /١٦(ٕواسمه إبراهیم بن جماعة بن علي الذي انتهى من نسخ الكتاب بتاریخ  االخطاء،

ویبدو انه ال یتمتع :" اذ  ذكر محقق الكتاب الدكتور علي حبیبة ما نصه) م١٢٥٦/هـ٦٥٤/الثاني
ً ونسخ بعض المسائل التاریخیة نسخا ،ًاریخ فقد حرف كثیرا من األسماءبنصیب وافر من العلم بالت

، الن اًألزدي ومن دون أدنى )المقدمة ،٨ص ،١٩٦٧.."(ًالیا تدخل فیه أحیانا بالتحریف لعدم الفهم
 ،شك على درایة ومعرفة تامة بخلیفة بن خیاط وكتابه التاریخ، فنستبعد ان یقع بمثل هذه األخطاء

أن المحقق على حبیبة لم یرجع الى مصدر الروایة، لعدم توفر النسخة المطبوعة أضف الى ذلك 
  .من الكتاب

     وسوف نستعین بهذا الجدول لغرض توضیح مواضع التحریف والتصحیف التي وقعت في 
  االسماء بعد مقارنتها بمخطوط تاریخ الموصل ومصادر تاریخیة اخرى

 المالحظات خیاطتاریخ خلیفة بن  تاریخ الموصل السنة ت
  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١

خرب وفاة يزيد بن 
 الوليد

] ان قطناً[فقعد وظن : قال
افتعل كتابا على لسان يزيد 

  ودعا ناساً فاشهدهم عليه
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقعد قطن فافتعل عهدا : قال
على لسان يزيد بن الوليد     
ودعا ناساً فاشهدهم عليه    

  )٢/٣٨٧، ١٩٦٧خليفة،(

قق هنا مرة اخرى احمل
اخطا يف قراءة 

النص، حيث ان 
النص الذي ورد يف 

فقعد "املخطوط 
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قطن فافتعل 
ورقة ...."(كتاباً

 ).ب٧
  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٢

 وفاة سعيد بن حبدل
يف هذه السنة تويف ابن حبدل 
اخلارجي فحدثت عن سيار 

حدثين امساعيل بن : قال 
، ١٩٦٧اًألزدي،  (ابراهيم

 )٦٧ص

ويف هذه السنة وِهي سنة 
 اتِمائَة مرين وعشسبع و
سعيد بن بحدل الْخاِرِجي 
فَحدثين ِإسماِعيل بن 

 خليفة بن خياط،( :ِإبراِهيم
٢/٢٩٥، ١٩٦٧( 

 سيار حتريف لشباب
 )كما ذكر سابقا(

  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٣
    وفاة سعيد بن 

 حبدل

 كَِميحٍس الْمقَي نب اكحالض
 )٦٧، ١٩٦٧اًألزدي،(

  الضحاك بن قيس احمللمي
  )٢/٣٩٥، ١٩٦٧خليفة،(

هنا ايضا احملقق نقل 
االسم خطا ففي 
املطبوع احملكمي، اما 
يف  املخطوط فورد 
االسم كهذا 

 ٣١ورقة )(املخلمي(
، وصحح االسم )أ

يف املنت وليس كما 
ورد يف املخطوط، 
وورد االسم نفسه 
 نب اكحاي الض

محكَِمي قَيٍس الْ
لدى الذهيب 

)١٩٩٣،٨/١٨(  
 

  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٤
وفاة سعيد بن 

 حبدل

 اًألزدي،(  يف املطبوع حواليا
ــها ) ٦٧، ١٩٦٧ ومل ينقل

احملقق كما وردت يف االصل     
بل اشار اليها باهلامش اـا      

) حوى لنـا  ( وردت كهذا 
 ،٦٧ص ،١٩٦٧ اًألزدي،(

ووجه ابا الريش خالد بن     "
خليفة "(الريش اىل حواليا  
، ١٩٦٧بــن خيــاط، 

٢/٣٩٦( 

بفتح احلاء، :وحواليا
وسكون الواو، وبعد 

قريـة  : الياء ألف 
ــواحي  ــت بن كان

 اصبحت  ،النهروان
ــن  خــراب يف زم
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ولكن يف املخطوط   ) ٦هامش
 ). أ٣١ورقة )(جورليا(

 يـاقوت احلمــوي 
ياقوت احلمـوي،   (

٣٢٢/ ١٩٩٥،٢( 
  م٧٤٥/هـ١٢٨  .٥

حروب مروان 
 والضحاك

: فحدثت عن سيار قال"
حدثين امساعيل عن السري 
بن مسلم والوليد بن شعيب 
ان العسكرين ملا تقاربا جاء 
اىل الضحاك اشراف من معد 

 اًألزدي،..." (من اهل الشام
؛ )ب-  أ٣٢ورقة  املخطوط،

 ).٧٠، ١٩٦٧ اًألزدي،(

فحدثت عن 
حدثين : قال]شباب[سيار

امساعيل عن السري بن 
مسلم والوليد بن سعيد ان 

ا تقاربا قام اىل العسكرين مل
الضحاك اشراف من معه 

  من اهل الشام
 )٢/٣٩٩، ١٩٦٧خليفة،(

 شباب حتريـف    -
  لكلمة سيار

ــد - ــعيب عن  ش
خليفة سعيد وامسه     

الوليد بن سـعيد    
ــشيباين . الـــ

ــة،( ، ١٩٦٧خليف
٢/٣٩٩( 

ــف - ــد حتري  مع
  لكلمة معه

ــة،( ، ١٩٦٧خليف
ــامش )٢/٣٩٩ ،ه
)٢( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٦
 خطبة ايب محزة

بة كاملة لدى وردت اخلط
: اًألزدي وبسلسلة سند وهي

حدثت عن خليفة بن خياط 
حدثنا ابو احلسن علي : قال

بن حممد بن ايب الليث 
خطبهم ابو : اخلراساين قال

محزة اًألزدي مبكة فصعد املنرب 
متوكئاً على قوس عربية 

، ١٩٦٧اًألزدي،: (فقال
١٠٤- ١٠٣.(  

وردت اخلطبة كذلك لدى - 
/) هـ٢٥٥ت( اجلاحظ

-٢/١٢٤، ١٩٩٨(لة كام

اما عند خليفة فوردت لديه 
 دون ان يذكر ،مقطوعة

هذه السلسلة اليت وردت 
لدى اًألزدي مما يؤكد لنا ان 
االخري لرمبا رجع اىل نسخة 

وصلتنا اخرى غري اليت 
بتحقيق و اكرم ضياء 

  .العمري
وجاءت لدى خليفة حتت 

  خطبة ايب محزة: عنوان
يا أهل مكَّة تعريوين  :بدايتها

ِبأَصحاِبي تزعمونَ أَم 
خليفة بن ( شباب ؟
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ولكن هناك اختالفات  )١٢٥
كثرية واضافات عما هي 
لدى اًألزدي، وكذلك لدى 

 /).هـ٢٧٩ت(البالذري
)٢٩٤- ٢/٢٩٠، ١٩٩٦( 

  ).٢/٤٠٧، ١٩٦٧،خياط
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٧
 وقعة قُديد

حدثت عن خليفة بن خياط "
حدثين علي بن حممد : قال

بن ابراهيم عن اسحاق 
اًألزدي،املخطوط، "(اًألزدي

؛ )أ٤٨ورقة 
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

فحدثين علي بن حممد عن "
اسحاق بن ابراهيم 

، ١٩٦٧خليفة،" (االزهري
٢/٤١٣( 

ورد اسم الراوي 
اسحاق بن ابراهيم 
اًألزدي اما خليفة 

فورد لديه  اسحاق 
ابراهيم  بن

االزهري، واًألزدي 
اصح، وقد صحح 

لطبعة االسم يف ا
الثانية من تاريخ 

خليفة بن خياط، اذ 
 "ورد مبا نصه

فَحدثين علي بن 
حممد عن ِإسحاق 
  بن ِإبراِهيم اًألزدي

، ص ١٣٩٧(
٣٩١.( 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٨
 وقعة قُديد

واستخلف علَى مكَّة أَبرهة "
بن الصباح الِْحميِري وجعل 
علَى مقدمته بلج بن عقبة 

اًألزدي، " (املسعودي اًألزدي
؛ )ب٤٨املخطوط،ورقة 

 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

واستخلف علَى مكَّة أَبرهة "
بن الصباح الِْحميِري وجعل 
علَى مقدمته بلج بن عقبة 

ِديعالس"  
 )٢/٤١٣، ١٩٦٧خليفة، (

بلج بن عقبة 
 ورد لقب ،السعدي

بلج لدى خليفة بـ 
السعدي، البالذري 
مل يذكر لقب بلج 

بلج (بالقول اكتفى 
بن 

/١٩٩٨،٩).(عقبة
، يف حني )٣٠٠
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لقبه ابن 
/هـ٦٣٠ت(االثري

بـ  )م١٢٣٢
 .اًألزدي اخلارجي

/ ٥هـ، ١٤١٥(
كما ورد لدى )٣٩

 .اًألزدي
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٩

 وقعة قُديد
وعتيق بن عامر بن عبد اهللا "

 وابنه عمر بن ،بن الزبري
اًألزدي، "      (عتيق

؛   )ب٤٨املخطوط،ورقة 
 )١٠٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

وعتيق بن عامر بن عبد اهللا 
 وابنه عمرو بن ،بن الزبري

، ١٩٦٧خليفة،(عتيق 
٢/٤١٤( 

واالصح كما ورد 
لدى اًألزدي عمر 
بن عتيق،وهذا ما 
ذكر لدى ابن 

/هـ٢٣٠ت(سعد
عند ترمجته ) م٨٤٤

لـ عتيق بن يعقوب 
وقتل جده "بقوله

عمر بن عتيق وابوه 
عتيق بن عامر مجيعا 

  ٍ"بقديد
)١٩٦٧،٥ /

٤٣٩.( 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٠

 وقعة قُديد
""      ورجل يقال له مهتدى"
اًألزدي، املخطوط،ورقة (

، ١٩٦٧اًألزدي،(؛   )ب٤٨
١٠٩( 

ورجل منهم يقال "
، ١٩٦٧خليفة،"(بنذا

٢/٤١٤( 

 بنذا/مهتدى

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١١
 وقعة قُديد

وقتل موىل ايب بكر بن عبد 
الرمحن بن احلارث بن 

اًألزدي، (هشام
؛   )ب٤٨طوط،ورقة املخ

 )١٠٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

وقد قتل يومئذ مسي موىل 
ايب بكر بن عبد الرمحن بن 

احلارث بن 
، ١٩٦٧خليفة،(هشام

٢/٤١٤( 

هنا اًألزدي حذف 
اسم موىل ايب بكر 
وهو سمي، واكتفى 
بالقول موىل ايب 

 .بكر
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  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٢
 وقعة قُديد

حدثين  امساعيل : وقال خليفة
ن بن عبد حدثين غسا:قال

خرج امية بن "العزيز قال 
عبد اهللا بن عمرو ابن عثمان 

متقنعا يوم قديد ال يلتفت 
على احد وال يكلم احدا 
" مقبال على نية  حىت قتل

اًألزدي، املخطوط،ورقة (
، ١٩٦٧اًألزدي،(؛   )أ٤٩

١٠٩( 

قال امساعيل وحدثين غسان 
بن عبد احلميد قال خرج 
امية بن عبد اهللا بن عمرو 

 عثمان مقنعا يوم قديد ابن
ال يلتفت اىل احد وال يكلم 

احدا مقبال على بثه حىت 
، ١٩٦٧خليفة،"(قتل
٢/٤١٤( 

اسم الراوي ورد 
لدى اًألزدي غسان 

  بن عبد العزيز 
يف حني ذكره 
خليفة بـ غسان بن 
عبد احلميد وهو 

  االصح 
فهو غسان بن عبد 
احلميد بن عبيد بن 
سيار  القرشى 
الكناىن روى عن 

مد بن إسحاق حم
واىب بكر بن عثمان، 
وهو شيخ من 
املدينة، نزل البصرة 

ابن ايب .(جمهول
/ ٧، ١٩٥٢حامت، 

٥١.(  
مقبال على نية  عند 
اًألزدي وهي االصح 
حيث وردت لدى 
خليفة مقبال على 

 .بثه 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٣

 وقعة قُديد
فقالت نائحة تبكيهم ما 

للزمان وما ليه افىن الزمان 
دي، اًألز(رجاليه

؛   )أ٤٩املخطوط،ورقة 
 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

ما ... قَالَت نائحة تبكيهم    
أفىن ... ... للزمان وماليه   

ــه  ــد  رجاليـ " قديـ
 )٢/٤١٥، ١٩٦٧خليفة،(

افىن الزمان هي افىن    
ــد، اورد  قديــ
البالذري البيـت   
الشعري نفسه مـا    

... للزمان وماِليه    
ــد  ــىن قديـ أفـ

ــه ، ١٩٩٨.(رجالَي
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؛ )٢٩٧/ ٩
، ١٩٦٨،،الطربي(
٣٩٧/ ٧(  
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٤
 وقعة قُديد

: حدثت عن سـيار قـال     "
حدثين امساعيل بن ابـراهيم     
قال بعث مروان بن حممد ابن 

 -سعد بكر –عطية السعدي   
اًألزدي، "(يف اربعة االف بكر

ــة  ؛ ) أ٤٩املخطوط،ورقـ
 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

حدثنا امساعيل بن اسحاق    "
قال بعث مروان بن حممد     

 حممد بن عطيـة     بن مروان 
السعدي سعد بن بكـر يف     
ــن   ــة االف مـ اربعـ

، ١٩٦٧خليفــة،"(جنــده
٢/٤١٥( 

ــيار (- ــي ) س ه
) شـباب (باالصل  

  .كما ذكرنا سابقا
هنا حدث ارباك   -

يف النص وخباصة يف    
اسم الشخص الذي   
ارسله مروان بـن    
ــال ايب  حممــد لقت
محــزة، فــاًألزدي 
ذكره مرة باسم ابن    
حممد بـن عطيـة     
ــسعدي، ويف  الـ

ع اخر عبـد    موض
امللك بن حممد بن    
عطية السعدي، ويف   
موضع اخر عبـد    
امللك بن حممد بن    
ــسعدي  ــة ال عطي

اًألزدي، (االهوازي، 
ــة  املخطوط،ورقـ

؛ )ب٤٩
،ص١٩٦٧اًألزدي،

يف حني  ان    )١١١
خليفة مل يذكره بل    
ذكر ان حممد بـن     
عطية السعدي هو   
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الذي ارسله مروان   
بن حممد لقتال ايب    
محـزة اخلـارجي،   

ح ما ذكـره    واالص
اًألزدي بان عبـد    
امللك بن حممد هو    
الذي ارسله مروان   
بن حممد لقتال ايب    
محزة، وهو من قبيلة 
سعد بن بكر، واما    
لقب االهوازي فما   
هو اال حتريف لـ    
السم قبيلة هوازن،   
الن بعض املصادر   
التارخيية عندما تذكر 
عبد امللك بن حممد    
بن عطية السعدي   
تذكره مرة انه من    

ة سعد بن بكر،    قبيل
ومرة اخرى أنه من    
قبيلة سعد هوازن،   
اذ ذكر الطربي ما    

كان الذي   :"نصه
قاد جيش مـروان    
عبد امللك بن حممد    
بن عطية السعدي   
سعد هوازن، قـدم    
املدينــة يف أربعــة 
ــارس  آالف فــ

الطربي، ....."(عريب
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؛ ٣٩٩/ ١٩٦٨،٧
، ١٩٩٥ابن االثري،   

٣٨٥/ ٤.(  
  
  
  
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٥
اهللا بن مقتل عبد 

حيىي املعروف بـ 
  طالب احلق

 

حدثت عن سيار عن "
امساعيل بن ابراهيم 

االزدي،املخطوط،ور:.."(قال
، ١٩٦٧االزدي،(؛)ب٥٠قة 
 ).١١٣ص

حدثنا امساعيل بن "
١٩٦٧،٢خليفة،.."(ابراهيم

/٤١٥( 

سيار حتريف لكلمة 
 شباب

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٦
القتال بني قحطبة بن 

شبيب و عامر بن 
 ضبارة

ن خليفة قال حدثت ع"
حممد بن معاوية بن  :حدثين 

:.." قيس بن حبيب قال
اًألزدي، املخطوط، ورقة (

، ١٩٦٧اًألزدي،(، ) أ٥٢
١١٦( 

فحدثين حممد بن معاوية عن 
بيهس ايب حبيب بن 

، ١٩٦٧خليفة،(حبيب
٢/٤١٨( 

الثانية ) بن(فهنا - 
  .هي باالصل عن

وقيس هي – 
  ، )بيهس(باالصل 

ورد اسم هذا 
 بيهس بن الراوي

حبيب تسع مرات 
لدى ابن عساكر 

،ص١٥،ج١٩٩٥(
٩٣،ص١٦؛ج٣٣٧

؛ ١٩٥،ص١٧؛ج
؛ ٢٧٢،ص١٨ج
؛ج٤٣١،ص٢٥ج

؛ ٢٢٠،ص٣٣
؛ج٤١٦،ص٣٧ج

؛ ٢٢٩،ص٤٩
 ).٣٣٠،ص٦٥ج
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  م٧٤٩/هـ١٣٢  .١٧
القتال بني قحطبة بن 
شبيب  و يزيد بن 

  عمر بن هبرية
 

وتكرر اخلطا نفسه يف رواية 
) م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة 

طبة بن اخلاصة بالقتال بني قح
شبيب و يزيد بن عمر بن 
هبرية اذ ذكر  االزدي ما 

فيها لقى قحطبة بن :" نصه
عمر بن ] يزيد بن[شبيب 
حدثت عن    سيار . هبرية 

حدثين حممد بن معاوية : قال
ملا ] : قال[بن قيس بن حبيب 

بلغ ابن هبرية أَن قحطبة 
الطائي خرج متوجهاً حنو 
املوصل قال ابن هبرية 

بال القوم تنكبوا ما: الصحابه 
 ٥١املخطوط، ورقة ...."( ؟

، )١١٨، ص١٩٦٧(؛ )ب
عند الرجوع إىل املخطوط 
نفسه وجدنا ان االسم ورد 

حممد بن (على النحو اآليت
معاوية بن قيس بن 

لرمبا ان ) ب٥٢ورقة (حبيب
احملقق نفسه وقع يف اخلطا 
نفسه، ومل يوضح ذلك فكلما 
ورد اسم حممد بن معاوية  

بن معاوية بن جعله حممد 
 )قيس بن حبيب

اما خليفة فذكرها على 
فحدثين حممد :" النحو اآليت

بن معاوية عن بيهس بن 
ملا بلغ ابن هبرية : حبيب قال

ان قحطبة خرج متوجها حنو 
املوصل قال ابن هبرية 
الصحابه ما بال القوم 

..." تنكبونا
 ).٤٢٢،ص٢،ج١٩٦٧(

حدثين حممد بـن    
معاوية بن قيس بن    

االصل حبيب هي ب  
فحدثين حممد بـن    
معاوية عن بيهس بن 

 حبيب

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٨
القتال بني قحطبة 
بن شبيب و عامر 

 بن ضبارة

، ١٩٦٧اًألزدي،(ساوة 
١١٦( 

، ١٩٦٧خليفة،(سلوة
٢/٤١٩( 

ذكر علي حبيبة ان    
قد وردت  ) ساوة(

باالصل يف املخطوط 
) نـــــشاوة(
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ــة ١٩٦٧( ،ورقـ
،وقال ساوة  )ب٥١

ــن  ــة مـ قريبـ
،ص١٩٦٧(مهدان
يف ) ٧،هامش  ١١٦

حني وردت لـدى    
ياقوت احلموي ذه 

هاومدينة : الصيغة س
تقع بـني الـري     

/ ١٩٩٥،٣(ومهدان
ــظ ) . ١٧٩ وتلف

ابـن  (احيانا ساوة 
عبـــــــد 

، ٢،ج١٩٩٢احلق،
٦٨٥.(  

ومما جتدر االشـارة   
اليه ان اسم هـذه     
ــة وردت يف  املدين
الطبعة االوىل مـن    
تاريخ خليفة باسم   
سلوة، ومل يوضحها   

، ١٩٦٧(احملقـــق
ــا يف )٢/٤١٩ ، ام

الطبعة الثانية فقد مت   
ــصحيحها اىل  تـ

،ص١٩٧٧(ســاوة
٣٩٦.( 

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٩
القتال بني قحطبة 
بن شبيب و عامر 

حىت نزل أبراز الروز بني "
 االزدي،( "حلوان واملدائن

 االزدي،(؛ )أ٥٢ورقة

حىت نزل براز الروز بني 
  حلوان واملدائن

 )٢/٤٢١، ١٩٦٧خليفة،(

ابراز الروز هي 
: باالصل براز الروِز

بدون الف           
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 ياقوت احلموي،( ).١١٧ص ،١٩٦٧ بن ضبارة
٣٦٤/ ١، ١٩٩٥ .( 

  م٧٤٩/هـ١٣٢  .٢٠
القتال بني قحطبة بن 
شبيب  و يزيد بن 

  عمر بن هبرية
 

فيها لقى قحطبة بن شبيب "
عمر بن 

االزدي،اخلطوط،ورقة"(هبرية
  ).ب٥٢
 

فيها لقى قحطبة بن شبيب "
  " عمر بن هبريةيزيد بن

 ).١٩٦٧،٢/٤٢٢خليفة،(

وقد صححها احملقق   
واضاف اىل النص   

ــوع  ــد [املطب يزي
ــن االزدي،].(بـ
 ).١١٨،ص١٩٦٧

 
  :الجدول ادناه یوضح الكلمات التي وقع فیها التحریف او التصحیف 

تاريخ خليفة بن  تاريخ املوصل السنة ت
 خياط

 املالحظات

  م٧٤٣/هـ١٢٦  .١
 وليد بن يزيدمقتل ال

فوضع على رمح ونصبه 
  على برج دمشق

 )٥٥،ص١٩٦٧اًألزدي،(

فوضع على رمح 
ونصبه على درج 

  مسجد دمشق
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٦٤( 

 الربج هي باالصل درج

  م٧٤٣/هـ١٢٦  .٢
خطبة الوليد بن يزيد بن عبد 

 امللك

  وأٌقسم بني مصاحله
 )١٩٦٧،٥٧اًألزدي،(

واقسم بني مساحله ما 
  يقوون به

/١٩٦٧،٢يفة،خل(
٣٦٥( 

املوضع الذي يوضع :املساحل
 )تصحيف(فيه السالح

  وال امجد ثغوركم فتفتتنوا    .٣
 )١٩٦٧،٥٨اًألزدي،(

  وال أَمجّر بعوثكم
/١٩٦٧،٢خليفة،(

٣٦٥( 

حبسهم يف (مجر اجليش 
ارض العدو ومل 

خليفة (يقفلهم
 )٢،٢/٣٦٥هامش

فانا اول من يبايع،    .٤
  ويدخل يف طاعته

 )١٩٦٧،٥٨اًألزدي،(

فانا اول من بايع، 
  ودخل يف طاعته

/١٩٦٧،٢خليفة،(
٣٦٥( 

 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٥
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

انا رسول بين مروان 
اليك يسالونك حبق اهللا ملا 

انا رسول من وراء "
بابك يسالونك حبق 

وردت لـــــــدى 
أنا /) "هـ٩١١ت(السيوطي
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وليت امرهم اخاك 
ابراهيم بن 

اًألزدي،](زيادة[الوليد
٥٩، ١٩٦٧( 

اهللا ملا وليت امرهم 
"  ابراهيماخاك

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(   
 

رسول مـن وراء بابـك،      
يسألونك حبق اهللا ملا وليت     
ــاك  ــرهم أخــ أمــ

، )١٨٩،ص٢٠٠٤،"(إبراهيم
بنفس الصيغة الـيت وردت     

  .لدى خليفة بن خياط
 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٦
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

ويده على [فغضب وقال
  ]جبهته

 )٥٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقطب وقال بيده على 
  جبهته

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا خليفة بن خياط وردت 
؟ وردت لدى  عنده خطا

ابن عساكر بنفس اليت 
وردت لدى االزدي، اذ ذكر 

فغضب وقال :" ما نصه
 ]٢٤٧/ ١٩٩٥،٧.." بيده

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٧
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

يا ابا العالء اىل من تراين 
  اعهد؟

 )٦٠، ١٩٦٧زدي،اًأل(

يا ابا العالء اىل من 
  ترى أن اعهد؟

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

يا أبا العالء إىل من ترى أن 
 ١٩٩٥ ابن عساكر،(أعهد 

 ،٢٤٧/ ٧ 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٨
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

أمر يتك عن : " فقلت
اوله قال اشري عليك يف 

  "امره
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

أمر يتك عن : فقلت
لدخول يف  اوله قال ا

  .اشري عليك يف اخره
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

يف االصل ان احملقق هو الذي 
اخطا يف كتابة الكلمة عندما 

وهـذا  ) امره( جعل اخره 
ماثبتت صحته عند الرجوع    
ــث ان  ــوط حي اىل املخط

ــي  ــة ه ــره(الكلم  )اخ
،٢٧اًألزدي،املخطوط،ورقة(

كما وردت باالصـل    ) ب
ــة ــد خليف  ١٩٦٧،٢( عن

/٣٨٧(  
  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٩

 خرب وفاة يزيد بن الوليد
 ظننا انه إغفاءةوأصابته "

  "قد مات
اًألزدي،املخطوط،ورقة(

وأصابته إغماءة ظننا "
  "انه قد مات

، ١٩٦٧خليفة،(

هي اغماءة وليست اغفاءة، 
وهي الكلمة نفسها وردت 
لدى ابن  
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؛ )،ب٢٧
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

١١٧٥/هـ٥٧١ت(عساكر  )٢/٣٨٧
وأصابته :"ر مانصهاذ ذك) م

إغماءة حىت ظننت أنه قد 
 )٢٤٧/ ٧، ١٩٩٥"(مات

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١٠
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

ان [فقعد وظن : قال
افتعل كتابا على ] قطناً

لسان يزيد ودعا ناساً 
  فاشهدهم عليه

 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقعد قطن فافتعل : قال
عهدا على لسان يزيد 
بن الوليد ودعا ناساً 

  هم عليهفاشهد
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا مرة اخرى احملقق اخطا 
يف قراءة النص، حيث ان 
النص الذي ورد يف املخطوط 

فقعد قطن فافتعل "
 ).ب٧ورقة ...."(كتاباً

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١١
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

واهللا ماعهد يزيد : قال ايب
اليه شيئا وال اىل احد من 

، ١٩٦٧اًألزدي،(الناس
٦٠( 

وال واهللا ما : ايبقال 
عهد يزيد اليه شيئا 
  وال اىل احد من الناس

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا وال حذفت من عند 
 اًألزدي

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٢
 خطبة ايب محزة

  تقولون
 )١٠٥، ١٩٦٧اًألزدي،(

 خليفة،(تزعمون
٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٣
 خطبة ايب محزة

 اًألزدي،( وقد كان
١٠٥، ١٩٦٧( 

 فة،خلي(وهل كان
٢/٤٠٧،  ١٩٦٧( 

 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٤
 خطبة ايب محزة

أما إين عامل بتتايعكم  غري موجودة عند اًألزدي
فيما يضركم يف 
معادكم، ولو ال 
اشتغايل بغريكم 

ماتركت االخذ فوق 
خليفة،....(ايديكم
٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

مما يؤكد لنا ان اًألزدي 
استخدم نسخة من كتاب 
تاريخ خليفة غري اليت وصلتنا 

  الوقت احلاضريف

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٥
 خطبة ايب محزة

غنية عن الشر "
اًألزدي، "...(اعينهم

 ٤٧املخطوط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(؛)أ

غبية عن الشر "
  ..."اعينهم

، ١٩٦٧خليفة،(
واعتقد انه ) ٢/٤٠٧

مل تتفق املصادر التارخيية على 
الشر اعينهم كلمة غنية عن 

فنالحظ خليفة ذكرت بـ 
 غبية، اما اجلاحظ فذكرها 
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ايضا تصحيف عن  )١٠٥
كلمة غُيبة عن الشر 

 اعينهم

  غضيضة عن الشر أعينهم
، يف حني )٢/١٢٥، ١٩٩٦(

البالذري ذكرها  غيبة عن 
/ ٩، ١٩٩٨(الشر أعينهم، 

  ومها اقرب اىل ،)٢٩٣
الصحة حيث ان كل من 
كلمة غيبة و غضيضة تعطي 
املعىن نفسه يف ان عيوم 

 .غائبة عنهما الشر 
  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٦

 خطبة ايب محزة
منحنية أصالم مبثاين 

  القرآن
 )١٠٥، ١٩٦٧اًألزدي،(

منثنية أصالم مبثاين 
القرآن 

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧( 

منثنية الكلمة نفسها لدى 
، ٢/١٢٥، ١٩٩٦(اجلاحظ

/ ٩، ١٩٩٨((والبالذري
٢٩٣( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٧
 خطبة ايب محزة

وقد وصلوا كالل ليلهم "
بكالل 
اًألزدي،املخطو("ارهم

؛ ) ) أ٤٧ط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(

١٠٦.(  
هنا حذف اًألزدي عبارة 
كالهلم بكالهلم اليت 
وردت لدى كل من 
خليفة بن خياط 

 واجلاحظ مث البالذري

وقد وصلوا كالهلم "
كالل ليلهم ،بكالهلم

" بكالل ارهم
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧ ( 

كالهلم "وردت هذه العبارة 
ليل بكالل  بكالهلم كالل ال

/١٩٩٦،٢اجلاحظ،".(النهار
؛ قد وصلوا كالهلم )١٢٥

بكالهلم كالل ليلهم بكالل 
، ١٩٩٨البالذري،.(نهارهم

٢٩٣/ ٩.( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٨
 خطبة ايب محزة

متنجزون لوعد اهللا عز "
اًألزدي،املخطو"."(وجل

؛ )  أ٤٧ط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(

١٠٦.( 

  ."منجزون لوعد اللَّه"
ــة،(  ، ١٩٦٧خليفـ
٢/٤٠٧( 

موفونَ بعهده ومتنجزونَ "
  "لوعده

/ ٩، ١٩٩٨البالذري،(
٢٩٣.(  
ِجزن  : زجوانقضى، ن فَِني

 زجقضى حاجته؛ وقد أَن
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الوعد ووعد ناِجز ونِجيز 
. وأَنجزته أَنا ونجزت ِبِه

كَهجازك ِبه: وِإنوفاؤ . زجون
هو أَي وفَى ِبه، وهو مثل 

 ونجز قولك حضرت املائدة
. ( قضاها: احلاجة وأَجنزها

/ ٥هـ، ١٤١٤ابن منظور،
٤١٣( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٩
 خطبة ايب محزة

" عتاذا رأوا سهام قد وق
اًألزدي،املخطوط، ورقة  

، ١٩٦٧اًألزدي،(؛) أ٤٧
١٠٦.( 

ِإذا رأَوا ِسهام الْعدو "
" فُوّقَت

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧( 

حىت إذا رأوا السهام قد "- 
/١٩٩٦،٢ظ،اجلاح"(فوقت
١٢٥(  

حىت إذا رأوا السهام قد "- 
/ ٢، ١٤١الدينوري،"(فوقت
٢٧٢(  

إذا رأوا سهام ] حىت"[- 
ابن عبد "(العدو قد فوقت

  )٢٢٨/ ٤، ١٩٨٤ربه،
لغة أوفقت السهم إذا :الفَوق

جعلت فوقَه ِفي الوتر، 
واشتق هذا الفعل من موافَقة 

  .الْوتر محز الفُوق
 فوقت السهم: ويف األصل
، ٢٠٠١اهلروي،.(من الفوق

٢٥٧/ ٩.(  
 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٢٠
 خطبة ايب محزة

فكم من عني منقار طائر 
طاملا بكى من خشية 

، ١٩٦٧اًألزدي،(اهللا
، هنا احملقق نقل )١٠٦

الكلمة خطا عندما جعل 

فكم من عني ِفي 
ار طَاِئر طَال ما منق

بكَى صاحبها من 
 خليفة،( خشية اللَّه

٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

حمذوفة من ) صاحبها(كلمة
  .نص اًألزدي

ولو رجعنا اىل البالذري فانه 
يورد كلمة طاملا بدال طال 

 لرمبا هي تعطي املعىن ،ما
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طال ما بكى وهي 
باالصل وردت ذلك يف 

اًألزدي، ورقة (املخطوط
 )طاملا(كتبها )  ب٤٧

نفسه ولكن على ما يبدو ان 
كلمة طاملا تكتب ايضا ذه 

  الصيغة طال ما
 عني يف منقار طري فكم من"

طاملا بكى صاحبها يف جوف 
الليل من خوف 

/ ١٩٩٦،٢اجلاحظ،"(اهللا
١٢٥(  

فكم من عني ِفي منقار "
طائٍر طاملا بكى صاحبها من 

، ١٩٩٨البالذري،"(خشية هللا
٢٩٣/ ٩.(  
 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٢١
 خطبة ايب محزة

وكم من خد عتيق "
وجبني رقيق قد انفلق 

  " على تلك االبدان
ملخطوط، اًألزدي،ا (

؛ ) ب٤٧ورقة 
 )١٠٦، ١٩٦٧اًألزدي،(

وكم من خد رِقيق "
وجبني عتيق قد فلق 

  "بعمد الْحِديد
، ١٩٦٧خليفة، (
٢/٤٠٨( 

عتيق حتريف لكلمة رقيق، 
والكلمة الثانية وردت 
بالعكس ابدلت كلمة رقيق 

  .بـ عتيق
وكم من خد رقيق وجبني "

عتيق قد فُلق بعمد 
١٩٩٨،٩البالذري،"(احلديد

 /٢٩٤.( 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٢

 وقعة قُديد
خلوا طريقنا تلك "
بقايا الذين بغوا ) نقاتل(

  "علينا وجاروا يف احلكم
اًألزدي، املخطوط،ورقة (

؛  )ب٤٨
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

خلوا طريقنا نايت 
هؤالء الذين بغوا علينا 

وجاروا يف احلكم 
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

وردت الصيغة يف املخطوط 
حلو طريقنا "و االيتعلى النح

تلك بقايا الذين بغو علينا 
وجاروا يف 

اًألزدي، ورقة ...."(احلكم
) نقاتل(، وكلمة )ب٤٨

زيادة من عند احملقق ليستقيم 
 .النص
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  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٣
 وقعة قُديد

واجنز عليهم فان لكل 
اًألزدي، " (زمان حكماً

؛  )ب٤٨املخطوط،ورقة 
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

هم وأجهز على جرحي"
فإن لكل زمان 

..." حكما
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

  اختالف بني النصني،هنا 
 اجهز عند /اجنز

  خليفة
  على جرحيهم /عليهم

 اليذكرها اًألزدي

وهنا مرة اخرى ال نستطيع     
احلكم على اًألزدي يف انـه   
تصرف بالنص، النه كمـا     
ذكرنا سابقا اعتمد علـى     
نسخة من كتاب تـاريخ      

 .خلفة غري اليت وصلتنا
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٤

 وقعة قُديد
ــؤالء " ــاز يف ه واالجن

ــن اًألزدي، "      (امك
؛   )ب٤٨املخطوط،ورقة  

، ١٩٦٧اًألزدي،(
١٠٩-١٠٨( 

واإلثخان ِفي هوالء "
أمثل قال ما أرى 

  "ذلك
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

اختالف واضح بني النصني 
 يف استخدام الكلمات

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٥
 وقعة قُديد

من مامسع توايل اوجع "
توايل قديد اال وفيهم 

اًألزدي، " (بكاء
؛   )أ٤٩املخطوط،ورقة 

 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

مامسع بواكي اوجع "
للقلوب من بواكي 

قديد اال وفيهم 
، ١٩٦٧خليفة،"(بكي

٢/٤١٥( 

التحريف واضح يف هذا 
 بواكي/النص توايل

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٦
 وقعة قُديد

فقالت نائحة تبكيهم ما    
 الزمان للزمان وما ليه افىن

ــه اًألزدي، (رجاليــ
؛  )أ٤٩املخطوط،ورقــة 

 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

قَالَت نائحة تبكيهم   
ما للزمان وماليه   ... 

أفىن قديـد   ... ... 
ــه ــة،"(رجالي خليف

٢/٤١٥، ١٩٦٧( 

افىن الزمان هي افىن قديد،     
ــت   ــبالذري البي اورد ال
الشعري نفسه ما للزمـان     

أفــىن قديــد ... وماِليــه 
/ ٩، ١٩٩٨.(رجالَيـــه 

، ١٩٦٨الطربي،،(؛)٢٩٧
٣٩٧/ ٧(  
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  م٧٤٩/هـ١٣٢  .٢٧
 خطبة ابا العباس

قربت من 
، ١٩٦٧اًألزدي،(االرض
٢٢٣( 

قريب من 
اًألزدي،(االرض
٤٣٤، ١٩٦٧( 

 

 
  وتحدیدا تلك تاریخ الموصل     یمكن القول بعد إجراء مقارنة بین الروایات التي وردت في كتاب 

تاریخ خلیفة بن خیاط  مراحلها االخیرة التي نقلها اًألزدي عن كتاب المتعلقة بالدولة االمویة في
ًخطا ما بین أسماء ) ٥٠(، ان هناك العدید من األخطاء ما یزید عن )٣٧(وعددها ما یزید عن 

أعالم أو مدن، أو كلمات، ناتجة عما یسمى في التراث العربي االسالمي التصحیف والتحریف، 
َ وهو إبراهیم بن جماعة الذي لم یكن له درایة تاریخ الموصلخ كتاب ولعل سبب ذلك یعود الى ناس

ًكافیة لنقل النص صحیحا، أضف الى ذلك أن المحقق نفسه في احیان كثیرة لم یوضح لنا مواضع 
ًالتصحیف والتحریف وحصرا في الروایات التي نقلها االزدي  عن خلیفة بن خیاط، وذلك النه لم  َ

، )١٩٦٧(، اذ تزامن صدور الكتابین في سنةتاریخ خلیفة بن خیاطتاب یمتلك نسخة مطبوعة من ك
 التي یمكن مقارنتها بالنسخة ،تاریخ الموصلًومن المؤسف جدا أننا ال نمتلك نسخة أخرى من 

المتوفرة لدینا، ومن هنا تأتي أهمیة إعادة تحقیقه من جدید، على الرغم من صدور طبعة جدیدة منه 
مد عبد اهللا محمود بثالثة أجزاء، لكنه كرر األخطاء نفسها التي وردت بتحقیق اح) ٢٠٠٦(سنة 

 تاریخ خلیفة بن خیاطً بتحقیق علي حبیبة، كما أنه لم یرجع أیضا الى كتاب تاریخ الموصلكتاب 
 قد صدر بثالثة طبعات ویتحقیق األستاذ تاریخ خلیفة بن خیاطًللتأكد من صحتها، فضال عن أن 

وجدنا بعض األخطاء التي وردت في الطبعة األولى، فرجع الى الطبعة الثانیة  ف،أكرم ضیاء العمري
، فتم تاریخ خلیفة بن خیاطًوصحح بعض األخطاء، لكنه في أحیان أخرى وجدنا أخطاء في 

، ولم یتم تثبیتها إال بعد الرجوع الى مصادر أخرى تاریخ الموصلتصحیح بعضها باالعتماد على 
  .زديقد توافق ماورد لدى اَأل

 
  -:المصادر والمراجع العربیة: ًاوال

ـــــــــن االثیـــــــــر، .١  عـــــــــز الـــــــــدین ابـــــــــي الحـــــــــسن علـــــــــي بـــــــــن أبـــــــــي الكـــــــــرم الجـــــــــزري اب
، )تحقیــــق عبــــد اهللا القاضــــي(،٢، طالكامــــل فــــي التــــاریخ ).١٩٩٥).(م١٢٣٢/هـــــ٦٣٠ت(

 .دار الكتب العلمیة: بیروت



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 

   
  

) ٣٢( 

 

تاریخ ).م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(ن محمد بن ایاس بن القاسماالزدي، ابي زكریا یزید ب .٢
مخطوط مصور عن نسخة مكتبة جستر بتي في ( المجمع العلمي العراقي. الموصل

  ).٣٠٣٠(،)دبلن
. )م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(االزدي، ابي زكریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم .٣
 .االسالميلجنة احیاء التراث : ،القاهرة)تحقیق علي حبیبة( ،تاریخ الموصل). ١٩٦٧(
 ،تاریخ الموصل). ٢٠٠٦.(االزدي، ابي زكریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم  .٤
 .دار الكتب العلمیة: ، بیروت)تحقیق احمد عبد اهللا محمود(
الجرح  ).١٩٥٢( ).م٩٣٨/هـ٣٢٧ت(ابن ابي حاتم، ابي محمد عبد الرحمن بن محمد  .٥

دار : یة بحیدر آباد الدكن؛ بیروتطبعة مجلس دائرة المعارف العثمان: الهند والتعدیل،
 .إحیاء التراث العربي 

: الثقات، الهند). ١٩٧٣).(م٩٦٥/هـ٣٥٤ت (ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد  .٦
 .دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن

ابن خلكان، ابو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي  .٧
تحقیق احسان (،فیات األعیان وأنباء أبناء الزمانو .)١٩٦٩) .(م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(بكر

  .دار صادر: ، بیروت)عباس
ابي عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني خلیفة بن خیاط،  .٨

تحقیق اكرم (،تاریخ خلیفة بن خیاط). ١٩٦٧( .)م٨٥٥- ٨٥٤/هـ٢٤٠ت(العصفري
 .مطبعة االداب: النجف. ، دمشق)ضیاء العمري

، )تحقیق اكرم ضیاء العمري(، ٢، طاریخ خلیفة بن خیاطت).١٩٧٧( .خلیفة بن خیاط .٩
 .مؤسسة الرسالة، دار القلم : دمشق، بیروت

عیون  ).١٩٩٧( ).م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(الدینوري، ابي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  .١٠
 .دار الكتب العلمیة: ، بیروتاألخبار

). ١٩٦٣.(ْایمازَالذهبي، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق .١١
،  )تحقیق علي محمد البجاوي(،میزان االعتدال في نقد الرجال، ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(

 .دار المعرفة للطباعة والنشر: بیروت، لبنان
 .دار الحدیث:  سیر أعالم النبالء، القاهرة).٢٠٠٦.( الذهبي  .١٢
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ات   الطبق).١٩٦٨).(م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ابن سعد، ابي عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع .١٣
 .دار صادر: ، بیروت)تحقیق احسان عباس( ،الكبرى

، )٢٠٠٤( ).م١٥٠٥/هـ٩١١ت( . جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي، .١٤
 . مكتبة نزار مصطفى الباز).تحقیق حمدي الدمرداش(، تاریخ الخلفاء

، تاریخ الرسل والملوك). ١٩٦٨).(م٩٢٣/هـ٣١٠(الطبري، ابي جعفر محمد بن جریر .١٥
 .دار التراث: ت، بیرو٢ط
: ، القاهرةمدخل الى تاریخ نشر التراث العربي). ١٩٨٤.(الطناحي، محمود محمد .١٦

 .مكتبة الخانجي
: ، القاهرةمقدمة في أصول البحث العلمي وتحقیق التراث). ت.د.(الطویل، السید رزق .١٧

  .المكتبة االزهریة للتراث
دار الكتب : روت، بیخلیفة بن خیاط في تاریخه وطبقاته). ١٩٩٣.(عاصي، حسین .١٨

 .العلمیة
 سبل انتقال مادة طبقات محدثي اهل الموصل ).٢٠٠٧.(العبایجي، میسون ذنون  .١٩

 مجلة ابحاث كلیة التربیة ،الى المؤرخین الالحقین) م٩٤٤/هـ٣٣٤ت(البي زكریا اَألزدي 
 .٣١٠- ٢٩٢، )٢(٦االساسیة،

ابن عبد ربه األندلسي، ابي عمر، شهاب الدین أحمد بن  .٢٠
 .العلمیةدار الكتب : ، بیروتالعقد الفرید). ١٩٨٤).(م٥٤٠/هـ٣٢٨ت(محمد

) م١١٧٦/هـ٥٧١ت.(ابن عساكر، ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا .٢١
دار الفكر : ، بیروت)تحقیق عمرو بن غرامة العمروي(،تاریخ مدینة دمشق).١٩٩٥(

 .للطباعة والنشر والتوزیع
 .دار الشؤون الثقافیة: ًؤرخا، بغدادخلیفة بن خیاط م). ١٩٨٨.(فوزي، فاروق عمر .٢٢
 تهذیب الكمال في ).١٩٨٠).(م١٢٤٤/هـ٧٤٢ت(المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف.٢١

 .مؤسسة الرسالة: ، بیروت)تحقیق بشار عواد معروف(أسماء الرجال،
، ٣، ط لسان العرب).١٩٩٤).(م١٣١١/هـ٧١١ت(.، محمد بن مكرم بن على ابن منظور.  ٢٢

  . صادردار: بیروت
 تصحیفات المحدثین،). ١٩٨٢).(م٩٩٢/هـ٣٨٢ت(العسكري،الحسن بن عبد اهللا بن سعد .٢٣
 .المطبعة العربیة الحدیثة: ، القاهرة)تحقیق محمود احمد میرة(



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 

   
  

) ٣٤( 

 

ـــــــــوراق البغـــــــــدادي .٢٤ ـــــــــن محمـــــــــد ال ـــــــــن إســـــــــحاق ب ـــــــــرج محمـــــــــد ب ـــــــــي الف ـــــــــدیم، اب  ابـــــــــن الن
دار : بیـــروت، )تحقیـــق ابـــراهیم رمـــضان(،٢، طالفهرســـت). ١٩٩٧).(م١٠٤٦/هــــ٤٣٨ت(

 .المعرفة
 :، القاهرة٢ ط، تحقیق النصوص ونشرها).١٩٦٥( .هارون، عبد السالم محمد .٢٥

 .مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع
، تهذیب اللغة).٢٠٠١).(م٩٨٠/هـ٣٧٠ت( محمد بن أحمد بن األزهري، ابي منصور الهروي .٢٦

  . دار إحیاء التراث العربي:بیروت
 ).١٩٤٧).(م٩١٨/هـ٣٠٦ت(بن خلف بن حیان بن صدقة        وكیع، ابي بكر محمد  .٢٧

 .المكتبة التجاریة الكبرى: مصر ،)عبد العزیز مصطفى المراغيتحقیق (، أخبار القضاة
. االزدي وكتابه تاریخ الموصل).٢٠٠٠.(الیازجي، محمد میسر محمد بهاء الدین .٢٨

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل
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  تاریخ استالم البحث

١٩/٦/٢٠١٩ 
  تاریخ قبول النشر

٢٨/٨/٢٠١٩ 
 

ً       یعد أسعد بن عمار بن سعد الخالطي المعروف بالربیب الموصلي َ ) م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (ُ
ن الشخصیات الموصلیة التي امتازت برحالتها وتنوع بیئتها السیاسیة والثقافیة، ومن الناحیة م

ًالسیاسیة، كان له دور بارز في النشاط السیاسي في الموصل، وعند أصحاب السلطان فیها، فضال  ٌ ٌ
-٥٣٠(عن مكانته المتمیزة لدى بني سكمان في مدینة خالط، وخدمته للخلیفة المقتفي بأمر اهللا

عند تواجده في بغداد، اما من الناحیة  العسكریة  فقد تولى قیادة جیش ) م١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥
ولعل أهم ما یمیز البحث هو دراسة رحلته التي كانت . الموصل  في أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة

 ذات مضامین تاریخیة وحضاریة تكشف عن طبیعة ذلك العصر، التي قد كتبها بنفسه لكنه لم
  . البن العدیم)بغیة الطلب في تاریخ حلب(یصلنا منها سوى مقتطفات في  خالل كتاب 

As'ad bin 'Ammar  bin Sa'ad al-Khallati al-Mawsili (d. 606 A.H / 1209 
A.D):A study of his biography and journey 

Asst .Prof.Dr .Maha Saeed Hameed                                             
Abstract 
      As'ad bin Ammar bin Sa'ad al-Khallati (606-1209 AD) and also 
called (al-Rabib al-Mawsili) is one of the prominent personalities. He 
distinguished by his journeys and the diversity of his political and 
cultural environment. Politically, he played a prominent role in the 
political activity in Mosul, and he was of the influential over the ruling 
class there in addition to the fact that the Banu Sakman were giving 
him a distinguished status in the city Khallat, as well as he was at the 
service of the Caliph Muqtafi(530-555 A.H/1135-1160 A.D) when he 
was in Baghdad. Militarily, he was in command of the army of Mosul 
during the third crusade. This research paper is distinguished because 

                                         
  .، جامعة الموصل مركز دراسات الموصل، قسم الدراسات التاریخیة واالجتماعیة،أستاذ مساعد (*)



  دراسة في سیرته ورحلته) م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (أسعد بن عمار بن سعد الخالطي الموصلي 

   
  

) ٣٦( 

 

it studies his journey of historical and civil contents, which he had 
written himself, but we received only extracts from it via Ibn al-
'Adim's book entitled (bughiyat al-talab fi tarikh halab).However, this 
journey reveals the nature of that era. 

 
في بعض ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت( البن العدیم )بغیة الطلب في تاریخ حلب(         یمتاز كتاب 

تراجمه عن أعالم الموصل بمعلومات في غایة االهمیة، والسیما ان هناك نصوص وردت فیه 
كانت قد فقدت مع ضیاع أصولها االولیة من كتب التاریخ، ولعل من أهم التراجم ما جاء في 

اسعد بن عمار بن سعد المعروف بالربیب الموصلي، اذ ترجم له ابن العدیم بما یقرب من ترجمة 
االربع صفحات جاء في ثالث منها رحلته ذات الطابع الدیني والسیاسي التي سیتناول البحث 
تفاصیلها مع تحلیل انطباعاته ومدى صحة آرائه مقارنة مع مصادر معاصرة له تحدثت عن 

والعلمیة في ذلك العصر، اما بالنسبة ألهمیة الموضوع فهو الكشف عن ابراز االوضاع السیاسیة 
ًنماذج للرحالت التي جاءت في كتب التراث في بعض متون الكتب بعیدا عن انها رحالت مستقلة 

ً، فضال عن ان )م١٣٧٧/هـ٧٧٨ت(ورحلة ابن بطوطة) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(مثل رحلة ابن جبیر
 روح العصر الذي عاشه الربیب الموصلي بما یحتویه من مفردات ًهذه الرحلة قد تعبر تماما عن

 وثقافیة وصراعات القوى المحلیة، وبغض النظر عما سبق -الحروب الصلیبیة-سیاسیة وعسكریة
ًفان هذه الرحلة تجسد تماما انطباعات واراء كاتبها الذي هو الربیب الموصلي، وقد قسم البحث الى 

ً االولى سیرته وحیاته بتفاصیلها اسمه ونسبه، مولده ونشاته، فضال عن تناولت الفقرة: أربع فقرات 
شیوخه وتالمیذه، ، وشملت الفقرة الثانیة عالقته بالسلطة ابتدأء من اول مراحل نشاطه في خالط 
ًووصوال الى اتصاله مع الزنكیین في الموصل، ثم االنتقال الى كنف االیوبیین الذین كان یمثلهم 

 ذلك الوقت، مما تزامن مع المواجهة بالصلیبین ابان الحملة الصلیبیة صالح الدین في
، وتحدثت الفقرة الثالثة عن جهوده الدبلوماسیة،  وجاءت )م١١٩١-١١٨٩/هـ٥٨٧- ٥٨٥(الثالثة

بغیة (الفقرة الرابعة التي ركز البحث علیها بتفاصیل عن رحلته التي اوردها ابن العدیم في كتابه 
  .بخطهونقلها عنه ) الطلب
 
 هو أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي بن ابي العالء بن ابي الفرج بن :أسمه ونسبه-

، )٣( وهو ابن امرأة الزوج من غیره )٢()الربیب(َ ولقب ب)١()ابي المعالي(هذیل، بهاء الدین وكني 
 حین لم تسعفنا المصادر بشيء عن ولعل هذه إشارة الى انه كان یتیم االب وانه لم یدرك والده في

 ، ویبدو ان هذا اللقب هو االقرب الى )٤()بربیب الدولة(امه او عن زوجها الذي رباه، كما لقب
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الصحة وانه نتاج تواصله مع السلطة وبلوغه مكانة فیها،  ومن ثم فقد عرف به بعد تجاوزه مرحلة 
لقب بانه من االلقاب المضافة الى الدولة َالشباب على اقل تقدیر، وقد عرف احد الباحثین هذا ال

ویطلق على كبار رجال الدولة وهو یعد صدى لبدایة تخلي الخلفاء عن شؤون الحكم لصالح 
من ابناء : "، بدلیل ان ابن الشعار عندما یترجم البن اسعد  بن عمار یذكر بانه)٥(االمراء والوالة

،في حین هذا الغموض عن حیاته المبكرة )٦("سالطیناالمراء وبیت الجاه والوالیة والخدمة للملوك وال
قد یوحي الى صعوبات كان قد عایشها، ومن ثم فان شهرته بالربیب بحد ذاتها قد توحي الى الطابع 

  . السلبي الذي اراد ان یتجاوزه اسعد بن عمار بتواصله بأكثر من سلطة في عصره
 

، ثم )٨(فعرف بالخالطي) م١١٣٥/هـ٥٣٠(،وذلك سنة)٧(   ولد أسعد بن عمار في مدینة خالط
، وسكتت المصادر عن تاریخ مجیئه الى الموصل، ولماذا )٩(أنتقل الى الموصل فعرف بالموصلي

جاء الیها؟ وبغض النظر عما سبق یبدو ان اسعد بن عمار اراد ان یغیر من واقعه وانه لم یجد في 
في البحث عن اوعیة جدیدة للعلم جعلته ینتقل الى خالط ما یشجعه على البقاء بها او رغبته 

الموصل، ویبدو ان لألوضاع السیاسیة دور كبیر في انتقال اسعد بن عمار المعروف بالربیب الى 
  .الموصل

 
      لم تحدثنا المصادر التاریخیة عن شیوخ الربیب الموصلي في خالط والموصل، وال یمكن 

 ثم الموصل كان من دون السماع الى شیوخ هاتین المدینتین السیما ان الجزم بان انتقاله من خالط
حیاته العلمیة المبكرة كانت فیهما، إذ ذهب اسعد بن عمار الموصلي الى بغداد ودرس الحدیث 
والفقه على شیوخها ابرزهم المحدث أبو الوقت عبد االول بن عیسى السجزي 

 الحنبلي ابو نصر محمد بن سعد اهللا بن نصر  ، وكذلك المحدث والواعظ)١٠()م١١٥٨/هـ٥٥٣ت(
َ، ودرس )١١()م١١٨٧/هـ٥٨٣(اخذ الحدیث علیه وذلك في سنة) م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(الدجاجي

ِالحدیث على المحدث والفقیه الشافعي ابو اسحاق ابراهیم بن مظفر بن محمد المعروف بابن البرني 
  . )١٢()م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(الواعظ

 
ن عمار الموصلي بعد عودته الى مدینة الموصل الحدیث لتالمیذه  وابرزهم ابنه َ    درس اسعد ب

ابو یعقوب اسحاق بن أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي بن ابي المعالي الموصلي، وهو 
أكبر أوالده وكان یرجع الى رئاسة وفضل، سمع الحدیث على والده، ثم قصد حلب وبقي فیها حتى 

، وایضا المحدث موفق الدین ابو العباس احمد بن أبي القاسم بن )١٣()م١٢٢٦/هـ٦٢٣(وفاته سنة
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، وابو المحامد اسماعیل بن حامد )١٤()م١٢٢٦/هـ٦٢٤(احمد القیسي االسكندري توفي بعد سنة
) مختصر تاج المجامع(ًالذي روى شیئا من شعره، ذكره في كتابه) م١٢٥٥/هـ٦٥٣ت(القوصي

انشدنا االمیر االجل بهاء الدین، ربیب الدولة، ابو :"  قال)١٥()م١٢٠٢/هـ٥٩٩(وكان ذلك سنة
 واشار )١٦(ًالمعالي اسعد بن عمار، ابیاتا قیلت في ابي ایوب سلیمان بن محمد الموریاني الخوزي

البي سلمة ) م٧٥٣-٧٤٩/هـ١٣٦- ١٣٢(هذا الشاعر في ابیاته الى قتل اخیه الخلیفة السفاح
  :) ١٧(حفص بن سلیمان الخالل

  د رأیت الملوك تحسد من          قد قلـــــــــــــــدوه ازمة التدبیـــــــــــــــــرق   
                   وانما رأوا له االمر والنهي        رموه مـــــــن غیر فهم بنكیــــــــــــــــــــر

      شرب الكأس بعد حفص          سلیمان ودارت علیه كف المدیر
  )١٨(" ً     اسوأ العالمین حاال لدیهم        مـــن تسمي بـــــــــین الورى بــــــــــالوزیر            

     ومن تالمیذه ابنه الثاني عمر بن أسعد بن عمار بن سعد بن ابي المعالي الموصلي، المحدث 
، الذي )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(،اذ عاصر ابن الشعار )م١١٩١/هـ٥٨٧(والمؤرخ ولد بالموصل سنة

، وكان صدیق المؤرخ ابن )١٩("بان له معرفة حسنة بالتواریخ والسیر وایام الناس وأخبارهم:"وصفه 
، ونقل منه اذ ما علمنا ان )بغیة الطلب في تاریخ حلب(العدیم الذي اعتمد على روایاته  في كتابه

   .)٢٠() م١٢٥٣/هـ٦٥١(االخیر زار الموصل سنة
 

-٣١٧(نت مدینة خالط لفترة ما ضمن امالك الدولة الحمدانیة في الموصل كا        
، ثم انتقلت ضمن سیطرة دولة بني مروان  ملوك دیار بكر وامد ومیافارقین )م١٠٠٣-٩٢٩/هـ٣٩٤

،وبموت المنصور بن مروان اخر خلفائهم )م١٠٩٦- ٩٩٠/هـ٤٨٩-٣٨٠(وذلك سنة
هم وانتهت دولتهم، وفي عهدهم استطاع شخص ، استولى السالجقة علی)٢١()م١٠٩٥/هـ٤٨٩(سنة

اسمه سكمان تركي االصل من االستیالء على خالط إذ كان مملوك للملك السلجوقي قطب الدین 
ولهذا سمي بسكمان ) م١٠٩٩/هـ٤٩٣(اسماعیل صاحب مدینة مرند التابعة الذربیجان وذلك سنة

، وجاء بعده ابنه ظهیر الدین )م١١١٢/هـ٥٠٦(القطبي نسبة الى مواله وظل یحكمها الى وفاته سنة
، وجاء من بعده اخوه )م١١٢٧/هـ٥٢١(ابراهیم، وسلك سیرة ابیه من عدل واحسان حتى وفاته سنة

) اینانج خاتون(احمد بن سكمان وحكم مدة عشرة أشهر ثم توفي فجأة، فحكمت والدتهما وهي 
 وكان عمره ست سنوات، فحاولت وبقیت مستبدة بحكم المدینة ومعها ابن ابنها سكمان بن ابراهیم

جدته التخلص منه واعدامه لتنفرد بالحكم، فلما رأى كبار الدولة سوء نیتها اتفقوا على قتلها  
سكمان بن ابراهیم بن ) سكمان الثاني(استقر حفیدها ) م١١٣٣/هـ٥٢٨( ،وفي سنة )٢٢(فقتلوها



  مها سعید حمید. د.م.أ

  >>  
  

)٣٩( 

 

ابنة بیلدق بن علي بن أبي ) انشاه بانو(وتزوج من ) شاه ارمن(سكمان في حكم خالط وتلقب بلقب
-٥٣٠(، في سنوات الخلیفة العباسي المقتفي بأمر اهللا)٢٣(القاسم ملكة بالد الروم وارمانیة

، وكان اسعد بن عمار الموصلي رجل یملك مهارة اداریة في ادارة االمور )م١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥
، )٢٤()م١١٥٩/هـ٥٥٤( سنة بحیث خدم الخلیفة المقتفي بأمر اهللا لمدة سنتین وستة أشهر وذلك

خدم  المقتفي بأمر اهللا مدة سنتین وستة أشهر آخرها غرة ربیع االول سنة "بدلیل قول ابن العدیم 
، ونستطیع ان نحدد من هذا النص عمره آنذاك بانه بلغ الرابعة )٢٥(" أربع وخمسین وخمسمائة

ان محمد بن محمود بن والعشرین من عمره وهو یخدم الخالفة العباسیة أیام حصار السلط
وقد سكت المصادر ) م١١٥٧/هـ٥٥٢(لمدینة بغداد سنة) م١١٥٩-١١٢٨/هـ٥٥٤-٥٢٢(ملكشاه

التاریخیة عن دور الربیب الموصلي في خدمت الخلیفة المقتفي وما هو الدور الذي قام به إذ  جعله 
نة ان خالل االخیر في خدمته سنتین ونصف ویتبین بعد تتبع االحداث التاریخیة من هذه الس

وغیر ذلك فأخذه ... وصل لهم من الموصل كلك علیه دقیق وسكر وعسل وسمن " حصار بغداد
، ویبدو ان الربیب كان )٢٦(ًعلى حد قول ابن الجوزي الذي كان معاصرا للحدث " أصحاب الخلیفة 

لى على راس االمدادات وبقي في بغداد حتى فك الحصار على بغداد، ثم عاد الربیب الموصلي ا
زوجة شاه ارمن سكمان بن ) شاه بانوان(وتقلد امور ) م١١٦٧/هـ٥٦٣(خالط مدینته وذلك سنة 

في شهور سنة "ًابراهیم بن سكمان صاحب خالط اذ ذكر  اسعد بن عمار الموصلي ذلك قائال 
، ثم )٢٧("ًوكنت متقلدا أمورها...ثالث وستین وخمسمائة، كنت حینئذ في خدمة الملكة شاه بانوان

 )٢٨(لت الیه مهمة قیادة  جیوش شاه ارمن سكمان الثاني من اجل الجهاد في الجزر والسناسنةاوك
، بعد )٢٩(وكان النصر من حلیف ال سكمان بعد حصار دام ثالث سنوات ) م١١٧٤/هـ٥٧٠(سنة

-٥٧٢(ذلك انتقل من خالط الى الموصل في خدمة الملك العادل عز الدین مسعود بن مودود
فاحسن الیه وقربه واوكل الیه أمور مملكته ومصالح دولته  وتولى مهمة ) م١١٩٣- ١١٧٦/هـ٥٨٩

قیادة العساكر الموصلیة الذاهبة الى نجدة العساكر الشمالیة التابعة للسلطان صالح الدین في عكا 
او ما یعرف بالحملة الصلیبیة الثالثة وهي حملة عسكریة ضخمة شاركت ) م١١٩٠/هـ٥٨٦(سنة

ربا شنها الصلیبین إلعادة بیت المقدس من السلطان صالح الدین االیوبي وكان فیها جیوش بالد او
انتقلت من :"، بدلیل قوله الذي نقله الینا ابن العدیم )٣٠(من اهم نتائجها سیطرة الصلیبین على عكا

خالط الى الموصل، حماها اهللا، الى خدمة المولى الملك العادل عز الدین ابي المظفر مسعود بن 
ً بن زنكي بن اق سنقر، فأحسن الي وقربني، ورد الي أمور ملكه ومصالح دولته، فلم ار شیئا مودود َ

وهو ... ُأكافىء ذلك االنعام به اال بذل المجهود في الشفقة، وحفظ مصالحه في امر دینه ودنیاه 
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 عارف لي بذلك، موفر حرمتي، ویزید في معیشتي، وكان كلما تجدد حال او حدث أمر من المهام
العظام استند بني فیه، فلما قدر اهللا سبحانه وتعالى فتح بیت المقدس عمره اهللا في شهور سنة 

ونزلوا على عكا وحصروها، ...وجمعوا الجموع من أقصى بالد الكفر...ثالث وثمانین وخمسمائة، 
 وجهز واستنجد المسلمون المولى اتابك عزالدین فبادر الى اجابتهم، وتلبیة دعوتهم، وجمع الجموع

ًوجعل ولده امیرا علیهم وهو الملك السعید عالء الدین، وجعلني مقدم جیشه ومربي ولده، ...الجیوش
  .)٣١(..."وقلدني أمورهم

        وكانت تلك المشاركة لقوات الموصل اول مواجهة لها مع القوات الصلیبیة في 
ویبدو من ذلك بان الموصل قد ٍواول تصد لمقدمات الحملة الصلیبیة الثالثة، ) م١١٨٩/هـ٥٨٥(عام

استنفرت معظم قواتها، وارسلت اسلحة ومعدات انفرد العماد االصفهاني بذكرها اذ ذكر بان عز 
ومن التراس والرماح من كل جنس احكمه ... سیر من احمال النفط" الدین مسعود امیر الموصل قد

الموصل في تحقیق الوحدة في ، وتجلت هذه المساعدات التي ارسلتها ادارة )٣٢("واقومه واجوده
ًالجبهة االسالمیة، فضال عن ان هذه االسلحة كانت عامال مهما في توجیه ضربات موجعة  ً

) م١١٩٠/هـ٥٨٦(ًللصلیبیین، وبقي الربیب الموصلي مرابطا على راس هذه القوات في الشام لسنة
ًالتي أدت دورا مهما في هذه الحملة ثم رجعت الى الموصل تقل الى خدمة نور الدین ، ثم ان) ٣٣(ً

وبقي في عزه ونفاذ حكمه وامره ونهیه حتى ) م١٢١٠- ١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(ارسالن شاه االول 
  .)٣٤(وفاته 
 
لربیب الموصلي  دور كبیر في عقد صلح  مدینة الموصل مع السلطان صالح الدین االیوبي       

مفادها ان عز ) النوادر السلطانیة(ابن شداد بروایة في كتابه ، فقد انفرد )م١١٨٥/هـ٥٨١(في سنة
" :الدین مسعود اتابك الموصل قد انتدبه ومعه الربیب  الموصلي الى السلطان صالح الدین اذ یقول

مرض السلطان رأوا ذلك فرصة، وعلموا  رقة قلبه وسرعة انقیاده في ذلك ] اي الزنكیین[فلما بلغهم 
:  االمر وبهاء الدین  الربیب، وفوض إلي أمر النسخة التي یحلف بها ، وقالوا الوقت، فندبوني لهذا

أمضیا ما یصل الیه  جهدكما وطاقتكما فسرنا حتى اتینا العسكر ، والناس كلهم آیسون من 
ًالسلطان، وكان وصولنا في اوائل ذي الحجة من السنة المذكورة، فاحترمنا احتراما عظیما، وجلس  ً

 جلوسه من مرضه، وحلف في یوم عرفة، وأخذنا منه بین النهریین، وكان أخذها من لنا، وكان أول
ًسنجر شاه ، اعطاها المواصلة، وحلفته یمینا تامة، وحلفت أخاه الملك العادل، ومات قدس اهللا 

  .)٣٥( "روحه وهو على ذلك الصلح لم یتغیر عنه
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نص باتجاه االیوبیین ال سیما صالح        وبغض النظر عن المیل الواضح البن شداد في هذا ال
الدین فإنما یشیر الیه ان الزنكیین قد أوكلوا مهمة التفاوض ونتائجه الى بهاء الدین بن شداد وبهاء 
الدین الربیب، مما یدل على مكانتهما وثقة البیت االتابكي بهما وهذا یدل على ان مكانة الربیب 

نة ابن شداد التي اخذت مساحتها في كتب التاریخ عند االتابك عز الدین مسعود ال تقل عن مكا
بهاء الدین بن شداد [المعاصرة للبیت االیوبي، ونلحظ ان هذا االنجاز الذي تشارك به البهائیین

وهذه مصادفة جدیرة بالمالحظة ، یعد من أكبر االنجازات الدبلوماسیة في ] وبهاء الدین الربیب
 ما بین الزنكیین واالیوبیین ما یقرب عقد من الزمن على العصر االیوبي اذ بموجبها استمر الصلح

ًاقل تقدیر، وقد ترتب بموجبه ایضا مساندة قوات الموصل لصالح الدین في معظم معاركه 
ًالمصیریة ضد الصلیبیین ابتداء من معركة حطین، ثم تحریر الساحل الشامي وبیت المقدس وصوال  ً

، في حین ال یمكن اغفال مسألة في غایة االهمیة وهي )٣٦(الى التصدي للحملة الصلیبیة الثالثة 
ان التفویض بهاء الدین بن شداد على امر النسخة التي حلف بها صالح الدین االیوبي، یشیر الى 
ًمكانة ابن شداد بوصفه قاضیا مما یعني الزاما یدرك أهمیة الزنكیین واالیوبیین كلیهما، وهو بحد  ً

 الموصلي من كونه مفاوض ضمن الوفد المرسل ویمثل الدولة ذاته ال یقلل من شأن الربیب
ًفاحترمنا احتراما عظیما وجلس :" االتابكیة، والدلیل على ذلك ما ذكره ابن شداد نفسه بقوله ً

ً، فضال عما سبق فان مثل هذا الحدث المهم ال یرده الربیب الموصلي في رحلته التي )٣٧(..."لنا
اما أن االخیر قد تجاهل : ، وقد یكون السبب ألمرین، االول)یة الطلببغ(أورد ابن العدیم  في كتابه

ًمثل هذا الحدث ، او ان الربیب نفسه ال یعده حدثا مهما ،فضال عن ان تفسیرا اخر مفاده ان  ً ً ً
ًالربیب یعد هذا االتفاق اتفاقا مخال بمكانة البیت االتابكي وهو غیر جدیر بالتدوین واالشارة الیه ً .  

 
      بغض النظر عن التوصیف االكادیمي للرحالت اال انه ظهر لنا ادب الرحالت وهو نوع من 
االدب الذي یصور فیه الرحالة ما جرى له من احداث وما صادفه من امور  في اثناء رحلة قام بها 

االجتماعیة الن ، وتعد كتب الرحالت من أهم المصادر الجغرافیة والتاریخیة و)٣٨(في احدى البلدان
الكاتب استقى المعلومات والحقائق من المشاهدة الحیة، والتصویر المباشر مما یجعل قراءتها غنیة 
ممتعة ومسلیة، وعرف العرب ادب الرحالت منذ القدم وكانت عنایتهم به عظیمة في سائر 

الهندي، ورحلة ًبحرا الى المحیط ) م٩٧٨/هـ٣٦٨ت(العصور، ولعل من أقدم النماذج رحلة السیرافي
بتكلیف من الخلیفة العباسي ) م٨٤١/هـ٢٢٧(سالم الترجمان الى حصون جبال القوقاز سنة

للبحث عن سد یأجوج وما جوج وقد روى الجغرافي ابن ) م٨٤٧-٨٤١/هـ٢٣٢- ٢٢٧(الواثق
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وما یلیه من اكثر القرون ) م١٣/هـ٧(اخبار هذه الرحلة، ، اما في القرن) م٨٨٥/هـ٢٧٢ت(خرداذبة 
ً،فضال عن مساهمة الرحلة )٣٩(ًتاجا ألدب الرحالت مثل رحلة ابن جبیر الى مكة والمشرق ان

التجاریة ورحلة الحج في اثراء الجغرافیة بجمع البیانات عن الطرق والمدن التجاریة، ودوافع دینیة 
  . )٤٠(تتمثل في تحدید أوقات الحج وموسمه وتحدید االهلة 

الذي یخلو من تقدیم بیانات یعول علیها للطرق والمدن التجاریة      ویلحظ من  نص ابن العدیم 
ًاال انه نقل الینا نصا مهما یشیر الى وجود كتاب ألبو المعالي اسعد بن عمار الموصلي فیه رحلته  ً
ًمن خالط الى مكة مرورا ببعض المدن، ولم یسمي عنوان لهذه الرحلة اال ان مضمون النص في 

 مفتتح النص بإشارة صریحة الى وجود كتاب مفرد ینص على محتواه بدئه یشیر في بدایته او
: الخاص بالرحلة مما أرخه ابو المعالي الموصلي بخطه ونقله عنه تلمیذه القوصي، قال ابن العدیم

، )٤١(..." وشاهدت بخط الربیب ابو المعالي اسعد بن عمار رحلته من خالط الى مكة شرفها اهللا"
مركزة جسدت وصف الرحلة مما یمكن ) بضع فصول(لة ال یتعدى ربما ویتضح ان حجم هذه الرح

ًوالجزء هو ما یكتبه المؤلف غالبا لدوافع ذاتیة أو تألیفیة " ًجزءا"ان نعده عند القدماء من المؤلفین 
   .)٤٢(ًلمسألة ما یكون صغیرا وفي القدیم یرادف كلمة الكتاب او المخطوط

الرحلة تعد من الجوانب المهمة في حیاة المؤلف اذ انها اشارت    ونلحظ هنا ان االشارة الى هذه 
الى وجود كتاب مؤلف منه على صغر حجمه اال انه ذو قیمة كبیرة الحتوائه على معلومات 
ًتاریخیة وبلدانیة مؤرخة بالسنوات تجسد خط سیر الربیب الموصلي، فضال عن أنها تمثل قیمة 

الكشف عن هذا المصنف المفقود السیما اذ علمنا انه لم كبیرة في دراسة هذا المؤلف اذ قمنا ب
یصلنا شيء من مؤلفاته سوى بعض االشعار او القطع الشعریة، ونكشف منهج ابن العدیم في 
النص الذي نقله عن نص الرحلة انه بین بوضوح طبیعة ومحتوى الرحلة، اذ یكشف النص وجود 

وكان لي :"ًم نقال عن اسعد بن عمار الموصلي أكثر من رحلة واكثر من دافع لها قال ابن العدی
  : ممثلة في رحالت ثالث وربما أكثر یمكن اجمالها)٤٣("عدة سفرات

ًالغایة منها الدافع الدیني ممثال بالحج الى ) م١١٦٧/هـ٥٦٣(الرحلة من خالط الى مكة سنة- ١
لذي یمثل الرحلة وال بیت اهللا الحرام، ویلحظ ان ابن العدیم لم یشر الى مراحل الطریق او وصف ا

ًمضمونها وما جرى فیها باستثناء نص صغیر یبین لنا ابو المعالي الموصلي كان مبتهجا بهذه 
ً، فضال عن انه كان مسؤوال عن خدمة الملكة شاه بانوان زوجة شاه ارمن سكمان )كحجاج(الرحلة 

من خالط الى مكة بن ابراهیم صاحب خالط، ان المتابع لرحلة الربیب الموصلي التي انطلقت 
المكرمة،  یبدو ان عمره في قیامه بها كان ثالثة وثالثین سنة، السیما وانه ولد 
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ً، اذ ذكر ابن العدیم نصا یشیر الى وجود أكثر من رحلة قام بها الربیب )م١١٣٥/هـ٥٣٠(ةسن
وشاهدت بخط الربیب ابو المعالي اسعد بن عمار :" الموصلي في العقود الثالثة من حیاته اذ قال

، ومن ثم فان رحلته )٤٤("رحلته من خالط  الى مكة، شرفها اهللا، في سنة ثالث وستین وخمسمائة
ك الغرض منها حجة االسالم، اما التواریخ االخرى الواردة عند ابن العدیم فتشیر الى رحلة اخرى  تل

ذات طابع سیاسي  بأهداف عسكریة كان ابو المعالي المعروف بالربیب الموصلي كان قد قام بها 
ورة وقد تتجاوز من العمر ست وخمسین سنة، اذ ذكر ابن العدیم بعد حدیثه عن رحلة الحج المذك

ًانفا، ثم اتبعها برحلة الى الشام متقدما على عسكر الموصل في سنة ستة وثمانین وخمسمائة،   ً
ًویلحظ من الرحلة االولى التي اوردها ابن العدیم للربیب انها بحدود ثالثین سطرا وال تستطیع الجزم 

هو ) یة الطلببغ(بحجمها هذا انما سیاق النص عند ابن العدیم یشیر الى ان ما جاء في كتاب 
.. وشاهدت بخط الربیب ابي المعالي أسعد بن عمار "جزء أساس من الرحلة وكان االخیر قد ذكر 

ًوذكر في أولها فصال من احواله فأحببت نقله لما فیه من ذكر شيء من اموره وحقیقة حاله 
ً فصال  من  ویشیر النص السابق ان الرحلة هي فصول عدیدة وان ما نقله ابن العدیم)٤٥("وصورته

  .أول الفصول التي وردت في الرحلة
     لكن مما یثیر التساؤل انه ال یوجد عنوان لهذه الرحلة ولم یصل الینا ما یشابه اخبارها في 

، ومن ثم فهي من الرحالت المفقودة التي لم تصل الینا أو قد )بغیة الطلب(كتب أخرى غیر كتاب
ًذلك العصر، او لعلها فقدت في عصره ایضا وما نقله الینا ًیكون تداولها محدودا ولم تلق شهرة في 

ابن العدیم كجزء من هذه الرحلة هو ما متوفر في عصره ،  اما تفاصیل الرحلة فقد جاء في اولها 
اما بعد، فلما وفق اهللا سبحانه وأثبت منازل الحج وما تأتى في تلك السفرة المیمونة، وكانت حجة :"

،ویالحظ من خالل هذا النص )٤٦("في شهور سنة ثالث وستین وخمسمائةاالسالم، فأنني قضیتها 
ًان هذه حجته للمرة االولى، فضال عن كونها رحلته االولى الى مكة المكرمة، والتي ال یحدد الشهر 
الذي انطلق فیه، ویبدو ان انطالقه لهذه الرحلة كان في شهر ذي الحجة لكون موسم الحج یكون 

شاه (ًحدد نقطة انطالقه، لكنه اشار الى انه كان متولیا بعض امور الملكة في هذا الشهر، ولم ی
ًمتقلدا ...وكنت حینئذ في خدمة الملكة شاه بانوان: "ملكة بالد الروم وارمینیا، اذ ذكر) بانوان
وهي السنة ) م١١٨٣/هـ٥٧٩(،إذ یتبین في هذا النص ان تاریخ كتابته كانت بعد سنة)٤٧("امورها

،كما لم یبین الربیب الموصلي طریق الحج )٤٨(ها ابراهیم بن سكمان صاحب خالطالتي توفي فی
فشغلني ذلك االمر عن :" الذي سلكه في تلك الرحلة، لكنه أثبته  في الرحلة الثانیة بدلیل قوله
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 التي ال یذكر عنها شيء ولم ینقل )٤٩("تحریر  طریق الحج في تلك السفرة، فأثبته في السفرة الثانیة
  .ابن العدیم ما أثبته في رحلته الثانیة هذهلنا 
كما كان للربیب الموصلي رحالت عدیدة كثیر من الغرائب ): م١١٧٤/هـ٥٧٠(الرحلة الثانیة سنة- ٢

وكان لي :" ًوالعجائب الى الجزر والسناسنة بدلیل ما ورده ابن العدیم نقال عن  الربیب الموصلي
كر غرائبها من الجهاد  في الجزر والسناسنة  عدة سفرات یستحسن ثبت عجائبها، ویستطرف ذ

حتى قدر اهللا فتحها وتطهیرها من الكفر في یوم االحد عاشر المحرم من سنة سبعین  
  .)٥٠(" بعد حصارها ثالث سنین والجهاد فیها والحمد اهللا على ذلك...وخمسمائة

بیب الموصلي، ویعود االمر       ولم ینقل ابن العدیم تلك الغرائب والعجائب التي أشار الیها الر
ان ابن العدیم لم یطلع على الفصول االخرى التي كان قد كتبها الربیب  وهي : لسبیین هما االول

ان ابن العدیم قد خشي من االطالة  والخروج عن : جزء  من مضمون الرحلة، والسبب الثاني 
 خدمة الملكة شاه بانوان ًالموضوع عندما ترجم للربیب الموصلي، فضال عن انه كان مسؤوال عن

، وانشغال هذا الشاه بفتح بعض الجزر )٥١(زوجة شاه ارمن سكمان بن ابراهیم صاحب خالط 
واثبته في ) طریق الحج في تلك الفترة(فانه لم یتیسر للربیب الموصلي ان یحرر ) الجزر والسناسنة(

استثناء تاریخها ونقطة بدئها، ًالرحلة الثانیة مما ذكره ابن العدیم  من دون ان نجد وصفا لها ب
ًوأستدرك االخیر تكمیال لنص الرحلة االولى ومتبعا لها بما أشار الیه صاحب خالط والغایة منها  ً

بعد حصار دام ) م١١٧٤/هـ٥٧٠(ًاو الدافع هو عسكري ممثال في تحریر الجزر والسناسنة سنة
ًال عن ذلك  یؤكد  الربیب ثالث سنوات مما یمكن ان نطلق علیه ضمن المعارك البحریة، فض

الموصلي  انه في هذه الرحلة انه كان في خدمة بنو سكمان في خالط وكان یتولى بعض االمور 
ال نعلم تفاصیلها في الوقت  الذي یشیر الى المواجهة التي كانت بین ال سكمان وخصومهم من 

  .)٥٢(الروم البیزنطیین التي دامت اكثر من ثالث سنوات
إذ نلحظ  ان أبا المعالي بعد ): م١١٩٠/هـ٥٨٦(الط الى الموصل  الى عكا سنة الرحلة من خ- ٣

عودته من الرحلة الثانیة، قام برحلة ثالثة من خالط الى الموصل والتحق بخدمة الملك العادل عز 
فاحسن الي وقربني، ورد "الدین مسعود وهذا ما أكده  الربیب الموصلي  في نص الحق من الرحلة 

ًلكه ومصالح دولته، فلم ار شیئا أكافئ ذلك االنعام  به اال بذل المجهود في الشفقة، إلي أمور م َ
وحفظ مصالحه في امر دینه ودنیاه، وتقصیر االیدي المتطاولة واالطماع الفاجرة عن ماله وملكه 

 ، یتبین في هذا النص الصراع الداخلي في مدینة )٥٣("وهو عارف لي بذلك، موفر حرمتي...
 إذ اصبح الربیب بشكل او بأخر احد أطراف ذلك الصراع وان االتابك عز الدین مسعود الموصل،
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ًبن مودود قد وثق به وأنعم علیه مقابل خدماته، فضال عن ذلك ان هناك انقطاع في بعض 
ًمضمون هذه الرحلة وان حذفا لسطور أو كلمات قد سقط من نص ابن العدیم بدلیل انتقال الربیب 

دیث عن أوضاع الموصل الداخلیة الى الحدیث عن مجریات  فتح بیت المقدس الموصلي من الح
وتقصیر االیادي المتطاولة واالطماع الفاجرة عن ماله وملكه، : "وتفاصیل ذلك اذ ورد في النص

" فلما قدر اهللا سبحانه وتعالى فتح بیت المقدس عمره اهللا في شهور  سنة ثالث وثمانین وخمسمائة
النص نفسه یوضح الربیب بعض التفاصیل بما یخص مشاركة قوات الموصل في ، وفي سیاق )٥٤(

الحملة الصلیبیة الثالثة وكیف ان عز الدین مسعود  صاحب الموصل  عین ابنه الملك السعید 
عالء الدین على تلك القوات، وان الربیب نفسه كان في مقدمتها، وان الربیب نفسه كان في مقدمتها 

، واثبت )٥٥("  ومربي ولده، وقلدني امورهم وحفظ مصالح الدولة ومصالحهموجعلني مقدم جیشه،"
كان طریق الطاعة والجهاد في سبیل اهللا، وزیارة بیت اهللا المقدس عمره اهللا، : "مراحله ومنازله بقوله

 ، ویستمر ابو )٥٦(..." احببت ان أثبت مراحله ومنازله، وما تجدد لنا في تلك السفرة المباركة
ان الحركة من الموصل یوم الثالثاء عاشر : ي في ذكر المراحل مع ذكر تاریخ الرحلة بقولهالمعال

یعني –االثنین رابع عشر :"ربیع االول سنة ست وثمانین وخمسمائة، ثم ذكر المنازل الى ان قال 
خامس عشر ربیع :، وعرضنا العساكر، الثالثاء ) ٥٧(المنزل في قرا حصار:  من السنة-ربیع االخر

 ، ویبدو ان الرحلة جزء منها مفقود ولم )٥٩( ")٥٨(اآلخر، المنزل في مدینة حلب على شاطئ قویق
ثم ذكر المنازل من حلب الى ان ذكر وصولهم : "یوضح بقیة المنازل واختصرها ابن العدیم بقوله

  .) ٦٠(..." الى ظاهر عكة، والتقاء الملك الناصر لهم

م لم ینقل تلك المراحل والمنازل التي أشار الیها الربیب والتي         وما یؤسف له ان ابن العدی
كانت في غایة االهمیة لمعرفة الطرق والمسالك التي سلوكها في الحملة الصلیبیة الثالثة، على 
الرغم من ان ابن العدیم اوردها مع تواریخها كما یتضح في النص السابق، لذا یمكن احتساب الزمن 

ً یقرب من ثالث وثالثین یوما، وان هذه الرحلة ذات الطابع العسكري قد من الموصل الى حلب ما
تختلف عن الرحالت التجاریة او الفردیة، اذ اخذنا بنظر االعتبار الصعوبات  والمعوقات التي 
ترافق ضخامة الجیوش عند تنقالتها في الحمالت العسكریة، ومن ثم ان زمن الرحلة من الموصل 

ل من هذه الفترة عندما تكون الرحالت تجاریة او فردیة، ثم یصف ابن الى حلب قد یستغرق أق
العدیم بشكل موجز تنقالت الربیب الموصلي الذي كان بمعیة قوات الموصل لیتفقد في ذلك 
ًالوصف التفاصیل التي قد تكون في غایة االهمیة لو اننا حصلنا على مضمون الرحلة كامال اذ 

 الى ان ذكر وصولهم الى ظاهر عكا، والتقاء الملك الناصر ثم ذكر المنازل من حلب :" قال
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، مما یشیر الى ان قوات الموصل كان انتقالها من حلب الى عكا بسبب انضمامها الى )٦١("لهم
جیش صالح الدین الذي كان یعاني من صعوبة المواجهة مع الصلیبیین الذین كانوا قد حاصروا 

  .) ٦٢()م١١٩٠/هـ٥٨٦(هورة ضد سكانها وعلمائها  في سنة عكا لفترة طویلة وقموا بمذبحتهم المش
 

وهو احد تالمیذ [     قبل الحدیث عن وفاته البد من استعراض  وتحلیل ما أنفرد به القوصي
ومن العجائب والغرائب انني :" بما یخص الفترة المتأخرة من حیاة الربیب الموصلي اذیقول]  الربیب

صل، وهو في عزه ونفاذ حكمه  وامره ونهیه وارتسام رسمه، لم أصل الى بعد مفارقتي له من المو
أعداؤه في فساد احواله، وانه ] ارسالن شاه [مدینة حران حتى بلغني ان اتابك الموصل نور الدین

ًقبض علیه ونكبه، وأستأصل جمیع امواله، وال زال معتقال بالموصل الى ان توفي رحمه اهللا في 
  .)٦٣(" اعتقاله

قبض علیه صاحبه نور الدین ارسالن شاه بن مسعود بن :"     یقول ابن العدیم في نص الحق   
، ویبدو انه توفي )٦٤(" ٍمودود في ثلني عشر رمضان سنة ست وستمائة ، فمات بالسجن بالموصل

وعمره بحدود الست وسبعون سنة، وانه قد مكث في السجن حوالي سبع سنوات الن مغادرة القوصي 
، ومن ثم ال نمتلك معلومات عن تلك )٦٥()م١٢٠٢/هـ٥٩٩(صل الى حران كانت في سنةمن المو

ًالسنوات السبع التي قضاها الربیب الموصلي في السجن، فضال عن ما سبق ال یتوفر لدینا 
معلومات عن سبب الخالف وطبیعته ما بین اتابك الموصل نور الدین ارسالن شاه  والربیب 

خاص الذین كان لهم دور في توتر العالقة والوصول الى ما آلت الیه، الموصلي، ناهیك عن االش
ًفي حین یتضح ان للربیب الموصلي مكانة قد حالت من دون قتله واالكتفاء بسجنه ومصادرة 
ًامواله، السیما وان له خدمة للبیت االتابكي قد تجاوزت عقود عدة من الزمن، ان شخصیة موصلیة 

ضت ضمار المعرفة والسیاسة وانها بمستوى بهاء الدین بن شداد على من مثل الربیب الموصلي خا
نطاق الموصل على أقل تقدیر، قد أنتهى بها المطاف الى السجن والموت فیه لها مؤشرات واضحة 
على ان الحكم االتابكي قد وصل الى مراحل نهائیة وعدم قدرته على دیمومة الحكم والسلطان في 

ندما انتهت الدولة االتابكیة على ید أحد ممالیكها وهو بدر الدین الموصل مما یدل على ذلك ع
  ).  م١٢٥٩/هـ٦٥٧ت(لؤلؤ
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  :تبینت بعد  البحث امور عدة هي

یمثل المحدث اسعد بن عمار بن سعد المعروف بالربیب الموصلي، احدى الشخصیات : ًاوال
، وهي الفترة )الثاني عشرللمیالد/ للهجرةالقرن السادس(الموصلیة  الذین لهم مساهمة في احداث 

التي ازدهرت فیها العلوم في مجاالت العلم والمعرفة المختلفة والسیما علم الحدیث  الذي اشتهر به 
  .اسعد بن عمار هو واوالده وكونوا أسرة علمیة متمیزة في علم الحدیث

بغیة (تي جاءت في كتاب التعرف على نصوص الرحلة المفقودة البن عمار الموصلي، ال: ًثانیا
البن العدیم، الذي أطلعنا على هذه الرحلة  وتواریخها واتجاهاتها، إذ یكشف كتاب الرحلة ) الطلب

ًالبن عمار الموصلي الذي لم یشیر الى اسم هذا الكتاب، فضال عن عدم  وجود ذكر هذه الرحلة 
  .في المصادر التاریخیة المعاصرة له

م بما یخص رحلة الربیب مساهمة دور قوات الموصل في الحروب یقدم نص ابن العدی: ًثالثا
الصلیبیة وخاصة الحملة الصلیبیة الثالثة وانه كان على راس الجیش ولم یتطرق المؤرخون الى هذا 

عندما تحدث عن تفاصیل ) النوادر السلطانیة(االمر من ابن االثیر وحتى ابن شداد في كتابه
  .معارك صالح الدین

ت هذه الرحلة التي نقلها ابن العدیم ناقصة وغیر كاملة، مما ادى الى فقدان  مزید من كان: ًرابعا
  .المعلومات الجغرافیة والتاریخیة التي رافقت هذه الرحلة 

 
: القوصي، شهاب الدین ابي المحامد اسماعیل بن حامد، مختصر تاج المجامع والمعاجم، تحقیق )١(

ابن العدیم، كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة  ؛٣٤٨- ٣٤٧ص ،)٢٠١٠:دمشق(ابراهیم صالح، 
،مؤسسة )٢٠١٦:لندن( ،١ط المهدي عید الرواضیة،: اهللا، بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق

  .٤/٥١الفرقان للتراث االسالمي،ج
: ابن الشعار، كمال الدین أبي البركات المبارك، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقیق )٢(

؛ابن العدیم، بغیة ٥/٢٤٧ ج٤، دار الكتب العلمیة،مج)٢٠٠٥:بیروت(،١ل سلمان الجبوري،طكام
  .٤/٥١الطلب،ج

 .٢٤٤، دار المشرق،ص)١٩٨٦:بیروت(، ١٧معلوف، لویس، المنجد في اللغة،ط )٣(
 .٣٤٧القوصي، مختصر تاج المجامع،ص )٤(
، مكتبة النهضة )١٩٥٧:مصر(باشا، حسن، االلقاب االسالمیة في التاریخ والوثائق واالثار،  )٥(

 .٣٠٣، ٢٨٩المصریة،ص
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 .٥/٢٤٧ج٤قالئد الجمان،مج: ینظر )٦(
وهي بلدة عامرة مشهورة فتحها القائد عیاض بن غنم، وهي قصبة ارمینیا الوسطى وتقع :  خالط )٧(

یاقوت الحموي، ابو عبد اهللا شهاب الدین، معجم : ًحالیا في تركیا غرب بحیرة وان ،للمزید ینظر
مدینة ( ؛  خیون، حسین كاظم،٢/٢٤١، دار احیاء التراث العربي،مج)١٩٩٦:بیروت.(٢مج.البلدان

، بحث )م دراسة حضاریة سیاسیة١٢٦٠-١٠٩٩/هـ٦٥٨- ٤٩٣خالط من خالل المصادر العربیة 
 .٣٢٦،ص)٦١(، عدد)٢٠١٤:دیالى(منشور في مجلة دیالى،

  .٤/٥١ابن العدیم، بغیة الطلب،ج )٨(
 .٤/٥١بن العدیم، بغیة الطلب،ج؛ ا٥/٢٤٧ج٤ابن الشعار، قالئد الجمان،مج )٩(
، ) ت/د: بیروت(ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ) ١٠(

 .٤/١٦٦دار احیاء التراث العربي،ج
: أبو شامة، شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم، المذیل على الروضتین، تحقیق )١١(

  .١٦٧-١/١٦٦، دار الرسالة العالمیة،ج)٢٠١٠:بیروت(ابراهیم الزیبق، 
  .٥/٩٩ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،ج) ١٢(
  .٣/٥٦٧ابن العدیم، بغیة الطلب،ج) ١٣(
  .٤/٥١المصدر نفسه،ج) ١٤(
  .٢٤٨- ٢٤٧ص:ینظر) ١٥(
د تولى وزارته بعد خال) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(وهو وزیر الخلیفة العباسي ابو جعفر المنصور) ١٦(

ابن خلكان، ابي العباس احمد بن محمد بن : ، للمزید ینظر)م٧٧٠/هـ١٥٤(بن برمك جد البرامكة توفي سنة
یوسف علي طویل ومریم قاسم : ابراهیم بن ابي بكر، وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق

 بن احمد ؛الذهبي، شمس الدین محمد٣٤٢-٢/٣٤١، دار الكتب العلمیة،ج)١٩٩٨:بیروت(، ١طویل،ط
- ٧/٢٣ج.، مؤسسة الرسالة)٢٠٠١:بیروت(، ١١علي ابو زید،ط: بن عثمان، سیر اعالم النبالء ، تحقیق

٢٤.  
  .٦/٧؛ الذهبي، سیر ،ج٢/١٦٧ابن خلكان، وفیات االعیان،ج) ١٧(
ابن الطقطقي، محمد  بن علي بن طباطبا ،الفخري في اآلداب السلطانیة والدول االسالمیة،  )١٨(
  .١٧٦، دار صادر، ص)١٩٦٦: بیروت(
  .٥/٣٤٧ ج٤قالئد الجمان،مج: ینظر) ١٩(
  .٩/٦٠٥، ج٤/٥٤، ج٣/٦٩بغیة الطلب،ج: ینظر) ٢٠(
ابن االثیر، عز الدین ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الجزري، الكامل  )٢١(

، دار الكتب العلمیة، )٢٠٠٦: بیروت(، ٤محمد یوسف الدقاق،ط: في التاریخ، مراجعة وتصحیح
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، ١؛غندور، محمد یوسف، تاریخ جزیرة ابن عمر منذ تأسیسها حتى الفتح العثماني،ط٩/٣مج
؛ لین بول، أستانلي، تاریخ الخلفاء والسالطین والملوك ٩٦، دار الفكر اللبناني،ص)١٩٩٠:بیروت(

، الدار العربیة )٢٠٠٦:بیروت(، ١مكي طاهر الكعب،ط: واألمراء واالشراف في إالسالم، ترجمة
  .١٤١للموسوعات ، ص

أبو الفداء، عماد الدین اسماعیل بن علي بن محمود بن عمر، تاریخ ابي الفداء المسمى المختصر  )٢٢(
، دار الكتب )١٩٩٧: بیروت(، ١محمود دیوب،ط: في أخبار البشر، وضع حواشیه

ن المسمى كتاب العبر ودیوان ؛ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدو٢/٢٩،٤٦العلمیة،ج
: بیروت(، ١المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر،ط

  .٣/١٩٩٥، دار ابن حزم،ج)٢٠١١
  .٣٢٦،ص)مدینة خالط(خیون،) ٢٣(
یر م،رسالة ماجست١١٦٠- ١١٣٥/هـ٥٥٥-٥٣٠مطشر، رعد زاهر، عصر الخلیفة المقتفي ألمر اهللا  )٢٤(

  .١٣٧،ص)١٩٨٧:البصرة( غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة البصرة،
  .٤/٥٤بغیة الطلب،ج: ینظر) ٢٥(
: ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاریخ الملوك واالمم، تحقیق )٢٦(

 .١٦/١١٢لعلمیة،ج، دار الكتب ا)٢٠١٢:لبنان(، ٣محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط
  .٥٣- ٤/٥٢ابن العدیم، بغیة الطلب، ج) ٢٧(
  .ًالجزر والسناسنة، لم اجد لها تعریفا في المصادر والمراجع الجغرافیة) ٢٨(
  .٤/٥٣ابن العدیم، بغیة الطلب،ج) ٢٩(

(30) Griffith, Hugh. C. The Second And Third Crusades: Their Justification and 
Goals As Seen By The Clergy, Unpublished MA theses ,(The University of 
Kalamazoo:1980),The Faculty of Graduate College,p.7؛ Nicolle, D, The Third 
Crusade: Richard the Lion heart and the Struggle for 
Jerusalem.(Oxford:2006),osprey publishing,p.75.  

  .٥٣- ٤/٥٢ج بغیة الطلب،:  ینظر )٣١(
، مطابع )هـ١٣٢١:القاهرة(االصفهاني، عماد الدین محمد بن محمد، الفتح القسي في الفتح القدسي،  )٣٢(

  .١٧١الموسوعات،ص
، ١ط عماد الدین خلیل،: ال فتاح، شكیب راشد، الموصل ودورها في التصدي للغزو الصلیبي، تقدیم) ٣٣(
  .٢٣٥، ٢٢٩ص مكتبة الجیل العربي، ،)٢٠١١: الموصل(
  .٥٤، ٤/٥٢ج ابن العدیم، بغیة الطلب،) ٣٤(
: ابن شداد، بهاء الدین یوسف بن رافع بن تمیم، النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة، تحقیق: ینظر) ٣٥(

  .١٤٥، ص)٢٠٠٣:دمشق(، ١احمد ایبش،ط
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  .٢٣٥ال فتاح، الموصل،ص) ٣٦(
  .١٤٥النوادر السلطانیة،ص: ینظر) ٣٧(
- ٢١، ٥، ص )١٩٦١:بیروت( ،١ط ، ادب الرحالت وتطوره في االدب العربي،ابو اسعد، احمد) ٣٨(

٢٦.  
ح الدین صال: ُأغناطیوس یولیا نوفتش، تاریخ األدب الجغرافي العربي، ترجمة كرا تشكو فسكي، )٣٩(

  .١٤٠- ١/١٣٨ق ، لجنة التألیف والترجمة والنشر،)١٩٥٧:لنجرد(عثمان هاشم، 
، مجلة كان ]النسخة االلكترونیة[فیة عند المسلمین في العصر الوسیط، قویسم ، محمد، مفاهیم جغرا )٤٠(

،البحث محفوظ في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة ٦١-٥٥، ص )٢٠١١:باریس( ،١٣التاریخیة،عدد
      org.ivsl.www    :على الموقع االلكتروني

  .٤/٥٢جبغیة الطلب،: ینظر) ٤١(
: الرباط(،٣بنین، احمد شوقي وطوبي، مصطفى، معجم مصطلحات المخطوط العربي،ط) ٤٢(

  .١١٣،الخزانة الحسنیة،ص)٢٠٠٤
  .٤/٥٣بغیة الطلب،ج: ینظر) ٤٣(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج) ٤٤(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج )٤٥(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج )٤٦(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٤٧(
  .٤٦، ٢/٢٩خ،جابو الفداء، تاری) ٤٨(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٤٩(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٠(
  .٢/١٥٢ابو الفداء، تاریخ،ج) ٥١(
  .٢/١٥٢المصدر نفسه،ج)٥٢(
  .٤/٥٣بغیة الطلب،ج ابن العدیم، )٥٣(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٤(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج) ٥٥(
  .٤/٥٣المصدر نفسه،ج )٥٦(
: مال مدینة حلب على الطریق بین الموصل وحلب، للمزید ینظروهو مرج كبیر یقع ش: قرا حصار) ٥٧(

  .٤/٢٥یاقوت الحموي، معجم البلدان،مج
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یاقوت الحموي، معجم : هو نهر بمدینة حلب یتكون من عیون عدة، للمزید ینظر: شاطئ قویق) ٥٨(
كر أمراء ابن شداد، عز الدین محمد بن علي بن ابراهیم، األعالق الخطیرة في ذ ؛ ٤/١٠٣البلدان،مج

  .١/٣٢٧ ق١، منشورات وزارة الثقافة،ج)١٩٩١:دمشق(یحیى زكریا عبارة،: الشام والجزیرة ، تحقیق
  .٤/٥٤ابن العدیم، بغیة الطلب، ج) ٥٩(
  .٤/٥٤المصدر نفسه، ج: ینظر) ٦٠(
  .٤/٥٤المصدر نفسه، ج: ینظر )٦١(
، دار )١٩٩٧:بیروت( العریني،السید الباز: رنسیمان، ستیفن، تاریخ الحروب الصلیبیة، ترجمة) ٦٢(

عباس، علي سلطان، مدینة عكا في العهدین االیوبي والمملوكي دراسة سیاسیة  ؛١٠٦، ٤/٥٦الثقافة،ج
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة اآلداب، جامعة الموصل، )م١٣٢٧-١١٠٤/هـ٧٢٨- ٤٩٧(واقتصادیة

  .٣٩، ص)١٩٩٧:الموصل(
  .٣٤٨مختصر تاج المجامع، ص :ینظر) ٦٣(
  .٤/٥٤بغیة الطلب،ج: ینظر) ٦٤(
  .٤/٥٢المصدر نفسه،ج) ٦٥(
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  تاریخ استالم البحث
٢٣/٦/٢٠١٩ 

  تاریخ قبول النشر
٢٨/٨/٢٠١٩ 

 
من المصادر  )م١٢١٣/هـ٦١٣ت( زديیعد كتاب أخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر اال      

ِالتاریخیة المهمة، تناول فیه المؤلف تاریخ العدید من الدویالت التي أستقلت عن الخالفة العباسیة، 
 یسلط الضوء على المعلومات ومنها الدولة الحمدانیة في الموصل، والبحث الذي بین ایدینا

لموصل في عصر ابي الهیجا، وناصر الدولة التاریخیة التي زودنا بها بن ظافر االزدي عن تاریخ ا
الحمداني، والذي تضمن الجانب السیاسي، فتحدث عن عالقاتهم السیما بالخالفة العباسیة، 

ًفضال عن الجانب االجتماعي . وبالبویهیین والتي غلب علیها الطابع العسكري والمواجهات
   . واالقتصادي

Abook(a,khbar al-dwal al-mungate,a) by Ali bin zafer al,uzdy.A source 
to study the history of Mosul 

 in the era of Abi al-hija,a and Naser al-dawla al-hamadani. 
Asst. prof. Dr.huda Yassin Yousuf 
Mosul studies center 
        Abook a,khbar al-dwal al-mungate,a is one of the important historical 
sources in which the author discussed the history of Many states that 
independent of the Abbasid Caliphate, like the Hamdania,s state in 
Mosul.this research sheds light on the historical information provided by 
Ibn-Zafer al,uzdy about the history of Mosul in the era of Abi al-hija,a and 
Naser  al-dawla al-hamadani included the political side as well as the social 
and economic side.  

 
 

                                         
 الموصلجامعة،  مركز دراسات الموصل، استاذ مساعد، قسم الدراسات االدبیة والتوثیق . 
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- ٢٩٣(تاریخ الدولة الحمدانیةًجانبا من بین المصادر التاریخیة المهمة التي تناولت   

 ،)م١٢١٦/هـ٦١٣ت ة البن ظافر االزديكتاب أخبار الدول المنقطع، )م٩٤٠-٩٠٥/هـ٣٢٩
ودارسة تاریخ الدولة الحمدانیة یعني دراسة جزء من تاریخ الخالفة العباسیة من جهة، ودراسة تاریخ 

وكتاب  . من جهة اخرىدویلة من الدویالت المستقلة في اقلیم من اقالیم الدولة العربیة االسالمیة
 المهمة والذي تناول فیه المؤلف تاریخ العدید من  من الكتب التاریخیة،أخبار الدول المنقطعة

  . ً كما سنوضح ذلك الحقا،الدویالت التي استقلت عن الخالفة العباسیة
ان المادة  ِ ومما تجدر االشارة الیه،.ُبدأ المؤلف كتابه بالحدیث عن الدولة الحمدانیة

صدرت على شكل كتاب  ر،الثغووالمتعلقة بتاریخ الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر 
التي عملت على انتزاعه من  ،)١(، من قبل المحققة  تمیمة الرواف مكون من سبعین صفحةصغیر

مخطوطة  أخبار الدول المنقطعة ومن ثم تحقیقه ونشره وذلك ألهمیة المعلومات التي جاء بها ابن 
مدانیة من كتاب ابن ظافر لقد انتزعت أخبار الدولة الح:((...ظافر االزدي عن هذه الدولة فقالت

 وقیمة ما فیه من مواد ال نكاد نقف علیها من مصدر اخر من المصادر، ومن ،ألهمیة الموضوع
  ...)).ولدى العمل تبین لي أهمیة نص الكتاب...لى تحقیقها بشكل علمي بغیة نشرهاثم سعیت ا

لة الحمدانیة في ومن الجدیر بالذكر، اننا اقتصرنا في هذا البحث على دراسة تاریخ الدو
، وذلك )م٩٦٨/هــ٣٥٨ت (وناصر الدولة الحمداني) م٩٢٩/هـ٣١٧ت(الموصل في عهد ابي الهیجا

وألن بقیة المعلومات  ،ُهألهمیة المعلومات التي ذكرها ابن ظافر االزدي عنًلسعة الموضوع أوال، و
كانت عبارة عن  ،لوك الدولة الحمدانیة في الموصلالتي اوردها ابن ظافر االزدي عن بقیة م

 وفقدت االسرة الحمدانیة نشبت بین االخوة بعد وفاة ناصر الدولة الحمداني. صراعات ومواجهات
ًالذي كان حاكما على حلب، فقد ذكر ابن  )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت( اما سیف الدولة الحمداني .وحدتها

جتماعیة واالدبیة یة واالُظافر االزدي، معلومات مهمة جدا عنه تتعلق بالجوانب السیاسیة والعسكر
، الذي )م٩٦٥/هــ٣٥٤ت( ُالسیما اهتمامه باألدب والشعر وذكر شاعره أبو الطیب المتنبي وغیرها،

 ،)٢(ًكان یشید بانتصارات سیف الدولة، واورد جانبا من الحوارات التي كانت تحصل بین االثنین
  المعارك والغزوات معهم، كما وكان له العدید من،ُوذكر دوره الممیز والبارز في الجهاد ضد الروم

. )٣(همناها لحمایة اراضي الدولة العربیة االسالمیة ضد هجماتبأشار الى  المدن و الحصون التي 
ِولغرض بیان أهمیة المعلومات التي جاء بها بن ظافر االزدي، السیما التي أنفرد بها عن غیره من 

: األول. مهمین آخرین في التاریخ االسالميُالمؤرخین، أرتأینا أجراء مقارنة بینه وبین مصدرین 
ًالذي كان معاصرا البن ظافر ) م١٢٣٨/ه٦٣٠ت(كتاب الكامل في التاریخ، لعز الدین بن األثیر 
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كتاب تجارب : االزدي وزودنا بالعدید من المعلومات المهمة والقیمة عن الدولة الحمدانیة، والثاني
ًوالذي كان معاصرا لفترة حكم الدولة ) م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(االمم وتعاقب الهمم، البن مسكویه 

  .الحمدانیة السیما في الفترة موضوع البحث
. ُأسمه ووالدته :ابن ظافر االزدي: ًأوال، الى عدد من المحاور الرئیسة وهيقسم الموضوع 

: ًخامسا .یةُكتاب اخبار الدول المنقطعة وأهمیته التاریخ :ًرابعا .ُؤلفاتهم :ًثالثا. ن حیاتهنبذة ع: ًثانیا
ًأخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر االزدي مصدرا لدراسة تاریخ الموصل في عصر ابي الهیجاء 

 الجانب االجتماعي -٢ الجانب السیاسي - ١ المحور قسم بدوره الىا، وهذالحمدانيوناصر الدولة 
  .  االزدي كما تمت االستعانة بعدة مصادر ومراجع تعزیزیة لروایات بن ظافر،واالقتصادي

 
، ابو الحسن االزدي، لفقیه العدل المنعوت بجمال الدینهو علي بن ظافر بن حسین ا

  .)٤()م١١٧٢/هــ٥٦٧(المصري المالكي بن العالمة أبي المنصور، ولد بمصر سنة 
 

الحسن األزدي نشأ ابن ظافر االزدي في كنف والده االمام ابي منصور ظافر بن 
ًكان فقیها مالكیا اذ تفقه  ،)م١١٢٣/هـ٥١٧( ولد سنة ي المولد، المصري الدار والوفاة،االسكندران ً

ِ، وكان له حلقة یختلف الیه ًما في الفقه واالصولعلى مذهب االمام مالك بن أنس، وكان اما
ة المجاور) ٥(رسة المالكیةمدال، قدم مصر وتولى التدریس ب، یقراؤن علیه العلمجماعة من المستفیدین

وأنتفع به خلق كثیر وتخرج على یدیه جماعة من الشافعیة  للجامع العتیق بمصر مدة طویلة،
عد ًوالمالكیة، وكان یدرس في أول النهار، ثم یجئ بعد الظهر للمناظرة الى العصر، ویأخذ درسا ب

واخذ . )٦() م١٢٠٠/هــ٥٩٧( ةوأستمر في ذلك الى حین وفاته سن .العصر والمناظرة بین العشائین
ّابن ظافر االزدي الفقه والكالم عن ابیه، وقرأ علیه األصول واألدب، وجود العربیة، وبرع في معرفة 

 ملوك وبخاصةًوحفظ منها كثیرا  ملوك والوزراء من العرب والعجم،التاریخ، ونظر في تواریخ ال
في  لنظم والنثر وكان له الید الطولىبالغة واًوتمیز ابن ظافر االزدي ایضا في مجال ال .)٧(االعاجم

من  )٨()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ (فن االدب، كما كان على اطالع بأمثال العرب وأشعارهم وسمع المنذري
 .ا من االبیات والقصائد الشعریة واطلع علیهً عدیدا)٩()م١٢٥٦/هـ٦٥٤(شعره، وذكر له ابن الشعار

الذي أهتم )م١٢٣٧-١٢١٨/هـ٦٣٥-٦١٥( الیوبيعاش ابن ظافر االزدي في زمن الملك الكامل ا
، ویبدو أن المؤهالت )١١(وتولى التدریس بالمدرسة المالكیة بمصر بعد وفاة ابیه، )١٠(بالعلم والعلماء

عزیز الى الخلیفة ًالتي كان یمتلكها ابن ظافر األزدي ومكانته جعلته یصبح رسوال الى الدیوان ال
على حران وأعمالها مدة من ) م١٢٣٧/هـ٦٣٥ت(ك األشرفوولى الوزارة للمل وملوك األطراف،
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بسبب سوء ، )١٣(، ثم صرفه الملك األشرف عن الوالیة وذلك حسبما ذكر ابن الشعار)١٢(الزمن
مدة یظهر على أهلها الحماقة الزائدة عن الحد والصلف، ]حران[فبقي یتوالها((:تصرفه مع أهلها فقال

ع، ولم تحمد سیرته عندهم، فأبلغ الملك األشرف ما كان یعامل وأستطال علیهم بالسفه والكالم الشنی
ل في قبأوتوجه ابن ظافر االزدي الى الحجاز وعاد الى مصر، و ...)).به الناس، صرفه عن الوالیة

ولم یعمر . ُوغیره)١٤(عنه القوصي  النظر فیها، روىأكثرث النبویة وخر عمره على مطالعة االحادیآ
ودفن بسفح  ،)م١٢١٦/هــ٦١٣( سنة ربعین وذلكأنتصف شعبان عن نیف وفقد توفي في م ًطویال،
 الكتبيبن شاكر باستثناء  .على ذكر سنة الوفاة، )١٥(واتفقت معظم المصادر التاریخیة المقطم،

ِ التاریخ االول لوفاته هو اال أن. ِلوفاته )م١٢٣٤/هـ٦٣٢( الذي حدد سنة، )١٦()م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(
عظم المصادر التاریخیة علیه السیما التي كان اصحابها من المعاصرین ، وذلك التفاق ماالصح

، )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(وابن الشعار ،)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( مثل یاقوت الحموي،البن ظافر االزدي
اما الكتبي فلم  كر الشهر الذي حدثت فیه الوفاة،فضال عن انها حددت تاریخ الوفاة بدقة وذلك بذ

 مصدر متأخر نسبیا بالقیاس الى بقیة ِكونهفضال عن  .كر الشهریذكر سوى سنة الوفاة بدون ذ
  .المصادر

) ١٧( یاقوت الحمويُ معاصرهعدید من المؤرخین بأبن ظافر االزدي وبعلمه ومنهم،وقد أشاد 

فقد التقى به )١٨(أما المنذري)). وكان نعم الرجل، له علوم جمة وفضائل كثیرة((...:الذي قال عنه
وقد الخاطر، طلق العبارة، وكان مع تعلقه بالدنیا له میل كثیر الى أهل االخرة كان مت((:وقال عنه

ًمحبا ألهل الدین والصالح مكرما لهم ًایضا وذكر نص كالم المنذري،  )١٩( الكتبيِوأشاد به...)).ً
ُومن المرجح انه نقل ذلك منه ید ج سیال الذهن، ،ًكان فطنا طلق العبارة((...:فقال ،)٢٠(أما الذهبي. ُ

ًرجال نبیها جلی...كان((:فقد أشاد به وبعلمه فقال )٢١(أما أبن الشعار)).التصانیف ًال، ذا فضائل ً
ه الید الطولى في فن وبالغة متظاهرة، ومكان جید من صناعتي النظم والنثر، ول وافرة،
ًكان تیاها معجبا ب((...:ذكر صفاته السلبیة فقالُنفسه  الوقت اال أنه وفي...)).االدب ِنفسه على ً

ِمن یخاطبه، شرس االخالق، تعتریه علة سوداویة ُ ّ((...)٢٢(.  
 

 من الكتب المتنوعة السیما في مجالي التاریخ واألدب وقد ًاعدید  ابن ظافر األزدي،صنف  
ُه تعرب عن الى ان مصنفات  فأشار)٢٤( بأنها حسنة مفیدة، أما ابن الشعار)٢٣(وصفها المنذري

، )٢٦(بدائع البدائة(، وكتاب)٢٥()أخبار الشجعان(ومن هذه الكتب كتاب . ئ عن منهجهب وتنفضله،
 ،))٢٨(الملوك السلجوقیة أخبار(وكتاب ،)مطبوع/)٢٧(ًاو بدائع البدائة في من قال شعرا على البدیهة
 ،)٣٠()مكرمات الكتاب(وكتاب ،)٢٩()أساس السیاسة( ومن الكتب األخرى البن ظافر االزدي كتاب



  هدى یاسین یوسف الدباغ. د.م.أ

  >>  
  

)٥٧( 

 

غرائب التنبیهات على (وكتاب ،)٣١(وابتدأ بعلي بن ابي طالب) من اصیب ممن أسمه علي( وكتاب
ومن الجدیر بالذكر أن  ،في االدب )٣٣()نفائس الذخیرة(وكتاب ،)٣٢()مطبوع/عجائب التشبیهات

ولم یكمل ولو كمل ما كان في االدب ((: أشار الى الكتاب االخیر وأثنى علیه فقال)٣٤(الكتبي
  ...)). ُمثله
 
ُوالذي ذكره  )أخبار الدول المنقطعة(  من المؤلفات التاریخیة المهمة البن ظافر االزدي كتاب    

 والذهبي ،)٣٧(والمنذري ،)٣٦(الشعار وابن ،)٣٥(یاقوت الحموي :ومنهم عدید من المؤرخین،
ومن الجدیر بالذكر ان اسم . )٤٠()م١٢٨٢/هـ٦٨١(، وابن خلكان)٣٩( والكتبي،)٣٨()م١٣٤٧/هـ٧٤٨(

اقلها ن هذه التسمیة قد تنأویبدو  )الدول المنقطعة( رخین تحت عنوانالكتاب قد ورد لدى هؤالء المؤ
 أما النسخة المطبوعة التي بین ایدینا من الكتاب فقد وردت باسم .حداهما عن االخرأالمؤرخون 

ن الكتاب كانت ، وذلك ألن النسخة المخطوطة التي أطلع علیها المحقق م)دول المنقطعةأخبار ال(
ورد في بدایة الكتاب المحقق، صورة لنسخة مصورة من النسخة االلمانیة أاذ  .تحمل هذا العنوان

ً، وفیما یتعلق بتسمیة الكتاب ایضا، فقد اطلع )اخبار الدول المنقطعة( یظهر فیها عنوان الكتاب
وتعتبر مخطوطة اخبار الزمان في تاریخ بني :((على مخطوطة هذا الكتاب فقال )٤١(صل السامرفی

 لذلك فمن المرجح ان كتاب ...)).فرالعباس أو كتاب اخبار الدول المنقطعة لجمال الدین بن ظا
عدید من النسخ المخطوطة وان هذا ُوجد منه  )أخبار الدول المنقطعةالدول المنقطعة، أو (
 .المخطوطة التي وجدت لهذا الكتابالف البسیط في التسمیة یعود الى اختالف عنوان النسخ الختأ

وذلك  )أخبار الدول المنقطعة( ن اسم الكتاب سیرد في البحث باسما ِومما تجدر االشارة الیه،
  .ًاستنادا الى النسخة المطبوعة التي بین ایدینا

 . الدویالت االسالمیة المستقلة مرتبة على السنینأخبار ،)أخبار الدول المنقطعة( ضم كتاب     
، والدولة )٤٣(الدولة الساجیة بالجبال ،)٤٢(فبدأ بالدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور

الدولة العلویة بأفریقیة ومصر  ،)٤٥(ة بمصر والشاموالدولة االخشیدی ،)٤٤(الطولونیة بمصر والشام
بن ویقصد المؤلف . )٤٨(الدولة العباسیة ً واخیرا،)٤٧(بأفریقیة واالندلس ةودولة صنهاج ،)٤٦(والشام

 لخالفة العباسیة، وهذا ما اكده،، الدول التي انقطعت وأستقلت عن اظافر االزدي، بالدول المنقطعة
أختیار المؤلف لهذه التسمیة یراد به الدول التي انقطعت :((... الذي قال)٤٩(الدكتور علي عمر

 الدولة -من یتناول المؤلف تاریخ الدولة األعن الخالفة العباسیة، فكان المناسب أوأستقلت 
، أشار الى أن بعض الباحثین ومما یذكر ان المحقق)). ذه الدولالتي استقلت عنها ه- العباسیة
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 علیه التسمیة بالدول المنقطعة مع ذكر بهمتأنتقد أو أ ،)٥١(ومنهم تمیمة الرواف) ٥٠(المحدثین
 العباسیة بجانب الدول المنقطعة في هذا الكتاب، وذهبوا الى ان الدولة العباسیة لم تكن قد الدولة

 العنوان من  آخر ال صلة له بما اثیر حولًاًانقطعت في زمان المؤلف، مشیرا الى ان هذا امر
، )م١٢٥٨/ هـ٦٥٦( باسیة كانت على ید التتار في سنةن نهایة الدولة العأل دراسات غیر متأنیة،

ًوطبیعي انها لم تنفصل عن غیرها والحالة هذه، وأشار ایضا الى أن عنوان الكتاب یوحي بالنزعات  ِ
  .)٥٢(االقلیمیة والحركات االنفصالیة عن الدولة العباسیة ابان ضعفها

ًن الكتاب لم یصلنا كامال، وان ما وصلنا من كتاب اخبار الدول أومما تجدر االشارة الیه      
الدولة الحمدانیة بالموصل ًوالذي یتضمن كما أشرنا انفا،، ط القسم الثاني من الكتاب فقالمنقطعة هو

ة بمصر والشام، الدولة الدولة الطولونی ،الدولة الساجیة بالجبال، وحلب ودیار بكر والثغور
دولة ًواخیرا ال ، الدولة العلویة بأفریقیة ومصر والشام، دولة صنهاجة بأفریقیة واالندلس،االخشیدیة
الدلیل على ذلك إشارات ًفقد تناول دوال اخرى لم تصلنا،اما القسم االول من الكتاب . العباسیة

 ودولة االغالبة ،ومن المرجح انها تتعلق بالدولة السلجوقیة.المؤلف في القسم الثاني من الكتاب
  . )٥٣(ُوهذا ماكده محقق الكتاب. وغیرهما
عدید ، وذلك لكونه كتاب تاریخ عام ضم  أهمیة تاریخیة كبیرة)اخبار الدول المنقطعة( ولكتاب      
 التي حكمت العالم االسالمي آنذاك، وأشار الى سیر ملوكها  المستقلة عن الخالفة العباسیة،الدول

ًوحكامها وخلفائها، وأهم االحداث التاریخیة التي حصلت آنذاك، فضال عن ذكر العدید من الجوانب 
ًوقد تمیز هذا الكتاب بالدقة والتفرد والشمول، فضال عن كونه . واالجتماعیةالسیاسیة واالقتصادیة 

ًصدرا دقیقا لفترة زمنیة طویلةم كتاب أخبار الدول المنقطعة  )٥٥(وقد عد أحد الباحثین المحدثین )٥٤(ً
علي بن ظافر االزدي، رائد الحركة  )٥٦(وعدت باحثة اخرى. من أعظم الوثائق في تاریخ الحمدانیین

وكذلك تمیز  ).أخبار الدول المنقطعة( لموسوعیة التاریخیة في العصر االیوبي وذلك بتألیفه كتابا
والقیمة . )٥٧( للباحثینًاومرجع ل مما یجعله مادة غنیة للمؤرخین،الكتاب بالترتیب الدقیق الكام

شكل دقیق ووثقها بغلب االحداث التاریخیة أُالخرى للكتاب تكمن في أن مؤلفه ذكر التاریخیة ا
خیة كبیرة كما سنبین ذلك ُما له قیمة تاریسنة لوقوع الحدث التاریخي، وهذا ذكر الیوم والشهر والف

 ،)٦٠(، والذهبي)٥٩(والكتبي ،)٥٨(عدید من المؤرخین بهذا الكتاب ومنهم المنذريوقد أشاد  .ًالحقا

ًالذین ذكروا انه كتاب مفید جدا، وقال الذهبي أتى فیه ((:عالم النبالءفي كتابه سیر ا، )٦١(ُ
  )).بنفائس
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یمتد تاریخ الدولة الحمدانیة نحو مائة عام اي منذ قیام أمارتهم في الموصل عام   
ودراسة تاریخ الحمدانیین  ،)م١٠٠١/هـ٣٩٢( هم في حلب عام، حتى سقوط امارت)م٩٠٥/هـ٢٩٣(

ودراسة تاریخ خاص بدویلة من الدویالت  ،ن تاریخ الخالفة العباسیة من جهةتعني دراسة قطاع م
المستقلة في اقلیم من اقالیم الدولة العربیة االسالمیة من جهة اخرى، ویرتبط قیام الدولة الحمدانیة 

ت عدید من  فقد اعلن،عف التي مرت بها الخالفة العباسیة في هذا القرناشد االرتباط بحالة الض
ولتان فأعلن الصفاریون والسامانیون استقاللهم في االقالیم الشرقیة، وقامت الد ،الدول استقاللها

  . )٦٢(قالیم الغربیةاالخشیدیة والفاطمیة في األ
عن الدولة )لدول المنقطعةا(  في بدایة القسم الثاني من كتابهتحدث ابن ظافر االزدي

الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور، وكانت للمادة التاریخیة المتعلقة بهذه الدولة بحدود 
أبو الهیجاء، :  ذكر فیها ستة حكام بارزین من حكام الدولة الحمدانیة وهمثالث وخمسون صفحة،

 الغضنفر ابو تغلب بن ناصر الدولة ناصر الدولة الحمداني، سیف الدولة الحمداني، وعدة الدولة
، وابو )م٩٩١/هــ٣٨١ت(، وسعد الدولة أبو المعالي شریف بن سیف الدولة )م٩٧٩/هــ٣٦٩ت(

سب  ابتدأ فیها بالحدیث عن أصل الدولة الحمدانیة ومكانتها، ون.الفضائل شریف بن سعد الدولة
ًواثبتها أوتادا وبیت اربابها من  ،ًماداهذه الدولة من ارفع الدول ع(( :مؤسس الدولة الحمدانیة، فقال

ًانبه بیوت العرب ذكرا، واعالها قدرا ، ثم ذكر جدهم االقرب الذي ینسون الیه وهو مكاید )٦٣(...))ً
ثم وصل نسبهم الى ربیعة بن نزار بن معد بن . المحل حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان

اء كثیرون منهم ابو الهیجا عبد اهللا والمملكة في ن لحمدان  ابنأ ابن ظافر االزدي وأشار. عدنان
  : زودنا بها ابن ظافر االزدي الىویمكن تقسیم المادة التي .)٦٤(اوالده
 

 ،)٦٥( ذكر ابن ظافر االزدياذ،)م٩٠٥/هــ٢٩٣(سنة والیة الحمدانیین على الموصل تبدأ   
 الذي  عبد اهللا بن حمدانهو ابو الهیجاي الموصل  في الدولة الحمدانیة فأول من تولى الحكمأن 

كان شخصیة بارزة مهمة، تولى مناصب مرموقة في الدولة العباسیة ومنها والیة الموصل، وخلع  
وذكر روایة ، )٦٦()م٩٢٩/هـ٣١٧(حكم الى سنة ، و)م٩٢٠/هـ٣٠٨(ِعلیه الخلیفة المقتدر باهللا سنة 

 وعالقته مع الخلیفة العباسي المقتدر. فیة تعامله معهمتاریخیة تبین موقف اهل الموصل منه، وكی
فثاروا على ابي الهیجا،  ،ِفقد اتهمه أهل الموصل بالخروج علیه ).م٩٣٢-٩٠٧/هـ٣٢٠- ٢٩٥(

 ثم كتب الى بني تغلب فجاؤه، فدخل الموصل واوقع بهم، وقتل منهم فوجه ،وهرب من الموصل
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ب ابي الهیجا أنه على الطاعة  فطلب منه الخروج ، فكت في جیش)٦٧( من بغداد مؤنس الخادمِالیه
، بشكل مفصل الى عالقة أبي الهیجا )٦٨(بن ظافر االزدي  وأشار.فخرج الیه ودخل به الى بغداد

ًدفاعا عن هذا الخلیفة، فذكر  ِومن ثم مقتله )م٩٣٣-٩٣٢/هـ٣٢٢-٣٢٠( بالخلیفة العباسي القاهر
باهللا، وأقام یومین، ثم أعاد االجناد   ابا منصور القاهرُهومبایعة أخا خلع االجناد للمقتدر باهللا،

راد الخروج تعلق أ، وكان أبو الهیجا هناك، وعندما المقتدر، وذهبوا الى القصر یطلبون القاهر
بواب القصر وابو الهیجا والقاهر یتخللون أجناد من ُه واستجار به فثبت معه، ودخل األالقاهر بأذیال

جناد فیها، ودخلوا علیهم من بابها  وجرد ابو لى احدى القاعات فحاصرهم األهوا االقاعات حتى انت
ُالهیجا سیفه، وأوقف القاهر وراءه من الباب  على حد قول بن ظافر االزدي  وكثر دخول الناس ،ُ

  . ِ الى مكانهعادخر الدهلیز ثم آالى هزمهم یهم ابو الهیجا وفهجم عل
فكان یرغو كما یرغو البعیر، وكان یصیح :((...لُووصف حالة أبي الهیجا وشجاعته فقا  

فینهزمون بین این فرسي أأموت كما تموت النساء بین جدران الدور وكان یكر على الناس 
جناد على سطوح عن كیفیة مقتل ابي الهیجا، وذلك  بعد صعود بعض األ ثم تحدث. )٦٩(...))یدیه

ِهذه الحادثة ووفاة ابي الهیجا بالیوم والشهر القاعة ورموه من األعلى بالنشاب فمات، وذكر تاریخ 
وقتل ابو الهیجا لثالث عشرة لیلة بقیت من المحرم ((...:ُوالسنة وهذا ما له قیمة تاریخیة كبیرة فقال

وقد . ِبي الهیجا وندمه علیه ثم ذكر حزن الخلیفة المقتدر على ا،)٧٠(...))سنة سبع عشرة وثالثمائة
ًا وأشاد به وذكر أنه كان شجاعا، فاتكا الهیجا أب)٧١(بن ظافر االزديوصف  ً  الى ً، محبوباًكریما، ُ

 كانت اذا أوردت خیولها الماء )٧٢(، فذكر ان القرامطةِتهما یدل على شجاعّجناد، وبین الخلفاء واأل
ِكم تخافین من الماء ابو الهیجا فیه، لهیبته عندهم واشتهاره :((ُنفرت منه، وكانوا یقولون لها ِ ِ

أبا محمد الحسن، وابا الحسن : ِ االوالد الذین تركهم أبو الهیجا بعد وفاته وهمالى  وأشار.)٧٣())ِلدیه
ًعلیا، وابا العطاف خیرا ِثم ذكر أن المملكة والحكم كان البي محمد الحسن وأخیه . )٧٤(زهیرا ، وأبً

ُ وعند مقارنة ما ذكره بن ظافر االزدي مع ما ذكره أبن االث.ّعلي وعقبهما ِ، عن هذه الحادثة )٧٥(یرُ
ُتبین أن بن ظافر االزدي أنفرد عنه بذكر بعض التفاصیل الدقیقة مثل وصف حالة ابي الهیجا 
ُوشجاعته في الدفاع عن الخلیفة، وفي االشارة الى التاریخ الدقیق لمقتل ابي الهیجا، وكذلك في 

ًذكر صفات ابي الهیجا وما ذكرته القرامطة عن شجاعته، وایضا  ِ في ذكر االوالد الذین تركهم ابو ُ
ُ فقد روى التفاصیل الدقیقة لمقتل أبي الهیجا اال أنه لم یشر )٧٦(أما ابن مسكویه. ُالهیجا بعد وفاته

ُالى صفاته وما یدل على شجاعته وما ذكرته القرامطة عنه واالوالد الذین تركهم ُ ِ ِ.  
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دولة أبو محمد الحسن بن عبد كبر وهو ناصر العن الحسن األثم تحدث بن ظافر االزدي   
ومما یذكر ان الخلیفة المقتدر عهد بحكم  .)٧٧(ِاهللا بن حمدان، وأشار الى خدمته للخالفة العباسیة

ُ، غیر انه عاد وعزل ناصر )م٩٣٠/هـ٣١٨( الموصل الى ناصر الدولة الحسن بن ابي الهیجا سنة
صر الدولة حكم دیار ربیعة، وقلد نا.  وعهد بحكمها الى سعید ونصر أبني حمدان،الدولة

على أن یحمل الى الخالفة . رزنأابور، ورأس العین، ومیافارقین، وونصیبین، وسنجار، والخ
 تولي ناصر  بن ظافر االزدي وذكر. )٧٨(العباسیة مال معلوم في كل عام على سبیل الضمان

 في وقت ضعفت ،)م٩٤٠-٩٣٣/هــ٣٢٩-٣٢٢( الدولة الحمداني للموصل في خالفة الراضي باهللا
، فأقدم ناصر الدولة على ِفیه الخالفة العباسیة، وسیطر ابن مقلة وزیر الراضي على امور الخالفة

خیر ضمن الموصل ودیار ربیعة وذلك ألن األ ،)٧٩( سعید وذلك في سنة ثالث وعشرینقتل عمه
ُدون علمه على مال معلوم یحمله الى دیوان الخلیفة الراضي باهللا ، )٨١(بن ظافر االزديّ وبین )٨٠(ِ

وبلغ ذلك أبا علي ((... :ِموقف بن مقلة من هذه الحادثة وذكر تاریخها بالیوم والشهر والسنة فقال
ًبن مقلة فعز علیه، وتجهز في العساكر، وخرج من بغداد وسار قاصدا الى الموصل في یوم  ِ

 الجیش ر الدولة لمواجهةوذكر االجراءات التي قام بها ناص)). الجمعة لخمس من شعبان من السنة
ُوكان ناصر الدولة لدهائه ومكره ال یصافف من یقصده، فلما قصده بن ((:ُالذي بعثه بن مقلة فقال ُ ِ ِ

ِمقلة رفع امواله وخزائنه وحرمه الى قلعة الموصل، وجعل فیها من خواص غلمانه من یدفع عنها ثم  ُ ُ ُ
ُخرج من الموصل في عسكره وأخرج معه كل تاجر في الب ُ ولم یبق بها علوفة وال قوتا اال رفعه ،لدِ ً
قام على بن مقلة، وضاقت وطال الم...الى القلعة، فوصل الیها بن مقلة فأقام بها في حال سیئة

  .)٨٢())قوات وعدم العلوفاتوال لنفاذ األحِعلیه األ
ِالى تحالف ناصر الدولة مع عدة أطراف، وأشخاص وتنقالته  )٨٣(وأشار بن ظافر االزدي  

التي السنة ووثق  .ِبین مدن مختلفة بعد خروجه من الموصل مثل ارمینیة وعدد من مدن الجزیرة
 الى التواریخ بالیوم والشهر والسنة ً أحیانا، ویشیر)م٩٣٤/هـ٣٢٣( ِ هذه الحادثة وهي سنةاوقعت فیه

رة ودیار لموصل والجزی وأنتهى األمر بفرض سیطرة ناصر الدولة الحمداني على ا.ِلهذه التنقالت
ًلیفة الراضي طالبا العفو ومؤكدا، وذلك بعد أن راسل الخربیعة ومضر ُ خضوعه وطاعته فوافق على ً ُ

 بذكر االجراءات التي )٨٤(وأنفرد بن ظافر االزدي، عن ابن االثیر. الضمانِتولیته البالد على سبیل 
 وكذلك تحالف ناصر قام بها ناصر الدولة الحمداني لمواجهة الجیش الذي توجه الى الموصل،

 ایضاً  )٨٥(وأنفرد عن بن مسكویه. ِالدولة مع عدة أطراف وأشخاص وتنقالته بین المدن المختلفة
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بذكر االجراءات التي قام بها ناصر الدولة،وفي ذكر التاریخ الدقیق لتوجه العساكر من بغداد الى 
ِالموصل ردا على قتل ناصر الدولة لعمه ً.  
 سنةن ناصر الدولة والخلیفة بیتدهور العالقة  )٨٦(ثم ذكر بن ظافر االزدي

سیطرة  وأشار ،)٨٧(ِبسبب عدم ایفاء ناصر الدولة بتعهداته المالیة تجاه الخالفة )م٩٣٨/هـ٣٢٧(
وخروج الناصر  )م٩٣٨/هــ٣٢٧( على امور الخالفة في زمن الخلیفة الراضي وذلك سنة )٨٨(بجكم

ِلمواجهته، وذكر تاریخ وقوع هذه الحا وفي سنة سبع وعشرین، خرج (( :التفصیل فقالمن  بشئ دثةِ
ًراضي ومعه بجكم طالبا للموصل وال ِخرج ناصر الدولة جیشه مع ابن عمه الحارث بن سعید فلما أُ ُ

وقع في العسكر أن الجیش أستأمن  فأنهزموا الى ناصر الدولة،  صف الجیش في مقابلة الخلیفة،
معة للیلتین بقیتا من المحرم وصلى الجمعة، ثم خرج من فدخل ناصر الدولة الموصل لیلة الج

حد ُ وتبعه بجكم فدخل في سحر یوم األالموصل، ودخل بجكم یوم السبت، وسار الجیش الى بلد،
ُثم وقع الصلح على مال بذله الحسن ودخل الموصل للیلتین خلتا من ...وسار الجیش الى الخالدیة

ربیع  ادثة بحصول صلح بین الطرفین وذلك في شهروانتهت تلك الح )٨٩())شهر ربیع االخر
 بذكر التاریخ الدقیق لتنقالت ناصر الدولة )٩٠( وأنفرد بن ظافر االزدي عن بن مسكویه.االخر

  .بالیوم والشهر والسنة
 مداني بالخلیفة المتقي هللا للحدیث عن عالقة ناصر الدولة الح،)٩١(ثم انتقل بن ظافر األزدي     

ن سیطر أبو أ للخلیفة العباسي، بعد ، اذ أصبحت الموصل ملجًأ)م٩٤٤- ٩٤٠/هــ٣٣٣- ٣٢٩(
 الى )٩٣(ُعلى بغداد، وهروب المتقي هللا ومعه أمیر االمراء أبو بكر بن رائق)٩٢(الحسن البریدي

/ هـ٣٣٠( ُالموصل واستنجد بناصر الدولة فأنجده، وقتل االخیر بن رائق وذلك في رجب سنة
ِمسیر ناصر الدولة مع اخیه سیف  وذكر. ة المتقي لناصر الدولة االموروفوض الخلیف ،)م٩٤١

ُالدولة وتوجههم الى بغداد وسیطرتهم علیها، واخرجوا الخلیفة وابنه منها على دابتین وكذلك اخرجوا 
القواد والكتاب، وقام البریدیون بعملیات القتل والسلب واستخراج االموال واألستحواذ على دار 

ِحال الخلیفة المتقي عن مسیره الى تكریت  )٩٥( بن ظافر االزديأوضح، و)٩٤(میع ما فیهاالخالفة وج
ِمع جماعة من ارباب دولته، اذ كانوا عراة وفي أسوأ حال، وعندما علم سیف الدولة الحمداني بذلك 

ُأسرع في مسیره، ووصل الى الخلیفة وسأله عن أخیه ناصر الدولة الحمداني، فأخبره انه با ُُ ألثر ِ
ُوشكا الخلیفة الیه ما ناله الجند ِ ثم خرج سیف الدولة من عند الخلیفة وحمل الیه، والى القواد و،ِ
موال والثیاب والطیب، حتى تحسنت احوالهم، وكذلك حمل الیهم الدقیق والكتاب، الكثیر من األ

دي عن بن وقد أنفرد بن ظافر االز. والشعیر والتبن والدواب والسالح ما كفاهم وفضل عنهم
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ُ بذكر حال الخلیفة المتقي هللا عند مسیره الى تكریت، وما حمله الیهِ  سیف الدولة )٩٦(األثیر ِ
  .  الحمداني

 الى تمكن ناصر الدولة وأخیه سیف الدولة من هزیمة البریدیون، ،)٩٧(وأشار بن ظافر االزدي     
ًوجعله أمیرا لألمرا) ةناصر الدول( ُ بمكافأة الحسن بن حمدان، ولقبهثم قام الخلیفة ء، كما خلع على ُ

ُأخیه علي ولقبه ِ ومما یذكر أن هذه األلقاب والكنى من عالمات التقدیر والتشریف ).سیف الدولة( ِ
یضفیها الخلفاء على ذوي المراكز العسكریة أو االداریة العلیا، وهي ذات صفة مدنیة أي أنها تشیر 

ا العلمانیة، على حین أختص الخلفاء باأللقاب ذات الى أسناد هؤالء االشخاص للدولة بصفته
  .)٩٨()( الصفة الدینیة الروحیة باعتبارهم حماة الشریعة وخلفاء رسول اهللا

، بتوزون فصیل عالقة ناصر الدولة الحمدانيبشئ من الت، )٩٩( بن ظافر االزديّبین و
وزون للمتقي باهللا من أجل والمواجهة التي حدثت بین الطرفین، ومن ثم مراسلة ت .)١٠٠(التركي

ُالصلح، وعندما عاد الخلیفة المتقي الى بغداد خلعه وسملت عیناه، وأقام ناصر الدولة في الموصل  ُ
ًوفیما یخص الجانب السیاسي ایضا،  ).م٩٤٥/هــ٣٣٤( الى ان سیطر البویهیون على بغداد سنة

 )م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤( اد على بغدًوتحدیدا عالقة الحمدانیین بالبویهیین الذین هیمنوا
 ،)١٠٢( ظافر االزديسلط بنفقد  .)١٠١(ومعظم االقالیم الشرقیة الممتدة من العراق الى خراسان

 حملوا لواء ینبویهیین، ومما یذكر ان الحمدانی عالقة ناصر الدولة الحمداني بالالضوء على
ذ  ،)م٩٤٥/هــ٣٣٤( داد سنةالمعارضة والتصدي للتسلط البویهي منذ االیام االولى لدخولهم بغ

 ،)١٠٣(توجه ناصر الدولة الحمداني الى بغداد لمحاصرتها وكان ذلك حسبما ذكر بن ظافر االزدي
-٣٣٤( یلميوحاصر معز الدولة بن بویه الد). م٩٤٥/هــ٣٣٤( في جمادي االخرة سنة

  .ُنه انهزم امامهأ، اال )م٩٦٦-٩٤٥/هـ٣٥٦
 ن ناصر الدولة الحمداني ومعز الدولة البویهي، بیوأشار الى حصول مواجهات عدیدة  

ع ناصر الدولة الحمداني ابعد أمتن) م٩٦٤/هـ٣٥٣(ومنها المواجهة التي حصلت بین الطرفین سنة 
الخطة التي اتبعها ناصر الدولة الحمداني والتي تحدث عن عن حمل المال الى معز الدولة، و

على ِسلوب أخر في هزیمته والذي یعتمد آ الى أیلجدم محاربة معز الدولة، وانما كانت تهدف الى ع
ر الدولة ذلك ان ناص:((...فقالاالقتصادي  ، واذا صح التعبیر اسلوب الضغط العامل االقتصادي

ِوالمسیر الیه الستئصاله،  ،ِ، فحمل ذلك معز الدولة على التجهز لقتالهكان یمتنع عن حمل المال ِ
ُفال یرى ان یحاربه بل یرفع امواله ً وحرمه الى القلعة وال یبقى في البلد قوتا وال علوفة البتة ویبقى ُ ُ

 من الموصل خرج ناصر الدولة منها، وسار الى نصیبین  فاذا قرب معز الدولة)١٠٤(ِفي خیله جریدة
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ُ وینزل قصره بالموصل فتقل مادته،ِمد أو الى بلد من بالده، فیأتي معز الدولةآأو الى   وتنفذ ،ُ
ُ بغال ثقله وسرایاه فیبعثُازواده  لتحصیل العلوفات واالقوات من القرى والضیاع، فیفرق عند ذلك ،ِ

ُللتصعلك على عسكر معز الدولة وسرایاه فیقربون من الموصل وهم متفرقون ...ُناصر الدولة اشباله
ج ُفال یجدون سریة اال كسروها وال قافلة اال نهبوها وسلبوها فیغضب معزالدولة ویحمله على الخرو

الخطة التي  بذكر )١٠٦(وانفرد بن ظافر االزدي عن بن األثیر. )١٠٥(...))من الموصل في طلبهم
  .ً البویهي كما أشرنا أنفادم محاربة معزالدولةاتبعها ناصر الدولة الحمداني والتي كانت تهدف الى ع

لى عِ الى تاریخ خروج معز الدولة  البویهي وسیطرته ،)١٠٧(بن ظافر االزدي ثم أشار
ناصر الدولة الى نصیبین ومالحقة معز ، وخروج )م٩٦٤/هــ٣٥٣( الموصل وذلك في رجب سنة

ِجتماع ناصر الدولة بأوالده، وساروا الى الموصل، وتمكنوا من التغلب علیها، اُالدولة له، ومن ثم 
لعة ورفعوا الى الق وأسروا أكثر من  سبعین قائدا ممن تركهم معز الدولة البویهي في الموصل،

مقیدین، وأخذ ناصر الدولة ما كان بحوزتهم من اموال وخرج من الموصل الى حلب، وأقام عند 
فق ن تم الصلح بین ناصر الدولة ومعز الدولة البویهي، واتأ الى ،ِأخیه سیف الدولة الحمداني

 ووافق ًن یعید ناصر الدولة جزءا من االموال التي أستحوذ علیها،أالجانبان على أطالق االسرى، و
  . ورجع معز الدولة الى بغداد،ناصر الدولة على ذلك

 
ِعلى ذكر الجوانب السیاسیة والعسكریة في حدیثه عن ،)١٠٨(لم یقتصر بن ظافر االزدي  

ٕناصر الدولة الحمداني، وانما قدم معلومات تاریخیة مهمة عن الجانب االجتماعي واالقتصادي، 
بأبنة ناصر الدولة ) صورأبا من(یما یخص الجانب االجتماعي، ذكر زواج بن الخلیفة  المتقيوف

ُوزوج المتقي ولده أبا منصور:((فقال ،اق المقدم لها، والنحلة المقدمةواشار الى الصد ،الحمداني ّ 
  ...))درهم، والنحلة مائة الف دینار مائة ، وكان الصداق خمسبأبنة ناصر الدولة

خیر ناصر الدولة الحمداني الى منع األِمن خالل حدیثه عن ، )١٠٩(ن ظافر االزديبذكر و  
 وفیما یخص الجانب .ِیشغلهم عن خدمتهِلممالیكه من الزواج واالشتغال بشراء الدور، الن ذلك 

ِعن أسرة ناصر الدولة الحمداني، وعالقته بأحد ابنائه وذلفقد تحدث االجتماعي  ك في السنوات ُ
ُالذي قبض على اباه ناصر )م٩٧٩/هــ٣٦٩ت( وهو ابنه ابي تغلب فضل اهللا ِن حیاته،االخیرة م

الدولة الحمداني وهو نائم، وذلك عند النصف من لیلة الثالثاء لست بقین من جمادي االولى سنة 
ُوكان قد شاخ وكبر وحمله على فراشه الى قلعة الموصل واعتقله بها، والسبب في . ست وخمسین ُِ

ُ أن والده طالبه بمیراث والدته بن ظافر االزدي هوأوضحذلك كما   فاطمة ابنة أحمد بن علي ُ
ِقله ابنه ووكل بخدمته شخصان وُالكردي، وتوعده بالقتل، واعت ُ  ُصاهما ان ال یكلماه وال یخبرانهوأُ
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لتي ً ذكر أیضا األسباب ا)١١١( ومما یذكر أن بن األثیر.)١١٠(بشئ فقط یحضران له الطعام والشراب
ُدفعت أبي تغلب للقبض على أباه، اال ان ابن ظافر األزدي انفرد عنه بذكر سبب أضافي أخر،  ُ

ُوهو مطالبة ناصر الدولة له بمیراث والدته ُ.  
 التاریخ الدقیق لوفاة ناصر الدولة الحمداني بالیوم والشهر  الى)١١٢(بن ظافر االزديأشار و     

، ومن صلى ِ به الى الموصل، ومن كان في انتظارهوالسنة، وتاریخ وصول التابوت الخاص
صر یوم وتوفي وقت الع((...: ِوالده عند استقبال والدهم المتوفي، فقالأِعلیه،وكیف كان حال 

ابن [ت من ربیع االول سنة ثمان وخمسین، ولما مات سار ابو البركاتلالجمعة الثنتي عشر لیلة خ
تابوت في السابع عشر شهر ربیع االول سنة ثمان ُفحمله الى الموصل ووصل ال] ناصر الدولة

ِوخمسین، وتلقاه أبو تغلب واالخوة مشاة وهم یبكون وینتحبون وصلى علیه ابن حمصة  ُ
االمیر، عدة : سبعة اوالد لناصر الدولة الحمداني وهم )١١٣(ثم ذكر بن ظافر االزدي...)).العلوي

اسم هبة اهللا، حمدان، ابو الفوارس محمد، وابو القالدولة الغضنفر ابو تغلب فضل اهللا، وابو المظفر 
 وأنفرد بن .، وأبو المرجا جابر، وابو البركات لطف اهللا ابو المطاع ذو القرنینوابو طاهر ابراهیم

 بذكر التاریخ الدقیق للوفاة، اما ابن االثیر فقد )١١٥(، وابن مسكویه)١١٤(ظافر االزدي عن ابن االثیر
ُ وبن مسكویه ذكر السنة فقط، كما أنه انفرد عنهم بذكر وقت وصول ذكر الشهر والسنة فقط،

ِالتابوت ومنّ تلقاهُ ومن سار في جنازته، وكذلك أنفرد بذكر عدد االوالد الذین تركهم ناصر الدولة  ّ
  .ِبعد وفاته

معلومة تاریخیة مهمة ، )١١٦( بن ظافر االزديأورد فقد ،أما فیما یتعلق بالجانب االقتصادي    
، بأبنة ناصر الدولة الحمداني )صورأبا من( بن الخلیفة المتقيِذلك من خالل حدیثه عن زواج و

ُوهي ضرب ناصر الدولة، دنانیر بعیار أختاره لم یضرب قط مثله، فقال وضرب ناصر الدولة : ((..ُ
اهللا صل (على نقش السكة بعد محمد رسول اهللا وزاد )١١٧(ا اال السنديلم یضرب قبله ًالسكة عیارا
ومما یذكر ان ناصر الدولة عندما أستقر في بغداد وأصبح ..)).وهو أول من فعل ذلك )علیه وسلم

ًأمیرا لألمراء أخذ یمارس سلطاته، وقام ببعض االصالحات االقتصادیة، فأهتم بالجانب االقتصادي 
دیدة ذات عیار ً منخفضا ولهذا امر بضرب دنانیر جُفكان عیارهاذ وجد الدینار العباسي بأسوأ حال 

، وأمتاز الدینار الحمداني بمیزات اختلفت عن میزات الدنانیر العباسیة، اذ حمل الدینار )١١٨(جید
ومما یذكر أن بن . )١١٩()ِصلى اهللا علیه وسلم(وعبارة ) صل اهللا علیه(الحمداني ألول مرة عبارة 

لدنانیر، اال انهما لم یشرا الى ذكرا ضرب ناصر الدولة الحمداني ل ،)١٢١(، وبن مسكویه)١٢٠(االثیر
  .ُوانه أول من فعل ذلك) صل اهللا علیه وسلم(ُانه زاد على نقش السكة بعد محمد رسول اهللا 
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هذا الجانب وذلك عندما اشار الى االرزاق والرواتب       وزودنا كذلك بمعلومة تاریخیة تخص 
ِ عند مجئ االتراك الیه، ولما دخل ِوكان رزق جیشه:((ِالتي كان یمنحها ناصر الدولة لجیشه فقال

ًمعز الدولة بغداد ستمائة الف دینار في كل شهر واالتراك الواصلین الیه خارجا عن هؤالء ثالثمائة  ِ
 )١٢٢(ًوفیما یتعلق بهذا الجانب ایضا ذكر ابن ظافر االزدي...)).الف وثالثین الف دینار كل شهرین

ِمداني، وأخیه سیف الدولة على موقفهم منه عند مساندتهم مكافأة الخلیفة المتقي لناصر الدولة الح ُ ِ
ِله ونصرته ضد ، وعن ذلك  وأسماؤهم على الدنانیر والدراهملقابهمأ البریدیین، وذلك بكتابة كناهم وُ

ومن الجوانب االخرى التي أشار الیها بن ظافر )).ِوهذه فضیلة لم یسبقهما أحد الیها((... :قال
د ناصر الدولة جانب االداري، وذلك عندما ذكر خمسة كتاب عملوا عنًایضا ال )١٢٣(االزدي

وابو الحسن الباهلي سهلون بن ( )ابو الحسین بن دنجا(ُ ووالده )دنجا بن اسحق(: الحمداني وهم
 وفیما یتعلق بالمعلومات .)وأبو أحمد الفضل بن أحمد الشیرازي(، )وأبو القاسم بن مكرم(، )هاشم

الخلیفة المتقي ِتعلقة بالرواتب التي كان یمنحها ناصر الدولة لجیشه، ومكافأة السابقة اعاله، والم
كتاب ال ، السیماالجانب االداري والمعلومات المتعلقة بِلناصر الدولة الحمداني وأخیه سیف الدولة،

،فقد أنفرد بن ظافر االزدي عن كل من بن د ناصر الدولة الحمداني عننعملوالذین كانوا یخمسة ال
  .ثیر، وبن مسكویه  بذكرهااال

 
ِلمؤلفه علي  بن ظافر االزدي من المصادر التاریخیة ) أخبار الدول المنقطعة(یعد كتاب   

والذي ضم سبعة . ًالمهمة، والذي لم یصلنا كامال، وما وصلنا من الكتاب هو الجزء الثاني فقط
 والثغور، والدولة الساجیة بالجبال، دول، وهي أخبار الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر

والدولة الطولونیة بمصر والشام، والدولة األخشیدیة، والدولة العلویة بأفریقیة ومصر والشام، ودولة 
ًصنهاجة بأفریقیة واالندلس، وأخیرا الدولة العباسیة، تكمن أهمیة الكتاب في كونه ضم عدیدا من  ِ

، وأشار الى سیر ملوكها وحكامها وخلفائها، فضم الكتاب الدول التي حكمت العالم االسالمي آنذاك
وفیما یتعلق بالمعلومات التي زودنا بها . الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وكذلك االدبیة،

بن ظافر االزدي عن الدولة الحمدانیة السیما حكامها ابي الهیجا، وناصر الدولة الحمداني، فقد 
 فتحدث عن عالقتهم بمن عاصرهم من الخلفاء ،لى الجوانب السیاسیةأشار بن ظافر االزدي ا

 والخلیفة المتقي، ثم ذكر ،العباسیین، ومنهم الخلیفة المقتدر، والخلیفة القاهر، والخلیفة الراضي
، والتي )م٩٤٥/هــ٣٣٤( عالقة ناصر الدولة الحمداني بالبویهیین الذین سیطروا علیها في سنة

 كما أوضح بن ظافر االزدي بعض الجوانب االقتصادیة .اعات والمواجهاتغلب علیها طابع الصر
ِفأشار الى العملة التي سكها ناصر الدولة بمناسبة زواج أبنته من ابن الخلیفة المتقي ،واالجتماعیة
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وقد تمیزت تلك المعلومات بقیمتها التاریخیة الكبیرة اذ دون بن ظافر . وغیرها من المعلومات
ُلحوادث التاریخیة وذكر تاریخ وقوعها بالیوم والشهر والسنة، كما أنه أنفرد عن بن االزدي أغلب ا

  . المعلومات التاریخیةالعدید من بذكر ، وبن مسكویه،األثیر
 

دون مكان، دار ( ١محققة كتاب أخبار الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور،ط )١(
 )١٩٨٥حسان للطباعة والنشر، 

 .٢٩—٢٦ُصدر نفسه، صالم )٢(
  .وما بعدها١٥ُالمصدر نفسه، ص  )٣(

كمال الدین أبي البركات المبارك المعروف بابن الشعار، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان  )٤(
بیروت، دار الكتب (١الجبوري،ط كامل سلمان: المشهور بعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، تحقیق

 زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري، ؛٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣مج)٢٠٠٥العلمیة، 
- ٢/٣٧٦ج) ١٩٨٤، مؤسسة الرسالة،بیروت(٣عواد معروف،ط بشار: التكملة لوفیات النقلة، تحقیق

؛ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر ٣٧٧
؛ ٤٤/١٥٥ج)١٩٩٣بیروت، دار الكتاب العربي،(٢تدمري،طعمر عبد السالم  :واالعالم، تحقیق

احسان عباس، : محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن بن شاكر الكتبي، فوات الوفیات، تحقیق
  .٣/٢٦ج)١٩٧٣بیروت، دارصادر، (١ط

وهي المدرسة المسماة بدار الغزل، وهي بجوار الجامع العتیق بمصر، وكانت : المدرسة المالكیة )٥(
جمال الدین ابي .  یباع فیها الغزل وجعلها السلطان صالح الدین االیوبي مدرسة للمالكیةقیساریة

القاهرة، مطابع (المحاسن یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
  .٥/٣٦٥ج)١٩٦٣كوستاتسوماس وشركاؤه، 

  . ٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات، ج )٦(
- ٤/٢٩٠ج/٣؛ ابن الشعار، قالئد الجمان،مج٣٧٧-٣٧٦/ ٢جالمنذري، التكملة لوفیات النقلة،  )٧(

  .٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم، ج ٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات،ج ؛٢٩١
  .٣٧٧- ٢/٣٧٦التكملة لوفیات النقلة،ج )٨(
  ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان، مج )٩(
النشر، دار المعرفة للطباعة و بیروت،(١ط علي بن محمد الصالبي، االیوبیین بعد صالح الدین، )١٠(

  .١/٢٧٣ج)ت.د
  .٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم، ج٣٧٧-٢/٣٧٦المنذري، التكملة لوفیات النقلة، ج )١١(
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شهاب الدین ابو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي، ارشاد االریب الى معرفة االدیب المعروف  )١٢(
 ؛٤/١٧٧٧ج )١٩٩٣بیروت، دار الغرب االسالمي، (١احسان عباس، ط: بمعجم االدباء، تحقیق

بشار عواد : سیر اعالم النبالء، تحقیق ؛ الذهبي،٣٧٧-٢/٣٧٦المنذري، التكملة لوفیات النقلة،ج
؛ ٢٢/٦٠ج)١٩٨٥الكویت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،  (١معروف ومحیي هالل السرحان، ط

    ٣/٢٦؛ الكتبي، فوات الوفیات، ج٤٤/١٥٥الذهبي، تاریخ االسالم، ج
  .٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان،مج )١٣(
الشیخ االمام الفقیه المحدث االدیب، شهاب الدین أبو المحامد أسماعیل بن : الشهاب القوصي )١٤(

هـ، وقدم القاهرة وسمع ٥٧٤حامد بن عبد الرحمن المصري القوصي الشافعي نزیل دمشق، ولد سنة 
ًمن جماعة، وخرج لنفسه معجما هائال في اربع مجلدات، تولى وكالة بیت المال بالش ً ِ ام توفي سنة ّ

أحمد االرناؤوط : صالح الدین خلیل بن ایبك بن عبد اهللا الصفدي، الوافي بالوفیات، تحقیق.هـ٦٥٣
  .٧/١١١ج)٢٠٠٠بیروت، دار أحیاء التراث، (وتركي مصطفى

؛ ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣مج قالئد الجمان،ابن الشعار،  ؛١٧٧٧/ ٤الحموي، معجم االدباء، ج )١٥(
  .٦٠/ ٢٢ الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج؛٢/٣٧٦ج، لوفیات النقلةالمنذري، التكملة

  .٣/٢٦ج،فوات الوفیات )١٦(
  .٤/١٧٧٧ارشاد االریب الى معرفة االدیب،ج )١٧(
  .٣٧٧- ٢/٣٧٦، ج لوفیات النقلةالتكملة )١٨(
  ٣/٢٦فوات الوفیات، ج )١٩(
  ٢٢/٦٠سیر أعالم  النبالء،ج )٢٠(
  .٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣مج قالئد الجمان، )٢١(
  ُالمصدر نفسه والصفحة )٢٢(
  .٢/٣٧٦،ج لوفیات النقلةالتكملة )٢٣(
    ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان، مج )٢٤(
الكتبي، فوات ؛ ٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم،ج٤/١٧٧٧معجم األدباء،ج یاقوت الحموي، )٢٥(

- ٤/٢٩٠ج/٣؛ ومما یذكر أن هذا الكتاب ورد لدى ابن الشعار، قالئد الجمان، مج٣/٢٦ج،الوفیات
  )الشجعان(بأسم  .٢٩١

- ٢/٣٧٦،ج لوفیات النقلةالمنذري، التكملة ؛٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣ابن الشعار، قالئد الجمان، مج )٢٦(
  . ٣/٢٦؛ الكتبي، فوات الوفیات،ج٤٤/١٥٥تاریخ االسالم،ج ؛ الذهبي،٣٧٧

ویبدو أن هذا العنوان هو العنوان الكامل للكتاب اما . ٤/١٧٧٧یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج )٢٧(
  .ُبقیة المؤرخین فقد ذكروه باختصار
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فوات  ؛الكتبي،٤٤/١٥٥تاریخ االسالم،ج الذهبي، ؛٤/١٧٧٧باء،جیاقوت الحموي، معجم االد )٢٨(
- ٢٩٦ص)١٩٧٩بیروت، دار العلم للمالیین،(٤ خیر الدین الزركلي، االعالم، ط٣/٢٦ج الوفیات،

٢٩٧.  
؛ ٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣ابن الشعار، قالئد الجمان، مج ؛١٧٧٧/ ٤ج یاقوت الحموي، معجم االدباء، )٢٩(

  .٦٠/ ٢٢الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج
  .٤/١٧٧٧یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج )٣٠(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣١(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣٢(
  .٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات، ج )٣٣(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣٤(
  ٤/١٧٧٧ج،معجم االدباء )٣٥(
  .٢٩١-٤/٢٩٠،ج٣قالئد الجمان،مج )٣٦(
  .٣٧٧- ٣٧٦/ ٢،ج لوفیات النقلةالتكملة )٣٧(
  .٤٤/١٥٥، ج؛ تاریخ االسالم٢٢/٦٠سیر اعالم النبالء، ج )٣٨(
  .٣/٢٦فوات الوفیات، ج )٣٩(
  .١/١٧١وفیات االعیان، ج )٤٠(
  ١١، ص)١٩٧٠بغداد، مطبعة االیمان، (الدولة الحمدانیة في الموصل وحلب،  )٤١(
  .٥٦- ٣ ص،االزدي، أخبار الدول المنقطعة )٤٢(
  .٦٤-٥٨ صُالمصدر نفسه، )٤٣(
  ٧٤-٦٥ صُالمصدر نفسه، )٤٤(
  .٨٨-٧٥ صُالمصدر نفسه، )٤٥(
  .١٨٥-٨٩ صُالمصدر نفسه، )٤٦(
  .١٩٢- ١٨٧ صُسه،المصدر نف )٤٧(
  ..٣٦٦-١٩٣ُالمصدر نفسه، )٤٨(
  .٢ ص،اخبار الدول المنقطعة،محقق كتاب )٤٩(
  .)١١( هامش ٥ ص،مقدمة المحقق علي عمر، أخبار الدول المنقطعة: ینظر )٥٠(
  .٦محققة كتاب الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور، ص )٥١(
  .٦ ص ،مقدمة المحقق علي عمر، أخبار الدول المنقطعة )٥٢(
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تقدیم محمد : ؛ وینظر٣، ٢ ص، مقدمة المحقق علي عمر، اخبار الدول المنقطعة:ینظر )٥٣(
مجموعة من : خریسات، لكتاب جمال الدین ابو الحسن االزدي، أخبار الدول المنقطعة، تحقیق

  www.neelwafurat. com/itemعلى الموقع االلكتروني) ١٩٩٩دولة، دار البدایة، .د(المحققین، 
  . أخبار الدول المنقطعة،ریساتتقدیم محمد خ: ینظر )٥٤(
  .١١السامر، الدولة الحمدانیة، ص )٥٥(
  .٥تمیمة الرواف، محققة اخبار الدولة الحمدانیة، ص )٥٦(
  .٣مقدمة المحقق علي عمر، ص )٥٧(
  ٣٧٧- ٢/٣٧٦التكملة لوفیات النقلة، ج )٥٨(
  .٣/٢٦فوات الوفیات، ج )٥٩(
  .٤/١٥٥تاریخ االسالم، ج )٦٠(
  .٦٠/ ٢٢سیر اعالم النبالء، ج )٦١(
  .٣،٤لحمدانیة، صالسامر، الدولة ا )٦٢(
  .٣االزدي، أخبار الدول المنقطعة، ص ابن ظافر )٦٣(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٦٤(
  .٥- ٤ُالمصدر نفسه، ص )٦٥(
موسوعة ؛ م٩٩١-٩٠٥/ هــ٣٨١-٢٩٣رشید عبد اهللا الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة  )٦٦(

؛ ٢/٩٣، ج١٩٩٢، دار الكتب للطباعة والنشر،١الموصل الحضاریة لمجموعة مؤلفین، الموصل، ط
أیمان عدنان العزاوي، المسكوكات الحمدانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة اآلداب، 

  .٩، ص١٩٨٥جامعة بغداد، 
 ولي دمشق للمقتدر، ثم ،أحد الخدام الذین بلغوا رتبة الملوك في العصر العباسي: مؤنس الخادم )٦٧(

الفة القاهر، وتمكن االخیر من قتل مؤنس ُجرت أمور وحارب المقتدر وقتله، ونصب مؤنس في خ
  . ١٥/٥٦ج سیر اعالم النبالء، ،الذهبي: للمزید ینظر(هـ٣٢١سنة 

  ٦-٥ص ،أخبار الدول المنقطعة )٦٨(
  ٦ص ُالمصدر نفسه، )٦٩(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٧٠(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٧١(
شتهر القرامطة نسبة الى حمدان بن قرمط، والقرامطة انشقت عن الدولة الفاطمیة وا: القرامطة )٧٢(

- ٢١/٢٨،ج٢٣٥- ٢٠/٢٣٢الذهبي، تاریخ االسالم،ج: للمزید ینظر. بثورتهم ضد الخالفة العباسیة
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حسني : دولتهم، وعالقاتهم بالفاطمیین، ترجمة وتحقیق ؛ میكال یان دي خویه، القرامطة نشأتهم،٤٥
  ).١٩٧٨بیروت، دار ابن خلدون، (١ط زینة،

  ٥ص ،نقطعةابن ظافر االزدي، أخبار الدول الم )٧٣(
  .٦، صُالمصدر نفسه )٧٤(
أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم المعروف بابن االثیر الجزري،  )٧٥(

ُالكامل في التاریخ، راجعه وصححه بیروت، دار الكتب (٤محمد یوسف الدقاق،ط: ُ
  .٥٢- ٧/٥١مج)م٢٠٠٦العلمیة،

سید كسروى : وتعاقب االمم، تحقیقأبي علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویه، تجارب االمم  )٧٦(
  ٥/١١٢،١١٣ج)م٢٠٠٣بیروت، دار الكتب العلمیة،(حسن

  ٦ ص أخبار الدول المنقطعة،،ابن ظافر االزدي )٧٧(
  .٢/٩٣ ج،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٧٨(
  .٦ابن ظافر االزدي، أخبار الدول المنقطعة، ص )٧٩(
  .٩٣ص ،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٨٠(
  .٦أخبار الدول المنقطعة، ص )٨١(
  .٧ُالمصدر نفسه، ص )٨٢(
  .٨ُالمصدر نفسه، ص )٨٣(
  .٧/١١٥الكامل في التاریخ، ج )٨٤(
  .١٨٥، ٥/١٨٤ابن مسكویه، تجارب االمم، ج )٨٥(
  .٨ صأخبار الدول المنقطعة، )٨٦(
  .٩٤ ص،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٨٧(
ِارت بینهما معارك، وانتزع من یده أبو الحسین بجكم تركي االصل، خرج على ابن رائق، ود :بجكم )٨٨(

ًهـ، فاصبح أمیرا لألمراء في زمن الخلیفة العباسي الراضي باهللا وظل في هذا ٣٢٧امرة االمراء سنة 
 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ .هـ٣٢٩ِالنصب حتى مقتله سنة 

- ١٤/٩ج)١٩٩٢ دار الكتب العلمیة، بیروت،(١محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقیقالملوك واألمم
  .٤٤٧-٤٤٦ص)١٩٧١الكویت، وكالة المطبوعات،(؛ علي ابراهیم حسن، التاریخ االسالمي العام١٢

  .٩ص ،خبار الدول المنقطعةبن ظافر االزدي، أأ )٨٩(
  .٥/٢٢٥ابن مسكویه، تجارب االمم، ج )٩٠(
  .٩ ص،ُالمصدر نفسه )٩١(
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ُى على واسط وهدد بغداد، قام النزاع بینه وبین صاحب االهواز الذي أستول: أبو الحسن البریدي )٩٢(
؛ حسن، التاریخ االسالمي العام، ٢٢٥السامر، الدولة الحمدانیة، (ابن رائق على منصب أمیر االمراء 

  )٤٤٧ص
 كان یلي واسط والبصرة، ثم تولى ابن ،هو محمد بن رائق االمیر الكبیر أبو بكر: أبو بكر بن رائق )٩٣(

الذهبي، سیر اعالم  .م٩٣٥/هـ٣٢٤ُوواله الخلیفة الراضي أمرة االمراء سنة ، رائق للمقتدر شرطة بغداد
  .   ٤٤٥؛ حسن، التاریخ االسالمي العام، ص١١/٥١٨النبالء، ج

  .٢١أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٤(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٩٥(
  .١٧٢-٧/١٧٠الكامل في التاریخ،ج )٩٦(
  .٢١أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٧(
  .٢٤١ة، صالسامر، الدولة الحمدانی )٩٨(
  .١٠-٩أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٩(
ُ وكانت بینه وبین المتقي ،كان رئیس الجیش، وأمیر األمراء وتقلد شرطة بغداد: توزون التركي )١٠٠(

 ودخل توزون من واسط الى بغداد، واقام المتقي عند بنو حمدان ،وحشة فخرج المتقي الى الموصل
واستدعى االخیر الخلیفة الى . ج توزون فهزمهمِ حربه خر، فلما اقبلوا علىواستدعاهم لحرب توزون

ُبغداد بعد ان اعطاه العهود والمواثیق وعندما عاد قبض علیه وسمل عینه ِ ابن الجوزي، المنتظم،  ،ُ
  .٤٤٧حسن، التاریخ االسالمي العام، ص؛ ١٤/٣٩ج

تاریخیة، وحسین الفي قزق، االلقاب االسالمیة دراسة لغویة تاریخیة، مجلة كان ال حسین محافظة، )١٠١(
والبحث مرفوع في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة . ٧٦، السنة السادسة، ص١٩،ع٢٠١٣باریس،

   org.ivsl.www .على الموقع االلكتروني
  .١٠عة، صطأخبار الدول المنق )١٠٢(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )١٠٣(
  .١١ص) ٢(الزدي، أخبار الدول المنقطعة، هامش رقمابن ظافر ا. جماعة من الفرسان: الجریدة )١٠٤(
  .١١ُالمصدر نفسه، ص )١٠٥(
  .٢٨٣-٢٨٢/ ٧الكامل في التاریخ،ج )١٠٦(
  .١١ ص،ابن ظافر األزدي، أخبار الدول المنقطعة )١٠٧(
  ٩ُالمصدر نفسه، ص )١٠٨(
  .١٣-١٢، صُالمصدر نفسه )١٠٩(
  .١٢ُالمصدر نفسه، ص )١١٠(
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  .٧/٣٠١الكامل في التاریخ، ج )١١١(
  .١٣، صأخبار الدول المنقطعة )١١٢(
  .١٣ُدر نفسه، صالمص )١١٣(
  .٧/٣١١الكامل في التاریخ،ج )١١٤(
  .٥/٣٦٤تجارب األمم، ج )١١٥(
  .١٣ ص،أخبار الدول المنقطعة )١١٦(
 بعد مقتل جعفر ، هو السندي بن شاهك، الذي تولى ضرب السكة لهارون الرشید:السندي )١١٧(

ً وكان خالص السندي جیدا، أشد الناس خالصا للذهب ،البرمكي، فضرب دراهم على مقدار الدنانیر ً
؛ تقي الدین المقریزي، رسائل المقریزي، ١٤/١٨٥ ج،الذهبي، تاریخ االسالم: للمزید ینظر. ضةوالف

؛ العزاوي، ١٦٦ص) ت.القاهرة، دار الحدیث، د(رمضان البدري واحمد مصطفى قاسم: دراسة وتحقیق
  )٣(، هامش ٥٢المسكوكات الحمدانیة، ص

  .٥٢ُالمصدر نفسه، ص )١١٨(
  .٥٣ُالمصدر نفسه، ص )١١٩(
  .١٦٤/ ٧اریخ،جالكامل في الت )١٢٠(
  .٥/٢٤٩تجارب األمم،ج )١٢١(
  .٢١، صأخبار الدول المنقطعة )١٢٢(
  .١٣ُالمصدر نفسه، ص )١٢٣(
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  تاریخ استالم البحث

  ٢٠١٩/ ٤ /٢ 
  تاریخ قبول النشر

٢٠١٩/ ٦/ ٢٣ 
 

علماء مدینة الموصل والذي لم یحظ تسلیط الضوء على سیرة أحد یحاول هذا البحث   
وهو صاحب أول ) م٩٥٥/هـ٣٤٤( :علي بن احمد العمراني الموصلي تبدراسة مستقلة أال وهو 

ً تألیفا وتدریسا من ة العلمیاهتماماته مع التعریف ب،خزانة كتب في العلوم الطبیعیة في الموصل ً
  .خالل استعراض وتحلیل كتبه وعالقته العلمیة بأحد تالمذته

Ali bin Ahmed Al-Omrani Al-Mosuli D: 344 AH/ 955 AD 
A Study in his Scientific Activities 

Assistant. Professor Dr.Mohammad Nazar AL-Dabbagh/  
Department of literary studies and Documentation 

University of Mosul / Mosul Studies Center                                           
Abstract 

This research attempts to shed light on the biography of one of 
the scientists of the city of Mosul, who did not have an independent 
study, namely Ali bin Ahmad Al-Omrani Al-Mosuli, who died in 344 
AH/ 955 AD. He is the owner of the first bookcase in the natural 
sciences in Mosul. And his scientific interwsts with one of his pupils. 

 
تعد مدینة الموصل إحدى الحواضر العربیة اإلسالمیة التي امتازت بتاریخها العریق   

 زیادة على أنه برز ،ي األصیلً فضال عن موروثها الثقاف،وحسن أبنیتها وعمارتها،وموقعها المتمیز
فیها علماء في شتى المعارف واآلداب والعلوم سطرت كتب التراجم ووثقت سیر حیاتهم وطلبهم 

ً فضال عن تألیفهم للكتب ،للعلم وقیامهم برحالت بین مدن األمصار واألقالیم ألخذ العلم عن الشیوخ

                                         
 . مركز دراسات الموصل،جامعة الموصل، قسم الدراسات األدبیة والتوثیق،أستاذ مساعد* *



  م دراسة في مؤلفاته٩٥٥/هـ٣٤٤: العمراني الموصلي تعلي بن احمد
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ًائن الكتب الشخصیة التي كانت منهال وتدریسها في دور العلم والمدارس وامتالكهم للمكتبات وخز
  .لطالب العلم من كافة األصقاع والبلدان

ومن هذا المنطلق جاء الهدف من هذا البحث لیتناول سیرة أحد علمـاء مدینـة الموصـل ممـن   
) م٩٥٥/هـــ٣٤٤(:توهــو علــي بــن أحمــد العمرانــي الموصــلي ) م١٠-٩/هـــ٤-٣(عــاش بــین القــرنین 

وتبــرز أهمیــة البحــث فــي محاولــة الغــوص فــي ســیرة هــذا العــالم الــذي ال .  ة العلمیــإهتماماتــهودراســة 
نعلــم عنــه إال القلیــل مــن خــالل بعــض النــصوص التــي وصــلتنا عنــه وعــن مؤلفاتــه وخزانــة كتبــه فــي 

علمـــاء بـــین وقـــد بـــرزت فكـــرة كتابـــة هـــذا البحـــث مـــن خـــالل كـــون العمرانـــي احـــد المتفـــردین .الموصـــل
والطبیعیة منها على وجه الخـصوص وهـذا مـا بعامة باهتماماته العلمیة المدینة في الفترة التي عاشها 

نالحظه من عناوین مؤلفاته وخزانته التـي تمیـزت بأنهـا خزانـة كتـب فـي العلـوم الطبیعیـة علـى العكـس 
مـــن خـــزائن الكتـــب األخـــرى التـــي كانـــت موجـــودة فـــي الموصـــل فـــي نفـــس المـــدة والتـــي كـــان معظمهـــا 

  .ة العربیة یحتوي على كتب األدب واللغ
 األول علـــى ذكـــر اســـم ونـــسب حـــور أشـــتمل الم، وخاتمـــةمحـــورینقـــسم البحـــث الـــى مقدمـــة و  

 الخـاص ةاالهتمامـات العلمیـفقـد درس  الثـاني حورأما الم العمراني مع اإلشارة الى شيء من عصره،
دیث والحــ ،بـشكل مركـزتحلیـل عنــاوین مؤلفاتـه علـى مـع الوقـوف  ، العلـوم بــرع مـنبـالعمراني وفـي أيٍ

 ثـم تنـاول خزانـة كتبـه العلمیـة التـي كــان ،ًعـن عالقتـه العلمیـة بأحـد طلبتـه تدریـسا فـي مدینـة الموصـل
    .یرتادها طلبة العلم من كل مكان

 
ت ً وورد لقبـه تــصحیفا فـي أحـدى نــشرات كتـاب الفهرســ،هـو العـالم الجلیــل علـي بـن أحمــد العمرانـي   

ویـرجح أن هنـاك خطــأ . دون أي توضـیح یـذكر )١())المعرانــي((بإسـم ) م٩٩٠/هــ٣٨٠(البـن النـدیم ت
 فربمــا قـدم حــرف المـیم علــى حــرف ،فـي نــسخ االسـم مــن قبـل الناســخ أو مـن قــام بـإخراج هــذه الطبعـة

 لــم نجــد لهــا فــالمعراني ، المنــسوب إلیــه لقبــهســبب الخطــأ فــيوهــذا یبــین ) المعرانــي(العــین فأصــبحت 
ًا أو اصطالحیا نسبة الى بلد أو مكانمعروفًلغویا  ًاشتقاقا    على الـرغم مـن قـرب إشـتقاق هـذا االسـم،ً

بین حلب وحماة ممـا لـم نجـده فـي كتـب المعـاجم الى المعرة أو معرة النعمان وهي بلدة في بالد الشام 
أكثــر مــن شخــصیة ألنــه قــد یكــون هنــاك ) المعرانــي( وهنــاك احتمــال آخــر بخــصوص لقبــه )٢(البلدانیــة

ًحملت لقب المعـري وأغلـب الظـن أن نـسبه بـالمعراني تمییـزا لـه عـن مـا هـو معـروف أن مـن ینتـسبون 
الن ومــن المــستبعد أن تكــون نــسبته الیهــا  ؛)٣()المعریــون ومفردهــا المعــري(الــى المعــرة یطلــق علــیهم 

فجعـل مــن )  المحققـةغیــر(هنـاك خطـأ طبـاعي فــي هـذه النـشرة المتقدمـة كونهــا مـن النـشرات التجاریـة 
 نـسبة للعمرانیـة وهـي قریـة تقـع فـي ))العمرانـي(( والـصواب هـو ،وهـو وهـم واضـح) المعراني(العمراني 
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 )٦())مـــن أهـــل الموصـــل((، وفـــي روایـــة أخــرى )٥())الموصـــلي((، وهــو )٤(شــرق الموصـــل فنـــسب الیهـــا
ثیــق یتــضح مــن عــد ابــن  وأســلوب التو،واللقبــین المتقــدمین یؤیــدان والدتــه وعیــشه فــي مدینــة الموصــل

عــدم علمنــا بتــاریخ والدتــه والتــي لــم تــذكر مــن رغم علــى الــ، )٧())مــن أهــل الموصــل((النــدیم للعمرانــي 
 حدیثــة تــرجح أنــه ولــد فــي ة إال أن هنــاك دراســ،ًفــضال عــن فتــرة حیاتــه المبكــرة ،ًالمــصادر عنهــا شــیئا

، باالسـتناد علـى مـا ذكـره )٩( في نهایتهأو )٨()التاسع المیالدي/الثالث الهجري(الربع األخیر من القرن 
، والمفـــردة األخیـــرة )١٠())الـــشیخ((بصـــاحب كتـــاب الفهرســـت ممـــا یمكـــن أن یـــضاف الـــى ألقابـــه بنعتـــه 

ًفي أحـد معانیهـا مـا یطلـق عرفانـا علـى كبـار الـسن وكـذلك علـى العلمـاءتوحي اصطالحا  وربمـا بلـغ  ،ِ
فـي أحـد معانیـه حـول معنـى -لـذي قدمـه الزمخـشريًإستنادا الى التـصریف اللغـوي ا !الستین من العمر

المـسنین اعتبـرت عمـر أن بدایـة  إذ ،))وهو شـیخ...شاخ شیخوخة : شیخ:(( قال-ُالشیخ المرتبط بالعمر
 ومــن األلقــاب والــصفات األخــرى التــي ذكرهــا ابــن النــدیم أنــه )١١(فــي اَألعــم األغلــبســنة ) ٦٥-٦٠(
مــن ((وفــي بعــض الدراســات الحدیثــة بأنــه )١٢())لموصــليالفاضــل ا((ب وعــده الجلبــي ،))ًكــان فاضــال((

 واإلشــتقاقات المتقدمــة جــاءت بتــصرف مــن أصــل الوصــف الــذي نعتــه بــه ابــن )١٣())أفاضــل الموصــل
وربما أن هذه المفردة تنسحب على فضله فـي خلقـه أو حـسن تعاملـه مـع اآلخـرین أو أنـه كـان  ،الندیم

ــــاك إشــــا، علمــــهًفــــضال عــــن ،مــــن أصــــحاب الفــــضل أبــــو (( بــــذكر كنیتــــه وهــــو رة وحیــــدة انفــــردت وهن
  . مما لم نجده في أي مصدر آخر )١٤())الحسن

علـي بـن ((بالتعریـف فـي أحـد المـصادر الفارسـیة والـذي نعتـه ) أل(ًوقد ورد اسمه مجردا مـن 
ًولعـل وروده مجـردا مــن  )١٥())احمـد عمرانـي موصــلي  التــي فـي كــالم ةَجمـُ العالتعریـف یرجــع الـى)أل(ُ

ًوجــاء لــدى كحالــة فــي معجمــه مقتــصرا علــى ،التعریف) أل(ب ال نجــدهم یــضیفون أو ینطقــون العجــم إذ
ــــه فهــــو ــــي العمرانــــي((اســــمه األول ولقب بالكــــسر ((وعــــن األصــــل االشــــتقاقي للقبــــه األخیــــر  ،)١٦())عل

نـسبة الـى ) انـيَمرِالع(-))بكسر العین المهملة وسـكون المـیم وفـتح الـراء آخرهـا نـون((و )١٧())والسكون
 مــن دون االســتناد )١٩())ُالعمــري الموصـلي((، وقــد وقــع أحـد المــؤلفین فــي خطـأ إذ جعلــه )١٨(عمرانیـةال

  .الى نص معلوم
 قـد اكتـسبت االسـم بعـد أن اتخـذتها هـا العمرانیة فنجـد أنبالعمراني فهو مشتق من وعن نسبه 

 ومــن المعلــوم أن ،ا بعــدًمــستقرا لهــا فــي إدارة المنطقــة كإقطاعیــة فیمــ-أي أســرة العمرانــي–هــذه األســرة 
ر المتنفــذة خــالل العــصور اإلســالمیة َســزدیــین وكانــت مــن اُألران األ یعــود الــى بنــي عمــأصــل أســرته

وأضاف ابن باطیش وبیت العمرانـي مـشهور بالموصـل وبالتقـدم وتـولي األمـور الدیوانیـة  .)٢٠(المتقدمة
 لــدى ابــن الــشعار تؤیــد نــسبة بنــو وهنــاك إشــارتین .)٢١(وخدمــة الملــوك یقــال أن أصــلهم مــن العمرانیــة
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عمران االزدیـین الـى العمرانیـة التـي یعـود الیهـا صـاحبنا فـي ترجمـة شخـصیتین موصـلیتین عاشـتا فـي 
محمد بـن علـي بـن الحـسن بـن ((العهد االتابكي وهما من الشعراء وتربطهما صلة قرابة وهما كل من 

حمـد بـن محمـد بـن رضـى أبـو العبـاس بـن أ((و )٢٢())رضى أبو حامد أبي المكارم الموصلي العمرانـي
  .حیث كان أجدادهما من العمرانیة  )٢٣())أبي المكارم العمراني االزدي الموصلي

مـن ) ٤(وقد ترجم له ابن الندیم في اإلشارة الى وفاته حیـث ورد العمرانـي تحـت التسلـسل رقـم  
َالمحدثون ممـن قـرب العهـ((ضمن فقرة بین العلماء الذین تحدث عنهم  ُ َُ د بموتـه ویحیـا مـن المهندسـین َ

 نــسخةً، ولــیس كمــا جــاء تــصحیفا فــي )٢٥()م٩٥٥/هـــ٣٤٤( فكانــت ســنة )٢٤())واإلعــدادیین والمنجمــین
 إذ أیـــد ،)٢٦()م٩١٥/هــــ٣٠٤( كتـــاب الفهرســـت آنفـــة الـــذكر مـــن أن وفاتـــه كانـــت ســـنة مـــن )بیـــروت(

لغــة ( خطـأ فـي كتـاب وردولـیس كمـا  ،)٢٧(وهـو التـاریخ الــصحیح )م٩٥٥/هــ٣٤٤(القفطـي وفاتـه سـنة 
مـــا یؤیـــد وفاتـــه فـــي الـــسنة فـــال یوجـــد  )٢٨()م٩٦٣/هــــ٣٥١( مـــن أن وفـــاة العمرانـــي كانـــت ســـنة )نامـــه

  .المتقدمة
العمرانـي فـي عـصر شـهد تحـوالت علـى صـعید الـساحة الـسیاسیة بعـد ضـعف الخالفــة ش عـا

مـت فـي اإلرادة تحك )٢٩(ٕدول وامـارات صـغیرة منفـصلة بعـضها عـن بعـضالعباسیة في بغـداد وظهـور 
-٢٩٥(الــسیاسیة للــسلطة الحاكمــة ممثلــة بــالقواد األتــراك ابتــداء مــن عهــد الخلیفــة العباســي المقتــدر 

الـــذي اســـتعان )م٩٤٥-٩٤٤/هــــ٣٣٤-٣٣٣(حتـــى عهـــد الخلیفـــة المـــستكفي ) م٩٣٢-٩٠٨/هــــ٣٢٠
سمى وبـدأ عـصر مـا یـ)م٩٤٥/هــ٣٣٤(ن في حل مشكالت الدولة فدخل بنو بویه بغداد سـنة بالبویهیی

ـــة أبـــيبنفـــوذ الدولـــ  الحـــسین أحمـــد لمقالیـــد الـــسلطة الـــسیاسیة فـــي بغـــداد ة البویهیـــة بتـــولي معـــز الدول
 وتزامنت حیاته مع ظهور الدولـة الحمدانیـة ،)٣١( إذ عاصره العمراني)٣٠()م٩٦٧-٣٥٦/٩٣٢-٣٢٠(

لعمراني هـو ًفي الموصل بوجود عدد من األمراء لعل أشهرهم وأكثـرهم قـوة وكـان قریـب العهـد زمنیـا بـا
 حیـث دخـل الحمـدانیون فـي صـراعات عـسكریة مـع القـواد األتـراك ثـم ،األمیر ناصـر الدولـة الحمـداني

) م٩٦٦/هــ٣٥٦(البویهیین ساهمت في تقویض دولـتهم السـیما بعـد وفـاة سـیف الدولـة الحمـداني سـنة 
لوا مــع وجــود نزاعــات أســریة علــى الــسلطة ســاهمت فــي ضــغط البــویهیین علــى الموصــل حتــى اســتو

، وعلــى )٣٢()م١٠٠٣/هـــ٣٩٤( ثــم انتهــاء حكــم الحمــدانیین فــي حلــب علــى یــد الفــاطمیین ســنة ،علیهــا
الــرغم مــن هــذه الـــصراعات العــسكریة إال أن الحركــة العلمیــة لـــدى الــبالط البــویهي والحمــداني كانـــت 

عــدم مــن غم رعلــى الــ )٣٣(مزدهــرة بــسبب رعایــة الملــوك واألمــراء لهــا واحتفــائهم بالعلمــاء وتقــدیرهم لهــم
ٍوجــود مؤشــر یبــین لنــا اتــصال العمرانــي بــأي مــن الــسلطتین الحــاكمتین یومئــذ إال انــه یعطینــا شــواهد 
علــى بــروز العدیــد مــن العلمــاء وفــي كافــة التخصــصات العلمیــة واإلنــسانیة ممــا ســطرته كتــب التــاریخ 
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حـسب -أي للعمرانـي– والتراجم واألدب، ولم نجد في المصادر التي بین أیدینا ما یمكننا إعطائـه حقـه
  .)٣٤(إشارة طوقان
 

العاشـــر المـــیالدي نبـــوغ العدیـــد مـــن العلمـــاء فـــي مختلـــف / لقـــد شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري   
الــذین  و-بحثنــا موضــوع – الســیما مــا یتعلـق بالعلمــاء الریاضــیین ،مجـاالت العلــوم والمعرفــة اإلنــسانیة

 فعلـى صـعید نـشاطه العلمـي أشـارت العدیـد مـن ،نتـاج أفكـارهم نـذكر مـنهم العمرانـيأثروا هذه العلوم ب
 وبــرع فــي علــم )٣٦(ً فقــد كــان عالمــا بالحــساب والهندســة،)٣٥(الدراســات الــى اهتماماتــه بعلــم الریاضــیات

وكــان مــن ) اإلعــدادیین ( ولــذا نجــد أن ابــن النــدیم قــد وصــفه فــي مقالتــه الرابعــة بأنــه مــن،)٣٧(األعــداد
وهـذا یــوحي ) ٤(تحـت الترجمـة رقـم ) الفهرسـت(المتقـدمین فـي هـذا العلـم فقـد تـرجم لـه صـاحب كتـاب 

وســـعى الـــى جمـــع الكتـــب  ،)٣٨(أنـــه كـــان فـــي طلیعـــة مـــن تـــرجم لهـــم فـــي هـــذا البـــاب،حتى أشـــتهر بـــه
حیـــث ازدادت  ،)٣٩(الریاضـــیة التـــي تهـــتم بهـــذا العلم،حتـــى تفـــرد بهـــا مـــن بـــین علمـــاء مدینـــة الموصـــل

ًالحاجة الى هذا العلـم نظـرا لتـشجیع األمـراء إلنـشاء المـدارس وبیوتـات العلـم حیـث أخـذت تظهـر جلیـا  ً
ــــم ) العاشــــر المــــیالدي/القــــرن الرابــــع الهجــــري (بعــــد  وكــــان ألهــــل الموصــــل إســــهامات جــــادة فــــي عل

یة التـي نالـت عنایـة فـي بوصفه أحد العلـوم الریاضـ )٤١( الذي تفوق به، ومنهم العمراني)٤٠(الریاضیات
 وكـان العمرانـي أحـد أوائـل المواصـلة الـذین تخصـصوا )٤٢(ظل حكـم الدولـة البویهیـة والدولـة الحمدانیـة

، وعــده ابــن النــدیم مــن )٤٣(ًفــي العلــوم الطبیعیــة فــضال عــن الریاضــیات نجــده قــد تخــصص بعلــم الفلــك
  .)٤٥(بشيء من األدبً، فضال عن إلمامه )٤٤(ممن أشتهر بعلم النجوم ،))المنجمین((

وتتجلى اهتماماته بالعلوم المتقدمـة مـن خـالل عنـاوین الكتـب التـي تركهـا والتـي نقلهـا لنـا ابـن   
وســنحاول تحلیــل عناوینهــا ومــضامینها ومــدى تأثیرهــا علــى احــد  ،)٤٦(بإشــارة مــوجزة)الفهرســت(النــدیم 

بهت فـــي بعـــض مـــضامینها طالبـــه والـــذي أفـــاد مـــن مؤلفـــات أســـتاذه العمرانـــي فـــي مؤلفاتـــه التـــي تـــشا
ًوترجمت الحقا الى اللغة الالتینیة وأخذت تشق طریقهـا الـى أوروبـا؛ مـع عثورنـا علـى رسـالة للعمرانـي 

  .ترجمت الى الالتینیة لم تذكر في كتب التراجم وفهارس وموسوعات الكتب المعاصرة 
ألبــي كامــل ) ةشــرح كتــاب الجبــر والمقابلــ( كتــاب: مــن الكتــبلعمرانــي لأنفــذكر ابــن النــدیم    

، فلو تتبعنا أصول هـذا الكتـاب نجـد أن الخـوارزمي ،)٤٧()م٩٥١/هـ٣٤٠:ت(شجاع الحاسب المصري 
 فــــي هــــذا البــــاب ٌ كبیــــرٌلــــه كتــــابكــــان   )م٨٤٧/هـــــ٢٣٢:ت بعــــد ( ىأبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن موســــ

 )٤٨(متقـدمعلـى الكتـاب ال وأن أبـا كامـل قـد اعتمـد ،)الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلـة(وهو
ّوكــذلك أوضــح فــي مؤلفاتــه مــسائل كثیــرة حلهــا بطریقــة مبتكــرة لــم یــسبق . وأوضــح بعــض القــضایا فیــه
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، بـل كانـت تلـك الحلـول حجـر المـسائل الجبریـةكما اسـتفاد مـن حلـول الخـوارزمي فـي كثیـر مـن . إلیها
األساس، فقد نهج منهج الخوارزمي في حل المعـادالت الجبریـة ذات الدرجـة الثانیـة وأدخـل تحـسینات 

الكمیـات  وقـسمة ضـرب طریقـة كما أنه طور ،قاط الغامضةعلى طریقة الحل مع اإلیضاح لبعض الن
ــــــــة ــــــــو كامــــــــل ویعــــــــد،الجبری ــــــــع  أب ــــــــذي تب ــــــــي العــــــــصر ال ً واحــــــــدا مــــــــن أعظــــــــم علمــــــــاء الحــــــــساب ف

والـــذي ) الجبـــر والمقابلــة(ولـــه عــدة كتـــب فــي الریاضـــیات والفلــك منهـــا كتــاب  ،)٤٩(الخــوارزمي عــصر
ومن دراســة كتــاب أبــي كامــل فــي الجبــر توصــل العلمــاء ،اســتفاد فیــه مــن كتــاب الخــوارزمي وآراؤه فیهــا

ً الى االعتقاد بأن أبا كامـل كـان عملـه متممـا لعمـل الخـوارزمي وكـان أثـره واضـحا فـیمن أتـى الغربیون ً
بعــد الســیما العمرانــي، ویعــد كتــاب أبــو كامــل فــي علــم الجبــر والمقابلــة مــن الكتــب المعروفــة لعلمــاء 

ولوه فقــد تــدا) العاشــر والحــادي عــشر المیالدیــین/الرابــع والخــامس الهجــریین(الریاضــیات فــي القــرنین 
تالمیـذ تخرجـوا وذكر القفطي أن البـي كامـل  ،)٥٠(واستفادوا منه واعتمدوا علیه في دراساتهم الریاضیة

 ومنهم العمراني مما أكده ابن الندیم الن العمرانـي شـرح كتـاب أبـو كامـل )٥١( وساروا على نهجهبعلمه
 وممـا یبـین وجــود )٥٢()شـرح كتـاب الجبـر والمقابلــة(ولخـصه وبـین مـا أشــكل فیـه مـن مفـردات وعنوانــه 

 ،صــلة بــین أبــي كامــل والعمرانــي أن كلیهمــا لــدیهما نفــس االهتمامــات العلمیــة فــي الریاضــیات والفلــك
ً فــضال عــن وجــود أربعــة ســنوات تفــصل بــین ســني وفاتهمــا فــأبو ،وحتــى علــى مــستوى الكتــاب المتقــدم

من الكتـاب األخیـر فـي عـدة  وأشار بروكلمان الى وجود نسخ ،كامل توفي قبل العمراني بأربع سنوات
 وعلــى هــذا األســاس ،مكتبـات بتركیــا علــى الــرغم مــن عــدم تحدیــده لهــذه المكتبــات وأرقــام نــسخ الكتــاب

  .)٥٣(نصل الى أننا نمتلك على األقل نسخة مخطوطة وصلتنا من كتاب العمراني في علم الجبر
كتــاب (طــي مــن بعــده فهــو أمــا الكتــاب الثــاني للعمرانــي حــسب إشــارة ابــن النــدیم ومــا نقلــه القف  

ًممــا یعــد تــصحیفا عنــد النقــل ) االختبــارات( بإســم )٥٥( والــذي ورد خطــأ عنــد  البغــدادي)٥٤()االختیــارات
، وبدایــة ال یتعــین لنــا فحــوى )٥٦(أو مــن األخطــاء الطباعیــة التــي وقــع فیهــا بعــض الكتــاب المعاصــرین

فـي االختیـارات  كـان للعمرانـي كتـاب الكتاب وما یقصد به مما یدفع الباحث الى طرح تساؤل وهـو إن
  عن أي شيء یتكلم؟

وبعد بحث طویل عثر الباحث على إشارة فیها إضافة صغیرة على عنوان الكتاب أوردها 
أي - أعانتنا على فهم طبیعة الكتاب إذ ذكر أنه وصل إلینا من تصانیفه،ابن طاووس مما أنفرد به

هو في علم الفلك والدلیل على ذلك أن علم الموالید  و)٥٧()كتاب الموالید واالختیارات(-للعمراني
یقصد به االستدالل على حوادث حیاة المولود بما یقع علیه تأثیره من وجوه البروج في وقت 

ً واالختیارات ینتفع بهذه الكلمة حیث یختارون للتعلیم على اإلنسان برجا والبروج على )٥٨(الوالدة
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 واستخدام النحوس في االختیارات ،ًبرجا على صورة المؤذيصور الناس ویختارون لدفع المؤذیات 
، ومن خالل ربط داللتي المفردتین )٥٩(في المواضع التي تلیق بها لحفظ المولود ودفع األذى عنه

المكونتین لعنوان الكتاب نصل الى أن كتاب الموالید واالختیارات للعمراني یتعلق بطوالع الموالید 
 وهناك ، طفل من البروج مما یرتبط بتاریخ والدته والوقایة ودرء العین عنهمن األطفال وبیان ما لكل

مخطوطة فصلت في هذا الباب ایضا وهي مقالة البي العباس أحمد بن یوسف الشهیر بابن 
 ومن الواضح أن كتاب العمراني المتقدم كان ،)٦٠()مقالة في طوالع النجوم(وعنوانها !) ؟:ت(الكماد

علي بن  ،)٦١(مما ورد لدى ابن طاووس) م١٣/هـ٧(ى النصف الثاني من القرن ال یزال متداوال حت
الذي ترجم فیه لمشاهیر العلماء  )فرج المهموم في تاریخ علماء النجوم (في كتابه موسى بن جعفر 

 وعلى الرغم من عدم وصول هذا الكتاب ،)م١٢٦٥/هـ٦٦٤(وم والذي توفي في سنة في علم النج
  .ًإلینا إال انه كان له تأثیرا على ما أتى بعده من مصنفات في هذا الباب

وفي إشارة أخرى لما بعد الكتابین المتقدمین للعمراني ذكر ابن الندیم عبارة تلت ذكر كتابیه 
 لكنه لم یذكر لنا أسماء هذه الكتب وموضوعاتها وأغراضها )٦٢())عدة كتب في النجوم((وهي أن له 

 ومما ال شك فیه أن انجازات هذا العالم في علم الفلك كانت كبیرة أسهمت في تطوره ،في الفلك
وازدهاره في حینها ویمكن استقراء ذلك من الذخیرة العلمیة لهذا العالم والمكانة المرموقة التي كان 

  .)٦٣(هیتمتع بها في زمان
 القفطــي أووهنــاك رســالة للعمرانــي لــم یــأت أي ذكــر لهــا لــدى المــؤلفین األقــدمین كــابن النــدیم 

ِ رســالة فــي علــم الفلــك لــم نهتــد لعنــوان لهــا وان كــل مــا نعلمــه مــن خبرهــا أنــه تــم أنهــاوجــل مــا نعلمــه 
 لي أفالطــون التیفــوعــن طریــق)bus HorarumDe electia(تحــت عنــوان ترجمتهــا الــى الالتینیــة 

 :  Platoبالالتینیـةو  تیبورتینـوسأفالطـون أو )٦٤()م١١٣٤-١١٣٣(وكـان قـد ترجمهـا بـین سـنتي 

Tiburtinus)تمــت )٦٦(ة وهكــذا نــرى أن احـد أعمــال العمرانــيولعـل مــن ضــمنها الرسـالة المتقدمــ ،)٦٥ 
   .بعد نحو مئة وثمانیة وسبعین سنة من وفاته

َِعرفَ عن العمراني بأن له تلمیذا واحدا هو ابـو الـصقر القبیـصي ً ً  عبـد العزیـز عثمـان بـن )٦٧(ُ
 والمولود في الموصل، ومن غلمانه النجباء والمقربین منـه لكونهمـا مـن ذات)م٩٩٠/هـ٣٨٠:ت(علي 

 لــذلك ،ًلبطلیمـوس مطلعــا علـى محتـواه )المجـسطي(ً وقـد بـرع فــي علـم الفلـك مــستوعبا لكتـاب ،المدینـة
كــــــان الطلبــــــة یقــــــصدونه لقــــــراءة هــــــذا الكتــــــاب علیــــــه فــــــي الموصــــــل وكــــــان ذلــــــك فــــــي حــــــدود ســــــنة 

وأحـــد غلمانــه أبـــو الـــصقر : (( قــال،كمـــا ذكــر ذلـــك ابــن النـــدیم نتیجـــة لمــشاهدته لـــه) م٩٨٠/هـــ٣٧١(
ـــــــي زماننـــــــا القبیـــــــصي وی ـــــــه المجـــــــسطي ف ، قـــــــد صـــــــنف القبیـــــــصي والمعـــــــروف )٦٨( ))٣٧١قـــــــرأ علی
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المـدخل (مخطوطـة :  عدة تصانیف فـي الفلـك والنجـوم والریاضـیات منهـا ،في الالتینیة) ألكابیتیوس(ب
وهـي دراسـة تتنـاول أحكـام النجـوم أو التنجـیم ) الى علم النجـوم أو المـدخل الـى صـناعة أحكـام النجـوم

وهـــو یحتـــوي علـــى اثنـــین وعـــشرین )المـــسائل واالختیـــارات(مواقـــع الكواكـــب والنجـــوم وباالعتمـــاد علـــى 
كتــاب نقــض رســائل عیــسى بــن علــي فــي إبطــال (و ،)٦٩(مــسألة تعــین بهــا المــشتغلین بهــذه الــصناعة

 فـي نـسخة مخطوطـة مكتبـة أیـا صـوفیا بإسـطنبول ذات الـرقم –ثالث رسائل قصیرة (و) أحكام النجوم
 ،)٧٠()رســــالة فــــي األبعــــاد واألجــــرام(و) أنــــواع األعــــداد وطرائــــف األعمــــالرســــالة فــــي(وهــــي ) ٤٨٣٢

فـصل قـصیر عـن آثـار النجـوم علـى المـرض والــصحة ( و)٧١()رسـالة القبیـصي حـول مبـادئ النجـوم(و
وهي في علم الفلك أیـضا، ویبـدو لنـا مـن خـالل العنـاوین ) أو بیتروس دي توري –لبیتروس توریلوس 

) المــسائل واالختیــارات( الســیما فــي كتــابي ،ســتاذه العمرانــي فــي علــم الفلــكالمتقدمــة تــأثر القبیــصي بإ
..) االختیــــارات(والتــــي تــــشابه فــــي مــــضامینها كتــــاب ...) نقــــض رســــائل عیــــسى بــــن علــــي (وكتــــاب
ً وقد صنف القبیصي كتبا علمیة صارت مصادر زمانـه ومقـصد العلمـاء مـن الموصـل ومـن ،للعمراني

مـــن أســـتاذه العمرانـــي فـــي علـــم الهندســـة ًال عـــن مـــا أخـــذه القبیـــصي ، فـــض)٧٢(أنحــاء العـــالم اإلســـالمي
  .)٧٣(االقلیدیة

ًوفي خضم الحدیث عن خزانة العمراني لم تكن الموصل أقل حظا من سائر حواضر 
 وقد انفردت )٧٥(، فأمتلك خزانة كتب)٧٤(المشرق في مكتباتها وخزائن كتبها وفي معاهدها العلمیة

ن ما كان یملكه العمراني هو مكتبة ولیست خزانة كتب وقد جمع فیها إحدى الدراسات المعاصرة بأ
ًعددا كبیرا من الكتب ، ومن المستغرب أنه لم تأت إشارة لخزانة العمراني ولم نجد لها ذكرا في )٧٦(ً

 كوركیس عواد وتبریره بأنه تناول الخزائن المشهورة في العراق غیر منطقي ألنه ذكر وتكلم )٧٧(بحث
وصلیة أخرى غیر خزانة العمراني تلك هي خزانة ابو القاسم جعفر بن محمد بن عن خزائن م

ًا لماذا لم یذكر  ویبقى السؤال قائم،وهو معاصر للعمراني )م٩٣٤/هـ٣٢٣:ت(حمدان الموصلي 
  !؟خزانة العمراني

) الفهرست(إن الخبر الوحید عن هذه الخزانة نقله لنا ابن الندیم في موضع آخر من كتابه 
 إلقلیدس) أصول الهندسة( ضمن حدیثه وكالمه عن كتاب،یر كالمه عن ترجمة العمرانيمن غ

ِهو إقلیدس بن نوقطرس بن برنیقس الصوري المظهر للهندسة (( :قال )قبل المیالد ٢٨٣:ت( ُ
قال ابن . )٧٨())أصول الهندسة(وهو من الفالسفة الریاضیین وأشتهر بتألیفه لكتاب ..المبرز فیها

ونقله إسحاق بن حنین وأصلحه ثابت بن قره الحراني ((... كالمه عن الكتاب المتقدمالندیم ضمن 
ونقل ابو عثمان الدمشقي منه مقاالت رأیت منها العاشرة بالموصل في خزانة علي بن أحمد 
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 والموجود ٣٧١العمراني وأحد غلمانه أبو الصقر القبیصي ویقرأ علیه المجسطي في زماننا 
ل النص المتقدم نجد أن ابن الندیم قد أغفل ذكر خزانة العمراني ولسبب  من خال،)٧٩())تسعة

 وان جل ما ذكره في هذا النص جاء لإلشارة الى احد كتب إقلیدس ولم یكن )٨٠(مجهول ال نعلمه
القصد منه الحدیث عن الخزانة؛ لكننا مع هذا نستطیع أن نستشف حجم وأهمیة هذه الخزانة بالعودة 

ًني عند ابن الندیم من ثم القفطي الذي وصفه بأنه كان فاضال جماعا للكتب الى ترجمة العمرا ً
، وجماع للكتب )٨١(یقصده الناس لالستفادة منه ومنها یأتي الطلبة من البالد النازحة للقراءة علیه

ً، وهذا یبین لنا أنه كان مشهورا لقصد الناس له من المواضع البعیدة لتقرأ )٨٢(أي كثیر الجمع لها
 قد جعله من أقدم ، كما أنه من خالل جمعه لهذه األعداد الكبیرة من الكتب في خزانته،)٨٣(یهعل

العلماء العرب والمسلمین الذین أنشئوا خزانات متخصصة بالمصادر والمراجع العلمیة 
 كما أنه أسس ما یمكن أن نسمیه واحدة من أقدم خزائن الكتب الفردیة والمتخصصة ،)٨٤(والطبیعیة

وقد ... وانه جمع خزانة كتب ضخمة تضم أنفس الكتب العلمیة في وقته ،ات العلوم الطبیعیةبمصنف
َخلد أعظم الببلوغرافیین وهو ابن الندیم في كتابه  زیارته لهذه الخزانة العلمیة الموصلیة  )الفهرست(ََّ

  .)٨٥(ًالمهمة جدا
لعمراني من خالل زیارته ونالحظ من خالل النص ایضا أن ابن الندیم أكد صلته الثقافیة با

إلقلیدس في خزانة ) أصول الهندسة( لخزانة األخیر بقوله أنه رأى المقالة العاشرة من كتاب
ًفضال عن العنایة الشخصیة البن الندیم في الكشف عن مكنونات خزانة العمراني من  العمراني،

ًالكتب،ولكون العمراني یعد رجال جماعا للكتب فكان مقصدا لطلبة ال ً علم من كافة األصقاع ً
على وجه الخصوص في هذه الخزانة  وتركیزه في البحث عن المؤلفات الطبیعیة والبلدان،
  .)٨٦(العامرة

ویشیر الجلبي بجملة مالحظات على هذه الخزانة منها أن العمراني قد یكون أحد أـقدم 
میة،والبد أنها كانت العلماء العرب المسلمین الذین انشئوا خزانات كتب متخصصة بالمصادر العل

ًخزانة عامرة إذ وصفه مترجموه بأنه كان جماعة للكتب،وأنه كان مقصدا للطالب من البالد البعیدة 
ًوتعد زیارة ابن الندیم لهذه الخزانة تأكیدا على أن هذه ، )٨٧(للدراسة علیه واألخذ من مكتبته الخاصة

 العمراني وكانت تحت إشراف تلمیذه ابو الخزانة ال زالت عامرة بالكتب والتدریس حتى بعد وفاة
زیادة على تقصي ابن الندیم على  .الصقر القبیصي الذي كان یقرأ كتاب المجسطي لبطلیموس

الجزء المفقود من كتاب إقلیدس المتقدم والذي یمثل المقالة العاشرة المترجمة للعربیة من أصل 
  .)٨٨(المقاالت التسعة التي كانت معروفة لدیه
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حالة منفردة ألحد ) م٩٥٥/هـ٣٤٤:ت(علي بن احمد العمراني الموصلي مثلت  شخصیة   

العلماء الذین تضلعوا بدراسة وجمع الكتب في العلوم الطبیعیة من خالل تنوع اهتماماته العلمیة في 
ًهر جلیا من الجمع بین علم الحساب والجبر والهندسة والفلك مع إلمام بشيء من األدب والذي ظ

خالل عناوین مؤلفاته التي حاول البحث تحلیل مضامینها وتتبع أصولها وحتى مصائرها فعلى 
الرغم من أن البعض من موسوعات عناوین الكتب تؤكد ضیاعها ؛ إال أننا من خالل البحث وجدنا 

هذه أحدها وفسرنا تتمة عنوان لكتاب آخر لم یكن واضح المضمون وكشفنا عن آخر لم تذكره 
الكتب في علوم الجبر والهندسة والفلك وبینا قیمة خزانة كتبه التي اهتمت في العلوم الطبیعیة والتي 
ًكانت الوحیدة في مدینة الموصل مقصدا وموئال ومنهال لطالب العلم والباحثین عن الكتب  ً ً

ال تتعدى أسطر وترجماتها ومنهم ابن الندیم الذي ترجم للعمراني وجاء بإشارة عابرة لخزانته في 
ُربعة والتي بنیت علیها هذه الدراسة في البحث والتحلیل والنقد كاشفین عن هذه الشخصیة األ

الموصلیة التي لم تحظ بنصیبها من الدراسة والوقوف على جزئیات صغیرة في نصین مهمین وردا 
  .في كتاب الفهرست علها تسهم في إلقاء الضوء على مثل هذه الشخصیات الفذة 

 
یوســـف جـــرجیس .د.م.عمـــر أحمـــد ســـعید و أ. د.م.إذا كـــان البـــد مـــن كلمـــة شـــكر فیوجههـــا الباحـــث الـــى أ* 

ًالطـوني والراحــل األسـتاذ بــسام الجلبـي، فــضال عـن مكتبــة مركـز دراســات الموصـل لمــا قـدموه مــن مـادة مهمــة 
  .م معلومات أفادت البحثًسواءا كانت من كتب أم أطاریح وبحوث علمیة أم عن طریق مقابالت شخصیة أ

أبــي الفــرج محمــد بــن یعقــوب إســحاق المعــروف بــابن الندیم،الفهرست،ضــبطه وشــرحه وعلــق علیــه وقــدم  )١ (
 .٤٤٩،ص)٢٠٠٢،بیروت،دار الكتب العلمیة،٢ط(أحمد شمس الدین،:یوسف علي الطویل،وضع فهرسه:له
بیروت،دار (موي،معجم البلدان،شهاب الدین أبي عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الح: ًانظر مثال  )٢(

 .١٥٦،ص٥،مج)١٩٩٣صادر،

 .١٥٦،ص٥یاقوت الحموي،معجم البلدان، مج )٣(

حــول تــصحیح لقــب المعرانــي وصــوابه العمرانــي، ینظــر النــشرات األخــرى المحققــة مــن كتــاب الفهرســت  )٤(
 Muḥammad ibn Isḥāq Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist , Mit :البـن النــدیم وهــي 

Anmerkungen Herausgegeeben , Von : Gustav Flügel , Nach Dessen Tode 
Besorgt : Johannes Roediger  und August Mueller , Zwei Bande , Mit 
Unterstützung Der Deutschen Morgeni Gesellschaft , (Leipzig , Verlag Von F. C. 

W.Vogel , 1871),p.283أخبـار العلمــاء المــصنفین مـن القــدماء والمحــدثین ابــن الندیم،الفهرسـت فــي  ؛
خانـــــه بانـــــك پاچ: طهران،نـــــشر(رضـــــا تجـــــدد بــــن علـــــي بـــــن زیـــــن الــــدین المازنـــــدراني،:وأســــماء كتبهم،تحقیـــــق

ــــــــار ٣٤١،ص)١٩٧١بازركــــــــانى، ــــــــي أســــــــماء المــــــــؤلفین وآث ــــــــة العــــــــارفین ف ؛إســــــــماعیل باشــــــــا البغدادي،هدی
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)٨٥( 

 

ــــة وكالــــة المعــــارف الج(المــــصنفین، ــــة،اســــتانبول،طبع بعنای ــــة بمطبعتهــــا البهی ــــد ٦٧٩،ص١،ج)١٩٥١لیل ؛ عب
ــــــــــسلمان،الموصل فــــــــــي العهــــــــــدین الراشــــــــــدي واألمــــــــــوي، الموصل،منــــــــــشورات مكتبــــــــــة (المــــــــــاجود احمــــــــــد ال

ـــــــي،األعالم،١٥٠،ص)١٩٨٥بـــــــسام، ـــــــدین الزركل ـــــــم للمالیین،ینـــــــایر٤ط(؛خیـــــــر ال كـــــــانون /،بیـــــــروت،دار العل
 .٢٥٣،ص٤،ج)١٩٧٩الثاني

  Leipzig,p.283 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤١،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٥(

جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،علق علیه ووضع 
؛عبد الحافظ عبد محمد ١٧٩،ص)٢٠٠٥،بیروت،دار الكتب العلمیة،١ط(إبراهیم شمس الدین،:حواشیه

كلیة العلوم /،مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة )لجبرعلم ا(الكبیسي،إسهامات العلماء العرب في 
  .١٨٤،ص٢٠١٧كانون االول٣١، ٥٢جامعة بغداد،العدد/اإلسالمیة

؛ كوركیس عواد،خزائن الكتب القدیمة في العراق منذ أقدم ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٦(
  .٣٢٠،ص)١٩٨٦،بیروت،دار الرائد العربي،٢ط(هـ،١٠٠٠العصور حتى سنة 

دراسـة اسـتقرائیة عـن العالقـة -محمد نزار الدباغ،رحلة ابن الندیم الى الموصل من خالل كتاب الفهرسـت )٧(
ـــواردین الیهـــا والمـــستوطنین فیها،مجلـــة آداب  ـــدیم وعلمـــاء عـــصره مـــن أهـــل الموصـــل وال ـــن الن ـــین اب ـــة ب الثقافی

 .٣٧٨،ص٢٠٠٦ثالث،أ،عدد خاص بمؤتمر كلیة اآلداب العلمي ال-٤٤جامعة الموصل،العدد /الرافدین

مهــا ســـعید حمیـــد الخفاف،الحیـــاة العلمیـــة فـــي الموصـــل منـــذ الفـــتح اإلســـالمي حتـــى نهایـــة القـــرن الثالـــث  )٨(
 .١٦٢،ص٢٠٠٩جامعة الموصل،/الهجري،أطروحة دكتوراه غیر منشورة،كلیة اآلداب

 .١٦٢الخفاف،الحیاة العلمیة في الموصل،ص )٩(

 ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )١٠(

القاهرة،الـــــدار الفنیـــــة للنـــــشر (حـــــسن باشـــــا،األلقاب اإلســـــالمیة فـــــي التـــــاریخ والوثـــــائق واآلثـــــار،: ینظـــــر) ١١(
محمـد :، أسـاس البالغـة، تحقیـقمحمـود بـن عمـر الزمخـشري جـار اهللا أبـو القاسـم ؛٣٦٤،ص)١٩٨٩والتوزیع،

ــــــــــسود،  فــــــــــي)شــــــــــیخوخة(؛ مــــــــــادة٥٢٩،ص١،ج)١٩٩٨بیــــــــــروت،دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة،(باســــــــــل عیــــــــــون ال
  Ageing( Articlecom.wikipedia.en.www(, in :)الموسوعة الحرة(ویكابیدیا

بسام إدریس الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ألقي البحث في  )١٢(
جامعة الموصل لیومي األربعاء /كلیة اآلدابالمؤتمر العلمي السنوي السادس ل:مؤتمر االستشراق المعنون

:  ، وبیانات هذا البحث منقولة عن الموقع االلكتروني١٢،ص٢٠٠٩/نیسان/٣٠- ٢٩والخمیس الموافق 
أغا بزرك الطهراني،طبقات أعالم ؛com.news-wna.www )وكالة األنباء الوطنیة العراقیة(-)ونا(

،بیروت،دار إحیاء التراث ١ط(،)نوابع الرواة في رابعة المئات(عة،ضمن الجزء األول المسمىالشی
    .١٧٢،ص١،ج)هـ١٤٣٠العربي،
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ـــــــك عنـــــــد العرب،تحقیـــــــق وتقـــــــدیم)١٣( ،بغـــــــداد،بیت ١ط(ســـــــالم اآللوســـــــي،:عبـــــــاس العزاوي،تـــــــاریخ علـــــــم الفل
والفلك،تقــــــــدیم ؛قــــــــدري حــــــــافظ طوقــــــــان،تراث العــــــــرب العلمــــــــي فــــــــي الریاضــــــــیات ٨٢،ص)٢٠٠٤الحكمــــــــة،
 .٢٢٢،ص)٢٠١٨ الصحافة العربیة،-نشر–الجیزة،وكالة (مدحت رمضان:ومراجعة

رضي الدین أبو القاسم بن سعد الدین أبي إبراهیم موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن محمـد بـن الطـاووس  )١٤(
هـــــــــ ببغــــــــداد الــــــــشهیر بالــــــــسید رضــــــــي الــــــــدین ابــــــــن طــــــــاووس،فرج المهمــــــــوم فــــــــي تــــــــاریخ علــــــــم ٦٤٤:ت

 .١٢٧،ص)هـ١٣٦٨محمد كاظم الكتبي،شوال :الناشرم،.د(النجوم،

 .١٤٣٣٣،ص١٠،مج)ت،اه، دگطهران،مؤسسة انتشارات وجاب دانش(علي أكبر دهخذا،لغة نامه،)١٥(

بیروت،مكتبــة المثنــى ودار إحیــاء (،-تــراجم مــصنفي الكتــب العربیــة-عمــر رضــا كحالــة،معجم المــؤلفین)١٦(
  .٢٢،ص٧،ج)ت.التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع،د

بیــــروت،دار (عبـــد الـــرحمن بــــن أبـــي بكــــر جـــالل الــــدین الـــسیوطي،لب األلبــــاب فـــي تحریــــر األنـــساب، )١٧(
 .١٨٢،ص١،ج)باب العین والنون(،)ت.صادر،د

عبــد :أبــي ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منــصور التمیمــي المعــروف بالــسمعاني،كتاب األنــساب،تحقیق)١٨(
،حیـــدر آبــاد الــدكن بالهنــد،طبع بمطــابع وزارة المعــارف والـــشؤون ١ط(الــرحمن بــن المعلمــي الیمــاني وآخــرون،

 .٣٦٨،ص٩،ج)١٩٧٧مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة،-الثقافیة

ـــة اإلســـالمیة،)١٩( نـــشر المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي،دار الـــسالم (ســـعید إســـماعیل علي،أصـــول التربی
  ٢٤٨،ص)٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزیع،

ـــــشعار الموصـــــلي یوســـــف جـــــ )٢٠( ـــــن ال ـــــد الجمـــــان الب ـــــي قالئ ـــــدان الموصـــــل وتراجمهـــــا ف رجیس الطوني،بل
ـــــــة-م١٢٥٦/هــــــــ٦٥٤:ت جامعـــــــة -مركـــــــز دراســـــــات الموصـــــــل/،مجلـــــــة دراســـــــات موصـــــــلیة-دراســـــــة تحلیلی

؛رســــالة شخــــصیة للباحــــث مــــن الــــدكتور یوســــف ١٥، ١١-١٠،ص٢٠١٣،كــــانون الثــــاني ٣٩الموصــــل،العدد
 .مساء ٨:٤٠لساعة،ا٢٠١٩/شباط/٢٨جرجیس الطوني بتاریخ 

ابـــــــو المجـــــــد الموصـــــــلي المعـــــــروف بـــــــابن بـــــــاطیش،التمییز .. إســـــــماعیل بـــــــن هبـــــــة اهللا بـــــــن ســـــــعید  )٢١(
  .١٣٥-١٣٤،ص)١٩٨٣القاهرة،الدار العربیة،(عبد الحفیظ منصور،:الفصل،تحقیق

هـذا هــ،قالئد الجمـان فـي فرائـد شـعراء ٦٥٤:كمال الـدین أبـو البركـات المبـارك بـن الـشعار الموصـلي ت )٢٢(
، )٧٣٠(، ترجمـــــة )٢٠٠٥، بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ١ط(كامـــــل ســـــلمان الجبـــــوري : الزمـــــان، تحقیـــــق

 .٣٣٩،ص٦،ج٥مج

 .٢٧٦،ص١،ج١،مج)١٠٣(ابن الشعار الموصلي،قالئد الجمان،ترجمة )٢٣(

ــــــــــــــــــــــــــــشرة الندیم،الفهرست ابــــــــــــــــــــــــــــن؛ ٤٩٨ابــــــــــــــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نــــــــــــــــــــــــــــشرة بیــــــــــــــــــــــــــــروت،ص )٢٤( ،ن
  Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠طهران،ص

  ؛٣٤١،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٢٥(
Ibn al-Nadīm, kitab Al- Fihrist,Leipzig,p.283 
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)٨٧( 

 

 ٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٢٦(

 ١٧٩أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص:ینظر )٢٧(

 .١٤٣٣٣،ص١٠دهخذا،لغة نامه، مج )٢٨(

محمد عبد الهادي أبو ریده، أعد : اإلسالمیة في القرن الرابع الهجري، تعریب آدم متز، الحضارة  )٢٩(
  ١٩، ص١، ج)١٩٤٧،بیروت، دار الكتاب العربي، ٥ط (رفعت البدراوي، : فهارسه 

ســمر بنــت عبــداهللا األحمــدي،المؤرخون فــي القــرن الرابــع الهجــري مــن خــالل كتــاب ســیر أعــالم النــبالء  )٣٠(
كلیـة الـشریعة /اجستیر في التاریخ اإلسالمي،قسم الدراسـات العلیـا التاریخیـة والحـضاریةلإلمام الذهبي،رسالة م

  . ٥٣-٥١،٤٥-٣٩،ص٢٠٠٩جامعة أم القرى،/والدراسات اإلسالمیة
كلیة /یوسف كاظم جغیل الشمري،قیام الدولة البویهیة،محاضرة الكترونیة مرفوعة لطلبة قسم التاریخ )٣١(

ًمساءا على موقع شبكة جامعة بابل ٢:٢٥،الساعة ٤/٦/٢٠١١امعة بابل بتاریخ ج/التربیة للعلوم اإلنسانیة
  iq.edu.uobabylon.www :الرقمي  

 ٥٣- ٥١،٤٥- ٣٩ ص،األحمدي،المؤرخون في القرن الرابع الهجري )٣٢(

ــــــــوم العقلیــــــــة-دریــــــــد عبــــــــد القــــــــادر نــــــــوري، )٣٣( ة الموصــــــــل الحــــــــضاریة،لمجموعة موســــــــوع: ،فــــــــي -العل
؛رشــاد بــن عبــاس ٢٠٠،ص٣،ج)١٩٨٢جامعــة الموصــل،/،الموصــل،دار الكتــب للطباعــة والنــشر١ط(مــؤلفین،

مكـة المكرمة،جامعـة (م،١٠٥٥-٩٤٥/هــ٤٤٧-٣٣٤معتوق،الحیاة العلمیة في العراق خـالل العـصر البـویهي 
؛طیــب صـــالح عـــالوي خـــضر ٣٧٥،ص)١٩٩٧ٕمعهـــد البحـــوث العلمیــة واحیـــاء التـــراث اإلســـالمي،،/أم القــرى

ــــــة ــــــسلطة البویهی ــــــي ظــــــل ال ــــــي العــــــراق والمــــــشرق اإلســــــالمي ف ــــــة ف ــــــة والفكری -٣٣٤الجبوري،الحیــــــاة العلمی
قـــسم /كلیـــة التربیـــة/دراســـة تحلیلیـــة نقدیة،أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة،جامعة تكریـــت١٠٥٥-٩٤٥/هــــ٤٤٧

بغـداد،مركز البحـوث (نیـة فـي الموصـل،؛قصي حسین آل فرج،تراجم قراء القـراءات القرآ٩٢،ص٢٠٠٩التاریخ،
  .٢٢،ص)٢٠١١دیوان الوقف السني،-والدراسات اإلسالمیة

 ٢٢٢طوقان،تراث العرب العلمي،ص )٣٤(

؛ الخفاف،الحیـــــاة العلمیــــة فـــــي ٣٧٥معتوق،الحیــــاة العلمیـــــة فــــي العـــــراق خــــالل العـــــصر البــــویهي،ص )٣٥(
 .٢٢،ص٧؛ كحالة،معجم المؤلفین،ج١٦٢الموصل،ص

بغداد،مطبعة (؛ خیر الدین طلفاح،العلوم عند العرب،١٧٩أخبار العلماء بأخبار الحكماء،صالقفطي، )٣٦(
 .١٥٣،ص٢،ج)١٩٧١اإلرشاد،

َعلــم األعــداد مفــرده علــم العــدد وهــو العلــم الــذي یتنــاول معرفــة خــواص األعــداد مــن حیــث التــألیف أمــا  )٣٧( َ
  . ١٦١موصل،صالخفاف،الحیاة العلمیة في ال: ینظر.على التوالي أو بالتضعیف



  م دراسة في مؤلفاته٩٥٥/هـ٣٤٤: العمراني الموصلي تعلي بن احمد

   
  

) ٨٨( 

 

ــــــــــــــــــــــــــــشرة الندیم،الفهرست ابــــــــــــــــــــــــــــن؛ ٤٩٨ابــــــــــــــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نــــــــــــــــــــــــــــشرة بیــــــــــــــــــــــــــــروت،ص )٣٨( ،ن
؛ العزاوي،تـاریخ علـم الفلـك  Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm , kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠طهـران،ص

 .٨٢عند العرب،ص

 .١٦١الخفاف،الحیاة العلمیة في الموصل،ص )٣٩(

 .٢٠٠،ص٣ة الموصل الحضاریة،لمجموعة مؤلفین،جموسوع: ،في -العلوم العقلیة- نوري، )٤٠(

ـــــــــــــــــــاریخ الموصـــــــــــــــــــل، )٤١( ،بغـــــــــــــــــــداد،مطبوعات المجمـــــــــــــــــــع العلمـــــــــــــــــــي ١ط(ســـــــــــــــــــعید الـــــــــــــــــــدیوه جي،ت
 .٢١٦،ص١،ج)١٩٨٢العراقي،

إذ (؛المظــاهر الحــضاریة فــي العهــد البــویهي،٢٢آل فرج،تــراجم قــراء القــراءات القرآنیــة فــي الموصــل،ص )٤٢(
  :لریاضیة في الدولة البویهیة،مقال مرفوع على الموقع االلكتروني تطرق في قسم منه على تطور العلوم ا

iq.edu.qu.mod.resource.view.www 
 .١٢الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٤٣(

 ؛ Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm, kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠،نـشرة طهـران،صالندیم،الفهرست ابن )٤٤(
  .١٢٧اووس،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،صابن ط

هـــــ،مجلة أبحــــاث كلیــــة التربیــــة ٤محمــــد نــــزار الدباغ،وصــــف لخــــزائن كتــــب أدبــــاء الموصــــل فــــي القــــرن )٤٥(
ـــون /األساســـیة ـــدولي األول  المعن ـــع ال ـــسنوي الراب الجهـــود (بجامعـــة الموصـــل،عدد خـــاص بأبحـــاث المـــؤتمر ال

 .٢٤٨،ص٢٠١١/آذار٣١-٣٠للفترة من)األدبیة واللغویة في الموصل عبر العصور
  ؛Leipzig,p.282 Ibn al-Nadīm, kitab Al-Fihrist,؛٣٤٠،نشرة طهران،صالندیم،الفهرست ابن)٤٦(

 .٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص
؛ وأبـــو كامـــل هــــو شـــجاع بـــن أســــلم بـــن محمـــد المــــصري ٤٩٩ابـــن الندیم،الفهرست،نـــشرة بیــــروت،ص )٤٧(

سـالمي بعـد محمـد بـن موسـى الخـوارزمي شـهرة فـي علـم الجبـر، إذ ینـسب ابـن النـدیم الحاسب هو أول عالم إ
وغیرهــا، ولـــم یبــق مـــن هــذه الكتـــب ) كتــاب الخطـــأین(و)كتــاب الجمـــع والتفریــق(كًلــه كتبــا منهـــا فــي الریاضـــة 

أحمــد ســلیم :ینظــر.العربیــة شــيء ولكــن ثمــة مخطوطــات فــي الالتینیــة یــرجح أنهــا ترجمــات لــبعض هــذه الكتــب
طرائـــــــــــف الحـــــــــــساب ألبـــــــــــي كامـــــــــــل شـــــــــــجاع بـــــــــــن أســـــــــــلم،مجلة معهـــــــــــد المخطوطـــــــــــات :ان،بحثســـــــــــعید

؛ومــن هــذه الترجمــات المتعلقــة بكتــب أبــي كامــل والتــي ٢٩١،ص١٩٦٣)أیــار(،مــایو١،ج٩العربیــة،القاهرة،مج
نــسخة مخطوطــة فـي باللغــة العربیــة فـي بــاریس ولیــدن،وأخرى بالالتینیــة  )الطرائــف فـي الحــساب(كتــاب:وصـلتنا

ٕبالعربیـــة فـــي تركیـــا وایران،وقطعـــة منـــه بالالتینیـــة فـــي باریس،وقـــد تـــرجم )كتـــاب الجبـــر والمقابلـــة(فـــي بـــاریس،و
ــــزي ــــابین الــــى اللغــــة العبریــــة موردخــــاي فن م فــــي ١٤٧٣ حــــوالي ســــنة (Mordechai Finzi)هــــذین الكت

ات وحـول النـسخ األخـرى مـن مخطوطـ).الوصـایا بـالجبر(أو )الوصـایا بالجـذور(میونخ؛زیادة على كتابه اآلخـر
عبــد الحلــیم النجــار و رمــضان :كــارل بروكلمان،تــاریخ األدب العربي،تحقیــق:وترجمــات كتــب أبــي كامــل ینظــر

الجبــــــر (؛وظهــــــر تحقیــــــق ودراســــــة لكتــــــاب ١٩٣،ص٤،ج)١٩٧٧،مــــــصر،دار المعــــــارف،٥ط(عبــــــد التــــــواب،
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)٨٩( 

 

ـــة جامعـــة حلب،معهـــد التـــراث (ألبـــي كامل،تـــصدى لهـــا الـــدكتور ســـامي شـــلهوب،وهي مـــن منـــشورات)والمقابل
  ).٧رقم-مصادر ودراسات في تاریخ الریاضیات العربیة(ضمن سلسلة)٢٠٠٤لعلمي العربي،ا
 com.wikipedia.ar.www  -الموسوعة الحرة-في ویكابیدیا) محمد بن موسى الخوارزمي(مادة )٤٨(
 com.wiwkipedia.ar.www-وعة الحرةالموس-في ویكابیدیا)أبو كامل شجاع بن أسلم(مادة  )٤٩(
ــــــة ٢٩٢طرائــــــف الحــــــساب ألبــــــي كامــــــل شــــــجاع بــــــن أســــــلم،ص:ســــــعیدان،بحث )٥٠( ؛ علي،أصــــــول التربی

  .٢٨٤اإلسالمیة،ص
امــل أبــو ك:؛نــدى دخیــل الثمــالي وآخرون،بحــث بعنــوان١٧٩القفطي،أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء،ص )٥١(

ســعدة الخطیــب،ملف بــصیغة .د:المــصري،أنجز تحــت اشــراف PPT علــى الموقــع ٢/٧/٢٠١٨ مرفــوع بتــاریخ 
:جدة،المملكـــــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــسعودیة /االلكترونـــــــــــــــــــــي لجامعـــــــــــــــــــــة الملـــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــز  

http://salkhateeb.kau.edu.sa/Files/0009541/Files/...ppt             
؛ ٦٧٩،ص١؛ البغدادي،هدیـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــارفین،ج٤٩٩ابـــــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نـــــــــــــــــشرة بیـــــــــــــــــروت،ص )٥٢(

  .٢٩٣طرائف الحساب ألبي كامل شجاع بن أسلم،ص:سعیدان،بحث
؛ معتوق،الحیـــــاة العلمیـــــة فـــــي العـــــراق خـــــالل العــــــصر ١٩٣،ص٤بروكلمان،تـــــاریخ األدب العربـــــي،ج )٥٣(

 .٣٧٥البویهي،ص

 .١٧٩؛ القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص٤٩٩ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٥٤(

 .٦٧٩،ص١هدیة العارفین،ج: ینظر )٥٥(
 .٢٢٢طوقان،تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك،ص )٥٦(

 .١٢٧،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،ص:ینظر )٥٧(

)٥٨( Arab league Educational Caltural and Scientific Orgainzation(ALESCO) , 
Mawsūát álâm al-ūlamā wa al-udabā al-Árab wa al-Muslimīn,(edit.1,Beirut, Dār-

al-jil 2004),vol.1,p.148                                                                                
  :ة لبطلیموس،قراءة للكتاب منشورة على الموقع االلكترونيعصام أحمد،عرض كتاب الثمر )٥٩(

com.sudaneseonline://https                                                                                         
،  ٩٣٩اسـبانیا بـرقم /كتبـة دیـر قـصر األسـكولایر فـي مدریـدوهي مخطوطة في علم الفلك من مقتنیات م  )٦٠(

  . ورقة ١٨وتقع في M001596وهي مرفوعة على مكتبة المصطفى االلكترونیة تحت الرقم التسلسلي 
 .١٢٧ابن طاووس،فرج المهموم في تاریخ علم النجوم،ص )٦١(

عـــــــــــــــالم ؛بـــــــــــــــسام إدریــــــــــــــس الجلبي،موســـــــــــــــوعة أ٤٩٩ابــــــــــــــن الندیم،الفهرست،نـــــــــــــــشرة بیــــــــــــــروت،ص )٦٢(
الموصــــــــل،كلیة الحــــــــدباء الجامعة،وحــــــــدة الحــــــــدباء للطباعــــــــة (هاشــــــــم یحیــــــــى المــــــــالح،:الموصــــــــل،مراجعة

؛إســـماعیل فرج،خـــزائن الكتـــب الموصـــلیة فـــي ٢٥٣،ص٤؛ الزركلـــي،األعالم،ج٤٥٢،ص١،ج)٢٠٠٤والنـــشر،
 .٧،ص٣،١٩٤٨،السنة٢٩،ع)الموصل،المطبعة الشرقیة(التاریخ،مجلة الجزیرة
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) ٩٠( 

 

مـــــــــد،الحیاة الفكریـــــــــة فــــــــــي الموصـــــــــل فـــــــــي القــــــــــرنین الرابـــــــــع والخــــــــــامس عبـــــــــد الجبـــــــــار حامــــــــــد أح )٦٣(
ــــــــــــــــاب /الموصــــــــــــــــل،دار الكتــــــــــــــــب للطباعــــــــــــــــة والنــــــــــــــــشر(الهجــــــــــــــــریین، ــــــــــــــــسلة الكت جامعــــــــــــــــة الموصل،سل

 .٣٤٧،ص)٢٠١٣،)٥٤(الجامعي

،بیروت،مؤســــــسة ١ط(ًمحمـــــد مـــــاهر حمادة،رحلــــــة الكتـــــاب العربــــــي الـــــى دیــــــار الغـــــرب فكــــــرا ومـــــادة، )٦٤(
ي،بعض مـــــــــــا نـــــــــــشره أو ترجمــــــــــه المـــــــــــستعربون مـــــــــــن مـــــــــــصنفات ؛ الجلبـــــــــــ٦٤،ص١،ج)١٩٩٢الرســــــــــالة،

Blake , Butterworth.  Charles E:؛وعــن ترجمــة أفالطــون التیفــولي ینظــر١٢الموصــلیین،ص
, Brill(, The Introduction of Arabic philosophy into Europe, Andrée Kessel

11. p,)1994الحرة على الموقع االلكتروني الموسوعة -في ویكابیدیا) مادة أفالطون تیبورتینویس(؛:  
com.wiwkipedia.ar.www  

 عـــشر هـــو ریاضـــي وفلكـــي ومتـــرجم إیطـــالي مـــن القـــرن الثـــاني أفالطـــون التیفـــولي ًوعـــرف أیـــضا بإســـم )٦٥(
ــــــى ســــــنة ١١١٦مــــــن ســــــنة  برشــــــلونة  عــــــاش فــــــي مدینــــــةالمــــــیالدي، م عــــــرف بترجمتــــــه للكتــــــب ١١٣٨م إل

لجلبــي،بعض مــا نـشره أو ترجمــه المــستعربون مــن مــصنفات ا:ینظــر.اللغـة الالتینیــة إلــى العربیــة و العبریــة مـن
 :الموسـوعة الحــرة علـى الموقـع االلكترونـي-فـي ویكابیـدیا) مـادة أفالطـون تیبورتینـویس(؛ ١٢الموصـلیین،ص

com.wiwkipedia.ar.www 
 .١٢ مصنفات الموصلیین،صالجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من )٦٦(

ــــدار  )٦٧( ــــال عنهــــا یــــاقوت الحمــــوي أنهــــا قریــــة تقــــع فــــي شــــرق الموصــــل بینهمــــا مق َنــــسبة الــــى القبیــــصة ق َِ
َمنــسوبة الــى رجــل اســمه قبیــصة) كــم١٢(فرســخین ،معجــم :ینظــر.،وال یعــرف موضــعها الیــوم)بــالفتح ثــم الكــسر(َِ

ــــدان،ج ــــة أ٣٠٨،ص٤البل ــــات بلدانیــــة تاریخی ــــي شــــرق الموصــــل،؛كــــوركیس عواد،تحقیق بغداد،مطبعــــة (ثریــــة ف
 .٤٨،ص)١٩٦١الرابطة،

؛ الجلبـــــي،بعض مـــــا نـــــشره أو ترجمـــــه المـــــستعربون مـــــن ٤٩٩ابـــــن الندیم،الفهرست،نـــــشرة بیـــــروت،ص )٦٨(
؛ وأضــاف یــاقوت الحمــوي أن أبــو الـصقر القبیــصي بــرع فــي الــشعر الــى جانــب ١٣مـصنفات الموصــلیین،ص

َعلـــم الفلـــك ضـــمن حدیثـــه عـــن بلـــدة القبیـــصة كلمـــة یونانیـــة :؛والمجـــسطي٣٠٩،ص٤معجـــم البلـــدان، ج:ینظـــر.َِ
: ینظـــر.معناهــا الترتیـــب ویعــد مـــن أهــم مـــا صـــنفه بطلیمــوس فـــي علــم الفلـــك ویتكـــون مــن ثالثـــة عــشر مقالـــة

 ).٣(،هامش٣٤٧أحمد،الحیاة الفكریة في الموصل،ص
 ،)ة أحكـام النجـومالمـدخل الـى صـناع(َِابو الصقر عبـد العزیـز بـن عثمـان بـن علـي القبیـصي،مخطوطة )٦٩(

-١١٢٠بــزغ نجمــه-یوحنــا االشــبیلي(یوهــانس هیسبالینــسیس والمــسمى :م ١٢ترجمهـا الــى الالتینیــة فــي القــرن 
ص  ،)م١٥١٢البندقیــة،میلكیوري سیــسا،(ونــشرت فــي  ،)Libellus Isagogi cus( تحــت اســم )م١١٥٣
بعــض مــا نــشره أو  الجلبـي، ؛ org.wdl.www :والمخطوطــة علــى موقـع المكتبــة الرقمیــة العالمیـة .العنـوان

ــــــــى دیــــــــار ١٣ترجمــــــــه المــــــــستعربون مــــــــن مــــــــصنفات الموصــــــــلیین،ص ــــــــة الكتــــــــاب العربــــــــي ال ؛ حمادة،رحل
 .٢١٨،ص٢الغرب،ج
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)٩١( 

 

 .٣٤٧أحمد،الحیاة الفكریة في الموصل،ص )٧٠(

 القبیــــصي حـــول مبــــادىء رســـالة(َِابـــو الـــصقر عبــــد العزیـــز بـــن عثمــــان بـــن علــــي القبیـــصي،مخطوطة )٧١(
ــــي ســــنة )التنجــــیم ــــة ف ــــى الالتینی ــــسیس:م ١١٤٤،ترجمهــــا ال  Alkabitius( تحت اســــم،یوهــــانس هیسبالین

astronomie iudicarie principia tractatus(،ونشرت في )،ص العنـوان)م١٥٢٣لیون،غیـوم هویـو ،. 
 org.wdl.www :والمخطوطة على موقع المكتبة الرقمیة العالمیة

 .١٣الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٧٢(

؛وعلـــــم الهندســـــة ١٢الجلبــــي،بعض مـــــا نــــشره أو ترجمـــــه المـــــستعربون مــــن مـــــصنفات الموصــــلیین،ص )٧٣(
 هـــــــي أحـــــــد األنظمـــــــة الریاضـــــــیة التـــــــي وضـــــــعها إقلیـــــــدس فـــــــي Euclidean Geometryاالقلیدیـــــــة 

  :ینظر.،والتي تعتمد على استخدام المسطرة والفرجار إلنشاء األشكال الهندسیة)لعناصرا(كتابه
Sir Thomas Heath ,A History of Greek Mathematics,(New York, Dover 
Publication Inc.2011),P.135  

الفنون لبنان،منشورات وزارة التربیة الوطنیة و(فیلیب دي طرازي،خزائن الكتب في الخافقین، )٧٤(
 .١١٧،ص١،ج)١٩٤٧الجمیلة،طبع في دار الكتب،

احمـد شـوقي بنـین ومـصطفى :ینظـر. فخزانة الكتب هي ما تخزن وتصان به الكتب وتحفظ مـن التلـف  )٧٥(
ـــــــي ،الرباط،المطبعـــــــة والوراقـــــــة ٣ط(،-معجـــــــم كودیكولـــــــوجي-طـــــــوخي،معجم مـــــــصطلحات المخطـــــــوط العرب

تعلیــق علــى نــص -تــب شخــصیة فــي حدیثــة الموصــل؛محمــد نــزار الدباغ،خزانــة ك٢٩٠،ص)٢٠٠٥الوطنیــة،
جامعــــــــة /مركــــــــز دراســــــــات الموصــــــــل/،مجلــــــــة دراســــــــات موصــــــــلیة-مــــــــن كتــــــــاب الفهرســــــــت البــــــــن النــــــــدیم

وكثیـرا مـا كانـت خـزائن الكتـب تتعـرض للعفـن والتلـف بـسبب ؛١٤٣،ص٢٠١٣،تشرین االول٤٢الموصل،العدد
  : وحول درس الكتب والمخطوطات وعفنها وتلفها وینظرسوء الخزن،

Lindley J. Stiles , A Bookcase and Some Old Musty Books , Theory into practice 
, Vol.8 , No.5 , (Dec.1969) , p.322. 

  org.ivsl.www :والبحث في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة على الموقع االلكتروني
َضي دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربیة،إبراهیم علي ألعو )٧٦( ُ ،عمان،إصدار المعهد العالمي ١ط(ُ

 .٨٤، ص)١٩٩٧مكتب األردن،نیسان/للفكر اإلسالمي

مدیریــــة اآلثــــار -بغــــداد(كــــوركیس عــــواد،خزائن كتــــب العــــراق العامــــة فــــي أیــــام العباســــیین،مجلة ســــومر )٧٧(
 .٢١٤،ص٢،١٩٤٩،ع٣،مج)وزارة الثقافة واإلعالم/العامة

،تـــاریخ )م١٢٨٨/هــــ٦٨٧بعــد:ت(؛شـــمس الــدین الـــشهرزوري٤٢٧ابــن الندیم،الفهرست،نـــشرة بیــروت،ص )٧٨(
لیبیا،جمعیـة الـدعوة -،طـرابلس١ط(عبـد الكـریم أبـو شـویرب،:الحكماء أو نزهة األرواح وروضة األفراح، تحقیق

  :؛وعن كتاب أصول الهندسة ینظر٢٦٠،ص)١٩٨٨اإلسالمیة العالمیة،یولیو
Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis,Sive Libroum Omnium mms . quos 
Arabica Al-Auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis Compositos bibliotheca 
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) ٩٢( 

 

Coenobii Escurialensis Complectitur , Miguel Casiri , tonius perez de soto 
imprimebat,(Madrid,1760),vol.1,p.341 

ـــن  )٧٩( طبیـــب عربـــي )  م٩١٠/هــــ٢٩٨: ت( بـــن حنـــینٕواســـحاق؛٤٢٧الندیم،الفهرست،نـــشرة بیـــروت،صاب
 ثابــت بــن؛ و)تــاریخ األطبــاء(مــن مؤلفاتــه كتــاب بالیونانیــة إلــى العربیــة، الكتــب القدیمــةب ِّعــرُ وكــان ی،مــشهور

ــه فــي الفلــك والریاضــیات  مــسلم ٌّعربــي وهــو عــالم) م٩٠١/هـــ٢٨٨:ت ( قــره الحرانــيســنان بــن ــه اشــتهر بعمل ل
ابــن النــدیم،كتاب :ِوحــول هــذین العــالمین ینظــر، )كتــاب فــي اســتخراج المــسائل الهندســیة(مؤلفــات عدیــدة منهــا 

ــــــــــق علیــــــــــه ــــــــــى أصــــــــــوله وعل ــــــــــراث (أیمــــــــــن فــــــــــؤاد ســــــــــید،:الفهرســــــــــت،قابله عل لندن،مؤســــــــــسة الفرقــــــــــان للت
هــو ســعید بــن یعقــوب ):م٩١٤/هـــ٣٠٢:ت( عثمــان الدمــشقيوأبــو ؛٢٢٨، ٣٠٤-٣٠٣،ص)٢٠٠٩اإلســالمي،

ـــــــشهرزوري،تاریخ  :ینظـــــــر حولـــــــه. ًمـــــــن نقلـــــــة كتـــــــب األوائل،وكـــــــان فـــــــصیحا باللغـــــــة العربیـــــــة والیونانیـــــــة  ال
 فــي خزانــة كتــاب مخطــوط(الجلبــي، خــزائن كتــب الموصــل عبــر العــصوربــسام إدریــس  ؛ ٢٩٤،صالحكمــاء

  ).١٣(،ورقة)١٩٩٥المؤلف فرغ منه سنة 
حیــث نجــد أن ابـــن النــدیم قــد أغفـــل ذكــر خزانـــات كتــب أخــرى مـــن غیــر خزانــة العمرانـــي منهــا خزانـــة  )٨٠(

انیـــة فـــي شـــعر الـــسري الرفـــاء ســـاهرة محمـــود الحبیطـــي،مالمح الحـــضارة العمر: ینظـــر.الـــشاعر الـــسري الرفـــاء
 .١٤٣، ص٢٠١١، ٤،ع١١جامعة الموصل،مج/م،مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة٩٧٧/هـ٣٦٢:ت

 .١٧٩؛ القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء،ص٤٢٧ابن الندیم،الفهرست،نشرة بیروت،ص )٨١(

 .١٤١الدباغ،خزانة كتب شخصیة،ص )٨٢(

 .١٢٧خ علم النجوم،صابن طاووس،فرج المهموم في تاری )٨٣(

 .١٢الجلبي،بعض ما نشره أو ترجمه المستعربون من مصنفات الموصلیین،ص )٨٤(

ُبــسام إدریـــس الجلبي،نظـــرات عجلــى علـــى خـــزائن الكتــب الخاصـــة فـــي الموصــل عبـــر العـــصور،مجلة  )٨٥(
 ٣٢،ص٢٠٠٥،شباط١٠جامعة الموصل،ع/موصلیات،مركز دراسات الموصل

 .٣٧٨ الى الموصل،صالدباغ،رحلة ابن الندیم )٨٦(

؛الدباغ،وصـــــــف لخـــــــزائن كتـــــــب أدبـــــــاء الموصـــــــل، ٤٥٢،ص١الجلبي،موســـــــوعة أعـــــــالم الموصـــــــل،ج )٨٧(
  ٢٤٩-٢٤٨ص

 .٤٢٩الدباغ،وصف لخزائن كتب أدباء الموصل، ص )٨٨(
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  تاریخ استالم البحث
 ٢٠١٩/ ٧ / ٣ 

  تاریخ قبول النشر
٢٨/٨/٢٠١٩ 

 
 

 من أهم ًلضرائبي الذي یعد واحداایهدف البحث إلى تسلیط الضوء على نظام االلتزام       
 بدایة ظهور الملتزمین إلى رجع وتالعثمانیة لتعزیز الموارد المالیة، ب التي اتبعتها الدولة األسالی

الدولة العثمانیة إلى التوسع في نظام االلتزام ، والذي دفع )وزعاماتتیمار (أصحاب اإلقطاعیات 
 فق األموال واإلیرادات مع أقل قدر ممكن منع٩٨٠ هي رغبتها الشدیدة في الحصول على تد

 وذلك نتیجة األزمات التي أصابت الدولة العثمانیة من عجز في مواردها المالیة ،النفقات اإلداریة
 معجل لخزینة الدولة ویكون الدفع على شكل أقساط  ٍغلرافقها تضخم نقدي ویقوم الملتزم بدفع مب

ریعة خالل السنة، وأهم ما توصل إلیه البحث أن التشریع الضریبي یرتكز في أسسه إلى الش
اإلسالمیة، فضال على أن  لجوء الدولة إلى هذا النظام كان استجابة للظروف السیاسیة 

  .واالقتصادیة
The Iltizam System in Mosul during the Ottoman Era  

Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman.  
Mosul Studies Center  
Abstract:  
This paper aims at shedding lights on the Iltizam system (Tax farming). It 
was one of the most important ways that pursued by the Ottoman Empire. 
The beginning of the advent of the multazims (tax-farmers) can be traced 
back to the fiefs-owners (Timar and  Za'amāts or chieftainships). The real 
motive behind Ottoman Empire's expansion of the Iltizam system was its 
burning desire to obtain a lot of money and revenue with the least possible 
of administrative expenditures because of many crises that faced the 
Ottoman Empire such as financial deficits that accompanied by inflation. 
Multazims in their turn were paying some amounts in advance to the  state's 
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treasury by instalments during the year. Finally, this paper comes to many 
conclusions, the most important of them is that the tax legislation was 
basing on Muslim sacred law (sharia), and the state forced to adopt the 
Iltizam system because of the political and economic circumstances at the 
time. 

 
هـا الدولـة  مـن أهـم األسـالیب التـي اتبعتً البحث نظام االلتزام الضرائبي الذي یعـد واحـداتناولی    

ولعـل مـن دوافـع ) تیمـار وزعامـت( بدایـة ظهـور الملتـزمین إلـى أصـحاب اإلقطاعیـات رجـعالعثمانیـة وت
الدولــة العثمانیــة إلــى التوســع فــي نظــام االلتــزام هــي رغبتهــا الــشدیدة فــي الحــصول علــى تــدفق األمــوال 

ي أصـــابت الدولــــة واإلیـــرادات مـــع أقــــل قـــدر ممكــــن مـــن النفقــــات اإلداریـــة وذلـــك نتیجــــة األزمـــات التــــ
العثمانیــة مــن عجـــز مــالي رافقهــا تـــضخم نقــدي وكــان دور الملتـــزم بقیامــه بــدفع وتـــسدید مبلــغ معجـــل 
لخزینــة الدولــة ویكــون الــدفع علــى شــكل أقــساط خــالل الــسنة، وقــسم البحــث إلــى العدیــد مــن األقــسام 

االلتــزام قبــل  :ائب أســالیب جبایــة الــضر، واصــطالحا مــن الناحیــة الفقهیــةًةتــضمن تعریــف االلتــزام لغــ
  اإلقطاع :عصر التنظیمات 

 
: لزما ولزما ولزاما ولزمانا الشيء ثبت ودام وبیته لم یفارقه:هو لزم.  

ـــــ اســـــتلزم الـــــشي عـــــده الزمـــــا اقتـــــضاه الـــــالزم، والتـــــزم بمعنـــــى الزمـــــه ، إلزامـــــا الـــــشي أثبتـــــه وأدامهَزمَل
  .)١(منعه العمل أو المال أوجب على نفسهأت:وفالنا

 شــخص لــشخص آخــر، وهــذه العهــدة قــد تلحــق مــن هــده ُهــو تكلیــف وع:أمــا فــي االصــطالح الفقهــي 
ٕالــشخص إمــا بــسبب  فعلــه كتــصرفاته االختیاریــة مــن عقــد أو تعــد علــى مــال، وانمــا بــأمر خــارج عــن 

  .)٢(فعله كفقر قریبة فانه یلزمه اإلنفاق علیه بالشرع
 

الدولة هي صاحبة جمع الضرائب والرسوم المفروضة على جمیع األمالك واألراضي الخاصة      
 لذلك لجأت إلى إتباع ،في الدولة ولم تكن الدولة تمتلك اإلمكانیة دفع رواتب  دائمة لجمیع موظفیها

   .) ٣(أسلوب إقطاع قسم من األراضي الزراعیة  
ـــة العثمانیـــة منـــذ وقـــت مبكـــر:  قطـــاع  اإل-١  بـــدیال  عـــن نظـــام لقـــد ارتـــبط النظـــام اإلقطـــاعي بالدول

 ویعــزى الــسبب فــي ذلــك إلــى رغبــة الدولــة العثمانیــة فــي تــوفیر مــستلزمات العــیش لعــدد مــن ،الجبایــة
 على أن منح المقاطعة لـم یكـن یعنـي تملیـك الـشخص األرض، )٤(مفئات الجند بدال من أن تنفق علیه

مــا تفویـــضه حـــق جبایـــة األعـــشار وســـائر الرســوم والـــضرائب المترتبـــة علیهـــا، بـــشرط أن تبقـــى هـــذه ٕوان
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المقاطعــات تحــت تــصرف مالكیهــا مقابــل دفعهــم  الــضرائب المفروضــة علــیهم إلــى صــاحب المقاطعــة 
 في مقابل ذلك یكـون صـاحب المقاطعـة  دائمـا علـى أهبـة )٥(ٕوارسال قسم منها إلى العاصمة استانبول

 والقیـام بتهیئـة عـدد مـن الخیالـة والفرسـان وتجهیـزهم بنـسبة فـارس واحـد لكـل خمـسة ،عداد للحرباالست
 وذلك من حاصل المقاطعة وعلى ما یبـدو ان أراضـي الموصـل تـم تـسجیلها رسـمیا فـي )٦( أالف أقجة

كانـت  )٧(الفرسـان الـسباهیة(سجالت الدولة وذلك منذ القرن السادس عشر وهي مختلفة اإلیـراد إال ان 
  .)٨( نصف األراضي بأیدیهم

 األقسام المعروفة في النظام اإلقطاعي على الرغم من أن َقسمت األراضي األخرى على    
إال أن األراضي قسمت إلى عدة )٩( ً جماعیاً أو ملكاً دینیاً أو وقفاً خاصاًتلك األراضي لم تكن ملكا

سعها واقطعوا  المساحات الكبیرة للحاشیة أقسام، ویبدو ان السالطین احتفظوا ألنفسهم بأجودها وأو
 )١١( والزعامت)١٠(الخاص(والوزراء والقادة والجند فقسمت األراضي اإلقطاعیة إلى ثالثة أقسام 

ألف ) ١٠٠( وهذه األقسام هي اإلقطاع من درجة خاص، الذي یزید إیراده السنوي عن)١٢(والتیمار
وع الثاني ویسمى زعامت ویعبر عن اإلقطاعیات أقجة، مخصص للسالطین والوزراء واألمراء، والن

ألف أقجة، مخصص لقادة الجیش من ) ١٠٠(ألف و) ٢٠(المتوسطة ویتراوح إیراده السنوي بین
الزعماء والنوع الثالث وهو التیمار، ویشمل االقتطاعات الصغیرة  التي یقل إیرادها السنوي عن 

     .)١٣(ألف اقجة وهو مخصص للسباهیة من الفرسان) ٢٠(
 
مــن اإلقطــاع تمثــل بالجانــب المــدني وكــان یهــدف إلــى  ٍالبــد مــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك نــوع ثــان   

 )١٤ (دهتكوین طبقـة مرتبطـة مـصالحها بالـسلطان مـن حیـث تـصریف أمـور الدولـة ودعـم سـیطرته وتأییـ

القــرنین الـسابع عــشر والثــامن  قــد تعــرض إلـى التــدهور واالنحـالل خــالل  اإلقطـاعيإال ان هـذا النظــام
عــشر، وذلــك حینمــا منحــت تلــك التیمــارات بالرشــوة وأســندت إلــى خدمــة الــوزراء، خالفــا للقــانون وبلــغ 

حینما أصبح في إمكـان نـدماء الـسلطان اغتـصاب القـرى والتیمـارات وتوزیعهـا علـى " الفساد أوج ذروته
ســتبداد اإلقطــاعیین باألراضــي ولــم یلتزمــوا ، بیــد ان نظــام اإلقطــاع لــم یــستمر بــسبب كثــرة ا)١٥(أتبــاعهم

بتقــدیم األمــوال المترتبــة علــیهم وانتقلــت الكثیــر مــن األراضــي  إلــى التملــك  الشخــصي وقــام الــسلطان 
ــــــث ــــــة وتخــــــصیص إیراداتهــــــا  لوقــــــف إلــــــى وقــــــف االقطاعــــــات) م١٨٠٧-١٧٨٩( ســــــلیم الثال  المنحل

م، ولكــــن أصــــحاب تلــــك ١٨٣١ســــنة  النظــــام اإلقطــــاعي رســــمیا إلغــــاءاإلقطاعــــات المنحلــــة أثــــره فــــي 
 وشـراؤها یجریـان مـن أألراضـياإلقطاعیات في العراق ظلوا متمسكین بالوثائق والعقود حیث كـان بیـع 

 )١٦(اعتراضهاغیر علم الحكومة أو 
.   
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اتبعت الدولة العباسیة تطبیق نظام االلتزام  في جبایة  الضرائب إال ان اإلمام أبو :نظام االلتزام 
ویعزى السبب في ذلك )١٨(مه اهللا قام بذم هذه الطریقة ولم یشجع العمل بها لمساوئها رح)١٧( یوسف

إلى أن الملتزمین كانوا یسلكون طرق مختلفة لزیادة ما یأخذونه دون اهتمامهم وتقیدهم  باألسعار 
ًالمثبتة مما  اثر بشكل  سیئ وسلبي  على الفالح أوال وعلى األرض ثم أدى إلى تدهور األوضاع  ٍ

 فقد ذكرت بأنه  لیس هناك نظام ،)١٩ (ًاالقتصادیة ثانیا واستمر الوضع  حتى في العهد العثماني
ثابت یستند  في جبایة الضرائب في الدولة العثمانیة ولكن العادة جرت على إتباع طریقة االلتزام في 

ویمكننا إرجاع بدایة  )٢٠(الجبایة ویبدو ان الملتزمین كانوا من المتنفذین  والزعماء وشیوخ القبائل
وجدوا صعوبة في إدارة اقطاعاتهم ) تیمار وزعامت (ظهور الملتزمین إلى ان أصحاب اإلقطاعیات 

  .)٢١(نهم علذلك  أناطوا هذه المهمة إلى أشخاص یقومون  بهذا العمل نیابة 
ریجي محــل  بــشكل تــدَّ النظــام الــذي حــلهــوعهــد الدولــة  العثمانیــة، ویتــضح ان نظــام االلتــزام فــي     

-١٥٢٠( اتبــع هـــذا النظــام بــشكل ثابــت فـــي عهــد الــسلطان ســلیمان القـــانوني )٢٢(اإلقطــاع العــسكري
  . )٢٣()م١٥٩٥-١٥٧٤( وشهد توسعا ملحوظا في عهد السلطان مراد الثالث) م١٥٦٦

وذلــك لمــا م ١٨٤٠ســنةغــي العمــل بنظــام االلتــزام م ال١٨٣٩)٢٤(بعــد إعــالن خــط مرســوم كولخانــة    
ان نظـام االلتـزام مـن آالت الخـراب، ولـم یجـن منهـا ثمـر  "وقـد ذكـرمآسـي ومظـالم للفالحـین رافقه من 

 المالیـة إلدارة احـد هـانافع في وقت من األوقات وكأنما هي عبارة عن تسلیم مـصالح تلـك الـبالد وأمور
  .)٢٥(..."الناس 
 ان هــذا النظــام بقــى ســاري  وعلــى الــرغم مــن ان الدولــة العثمانیــة قامــت بإلغــاء نظــام االلتــزام إال     

م ومــن ثــم لجــأت الدولــة العثمانیــة  ١٩٠٨ ) ٢٦(المفعــول فــي الموصــل إلــى مــا بعــد االنقــالب العثمــاني
بعــد إلغــاء االلتــزام إلــى إتبــاع  أســلوب األمانــة أي عــن طریــق أمنــاء أو مــوظفین  تعیــنهم بغیــة  جبایــة 

 منـذ القـرن الـسادس ًامنذ نـشأتها وتحدیـدبعض  الضرائب بید ان هذا النظام كان معروفا في الموصل 
 ســـنة م وفـــي ١٨٤٢/ه١٢٥٨ ومـــن ثـــم عـــادت الدولـــة إلـــى إتبـــاع أســـلوب االلتـــزام ســـنة منـــذ )٢٧(رعـــش

 یبــد )٢٨( م  منــع مــوظفي الدولــة وأعــضاء المجــالس المحلیــة مــن التعهــد بــأي التــزام١٨٥٦/ ه ١٢٧٣
م ١٨٧٤/ه١٢٩١م مرة ثانیة فـي عـام  قام بإلغاء هذا النظا)١٨٧٦-١٨٦١(ن السلطان عبد العزیزأ

 /ه١٢٩٣وفـي ســنة . م الدقـة واألمانـة فـي جمـع الـضرائب اإلرهـاق كاهـل المـواطنین فـضال عـن انعـد
 علــى  مــضمونه الــضرائب اخــذ بنظــام التلــزیم وع وجبایــةم إلــى إتبــاع أســلوب األمانــة  فــي جمــ١٨٧٦

  .)٢٩( أساس تلزیم القرى فقط
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م بتكلیــف جهـاز مــن المــوظفین الحكــومیین أطلــق علیــه ١٨٩٣/ه١٣١١عمـدت الدولــة فــي ســنة      
إلــى المــدن ) القریــة(مــن اصــغر وحــدة إداریــة  "لإلشــراف علــى جبایــة الــضرائب تبــدأ  )٣٠(التحــصیلداریة

تكــون مهمتهــا القیــام حــسب مــا جــاء فــي " ویــتم انتخــاب لجنــة مــن مجلــس الــسنجق أو القــضاء.الكبیــرة 
حیــث ورد فـــي التقریـــر  .)٣١(جـــردة ومــن ثـــم تقــدر الـــضریبة علیهـــاالتقریــر بتخمـــین الحاصــل بـــالعین الم

م أنـه  ال یطبــق بـصورة مباشــرة ١٩٠٦/ه١٣٢٤المقـدم مـن قیــادة الجـیش الــسادس الهمـایوني فـي ســنة
وسلیمة وذلك لكون مأموري التخمین كانوا یخـدمون مـصالحهم الشخـصیة وبالمحـصلة یـؤدي هـذا إلـى 

فتــضطر الدولــة إلــى إرســال  .)٣٢(ة غیــر ســلیمة إلــى التمــردجــر العــشائر التــي تكــون محاصــیلها بــصور
مـــه هـــذا وعنـــد قد ))٣٤( عمـــر وهبـــي( وقـــد عمـــل الفریـــق )٣٣(هـــادخمـــاد تمرٍ قـــاس إلحمـــالت عـــسكریة 

  .)٣٥( عند مجیئه إلى الموصل عسكري قاسي األسلوب
 ، فــي عملهــم ان مــن أســالیب الملتــزمین أنهــم كــانوا یــدعون الخــسارة" الــصوفيوأورد أحمــد علــي       

تهم مـن ا الحالـة یقـوم الـوالة بإرسـال قـوهویؤخرون تسدید دفع المبـالغ التـي بـذمتهم إلـى الدولـة، وفـي هـذ
الجــیش إلــى دیــوان الملتــزم فیــرابط أفــراد القــوة فــي داره والملتــزم مجبــر علــى اإلنفــاق علــیهم ویجبــر فــي 

 .مـا باالتفـاق أو المزایـدةإكـان یـتم  )٣٦(النهایة على تـسدید مـا بذمتـه مـن بـدل االلتـزام وجبایـة الـضرائب

منطقــة معینــة ارتفعــت مبــالغ  فــي منافــسة الــشدید بــین الملتــزمین بغیــة الحــصول علــى التــزامللونتیجــة 
وعلــى مــا  )٣٧(كــان  یحــدث بــصورة كیفیــة مــن دون دراســة وخطــة مــسبقةإذ  االلتــزام مــن قبــل الحكومــة،

 الداخلیـة تیندالة وكان تأثیره السلبي واضـحا علـى التجـاریبدو ان نظام االلتزام اتسم بعدم الكفاءة  والع
ــــــشدید علــــــى التجــــــار والمنتجــــــین  ــــــى العــــــبء الــــــضرائبي ال ــــــي ذلــــــك إل ــــــة ونعــــــزي الــــــسبب ف والخارجی

وبالنـــسبة للتجـــار األجانـــب فلـــم یكونـــوا خاضـــعین لهـــذا النظـــام بـــل حمـــتهم المحـــاكم الخاصـــة ،المحلیین
  .)٣٨( بالدول األجنبیة

ظــام االلتــزام أثــارا واضــحة علــى الجــانبیین االقتــصادي واالجتمــاعي مــن نل  ویتــضح لنــا ان     
حیث ظهـور سـلطة األعیـان بـین األهـالي بمظهـر القـوة، فـضال عـن ظهـور األسـر المتنفـذة فـي الریـف 

والـضرائب .بكونها سلطة محلیة تتمتع بالقوة والنفوذ وغـدت تمثـل دور الوسـیط بـین األهـالي والحكومـة 
 العالقـة كـان یـستغل عالقاتـه ذهام وكان الملتزم لـه عالقـات مـع الـسلطة ونتیجـة لهـكانت تعطى بااللتز

 معهــا وذلــك لتالعبــه بمقــدار الــضریبة المفروضــة لألربــاحبهــا مــن خــالل قیامــه بــدفع الرشــوة واقتــسامه 
 عــدم التــسدید والــدفع إلــى تقــدیرات الملتــزمین غیــر دقیقــة ممــا یــضطر الفــالح ت كانــإذعلــى الزراعــة 

 )٣٩(ل الدولة القوة في الجبایةفتستعم
.  

  



  ام في الموصل اواخر العهد العثمانيااللتز
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اظهـــر العثمـــانیون اهتمامـــا خاصـــا بموضـــوع الـــضرائب وجبایتهـــا فـــي المنـــاطق التـــي خـــضعت      

لــسیطرتهم  الن الــضرائب  كانــت المــورد األســاس لخزینــة الدولــة ودلیــل علــى االعتــراف بــسیادة الدولــة 
فقد تفنن الوالة فـي فـرض الـضرائب والرسـوم قبـل عـصر التنظیمـات  وكـان الـسبب ، لذلك )٤٠(العثمانیة

فــي فــرض هــذه الــضرائب الكبیــرة هــو ان الــوالي كــان مــسؤوال علــى النظــام المــالي فــي والیتــه وقــد شــهد 
م صـــدور سلـــسلة مـــن األنظمـــة ١٨٣٩عـــصر التنظیمـــات والـــذي بـــدأ بـــإعالن مرســـوم كولخانـــة عـــام 

تنظـیم اإلیــرادات المالیـة فــي الوالیـات وطـرق جبایــة الـضرائب والتــي كانـت كمــا والقـوانین والتـي تتعلــق ب
 .یأتي 

-١٨٠٨(تعــد مـــن الــضرائب التــي اســـتحدثها الــسلطان محمــود الثـــاني :  )٤١( ضــریبة االحتــساب- ١
ـــــدكاكین وشـــــهریة )٤٢(م١٨٢٥/ه١٢٤١  ســـــنة)م١٨٣٩ ـــــة ال ـــــل یومی  وقـــــد وردت بأســـــماء متنوعـــــة مث

 األشـخاص الـذین یمارسـون البیـع والـشراء فـي المـواد الغذائیـة ورسـم الفـضة الدكاكین وتؤخذ مـن جمیـع
 ویبـدو ان هـذا الرســم لـم یلغـى بــشكل نهـائي فـي العــراق )٤٣(م١٨٣٩/ه١٢٤٥ ســنةوالـذهب ثـم ألغیـت 

 فـــي بعـــض المـــدن العراقیـــة مثـــل الحلـــة وكـــربالء ًمعمـــوال بـــه إال انـــه كـــان ملغیـــا فـــي الموصـــل وكـــان 
تمتــع ویركــو (واســتعیض عنهــا بــضریبة جدیــدة تــسمى بــضریبة التمتــع   )٤٤(وبعــض مــن أقــضیة بغــداد

 مــن %٣أو بــضریبة الــدخل وفرضــت علــى التجــار والحــرفیین  وحــدد مقــدار هــذه الــضریبة بنــسبة )ســي
م  وأصــبحت ١٨٧٩/ه١٢٩٦ ســنة فــي %٤ وازدادت النــسبة إلــى )٤٥(م١٨٦٠/ه١٢٧٧الــدخل ســنة 

م  فرضـت علـى األجانـب العـاملین ١٨٧٩/ه١٢٩٦ ومنذ سـنة)٤٦(%٥م بنسبة ١٨٨٥/ه١٣٠٣سنة 
 أداءها ممـا دفـع  الدولـة العثمانیـة وا باالمتیازات األجنبیة ورفضتمسكوابالدولة العثمانیة لكن معظمهم 

فرضــت بــالعراق فــي  و م بــضرورة اســتیفاء هــذه الـضریبة١٨٨٥/ ه١٣٠٣إلـى إصــدار قــرار فــي سـنة 
وأول مــا طبقــت هــذه الــضریبة علــى والیــة % "٥بنحــو وصــلت قیمتهــا إذ تـسعینات القــرن التاســع عــشر 

ویعـزى الـسبب فـي ذلـك الن رسـم "م ١٩٠٩ه١٣٢٧الموصل ولم تعم على بغـداد والبـصرة حتـى سـنة 
  .)٤٧ ( لم یلغ في هذه المدن باستثناء الموصل االحتساب

 إلـــى ان "١٩١٨-١٨٣٤أحـــوال الموصـــل االقتـــصادیة "ویـــشیر الجـــوادي  فـــي رســـالته الموســـومة     
كانـت تحـوي مئـات األشـیاء ونتیجـة اسـتمراریة هـذه الرسـوم أدى إلـى ان تقـل )المحلیـة(الرسوم الداخلیـة 

ـــه علـــى   الرغبـــة وحـــدث التـــدهور والتـــدني فـــي مجـــالي التجـــارة والـــصناعة یومـــا فیومـــا ویقـــع العـــبء كل
ا ثنـــاء مرورهــــا فـــضال عــــن وجـــود ضـــریبة البــــاج التـــي تفــــرض علـــى الـــسلع والبــــضائع )٤٨(المـــستهلك 

 وقـد م ١٩٠٥/ه١٣٣٣ سـنةوفـي ). الترانـسیت(بالمدینة من غیر بیعهـا فـي األسـواق وتـسمى بـالمرور
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صـدر نظـام خـاص یـشتمل باسـتیفاء الـضریبة علـى قـسمین مقطـوع ونـسبي فـالمقطوع یتـضمن كـل مـن 
المـــد (اتخـــذ محـــال لممارســـة الـــصنعة مثـــل المتعهـــدین واألطبـــاء والمهندســـین أمـــا النـــسبي وهـــو اإلیـــراد

)٤٩( غیر الصافي للمحل الذي یشغله المكلف)خول
.  

 
هي من الضرائب التي فرضتها الشریعة اإلسالمیة وتعد من أهم الضرائب على : ضریبة العشر - ١  

ما تنتجه األرض الزراعیة وهي تختلف باختالف المناطق مابین العشر والنصف ویقوم الملتزمون 
م أصدرت ١٨٣٩/ ه١٢٥٥د إعالن قانون التنظیمات العثمانیة سنة بعهبجبایة األعشار ویبدو أن
 هذا مقتضىم وب١٨٥٦/ه١٢٧٣  سنة ي ف)٥٠( أولها نظام إحالة األعشارةالدولة أنظمة مالیة متعدد

 ربط المتعهدین الكفالء بكفالة مالیة  وكذلك نص القانون على إجراء مزایدة األعشار  توجبالقانون
 حیث تلتزم قرى القضاء قریة  قریة ومن ثم ، ذلك في مجلس القضاء أوالبصورة علنیة على أن یتم

لرغم من أن هذه األعشار على ا و بذلك یتم إجراء المزایدة العلنیة في مجلس الوالیة  وتلتزم السناجق
 إال انه كان في ًمن المحصول للملتزم أو الدولة عینا  أو نقدا%١٠الفالح دفع كانت تخص ان ی

 سنة  منذ )٥١(ةمن أجل تنفیذ المشاریع اإلصالحي%)١٢( أكثر من ذلك فقد بلغت نحو الواقع یدفع
 ومن ثم )٥٢(م ثم زیدت على العشر ربع بالمئة من أجل دفع الغرامة إلى روسیا١٨٧٨/ه١٢٩٥

جل تأسیس مصرف زراعي ونصف بالمئة للمعارف  وفي أمن % ١ و١٨٨٥/ه١٣٠٣زیدت في 
إال أن الموصل كانت  .)٥٣(صف بالمئة باسم التجهیزات العسكریة أیضا نشر على العدادزا ١٨٩٧
  الموصلأراضيخاصة  ان وبل  ّفقط ونعلل السبب في ذلك ان معدل الحاصل  أق%) ١٠(تدفع 
  . كانت 

 عن اآلفات الزراعیة وخطر ً فضال، نتائج الحاصل غیر مؤكدة فتكونتعتمد على ماء المطر    
حداث المتكررة في الدولة كان لها دور مؤثر في عدم االلتزام بفرض ویبدو أن األ  .)٥٤(الحرائق

 ،النسبة المقررة فقد زیدت على العشر ربع المئة بغیة دفع الغرامة إلى روسیا بعد حربها مع الدولة
قرش عن )٤٤٠٠٠٠(م ١٨٩٠/ه١٣٠٨  سنةوقد وصلت إیرادات هذه الضریبة في سنجق الموصل

قرش دون  تحدید ) ٢٥٤٧٣٨٥(عن طریق االلتزام فبلغت قرش )١٨٨٤٣٧٧(طریق األمانة و
  .)٥٥(طریقة جبایتها

  :ضریبة الكودة -٢
وتفـــرض علـــى األغنـــام والجمـــال والحیوانــات مـــن ابـــل وبقـــر وتـــأتي فـــي المرتبـــة .واصــلها زكـــاة الماشـــیة

 فكــان یــدفع ً وتــستوفي هــذه الــضریبة عینــا،الثانیــة بعــد ضــریبة العــشر مــن حیــث األهمیــة فــي الموصــل
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 إلغـاء اسـتیفاءها عملـت علـىوان الدولـة العثمانیـة . على أسـاس عـدد الـروؤس  رأساصاحب كل قطیع
م بنـــسبة خمـــسة قـــروش عـــن كـــل رأس مــــع ١٨٣٩/ه١٢٥٥  ســـنة عینـــا بعـــد صـــدور خـــط كولخانـــة

بارة مباشریه لموظف الجبایة إال أن هذه التجربة أثبتت فشلها ویعزى ذلـك  إلـى  اخـتالف أثمـان )٢٠(
    .)٥٦( ن منطقة وأخرىاألغنام م

  بغــض ،م فــي كافــة مجاالتهــاوتوحیــد الرســإلــى فــي عهــد التنظیمــات ســعت الدولــة العثمانیــة جاهــدة و
إال أن التجربــة ) مباشــر(ین لهــذا الغــرض موظفــون یــدعى الواحــد مــنهم ّالنظــر عــن ثمــن األغنــام، فعــ

ة لــذلك ازدادت الــشكاوي  ن ســعر األغنــام فــي عــدد مــن المنــاطق  كــان منخفــضا فنتیجــألأثبتــت فــشلها 
  .) ٥٧( وتذمر أصحاب المواشي 

إذ كانــت نــسبتها فــي العهــد العثمــاني تــصل حــوالي ،وتعــد هــذه الــضریبة ذات أهمیــة فــي الموصــل    
 كـــان عـــدد إذ ، علـــى القبائـــل الرحالـــةًقـــرش عـــن الـــرأس الواحـــد وهـــذه الـــضریبة تفـــرض عمومـــا) ٩و٥(

ًیرا اعتیادیــادیقــدر تقــ"المواشــي  و ان هــذه العملیــة  لــم تكــن ســهلة للحكومــة بــل تتمیــز بــصعوبتها ، ویبــد"ً
ـــذلك  فقـــد ً وتبعـــا،وذلـــك الن مراقبـــة مواشـــي القبائـــل  الـــسیارة فـــي البادیـــة ال یمكـــن الـــسیطرة علیهـــا.  ل

مـن و.كانـت تقـدر بالعـددو أمـا فـي القـرى والمـدن ،تعاقدت الدولـة مـع شـیوخ العـشائر بـدفع مبـالغ معینـة
تلـك القبائــل وأفرادهـا قــد تعرضــوا البتـزاز الــشیوخ الـساعي وراء تحقیــق  مــصالحهم الجـدیر باإلشــارة ان 

ومنــافعهم الشخــصیة، وان الدولــة لــم تعــد تفــرض الرســوم علــى الحیوانــات التــي تــستعمل فــي الـــشؤون 
وقــد بلغــت   كمــا تفــرض علـى اإلبــل التــي تــستخدم فـي النقــل،،الزراعیـة وذلــك دعمــا وتـشجیعا  للزراعــة

   .     )٥٨(رشق) ١٧٢ر١٧٦ر٢(رسوم على األغنام ما یقارب موارد هذه ال
وهـي مــن الـضرائب الموجــودة قبـل عــصر التنظیمــات :)نافعــة  ویركـو ســي ( الطـرق أعمــالضـریبة -٢

 والبـد مـن اإلشـارة إلـى أن الحـصول ،غیر أنها كانت قد اختلفـت فـي طـرق اسـتیفائها  بـین مـدة وأخـرى
ي البدایة لترمیم الطـرق وصـیانتها وان الدولـة یقـع علـى عاتقهـا على األموال یكون من السكان، ویتم ف

أعمار الطـرق ونتیجـة لعجـز خزینـة الدولـة عـن االسـتمرار فتحـت صـنادیق خاصـة فـي الوالیـات لجمـع 
م یـستوجب مـشاركة  جمیـع الـذكور فـي الریـف تتـراوح أعمـارهم ١٨٦٩ فـصدر قـرار فـي ،هذه الـضریبة

 یومـــا فـــي كـــل خمـــس ٢٠دة  أربعـــة أیـــام فـــي الـــسنة وبمعـــدل ســـنة بالعمـــل مجانـــا مـــ) ٦٠و-١٦(بـــین 
جــواز دفــع بــدل نقــدي قــدره " م فحــواه یــنص علــى ١٨٨٩ســنوات دفعــة واحــدة لیــصدر قــرار آخــر ســنة 

   .)٥٩(ثالثة او اربعة قروش عن كل یوم من أیام العمل
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نظـام هـذه الـضریبة بـدأ بالـصدور فـي یـوم   الـسابع مـن شـهر :"مـسكرات رسـمي "ضریبة المسكرات-٣
عـــن قیمـــة اإلنتـــاج مـــن الخمـــر ویعفـــى مئتـــا أقـــة %١٠م وبلـــغ مقـــدارها ١٨٦١/ه١٢٧٨صـــفر ســـنة  

لالســتهالك الشخــصي  ورســم علــى الخمــارات باســم بیعــه وتعــادل ربــع أجــرة المحــل الــسنویة أي نــسبة 
٦٠(% ٢٥( .  
كانت الدولـة تحتكـر انتـاج  الملـح وبیعـه بموجـب نظـام الملـح )طوز رسمي (ضریبة استهالك الملح-٤

م فرضـت الدولـة العثمانیــة ضـریبة علیهـا بلــغ مقـداره قـرش عــن اسـتهالك كــل ١٨٦٠الـذي صـدر ســنة 
  .)٦١(كیلو غرام من الملح 

م وتكمــن الغایــة مــن إنــشاء المــدارس ١٨٦٩ان نظــام المعــارف صــدر فــي ســنة : ضــریبة المعــارف-٦
وتتم جبایة هذه الضریبة مع نظـام المـسقفات ویبـدو أنـه فـي %٥رواتب المعلمین بقیمة وحمایتها ودفع 

م أضــیف النــصف علــى ضــریبة األعــشار لتمویــل حــصة المعــارف  وكــان لهــذه الــضریبة ١٨٨٥ســنة 
الــدور األســاس  فــي إنــشاء مــدارس ذات ســبعة صــفوف فــي مراكــز الوالیــات فــضال عــن مــدارس ذات  

  .)٦٢(أنحاء الدولة كافةخمسة بمراكز السناجق في 
ضــریبة التمتــع مــن ضــمن التغیــرات المهمــة التــي حــدثت علــى نظــام الــضرائب فــي القــرن التاســع - ٧

أو مـا ) تمتـع ویركـو سـي( عشر إلغاء  ضریبة االحتساب في المدن واالستعاضة عنها بضریبة التمتع
مــن الــدخل فــي % ٣یــسمى ضــریبة  الــدخل وقــد فرضــت علــى التجــار والحــرفیین وقــد حــددت  بنــسبة 

م وبلغــت  نــسبتها إلــى ١٨٧٩/ه١٢٩٦فــي ســنة % ٤م وازدادت  نــسبتها إلــى ١٨٦٠/ه١٢٧٧ســنة 
م فرضـــت هــذا الــضریبة علــى األجانـــب ١٨٧٩/ه١٢٩٦م  ومنــذ ســنة ١٨٨٥/ه١٣٠٣فــي ســنة%٥

 .) ٦٣(العاملین في الدولة العثمانیة 
دائهــا  ممــا ســاعد الدولــة علــى  إصــدار  ّإال أنهــم  اعتــصموا باالمتیــازات األجنبیــة وامتنعــوا عــن أ     

ویبـدو أن أول مـا طبـق  .م أبلغـت الـسفارات األجنبیـة بمقتـضاه  بـضرورة اسـتیفائها١٨٨٥قرار في سـنة 
م ألن رســـم ١٩٠٩/ ه١٣٢٧فـــي والیـــة الموصـــل ولـــم یطبـــق ویعمـــم فـــي بغـــداد والبـــصرة  حتـــى ســـنة 

  .)٦٤(ًاالحتساب كان ملغیا في الموصل ولم یلغى في هذه المدن
م صدر نظـام خـاص  فحـواه یتـضمن اسـتیفاء الـضریبة یقـسم  ١٩٠٥/ه١٣٢٣في عام سنة     

ًعلـــى قـــسمین مقطـــوع ونـــسبي  فـــالمقطوع  یكـــون لمـــن اتخـــذ محـــال لممارســـة الـــصنعة مثـــل المتعهـــدین 
األطباء والمهندسین أما النـسبي فكـان عـن اإلیـراد غیـر الـصافي  المقـرر للمحـل الـذي یـشغله المكلـف 

وقـد وصـلت هـذه الـضریبة سـنة  . منهـا فـي الموصـل غیـر أراضـي الـسلطان وأراضـي الوقـف ولم یعف.
  .  )٦٥ (ًقرشا) ٥٣٧٣٥١(م ١٨٩٢/ه١٣١٠ًقرشا، بینما بلغت سنة  ) ٣٩١٨٦٩(م ١٨٩٠/ه١٨٠٣



  ام في الموصل اواخر العهد العثمانيااللتز

   
  

) ١٠٢( 

 

 كمـــا فرضـــت علـــى العـــاملین األجانـــب فـــي الدولـــة العثمانیـــة،  ولكـــنهم تمـــسكوا باالمتیـــازات  األجنبیـــة  
م أعلمــت الــسفارات األجنبیــة بمقتــضاه  بلــزوم  ١٨٨٥لــة  علــى إصــدار  قــرار فــي ســنة ممــا ســاعد الدو

  .٢٣٧ ص ، المصدر نفسه،عالوي .)٦٦(استیفائها
 

نظــام االلتــزام یجمــع الــضرائب وهــو نظــام طبــق فــي الدولــة العثمانیــة وهــي بــأوج قوتهــا ثــم مــا       
ولعـل مـن أسـباب رفـض هـذا ضعف الدولة وانهیارها لب الرئیسة هذا النظام أحد األسباان أصبح لبث 

وكـــان هـــذا النـــوع مـــن تحـــصیل الـــضرائب یقـــوم علـــى نظـــام النظـــام هـــو التعـــسف فـــي جمـــع الـــضرائب 
 حیـث یقـوم ذلــك ،)المالكـین(ألغنیـاءا الـى أحــد العطـاء مـنح المزایـدة العلنیـة  مـن قبـل الدولـة بعــد مـا ی

مالیــــة لخزینــــة الدولــــة مقابــــل تحــــصیله للــــضرائب مــــن الفالحــــین بــــدفع وتــــسدید مبــــالغ المــــالك الغنــــي 
 اتبـــع تجــار الـــضرائب ووكالؤهــم مــن الجبـــاة سیاســة مجحفـــة بحــق المـــزارعین )٦٧ ( إذ،ویجمعهــا لنفــسه

وكان هدفها تحصیل أكبر قدر من الربح واالبتزاز والرشـاوى التـي ال عالقـة لهـا بحقـوق االلتـزام وذلـك 
قیقــة  بــأحوال المــزارعین  مــن مالزمــتهم  لعملیــات جنــي المحاصــیل، إال الــرغم مــن معــرفتهم  الدعلــى 

 ٕأنهــم  كــانوا  یــشككون  فــي نزاهــة المــزارعین ویتهمــونهم بالكــذب والــسرقة واخفــاء جــزء غیــر قلیــل مــن
  والتهدیـدات معتمـدین فـي ذلـك علـى نفـوذهم، وسـطوتهم، ئم مـن الـشتاًطرقـا  ویكیلون لهـم المحصول 

ممــا دفـع العدیــد مــن المــزارعین  ، بالهیئــات العثمانیــة  الحاكمـة  المدنیــة والعــسكریةوعالقـاتهم  الوطیــدة
  . )٦٨(ًإلى السفر إلى اسطنبول لمقابلة السلطان شخصیا

في ضوء ماتقدم یتضح ما یلي:    
ًان نظــام االلتــزام یعــد ســلبیا وهــو مــن آالت الخــراب لمــا ســببه للفالحــین مــن ماســي و مظــالم ولــم -١

بیـــد جماعـــة مـــن المتنفـــذین  ) المالیــة ( منهـــا ثمـــر نافع،إنمـــا هــي تـــسلیم مـــصالح الـــبالد الـــسیاسیة یجــن
  .واألثریاء ورجال الحكومة 

ّكان للملتزمین طرائق وأسـالیب فـي االلتـزام، إذ كـانوا  یـدعون الخـسارة فـي ممارسـة أعمـالهم مقابـل -٢ َ
ًالقــوة فــي دار الملتــزم ویكـون الملتــزم مجبــرا علــى  فــیالزم أفـراد ،تـأخیر دفــع المبــالغ التـي بــذمتهم للدولــة

  . اإلنفاق علیهم 
إال ) م١٨٣٩/هـــ١٢٥٥(رغم مــن األحــداث التــي عانــت منهــا الدولــة العثمانیــة خــالل ســنة  علــى الــ-٣

( الـذي خلـف والـده محمـود الثـاني) م ١٨٦١/ ه١٢٧٧-م١٨٣٩هــ ١٢٥٥(إن السلطان عبد المجیـد 
ــــأصـــدر الفرمـــان المعـــر) ١٨٣٩-١٨٠٨ فقـــد عمـــل علـــى إلغـــاء نظـــام )  خـــط شـــریف كولخانـــة(وف ب
  .االلتزام 
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یبـاع فـي المـزاد ، ّ إن االلتزام هو جبایة الضرائب في مقاطعة معینة ولمـدة معینـة نیابـة عـن اإلدارة-٤
 ویقــوم الملتــزم الــذي رســا علیــه المــزاد بــسداد قــسم مــن قیمــة االلتــزام، لمــن یتعهــد بــسداد أعلــى مبلــغ 

ًویصبح الملتزم مخـوال بتحـصیل الـضریبة العینیـة ، یم كفیل یكفله عن سداد القسم الباقي ثم تقد، ًمقدما
  .التي تقدر قیمتها الدولة على محصول تلك المقاطعة

كان الملتزم یحتفظ بمردود األرض لنفسه بعد تسدید ما ألتزم به للدولـة ومـا یتعـین علیـه مـن أجـور -٥
ِ للدولة فإنهـا تـضع یـدها علـى أموالـه، فـإن لـم تكـف  یوضـع ونفقات ومن یعجز عن تسدید ما ألتزم به

  .الملتزم في السجن
ًلعـب االلتـزام دورا مهمـا فـي تـراكم رؤوس األمـوال بیـد البرجوازیـة التجاریـة والمـرابین كمـا انـه سـاعد -٦

  .على ازدیاد النهب اإلقطاعي 
 

  .٧٢٠ ص ،)٢٠٠٨ بیروت،( ، دار المشرق،٤٣ ط ،المنجد في اللغة واألعالم )١(
التــزام األراضـي فـي الدولـة العثمانیـة دراسـة شــرعیة "،معـاد محمـد عابـدین وقاسـم محمـد الحمـوري )٢(

م، /د(أكتـــوبر،/ه١٤٤٣، محــرم ٣،ع٢٩ م ،االقتــصاد اإلســالمي:،مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزیـــز ""
  . ٢٦٢،ص )٢٠١٦

 ،د عبـد الـرحیم مـصطفى ترجمـة احمـ،هاملتون جب وبوون هارولد، المجتمـع اإلسـالمي والغـرب )٣(
ـــــــاهرة(،دار المعـــــــارف ـــــــد مـــــــصطفى الجـــــــوادي٦٧،ص  )١٩٧١،الق  أحـــــــوال الموصـــــــل ،؛ غـــــــسان ولی
 ،جامعـــــة الموصـــــل(، كلیـــــة التربیـــــة، رســـــالة ماجـــــستیر،م دراســـــة تاریخیـــــة١٩١٨-١٨٣٤االقتـــــصادیة 

  .٩٥،ص )٢٠٠٦
ــــي العــــصر العثمــــا،عمــــر صــــلیبي )٤( ــــرة ووادي الفــــرات ف ــــي الجزی ــــضاالت ف ي ن معــــالم وأعــــالم ون

  . ٦٩، ص)٢٠٠٠ دمشق،(، ١٩١٨-١٥١٦
ـــة،ســـاطع الحـــصري )٥( ـــة  والدولـــة العثمانی ـــدول العربیـــة، الـــبالد العربی  معهـــد الدراســـات ، جامعـــة ال

ـــــة، ـــــع الـــــرابط                                   ؛٢٣ص ،)١٩٥٧م،/د( العربی ـــــانون،االلتزام، ویكیبـیــــدیا  الموســـــوعة الحـــــرة  علـــــى موق ق
 org.wikipedia.ar://https.   

عملـــة فـــضیة وهـــي وحـــدة النقـــد القیاســـیة فـــي الدولـــة حتـــى النـــصف األول  مـــن القـــرن : األقجـــة )٦(
 وقـد ضـربت األقجـة  فـي عهـد الغـازي ،السابع عشر وتسمى بأقجة عثماني أو عثماني أو األقجـة فقـط

انیین بمثابــة الــدرهم الــذي كــان یــستخدم م واســتخدمت لــدى العثمــ١٣٢٩-١٣٢٨/ه٧٢٩اورخــان ســنة 
 قـراریط أي ربـع ٦وبـوزن ٠و٩٠في البلدان المجـاورة العـراق ومـصر وسـوریا وسـكت فـي البدایـة  بعیـار 

وقــد تعــرض وزن األقجـة إلــى انخفــاض مــستمر مــع ... مـن المثقــال ٢٤علــى ١ باعتبــار القیــراط ،مثقـال
 فقـــد ، األصـــلیة فـــي القـــرن الـــسابع عـــشرالـــزمن بحیـــث أصـــبحت تتـــراوح مـــابین ربـــع أو خمـــس األقجـــة
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للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر ... قیــراط إلــى خمــسة وثلــث قیــراط ثــم خمــسة وربــع ٦انخفــض وزنهــا  مــن 
ـــــــل علـــــــي مـــــــراد ـــــــصادي فـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني الثـــــــاني ،خلی -١٠٤٨تـــــــاریخ العـــــــراق اإلداري واالقت

-٤٣٧، ص )١٩٧٥جامعـــــــة بغـــــــداد،  (،م، رســـــــالة ماجـــــــستیر،كلیة اآلداب١٧٥٠-١٦٣٨/ه١١٦٤
ــــل علــــي مــــراد.٤٣٩ المجلــــد ، الطبعــــة األولى،، موســــوعة الموصــــل الحــــضاریة"النظــــام المــــالي "،؛خلی

  .٥ من هامش ٢٦٤،  ص )١٩٩٢،جامعة الموصل(،الرابع،دار الكتب للطباعة والنشر
 ،هـم الوسـطاء األساسـیون بـین الـسلطان والمـستفیدین وقـوة عـسكریة قبـل ذلـك:الفرسان السباهیة  )٧(

 وكــــان ضــــباط ، العنــــصر اإلقطــــاعي الــــرئیس فــــي بنیــــان الدولــــة االجتمــــاعي واالقتــــصاديوقــــد شــــكلوا
األراضــي والمعــامالت الــسباهیة هــم ممثلــي الحكومــة المركزیــة فــي المقاطعــات  ویــشرفون علــى شــؤون 

ــــصادي للــــشرق األوســــط، زي هرشــــالغ-؛المتعلقــــة بهــــا ــــى التــــاریخ االقت  ترجمــــة مــــصطفى ، مــــدخل إل
احــوال  ، الجـواديغــسان ولیـد مــصطفى ؛١٩-١٨ ص ص ،)١٩٧٣ ،بیـروت(، دار الحقیقــة،الحـسیني

ـــــصادیة  ـــــة١٩١٨-١٨٣٤الموصـــــل االقت ـــــة، رســـــالة ماجـــــستیر،م دراســـــة تاریخی ـــــة التربی جامعـــــة (، كلی
  . ٩٥،ص  )٢٠٠٦،الموصل

  .٩٥ المصدر السابق، ص ،؛ الجوادي١٩-١٨ المصدر السابق، ص ص ،هرشالغ )٨(
-١١٩٢عهــــــد العثمـــــاني فتــــــرة الحكـــــم المحلــــــي عمـــــاد عبــــــد الـــــسالم رؤوف، الموصــــــل فـــــي ال )٩(

  .٢٧٥، ص ١٩٧٥ ،م، مطبعة النجف األشراف١٨٣٤-١٧٢٦ /١٢٤٩/ه١٢٤٩
اقجـــــة ویخـــــصص فـــــي العـــــادة للـــــوالة  ١٠٠و٠٠٠وهـــــو اإلقطـــــاع الـــــذي یتجـــــاوز وارده الـــــسنوي  )١٠(

  .١٧١،ص )١٩٧٥ ،.. تاریخ العراق،والسنجق بكیة وغیرهم من كبار رجال الدولة ؛ مراد
 أقجـــة  وهـــذا النـــوع ٩٩و ٩٩٩ و  ٢٠و٠٠٠الـــذي یتـــراوح وارده الـــسنوي  مـــابین وهـــو اإلقطـــاع  )١١(

مــن اإلقطــاع یخــصص عــادة للزعمــاء والقــادة العــسكریین مثــل االآلي  بــك والــصوباشي  وغیــرهم وقــد 
  .١٧١ص ، المصدر نفسه، مراد؛خصصت لبعض شیوخ العشائر 

ــــراوح واردهــــا بــــین  )١٢( ــــصغیرة  التــــي یت  أقجــــة وهــــو ٣٠٠٠أو ٢٠٠٠التیمــــار وهــــي االقطاعــــات ال
 أ قجة سنویا وتمنح هذه عادة لصغار الجند وغیـرهم مـن صـغار المـوظفین  كالكتبـة وغیـرهم  ١٩و٩٩٩

أي اقطاعات الكتبة وصـغار المـوظفین  ال یمكـن أدراجهـا  ضـمن اإلقطـاع العـسكري إذ ،إال ان األخیرة
باارســال عــدد معــین مــن االتبــاع ان أصــحابها لــم یكتفــوا بأیــة التزامــات عــسكریة ســواء هــم أنفــسهم أو 

 ســــجى قحطــــان محمــــد علــــي، اإلدارة ؛.١٧١ المــــصدر نفــــسه، ص مــــراد،؛.المــــسلحین عنــــد الحاجــــة 
 ،)٢٠٠٢ ،جامعـة الموصــل( ، كلیـة اآلداب، رسـالة ماجـستیر،م١٨٧٩-١٨٣٤العثمانیـة فـي الموصـل 

  .٤١-٣١، ص ص  )١٩٣٣ ،تهران( ،٦ ج ،؛ مادة تیمار، دائرة المعارف اإلسالمیة١٥٠ص
، موســــــــــوعة الموصــــــــــل "النظــــــــــام اإلقطــــــــــاعي فــــــــــي الموصــــــــــل "،عمــــــــــاد احمــــــــــد الجــــــــــواهري )١٣(

  .٢٣٩،ص )١٩٩٢ ،الموصل( ،مجلد الرابع،الطبعة،الحضاریة
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 تاریخ أحكام األراضي في العراق، دار الحریة ، مهدي محمد االزري،خلیل إبراهیم الخالد )١٤(
اضي األمیریة العراقیة في وثائق  األر، ؛عبد العظیم عباس نصار٥٠،ص )١٩٨٠ ،بغداد (،للطباعة
   .٤جامعة الكوفة كلیة التربیة األساسیة، ص ،عثمانیة

  .٩٦ص ،المصدر السابق،؛الجوادي.٢٣٩، ص ... النظام اإلقطاعي ،الجواهري )١٥(
   .٧٢ المصدر السابق، ص ، صلیبي؛١٥١ المصدر السابق، ص ،محمد علي )١٦(
م ونــشأ بهــا تــولى القــضاء ٧٣١/ه١١٣هــو أبــي یوســف بــن  إبــراهیم بــن ســعد ولــد بالكوفــة ســنة )١٧(

 تـوفي فـي ،في بغـداد وهـو أول مـن لقـب بقاضـي القـضاة وكـان فقیهـا حافظـا للحـدیث غلـب علیـه الـرأي
م ؛ شــمس الــدین احمــد  بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان وفیــات األعیــان وأنبــاء ٨٠٠/ ه١٨٢ســنة 

عبــد العزیـز عبــد ة ؛نـسیب٣٩٠-٣٧٨،ص ص )١٩٧١ ،بیــروت(،٦ تحقیـق إحــسان عبـاس ؛ج ،الزمـان
 كلیــــــــة ،،رســــــــالة ماجــــــــستیر١٩٠٨-١٨٧٩فــــــــي الموصــــــــل ، اإلدارة العثمانیــــــــة اهللا  الحــــــــاج عــــــــالوي

  ).٤(من هامش .١٧٢ ص ،)٢٠٠٢،جامعة الموصل(اآلداب،
- ه١٢ تـاریخ الـضرائب العراقیـة مـن صـدر اإلسـالم إلـى أخـر العهـد العثمـاني ،عباس العـزاوي )١٨(

  . ١١٢م ص ١٩١٧/ ه  ١٣٣٥ -م ٦٣٣
  .  ٢٥، المصدر السابق، ص غهرشال )١٩(
-١٧٤٩(، الممالیك في العـراق صـحائف خطیـرة مـن تـاریخ العـراق القریـب،احمد علي الصوفي )٢٠(

  . ٢١٥، ص )١٩٥٢الموصل، (، )١٨٣١
تــاریخ العــراق الحــدیث  مــن نهایــة حكــم داود باشــا إلــى نهایــة ،عبــد العزیــز محمــد نــوار ســلیمان  )٢١(

 المـــصدر ،؛ الجـــوادي١٧، ص   )١٩٦٨القـــاهرة،( ،حكــم مـــدحت باشـــا،دار صـــادر للطباعـــة و النـــشر
  . ١٢١ ص ،السابق

-١٨٣٩/ ه ١٣٣٣ -١٢٥٥ النظـــــــام المـــــــالي العثمــــــاني فـــــــي العـــــــراق ،غــــــانم محمـــــــد علــــــي )٢٢(
عبــد العزیــز ؛٨١ص ،)١٩٨٩ ،جامعــة الموصــل(، كلیــة اآلداب،،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة١٩١٤

  . ١٨٢، ص )١٩٦٩مصر،(،)١٩١٤-١٨٦٤( العثمانیة في والیة سوریا اإلدارةمحمد عوض 
  . ٢٣٩، ص ...؛الجواهري، النظام اإلقطاعي ١٨٢ ص ،المصدر نفسه )٢٣(
الحكــــــم بعــــــد وفــــــاة الــــــسلطان محمــــــود )م١٨٧٦-١٨٦١(تــــــولى الــــــسلطان عبــــــد المجیــــــد األول  )٢٤(

م  وبعــد فتــرة حكــم عبــد المجیــد مــن أخــصب الفتــرات اإلصــالحیة التــي مــرت بهــا الدولــة ١٨٣٩الثــاني
ـــة  حیـــث شـــهد هـــذ،العثمانیـــة ا العهـــد إصـــدار مرســـومین إصـــالحیین مهمـــین عـــرف األول خـــط كولخان

م أي فــي مطلــع عهـد الــسلطان عبــد المجیـد وكــان هــذا الخـط اإلصــالحي  مــن ١٨٣٩وصـدر فــي عـام 
وكانت التنظیمات التي استهلها الخط بمثابـة االعتـراف القـانوني والـسیاسي .صنع مصطفى رشید باشا 
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) ١٠٦( 

 

ـــالمتغیرات البنیویـــة واإلداریـــة  ـــثب ـــي جـــرت فـــي عهـــد الـــسلطان ســـلیم الثال المـــصدر  ،محمـــد علـــي. الت
  .٣٧ ص ،السابق

  .١٥٢ ص السابق، المصدر ؛١١٣ المصدر السابق، ص ،العزاوي )٢٥(
وهــو العــام الــذي حــدث فیــه االنقــالب الدســتوري فــي الدولــة العثمانیــة وكــان :االنقــالب العثمــاني  )٢٦(

تحـــاد والترقـــي ؛جاســـم محمـــد حـــسن  فـــرع لجمعیـــة االتأســـیسهو ،أول تنظـــیم حزبـــي تـــشهده الموصـــل
موســـــوعة الموصـــــل ،"م١٩٠٩-١٨٧٦/ه١٣٢٧- ١٢٩٣الموصـــــل فـــــي العهـــــد الحمیـــــدي " ،العـــــدول

، ص )١٩٩٢،جامعــة الموصــل(،المجلــد الرابــع،دار الكتــب للطباعــة والنــشر، الطبعــة األولى،الحــضاریة
١٠٨.  

  .١٨٦ص  ، النظام المالي"مراد، )٢٧(
  .٢٤٠در السابق، ص المص،عالوي؛١٨٦عوض، المصدر السابق، ص  )٢٨(
  .٢٤٠المصدر نفسه، ص  )٢٩(
ـــذ ســـنة  )٣٠( ـــة العثمانیـــة إلـــى جهـــاز مـــن المـــوظفین الحكـــومیین ١٨٩٣/ه ١٣١١من م عمـــدت الدول

أطلق التحصیلداریة لإلشراف على جمع الضرائب على جمع الضرائب مـن اصـغر وحـدة إداریـة القریـة 
  .٢٤٠ المصدر السابق، ص،إلى المدن الكبیرة ؛ عالوي

، )١٩٧٨بغـداد، (،)١٩٣٢-١٩١٤( تـاریخ مـشكلة األراضـي فـي العـراق ،لجـواهريعماد احمـد ا )٣١(
  .٢٤٠ المصدر السابق، ص ،للمزید من التفاصیل ینظر الحاج عالوي .  ٥٣ص

ــــل علــــي مــــراد وعلــــي شــــاكر علــــي )٣٢( ــــي الوثــــائق العثمانیــــة ،خلی -١٥٢٥ الموصــــل وكركــــوك  ف
  .٢٠٩،ص ١٩٩٥،نسخة خطیة مصورة في مركز دراسات الموصل ١٩١٩

 ، بغــداد،، ترجمــة أكــرم فاضــل)م ١٩١٤-١٨١٤( الحیاة فــي العــراق منــذ قــرن،بییــردي فوصــیل )٣٣(
   .٧٩،ص)١٩٦٨

هو ضابط  نشطا یبلغ من العمـر أربعـین سـنة قـدم إلـى الموصـل قائـدا : الفریق عمر وهبي باشا )٣٤(
م عـــن طریـــق نهـــر دجلـــة مـــزودا بـــصالحیات واســـعة ١٨٩٢للقـــوة اإلصـــالحیة  فـــي بدایـــة شـــهر تمـــوز 

ــالقوة وهــو مفــتش أحــوال بغــداد والبــصرة واســتث نائیة وقــد وصــف بأنــه مــأمور إصــالحات خطــة العــراق ب
 إال انــه وقــف عنــد الموصــل  ویــذكر ان ،والموصــل أرســل بقــصد اإلصــالحات ضــمن الخطــة العراقیــة

أهـالي الموصـل طــالبوا الـسلطات العلیــا  فـي اســتانبول بوضـع حــد للفوضـى  وكــان ذلـك فــي والیـة عبــد 
  .٢٧٥-٢٧٤ ص ص ، المصدر السابق،محمد علي.  القادر

 األصــناف والتنظیمــات المهنیــة فــي الموصــل منــذ القــرن التاســع عــشر حتــى ،نمیــر طــه یاســین )٣٥(
 ،؛عـــــــالوي٨٣، ص  )١٩٩٢ ،جامعــــــة الموصــــــل(، كلیـــــــة اآلداب، أطروحــــــة دكتــــــوراه،م١٩٥٨عــــــام 

  .٢٤١المصدر السابق، ص، 
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  >>  
  

)١٠٧( 

 

ـــي،لبریطـــانيیلي، العـــراق فـــي ســـنوات االنتـــداب افمنتـــشا شـــ. م.أ )٣٦(  ، ترجمـــة هاشـــم صـــالح التكریت
  .٧٣،ص )١٩٧٨ ،الموصل(، مطبعة جامعة الموصل

  .١٣٥ المصدر السابق،  ص ،علي )٣٧(
ـــة التطـــور االقتـــصادي ،محمـــد ســـلمان حـــسن )٣٨(  التطـــور االقتـــصادي فـــي العـــراق التجـــارة الخارجی

ـــــروت(،، المكتبـــــة العـــــصریة للطباعـــــة والنـــــشر١٩٥٨-١٨٦٤  ،؛الجـــــوادي٣٤٢ ص ،١،ج)١٩٦٥ ،بی
  . ١٢٢المصدر السابق، ص 

 الــسلطة و المجتمــع والعمــل  الـــسیاسي مــن تــاریخ الوالیــات العثمانیــة فــي بـــالد ،وجیــه كــوثراني )٣٩(
الحیـاة "،؛ حـسین محمـد القهـواتي٥٤،ص )١٩٨٨ ،بیـروت(، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة،١ ط،الشام

 ،بغــداد( حــضارة العــراق، ،موســوعة"االقتــصادیة فــي القــرن التاســع عــشر حتــى نهایــة العهــد العثمــاني 
  .١٢٣-١٢٢ المصدر السابق،ص ،؛الجوادي١٠٤، ص ١٠ج،) ١٩٨٥

  .٢٥٢،ص"...النظام المالي" مراد، )٤٠(
  . ١٦٤ المصدر السابق، ص ،؛  محمد علي١٩٤ المصدر السابق، ص ،عوض )٤١(
ــــــــــاني )٤٢( ــــــــــسلطان محمــــــــــود الث عــــــــــام )م١٨٣٩-١٨٠٨( مــــــــــن الــــــــــضرائب  التــــــــــي اســــــــــتحدثها ال

مثـــل یومیـــة الـــدكاكین  ورســم المـــاكوالت ورســـم الفـــضة والـــذهب ثـــم م بأســماء متنوعـــة ١٨٢٥/ه١٢٤١
ینظــر .م ١٨٣٩/ه١٢٥٤ ذي العقــدة ١٩م وصــدر نظــام الویركــو التمتــع فــي ١٨٣٩/ه١٢٤٥الغیــت  

ــــوال زیــــادة، تــــاریخ صــــیدا االجتمــــاعي،طــــالل ماجــــد المجــــذوب ــــة ، تقــــدیم الــــدكتور نق  منــــشورات المكتب
  .١١٨، ص )١٩٨٣ ،بیروت(،العصریة

  .٢٣٧مصدر السابق، ص ال،عالوي )٤٣(
  . ١٦٦ المصدر السابق، ص ،محمد علي )٤٤(
  .٢٥٦ ص ،"النظام المالي" مراد، )٤٥(
  . ٣١٣-٣١١، ص ص ١٩٣٦دلیل العراق الرسمي لسنة  )٤٦(
ـــة والحركـــات الثوریـــة فـــي العهـــد العثمـــاني حتـــى قیـــام  )٤٧( ـــا بطـــاطو العـــراق الطبقـــات االجتماعی حن

المــصدر ،؛عالوي٢٧، ص )١٩٩٠بیــروت، (،١عفیــف الــرزاز، ط: ترجمــة ، الكتــاب األول،الجمهوریــة
   .٢٣٧ ص،سابقلا

  .١٣٢الجوادي، المصدر السابق، ص  )٤٨(
  .٢٣٧ المصدر السابق، ص ،عالوي؛١٣٢ ص ،المصدر نفسه )٤٩(
ــــــة متعــــــددة أولهــــــا  فــــــي :  نظــــــام إحالــــــة األعــــــشار  )٥٠( أصــــــدرت الدولــــــة العثمانیــــــة أنظمــــــة مالی

ورة علنیـة علــى ان یـتم ذلــك فــي م  وبموجـب هــذا القـانون إجــراء مزایـدة األعــشار  بــص١٨٥٦/ه١٢٧٣



  ام في الموصل اواخر العهد العثمانيااللتز

   
  

) ١٠٨( 

 

ـــسناجق ســـنجقا  ـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر الحـــاج عـــالوي، المـــصدر ...مجلـــس القـــضاء وتلتـــزم ال ، للمزی
  .٢٣٣،٢٣٧ ص ،السابق

  .٢٣٤؛ عالوي، المصدر السابق، ص ١٦٨-١٦٧ المصدر السابق، ص ،عوض )٥١(
راق وفــي اقتــصاده كانــت األحــداث التــي تعرضــت لهــا الدولــة العثمانیــة تتــرك أثــارا ســیئة فــي العــ )٥٢(

م وضـــعت الـــسلطات ١٨٧٨-١٨٧٧تــنعكس علـــى النـــاس بالـــضرورة فـــالحرب الروســیة العثمانیـــة ســـنة 
كـــــل شـــــي تقریبـــــا فهنـــــاك ص العثمانیـــــة إلـــــى مـــــضاعفة الرســـــوم الجمركیـــــة وفـــــرض الـــــضرائب علـــــى 

  .٢٣٦المصدر السابق، ص  ؛الجوادي١٢٧
  .١٦٨-١٦٧ المصدر السابق، ص ،عوض )٥٣(
، ص )١٩٧١ ،بیــروت(اریخ العــراق القریــب، ترجمــة جعفــر خیــاط، فــصول مــن تــ،كردتــورد بیــل )٥٤(

١٧٢ .  
  . ٢٣٤ المصدر السابق، ص ،عالوي )٥٥(
؛عـالوي، المـصدر ٢٥٦ ص ،.."النظـام المـالي"،؛مـراد١١٢-١١١ المصدر الـسابق، ص ،علي )٥٦(

  . ٢٣٦السابق، ص 
ــــــــاهو دنكــــــــور )٥٧( ــــــــسنة ،الی ــــــــة ل ــــــــل المملكــــــــة العراقی ؛ ٢٣١،ص )١٩٣٦م،/د(،١٩٣٦-١٩٣٥ دلی

  .١٣١ المصدر السابق، ص ،الجوادي
ـــسابق )٥٨( ـــي٩٧ ص ،عـــوض، المـــصدر ال ـــسابق، ص ،، محمـــد عل  ، ؛ الجـــوادي١٦٩ المـــصدر ال

  .١٣١المصدر السابق، ص 
؛ الجــوادي، ١٦٩ المــصدر الــسابق، ص ،؛  محمــد علــي٢٥٧، ص ..."النظــام المــالي  "،مــراد )٥٩(

  .١٣٣المصدر السابق،ص 
؛محمـــد علـــي، ٢٣٩لـــسابق، ص  المـــصدر ا،؛عـــالوي.١٢٦ ص ، المـــصدر الـــسابق،المجـــذوب )٦٠(

  .١٦٩المصدر السابق، ص 
ــــسابق، ص .٢٥٧، ص ...مــــراد، النظــــام المــــالي  )٦١( ــــي، المــــصدر ال  ،عــــالوي؛ ١٦٩؛محمــــد عل

  .٢٣٧ ص ،المصدر السابق
  .٢٣٩ المصدر السابق، ص ،؛عالوي١٢٤ المصدر السابق، ص ،المجذوب )٦٢(
   .١١٨ المصدر السابق، ص،؛ المجذوب ٢٥٦ ص،"النظام المالي"مراد،  )٦٣(
  .٢٣٧ ص،المصدر السابق،؛عالوي٢٧، ص المصدر السابقبطاطو  )٦٤(
  . ٢٣٨ المصدر السابق، ص،عالوي:للمزید ینظر١٧٢عوض، المصدر السابق، ص )٦٥(
  . ٢٣٧المصدر نفسه، ص )٦٦(
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إن النــسق الثقــافي هــو نــشاط إنــساني هدفــه البحــث فــي جــوهر اإلنــسان بتوجهاتــه وتــشكالته 

یــشتغل فیــه التخییــل فــي  ،ً وتوثیقیــاً واقعیــاًاب الروائــي فــي تجلیاتــه النــصیة طابعــایحمــل الخطــكلهــا، و
  . وتمریر قیم محددة إلعادة بناء الوقائع،نسق سردي منسجم یسهم في بناء دالالت خاصة

The cultural context in the novel 
 (Hurricane and Minaret)  Imad Eddin Khalil 

Dr .AIi A.M .Alubaidi 
Mosul Studies Centre 
Abstract 

The cultural context is a human activity whose purpose is to research 
the essence of the human being in all its orientations and formations . The 
narrative discourse in its textual manifestations bears a factual and 
documentary character, in which the imagination works in a harmonious 
narrative format that contributes to the construction of special meanings. 
And pass specific values to rebuild reality. 

 
  :البحث مشكلة
  .النسق الثقافي في روایة اإلعصار والمئذنة فاعلیة تحدید في البحث مشكلة تكمن

  
   .لیات عمل النسق الثقافي في روایة اإلعصار والمئذنةآعن  الكشف إلى البحث یهدف

 
  .خلیل روایة اإلعصار والمئذنة للكاتب عماد الدین  بقراءة البحث تحدد
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  .دور النسق الثقافي في روایة اإلعصار والمئذنة عن الكشف

 
  :التمهید
  .مفهوم النسق والنسق الثقافي الى مدخل -
   .عماد الدین خلیل وتشكالت الهویة الثقافیة -

  .الرصد وعملیة التشكل آلیات :الثقافي النسق: ًأوال
  .الروایة في یةالثقاف األنساق جمالیات: ًثانیا

 
  :ومصادره البحث هوامش
 
  .الثقافي النسق والنسق مفهوم الى مدخل -

َنـسق(مـن الفعـل: النـسق لغـة ً، ینـسق، نـسقا، فهـو)َ ُ ) التنــسیق(ومنـه) منـسوق(والمفعـول) ناسـق(َُ
َنـسق الـشيء، ینـسق: ما كان على نظام واحد من كل شيء؛ فیقـال: التنظیم؛ فالنسق: بمعنى َ نظمـه : هَ

ٌعلى السواء، وكالم نسق متالئم علـى نظـام واحـد، وقـد أطلـق النحویـون علـى حـروف العطـف َ فقـالوا : َ
ًحروف النسق، ألنها إذا عطفت شیئا علیها، جرى مجرى واحدا ًً)١(.  

، فإن مفاهیم النسق قـد تعـددت وتنوعـت معانیـه بحـسب الدارسـین، المفهوم االصطالحيوفي 
َفقــد عــرف ِ جملــة مــن العبــارات المستخلــصة مــن اللغــة الــسلیمة " صــطالح المنطقــي بأنــه وفــق اال علــىُ

نظــام ینطــوي علــى " یطلــق علــى النــسق فــي علــم اللغــة الحــدیث بأنــه كــلو )٢("بطریقــة اللــزوم المنطقــي
ًاستقالل ذاتي یشكل كال موحدا،  سوسـیر بحـسب دي النظـام معنـى أو) البنیـة (لمعنـى مرادفة تأتي أو ُ

 المطلقــة االولیــة لمبــدأ وفقــا المدركــة (الباطنــة العالقــات مــن نــسق "بانهــا-البنیــة اي-بهــا یقــصد ،والتـي
ـــه) األجـــزاء علـــى للكـــل  الداخلیـــة بالوحـــدة یتـــصف نـــسق هـــو حیـــث المحایثـــة، مـــن الخاصـــة قوانینـــه ل

 وعلــى نفــسه، النــسق فـي تغییــر الــى العالقــات فـي تغییــر أي فیــه یفــضي نحـو علــى الــذاتي، واالنتظـام
  ویتجلـى)٣("معنـى علـى داال النـسق معهـا یغـدو داللـة على للعالقات الكلي المجموع معه ینطوي نحو

 لـیس مفهـوم والنـسق الحـدیث والنقـد نثروبولوجیـااأل همـا معـرفیین حقلین نتاج في الثقافي النسق مفهوم
 علـمو نثروبولوجیـااأل مجـال فـي المفهـوم هـذا مـن قریبـة مفـاهیم فـي توصـیفه جرى فقد بالمطلق، ًاجدید

  .الحدیث والنقد االجتماع
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 مفهـوم لتقـاءا مـن تولـد مـصطلح هـو الثقـافي النـسق مفهـوم ان  في ضـوء مـا تقـدمالقول یمكن
 التــي بینهــا فیمــا المتفاعلــة والثقافیــة والدینیــة االجتماعیــة الــنظم یــشمل وهــو الثقافــة مفهــوم مــع النــسق

  .فكري أو كان ابداعي خطاب يأ إنتاجب وثیقة صلة ذات وهي ما، مجتمع في االنسان یكتسبها
ّیعــرف النــسق بحــسب كتــاب دلیــل الناقــد األدبــي بأنــهو األداة اإلجرائیــة المــستخدمة فــي النقــد " ُ

الثقافي والنسق الثقافي هو العناصر المترابطة والمتفاعلة والمتمایزة التـي تخـص المعـارف والمعتقـدات 
خـــرى التـــي یكتـــسبها االنـــسان فـــي مجتمـــع والفنـــون واألخـــالق والقـــانون وكـــل المقدســـات والعـــادات اال

  .)٤()النسق والثقافة( معین، فالنسق هو تركیب لمفهوم
 قـد حظـي باهتمـام النقــاد  أنــهالـى مجـال النقـد األدبـي،) النــسق( إذا مـا انتقلنـا بمـصطلحنجـد و
) يالنـــسق الثقـــاف (بّإذ یعـــد مـــا یـــصطلحون علیـــه . لـــدى المهتمـــین بالنقـــد الثقـــافيالســـیما و. ُالمحـــدثین

ًمفهومـا إجرائیــا مركزیـا فــي هــذا االتجـاه النقــدي، ویقــصد  ً مجموعـة مــن القــیم "لــدیهم ) النـسق الثقــافي (بً
 سـواء أكانـت هـذه القـیم أیدیولوجیـة أم اجتماعیـة )٥("المتواریة خلف النصوص والخطابات والممارسـات

ثقــافي ونحــن نــستقبله هــي وســائل جمالیــة تعتمــد المجــاز وینطــوي تحتهــا نــسق القــیم هــذه و. أم سیاســیة
 إلــى نــسق  الــنص االبــداعيأن یرجــعَّوال بــد  )٦(لتوافقــه الــسردي وتواطئــه مــع نــسق قــدیم منغــرس فینــا

 فالنــسق متــصل بالتــشكل عبــر التــراكم التــاریخي ، وبــین النــسق والــسیاق عالقــة جدلیــة تفاعلیــة،وســیاق
 ،متـصلة بأنـساق قیمیـة وثقافیـة والـسیاقات ،سـیاقاتفـي لمنظومة األفكار والعالمات، والتـشكل یحـدث 

  )٧(.ٕواحالة النص مرتبطة بمكونات ومؤثرات البد للمبدع أن یرجع إلیها
 تهـدف الثقافیـة األنـساق ألن"الثقافیـة  واألنـساق الخطـاب عالقة بین ثمة أن شك فیه  الومما

 الرســالة ووهـ والخطـاب والمـستقبل المرسـل تـوافر مـن بــد ال بعملهـا تقـوم مـا، ولكـي رسـالة إیـصال إلـى
 والنــسق الثقــافي بطبیعــة الحــال لــیس لــه وجــود ثابــت ومــستقل، فهــو یتحقــق ضــمن )٨(".إیــصالها المــراد

ًوجود نصوص اخرى تداعبه أحیانـا، وقـد تـشوشه أحیانـا اخـرى ًُ إال أنهـا ال تفـضي فـي الغالـب سـوى ...ُ
التـــاریخي الـــى د  خطـــاب أدبـــي یفتـــرش المعرفـــي ویـــستن هـــو وخطـــاب الروایـــة)٩(.إال تثبیـــت متزایـــد لـــه

 تبلـــور ثقافیـــة مـــادة وهـــو الثقافیـــة، والممارســـات واالجتمـــاعي والجمـــالي، وهـــو دال وعـــاكس للمعـــارف
 فـــي تتحـــرك ثقافیـــة أنــساق علـــى تحیـــل ٕواحــاالت رمـــوز إلـــى فتحولهــا الـــسائدة والممارســـات التــصورات

  .النص لعصر الثقافي المجال
  .الثقافیة الهویة وتشكالت خلیل الدین عماد -

 ومـؤرخ مفكـر ُمن الكتاب الـذین تتعـدد مـواهبهم اإلبداعیـة، فهـو خلیل الدین الكاتب عمادیعد 
یمتــاز  روایاتــه، نــسیج فــي  كلهــاوقــد اجتمعــت هــذه المواهــب وقــاص ومــسرحي، وروائــي وشــاعر وناقــد
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 الـــشعریة، واللغـــة والفكـــر والخیـــال والفـــن التـــاریخ ویجتمـــع فـــي روایاتـــه والثـــراء، بـــالغنى عالمـــه الروائـــي
 ًفقــد كــان قــادرا الحــوار، طریــق عــن بأصــواتها الشخــصیات ومــشاركة الــراوي العلــیم، صــوت ستخدملیــ

عالمــه الروائــي مادتــه األساســیة مــن واســتمد . الشخــصیات والتحــدث بلــسانها أعمــاق فــي الولــوج علــى
لواسـع إذ اسـتعان بعلمـه الغزیـر ا. التاریخ واتكأ علیه، لینطلق منه الـى عـرض أفكـاره وتـصوراته للحیـاة

 نلمـــحو هـــادف، حـــوار یتخللـــه شـــیق ســـردي بنـــاء و شـــعریة بلغـــة التاریخیـــة الوقـــائع ســـرد علـــى وقدرتـــه
 القــارئ یجــذب بأســلوب للخیــال، والتطویــع والحــوار الــسرد بــین والمــزج اللغویــة، والبراعــة الفنــي اإلبــداع
 البحـث فـي الروائـي یةاسـتمرار تعكـس مجملهـا فـي وروایاته النهایة، بلوغ حتى الروایة بدایة منذ ویشده

 ومعانیهـــا ورمزیتهــا بــالمفردات التالعــب علــى قدرتــه عـــن ًفــضال الواســعة، ثقافتــه تعكــسو والتجریــب،
  .الفكري الهدف إلى لوصولل البعیدة

فـي اآلداب ) اللیـسانس ( حصل علـى البكـالوریوس ) ١٩٤١(من موالید مدینة الموصل وهو 
، والماجــستیر فــي التـــاریخ ١٩٦١جامعــة بغــداد عــام / ةبدرجــة الــشرف مــن قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــ

 ، عـن ١٩٦٥جامعـة بغـداد عـام / اإلسالمي بدرجة جید جدا من معهد الدراسـات العلیـا بكلیـة اآلداب
والـدكتوراه فـي التـاریخ اإلسـالمي بدرجـة الـشرف األولـى مـن ) عمـاد الـدین زنكـي( رسالته الموسومة بـ 

اإلمــارات األرتقیــة ( ، عــن رســالته الموســومة ١٩٦٨هرة عــام كلیــة آداب جامعــة عــین شــمس فــي القــا
   ).في الجزیرة الفراتیة والشام

ًمعیــــدا، فمدرســــا ، ثــــمّ  ١٩٦٨ًعمـــل مــــشرفا علــــى المكتبــــة المركزیــــة لجامعــــة الموصــــل عــــام  ًّ
ًفأستاذا مساعدا، في كلیة آداب جامعة الموصل لألعوام  ًباحثـا علمیـا، ومـدیرا لقـسم و ١٩٧٧-١٩٦٧ً ً ً

ًاث ، ومــدیرا لمكتبــة المتحــف الحــضاري ، فــي المؤســسة العامــة لآلثــار والتــراث ـ المدیریــة العامــة التــر
 حـصل علـى األسـتاذیة عـام ١٩٨٧ - ١٩٧٧آلثار ومتاحف المنطقة الشمالیة في الموصل لألعـوام 

 ، وعمـــل أســـتاذا للتـــاریخ اإلســـالمي ومنـــاهج البحـــث وفلـــسفة التـــاریخ فـــي كلیـــة آداب جامعـــة ١٩٨٩
ـــدین فـــي اربیـــل لألعـــوام صـــال ـــ ١٩٨٧ح ال ، ١٩٩٢تربیـــة جامعـــة الموصـــل ال، ثـــم فـــي كلیـــة ١٩٩٢ـ

٢٠٠٠.  
  .أشرف على عدید من طلبة الماجستیر والدكتوراه في التاریخ اإلسالمي -
 عــــن أعمالــــه عدیــــد مــــن رســــائل الــــدبلوم العــــالي والماجــــستیر والــــدكتوراه فــــي العدیــــد مــــن َتــــبُك -

  .الجامعات العربیة 
 االنكلیزیــــة والفرنـــسیة والتركیــــة الســـیماّمؤلفاتــــه إلـــى عــــدد مـــن اللغــــات و مـــن مجموعــــةترجمـــت  -

  .والفارسیة والكردیة واالندونیسیة 
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 ّنشر عشرات البحوث في العدید من المجالت العلمیة واألكادیمیة والمحكمة  -
ًدراسـة وتنظیــرا ونقـدا وابــداعا( نـشر مئــات المقـاالت والبحــوث الثقافیـة واألعمــال األدبیــة  - ً فیمــا  ) ًٕ

ًیقارب السبعین مجلة وصحیفة عربیة واسالمیة ًٕ. 
 .اقیمت عنه عدید من المؤتمرات والندوات العلمیة داخل العراق وخارجه -
عــن دار ابــن كثیــر، دمــشق )أشــهد أن ال ألــه إال أنــت( ًنــشر مــؤخرا ســیرته الذاتیــة تحــت عنــوان -

٢٠١٩.  
 

 فـي التخییـل فیـه ًوتوثیقیـا، یـشتغل ًواقعیـا ًطابعـا النـصیة تجلیاتـه في الروائي الخطاب ملیح  
  .محددة وقیم دالالت وتمریر خاصة دالالت بناء في یسهم منسجم سردي نسق

ّعن ثورة الموصل التي قام بها عبـد الوهـاب الـشواف ضـد ) اإلعصار والمئذنة(تحدثت روایة 
ً أبـــان حكــم عبــد الكــریم قاســم للعـــراق، وقــد ســجلت الروایــة جانبــا مـــن المــد الــشیوعي وأنــصار الــسالم

: علــى الوقــائع التاریخیــة، یقــول محمــد رشــديباالعتمــاد األحــداث العــسكریة التــي حــدثت إبــان الثــورة، 
انكـــشاف ال : ًیمكــن أن نستــشف مـــن روایــة اإلعـــصار والمئذنــة معنـــى عمیقــا ذا شـــقین، الــشق األول"

 القناعــات اإلیمانیــة المــستقرة فــي ضــمیر هــذه األمــة وضــرورة العــودة مــن جــدوى معاكــسة التقــاطع مــع
رحلـــة االغتـــراب والجحـــود والـــذوبان فیمـــا رضـــي بـــه اآلخـــر لنفـــسه مـــن رؤى أو فـــرض علیـــه، وثانیهـــا 

حتمیـــة تـــولي المتقـــین المتمرســـین المـــستكملین لـــشرائط التمكـــین زمـــام المواجهـــة بـــین حـــراس المـــآذن :
  .)١٠("صیروالقافزین على متن األعا

جــدارین ) اإلعــصار والمئذنــة(تبعهــا عمــاد الــدین خلیــل فــي روایتــهااآللیــة البنائیــة التــي تبنــي 
الــذي یــشككنا بمــصداقیة ) مــا وراء الــسرد التــاریخي(ب كبیــرین، وذلــك ألنهــا اعتمــدت علــى مــا یعــرف 

لـــسمات الحـــدث التـــاریخي، ممـــا یجعلنـــا نـــصطدم بجـــدار مـــدى اهلیـــة هـــذه االحـــداث لعكـــس الثقافـــة وا
ن نـضعها ألخـذنا أتلك الفترة ونصطدم  بجدار قوة الحجـة التـي مـن الممكـن في االجتماعیة المهیمنة 

وجـزء مـن  هذه االحداث التي تبني الروایة على اعتبـار انهـا نـوع مـن تمظهـر الـذات الثقافیـة للكاتـب، 
 المـتحكم فـي الروایـة، اذا  الهویـة فـي رسـم البنـاء الثقـافيتؤدیهما الذي سـ. مضمرات الهویة الثقافیة له

ًكـــان االطـــار واحـــدا وثابتـــا؟ ســـن ، التـــي تبـــدو كأنهـــا )اإلعـــصار والمئذنـــة( دققنـــا فـــي روایـــة إن ذلـــك جدً
  إذالهویـات الفرعیــة،یؤسـس ، واالیـد لــوجي فكـرتحلیـل ضـمني للفعـل الجمــاعي، الـذي یقـود ویــصنع ال

د الـــدین خلیـــل؛ علـــى الطـــرح  روایـــات عمـــا مـــن الحـــال فـــي بعـــضيًان التركیـــز كـــان منـــصبا كمـــا هـــ
ًالهویاتي الذي یمور فیه المجتمع العراقي، وصراع المنظومات الـسیاسیة الـذي یـشكل نـسقا ثقافیـا، لـذا  ّ
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 كمـا .وعـدم انحیـاز الـراوي ألي منهمـا) الـال انتمـاء/ االنتمـاء(اعتمدت الروایة على ثنائیة متقابلة هـي 
ً والتـــسلط، تبعـــا لمركزهـــا الرســـمي والـــواقعي، وتبعـــا معنـــى الـــسلطة) االعـــصار والمئذنـــة(ُوتبـــرز روایـــة  ً

ُبعــدین بوقــد تمثــل ذلــك . لمؤســساتها التــي تفــرض ســلطتها علــى مــن ینتمــون إلیهــا، أو یتعــاملون معهــا
 مـن جزئیـات -البعـد الثقـافي-الـسیاسي والثقـافي، ومـا تنطـوي تحـت مظلتـه : أساسیین في الروایة همـا

  . الثقافیة الخاصة لمجتمع الروایةتفصیلیة تفصح في مجملها عن األنساق
ّوكــان بمقــدور هاشــم عبــد الــسالم، وقــد أشــعل نفوســهم وصــعد بهــا صــوب نقطــة التــوتر " 

القصوى، أن یقودهم في تظاهرة هادرة، وأن یتحدى بهم لـیس انـصار الـسالم فحـسب، بـل الـسلطة 
  )١١(..."نفسها

 الـــــصراع مــــن تـــــتخلص ملــــ التـــــي الخطابــــات مـــــن ًنوعــــا) والمئذنـــــة اإلعــــصار( روایـــــة تمثــــل
 الذي كان في الزمن الروائي، الذي تمثـل بالـصراع بـین تیـارین، التیـار الماركـسي، والـذي یولوجياالید

عبــد الــرحمن داود وابنتــه ( والتیــار االســالمي، الــذي مثلــه) یــونس عتالــه وحنــا جــرجیس( ّمثلــه كــل مــن
 راع بـــین شخـــصیتین همـــاأمــا علـــى مـــستوى الشخـــصیات فقـــد تمثــل الـــص) ســلمى وهاشـــم عبـــد الـــسالم

مثــل اآلخــر الطبقــة الكادحــة، فــي حـین وقــد مثـل األول الطبقــة االرســتقراطیة، ) عاصـم ویــونس عتالــة(
 أنتجتـــه ممـــا أفـــادت أو أن الروایـــة قـــد). عاصـــم( ًا علـــى صـــدیقهیـــًاألمـــر الـــذي جعلـــه یحقـــد حقـــدا طبق

 ًمنتجــا یمثــل الــنص أن ســاسا علــى والــسیاسة، االجتمــاع وعلــم كالتــاریخ االخــرى االجتماعیــة العلــوم
الحوار الذي تم بین هاشم عبـد الـسالم وحنـا بالثقافیة، وذلك  أنساقه مجموع عن فیه البحث  یتم ًثقافیا

  .جرجیس
َإن أنـصار الـسالم إذا أردت الحـق ال یعـدون أن یكونــوا إحـدى واجهـات الحـزب الــشیوعي، "

ًوانك تعرف جیدا كم یتصاعد الغزل هذه األیام بین الشیو عیین وبین عبـد الكـریم قاسـم، وكیـف أنـه ٕ
ًاتخذهم أدوات لتدمیر كل من یقف فـي طریقـه، وال أعتقـد أن مثقفـا جـادا یحتـرم اإلنـسان یمكـن أن  ً

  )١٢("یبرر الطغیان أو یسمح لنفسه بأن یغدو أداة لحمایته
ًمناخـا واقعیــا موصـلیا بامتیــاز) اإلعــصار والمئذنــة( تـشكل روایــة عمـاد الــدین خلیـل ً ً تتخــذ إذ  .ُ

ـــه هـــذا المكـــان مـــن شـــحنات نفـــسیة واجتماعیـــة وثقافیـــة  ًمـــن مدینـــة الموصـــل مكانـــا للحـــدث لمـــا یحمل
بیئـة حـضاریة حاملـة ألنـساق ثقافیـة من ثـم مت في تشكیل الالوعي الجمعي ألبناء المدینة، وتعد هسأ

 وأنـــسنها س العواطـــف واألحاســـیكاتــبخلـــع علیهـــا الا  لــذ،ُوتاریخیــة مـــضمرة تبـــرز مــن طبیعـــة المكـــان
  : ً أیضا وتتحدث كالبشرحسفجعلها ت
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ّوحیـث تمیـل الجـدران المعلقــة بـالمرمر األزرق الجمیـل علـى بعــضها، وكأنهـا تتحـدث الــى "
ّبعــضها، مــضیقة الخنــاق علــى المــارة وحینــذاك كــان ســكان الزقــاق یلجــؤون الــى إســناد جــدرانهم .. ّ

  !!ً على بعض صبابة وهیاماالمتداعیة بأعمدة غلیظة من الخشب، خشیة أن تهوي بعضها
بأفیائهــا الظلیلــة، بنــسائمها الرطبــة، بطرقاتهــا .. ّ جمیلــة هــي محــالت الموصــل القدیمــة

ٌالملتویة غیر المرصوفة، بتكویناتها المعماریـة المتقنـة، بقناطرهـا المعقـودة، بـدورها التـي تعـد آیـة  َ ُ
ّفــي قــدرة البنــاء الموصــلي علــى اعتمــاد المرمــر األزرق واللعــب بــ حیــث .. ه والتفــنن علــى واجهتــهّ

ّالزخــارف المتقنــة، والنوافــذ الــصماء، واألعمــدة االســطوانیة، والتــشكیالت الجمالیــة التــي تــستهوي 
  )١٣(.."العیون وتستجیب ألشواقها

ولعـل اختیــار الكاتــب لشخـصیات ذات كثافــة نفــسیة واجتماعیـة تقــف بالــضد مـن الواقــع الــذي 
ً، وشخـــصیات قـــد منحـــت نمطـــا ثقافیـــا ذ)عبـــد الـــسالمهاشـــم ( بشخـــصیةتتمثـــل یـــسوده التـــسلط   بنیـــة اً
لــم یــستطع إیجــاد إذ ) عاصــم(  القــدرة علــى صــناعة واقــع حقیقــي، كمــا فــي شخــصیةامحــددة أفقــدتهم

إنه شـخص متـردد عـاجز عـن اتخـاذ قـرار حاسـم حلول عملیة لتحقیق العدالة واالنتصار على الذات، 
  .هافي ظل الموت المجاني الذي حدث فی ة الموصلفي الحدث الهائل الذي سحق مدین

فها هو اآلن یقف على الخط الزمني والمكاني الفاصل بین أن یكون معهم وبـین أن یظـل "
وكـان یكـافح .... جـذبًكان یحس أنه یقـف تمامـا عنـد نقطـة انعـدام الـوزن بـین الـشد وال.. ًمتفرجا

  )١٤(."لكي یتشبث بما یرجح میله صوب هذا الموقف أو ذاك، فما وجده بسهولة
) ســلمى( بشخـصیةتتمثــل الشخــصیة البطلـة / وقـد أبــرزت الروایـة نظــرة واضـحة تخــص المـرأة

ت الــدور األســاس فــي ســیر األحــداث، وشــكلت الــرابط الــسردي داخــل العمــل الروائــي، فمنحتــه أدالتــي 
ًبعدا    .سهم في بناء الفضاء الداللي للنصأًتخییلیا ُ
 

 :وظالل المحلیة/ المكان - ١

ً من األمكنة الخاصة بمدینة الموصل وأعطتهـا بعـدا روحیـاًارصدت الروایة عدید وظـف إذ . ً
ًالكاتـــب المكـــان بوصـــفه بنیـــة جمالیـــة تحمـــل نـــسقا ثقافیـــا لمجتمـــع معـــین،  كمـــا أن صـــورة المكـــان فـــي َ

ٕالروایــة ال تــشكل مقطعــا روائیــا منفــصال فــي مــضامینه عــن جــسد الــنص، وانمــا تتعــدد فاعلیــة المقطــع  ً ً ً
المكاني في الروایة حدود الصورة المكانیة وتتجاوزها لتكشف بذلك النـسق الثقـافي للمجتمـع الموصـلي 

 فقـد تـشبعت الروایـة بالوصـف الـدقیق .یـةالذي یمثل المرجع الواقعي االجتمـاعي الـذي تنقـل عنـه الروا
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) ١١٨( 

 

متعـددة ، لــذا قــدم لهــا الكاتــب ) دورات(لعـدد مــن األمكنــة التــي احتوتهـا مدینــة الموصــل، مــن شــوارع و
ًوصفا جمالیا تعدى المكان لیحیلها نسقا جمالیا وثقافیا لمدینة الموصل ً ً ً ً.  

ًوقد قدم الراوي األمكنة المتعددة لمدینة الموصل ومنحها وصفا ً تفـصیلیا بنزعـة تاریخیـة تـؤرخ ّ
  )١٦(: على وفق ما یأتي)١٥(األمكنة وتسعى لتقدیمها

 . بحالنه األسمر وجدرانه المبنیة بالجبس والحجربیت عبد الرحمن المنتصب -

 .شارع الغزالني الرئیس الذي یخترق الموصل من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال -

 .ي یتزعمه العقید عبد الوهاب الشواف قائد الثورةالمعسكر الذي یستقر فیه اللواء الخامس الذ -

 .ُالمستشفى والدور التي حول المعسكر -

 .دورة العمري القریبة من دار عبد الرحمن والد سلمى -

 .دورة باب الجدید -

 .ّشارع الصدیق باتجاه محطة القطار -

 .شارع ذي النورین باتجاه قلب المدینة -

 .الفاروقباب لكش وباب الطوب والجسر القدیم وشارع  -

 .دورة الساعة وانتصاب البرج الذي یعود لكنیسة اآلباء الدومنیكان -

 .ًشارع نینوى الذي یبدأ بالجسر القدیم منتهیا بمنطقة رأس الجادة -

ًرأس الجادة التي كانت منطلقا أبدیا للتظاهرات في العهد الملكي - ً. 

اث فیهـا، وقـد قـدمها ًمنطلقـا لمـا سـیجري مـن أحـد) مدینـة الموصـل(لقد أصبحت األمكنـة فـي 
ًالـراوي لنـا بوصـفها نظامـا مـن العالقـات الوثیقـة فـضال عمـا توصـله مـن االحـساس بمغـزى الحیـاة مــن  ً

ً كونـه مركـزا للحـدث وعنوانـا للشخـصیة  یبـرز سـماتها وانتماءهـا االجتمـاعي، -المكـان-خـالل وظیفتـه ً
ً العمــل الروائــي متــأثرا بهــا ًفــضال عــن تحمیلــه لألفكــار والمــشاعر والحــدس، لــذا یتــداخل مــع عناصــر

   .)١٧(ًومؤثرا فیها

 : زمن الموت/ الزمن -٢

یـــشكل الـــزمن احـــدى الركـــائز األساســـیة للـــنص الروائـــي، ویعـــد وجـــوده فـــي العملیـــة الـــسردیة 
 وتظهـــر تجلیـــات الـــزمن فـــي الروایـــة بأحـــداثها المتناوبـــة بـــین )١٨(ًحتمیـــا، فـــال یتحقـــق الـــسرد مـــن دونـــه

أصــبحت الموصــل فــي حــداث التــي عــصفت بالمدینــة مكــان الحــدث، فقــد ًوفقــا لأل) الــصباح والمــساء(
  .ًتلك الفترة مكانا للقتل والرعب والعنف
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ًكان الوقت مـساء وقبـل دقـائق فحـسب هبطـت تلـك اللحظـات التـي ال تعـرف مدینـة الموصـل      " 
ٕحال وسطا، فهـي إمـا أن تقطـر كآبـة، وامـا أن تـرق وتـرق حتـى یخیـل للمـرء أنـه یتلقـى نف ً حـة مـن ً

ومنذ أسابیع لم یعد أحد یعرف حلم المساء الـسعید، لقـد مالـت الكفـة باالتجـاه اآلخـر، . ریح الجنة
ًفما هي إال الكآبة التي تتكاثف حتى تغدو رمادا ودخانا ً")١٩(.  

ُلقــد كانــت األحــداث التــي تمــر بالموصــل ضــبابیة وبعیــدة عــن الوضــوح  والظهــور، ممــا أدى 
ّیات التــي كانــت بــدورها تتخــبط وال تعــرف مــا الــذي ســیحل بالمدینــة، الــى انعكــاس ذلــك علــى الشخــص

ًومن ثم سینعكس سلبا على ما تحمله تلك الشخصیات من أبعاد ایجابیـة، فجعلهـا تتراخـى أو تتمـاهى 
مع هذه األحـداث، وهـذا مـا نجـده فـي شخـصیة عاصـم التـي كانـت متذبذبـة مـع األحـداث التـي حـدثت 

  .في المدینة
 :هویةبالغة تشكیل ال -٣

للهویـــة الموصـــلیة مـــساحة واســـعة للتعریـــف بهـــا، بالتوصـــیفات التـــي قـــدمها  أعطـــت الروایـــة 
ًمهیمنــــا فـــي الــــنص الروائـــي نــــستطیع ًالـــراوي فــــي مواضـــع عدیــــدة مـــن المــــتن الروائـــي، شــــكلت بعـــدا 

  .بوساطته معرفة تشكل الهویة الموصلیة الخالصة
 عاصــفة دمویــة أصــابت الموصــل، لقــد انــشدت أغلــب أحــداث الروایــة الــى تــاریخ إعــصار أو

شـحنت الروایـة بالعدیــد فقــد  ؛ومـا أنتجتـه ثـورة الــشواف مـن انفكـاك مؤقـت مــن أسـر الحكـم الـدیكتاتوري
 مــا یمیــز الــسرد التــاریخي عــن الــسرد التخییلــي،ممــن المواقــف التــي ینبنــي بهــا المنظــور الروائــي وهــو 

بداعیــة، إذ بهــذه التعلیقــات والتعقیبــات علــى ویمــنح الروایــة ذات العمــق التــاریخي األهمیــة والقیمــة اإل
ال تكون الروایة مجرد وثیقة تخبر بما جرى وتستعید مـا انقـضى مـن ) الراوي العلیم( المسرود من قبل

ٕ، وانما توحي بأن المنارة التي قد بنیت فـي قلـب المدینـة هـي قلبهـا النـابض بالحیـاة، لـذا أخـذت أحداث
ًوأن ارتفــاع المنــارة عالیــا مــا هــو إال دلیــل علــى عــدم انحنــاء المدینــة ) الحــدباء(المدینــة التــسمیة منهــا 

  .للتحدیات كلها التي تواجهها عبر العصور
ًها هي ذي المنارة المتفردة التي بناها یوما نور الدین محمـود، قـاهر الغـزاة الـصلیبیین" ّ ..

ّالموحد والمحرر ّواختار لها مكانا في قلب المدینة، ومد أسبابها ا.. ّ لى الـسماء لكـي تبـرز واضـحة ً
شاهدة على أنـه مـا مـن أحـد یقـدر علـى تغییـر وجـه ....للعیان من أي مكان یلقي منه المرء بصره

  . )٢٠(المدینة األصیل
ًا وحاضــرا ومــستقبال، وســتبقى ثابتــة یالزمن االنتمــاء لهــذه المنــارة ماضــبــوهنــا تعلــن الموصــل  ً َ
  .)٢١(بمبادئها الراسخة كثبات المنارة
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ـــة تـــشكل الهویـــة الموصـــلیة التـــي منحهـــا الـــراوي هـــذا البعـــد الثقـــافي مـــا نجـــده مـــن ومـــن أ مثل
  :توصیفات متعددة للوحدات التي یتكون منها البیت الموصلي

 درجــات ثــالث باتجــاه االیــوان الــذي یتــصدر الحــوش كالعــادة، كــان الــدار رغــم فقــره صــعد"
ّي القـدیم الـذي غـدا جـزءا أصـیال مـن الواضح یتضمن الكثیر من الوحدات المعماریة للبیت الموصل ّ

تراث مدینة یمتد عمرها مئات السنین، االیوان العالي ذو القوس المدبب اللوحة الجبسیة التقلیدیة 
ــي یتعاشــق فیهــا األبــیض واألزرق  ــل ســائر أو حكمــة بالغــة والت ــة كریمــة أو مث التــي تتــصدره بآی

  )٢٢("بتناغم بدیع
ن نبحـــث فـــي الخطـــاب الروائـــي ونحـــاول أن نحمـــل غیـــر المجـــدي أمـــن مـــن المعلـــوم بأنـــه  

ٌ ألن خطابــه رســمي نمطـي یعتمــد علــى أطــر عامــة، لـذا ســندع الــربط المباشــر ؛اسـقاطاته الثقافیــة بــین ٌ
االشـارات التـي سـنجملها فـي ألنساق الثقافیة المضمرة داخل الخطاب وخطاب الروایة العام؛ یتكشف ا

ّویة فــــي خطــــاب الروایــــة، ألن أي فعــــل للشخــــصیة ُعنــــه، والتــــي ســــتظهر األنــــساق والــــسمات المنــــض
ٍاجتمــاعي یــضمر مرجعیــات ثقافیــة مهیمنــة، تــستبطن الفعــل ) موقــف(الروائیــة هــو واجهــة إشــاریة أو  ُِ ُ

 وقـــد تمثـــل ذلـــك الموقـــف .ُالثقـــافي المـــضمر، أي الفعـــل الثقـــافي الجمعـــي الـــذائب فـــي ذلـــك الموقـــف
ة التـي كـان لهـا دور فـي صـنع األحـداث، وكـان تلـك الشخـصیة االیجابیـ) هاشم عبد السالم(بشخصیة

یبتغي من ذلك تغییـر الواقـع المعـاش فـي المدینـة، وقـد تحمـل هـذه المـسؤولیة ومـا یتبعهـا مـن مخـاطر 
ًقــد یــدفع بحیاتــه ثمنــا لهــا فــي ظــل االحــداث التــي تهــدد أمــن النــاس وســالمتهم واســتقرارهم، عبــر المــد 

  :ًالشیوعي القادم من العاصمة، فقال مستفهما
أتستطیع قوة في األرض أن تنتزع عنا مالمحنـا، وأن تغیـر بـصمات أصـابعنا؟ قـال، وهـو " 

تذكر تحدي بعض الشیوعیین بأنهم لو أتیح لهم االنتصار، فلن یبقوا منارة واحدة في البلد یرتفـع ی
 منهــا النــداء الــى اهللا، إن الموصــل أعلنــت انتماءهــا منــذ قــرون الــى منارتهــا العالیــة أخــذت منهــا

ًاسمها واكتسبت عظامها العاریة بقوة الروح التي تبثها لحما ودما ً")٢٣(  
جماعــة ( خــصوصیة ثقافیــة فردیــة، لــذا نجــد خطــابةخطــاب الروایــة ال یمتلــك أیــال یمتلــك  

فـــي الروایـــة هـــو نتـــاج فعـــل جمعـــي للشخـــصیة الروائیـــة الخاضـــعة لهیمنـــة الـــسلطة ) أنـــصار الـــسالم
مـا األفعـال الفردیـة للشخـصیات االخـرى فـي أ.  تبنتهـا هـذه الجماعـة محكومـة بـُأطر ثقافیـة،وتصرفاتها

 يتخــضع لمحــددات نــسقیة تبنتهــا هــي لنفــسها كمــا هــفالــنص الروائــي غیــر الخاضــعة لتلــك الجماعــة 
   ).هاشم عبد السالم وعبد الرحمن وسلمى(الحال في العالقة التفاعلیة بین الشخصیات الرئیسة
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كانها على خارطـة اخـرى، غیـر الخارطـة الشخـصیة التـي وعرفت سلمى أنها اآلن تأخذ م" 
لكي تحتضن العـالم كلـه، ....وتمتد... خارطة تمتد خطوطها وانحناءاتها...نشرها عاصم بین یدیها

  .)٢٤("إنها اآلن، أقرب الى اهللا من أي وقت مضى....والعقیدة واالنسان
  :نسق التقابالت والتناقضات في الروایة  -٤

 تقابل أو ٍتواز في والثنائیات، التناقضات تعانق على المؤلف عتمادا في وقد تمظهر ذلك
 جثة وتعلیق والقتل، بالسحل ًواختتاما والغزل، بالحب الروایة افتتاح من ًبدءا صراع، أو تكامل أو
 في الحال هي كما بهیجة، لبدایة مأساویة خاتمة. المشنوقین تعلیق الكهرباء، عمود على) سلمى(

  .الجارحة الخواتیم من وأمثالها لشكسبیر، طیلع مسرحیة خاتمة
 الثنائیـات الـضدیة والمتناقـضة ، فقـد وضـعت التــصور نواحتفـت الروایـة مـن بـدایتها بعدیـد مـ

ّاالســــالمي لألحــــداث فــــي مواجهــــة التــــصور الماركــــسي، وهــــذا مــــا نجــــده ابتــــداء مــــن عنــــوان الروایــــة 
ًالتاریخیة، الذي یعكس بعدا جغرافیا مكانیا، هو اإل ً عصار والمئذنة، أو ثنائیـة بـین اإلعـصار والمئذنـة ً

ًفــضال ثانیتهمـا الموصـل، ونفـسهما، ثـم إدارة الـصراع بــین مـدینتین اثنتـین، إحـداهما العاصــمة بغـداد، أ
ً مـــرورا بـــالمنزل .ثنائیـــات تتجـــاوز األمكنـــة والـــشوارع إلـــى الشخـــصیات واألفكـــار علـــى حـــد ســـواءعـــن 

زل الحــــدیث الــــذي یریــــد عاصــــم أن ینقــــل خطیبتــــه ســــلمى إلیــــه، القــــدیم، الــــذي یقابلــــه المنــــالموصــــلي 
جامع الشیخ عجیل الـذي یقـود المقاومـة الـشعبیة یقابلها والكنیسة التي یعقد فیها الشیوعیون مؤتمرهم، 

  .اإلسالمیة في المدینة
ًومـن التقــابالت المعبـرة فكریــا أن التــدابیر األمنیـة لحركــة الــشواف اقتـضت اعتقــال الــشیوعیین 

ّ، ومــع إخفــاق الثــورة وانتــصار الــشیوعیین، تــم قتــل الثــوار بعملیـــات هم أو قــتلهمجن دون تعــذیبفــي ســ ّ
ً وتــصفیات دمویــة ســحال وقــتال وتعلیقــا للمــرأة علــى أعمــدة الكهربــاء، هــذه طریقــة فنیــة توضــح یــةانتقام ً ً

الــشعارات فـي لـیس . الفـرق بـین التـصور اإلســالمي والتـصور الماركـسي للحیــاة فـي التمـثالت والوقــائع
 ذهـاب الـشیخ هاشـم عبـد الـسالم إلـى مقابلـة صـدیقه وخـصمه  عـن المتناقضة مع الممارسات، ناهیك

ّحــین یهـدد یــونس ســعید فـي ًالفكـري حنــا جـرجیس فــي مطبعــة األنـوار، یقارعــه الحجـة بالحجــة ســلمیا، 
  . سلمىخطیبتهّعتالة زمیله عاصم الدباغ، وینفذ تهدیداته بقتل عمه عبد الرحمن و

هر لنا ممـا سـبق بـأن الكاتـب قـد اعتمـد علـى الجانـب الفكـري والتـاریخي للشخـصیات التـي یظ
ّشكلها في عالمه الروائي أكثر من اعتماده على مالمح هذه الشخصیات، للداللة على مـا تحملـه مـن 

  . ّنسق ثقافي تشكل باألحداث التي مرت في الروایة
  



  لعماد الدین خلیل) االعصار والمئذنة(النسق الثقافي في روایة 

   
  

) ١٢٢( 

 

  
 

الكیفیــة التـــي ب الوقـــائع التاریخیــة، ألبــراز نــسقها الثقــافي علــى) االعــصار والمئذنــة( اتكــأت روایــة -
 .ُتدرك بها الحوادث المنقولة من جهة الراوي

ًشكل الوصف التام للمكان حـضورا واسـعای - ً ّوظـف الكاتـب المكـان بوصـفه بنیـة جمالیـة تحمـل إذ  ؛ّ
ًنسقا ثقافیا للمجتمع الموصلي  .ل عنه الروایة الذي یمثل المرجع الواقعي واالجتماعي الذي تنقً

ّعالجت الروایة مشكلة المثقف بوصفه أنمـوذج الـوعي االجتمـاعي والـسیاسي، وعبـرت مـن خـالل  -
 .شخصیاتها عن القیم التي تتحكم في عالقته بالسلطة من جهة، وبالواقع من جهة اخرى

فــي الموصــل، وألقــى بظاللــه علــى ) أحــداث ثــورة الــشواف (بـــ الــذي تمثــل ،هــیمن الــزمن الروائــي -
 . عكس مجموعة من األنساق الثقافیة والسیاسیةیشخصیات، مما ال

ًحققــت الروایــة توثیقــا تاریخیــا ألحــداث - إلــیهم، وســردت احــداث  الروایــة ُفوجهــت العراقیــون عاشــها ً
زمــن أحــداثها وهــو الــصراع بــین  ربمــا كانــت مجهولــة لــدیهم، وعبــرت عــن نــسق ثقــافي ســاد فــي

  . ..التیار االسالمي والمد الشیوعي
 

  .١٤/١٢٧، ١٩٩٩ بیروت، ،٣ طابن منظور، دار احیاء التراث العربي،: لسان العرب: ینظر )١(

، ١٩٩٨بیـــروت،، ١ططــه عبـــد الــرحمن، المركـــز الثقــافي العربـــي، : اللــسان والمیـــزان أو التكــوثر العقلـــي )٢(
١٩٥.  

، ١٩٨٦ بغـداد، ٢ ط لـشؤون الثقافیـة العامـة،دار ا: جـابر عـصفور: إدیث كریزویـل، تـر:  عصر البنیویة)٣(
٢٨٩. 
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ـــسرد)٥( ـــة وال ـــافي(  الهوی ـــد الثق ـــة والنق ـــع،): دراســـات فـــي النظری ـــادر كـــاظم، دار الفراشـــة للنـــشر والتوزی  ٢ طن
   .٩، ٢٠١٦الكویت، 
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 ١ طعبــد الفتــاح كیلیطــو، تــر، عبــد الكبیــر الــشرقاوي، دار توبقــال،: الــسرد واألنــساق الثقافیــة: المقامــات )٩(
  .٨ ص ٢٠٠١الدار البیضاء،

دب  مجلـة األدب اإلسـالمي، تـصدر عـن رابطـة األحیـدر قفـة،: مقاربة نقدیة لروایـة اإلعـصار والمئذنـة )١٠(
  .٣٩: ١٤١٩لسنة ) ٢١(االسالمي العالمیة، السعودیة، الریاض، العدد

ـــة)١١( ـــل، مؤســـس): روایـــة معاصـــرة(  اإلعـــصار والمئذن ، ١٩٨٧، ٢ة الرســـالة، الكویـــت، طعمـــاد الـــدین خلی
٤٠. 
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  .١٤-١٣:مصدر سابق) روایة( االعصار والمئذنة )١٦(

نبهـان حـسون الـسعدون،   ) قراءات في السردیات العراقیـة المعاصـرة(تشكیل المكان في الخطاب السردي )١٧(
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  تاریخ استالم البحث

 ٢٠١٩/ ٦ / ٢٦ 
  تاریخ قبول النشر

٢٨/٨/٢٠١٩ 
 

ى أبــرز النــشاطات والبــرامج المقدمــة مــن قبــل تلــك المنظمــات یهــدف البحــث إلــى التعــرف علــ  
فــي مجــال تنمیــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل دراســة میدانیــة طبقــت علــى نمــاذج مختــارة فــي مدینــة 
الموصل، وقد توصل البحث إلى أن لهذه المنظمات دورها المساند ألجهـزة الدولـة األخـرى مـن خـالل 

 التنمویــة التــي تهــدف بالمحــصلة إلــى تنمیــة المجتمــع وتقدمــه، تنفیــذها للعدیــد مــن األنــشطة والبــرامج
وذلــك علــى اعتبـــار أن تنمیــة المجتمـــع تحتــاج إلـــى تــضافر جهـــود ومؤســسات الدولـــة الرســمیة وغیـــر 

  . الرسمیة حسب إمكانیاتها وقدراتها من أجل االرتقاء بالمجتمع بشكل أفضل
     Civil Society Organizations' Participation to Development of the 

Local Society: Chosen Samples from the City of Mosul   
: Hanaa jasim Mohamad AL-Sabawy Assitant Professor 

Abstract:-   
The research aims at recognizing the most dominant activities and 

schemes that provided by some civil society organizations in order to 
develop the local society through a field study that had applied to examples 
chosen from the organizations which work in Mosul. The research arrived 
at the conclusion that those organizations have a supporting role as for the 
other state institutions through fulfillment of several development activities 
and schemes, which lead in the final result in developing and progressing 
the society because the fact that the society development is in need of 
concerted efforts and cooperation among the official and unofficial 
institutions in accordance with their potentialities. 

 
 

                                         
 .الموصل، مركز دراسات الموصل، جامعة التاریخیة واالجتماعیةاستاذ مساعد، قسم الدراسات  *
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ً المجتمع المدني دورا حیویا ومهما في عملیة التنمیة وذلـك بوصـفها رائـدة فـي تلعب منظمات ً ً

عدیـد مـن الخـدمات االجتماعیـة الً فـضال عـن أهمیتهـا البالغـة فـي تقـدیمها ،مساندة التغییر االجتمـاعي
 التعلـــیم واالقتـــصادللمجتمــع بكافـــة فئاتـــه وشـــرائحه المختلفـــة فـــي مجـــاالت حیویـــة متعـــددة  كالـــصحة و

 بـل هـو عنــصر یـؤثر فـي تطـور وارتقــاء ،ن اإلنـسان یمثـل العــصب األسـاس للمجتمـعوغیرهـا، وذلـك أ
ـــة فـــي تطـــور فـــي المجتمـــع المجتمـــع، والمجتمـــع المـــدني یـــشكل حلقـــة هامـــة وضـــروریة  بـــل قـــوة فاعل

ـــــاة عـــــنهم بكافـــــة مج ـــــة ورفـــــع المعان ـــــق الرفاهی ـــــة المجتمعـــــات وتحقی ـــــشعوب والنهـــــوض بمكان ـــــه ال االت
  . الخ.....االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والصحیة

) كـــارل مـــاركس( أمثـــال مـــن المفكـــرین بـــاألمور التنمویـــة ینن المهتمـــمـــن الجـــدیر بالـــذكر فـــأو
تكاملیـــة وتفاعلیــة بـــل عالقـــة التــأثر لكـــل منهمــا أي مـــا بــین المجتمـــع المـــدني عالقــة أكــدوا أن هنـــاك 

فــي معالجــة العدیــد مــن القــضایا ســواء أكانــت ًعتبــار دورهــا ســباقا  وفــي أحیــان كثیــرة یمكــن ا،والتنمیــة
ً وطرفا أساسـیاًا بل أصبح دورها شریك،الخ....ثقافیةأم اقتصادیة ، أم اجتماعیة،  ً كونـه یمثـل قطاعـا ،ً

عدیــــد مـــن المعالجــــات لــــبعض الًخاصـــا یمكــــن أن یكـــون لــــه إســــهاماته الواضـــحة مــــن خـــالل رســــمها 
صــدق وجدیـــة خـــالل  لكـــن هــذا ال یحـــدث إال مــن ،الــخ...افیــة واالقتـــصادیةالقــضایا االجتماعیـــة والثق

عملهــا ومــا تــوفره مــن خطــط وبــرامج وأنــشطة تنمویــة فاعلــة لهــا أهمیتهــا فــي تحقیــق التنمیــة الحقیقیــة 
ن تحتـذي الحكومـات بهـا أ ویمكن أن یكـون لهـا انعكاسـاتها الواضـحة فـي ،للمجتمع في جمیع مبادئها

  .  في تنمیة المجتمع برمتهً وفاعالًابیا ایجًویكون لها دورا
، فقــــد شــــهدت ٢٠٠٤وفـــي إطــــار التحــــوالت واألحــــداث الــــسیاسیة التــــي شــــهدها العــــراق بعــــد 

 لمنظمــــات المجتمـــع المـــدني ذات اغــــراض ًا واســـعًامحافظـــات العـــراق ومنهـــا مدینــــة الموصـــل انتـــشار
ًها قطاعـا وریة للمـواطنین بوصـفعدیـد مـن الخـدمات الـضرالً فأصبح دورها أساسیا في تقدیمها ،متعددة
  .  یمكن تمیزه عن الدولةًاساسیا

قــــسم البحــــث إلــــى ثالثــــة مباحــــث، خــــصص المبحــــث األول لإلطــــار المنهجــــي للبحــــث، أمــــا 
، أمــا المبحــث أهمیــة مؤسـسات المجتمــع المــدني فـي تنمیــة المجتمــع المحلـيالمبحـث الثــاني قـد تنــاول 

الل عــرض وتحلیــل ألهــم األنــشطة والبــرامج الخاصــة ًالثالــث فكــان خاصــا بالجانــب المیــداني مــن خــ
  . بالمنظمات ثم أهم االستنتاجات التي توصل إلیها البحث، تالها أهم التوصیات والمقترحات
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كالـصحة والتعلـیم جل تحقیق مـستویات راقیـة مـن التنمیـة بمجاالتهـا المتنوعـة أإن السعي من    
 وذلـــك علـــى ،والعمـــل واإلســـكان والترفیـــه والرعایـــة االجتماعیـــة هـــو الهـــدف األســـمى للعملیـــة التنمویـــة

اعتبار أن البشر یمثلـون الرصـید األسـاس ألي بلـد ومـن إمكانیـاتهم وقـدراتهم وطاقـاتهم تـستمد التنمیـة 
 عملیـة التنمیـة، فتحقیـق الرفاهیــة ل الحقیقــي فـي دفـع مـسارعـن الفـرد هـو الفاأل ذلـك ،قوتهـا وانـدفاعها

المادیة للمواطنین بكافة مجاالتها لن یكون إال من خالل وجود تنظیمـات وجمعیـات ومؤسـسات أهلیـة 
تعنـى عنایـة كاملـة بتحقیـق التنمیـة وتجـسیدها بدورها البنـاء المؤسـسي للمجتمـع، بوصـفها والتي تشكل 

ً یعد واحدا مـن اآللیـات الحیویـة واألساسـیة الذي  وذلك على أساس المجتمع المدني،في كافة أشكالها
 لتلـك المؤسـسات قوتهـا ودورهـا فـي النهـوض بـالمجتمع مـن خـالل ي تفعیـل عملیـة التنمیـة، حیـث أنفـ

تحـــسین المـــستوى وٕتنظیمهـــا والخـــدمات التـــي تقـــدمها للمـــواطنین وایجـــاد حیـــاة أفـــضل إلفـــراد المجتمـــع 
ق االنــــسجام واالســــتقرار االجتمــــاعي وتخفیــــف وتحقیــــ لهــــم وتــــوفیر فــــرص عمــــل مناســــبة، المعیــــشي

   .الخ.....التوترات والنزاعات فیما بینهم إلى جانب تعمیق روح التسامح بین أبنائه
 إحیـاء لمنظمـات المجتمـع المـدني مـن ٢٠٠٣وشهد العراق في السنوات األخیـرة بعـد أحـداث 

أدى إلـى ّممـا  ،تعـرض لهـا البلـدث التي داجدید بصیاغتها الجدیدة والتي ظهرت نتیجة األزمات واألح
 منهــــا مــــا یخــــتص ،دوار مختلفــــةأانتــــشار واســــع لتلــــك المنظمــــات والتــــي جــــاءت بعنــــاوین متنوعــــة و

مـدى ٕ لذا جـاء بحثنـا لتحدیـدها وابـراز دورهـا فـي ول الدیمقراطي، ومنها ما اتخذ منحى التح،بالخدمات
 مــــا طبیعــــة مــــساهمة منظمــــات :تــــيًفــــي تنمیــــة المجتمــــع المحلــــي انطالقــــا مــــن التــــساؤل األفاعلیتهــــا 

  .المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي الموصلي؟
:-تتجلى أهمیة البحث بما یأتي :-   

ً یتنـــاول البحـــث مفهومـــا تجریـــدیا -١ ال وهـــو مؤســـسات المجتمـــع المـــدني ودورهـــا الفاعـــل فـــي تقـــدیم أً
الـــــخ والتـــــي تتـــــضح صـــــورها .....یاسیةالخـــــدمات بمختلـــــف جوانبهـــــا االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة والـــــس

تلــك الجهــود األهلیــة غیــر الحكومیــة وهــذا یعــد مــن و  والبــرامج المعتمــدةومعالمهــا مــن خــالل األنــشطة
  . المبادئ الجوهریة واألساسیة للعملیة التنمویة

 فـــي هـــذا الـــصدد عـــن مؤســـسات تـــب مـــن موضـــوعات یـــشكل هـــذا البحـــث إضـــافة معرفیـــة لمـــا ك-٢
  . المجال التنمويالمجتمع المدني في 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٢٨( 

 

عملهم مـن خـالل إبـراز دورهـم ب للتعریف یقدم هذا البحث خدمة كبیرة للعاملین في تلك المنظمات -٣
التنمــوي عــن طریــق األنــشطة والبــرامج المعتمــدة ضــمن خططهــم األساســیة لغــرض تــدعیم االیجابیــات 

  . وارتقائهالموصلي وتالفي السلبیات والتي تنعكس بالمحصلة في تدعیم نهوض المجتمع 
:- یهدف البحث إلى.   

  . في المجال التنمويالتعرف على إسهام منظمات المجتمع المدني -١
مركـــز نینـــوى (  ومنهـــابـــرز النـــشاطات والبـــرامج المقدمـــة مـــن قبـــل تلـــك المنظمـــاتأالتعـــرف علـــى  -٢

  ).وتطویر االقتصادمؤسسة تجدید عراق لتنمیة فرع المثنى، / ، مركز المرأة لالستشارات والبحوث
 

:- مثلما اختلفت وجهات النظر حول مفهوم المجتمع المدني، كذلك الحال نفسه 
 وصل الحال بالبعض من الباحثین إلى الدمج بین یثح) منظمات المجتمع المدني( مع مفهوم 

ل التعریف، لكنها في النهایة انصبت إلى  والسیما في مجا،حدهماأاالثنین أثناء الحدیث عن 
( محاولة الوصول إلى ماهیة وفعالیة المجتمع المدني ومنظماته، كونها الوسیط بین الدولة والمجتمع

  : بأنه، وعلیه یمكن تعریف المجتمع المدني)١()األفراد
ــــا  ــــة التــــي نظمــــت نفــــسها ذاتی ــــك الجزئیــــات االجتماعی ــــا وخــــارج إطــــار المؤســــسةوًتل  ًاجتماعی

السیاسیة والتي تعمل على تحقیق حاجات المجتمع من خالل تشخیصها ونقلهـا وترجمتهـا علـى شـكل 
   .)٢(مطالب ملحة غایة في إشباعها من قبل سلطة المجتمع السیاسیة

إلـى ّأفـضل ممـا هـو علیـه،  تغییر اجتماعي مقـصود لالنتقـال بـالمجتمع مـن حـال إلـى حـال -:التنمیة
   .)٣(ً علیه أصالالحال الذي ینبغي أن یكون
:- فهـو عملیـة تغییـر مقــصودة یقـوم بهـا األفـراد تهـدف إلـى تحـسین نوعیــة 

  . مستوى حیاة المجتمع نحو األفضل
 تهــدف إلــى تغییــر اجتمــاعي شــامل فــي ، هــي عملیــة تحــول كبــرى ودائمــة ال تتوقــف-:تنمیــة محلیــة

ن طریــق التعــاون بــین الجهــات الحكومیــة واألهلیــة  وذلــك عــ،شمل كافــة المیــادینتــكافــة المــستویات و
  . )٤( والذي یؤدي بدوره إلى زیادة الدخل وتحقیق الرفاهیة االجتماعیة لألفراد

:- فهـي عملیـة تغییـر یمكـن مـن خاللهـا تحـسین أوضـاع المجتمـع مـن كافـة 
ًا علــى مبــادرة وجهــود المجتمــع المــدني الجوانــب ســواء أكانــت اجتماعیــة أم اقتــصادیة أم تعلیمیــة، بنــاء

  . من خالل العدید من البرامج والفعالیات التي تهدف إلى االرتقاء في المیادین كافة
:-ًاّ هیئــة مكونــة لهــا أهــداف یجــب أن تؤدیهــا للمجتمــع ولهــا مبــادئ تعمــل علــى تحقیقهــا أیــ 

  .)٥(الخ...كان اهتمامها سواء كان ذلك في المجال السیاسي أو الثقافي
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:- فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األفــراد لــدیهم أهــدافا وأفكــارا یرمــون مــن ً
 معینــة تــدار مــن قبــل مجلــس إدارة منتخــب ةًخاللهـا االرتقــاء بــالمجتمع بــصورة أفــضل وفقــا إلســتراتیجی

  . للمنظمة
:- ئـات والجمعیـات مجموعـة مـن الهی

والنقابـــات التـــي تمـــارس نـــشاطاتها باســـتقاللیة عـــن الـــسلطة الـــسیاسیة مـــن خـــالل تقـــدیمها العدیـــد مـــن 
البرامج والنشاطات المتعـددة فـي المجـاالت سـواء أكانـت اجتماعیـة أم اقتـصادیة أم تعلیمیـة أم صـحیة 

  . بغیة االرتقاء بكافة شرائح المجتمع نحو األفضل
:- یعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصــفیة التحلیلیــة مــن خــالل وصــف 

لمنظمـــات ( ًوتحلیــل المجتمــع المــدروس وبنــاء علـــى ذلــك فقــد اعتمــدت الباحثـــة مــنهج دراســة الحالــة 
ًمنهجا مالئما للبحث) المجتمع المدني ً .  
:- حـــث ، لعـــدم تـــوفر العـــدد اإلجمـــالي لمنظمــات المجتمـــع المـــدني لفتـــرة انجـــاز الب

( منظمات موزعة على أحیـاء فـي مدینـة الموصـل وهـي) ٣(اختارت الباحثة عینة عرضیة مكونة من 
فــرع المثنــى، مركــز نینــوى لالستــشارات والبحــوث، مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر /مركــز المــرأة 

  ). االقتصاد
:-  الالزمة للبحثتم االستعانة باألدوات اآلتیة لغرض الحصول على المعلومات:-   

 أجــرت الباحثــة مقابلــة مــع رؤســاء المنظمــات حیــث وجهــت لهــم مجموعــة مــن األســئلة -:المقابلــة-١
  . العامة لغرض الحصول على حقائق متعلقة بتلك المؤسسات

عبارة عن حصر االنتبـاه فـي شـئ معـین  سـلوك أو ظـاهرة أو مـشكلة للتعـرف علیهـا  -:المالحظة-٢
اســتعانت الباحثــة وقــد  )٦(مــن وســائل جمــع البیانــات فــي البحــوث المختلفــةوفهمهــا وهــي وســیلة مهمــة 

لغـــرض التعـــرف علـــى طبیعـــة النـــشاطات والبـــرامج المقدمـــة مـــن قبـــل مؤســـسات  بالمالحظـــة البـــسیطة
  . المجتمع المدني
 

  . منظمات) ٣(ات المجتمع المدني وعددها تم اختیار نماذج من منظم-:المجال البشري
  .  مدینة الموصل-:ال المكانيالمج

  . ١/١٢/٢٠١٨ لغایة ١/٩/٢٠١٨ فترة البحث من ت امتد-:المجال الزماني
  
  
 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 
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تحتـاج إلـى إســهام جمیـع المؤســسات   أن عملیــة التنمیـة ال تـتم بــصورة تلقائیـة بــللـوممـن المع

 لم توجـد إال إلشـباع الحاجـات اإلنـسانیة المختلفـة التي المؤسسات خاصةب وواالجتماعیة، االقتصادیة
  . )٧(والتي هي غایة التنمیة

فالتنمیـــة بـــشكل عـــام والتنمیــــة المحلیـــة بـــشكل خــــاص تعتمـــد علـــى مبــــدأ أساســـي وهـــو مبــــدأ 
جمیــع الحــق فــي  أن للُرفعتــَ تقــوم علــى أســاس الــشمولیة والمــساواة وتالتــي المــشاركة  تلــكالمــشاركة،

ـــدین أو غیرهـــا مـــن  المـــشاركة علـــى قـــدم المـــساواة دون تمییـــز علـــى أســـاس الجـــنس، أو العـــرق، أو ال
الفروقـــات االجتماعیـــة كالمـــستوى االقتـــصادي واالجتمـــاعي ممـــا سیـــشجع الفقـــراء والمهمـــشین والفئـــات 

راكة تـستند إلـى  فـإن فكـرة الـشوبعبـارة أخـرى في التخطیط واإلنماء الحـضري، على المشاركةالضعیفة 
  . مفهوم إشراك األطراف الفاعلة وهذه تطال منظمات المجتمع المدني

 حیـث تكمـن أهمیـة ،)٨(ًوبهذا یكون المجتمع المـدني طرفـا مـن أطـراف عملیـة التنمیـة المحلیـة
المجتمــع المــدني مــن خــالل الــدور الكبیــر فــي تنمیــة المجتمــع بكافــة مجاالتــه، لتماســها المباشــر مــع 

لخدمیـــة والقطاعـــات الـــصناعیة الحكومیـــة، فـــال یكتفـــي دورهـــا فـــي تقـــدیم خدمـــة بطبیعتهـــا  االقطاعـــات
 ألهـداف تنمویـة، ًان كانت فـي بعـض الحـاالت تحقـق ربحـٕا و،)تطوعیة ، خیریة، تعاونیة غیر ربحیة(

 مــع العــالم ٕوانمـا یمتــد دورهــا فـي إعطــاء المجتمــع میــزة وطـابع تنمــوي إصــالحي تؤهلهــا لتواكـب الــسیر
 المـــواطنین للعمـــل علـــى تحفیـــزً، فـــضال عـــن ذلـــك تعمـــل مـــن ناحیـــة أخـــرى )٩(ي بجمیـــع فئاتـــهالخـــارج

 كـــل قـــیم المـــشاركة المدنیـــة والتنمیـــة بالـــشراكة، والتقلیـــل مـــن قـــوة وتفعیـــلالتطـــوعي فـــي الـــشأن العـــام 
معوقــات عمــل التنمیــة المحلیــة والمتمثلــة فــي طغیــان الــروابط التقلیدیــة والمناطقیــة والقبلیــة فــي عمــل 

 تــشكل هــذه الجمعیــات والمؤســسات علــى أســاس غیــر ربحــي ویــدعم ذلــك كلــهالكثیـر مــن المؤســسات، 
  . )١٠(أي ال تحركهم دوافع ربحیة أو السعي المباشر للوصول إلى مواقع السلطة السیاسیة

اتـساع الهـوة بـین بعـد  ال سـیما ،ً أهمیة متزایدة یوما بعد یومیكتسب بدأ عمل المجتمع المدني
ازدیـــاد احتیاجــــات الـــشعوب، حیــــث بـــرز العمــــل التطـــوعي لــــسد الفجـــوة مــــع زیـــادة تعقیــــدات المـــوارد و

 أصــبحت فـي تغیــر مــستمر، وبهـذا یتفــق المهتمــون  التـي احتیاجــات المجتمــعوتزایـدالظـروف الحیاتیــة 
بـــأمور التنمیـــة علـــى أن التعـــاون مـــا بـــین القطـــاع الحكـــومي والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني مـــع 

وهو شرط ضروري إلحداث التنمیة الحقیقیـة، وفـي أحیـان كثیـرة یعـد دور المؤسـسات  البعض بعضهم
ًأو المنظمــات األهلیــة دورا ســباقا ولــیس تكمیلیــا فــي معالجــة بعــض القــضایا االجتماعیــة واالقتــصادیة  ً ً

   . )١١(ي بها الحكومات والمجالس المحلیةذ وبرامج تنمویة تحتٍوالثقافیة وغیرها، وأصبح وضع خطط
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ترغب بوجود المنظمات غیـر الحكومیـة لمـا لهـا مـن أهمیـة المتقدمة ًجد أن كثیرا من الدول فن
ًكبیـرة تـؤثر ایجابیـا فــي حیـاة الفـرد واألســرة والمجتمـع سـواء مــن الناحیـة االقتـصادیة أو االجتماعیــة أو 

ح مجــاالت الــصحیة أو الثقافیــة أو غیرهــا، وال ســیما أن هــذه المنظمــات ال تهــدف إلــى الــربح بــل تتــراو
ــــة، وتقــــدیم  ــــة، واإلغاث ــــة ، واألعمــــال الخیری ــــة ، والتنمی ــــین حقــــوق اإلنــــسان، والمــــرأة، والعدال عملهــــا ب

ـــیم ، وتقـــدیم العـــون لل  عـــن العمـــل عـــن عـــاطلینالمـــساعدة للمرضـــى والمعـــوقین، وتطـــویر أنظمـــة التعل
 ونـــشر القـــیم طریـــق تـــأهیلهم وتـــدریبهم ومـــن ثـــم خلـــق فـــرص عمـــل لهـــم ، والقـــضایا التـــي تهـــتم بالبیئـــة

، إلـــى جانـــب تطـــویر اإلمكانیـــات النفـــسیة للفـــرد وتنمیـــة قـــدراتهم الجـــسدیة وطاقـــاتهم )١٢( الدیمقراطیـــة
  . ن اإلنسان هو جوهر العملیة التنمویةأالروحیة وذلك من مبدأ التسلیم ب

ًفالدور الذي تؤدیه منظمـة منفـردة مـن هـذه المنظمـات قـد یبـدو صـغیرا، ولكـن أهمیـة مـا تقـوم 
جتمعــة علــى درجــة كبیــرة مــن األهمیــة وال یمكـن تجاهلهــا، لــذلك حاولــت مختلــف دول العــالم ســن بـه م

  . )١٣(تشریعات وقوانین تضمن وجود منظمات غیر حكومیة نشطة وقویة وفعالة
وهنـا البـد مـن تـوفیر األجـواء المالئمـة لهـذه المؤسـسات وان الـسلطة الـسیاسیة تكـون مــسؤولة 

المباشـر فـي شـؤونها وسـن القـوانین التـي تـضمن ذلـك،  حتـى ال تفقـد عن ذلك من حیث عدم التدخل 
هــــذه المؤســــسات إجــــراءات قــــد تتخــــذها الدولــــة بوصــــفها المــــسؤولة علــــى مــــنح اإلجــــازات للمؤســــسات 
اإلنـسانیة غیــر الحكومیـة ووضــع نـسبة معینــة مـن المیزانیــة لـدعم المــشاریع والخطـط التــي تنفـذها هــذه 

ًة غالبا ما تكون منهمكة في إدارة الشؤون السیاسیة للـبالد وان عمـل المؤسسات، الن السلطة السیاسی
المؤسسات یساند الحكومـة فـي دفـع بعـض األعبـاء عـن طریـق إیـصال مطالـب األفـراد ونـشر المعرفـة 

  . )١٤(والمفاهیم االیجابیة داخل المجتمع
اكة التنمویـة وتجدر اإلشارة هنا إلـى أن الحكومـة هـي الطـرف الممثـل للدولـة فـي معادلـة الـشر

على الصعید الوطني، أما على المستوى المحلي فان الطرف الموازي للحكومة والـشریك األسـاس لهـا 
هــو المجتمــع المــدني المتمثــل فــي الجمعیـــات والهیئــات واللجــان والناشــطین الــذین یتمتعــون بحـــضور 

 المهمــة بقــضیة تنمیــة  والقــائمین بالمــشروع التنمــوي والقیــادات،)١٥(تمثیلــي وفعالیــة ضــمن ذلــك النطــاق
المجتمع والمسؤولة عن هذه العملیة، یجب أن یكون لـدیهم الفهـم الواضـح لمعنـى فلـسفة التنمیـة، ذلـك 
ألنه بدون هذا الفهم الواضح لهذه الفلسفة ال یمكن تصور أهـداف وغایـات البـرامج التنمویـة، وبالتـالي 

 هـــذه الفهـــم ستـــصبح عـــاجزة عـــن ممارســـة یفتقـــد اإلدراك الـــسلیم لألســـالیب المناســـبة لتحقیقهـــا وبـــدون
  . )١٦(التوجیه الفعال



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 
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ن التنمیــة لیـست دالــة عـشوائیة بمتغیــرات عـشوائیة تــسري أإن ممارسـة التوجیــه الفعـال یعنــي بـ
فــي عــالم األشــخاص واألشــیاء واألفكــار بتلقائیــة وفــي كـــل اتجــاه، بــل هــي تغیــر مــتحكم فــي عواملـــه 

  .)١٧(في حال غیر مرغوب فیه إلى حال أفضلبوضع خطط تهدف إلى االنتقال بالمجتمع 
 

ــــة إســــهامهالغــــرض التعــــرف علــــى خــــصوصیة منظمــــات المجتمــــع المــــدني ومــــدى   فــــي تنمی
ت تلـــك  مفـــرداأهـــم هـــذا المبحـــث لیعطـــي رؤیـــة واضـــحة عـــن إلـــىالمجتمـــع المحلـــي  ظهـــرت الحاجـــة 

 ىالتـي عملـت علـوالنـشاطات والبـرامج  األهـداف ثـم  والهیكـل التنظیمـيبالتأسـیسالمنظمات والمتمثلـة 
منظمـات مـن المجتمـع المـدني فـي مدینـة ) ثالثـة( وتطبیقها في مدینة الموصل وقد تم اختیـار تحقیقها

  . الموصل وفیما یلي عرض لتلك المنظمات
   

:-  تـشكل مركــز المــرأة فـرع المثنــى فـي مدینــة الموصــل بعـد عملیــات التحریـر وهــو مركــز
ًیهدف الى تقدیم الدعم للنساء المعنفات، فضال عن ذلك یهتم بتنمیة وتطـویر القـدرات المهنیـة للمـرأة، 

إنـــسانیة محلیـــة غیـــر  منظمـــة هـــي) UNFPA(لمنظمـــة المـــسلة لتنمیـــة المـــوارد البـــشریةیتبـــع المركـــز 
 ًمسجلة رسمیا في دائرة المنظمات غیر الحكومیة في األمانة العامـة لمجلـس الـوزراء العراقـي حكومیة

، بــدأ التفكیــر بفــتح المراكــز مـــع ١/٢/٢٠١٢بتـــاریخ ) IZ45035(بموجــب شــهادة التــسجیل المرقمــة 
حیـــث تـــم تنفیـــذ  ٢٠١٥ و٢٠١٤بدایـــة األوضـــاع العـــصیبة التـــي تعرضـــت لهـــا مدینـــة الموصـــل فـــي 

حیــث بلــغ عــدد المراكــز هنــاك ) خــازر، حــسن شــاه( ًالمــشروع بدایــة فــي مخیمــات ســهل نینــوى واربیــل
، باشـــرت منظمــة المــسلة وبـــدعم مــن صــندوق األمـــم ًزا، وبعــد عملیـــات تحریــر المدینــةمركــ) ٢٣( بـــــــــ

ة تفتــتح مراكــز مراكــز نــسویة فــي مدینــة الموصــل لتكــون بــذلك أول منظمــ) ٦(المتحــدة للــسكان بفــتح 
  .لدعم النساء وهذه سابقة جدیدة لدعم النساء داخل مدینة الموصل

 وكان مباشرة العمل  فـي أحیـاء الزهـور والقـاهرة ، ١/٣/٢٠١٧ بدأت المراكز العمل بتاریخ  
حیـــث قامـــت منتـــسبات مـــن المركـــز بجـــوالت میدانیـــة إلـــى أحیـــاء مختلفـــة فـــي الجانـــب األیـــسر بغیـــة 

 ویــــدعون النـــساء إلــــى ًالخـــدمات التــــي یقـــدمها المركــــز لـــشریحة النــــساء تحدیـــداالتعریـــف بـــدور ونــــوع 
 خــالل ًا كبیــرًا وبعــد أن حقــق المــشروع نجاحــَّناالشــتراك بهــا واالســتفادة مــن تلــك الخــدمات المقدمــة لهــ

 أدارة صــندوق األمــم المتحــدة تفتــرة ثالثــة أشــهر بــسبب اإلقبــال الكبیــر مــن قبــل شــریحة النــساء قــرر

                                         
  علي علي محمد مع المنسق العام للمراكز السید تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة

  .٧/١٠/٢٠١٨الرسام بتاریخ 
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اء العربـي والـسكر والنـور ح مراكز إضافیة في مناطق أخرى من الجانـب األیـسر وهـي أحیـللسكان بفت
  .والمثنى

 یقــع مركــز المــرأة فــي الــشارع ًویعــد مركــز المثنــى واحــدا مــن المراكــز التــي تــم افتتاحهــا، حیــث
ثـة باح( ، یدار المركز مـن قبـل مـدیرة المركـز ١/٧/٢٠١٧ بتاریخ ه لحي المثنى وقد تم افتتاحالرئیس

عـــامالت، ) ٣( عـــن ًمتطوعـــات خریجـــات باختـــصاصات متنوعـــة فـــضال) ٥(إلـــى جانـــب ) اجتماعیـــة
 الالتــي یعــانین مــن العنــفنــساء والفتیــات الحیــث تقتــصر مهمــة مــدیرة المركــز علــى مقابلــة واســتماع 

بأنواعـه والـذي یتـضمن االعتـداء الجـسدي واالعتـداء الجنـسي واإلسـاءة النفـسیة والحرمـان مـن المـوارد 
 عـــن زواج القاصـــرات والـــزواج القـــسري وغیرهـــا مـــن أنـــواع ً فـــضال،الفـــرص والخـــدمات واالغتـــصابو

  .العنف الموجه نحو النساء إلى جانب اإلشراف على نشاطات المركز
ٕ إقامــة الــدورات التدریبیــة المجانیــة واعـــداد فــذها المركــز ومنهــانالتــي  وتتجلــى أهــم األنــشطة 

جتماعیــة للنــساء والفتیــات المعنفــات، كمــا یقــوم فریــق المركــز محاضــرات دعــم نفــسي وتوعیــة نفــسیة وا
 َّنبعمــل جلــسات جماعیــة وفردیــة بــشكل یــومي للتوعیــة ضــد مظــاهر العنــف ودعــم النــساء ومــساعدته

 النفـــسیة واالجتماعیـــة، الـــى جانـــب الجـــوالت المیدانیـــة التـــي ینفـــذها وزیـــارة الـــدور َّنلمعالجـــة مـــشاكله
لمدارس والتواصـل مـع شخـصیات المجتمـع لتقـدیم التوعیـة واإلرشـاد ضـد السكنیة والدوائر الحكومیة وا

مخــاطر العنــف بــشكل عــام ومعالجــة المــشاكل النفــسیة واالجتماعیــة لــدى النــساء المعنفــات ســواء مــن 
  . خالل مراكز المسلة أو من خالل الدوائر الحكومیة والمدارس

  . هو موضح في الجدول أدناهوفیما یلي مواقع المراكز الموجودة في مدینة الموصل كما 
  یوضح مواقع المراكز في مدینة الموصل ) ١(جدول                    

  الموقع  اسم المركز
  یقع في حي الجامعة بدایة سایدین الجامعة خلف مبنى المحافظة  مركز القاهرة
  یقع في حي الزهور قرب مركز الشرطة ودار األیتام  مركز الزهور
  ي حي العربي قرب جامع الحاج هاشمیقع ف  مركز العربي
  یقع في حي السكر مقابل مستشفى الخنساء داخل الفرع  مركز السكر
  یقع في حي المثنى الشارع الرئیسي مقابل إعدادیة الرسالة  مركز المثنى
  یقع في حي النور مقابل المستوصف الصحي قرب دانیا ماركت  مركز النور
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  فرع المثنى  / لمركز المرأةالهیكل التنظیمي                   

  الهیئة اإلداریة                                     
  عضوات )٥       (       مدیرة المركز   منسق عام المراكز     

   -: اآلتيیهدف المركز التي تحقیق مجموعة من األهداف وعلى النحو -:أهداف المركز
لفتیات عن طریـق الخـدمات المجانیـة التـي یقـدمها المركـز والتـي تتـضمن الخـدمات  دعم النساء وا-١

  . *الترفیهیة وخدمات االحالة
 تقــدیم الــدعم النفــسي والمهنــي للنــساء والفتیــات المعنفــات الالتــي تعرضــن للعنــف بمختلــف أنواعــه  -٢
نـة الموصـل ومـا  والتـي تعرضـت لهـا مدی٢٠١٤ حزیـران ١٠بخاصـة فـي الفتـرة التـي أعقبـت أحـداث و

تالهـا مـن خــالل األنـشطة والبــرامج المتنوعـة أو مــن خـالل الزیــارات المیدانیـة لعــضوات المراكـز لعــدد 
  . من الدوائر الحكومیة والمدارس

 تطــویر القــدرات والمهــارات المهنیــة للنــساء مــن خــالل إقامــة عــدد مــن الــدورات التدریبیــة المجانیــة -٤
  . بمختلف التخصصات

كز كل أشكال العنف والكراهیة ویعمـل علـى تثقیـف وتوعیـة شـرائح المجتمـع المختلفـة  یحارب المر-٥
  .سلمي بین أطیاف المجتمع العراقيونشر ثقافة التعایش ال

من خالل ما تـم عرضـه مـن أهـداف تبـین أن الغالـب علـى عمـل المركـز ینـصب علـى مـساندة وتقـدیم 
ٕقــدرات وامكانیــات المــرأة وتمكینهــا مــن تطــویر الــدعم النفــسي للنــساء المعنفــات إلــى جانــب ذلــك تنمیــة 

قــدراتها ومــن ثــم توظیفهــا واســتثمارها فــي میــادین حیاتهــا الیومیــة لمــا لهــا مــن مكانــة هامــة فهــي تــشكل 
  . نصف المجتمع

 
لـك األهـداف إلـى واقـع عملـي تتحقـق لغرض تطبیق األهداف فقد عمل المركز علـى ترجمـة ت
   -:اآلتي كعن طریق مجموعة من النشاطات التي نفذها مركز المرأة وهي 

: - یهــدف المركــز فــي هــذا الجانــب إلــى تنمیــة وصــقل المهــارات والقــدرات 
شعور بأهمیـة دورهـا ّاإلبداعیة للمرأة من خالل تعلیمها لبعض الحرف الیدویة التي تمكن المرأة مـن الـ

ًاالجتمــاعي وتزیــد مــن قــدرتها علــى إنتــاج منتوجــات جدیــدة یمكــن أن تــدر علیهــا أرباحــا  مادیــة  إلــى َّ

                                         
خدمات االحالة المقصود بها الحاالت التي تعاني من مشاكل عائلیة او نفسیة تحتاج الى استشارات قانونیة فیقوم  *

 .  منظمات فیها محامین او دعم صحي وهذا ما یسمى بحاالت االحالةالمركز باحالتها الى
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جانب ذلك فهي نوع من استثمار للوقت بأشیاء مفیدة متقنة مما یؤدي الى صـقل موهبـة اإلبـداع لـدى 
 هـــذا المحـــور إقامـــة دورات المـــرأة ومحاولـــة تثقیـــف حواســـها الفنیـــة، وقـــد كانـــت نـــشاطات المركـــز فـــي

  .تدریبیة لتعلم مهارات كالخیاطة والطبخ والحلویات ودورة في تعلم فن الصالون
ولــم یقتــصر المركــز علــى هــذا الجــزء فقــط بــل امتــد لیــشمل دورات الغایــة منهــا رفــع المــستوى 

جــل أمــن  تعلیمیــة ٍالتعلیمــي للطالبــات مــن خــالل إقامتهــا لــدورات التقویــة وتقــدیمها تــسهیالت وفــرص
االســتفادة بــشكل معمــق مــن المــواد التــي تحتــاج إلــى مراجعــة مــستمرة عــن طریــق أســاتذة أكفــاء لــدیهم 

 ّهنالقــدرة علــى توصــیل المعلومــات وزیــادة المهــارات العلمیــة لهــن بطــرق تعلیمیــة تتماشــى مــع إمكانیــات
المجـال مـن خـالل جل تحقیـق نتـائج ایجابیـة فعالـة، فقـد كـان للمركـز نـشاطاته فـي هـذا أوقدراتهن من 

جــل االرتقــاء بالمــستوى التعلیمــي وبخاصــة أافتتــاح العدیــد مــن الــدورات الخاصــة بــدروس التقویــة مــن 
 عـــن ذلـــك ًللـــصفوف المنتهیـــة ومـــن هـــذه الـــدورات دروس تقویـــة لمـــواد الریاضـــیات والكیمیـــاء، فـــضال

لتنمویـة فقـد كـان للمركـز ٕوادراكا من قبل المركـز بأهمیـة وقیمـة التعلـیم بوصـفه ركیـزة أساسـیة للعملیـة ا
 مــن خــالل إقامتــه لــدورات محــو األمیــة الغایــة منهــا تعلــیم النــساء والفتیــات اللــواتي لــم ً ملحوظــاًنــشاطا

  .   یلتحقن بالدراسة مهارات القراءة والكتابة باللغة العربیة
:- امـة العدیـد االرتقـاء بثقافـة المجتمـع الموصـلي إلـى إق جـلأ سعى المركز مـن

 یــوم لمناهــضة العنــف ١٦ ومنهــا حملــة الــــــ ًمــن حمــالت التوعیــة الثقافیــة التــي یقیمهــا المركــز شــهریا
  .یة لمكافحة مرض السرطان ضد النساء ،حملة توع

إلى جانب ذلك أسهم المركز بتنظیم االحتفاالت والمهرجانات حیـث كـان للمركـز أول احتفـال 
ًفــضال عــن ناســبة الیــوم العــالمي لمناهــضة العنــف ضــد النــساء  وذلــك بم٢٥/١١/٢٠١٧لــه  بتــاریخ 

یـوم لمناهـضة العنـف ضـد النـساء، كمـا أقامـت ) ١٦الــــــ ( لختام حملـة ١٠/١٢/٢٠١٧احتفال بتاریخ 
 كمــا أقــام المركــز ١/٣/٢٠١٨ بمناســبة مــرور ســنة علــى تأســیس مراكــز المــرأة وذلــك بتــاریخ ًاحتفــاال

 فـضال عـن ٨/٣/٢٠١٨ بمناسبة یوم المرأة العالمي والـذي صـادف ًواحتفاال) مارثون (مسابقة ریاضة
حفـل تخـرج لمـشتركات الـدورات التدریبیـة كمـا أقـام مركـز المـرأة  احتفـاال لتخـرج  ًأن المركز یقیم شهریا

الیافعات في مقهى قنطرة الثقافي وأیضا تم تخریج عدد من دورات اللیاقة البدنیـة فـي مالعـب مختلفـة 
كمـــا ســـاهم المركـــز بإقامـــة معـــرض لألعمـــال الیدویـــة النـــسائیة .  األجـــواء الریاضـــیة علـــىّنلتـــشجیعه
 عرضت فیه منتوجات المستفیدات من الدورات التدریبیة التـي أقامهـا المركـز، ٣٠/١٠/٢٠١٧بتاریخ 

ًفـــضال عـــن دورات تثقیفیـــة فـــي اللغـــة االنكلیزیـــة والتركیـــة وتعلـــم الحاســـوب وهـــذا یعـــد مفتاحـــا  لثقافـــة ً
إتقان النساء والفتیات لقواعد اللغة والمحادثة یفتح أمامها أفاقـا جدیـدة فـي المـستقبل َّأن  حیث المجتمع
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 مــع عــصر التكنولوجیــا والتقنیــات الحدیثــة التــي وبخاصــةتؤهلهــا إلــى معرفــة أشــیاء كثیــرة فــي حیاتهــا 
فـي تمـشیة أمـور جـل االسـتفادة منهـا أحتمت على الجمیع التوجه إلى التعلم واالستزادة فـي الـتعلم مـن 

جــل تعلــیم النــساء والفتیــات أالحیــاة، إلــى جانــب ذلــك فقــد افــرد المركــز دورات فــي تعلــم الحاســوب مــن 
  . خدام الحاسوب وطریقة التعامل معهالمهارات األساسیة الست

:- فقـد افـرد المركـز نـشاطا خاصـا بهـذا الجانـب الغایـة منـه تعلـیم ً ً
جــل تقــدیم العنایــة للــشخص المــصاب أو أالفتیــات للطــرق واألســالیب الــصحیحة والــسلیمة مــن النــساء و

العنایــــة بالــــشخص المــــریض، ومــــن هــــذه النــــشاطات إقامــــة دورات  فــــي اإلســــعافات األولیــــة والعــــالج 
الطبیعــي، إلــى جانــب ذلــك دورات فــي اللیاقــة البدنیــة الهــدف منهــا االهتمــام بــصحة الجــسم مــن خــالل 

اعـد الریاضـة الـسلیمة عـن طریـق اختـصاصیین بالریاضـة ومـساعدتهن فـي كیفیـة الــتخلص تعلـیمهم قو
  .  من الوزن الزائد بإتباع حمیة معینة وااللتزام بالبرنامج الذي یتم وضعه من قبل المدربات

:- یـسعى المركـز فـي هـذا الجانـب إلـى إیجـاد الحلـول للمـشاكل 
تي تعـاني منهـا المـرأة وعلـى هـذا النطـاق فقـد كـان للمركـز اهتمامـه بهـذا المحـور مـن خـالل األسریة ال

إقامة برنامج الیافعات وهو برنامج عبارة عن جلـسات تدریبیـة تعلیمیـة والتـي تـستهدف الفئـات العمریـة 
المراهقــــة المتــــأخرة یـــتم مــــن خــــالل الجلــــسات مناقــــشة ) ١٩-١٥(المراهقـــة المبكــــرة ومــــن ) ١٤-١٠(

ایا رئیـــسة تـــشمل المهـــارات الحیاتیـــة إلـــى جانـــب توضـــیح التغیـــرات الفـــسیولوجیة التـــي تطـــرأ علـــى قـــض
المــرأة فــضال عــن تزویــدها بالمعلومــات الخاصــة بالــصحة اإلنجابیــة ویــتم تقــدیم هــذه الجلــسات داخــل 

   .ًجلسات شهریا) ٨(وبواقع ) ٣٢٦(المركز، وقد بلغ عدد المستفیدات من البرنامج بــــــــ
ـــم الـــتمس تغییـــرا جوهریـــا وخال صـــة القـــول یمكـــن اإلشـــارة إلـــى أن مـــن خـــالل رصـــد حركـــة المجتمـــع ل

حاصــل فــي هــذه الجزئیــة ولكــن ال یخفــى أن هنــاك بعــض اإلشــارات التــي تتنبــأ بتطــور فــي فهــم هــذه 
   . النشاطات
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  ذ تأسیسه         فرع المثنى من/  وفیما یلي أهم الدورات التدریبیة التي نفذها مركز المرأة       
  یوضح الدورات التدریبیة التي أقامها مركز المرأة فرع المثنى ) ٢(           جدول 

   الدورة عنوان                                               

اللغات
الخیاطة  

  

تثقیفـــــــــــــــــــــــــــة 
للیافعات

  

دروس تقویة 
  

صالون
ال

  

إســـــــــــــــعافات 
أولیة 

  

اللیاقــــــــــــــــــــــــــة 
البدنیة 

  
العـــــــــــــــــــــــالج 

الطبیعي
  

الطــــــــــــــــــــــــــبخ 
وحلویات

  

األعمــــــــــــــــــال 
الیدویة 

الحاسوب  
محو األمیة   

  

  المستفیدات

٤٣٧
  ٣٥٠
  ٣٢٦
  ١٦٠
  ١٥٢
  ١٥١
  ٦٧
  ٦٠
  ٥٥
  ٣٠
  ٢٥
  ١٥
  

  عددها

١٠  ٩
  ١  ٢  ١  ٨  ٢  ٢  ٥  ٨  ٤  ٨  

تبین من الجدول أعـاله أن نـشاطات المركـز متعـددة ومتنوعـة فـي العدیـد مـن المجـاالت منهـا االجتماعیـة 
علیمیـــة والثقافیـــة وكانـــت أكثـــر اســـتفادة مـــن تلـــك النـــشاطات فـــي الجانـــب الثقـــافي واالقتـــصادیة والـــصحیة والت

  . والمتمثل بدورات اللغات
:-    

-  ًیقع المركز في منطقة نركال فـي الجانـب األیـسر مـن مدینـة الموصـل ویعـد واحـدا
مؤســسة أكادیمیــة بحثیــة غیــر حكومیــة وغیــر ربحیــة، یعــد المركــز إحــدى مــن منظمــات المجتمــع المــدني وهــي 

المؤسسات المتمیزة والمتقدمة في مجال االستشارات والبحوث وبناء القدرات حیث یـسعى إلـى تـدریب وتطـویر 
وبنــاء قــدرات المؤســسات الحكومیــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والتطــویر إذا یعتمــد المركــز منهجیــات التمیــز 

امج التدریبیـــة والتطویریـــة وحـــسب حاجـــة الـــدوائر والمؤســـسات الحكومیـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي البـــر
واألفراد، فضال عـن ذلـك یهـدف المركـز إلـى نـشر مفـاهیم قـیم الدیمقراطیـة وتعزیـز ثقافـة وبنـاء الـسالم وحقـوق 

والمستـشارین بموجـب من قبل مجموعة مـن البـاحثین واألكـادیمیین ) ٢٠١٤(اإلنسان، تأسس المركز في عام 
الــــصادرة مـــن قبـــل األمانــــة العامـــة لمجلــــس ) ١٣/٤/٢٠١٤(بتـــاریخ ) IS76772(شـــهادة التـــسجیل المرقمــــة 

  .والتي بموجبها مارست المنظمة أنشطتها وفقا إلحكام الدستور والقوانین العراقیة) محلیة(الوزراء كمنظمة 
  

                                         
  تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة قسم العالقات واالعالم في المركز  بتاریخ

١٨/١١/٢٠١٨. 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٣٨( 

 

 

  
:- تحقیق األهداف اآلتیةیهدف المركز إلى:-   

تقــــدیم االستــــشارات فــــي المجــــاالت القانونیــــة والــــسیاسیة والتجاریــــة والعلمیــــة والمــــصرفیة والمالیــــة  -١
واإلداریة وحقوق اإلنـسان وفـض النزاعـات وعمـل الدراسـات والبحـوث فـي كافـة المجـاالت لغـرض رفـع 

ة وغیـــــر الحكومیـــــة ومنظمـــــات المــــستوى المهنـــــي والعلمـــــي لمنتـــــسبي الـــــوزارات والمؤســــسات الحكومیـــــ
  . المجتمع المدني وتطویر إمكانیات المنتسبین في المجاالت كافة

اعتماد المفـاهیم واألنظمـة العالمیـة لیـتم تطبیقهـا فـي عمـل تطـویر وتنمیـة المهـارات البـشریة حیـث  -٢
ت والبحــوث یقــوم المركــز حالیــا باعتمــاد األنظمــة العالمیــة القیاســیة الســتخدامها فــي مجــال االســتثمارا

  . والتطویر والتدریب
المــساعدة فــي زیـــادة وتطــور تــأثیر منظمـــات المجتمــع المــدني علـــى المــستوى المحلــي واإلقلیمـــي  -٣

  . والدولي
  . نشر استخدام منهجیة التدریب والتطویر المبنیة على التفاعل بین التعلم المفاهیمي والتطبیقي -٤
ًا لمعــاییر المواصـــفات المحلیـــة والدولیــة المعتمـــدة مـــع یهــدف المركـــز إلــى تنفیـــذ هـــذه البــرامج وفقـــ -٥

  .مؤسسات دولیة ومعتمدة لدى األوساط والجهات المحلیة والدولیة
  

  
-ولیة الجمیـعاعـادة اعمـار محافظـة نینـوى مـسؤ( قام المركز بعقد المـؤتمر االول تحـت شـعار-

عقــد هــذا المــؤتمر بالتعــاون مــع مركــز نینــوى للبحــوث واالستــشارات وبرعایــة مــن  -):معوقــات وحلــول
ـــل   وكــان للمــؤتمر العدیــد مــن المحــاور تناولــت دور ٧/٨/٢٠١٨بتــاریخ ) صــندوق النقــد الــدولي ( قبـ

رض تفــصیلي المحافظــة والوضــع األمنــي فــي مــسالة اعــادة أعمــار المدینــة، وقــدم رئــیس الــصندوق عــ
عــن اهــم المــشاریع المنجــزة فــي نینــوى منهــا إعــادة تأهیــل محطــات الكهربــاء وبلدیــة الموصــل والــصحة 
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وغیرهـا مــن الــدوائر، إلــى جانــب ذلــك عــرض بــالمؤتمر ابــرز التحــدیات التــي یواجههــا الــصندوق والتــي 
یـة ونوابهـا بالتعـاون ًمنها قلة التخصیصات المالیـة قیاسـا بحجـم الـدمار بالمدینـة، وكـان للحكومـة المحل

مــع صــندوق إعــادة األعمــار العمــل علــى تحلیــل الــصعوبات ووضــع الحلــول الناجحــة مــن اجــل إعــادة 
فـــضال عــــن ذلـــك فقـــد تــــم اعتمـــاد توصـــیات المركــــز بموجـــب كتــــاب . الحیـــاة واســـتمراریتها مــــن جدیـــد

  . الموجه الى االمانة العامة لمجلس الوزراء)١/١/١٨٠٧(الصندوق المرقم 
مركز عقـد المـؤتمر الثـاني فـي إعـادة أعمـار محافظـة نینـوى تحـت شـعار یـد بیـد مـن اجـل قام ال -

هـذا المـؤتمر تـم عقـده بالتعـاون مـع محافظـة  -:) االنجازات والتحدیات-أعادة أعمار محافظة نینوى
بحضور عدد من المسؤولین والمنظمات الدولیة فـي محاولـة لمناقـشة ) ١٠/١٠/٢٠١٨(نینوى بتاریخ 

 والمعوقات أمام أعادة تأهیل وأعمار المدینـة وبخاصـة بعـد الـدمار الـذي شـهدته العدیـد مـن المشكالت
ًمن خالل رصد حركة المجتمـع لـم ألـتمس تغییـرا جوهریـا حاصـال فـي هـذه الجزئیـة ولكـن  مرافق الحیاة ً ً

ي ال یخفــى أن هنــاك بعــض اإلشــارات التــي تتنبــأ بتطــور فــي فهــم هــذه النــشاطات ومنهــا األساســیة التــ
یحتاجهــا المــواطن فــي مدینــة الموصــل، فجــاء هــذا المــؤتمر لمناقــشة أهــم التحــدیات التــي تعرقــل ســیر 
عملهم من أجـل وضـع الخطـط والحلـول الناجعـة مـن اجـل عـودة الحیـاة الطبیعیـة للمـواطن الموصـلي، 

  .٢٩/١٠/٢٠١٨في ) ٦٤٥٢(وقد تم اعتماد توصیاته بموجب كتاب المحافظة المرقم 
شــارك المركــز   -:إعــداد اإلطــار التخطیطــي األولــي إلعــادة أعمــار مدینــة الموصــلالمــشاركة فــي -

عـداد اإلطـار التخطیطـي وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لبناء المـستوطنات ومنظمـات الیونـسكو بإ
األولي إلعادة أعمار مدینة الموصل القدیمة ، حیث تـم عقـد سلـسلة مـن اللقـاءات واالجتماعـات وبعـد 

) األولیـات إلعــادة أعمـار مدینــة الموصــل( تــم التوصـل إلــى إعـداد مــسودة والتــي یطلـق علیهــا االنتهـاء
ویعد مركز نینوى المنظمـة التـي شـاركت فـي إعـداد هـذه المـسودة وتقـدیم االستـشارات والمقترحـات بعـد 

نــة قیامهــا بالعدیــد مــن الدراســات البحثیــة مــن أجــل إعــداد وتخطــیط اإلطــار العــام إلعــادة أعمــار المدی
  . القدیمة

 -:)مــد جــسور الثقــة بــین جامعــة الموصــل والحكومــة المحلیــة فــي محافظــة نینــوى(نــدوة حواریــة -
أقیمت هذه الندوة بالتعاون مـع كلیـة اإلدارة واالقتـصاد قـسم اإلدارة الـصناعیة والتـي تهـدف إلـى إسـهام 

دة االســـتقرار فـــي الجامعــة فـــي تطـــویر وبنـــاء القـــدرات إلـــى جانـــب تحقیـــق الـــسلم المجتمعـــي ودعـــم عـــو
المدینة،  فضال عن أسهام الجامعة فـي رسـم الـسیاسات العامـة والتـشریعات إلـى جانـب مـساهمتها فـي 
ٕتلبیــة احتیاجــات خطــط التنمیــة واعــادة األعمــار وتحــسین مــستوى األداء فــي المحافظــة، وتــم عقــد تلــك 

 تــم الموافقــة علـــى ، تمخــضت نتــائج النــدوة بعـــدد مــن التوصــیات والتــي١١/٣/٢٠١٩الجلــسة بتــاریخ 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٤٠( 

 

ــــس محافظــــة نینــــوى بموجــــب الكتــــاب المــــرقم   فــــي ١٥٨/١٩(اعتمــــاد تلــــك التوصــــیات مــــن قبــــل مجل
ومن أبـرز تلـك التوصـیات رسـم الـسیاسات العامـة وخطـط التنمیـة فیمـا یتعلـق بإعـادة  ) ٢٧/٣/٢٠١٩

 قـانون أعمار المحافظة وتحسین مستوى الخدمات وتحـسین مـستوى األداء المؤسـساتي فیهـا فـي إطـار
  .   المعدل٢٠٠٨ لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 

 
ــة ألســر عــصریة- ــول تربوی ــة حل ــة المتكامل ــة عــن األســرار الــسبعة للتربی   تــم عقــد.  ورشــة تدریبی

طــویر  برعایــة مركــز نینــوى وبالتعــاون مــع المركــز العراقــي لإلبــداع والت٢٦/٩/٢٠١٨الورشــة بتــاریخ 
 ،  مـشارك) ١٢٠(شـارك فیهـا) ًجمعیـة معـا لحمایـة اإلنـسان والبیئـة(في كلیة الحقوق محاضرة نفـذتها 

 الحدیثــة فــي التربیــة مــن مــن نوعهــا فــي المحافظــة حیــث أن الغایــة منهــا نــشر األســالیب األولــى وتعــد
خــالل برنــامج التربیــة المتكاملــة الــذي قــام علــى أســس علمیــة متینــة ترتكــز فــي جوهرهــا علــى التكامــل 
واالنسجام بین مساحات البیئة التربویة الداخلیة والخارجیة وتفعیل المساحة التي تربطهمـا إلـى أقـصى 

ٕا بـــوعي وادراك صـــحیح مـــن خـــالل حــدود إنتاجیتهـــا وكیـــف یمكـــن أن نكـــون قـــادرین علــى أن نمارســـه
ٍاالنخراط في برامج بناء القدرات التي یوفرها البرنامج للمربین وأولیـاء األمـور مـن اجـل بنـاء جیـل واع 

  .ومنتج
-المخــدرات االلكترونیـــة واالدمـــان علــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي (ورشــة تدریبیـــة بعنـــوان  -

 ٢٠/٢/٢٠١٩للتنمیـة البـشریة بتـاریخ ) بـوزین(مـة أقـام المركـز ومنظ: )مخاطرها واسالیب الحـد منهـا
مـــشارك ) ١٠٠(وبالتعـــاون مـــع كلیـــة الحقـــوق ورشـــة تدریبیـــة عـــن المخـــدرات االلكترونیـــة شـــارك فیهـــا 

طرحــت فــي الورشــة التعریــف بالمخــدرات االلكترونیــة وكیــف أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي أصــبحت 
القـدرة  فـي االسـتغناء عنهـا ممـا یترتـب علـى تشكل مشكلة لدى البعض تصل إلى حـد اإلدمـان وعـدم 

ذلـك تــأثیرات سـلبیة علــى بنیـان المجتمــع والتماسـك األســري ناهیـك عــن التقـاعس عــن العمـل واإلنتــاج 
الخ هذا ما طرحتـه الورشـة فـي التعریـف بهـا وبیـان ....والتكاسل عن القیام باألنشطة الحیاتیة الیومیة 

 وشــــرح أهــــم أســــالیب الحــــد مــــن تفــــشي ظــــاهرة اإلدمــــان اإلدمــــان علــــى مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي
  .وخطورتها على حیاة الناس

 أقـام المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ )دور الشرطة المجتمعیـة فـي بنـاء الـسلم المجتمعـي( ورشة عن -
 وبالتعــاون مــع قــسم الــشرطة المجتمعیــة فــي مدیریــة الــشرطة شــارك فــي هــذه الورشــة ١٢/١٠/٢٠١٨

ة مــنهم لخدمــة المجتمــع وحمایــة حقــوق النــساء والرجــال واألطفــال وضــمان متــدرب فــي محاولــ) ١٠٠(
ســالمتهم كجــزء مــن نهجهــم فــي مكافحــة اآلفــات الدخیلــة علــى المجتمــع فكانــت الورشــة تنــصب حــول 

  . جرائم االتجار بالبشر من قبل ضعاف النفوس
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)١٤١( 

 

ـــامج  - ـــات(برن ـــساء قیادی ـــي المجتمـــع-ن ـــین المـــرأة ف  ١٢/١٢/٢٠١٨عقـــد المركـــز بتـــاریخ )  تمك
بالتعـاون مــع كلیــة الحقـوق هــذا البرنــامج إذ تــضمن العدیـد مــن األنــشطة والفعالیـات التــي تمكــن المــرأة 

) ٨٨(شـارك فیـه  من اإلفادة والمساهمة االیجابیة من خالل دورهـا الفاعـل فـي قیـادة المجتمـع وتطـوره
  . ًمشاركا 
 

 ALTernatives Violence( اختــصار لكلمــة ) AVPبــدائل العنــف (  تدریبیــة عــن  ورشــة-
program)  )بالتعــاون مــع ١٢/١٠/٢٠١٩عقــد المركــز الورشــة بتــاریخ ) برنــامج بــدائل العنــف 
شــــارك فــــي هــــذه : وهــــي منظمــــة مجتمعیــــة خیریــــة) welthungerhilfe) (Whh(منظمــــة األلمانیــــة 

 بنـاء مجتمـع یـدعو إلـى ثقافـة مـشارك مـن كـال الجنـسین كانـت الغایـة مـن إقامـة الورشـة) ٢٠(الورشـة 
التسامح والتعایش الـسلمي بـین المكونـات جمیعهـا ونبـذ كـل أشـكال العنـف وجـاءت هـذه الورشـة تزامنـا 
مـع األحــداث األخیــرة التــي تعرضـت لهــا المدینــة فكــان البـد مــن وجــود مثــل هـذه الورشــة مــن أجــل مــد 

 ١٣/١٢/٢٠١٩ بتــاریخ شــة ثانیــةبعقــد ورجــسور الثقــة مــا بــین الطوائــف مــن جدیــد،كما قــام المركــز 
ــوع االجتمــاعي( عــن ــائم ضــد الن ) ٨٣( بالتعــاون مــع كلیــة العلــوم الــسیاسیة شــارك فیهــا )العنــف الق

ًمشاركا تناولت موضوع العنف الموجه ضد الشخص أیا كان جنـسه، إال أن العنـف الـذي تتعـرض لـه  ًّ
 الجنـسین إلـى جانـب فـرض الـسیطرة النساء أكبـر وربمـا یعـزى الـسبب الـى العالقـة غیـر المتكافئـة بـین

الذكوریة على المرأة وغیرها من األمور دفعت الى توجیه اإلسـاءة بأشـكالها المختلفـة ضـد المـرأة فهـذه 
  . الورشة جاءت لمحاولة التخفیف وخلق نوع من الوعي المجتمعي تجاه المرأة وكیفیة التعامل معها

 عقـد المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ )یـاة اإلنـسانالهندسة النفـسیة وانعكاسـاتها علـى ح( ورشة عن -
ًمـــــــشاركا، وقــــــسمت علـــــــى شـــــــكل مــــــرحلتین تـــــــضم كـــــــل مرحلـــــــة ) ٢٠٠( شــــــارك فیهـــــــا ٣/٩/٢٠١٨
مـــشارك، تحـــاول هـــذه الورشـــة ان تعطـــي أساســـیات حـــول قـــدرة الـــشخص علـــى  التكیـــف وفقـــا )١٠٠(

ًأو ناجحـا ویحقـق أحالمـه ًإلرادته ومحاولة برمجة تفكیره في طریقة حیاته في كیفیـة أن یـصبح سـعیدا 
ًمن خالل القدرة على التحكم بالذات ألنها تنعكس ایجابیا في النهایـة علـى دعـم وبنـاء قـدرات الـشباب 

  . وتنمیة مهاراتهم لتطور المجتمع برمته
 

 تهـــدف الورشــــة إلـــى تعلــــیم): مهــــارات أساســـیات تعلــــم اللغـــة االنكلیزیــــة( ورشـــة تدریبیــــة عـــن -
األشخاص األساسیات الضروریة مـن خـالل دروس وأسـالیب تعلیمیـة حدیثـة متبعـة مـن أجـل انطالقـة 
قویة نحو تعلم اللغة تسهم بشكل كبیر في تطویر وتنمیة العلم والمعرفة والثقافة الشخـصیة لـدى الفـرد 

رك فــي هــذه ًوبخاصـة وان اللغــة تعــد مفتاحــا العدیــد مـن الفــرص أمــام األفــراد فــي مـسیرة حیــاتهم ، شــا,



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٤٢( 

 

مـشارك وقـد عقـدت بتـاریخ ) ١٠٠(مـشارك قـسمت علـى شـكل مراحـل فـي كـل مرحلـة ) ٣٠٠(الورشـة 
١/٨/٢٠١٨ .  
الـشهادة  (Internet and computing core certification)( اختـصار لكلمـة )lC3(دورة  -

ون مـــع  وبالتعـــا١٧/١٢/٢٠١٩حیـــث نظـــم المركـــز هـــذه الـــدورة بتـــاریخ ) الدولیـــة للحاســـب واالنترنیـــت
مــشارك، تهــدف إلــى تزویــد المــشاركین بالمعرفــة ) ٢٢(مركــز تــدریب محافظــة نینــوى دورة شــارك فیهــا 

ًالمعلوماتیة حول استخدامهم للكمبیوتر واالنترنیـت خـصوصا مـع دخـول التكنولوجیـا إلـى جمیـع مرافـق 
   .الحیاة بمؤسساتها المختلفة ومنها دوائر الدولة ألداء مهام مختلفة بسرعة وسهولة

 ١٠/٩/٢٠١٨عقـــد المركـــز بتـــاریخ  -): أساســـیات اإلســـعافات األولیـــة(  ورشـــة تدریبیـــة حـــول -
مــشارك الغایــة منهــا امــتالك المــشاركین )١١٣(وبالتعــاون مــع كلیــة الحقــوق ورشــة تدریبیــة شــارك فیهــا 

ألهـــم المبـــادئ األساســـیة والـــصحیحة عنـــد تقـــدیمهم المـــساعدة أثنـــاء تعـــرض الـــشخص لحـــادث أو أي 
  . طارئ
 

 داخـل ٢٠/٨/٢٠١٨انعقـدت هـذه الورشـة بتـاریخ ): مهـارات الحـوار واالقنـاع( ورشة تدریبیة عـن -
مـــشارك قـــسمت الـــى مـــرحلیتین كـــل مرحلـــة )٤٠(المركـــز وكانـــت علـــى شـــكل مـــرحلتین، شـــارك فیهـــا 

ـــیم الفـــرد أصـــول أو فـــن اإلقنـــاع والحـــوار) ٢٠(ضـــمت   مـــن خـــالل تعلیمـــه مـــشارك، الغایـــة منهـــا تعل
ًأسـالیب حدیثــة فــي اإلقنــاع مــن خــالل التوافــق مــع اآلخــرین والتــأثیر فــي ســلوكیاتهم بعیــدا عــن الطــرق 
التقلیدیـــة القدیمـــة ، فـــامتالكهم ألصـــول مهـــارات االتـــصال واتقـــانهم لفنـــون الحـــوار وكیفیـــة اســـتخدامهم 

لـى حالـة الحـصول الفعلـي الـذي ومناورتهم لألسئلة الموجهـة للـشخص المـراد اقناعـه یمكـن أن یأخـذه إ
  . یرد الوصول الیه

نظــم المركــز بتــاریخ ): إدارة الحیــاة تنظــیم الوقــت كیــف تكتــب خطــة لحیاتــك( ورشــة تدریبیــة عــن -
) ٢٠(ًمــشاركا وكانــت علــى ثــالث مراحــل كــل مرحلــة ) ٦٠( هــذه الورشــة شــارك فیهــا ١١/٩/٢٠١٨

ً ویمثـــل بوابـــة لنـــشاط كـــل عنـــصر بـــشري مـــشارك، مـــن المعلـــوم ان الوقـــت أثمـــن مـــا یملكـــه اإلنـــسان
ُخـصوصا أذا مــا تــم التخطــیط والتنظــیم الــصحیح للوقـت بــشكل صــحیح فلكــل شــخص أهــداف وأحــالم  ُ
یرید أن یحققها ، فمـن خـالل تنظـیم وقـتهم بـشكل جیـد تـساعد علـى ترتیـب األفكـار وبالتـالي یمكـن ان 

إتبـاعهم خطـوات اساسـیة سـلیمة، تحصد نتائج مرجوة والوصـول إلـى مبتغـاهم بـشكل أیـسر مـن خـالل 
وهذا ما حاولت أن تبینه الورشة من خالل تعلیم المشاركین كیفیة تنظیم واسـتغالل أوقـاتهم والتخطـیط 
لكـــل خطـــوة مـــن اجـــل الوصـــول الـــى تحقیـــق وتنظـــیم امـــور حیـــاتهم بـــشكل نـــاجح مـــن خـــالل إدارتهـــم 

  . السلیمة لوقتهم
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قــام المركــز والمفوضـیة العلیــا لحقــوق : )المــشاریعمهــارات كتابــة مقترحــات ( ورشـة تدریبیــة عــن  -
 مكتــب نینــوى وبالتعــاون مــع وحــدة التأهیــل والتوظیــف والمتابعــة فــي المعهــد التقنــي نینــوى، –اإلنــسان 
 ورشة تدریبیة حضرها الطلبة الخریجون من الكلیـات والمعاهـد ومنتـسبو المعهـد ١٦/١/٢٠١٩بتاریخ 

شاریع مــن خــالل إعطــائهم الخطــوات الــصحیحة والمعلومــات التقنــي حــول كیفیــة كتابــة مقترحــات المــ
والمهارات الكافیة عند أعدادهم لكتابة أي مشروع وفقا لمعاییر علمیة رصینة، وذلك مـن أجـل الـسعي 
إلتاحة فـرص اقتـصادیة وتنمیـة مـستدامة مـن خـالل بنـاء وتطـویر قـدرات الـشباب بـشكل سـلیم، شـارك 

رشـة تــم إقامتهــا مــرة ثانیـة وبالتعــاون مــع كلیــة اإلدارة واالقتــصاد ًعلمــا أن هــذه الو. مــشارك) ٨٠(فیهـا 
 ٢/٩/٢٠١٨بتـــاریخ ، كمـــا قـــام المركـــز مـــشارك)٨٠(قـــسم اإلدارة الـــصناعیة وكـــان عـــدد المـــشاركین 

 یحــاول أن )تأســیس المنظمــات ومهــارات كتابــة مــشاریع مقترحــات المــشاریع( ورشــة تدریبیــة عــن 
ى المعلومـات واالساسـیات الــضروریة فـي حالــة اعـداد أي فكــرة یـزود المـشاركین مــن المنظمـات االخــر

مشارك قسمت على شكل مـرحلتین كـل مرحلـة تـضم ) ٤٠(مشروع والخطوات المتبعة فیه شارك فیها 
  . مشارك)٢٠(
 Project management(اختـصار لكلمـة : )PPM)(إدارة المـشاریع االحترافیـة(  دورة عـن -

Professional )(والتـــــي ٢٠١٨/ ١٢/ ١٨أقـــــام المركـــــز هـــــذه بتـــــاریخ ) : شاریعمحتـــــرف إدارة المـــــ 
تهــدف إلــى رفــع وتطــویر كفــاءة مــوظفي الــدوائر الحكومیــة تزامنــا مــع فتــرة أعمــار المدینــة فهــذه الــدورة 
تؤهل العاملین على تنفیـذ المـشاریع إتقـان عملیـة أدارة المـشاریع بـشكل عملـي مـن التحـضیر للمـشروع 

 )إدارة المــشاریع(  عــن٢٧/١٢/٢٠١٨دورة أخــرى فــي المركــز بتــاریخوصــوال إلــى إغالقــه، وتــم عقــد 
تهــدف إلــى تزویــد المــشاركین بالمعلومــات والمعــارف الالزمــة فــي كیفیــة إدارة المــشاریع بإتقــان وبــشكل 

كتابـة مقترحـات ( ورشـة عـن ١٣/١/٢٠١٩كمـا عقـد المركـز بتـاریخ . ًفـردا) ٢٢(متكامل شـارك فیهـا 
  . مشارك )٥٠( ا شارك فیه)ملالمشاریع واعداد اوراق الع

بالتعــاون  ٢٩/١١/٢٠١٩عقــد المركــز هــذه الــدورة بتــاریخ ) إدارة التعاقــدات الحكومیــة(  دورة عــن-
انـضباط مـوظفي الدولـة  ( عـن دورة ٢٥/١١/٢٠١٩ونظـم بتـاریخ ، مع مركز تـدریب محافظـة نینـوى

 خمــسة أیــام الغایــة مــن عقــد ةمــدة الــدوربالتعــاون مــع مركــز تــدریب محافظــة نینــوى، ) والقطــاع العــام
المركز للدورة إعادة تأهیل الكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومیة في المحافظـة مـن خـالل 
متدربین وتزوید المتلقـین بمعلومـات نظریـة وعملیـة كافیـة فـي مجـاالت الـدورة ومحاولـة ربطهـا بطبیعـة 

مــشارك لكــل دورة توزعــت علــى ) ٦٠(ا عمــل المؤســسات والــدوائر الحكومیــة بــشكل كامــل شــارك فیهــ
  . مشارك) ٢٠(ثالث مستویات كل مستوى یضم 
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 Geographic information(اختـــصار لكلمـــة ): نظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة)(gis(دورة  -
system( دورة بالتعــاون مــع مركــز تــدریب محافظــة نینــوى دورة ١٤/١٢/٢٠١٩عقــد المركــز بتــاریخ 

مشارك مـن الـدوائر الحكومیـة ) ٢٠(ث مستویات كل مستوى تضم توزعت على ثال) ٦٠(شارك فیها 
أیام  تهدف الدورة إلى إعادة تأهیل الكوادر العاملة في المؤسـسات والـدوائر فـي المحافظـة ) ٥(مدتها 

بــــأهم المعلومــــات المعرفیــــة التــــي تتــــضمن المعلومــــات الجغرافیــــة والممثلــــة بعملیــــة تنــــصیب البرنــــامج 
ًفـي الـدوائر فـضال عـن معلومـات اساسـیة فـي كیفیـة إنـشاء بیانـات مـشتركة بأحدث النـسخ المـستخدمة 

  .لجمیع الدوائر الحكومیة
 وورشـة أخــرى ١٢/٩/٢٠١٨ والتــي عقـدت بتـاریخ )فــن ومهـارات التفـاوض( ورشـة تدریبیـة حـول -

مـشارك ) ١٢٠( فـاألولى شـارك فیهـا ٢/٧/٢٠١٨ والتي عقدت بتاریخ )مهارات الحوار واإلقناع(عن 
ًا للخریجین من الشباب، تلقى المشاركون فیهـا الطـرق والمهـارات الـصحیحة واألساسـیة والتـي خصیص

مــن خاللهــا یــصبح الــشخص أكثــر قــدرة علــى إقنــاع اآلخــرین وتحقیــق المكاســب المنــشودة مــن خــالل 
مــشارك وكانــت علــى مــرحلتین كــل )٤٠(إتقانــه لمفــاتیح التفــاوض الناجحــة، أمــا الثانیــة فقــد شــارك فیهــا

الغایـــة المنـــشودة منهـــا هـــو تعلـــیم المتلقـــین لفنـــون ومهـــارات اإلقنـــاع وكیفیـــة التـــأثیر فـــي ) ٢٠(ة مرحلـــ
اآلخرین والقدرة على إدارة الحوار بشكل سلیم في الكثیر مـن القـضایا سـواء أكانـت اجتماعیـة أم حتـى 

  . في أطار العمل
تـــدریب )( Training of trainers( اختــصار لكلمـــة )TOTاعـــداد المتــدربین (ورشــة عــن  -

مــدتها خمــسة أیــام یمــنح مــن خاللهــا المــشارك شــهادة مــن قبــل المركــز تقــوم الورشــة علــى ) المتــدربین
أعطـاء المــشاركین الطــرق واألســالیب الحدیثـة فــي كیفیــة تطــویر قـدراتهم ومهــاراتهم وخبــراتهم فــي إدارة 

  . ٨/٤/٢٠١٩ عقدت هذه الورشة بتاریخ )٣٠(شارك فیها الدورات بشكل سلیم
مـشارك تهـدف الورشـة ) ٥٠(شارك فیها) مهارات كتابة السیرة الذاتیة باحتراف( ورشة تدریبیة عن -

إلى تزوید المـشاركین اإلطـار الـصحیح لكتابـة الـسیرة الذاتیـة ألنهـا تمثـل هویـة الـشخص التـي تلخـص 
 عقـــدت هـــذه خبراتـــه  وعلـــى أســـاس طریقـــة كتابتـــه للـــسیرة یمكـــن أن تكـــون معیـــار القبـــول أو الـــرفض

  . ٢٧/٨/٢٠١٨الورشة بتاریخ 
 ١٨/٩/٢٠١٨عقـد المركـز بتـاریخ ) مهارات كتابة التقاریر الصحفیة والتلفزیونیة(ورشة تدریبیة  -

مــشارك تهـدف الورشـة إلـى تزویـد المـشاركین بالمعرفــة ) ٢٠٠(بالتعـاون مـع كلیـة الحقـوق شـارك فیهـا 
ء التلفزیــوني أو الـصحفي وهــذا مــا عـن صــیاغة المعلومـات والحقــائق بـشكل تقریــر لمـسار الحــدث سـوا

  .  حاولت الورشة أن تعطي النقاط األساسیة في كیفیة إعدادها لمهارة كتابة التقریر
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 بالتعــاون ١٨/٤/٢٠١٨أقیمــت هــذه الورشــة بتــاریخ ) التخطــیط االســتراتیجي(  ورشــة تدریبیــة عــن -
 تحـاول هـذه الورشـة )١٢٠(هم بلغ عـدد مع ملتقى الكتاب وشارك فیها عدد من المثقفین واألكادیمیین

أن تـزود المـشاركین بالمعرفـة العملیـة فـي كیفیـة رصـد وتحدیـد األهـداف المـستقبلیة حـسب اإلمكانیــات 
المختلفـــة عبـــر خطـــط مدروســـة والتنبـــؤ بالتحـــدیات التـــي یمكـــن أن تـــواجههم مـــن اجـــل تحقیـــق أفـــضل 

  . النتائج المرجوة
 ٢٦/٤/٢٠١٨عقـد المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ ) اتوبناء التحالفـ..حمالت المدافعة (  ورشة عن -

شـــارك فیهـــا مجموعـــة مـــن البـــاحثین واألكـــادیمیین وناشـــطي المجتمـــع المـــدني حیـــث تلقـــى المـــشاركین 
مجموعــة مــن األساســیات الهامــة فــي كیفیــة تكــوین حمــالت المدافعــة عــن قــضایا )٨٠(والبـالغ عــددهم 

ینهــــا وبــــین القطــــاع الخــــاص أو المؤســــسات حقــــوق االنــــسان وبنــــاء التحالفــــات بــــین المنظمــــات أو ب
الحكومیــة هــذا ممــا یــساعد علــى تطــویر وتحــسین العمــل مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف والغایــات 

   المنشودة
ً المركز مقترحـا إلـى مجلـس محافظـة نینـوى مـن قدمفضال عن ذلك فكان للمركز برامج متفرقة منها، 

ألــف ) ٣٥(خــالل إنــشاء صــندوق تــستقطع مــا بقیمــة مــن ) جمعیــة الثالســیمیا(أجــل تقــدیم الــدعم إلــى  
ًدینــار عــن كــل عقــد زواج یـــتم تخصیــصها للجمعیــة، فــضال عــن إقامـــة المركــز مــع جمعیــة التحریـــر 
وبالتعـاون مـع برنــامج األمـم المتحــدة فـي مــؤتمر تنـسیق الخـدمات لناحیــة القیـارة وتــسلیط الـضوء علــى 

مـشارك مـن قــادة ) ٢٠(ت فـي الناحیـة شـارك فیهـا أهـم المـشاكل والمعوقـات التـي تواجـه قطـاع الخــدما
المجتمــع والمجلــس البلــدي وشــیوخ العــشائر، كمــا كــان للمركــز دوره فــي تــدعیم العملیــة الــسیاسیة مــن 
خـــالل مـــشاركته فـــي عملیـــة المراقبـــة والـــسماح لـــه بالتـــصریح فـــي القنـــوات العربیـــة والجزیـــرة بموجـــب 

  .تصریح من قبل المفوضیة
:-   

:-  تعـد مؤسـسة تجدیـد عـراق واحـدة مـن منظمـات المجتمـع المـدني وهـي منظمـة
غیـر حكومیــة وغیــر هادفـة للــربح تــستهدف تحقیــق النفـع العــام أو المــصلحة العامـة للنــساء مــن خــالل 

امــل والمطلقـــات والمـــرأة التـــي ال خلــق فـــرص عمـــل جدیـــدة للفئــات المهمـــشة والـــضعیفة والمتمثلـــة باألر
وقـد صـدرت شـهادة ) ١/٧/٢٠١٧(معیل لها،  تم تسجیلها عند األمانة العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 

والتــــــي اكتــــــسبت بموجبهــــــا الشخــــــصیة المعنویــــــة لممارســــــة ) محلیــــــة(كمنظمــــــة ) IZ72802(بــــــالرقم 
                                         

  بیدي بتاریخ  نشوان الزالسیدتم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة مع رئیس المؤسسة
١٣/١١/٢٠١٨. 
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ل حیـث كـان مقرهـا الـرئیس فـي نشاطاتها، وبدأت المؤسسة تزاول نشاطاتها وعملهـا فـي مدینـة الموصـ
البــدء بمنطقــة النبــي یــونس  وبعــد ذلــك تــم االنتقــال إلــى منطقــة حــي الــشرطة فــي الجانــب األیــسر مــن 

ًعلمـا ) ٢٠٠٩(مدینة الموصل، وقد كان المقر الرئیس لها في بغداد وتم المباشرة والعمل به فـي عـام 
ل فــي منظمــات دولیــة مــن مختلــف أن المؤســسة مكونــة مــن مجموعــة مــن المــوظفین العــاملین باألصــ

المحافظــات لــذا ارتــأوا علــى تــشكیل منظمــة عراقیــة مــن كــادر عراقــي فقــط مــن أجــل تحــسین الوضــع 
والحالــة االقتــصادیة المتردیــة وحــاالت العنــف واالضــطرابات التــي عــصفت بمدینــة الموصــل أدى إلــى 

فتتـــاح فـــروع للمؤســـسة فـــي التفكیـــر فـــي إنـــشاء مؤســـسة تـــدعم المـــرأة بكافـــة المجـــاالت،  ومـــن ثـــم تـــم ا
  . محافظات أخرى منها صالح الدین وبغداد

:-  أشـخاص مـنهم المـدیر التنفیـذي ) ٨(یتكـون الكـادر التنظیمـي للمؤسـسة مـن
مـــن المحـــامین ) ٢(للمؤســـسة، ویقـــسم الكـــادر إلـــى عـــدة أقـــسام یـــشمل القـــسم القـــانوني والـــذي یتكـــون 

) ١(ًمــن الباحثــات االجتماعیــات، فــضال عــن موظــف عــدد) ٢(تكــون ، والقــسم النفــسي والمنالقــانونیی
كـشف العمـل أو تنـسیق العمـل ومراقبـة الجـودة فـي طریقـة تنفیـذ تلـك ( یمثل قسم التعبئة والتحشید أي 

  . األنشطة والبرامج ومتابعتها عن كثب، إلى جانب عمال خدمة والممثل بالحارس والسائق
:- لــى دعمهــا المــادي مــن قبــل منظمــة تعتمــد المؤســسة ع)UN Women (

هــذا البرنــامج ) نقــد مقابــل عمــل(أي ) مــدد(ًمنظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة والــدعم المــادي وفقــا لبرنــامج 
  .  موجود في تركیا واألردن وسوریا والعراق

:- تهدف المؤسسة إلى تحقیق العدید من األهداف وهي كما یأتي:-   
 تنمیــــة وتحــــسین الحالــــة االقتــــصادیة مــــن خــــالل تحدیــــد االحتیاجــــات اإلنــــسانیة للفئــــات  محاولــــة-١

  . الضعیفة في المجتمع منها األرامل والمرأة التي ال معیل لها
  .  إعطاء دعم نفسي وقانوني  للمرأة على وجه الخصوص-٢
  .  اشي بشكل أفضل بناء وتنمیة وصقل قدرات المرأة ومهاراتها في سبیل االرتقاء بواقعها المع-٣

 
: -  ًتهدف المؤسسة في هذا المحور إلى تمكین المرأة اقتصادیا في

)  العملالنقد مقابل( المجتمع وهذا یتم من خالل العمل على تأمین دخل وقتي لهن وألسرهن أي 
منظمة األمم ) UN Women(حیث عملت المؤسسة على تنفیذ البرنامج المدعوم من قبل منظمة 

حیث كان من ) ٣٠/٩/٢٠١٩(لغایة ) ٢٠١٨/ ١/٥(المتحدة للمرأة والذي تم العمل به من الفترة 
امرأة مستفیدة في )١٠٨(أي ) ٥٤( ضمن الخطة الموضوعة للعمل بها خالل هذه الفترة تشغیل 

) نقد مقابل العمل(یتم تشغیلهن ) ٢٠١٩(امرأة مستفیدة في عام) ١٣٢(أي ) ٦٦(و ) ٢٠١٨(م عا
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یوما فعلي، علما أن هذا البرنامج یكرر خالل السنة مع فئات ) ٦٠(دوالر لمدة ) ١٥(وباجر یومي 
یا نسویة أخرى من اجل إفادة اكبر عدد من النساء من هذا البرنامج ومحاولة تمكین المرأة اقتصاد

بإیجاد فرص عمل لهن، حیث هناك ضوابط محددة لغرض القبول في هذا البرنامج منها أن تكون 
ًالمتقدمة قادرة بدنیا على مزاولة العمل وان ال یتزامن عملها مع عمل أخر، فضال عن أن المؤسسة 

ون تهدف بالدرجة األساس تقدیم المساعدة للفئات الضعیفة من النساء فمن أولویات القبول تك
  . المتقدمة من األرامل والمعیالت ألسرهن ولذوي االحتیاجات الخاصة والمطلقات

:- الحـرب األخیـرة واألحـداث التـي ألحقـت  ًفي هذه المرحلة من أكثـر المنـاطق تـضررا
امــرأة مــنهن مــن ) ٢٧(ًبمدینــة الموصــل أضــرارا جــسیمة لــذا كانــت للمؤســسة دورهــا مــن خــالل تــشغیل 

لموصل، حیث تـم اختیـارهن مـن المنطقـة القدیمـة والمنـاطق التـي حولهـا بـسبب مـا تعرضـوا لـه مدینة ا
من أزمات ومشكالت عدیدة لذا ارتـأت المؤسـسة تـوفیر فـرص عمـل لهـن یـساعدهن فـي التغلـب علـى 

   -:مشاكلهن  فقد تم اختیار أماكن عملهن في المراكز الصحیة اآلتیة
ب البـیض، مستـشفى الموصـل العـام، المستـشفى البیطـري مركز صحي بـاب الجدیـد، مركـز صـحي بـا

  . في تلكیف، المركز الصحي في حي النور، تنظیف المدارس في المدینة القدیمة
: - تــم توســیع نطــاق عمــل المؤســسة لیــتم توســعة رقعــة العمــل الجغرافــي واختیــار 

 امـــرأة فـــي المراكـــز الـــصحیة )٢٧(نـــساء مـــن منـــاطق مختلفـــة مـــن مدینـــة الموصـــل حیـــث تـــم تـــشغیل 
    -:والمعهد التقني في الموصل وكما یلي

مركـز صــحي بــاب البـیض، مركــز صــحي بــاب الجدیـد، مستــشفى الموصــل العـام، مركــز صــحي حــي 
  .النور، المعهد التقني الموصل

وتقـــوم المؤســـسة بتـــوفیر كافـــة االحتیاجـــات األساســـیة والـــضروریة مـــن منظفـــات ومـــواد تعقـــیم 
ًادر فـضال عـن وجـود مـراقبین لطریقـة عملهـن والقیـام كـذلك بحمـالت التوعیـة للنظافـة فــي لتوفیرهـا للكـ

أماكن مختلفة، الغایة األساسـیة للمؤسـسة مـن إطـالق هـذا البرنـامج یعـود إلـى تـردي الجانـب الـصحي 
فـــــــي مدینـــــــة الموصـــــــل مـــــــن حیـــــــث إهمـــــــال جانـــــــب النظافـــــــة فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن المراكـــــــز الـــــــصحیة 

ٕذلــك إلــى اإلســراع مــن قبــل المؤســسة بخلــق وارســاء بیئــة صــحیة نظیفــة فــي الــخ ادى ..والمستــشفیات
  . علما ان هذا البرنامج یكرر كل سنة مع فئات نسویة أخرى. المدینة
  )pss ( اختـصار لكلمـةpsychological support 

services:- التــــي تعـــاني مــــن مــــشكالت یهـــدف هــــذا المحـــور إلــــى تقـــدیم الــــدعم النفــــسي للحـــاالت 
وازمــات نفــسیة صــعبة فهــدف المؤســسة هــو اصــالح الحالــة النفــسیة خاصــة بعــد مــا تعرضــت لــه مــن 
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حیـث قــام الفریــق بتــسجیل احتیاجــاتهم مـن خــالل اســتمارة تــوزع علــى كـل عائلــة یــتم مــن خاللهــا طــرح 
حتیاجــات تـــأثیرات مــشاكلهم ســواء أكانــت قانونیــة أم دعــم قـــانوني أم نفــسي أم مــالي وتــسجیل أهــم اال

نفــسیة عدیــدة والتــي تتفــاوت مــن حیــث درجــة شــدتها بــین الحــاالت التــي تــم زیارتهــا والبحــث عنهــا مــن 
خـــالل جـــوالت میدانیـــة مـــن قبـــل أخـــصائیات اجتماعیـــات ونفـــسیات فـــي محاولـــة للتخفیـــف مـــن وطـــأة 

 الــضروریة الـضغوط ، حیـث قـام فریــق مـن عـضوات المؤســسة بزیـارات میدانیـة للعوائــل األكثـر حاجـة
عائلــة فــي ) ٢٧(عائلــة فــي المرحلــة األولــى و ) ٢٧(عائلــة وتــم اختیــار ) ١١٢(لــدیهم حیــث تــم زیــارة 

المرحلــة الثانیــة بعــد ذلــك تقــوم المنظمــة بعقــد اجتمــاع یناقــشون فیــه الحــاالت ویــتم وفقــا لــذلك اختیــار 
االنـدماج بـالمجتمع الحاالت األكثر حاجة ، ومن أجل كسر حاجز الروتین والخـوف لـدى النـساء مـن 

 فـضال عـن دورة أیـام) ٥(مدتها  ) أصول االتاكیت(لذا شرعت المنظمة ومن هذه الدورات دورة تعلیم 
وبعـد االنتهـاء مـن الـدورة باإلمكـان االسـتفادة منهـا فـي ممارسـة مهنـة معینـة مـن  )التدبیر المنزلي(في 

دورات تقــام مــن قبــل متخصــصات ّاجــل تحــسین المــستوى المعاشــي ألســرهن، ومــن المعلــوم ان هــذه الــ
  .  حسب نوع الدورة المقامة

:-  یهــدف هـذا المحـور إلــى تقـدیم المـساعدة للعوائــل التـي لـدیها مــشكالت
متعــددة والتــي تتــراوح قــضایاها مــا بــین طــالق ، نفقــة ، قــسام شــرعي، الوصــایة، مــشاكل األرامــل عــن 

بتقــــدیم كافــــة اإلجــــراءات القانونیــــة والمتمثلــــة بالمــــساعدات طریــــق محــــامین مــــن قبــــل المؤســــسة تقــــوم 
ًعلمـا أن أجـور كـل  ٕواالستشارات القانونیة من أجل حل تلك المشكالت العالقة وایجاد الحلول الممكنة

ّالقضایا مجانیة لغایة تقـدیم المـساعدة للفئـات المستـضعفة فـضال عـن أن الـدعم القـانوني مفتـوح لكافـة  ً
والتعامـل مـع احتیاجـاتهم عـن ) العمـالء أصـحاب الحاجـة (  استقبال المـستفیدات شرائح المجتمع ویتم

وقـد وصـل ) التوعیـة القانونیـة، االستـشارة القانونیـة، التمثیـل القـانوني( طریق القانون بمـستویاته الثالثـة
) ٤٥(حالـة مـن أصـل ) ١٦(قضیة ، القضایا التـي حـسمت ) ٥٦(عدد القضایا التي بحوزة المؤسسة 

  . في المحاكمقضیة
 :-  وغیــر ًا عنیفــًا العنــف ضــد المــرأة یمثــل ســلوكأنمــن المعلــوم 

 حـــضاري موجـــه ضـــد المـــرأة یمـــارس الرجـــل دوره فـــي فـــرض القـــوة والـــسلطة علـــى المـــرأة والـــذي یتخـــذ 
فقـد ه قتـصادي، وعلیـ متعددة منها العنف الجسدي، اللفظي والنفسي، الجنسي، االجتماعي، االأشكاال

تم اتخاذ المنظمة الخطوات االیجابیة من خالل سلسلة مـن التـدابیر الوقائیـة للحـد مـن هـذه الظـاهرة ، 
 مــن َّنهُمعنفــة مــن النــساء وتــم تــوجهی) ٣٥-٣٠(حیــث تــم مقابلــة عــدد مــن النــساء المعنفــات مــا بــین 

 معانـاتهن فـي غرفـة خاصـة إلـى خالل عدد من الجلسات المنفردة مـع الباحثـة االجتماعیـة واالسـتماع



  هناء جاسم محمد السبعاوي.م.أ

  >>  
  

)١٤٩( 

 

 أشـــخاص أوالتـــي ینظمهـــا شـــباب حاصـــلین علـــى شـــهادات   عـــن اللقـــاءاتًداخـــل المؤســـسة،  فـــضال
 نـشر الـوعي المجتمعـي بـین الـشباب محـور اللقـاء بخـصوصیدور و البشریة ةمدربین في مجال التنمی

 بیـان إلـى أیـضالتطـرق  جانـب اإلـى المترتبـة علیـه اآلثـارفي الحدیث عن العنف ضـد المـرأة ومـا هـي 
 العنـف هـو العنـف أنـواع أكثـرقیمة ومكانة المـرأة والحفـاظ علـى كرامتهـا وكیفیـة التعامـل معهـا، وكـان 

  . االجتماعي
:- هـذا البرنـامج مـدعوم مـن قبـل منظمـة األمـم المتحـدة للمـرأة ) 

(un women ابتدأ العمـل بهـذا البرنـامج مـن )یتمثـل الهـدف ) ٣٠/١٢/٢٠١٧(لغایـة ) ١/٧/٢٠١٧
ًاألســاس مــن وراء العمــل بفكــرة المــشروع هــو مــساعدة العوائــل األكثــر فقــرا مــن خــالل تقــدیمها منحـــا  ً

دوالر لكل عائلة عـن قیمـة كـل مـشروع یقـام، ) ١٠٠٠(مالیة للعوائل، حیث تقوم المنظمة بتخصیص 
 للمـــشروع بغیـــة تعزیـــز مـــشاركة المـــرأة فـــي وتتكفـــل المنظمـــة بـــشراء االدوات والمـــستلزمات الـــضروریة 

ًتنمیـة مجتمعهــا، فـضال عــن إضــافة مـورد مــالي یعــین األسـرة علــى ســد احتیاجـاتهم األساســیة والعــیش 
ًبمــستوى حیــاة كریمــة ، إلــى جانــب تعزیــز مبــدأ االعتمــاد علــى الــنفس، فــضال عــن المــشاركة الفعالــة 

 النــشاطات المــدرة للــدخل وخلــق فــرص عمــل للمــرأة بالعمــل بهــذه المــشاریع التــي تعمــل علــى تــشجیع
جدیدة للفئات المهمشة والضعیفة والمتمثلة باألرامل والمطلقـة والمـرأة التـي ال معیـل لـدیها، الـى جانـب 
ًاقامة عالقات اجتماعیة فیما بینهم، فهذا البرنامج یمثـل مـسارا ایجابیـا فـي حـل العدیـد مـن المـشكالت  ً

مـــستفیدة مـــن هـــذا البرنـــامج وزعـــت ) ٨٥(مـــشروعا أي ) ٨٥(التـــي تعتـــرض األســـرة ، حیـــث تـــم فـــتح 
وادي حجــــر، المنــــصور، المــــأمون، موصــــل الجدیــــدة، الزنجلــــي، ( المــــساعدات علــــى االحیــــاء التالیــــة

بعـدها ) العامل، الكرامة، القدس، االنتصار، شقق الخضراء، نازحین من االیمن یقیمـون فـي المـدارس
االكثــر حاجــة مادیــة لفــتح المــشروع ، ومــن المــشاریع التــي تــم یـتم اختیــار عینــات وفقــا لحاجــة للعوائــل 

، مكتـــب استنـــساخ وقرطاســـیة، صـــناعات )٥(،  فـــتح صـــالون حالقـــة )٧٦(خیاطـــة عـــددها ( تنفیـــذها 
حیــث تجهــز المنظمــة كــل مــشروع بــأهم األساســیات الــضروریة ) ، خبــازة، حلویــات)٤(غذائیــة عــددها

ودعــم المــرأة اقتــصادیا ایــضا مــن خــالل ادخالهــا فــي ًلفتحــه، فــضال عــن ذلــك تحــاول المنظمــة تمكــین 
دورات تطویریة بغیة تنمیة مهاراتها من أجل اكتـسابها خبـرة أكثـر وبخاصـة وأن مـن النـساء مـن لـدیها 

) منظمـة الخلـود( المهنة لكن ال تملك  القدرة علـى افتتـاح مـشروع لهـا فقامـت المنظمـة وبالتعـاون مـع 
  .  وریة لبدأ المشروعبتزوید النساء باالحتیاجات الضر

:-  امـرأة تـم ) ٥٠(قامـت المنظمـة بتـشكیل لجنـة إنـسانیة مـن مجمـوع
مهمتهــا ) موظفــات ، صــحفیات ، إعالمیــات، ربــات البیــوت(مــن كافــة شــرائح المجتمــع ) ١٥(اختیــار 
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قـرارات ودور القـانون فـي األساسیة مناقشة عدة امور تخـص المـرأة بمـا فـي ذلـك تعلـیم المـرأة واتخـاذ ال
حمایة المعنفات واستقاللیة المرأة وریادة االعمال واالبتكـار والیـد العاملـة وحقـوق المـرأة ونقـل معاناتهـا 
وتذلیل كافة الصعوبات امامها ، فطبیعة عمل المنظمة ینصب فـي تقـدیم الـدعم اللوجـستي للجنـة مـن 

كومـــة المحلیــة والمتمثلـــة بمجلــس المحافظـــة خــالل تـــسهیل فرصــة اجـــراء اللقــاءات والحـــوارات مــع الح
ونائـب المحــافظ حیــث تــم عقـد اجتمــاعیین فــي محاولــة لطــرح التحـدیات لمناقــشة الوضــع العــام للنــساء 
فـي المدینـة والتحـدیات التــي تواجـه النـساء وتقــدیم مقترحـات وتوصـیات لــسیاسات هادفـة الـى الحكومــة 

لمعوقـــات التـــي تعـــاني منهـــا المـــرأة فـــي المجتمـــع ٕالمحلیـــة لتحـــسین حیـــاتهم وایجـــاد حلـــول للمـــشاكل وا
  .وبعدها یتم رفع تقاریر اللجان الى هیئة األمم المتحدة

كما تهئ  المنظمة الفرصة أمام الشباب أیضا من خالل تقـدیمها الـدعم اللوجـستي لهـم للقیـام بجـوالت 
خلوهــا ( مـن شـباب ًشـابا) ٢٢٠(میدانیـة علـى المقـاهي والـدوائر الحكومیـة والمـدارس حیـث تـم اختیـار 

أو عن طریق مدربین للتنمیة البشریة أو أصحاب شهادات جامعیـة الغـرض منهـا نـشر الـوعي ) أجمل
الثقافي بخصوص المرأة وكیفیة الحفاظ علیهـا والحـدیث معهـم عـن العنـف ضـد المـرأة وكیفیـة التعامـل 

   -:معها ومن هذه الحوارات
  ) ٤/١٠/٢٠١٨(قاعة الحدباء /الموصلالمناقشة الحواریة األولى في المعهد التقني 

  ) ١٨/١٠/٢٠١٨( قاعة الموصل/ المناقشة الحواریة الثانیة في المعهد التقني الموصل
  )  ٢٩/١٠/٢٠١٨(المناقشة الحواریة الثالثة بعد اختیار النساء من األولى والثانیة المعهد التقني 

:-  اآلتیةلقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج:-   
 تبــین مــن نتــائج البحــث أن للمنظمــات غیــر الحكومیــة دورهــا المــساند ألجهــزة الدولــة األخــرى مــن -١

خــالل تنفیــذها للعدیــد مــن األنــشطة والبــرامج التنمویــة المجتمعیــة والتــي تهــدف بالمحــصلة إلــى تنمیــة 
افر جمیـع أجهــزة وتطـویر المجتمـع وتقدمــه ، علـى اعتبـار أن تنمیــة المجتمـع المحلــي تحتـاج إلـى تــض

ومؤسسات الدولة الرسمیة وغیر الرسمیة حسب إمكانیاتها وقدراتها من اجـل االرتقـاء بـالمجتمع بـشكل 
  .أفضل

 اتــضح أن أنــشطة كــل المنظمــات تــشترك فــي مــسار واحــد والمتمثــل بتنمیــة القــدرات الذاتیــة للفــرد -٢
ٕمـواهبهم وامكانیـاتهم لتوظیفهـا فـي من خالل الدورات المقامة والتي تهدف إلى صـقل وتنمیـة قـدراتهم و

مجــال عملهــم، إال أن مركــز نینــوى انفــرد عــن بــاقي المنظمــات فــي تنمیــة القــدرات الذاتیــة وبــاألخص 
ــــة لرفــــع كفــــاءتهم وتحــــسین أدائهــــم بــــشكل یتماشــــى مــــع تطــــورات  علــــى مــــوظفي المؤســــسات الحكومی

لمدینـــة مـــن خـــالل عقـــد ًالعـــصر، فـــضال عـــن ذلـــك فقـــد أســـهم المركـــز أیـــضا بالمـــشاركة فـــي أعمـــار ا
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المـــؤتمرات وأجـــراء الدراســـات البحثیـــة منهـــا مـــشاركته فـــي إعـــداد اإلطـــار التخطیطـــي األولـــي إلعـــادة 
أعمــار المدینــة القدیمــة والتــي مــن خاللهــا كــان للمركــز دوره فــي تقــدیم العدیــد مــن االقتراحــات والتــي 

  .أخذت بها
 البـــرامج واألنـــشطة التـــي تتماشـــى مـــع  مركـــز المـــرأة نفـــذ العدیـــد مـــنإن تبـــین مـــن خـــالل البحـــث -٣ 

  .  والنفسيالعملیة التنمویة ومنها في المجال التعلیمي والثقافي والصحي والریاضي واالجتماعي
 تبــین أن مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر االقتــصاد كــان أغلــب أنــشطتها فــي مجــال الرعایــة -٤

لمهمشة والمتمثلة بـالمرأة األرملـة مـن خـالل االجتماعیة والتي تضمنت برامج وأنشطة مساندة للفئات ا
  .  توفیر فرص عمل من اجل لقمة العیش

فــرع المثنــى انفردتــا فــي / اتــضح أن مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر االقتــصاد ومركــز المــرأة-٥
مـساندة قــضیة المـرأة مــن خـالل دعمهــا بالعدیـد مــن األنـشطة والبــرامج التـي تــسهم فـي رقیهــا وتطورهــا 

حسن إلى جانب مساندتها للمعنفات من النساء من خـالل تقـدیم الـدعم النفـسي والمعنـوي لهـن نحو األ
   . من قبل المنظمة من خالل مقابلة مع الباحثة االجتماعیة

 
ــــاء المجتمــــع  -١ ــــین أبن ــــة التطــــوع ب ــــة المجتمــــع المــــدني وثقاف ــــال أهمی ــــوعي المجتمعــــي حی ــــق ال ضــــرورة خل

  . الموصلي
ضـرورة العمــل علــى وضـع بیانــات كلیــة لعــدد المنظمـات الموجــودة فــي المدینــة مـن اجــل حــصر اعــدادها  -٢

   . ومواقعها في المدینة لیتسنى على الباحثین تسهیل مهامهم البحثیة، وفرز المستقلة منها عن غیر المستقلة
ًر الـدعم المـادي، فـضال والحكومـة المحلیـة مـن حیـث تـوفی ضرورة التنسیق بین منظمات المجتمع المـدني -٣

  . عن التنسیق للتعاون فیما بینهم من خالل التعریف بدور تلك المنظمات في المجتمع
 للقـائمین متابعـة األعمـال فـي قاعـدة بیانـات لیتـسنىوالبرامج المقدمة وتوثیق كافة األنشطة تدوین ضرورة  -٤

  . بشكل أدق
همیـــة مؤســسات المجتمـــع المــدني ودورهـــا فــي عملیـــة  تــشجیع وســائل اإلعـــالم فــي التوعیـــة الجماهیریــة بأ-٥

  . التنمیة من خالل إبراز التجارب الواقعیة واالنجازات الفعلیة المقدمة من قبل المنظمات
 العمل باستمرار على تأهیل وتدریب قیادات المجتمع المـدني لتمكـنهم مـن تطبیـق أسـالیب القیـادة وتطـویر -٦

  . هداف والخطط المرسومة لتلك المنظماتآلیة العمل، وذلك من أجل تنفیذ األ
 العمــل علــى فــتح فــروع أخــرى  للمنظمــات فــي الجانــب األیمــن مــن المدینــة مــن أجــل اســتفادة الجمیــع مــن -٧

  . تلك النشاطات والبرامج المقدمة من قبلهم
  ضـــرورة اهتمــــام المنظمــــات بــــشكل أكبــــر بالفئــــات المحتاجــــة ومنهــــا ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة واألیتــــام-٨

  . ًالخ من خالل تقدیمها للدعم لهم سواء أكان مادیا أم من خالل البرامج والنشاطات المقدمة من قبلهم....



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 
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/ دراسـة وصـفیة تحلیلیـة لمنظمـات المجتمـع المـدني/ حسن جاسـم راشـد، ممارسـة الـسیاسة فـي مجتمـع مـدني )١(

 ،٢٠٠٧ االجتمـاع، كلیـة اآلداب، جامعـة بغـداد،ًمحافظة نینوى أنموذجا، أطروحة دكتوراه غیر منشورة فـي علـم 
  . ٣٤ص

بحــث سیوســیولوجیة / منظمــات المجتمــع المــدني والحاجــات األساســیة لحقــوق اإلنــسان" حــسن جاســم راشــد، )٢(
  . ٢، ص٢٠١٢، ١٥، عدد ٤، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد " االستالب واإلشباع

دراسـة حالـة منظمـة سـبرو بـالتطبیق علـى / ات الطوعیـة فـي تنمیـة المجتمـعحواء كوه مكي تیه، دور المنظم )٣(
والیــة جنــوب كردفــان، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة قــي قــسم الدراســات العلیــا، معهــد تنمیــة األســر والمجتمــع، 

  . ١٣، ص٢٠١٦جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
دراســة / ًقــضاء الطارمیــة أنموذجــا/ مجتمــع المحلــيعلــي حمــادة عــودة الــدلیمي، التنمیــة االجتماعیــة فــي ال-٤ )٤(

حالة مقارنـة فـي علـم اجتمـاع التنمیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشور ة فـي علـم االجتمـاع، كلیـة اآلداب، جامعـة 
  . ٤١، ص٢٠١٠الموصل، 

  . ١٩حواء كوه مكي تیه، دور المنظمات الطوعیة في تنمیة المجتمع المحلي، مصدر سابق، ص )٥(
 منهجیــة البحــث العلمــي فــي التربیــة والعلــوم االجتماعیــة، دار غیــداء للنــشر والتوزیــع، مــصطفى نمــر عمــس، )٦(

  . ٢٠٧، ص٢٠٠٨عمان، 
مرح مؤید حسن، دور االتحاد العام لنساء العراق فـي التنمیـة االجتماعیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة فـي  )٧(

  . ٤٥ ص،١٩٩٨ علم االجتماع، كلیة اآلداب، جامعة الموصل،
  .٧یهوم ، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مصدر سابق، صعلي محمد د )٨(
، مجلـة األنـدلس للعلـوم "دور منظمات المجتمع المـدني فـي تنمیـة المجتمعـات المحلیـة" محمد سالم جمعان،  )٩(

  .١٣٤ ، ص٥، عدد٩اإلنسانیة واالجتماعیة، مجلد 
  . ٧نمیة المحلیة، مصدر سابق، صعلي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة الت )١٠(
  . ٧المصدر نفسه، ص )١١(
، مجلـــة دمـــشق للعلـــوم االقتـــصادیة "أهمیـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي التنمیـــة" احمـــد إبـــراهیم مـــالوي، )١٢(

  . ٢٦، ص٢٠٠٨ ، ٢، عدد٢٤والقانونیة، الكرك، األردن، مجلد 
  . ٧مصدر سابق، صعلي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة،  )١٣(
، ٦٣، مجلــة دراســات دولیــة، عـــدد "المــرأة ومؤســـسات المجتمــع المــدني فــي العـــراق" هــدى هــادي محمــود،  )١٤(

  . ٣١٥ص
  .٧علي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مصدر سابق، ص )١٥(
دراسـة میدانیـة لـوالیتي المـسیلة / رعبد السالم عبد الـالوي، دور المجتمـع المـدني فـي التنمیـة المحلیـة بـالجزائ )١٦(

وبـــرج عـــویریج، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة فـــي العلـــوم الـــسیاسیة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الـــسیاسیة، جامعـــة 
  . ٥٢، ص٢٠١١ورقلة، _قاصدي مرباح 

  . ٥٢المصدر نفسه، ص )١٧(
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  تاریخ قبول النشر
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نها في أثارت طرق النقل انتباه اإلنسان منذ العصور الغابرة، ألهمیتها التجاریة، وال غنى ع       

ً، فضال عن ذلك یولي اإلنسان )النقل النهري(حیاته الیومیة، وال سیما النقل بوساطة المیاه الداخلیة 
َاهتماما كبیرا بتطویر وسائط النقل النهري باختراع الرمث   العالم الذي استخدم في أنحاء) ََالكلك(َ

، فقد )اآلن العراق(د الرافدین جمیعها منذ عصور ما قبل التاریخ، وكذا الحال بالنسبة  لسكان بال
إذ كان الكلك من وسائل . ّمثل الكلك شریان الحیاة الیومیة لهم، وساهم في ازدهارهم االقتصادي

كسب الرزق لصانعیه، وألولئك الذین یتاجرون في المواد التي تصنع منها األكالك كأعمدة الخشب، 
محاولة لتسلیط الضوء على صناعة األكالك، ًوأخیرا، فهذا البحث هو . وجلود الماعز وما إلى ذلك

  .واهم خطوط سیرها وخدماتها في الموصل منذ مطلع القرن العشرین
Kelleks in Mosul at the Beginning of the  

Twentieth Century 
Amer Bello Ismail (A lecturer at Mosul Studies Center)  
Abstract: 

Since immemorial times ، routes of transportation have aroused the 
interests of Man, due to its commercial importance, and also its 
indispensability for his everyday life, especially the Inland Water Transport 
(river transport). In this respect, He paid great heed to develop methods of 
the river traffic by the invention of rafts (Kellek) which had used 
worldwide since prehistoric times. With regard to Mesopotamia population 
(Now Iraq), Kellek represents the lifeblood for their daily life, and 
participated in their economic prosperity. Moreover, constriction of Kelleks 
was one of the means of livelihood for kellek-makers, and for those who 
trade in construction materials such as wood poles and goatskins and so 
forth .On these considerations, this paper is an attempt to shine a spotlight 
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onkellek-making, and its services and itineraries at the beginning of the 
twentieth Century. 

 
لم تكن األكالك حدیثة العهد في الموصل، إذ أنها من وسائط النقل المهمة والموغلة بالقدم، 
إذ أن األشوریین القدماء قد استخدموها في النقل، كما حدث عندما استعملوا ذات مرة كلك هائل 

 في )١(ودبنهر دجلة من النمر) یدعى اإلله الحامي) (تمثال حجري(لنقل ثیران مجنحة عمالقة 
) ٦٠٠(إلى البصرة في رأس الخلیج العربي لمسافة ) العراق القدیم(شمالي بالد ما بین النهرین 

وفي بالد ما بین النهرین تم استخدم أكالك مختلفة األحجام للنقل النهري في نهري دجلة . میل
األشوریون بنحت إلى كلك ذو ألف جلد، ورسم ) قربة(والفرات، وتتراوح أحجامها من كلك بجلد واحد 

بارز جنود مسلحین یطفون على قرب فردیة منفوخة یهاجمون مواقع األعداء بالماء والمدافعین 
یهربون بطرق مماثلة، ولم ینفرد األشوریون في استخدام األكالك، إذ قام القائد القرطاجي حنبعل 

دعومة بقرب منفوخة بنقل الفیلة باألنهار األوربیة على متن األكالك الم) م. ق١٨٢- م . ق٢٤٧(
األكالك لنقل ) م. ق٣٢٣ - م. ق٣٥٦(من جلود الحیوانات، واستعملت جیوش اإلسكندر الكبیر 

ًالجنود والتجهیزات بأنهار أسیا عند توجهها وزحفها باتجاه الشرق مرورا ببالد فارس، إلى أفغانستان 
سان، إذ كان الجنود الرومان واستفید من فكرة االكالك باعتماد الجلد لوحده في طفو اإلن. والهند

ًیحملون معهم جلود فارغة بوصفها جزءا من عدتهم، ویستعملونها عند الحاجة لعبور بعض األنهار 
أو الجداول التي تعیق تقدمهم أو تعترض طریقهم، وهذا ما فعله أیضا جنود جنكیز خان 

باتجاه الغرب المغولي الذین كانوا یحملون جلود حیوانات في طریقهم ) م١٢٢٧-م١١٦٢(
الستخدامها للغرض نفسه، لذا استعمل الكلك على نطاق واسع في بالد ما بین النهرین وبالد 

، وفي العصور الوسطى لم یتطرق ابن )٢(األناضول، وأفریقیا وأوربا والصین وشبه القارة الهندیة
ل مع البلدانیین بطوطة أو ابن جبیر لالكالك على الرغم من مرورهما ببغداد والموصل وكذلك الحا

العرب والعجم الذین تحدثوا عن الموصل وبغداد وسوریهما وعمائرهما وعن دجلة والفرات وذكروا 
السفن والقوارب؛ وربما كانوا یصفون الكفف واألكالك عند حدیثهم بصورة عامة عن السفن والقوارب 

  .)٣(دون التطرق إلى مواصفاتهما
وصل، زار المدینة وضواحیها وتوابعها اإلداریة خالل فترة السیطرة العثمانیة على الم

ٕالعشرات من الرحالة األجانب الذین أثار الكلك اهتمامهم لغرابة تركیبه وامكانیاته الكبیرة في مجال 
النقل النهري، فكتبوا عنه بشيء من التفصیل ومن أوالئك باختصار الرحالة الهولندي لیونهارت 

ال :"ًم وكتب عن االكالك قائال١٥٧٥ار الموصل سنة  الذي ز(Leonhart Rauwolf)راوولف 
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ًتوجد أخشاب كثیرة فیها، إال أنها تحوي عددا وافرا من جلود الماعز المنفوخة والتي توضع في  ً
 Jean(الرحالة الفرنسي جان دي تیفنوأما . )٤("أسفل البدن الخشبي لتحمل المزید مـن األثقال فوقها

de Thévenot ( م فقد عرف الكلك بأنه نوع من المواخر ال أوتاد ١٦٦٤سنة الذي زار الموصل
ووصف بنائه ". فیه وال مسمار بل ال توجد فیه أیة قطعة حدیدیة البتة، وال ساریة فیه وال شراع

ًوصفا وافیا بقوله أما طریقة إعدادها فهي أنهم یشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال :" ً
ول أكثر بقلیل من العرض ویثبت فوق القرب المتراصة جـذوع من علـى شكل أقرب إلى المربع الط

ًاألخشاب الطویلة تتشابك طوال وعرضا ویضعون علیها أربعة مقاعـد أو حـزم مـن األغصان بعلو  ً
نصف قدم تكون المسافة بین الواحدة واألخرى حوالي قدمین ونـصف القـدم في العرض والطول، 

ًدمین أو ثالثة تكون في محـیط الكلـك الخارجي، ثم یصفون أوتادا والمسافة المتبقیة وهي حوالي ق ّ
أخرى فوق المقاعد ویضعون فوقها أصناف البضائع، وال یوجد في الكلك دفة قیادة وال شراع، 
والمجادیف عبارة عن أعواد طویلة ینتهي كل منهـا بجنـاح صغیر طوله قدمان ونصف القدم یتكون 

كما ذكر انه ال یسمح للمسافرین على متن "سـتة أصـابع أو سبعة من مجموعة من القصب سمكها 
الكلك إقامة خیمة على الكلك بتاتـا مهمـا كانت صغیرة بالرغم من ضرورتها للوقایة من حرارة شمس 

  .)٥(الصیف المحرقة
فقد وصف الكلك الذي ( م١٧٦٦الذي زار الموصل سنة ) K.Niebuhr(أما كارستن نیبور 

اثنین وثالثین قربة ) ٣٢(یتكون الكلك من : " ه من الموصل إلى بغداد بالقولاستقله في رحلت
، في حین نجد أن الرحالة اإلنكلیزي )٦("ُمنفوخة من جلد الشاه تحمل فوقها قطعة واحدة من الخشب

 :م فقد أختصر وصف تركیب الكلك بالقول١٧٩٧ الذي زار الموصل سنة Jackson)( جاكسون
، ویتضح )٧("المنتفخة ]القربأي [ األشـجار مثبتـة فوق عدد من الظروف معبر مؤلف من أغصان"

من هذا الكـالم أن جاكـسون یقصد العبارة التي تشبه الكلك في التصمیم إال أنها تختلف عنه في 
  .كونهـا كانـت تـستعمل لعبور الناس والبضائع والحیوانات من ضفة النهر إلى ضفته األخرى

م ١٨١٦الـذي زار الموصـل سنةJames Buckingham) (نغهام أما الرحالة جیمس بك
 ،)٨(االكالك التي شاهدها في الموصل واالكالك التي استخدمت في العـصور القدیمةفقد ربط بین 

: " م بأنه١٨١٧الـذي زار الموصـل سنة William Hued) (ووصفه الرحالة اإلنكلیزي ولیم هیود 
ًوهو وصف مقتضب جدا وال یعطي انطباعا أن الرحالة قد  ،)٩("قضبان موضوعة فوق قرب منفوخة
أما المقیم السیاسي البریطاني في بغداد كلودیـوس جـیمس ریـج . رأى الكلك أو استقله كواسطة نقل

)(Claudius James Rich م، ونتیجة لخبرتـه ١٨٢٠-١٨٢١الذي زار الموصل في الفترة
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 .J ( روس  جيالدكتور، كما عبر )١٠(ب تركیب الكلكٕواقامتـه الطویلة في العراق، فقد شرح بإسها
Ross (طبیب المقیمیة البریطانیة في بغـداد ) م ونتیجة لتجربته على ١٨٣٤نهـر الزاب بالكلك سنة

 Sir)(، والمنقب األثاري اوستن هنري الیارد)١١()عربـة نبتون(متن الكلك شبه تركیب الكلك بــ 
Austen Henry Layard م إلى ١٨٤٥ًل بحدود ست سنوات وتحدیدا منذ سنة مكث في الموص

وارتحل على متن ألكلـك غیر مرة إال انه ذكر لنا معلومات قلیلة جدا عن الكلك، وربما یعود ١٨٥١
ذلك إلى أن الیارد اعتـاد على ألكلك ولم یستغرب شكله وبنیته كاآلخرین الذین شاهدوه ألول وهلة، 

ًل كلكا مؤلفا منوفي إشارة عابرة ذكر لنا انه استق  وذو كوخ على متنه، إال أن الجدید بةِقر) ٥٠( ً
، والرحالة جون أشر )١٢(في كالمـه هـو أمكانیة إقامة أكثر من مظلة أو كوخ كما یسمیها هو

)(Jone Asher  وذكر أنـه دفـع أموال لصانعي االكالك لكي یصنعوا له ١٨٦٤زار الموصل سنة
ًكلكا خاصا به، فصنعوا له كلك ًا كبیرا یبلـغ طولـه ً ) ١٦٠(ًقدما یتكون من) ١٨(ًقدما وعرضه ) ٢٥(ً

ِقربة منفوخة مصنوعة من جلود الماعز، وضع فوقها القصب واألخشاب بمقادیر كافیة ورتب فوقها 
كما استقل . )١٣(كل شيء بحیث تضمن فیه راحته خالل سفرته التي قام بها من الموصل إلى بغداد

احد األكالك في رحلته من الموصل إلى بغداد سنة  GrattonGreazy) (الرحالة كراتون كریزي
فأحد االكالك رأیته مرتكزا على أساس عریض : " م ووصف الكلك وبنائه وصفا دقیقا بالقول١٨٧٠

ِومتین مكون من مائة وأربعة وأربعـین قربـة مملـوءة بالهواء ومخیطة بشكل یحفظ الهواء فیها ویبقیها 
ِطافیة وهذه ال ُقرب تقدم قدرة طفـو كبیـرة وتوضع علیها حزم من القصب، وعندما یتحد القصب مع ً

ُحـزم مـن أغـصان األشـجار الموضوعة فوقها تربط كلها بشدة بحبال قویة، عندئذ یكون الكلك جاهزا 
للعمل، وهذا النـوع من صفائح الخشب المستخدمة متوفر في بغداد، وتصل مساحة الكلـك 

ًقـدما مربعا ) ٣٠×٤٠(إلـى ، وعن أسعار الجلود الداخلة في صناعة القرب ذكر الرحالة أن تكلفة "ً
  .)١٤(]یساوي خمسة قروش[الجلـد للقربـة الواحدة حوالي شلن 

ًوقد استمر ألكلك كما سوف نرى الحقا في نقل تجارة الموصل والمسافرین والقطعات 
  .والتجهیزات العسكریة إلى أربعینات القرن العشرین

 
هنالك كالم كثیر عن بناء الكلك، وفیه تفاوت طفیف بین الروایات، إال أن فكرة البناء تكاد 

َالقرب(تكون واحدة في معظم األحیان، ومن أول مراحل البناء، هو تهیئة قرب الجلود  ، فبعد أن )ِ
 یتم استخراج اللحم، ، یقطع الرأس واألقدام والذیل، ثم)الماعز على األغلب(یتم ذبح الحیوان 

ٌسیقان والعظام، واألحشاء الداخلیة من تجویف الرقبة، وتجاویف ال َ األربعة، ویتم بعدها ) جمع ساق(ِ
ٌسیقانربط فتحة الذیل وتجاویف ال َ ًوالرقبة بحبال طویلة من الجلد المرطب الذي یتقلص الحقا بفعل ِ



  عامر بلو اسماعیل. م

  >>  
  

)١٥٧( 

 

أغمار الجلد المفرغ من األحشاء في ثم تأتي مرحلة . الجفاف،مما یؤدي إلى غلق تلك الفتحات
ًالماء ألیام عدیدة لیتشرب بالماء جیدا، ثم یرفع من الماء ویوضع على سطح مستوي، ویعرض 
لحرارة أشعة الشمس لیوم آخر، وینتزع الشعر أو الصوف بالفرك في هذه المرحلة، وبعدها یلطخ 

 مرة أخرى لمدة كافیة لجعل الجلد الجلد بخلیط الملح والماء وزیت نباتي، ویعرض لحرارة الشمس
، أما الجزء الخشبي من الكلك في مدة البحث بمطلع القرن العشرین، )١٥(یتحول إلى اللون األسمر

- ١٨٦٨(فقد أسهب الرحالة األجانب في وصفه ومنهم البریطانیة كیرترود ماركریت لوثیان بیل 
١٩٢٦( Gertrude Margaret Lowthian Bell) (المس بیل، لسكنها في العراق ، والمعروفة ب

، فقد قامت بزیارة الموصل قبل االحتالل البریطاني للعراق، في سنة ١٩٢٦وموتها في بغداد سنة 
الكلك هو عبارة عن طوف أو رمث مصنوع :" ، وأعطتنا وصف مقتضب لألكالك بقولها ١٩٠٩

وخة وهي تحمل من قطع سیقان األشجار المقطعة أو األشجار الصغیرة، توضع فوق قرب منف
  .)١٦(البضائع كلها بنهر دجلة

 John) (١٩١٤-١٧٨٠(وبعد سنتین من زیارة المس بیل، جاء جون كوردون لوریمر 
Gordon Lorimer( وهو موظفا بریطانیا في حكومة الهند البریطانیة، ومن أبرز المؤرخین ،ً ً

اریخي والجغرافي، وكتب لوریمر بقسمیه الت) دلیل الخلیج(والجغرافیین البریطانیین الذي ألف كتاب 
] على شكل صلیب[ُهو منصة من طبقات متقاطعة أو متصالبة :" بقوله ١٩١٠عن بناء الكلك سنة

ُ، وذكر أن الكلك الذي صنع له وأقله إلى بغداد في تلك السنة "من األعمدة ترتكز على قرب منفوخة َ َ ِ ُ
م فقط هي التي تستعمل لصنع القرب ّقربة، وبین لوریمر أن جلود األغنا) ٢٤٠(إذ یتكون من 

ًلالكالك، معلال هذا بان جلود الماعز تكون رقیقة جدا، في حین أن جلود المواشي تكون سمیكة  ً
ًجدا ویصعب التعامل معها بشكل مالئم، وعن الحبال التي تربط فیها القرب، فقد ذكر بأنها 

ب جزء الخشبي من الكلك یسمى ْمصنوعة من جذور عرق السوس أو من خیوط القنب، وروى أن ال
، التي كانت في الكلك الذي استقله )Chīq) (الجیق(ب، وتدعى الطبقة األدنى من األعمدة )الملبن(

ًعمودا، ) ٦٢(، وكانت تتكون من )تطبیق(ب تتكون من خمسة أعمدة فقط، وتسمى الطبقة التالیة 
ویتكون ) السلم(یوجد فوق الظهر و. ًعمودا) ٢٣(وكانت تتكون من ) الظهر(وفوق التطبیق طبقة 

أن أعمدة الهیكل كانت تربط بحبال مصنوعة من :" ویقول عن حبال الربط لكلكه. ٌأعمدة) ٦(من 
وذكر أن أعمدة الطبقات العلیا كانت اكبر من أعمدة ". لحاء أشجار الطرفاء أو أشجار الصفصاف

ذیف مثبتة بلحاء أشجار الطرفاء أو الطبقات األدنى، والكلك بشكل عام فیه مجذافان أو أربع مجا
، وهي تثبت في الزوایا )shakkah(الصفصاف على أعمدة عمودیة في زوایا الكلك تسمى شكة 
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ًالتي تصطف منها الجلود الغارقة طولیا لألمام أو للخلف، وبین لوریمر أن الغرض من استعمال 
 هو لتوجیه األكالك في الماء مع ُالمجاذیف، لم یكن لدفع الكلك، كما في الزوارق المعتادة، بل

التیار في أفضل وأمن أمكنة في مجرى النهر ألنها مجاذیف غیر نظامیة الشكل، واألكالك ثقیلة 
ُوأشار لوریمر إلى إبعاد كلكه بقوله انه . ًجدا َ ًقدم، ویحمل ستة أشخاص، فضال عن ) ١٢×١٥(ََ

 في الماء قیل له أن الكلك ینزل في الماء وعن إنزال الكلك. أو الكلكجیة وأمتعتهما) مالحي الكلك(
بمقدار اقل من قدم، لكن لوریمر لحظ نزول الكلك بوصات قلیلة لنقص هواء القرب قلیال التي كان 

  .)١٧(یصعب إعادة نفخها من جدید بشكل مناسب
قبل وجاء في كتاب دلیل بالد ما بین النهرین، الذي صدر في أثناء الحرب العالمیة األولى 

، من دائرة االستخبارات البریطانیة لصالح إمارة البحر ١٩١٧والسیما في سنة ل الموصل، احتال
البریطانیة، أن الكلك هو عبارة عن ألواحأ وأعمدة خشبیة وأغصان مقطوعة تثبت بأشجار الطرفاء، 
ولحاء أشجار الصفصاف، وتستند على قرب من جلود األغنام المنفوخة بالهواء وتربط أعناقها 

وذكر الدلیل أن حجم الكلك یكون بحسب عدد القرب . یاف عرق السوس وخیوط القنببأل
به ما یربط فالكلك الجید بحسب زعم الدلیل یمكن أن . المستخدمة في بنائه، والثمن المدفوع لصنعه

قربة، كما ذكر أن الكلك الذي تربط ) ٨٠٠(قربة، واألكبر منه یصل إلى) ٥٠٠(إلى ) ٤٠٠(بین 
) ٣٦(إلى ) ٥(ویتراوح الحمل على متن الكلك من . قدم ) ٢٠×٢٩(ربة یكون قیاسه ق) ٢٠٠(به 

ًطن، ونبه الدلیل إلى أن الكلك إذا ُأحسن بنائه، فیكون آمن وبعیدا عن الغرق من الناحیة 
  .)١٨(العملیة

الذي ) ثالث سنوات في بالد ما بین النهرین(ب أما كتاب الرحالة األلمانیة ثیا ناب المعنون 
هو رمث یرتكز على :"  تقول فیه أن الكلك ١٩١٨نشرته في  مطلع القرن العشرین والسیما سنة 

قربة منفوخة من جلود األغنام مشدودة أحداها إلى األخرى بإحكام، وتتألف قاعدة الكلك من ) ١٥٠(
ًقضبان من خشب الحور على نحو متصالب مما یشكل مربعا تغطیه أللبد أو الحصران، مع وجود 

، وتكلمت عن "جل أو رجلین یوجهان الكلك مع  التیار ویعمالن على الحفاظ على توازنه ومسارهر
وفي وسط الكلك غرفة مساحتها قدمان مربعان ونصف ندخلها :" بناء الكوخ فوق الكلك بقولها

تنا للحمایة من المطر والبرد وكانت ببساطة تكفینا أنا وزوجي والمرافق الذي صاحبنا لالهتمام بسالم
تكفینا للنوم في أثناء اللیل، ) وسائد(وتوفیر احتیاجاتنا، وكنا وضعنا فیها مقاعد وأغطیة ووسادات 

وكنا قد أخذنا ما نحتاج إلیه من بیتنا مع المعدات الطبیة التي وضعناها في صنادیق ... 
  .)١٩("معنا
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 John Augustine) (١٩٢١-١٨٥١(وتكلم الرحالة األمریكي جون أوغسطین زاهیم 
Zahim ( تكلم على الكلك بأنه یتكون من عدد كبیر من قرب الماعز أو األغنام المنفوخة مربوطة

بالبردي، فوقها هیكل أو إطار مصنوع من شجیرات صغیرة أو ألواح خشبیة تربط بعضها بالبعض 
بة اآلخر بوساطة أغصان أو نباتات متسلقة، وال یستخدم في بناءالكلكمسمار أو برغي، واذا القر

ًبقیت رطبة باستمرار ومنفوخة جیدا فان الهیكل یبقى یطفو فوق الماء بشكل دائم، حتى في حالة  ٌ ٌ ِ َ
  .)٢٠(حمله ألحمال ثقیلة
 

یبدو أن ركوب األكالك، على الرغم مما تشكله من مخاطر، لم یمنع التجارة في الموصل 
ب، وكثیر من األجانب من رحالة ودبلوماسیین من ِمن االزدهار والنمو، ولم یثن من عزیمة الركا

خوض غمار مغامراته ومخاطره الكثیرة، وقد أشارت المس بیل إلى خط سیر رحلة الكلك بشكل 
لم تحدد مكان المخیم بدقة ولكن یبدو انه بالقرب من [من مخیمنا :"  بقولها ١٩١٠عام في سنة 

مكننا مشاهدة منارة سامراء الملویة، واألكالك ی] قرب مجرى نهر دجلة[قرب حافة المیاه ] سامراء
  .)٢١("ذاهبة مع التیار من دیار بكر إلى بغداد

:"  قالت١٩١٨وتقول الرحالة األلمانیة ثیا ناب عندما سافرت من الموصل إلى بغداد سنة 
وبدال من نهجنا طریق البر عبر الصحراء العربیة، قررنا وضع ثقتنا بدجلة واخترنا لهذا الغرض 

التأمل في الكلك وأشار ) Ferguson(، وأمعن تاجر أمریكي في البصرة اسمه فركسون )٢٢(ًلكاك
، فإنني أجد أن هناك قدر كبیر ]أي الكلك وبناءه[بقدر فهمي لذلك النظام :" بإصبعه إلیه إذ یقول

د من ضیاع الطاقة باستعماله، فإذا أمكنك تسییر كلك مع التیار، فانه یتوجب علیك حمل الجلو
إلى الشمال مرة أخرى، للداللة على اتجاه سیر نهر دجلة من الشمال إلى الجنوب ] َِالقرب[

وصعوبة السیر بالقرب عكس اتجاه مجرى النهر، وبذلك یكون لدیك رحلة أخرى فارغة، وهذا 
  .)٢٣("بالطبع یعني خسارة

بوساطة الكلك من وفیما یتعلق بتكالیف السفر ومدته باستعمال االكالك، فان تكلفة المرور 
) ٨-٤(دیار بكر إلى الموصل هي ما یقرب من أربع جنیهات إسترلینیة، والرحلة تكتمل في نحو 

أیام في شهر آذار ونیسان وأیار، إذ یشهد النهر خالل تلك األشهر الفیضان السنوي، ولكن 
 وتتفاوت .یوم على وفق حالي النهر والطقس) ٢٠- ٨(تستغرق في الشهور الباقیة مدة أطول من 

  .)٢٤( أمیال في الساعة٨ ونصف میل بالساعة إلى ٣سرعة الكلك على وفق قوة التیار من 
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وتبرز كثیر من المخاطر التي تعترض األكالك في سیرها من دیار بكر للموصل ومن 
  :ًالموصل إلى بغداد وما بعدها أحیانا، ومن أهم تلك المخاطر خالل مراحل سیر األكالك

  ) :قلعة حسن كیف في تركیا التیتتبع محافظة بطمان(حسن كیف -ةدیار بكر التركی -١
تكون سرعة التیار في دیار بكر مستقرة إلى حد ما عند الدخول إلى منطقة صغیرة مستویة 

  .)٢٥(یاردة) ٣٠٠- ٢٥٠(مقابلة لتلك المدینة، و یتسع النهر في مواسم الفیضانات إلى 
  ):التركیة في جنوب شرق األناضولفي محافظة شرناق ( جزیرة ابن عمر- حسن كیف  - ٢

یحاولون سكان الكهوف من األكراد والعرب والیزیدیة في هذه المنطقة ابتزاز كل من یمر 
مع التیار، وكانت طرائقهم هي عن وضع رجال یقفون على مسافات متباعدة على طول ضفتي 

أو حتى ثقب القرب النهر، الذین یواصلون إطالق النار على االكالك، وقتل الناس على متنها 
المربوطة فیها، لذا یتوجب على االكالك الرسو االضطراري إلى الضفتین أو الوقوع فریسة بأیدیهم، 
والحل الوحید لتفادي هذا الخطر هو الجریان السریع لالكالك مع التیار في تلك الممرات مما 

  .)٢٦(یصعب على اللصوص إیقاف تقدمهم
  :الموصل-جزیرة ابن عمر -٣

هر عند جزیرة ابن عمر أكثر سرعة ویدخل على الفور منطقة جبلیة، ویمر من یصبح الن
ممرات صخریة عمیقة وضیقة جانبیها مغطى بأشجار البلوط المنخفضة الطول، ثم یمر النهر 
بسلسلة من االنحناءات الحادة حول رؤوس صخریة، والمالحة تصبح أكثر صعوبة للدوامات 

ن جزیرة ابن عمر إلى الموصل یمر نهر دجلة بمجرى متعرج بین المائیة والتیارات المعاكسة، وم
َوهدات التالل المنخفضة وتموجات یقطعها وادي كبیر وهو وادي الخابور وعدد كبیر من ال مفردها (َ

 ١٠٠- ٥٠، و ترتفع الضفتان هنا وهناك على شكل جروف ارتفاعها )وهدة وهي األرض المنخفضة
  .)٢٧(قدم

  : سامراء–الموصل  -٤
ً الریاح في هذا الطریق النهري دورا ضارا، وتجعل الریاح المعاكسة الرحلة بطیئة من تؤدي ً

الموصل إلى سامراء خالل أربعة أیام أو أكثر، وعند الفیضانات  من دون وجود ریاح معاكسة قد 
، ومن الموصل تنطبق األكالك من أسفل الجسر )٢٨(ساعة) ١٤(إلى ) ١٣(تستغرق الرحلة من 

القصر یعود لبیكات جلیلیین من (ًالیمنى، مرورا بیارمجة، والبوسیف ومنطقة القصر على الضفة 
  .)٢٩(، والبو جواري، ولزاكة، والعریج، وقبر العبد)الموصل
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  :بغداد-سامراء -٥
یستعمل هذا الخط في العهد العثماني لالكالك، لكن بعد احتالل بریطانیا للعراق، لذا قل 

خطوط السكك الحدیدیة وأصبح النقل یجري بالغالب بوساطة سكة استعمالها االكالك بسبب ظهور 
  .)٣٠(الحدید

ًوتعد الریاح عائقا خطرا للمالحة في المناطق الصعبة من النهر، ویلحظ تأثیر الریاح  ً
بوضوح عندما یكون للكلك بنیة فوقیة مثل الخیام أو األكواخ التي تصطدم بالریاح وبذلك تقل سرعة 

ًویة تجعل السفر صعبا جدا، وتزید من احتمال انجراف الكلك واصطدامه بإحدى الكلك، والریاح الق ً
  .)٣١(ضفتي مجرى النهر

 
قدمت األكالك لتجارة الموصل خدمات جلیلة، وبین ذلك المؤرخ سعید الدیوه جي الذي كان 

ًشاهدا ومعاصرا الستعمال األكالك بقوله  القرن العشرین، وتجارتها ال وقد أدركنا الموصل في:" ً
الخشب، : بأس بها، فكان یردها من تركیا بنهر دجلة بوساطة االكالك العدید من مواد التجارة ومنها

وأحجار المطاحن، والعسل، والجبن، والبندق، وحبة الخضراء، والبطم، والشاه بلوط، والقضامي، 
واألجاص، وجلد الفرس، وقمر الدین، واألغنام، ونوع من األحذیة سوداء والسجق، والتین، والقیسي، 

ففي شاطئ النهر ترسو األكالك المنحدرة إلیها من بالد تركیا :" ، ثم یقول)"السعرتیة(ب اللون تسمى 
ًإن كان خشبا، أو أحجار مطاحن، وتفرغ بقیة المواد في الكمرك ) السكالت(وتفرغ حمولتها في 

المعروف انها قهوة الثوب بجانب الجسر من )[قهوة ذنون( كان بجانب الجسر وفوقه الذي] الجمرك[
  .)٣٢("ًالتي كانت مركزا للتجار، یجتمعون بها ویتداولون ما یخص تجارتهم] الجهة الیمنى

تحمل البضائع "  أنها١٩٠٩وتقول المس بیل عن حمولة االكالك من البضائع سنة 
یمنة االكالك على طرق نقل البضائع، ویصف لوریمر أن ، مما یدل على مدى ه)٣٣("بدجلة

البضائع فوق الكلك كانت توضع بعضها فوق البعض اآلخر على طبقة أعمدة السلم، لذا یكون 
ًالكلك مریحا في عملیة نقل الركاب، ویصنع أصحاب االكالك نوعا من األرضیة   Farsh)) (فراش(ً

 على متن الكلك كقمره قیادة، وكان كلك لوریمر توضع على األغلب على السلم، وكان یبنى كوخ
ًمحمال ببالطات من المرمر الموصلي محاوال نقله إلى بغداد، ونصب لوریمر خیمته فوق الكلك،  ً

قربة، وترتبط طاقة النقل باالكالك بعدد ) ٨٠٠(ب وبحسب معلوماته فان اكبر األكالك كانت تجهز 
) ١٥(ب ، وقدرت تقاریر بریطانیة أن كل كلك مجهز )٣٤(طن) ٣٦(القرب، وقد تصل حمولتها إلى 

، ولحظ لوریمر أن )٣٥(جلد أو قربة یمكنه حمل شحنة ما مقدارها طن واحد من األوزان والبضائع
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ًقربة قد تم تجریبه ولكن لم ینجح، مبررا فشل استعماله بصعوبة إدارته، ) ١٠٠٠(الكلك المجهز ب 
عن تكلفة القرب فالحظ أن القرب الجدیدة تكلف في ًولحظ إن جزءا من الشحنة قد تضررت، و

لیرات ) ٩(، لكل واحد منها، وكلف كلك لوریمر )٣٦()pence(بینس ) ١٣(المتوسط وهي مدبوغة 
وتأجیر األعمدة في .  واحد، منها لیرة لتأجیر األعمدة لیتم تسلیمها في بغداد)٣٨(، ومجیدي)٣٧(تركیة

  .)٣٩(لیرة تركیة) ٢٥( أو حتى )١٥(حالة الكلك الكبیر قد تصل إلى 
عن ) ١٩٢٩- ١٨٧٣) (Louisa Jebb Wilkins( تحدثت الرحالة لویسا جیب ویكینس

شحنات البضائع التي تأتي للموصل أو تذهب منها إلى بغداد أو البصرة وربما ما بعدها في كتاب 
 بالبضائع، وواحد وقد تبعنا من الجزیرة ستة أكالك محملة:" بقولها ١٩٠٨رحلتها الذي نشرته سنة 

، ووردت إشارات إلى أن تجارة الصوف كانت تسیر محملة على االكالك من )٤٠("فیه كوخ مثل الكن
  .)٤١(١٩١٤الموصل إلى بغداد سنة 

ومن البضائع التي كانت تنقلها األكالك من دیار بكر في تركیا والى الموصل ومنها إلى 
الخشب كوقود نادر في مناطق الهضاب ، لذا كانت بغداد والخلیج هي تجارة األخشاب، السیما أن 

، وتمثل زاخو في زمن الفیضانات منطقة )٤٢(ألواح الخشب تشحن بنهر دجلة بواسطة االكالك
انطالق لألكالك التي تمر في نهر دجلة إلى الموصل، واستیراد األخشاب والحطب بوساطة 

، )٤٣( تركز على تجارة الخشب والحطباالكالك من أرمینیا التركیة لتصل إلى بغداد، التي كانت
ویدخل الكلك نفسه سلعة في تجارة األخشاب، إذ انه بعد وصوله إلى وجهته المعتادة وهي بغداد أو 

تفرغ الحمولة من البضائع، واألعمدة التي یبنى منها الكلك تقطع إلى قطع صغیرة وتباع  البصرة،
ب كوقود، بل یوجد فقط أغصان األشجار، حطب وتجلب أسعار جیدة في الصحراء إذ ال یوجد خش

وجذور األعشاب، وروث الجمال فحسب، وتفرغ القرب من الهواء وتنقل إلى الشمال على ظهور 
  .)٤٤(الحمیر

وبالنسبة لتحمیل االكالك وتفریغها في الموصل فقد كان هناك أشبه بالرصیف على الضفة 
مرسى نظامي مزود بأعمدة للرسو، كالك ، ولم یكن لال)٤٥(الیسرى من نهر دجلة في أسفل الجسر

  على الشاطئ وكومة صغیرة من الحجارة توضع فوقه، وتبرز عدید منیلقىبل كان حبل الرسو 
  .)٤٦(لیهتدي بها الكالكون إلى مكان الرسوكومات الرمال التي تعد عالمات دالة 

 
اهمة باألعمال التجاریة ونقل المسافرین من لم یقتصر دور االكالك على نقل التجار والمس

الموصل إلى بغداد والمناطق األخرى بل تعداه إلى تقدیم الخدمات في األعمال الحربیة والعملیات 
ًالعسكریة إذ وظف األتراك االكالك في نقل المسؤولین والجنود األتراك فضال عن السالح والعتاد 
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بصرة، إال أن هذا العمل لم توثقه إال بضع تقاریر من دیار بكر والى الموصل أو حتى إلى ال
من األركان ) FeridBey(جاء فرید بیك ١٩١٢ تشرین الثاني١٧بریطانیة، فعلى سبیل المثال، في 

العامة في اسطنبول إلى الموصل بواسطة الكلك لتفقد جنود المشاة، وبعد ذلك غادر إلى بغداد 
، إلى أن ستة أكالك ١٩١٣تشرین األول ٢٦طاني في ، وأشار تقریر بری)٤٧(ًبوساطة الكلك أیضا

تحمل عتاد وبارود معبئ في برامیل وصلت من دیار بكر إلى الموصل تحت حراسة عسكریة 
، على الرغم من أن هذه االكالك كانت تتعرض للهجمات والسلب )٤٨(ًرجال) ٧٠(مشددة تتكون من 

كده نائب القنصل البریطاني في الموصل والنهب لالضطرابات وفقدان األمن والفوضى، وهذا ما أ
بروایته التي تبعث على األسى عن حالة والیة الموصل والمقاطعات ) Hony(والمدعو هوني 

الواقعة شمالها، التي مفادها أن البلد بین دیار بكر والجزیرة في حالة من الفوضى، وكل األكالك 
كن من كبح الفوضى هو الضغینة التي ّالتي تطفو على نهر دجلة قد نهبت، وبین سبب عدم التم

بین السلطات المدنیة والعسكریة في الموصل التي منعت والى حد كبیر أرسالة قوات إلى مدینة 
إلحالل النظام هناك، واستمرت هذه الفوضى وانعدام األمن ) مدینة في ماردین) ( Midiyat(مدیات

 .)٤٩( واستمر١٩١٤میة األولى سنة بالموصلونهب األكالك والقوافل حتى اندالع الحرب العال
وكان الجیش التركي حینذاك یفتقر إلى السفن البخاریة التي ال یمكن تسییرها في مجرى 
نهر دجلة لوجود العوائق الطبیعیة كانخفاض مستوى الماء، وكثرة السدود القدیمة في قاع النهر، 

 السفن البخاریة، لذا اضطر إلى  كان یفتقر إلى١٩١٦وهناك إشارة إلى أن الجیش التركي في سنة 
ِ، وذكر تقریر عن مالك )٥٠(استعمال االكالك  لنقل التجهیزات من الموصل إلى الجزیرة والى بغداد

ً أیضا ١٩١٦لسنة ) تقریر عن الموظفین البریطانیین في العراق(بریطانیا في بالد ما بین النهرین 
ن من المواد المختلفة، یستخدمه األتراك رجل وعشرین ط) ٧٥(أن الكلك یمكنه حمل ما مقداره 

 بغداد للتنقل مع مسار –ًبكثرة على نهر دجلة أعلى بغداد ویستعمل خصوصا من قوات الجزیرة 
ومع . نهر دجلة، ویذكر تقریر آخر أن كل كلك یحمل حوالي مئة رجل، ورحلته تستغرق ستة أیام

 ومن سامراء ینقل الجنود أو السالح تقدم الحرب أصبحت االكالك ال تصل إلى ابعد من سامراء
 حصار الكوت وأخذ أسرى بریطانیون تم نقلهم إلى في، و)٥١(والعتاد إلى بغداد بواسطة سكة الحدید

انه بقى مع زمالئه األسرى في سامراء لثالث أو ) أسیر الكوت(سامراء یذكر احدهم في مذكراته 
أللماني تصل بوساطة االكالك إلى سامراء، أربعة أیام انه لحظ وجود كمیات كبیرة من العتاد ا

  .)٥٢(وبعدها تنقل بالقطار أو عن طریق البر من خالل عرب البادیة
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وعند قیام القوات البریطانیة باحتالل بغداد والتقدم باتجاه الموصل انسحبت القوات العثمانیة 
لى بعض البواخر  استولت القطعات البریطانیة ع١٩١٨خالل شهري تشرین األول وتشرین الثاني 

في منطقة الشرقاط، إذ كانت األولیتان في ) بحرینیة(و) حمیدیة(، و)خلیفة(، و)بغداد(التركیة وهي 
ًحالة جیدة، وتعمل جزئیا وأرسلت أعلى النهر إلجراء بعض التصلیحات علیها، لإلفادة منهن عكس 

ً كثیرا لدرجة إنهن ال یستحقن مسار التیار عند ارتفاع منسوب المیاه، وتضررت الباخرتان االخریتان
وفي هذا التقدم أبقت القوات البریطانیة على خدمة االكالك وتمت اإلفادة منها في نقل . اإلصالح

 the Buoyage(الجرحى االنكلیز إلى تكریت، وجرى مسح هندسي لنهر دجلة من قسم الطوافات 
Department()٥٣(.  

یا بعد إكمال احتالل الموصل قامت ومع استقرار الوضع في العراق لصالح بریطان
ًالسلطات البریطانیة بشق كثیر من الطرق لصالح قواتها العسكریة، ولما كان شق الطرق مكلفا 
للغایة، فقد كانت المواد األولیة التي تدخل في تبلیط الشوارع تنقل من سفوح التالل في الموصل 

  .)٥٤(الكإلى الهضاب الرسوبیة باتجاه تكریت وبغداد بوساطة الك
 

ُتعد األكالك من وسائط النقل النهري الموغلة في القدم، وعلى مر العصور لم یحدث 
ًلصناعتها سوى تغییر وتطویر طفیفا، وبقي مبدأ بنائها واحدا ومسارها واحد إلى أن دخلت أوربا في  ً ً

ر والسفن والقوارب مرحلة الثورة الصناعیة في نهایة القرن الثامن عشر للمیالد، وظهور البواخ
الحدیثة التي تعمل بمحركات بخاریة ثم بمحركات نفطیة مما أدى إلى أن حلت هذه الوسائط محل 
االكالك، على الرغم من أن هذه الثورة الصناعیة لم تمس إشعاعاتها في مجال النقل في العراق، 

واحتالل بریطانیا ) ١٩١٨- ١٩١٤(والسیما والموصل بشكل خاص إال بعد الحرب العالمیة األولى
للعراق، فأخذت تظهر من عشرینیات القرن العشرین وثالثینیاته الزوارق الحدیثة والسكك الحدیدیة 
التي بدورها أجهزت بالكامل على االكالك بوصفها واسطة للنقل، وعلى مهنة ألكالك بوصفها حرفة 

  .یدویة الى األبد
 

في مطلع القرن العشرین دور مؤثر في التجارة الخارجیة للموصل، واعتماد األهالي لالكالك - ١
  .علیها بشكل كبیر

دخلت االكالك ألول مرة في مجال التعبئة العسكریة في الموصل لنقل الجنود والمؤن على - ٢
 .نطاق واسع، مما كانت تفتقر إلیه في القرن التاسع عشر وما قبله

 .سار في المدة قید البحت من سامراء إلى بغداد لظهور سكة حدید هناكعانت االكالك من انح- ٣



  عامر بلو اسماعیل. م

  >>  
  

)١٦٥( 

 

 
 كیلومتر جنوب ٣٠النمرود أو تسمى بكالح أو ككالخو وكالخو هي مدینة آشوریة تقع على بعد  )١(

الموصل، أسست في القرن الثالث عشر قبل المیالد وأصبحت في القرن التاسع عاصمة اإلمبراطوریة 
م على ید الكلدانیین . ق٦١٢ الحدیثة زمن الملك آشور ناصربال الثاني ودمرت في العام اآلشوریة
، وأقدم "نمرود"أما االسم نمرود فهو على األرجح تسمیة حدیثة مستمدة من الشخصیة التناخیة . والمیدیین

.  م١٧٦٦ في العام والذي زار موقع المدینة" كارستن نیبور"ذكر لهذه التسمیة یرجع إلى الرحالة األلماني 
 م بإدارة الدبلوماسي وخبیر اآلثار البریطاني ١٨٤٦وتمت أولى عملیات التنقیب في الموقع في العام 

، التي كشفت عن بقایا قصر كبیر، وتحصینات، "Sir Austen Henry Layard"أوستن هنري الیارد 
الت عاجیة ومسالت وتماثیل وعثر كذلك على مجموعة كبیرة من المنحوتات من حجر األلبستر، ومشغو

 م كشفت الحفریات في معبد نبو والتي أدارها خبیر اآلثار البریطاني السیر ١٩٥٥ضخمة، وفي سنة 
عن رقم مسماریة علیها نصوص تحوي " Sir Max Edgar Lucien Mallowan"ماكس إیجر مالوان 

: للمزید من التفاصیل ینظر. ك اآلشوریینعهود الوالء التي قدمها الحكام التابعین في الدولة اآلشوریة للملو
  :، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الرابط"كالح"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD 
)٢( ARAMCO EXPERTS, “Kelleks: The Inflatable Rafts of Yesteryear” at the 

url: https://www.aramcoexpats.com/articles/kelleks-the-inflatable-rafts-of-
yesteryear/ 

 :، موقع عینكاوة على الرابط"األكالك والكفف بین نینوى وبغداد عبر القرون" صالح سلیم علي،  )٣(
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=538917.0 

 ، ترجمـة١٥٧٣لیونهارت راوولف، رحلة المشرق إلى العراق وسوریا ولبنان وفلسطین سنة   )٤(
 .١٩، ص)١٩٧٨بغداد،(وتعلیق سلیم طه التكریتي، دار الحریة للطباعة، 

، مجلة "ل من خالل كتب الرحالت آبان العهد العثمانياألكالك في الموص"عامر بلو إسماعیل، )٥(
 .١٣١، ص ٢٠٠٩، أب )٢٦(دراسات موصلیة، العدد 

 كارسن نیبور، رحلة نیبور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة عن األلمانیـة الـدكتور )٦(
 .٩٣، ص )١٩٦٥بغداد،(محمود حسین األمین، وزارة الثقافة واإلرشاد، 

ترجمة سلیم طـه التكریتـي، مطبعـة األسواق ١٧٩٧مشاهدات بریطاني عن العراق سنة  ،جاكسون،  )٧(
 .١،  ص)ت.بغداد، د(التجاریة، 

، ص )١٩٦٨بغداد،(،١، ترجمـة سـلیم طـه التكریتـي، ج،١٨١٦بكنغهام، رحلتي إلـى العـراق سـنة )٨(
١٠٥. 

، ترجمة األب البیر أبونا،مجلة "التاسع عشر رحلة إلى ما بین النهرین في مطلع القرن " ولیم هیود،  )٩(
 .٧.ص١٩٧٤بین النهرین، العدد الخامس، السنة الثانیة، لعام،
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  تاریخ استالم البحث
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  تاریخ قبول النشر

٢٨/٨/٢٠١٩ 
 

أظهــر البحــث االطــار المفــاهیمي لألقلیــة مــن خــالل بیــان مفهــوم األقلیــة وأنواعهــا المختلفــة، 
ق األقلیات التي تتمتع بها في ظل القانون الدولي، مع التركیـز علـى حقـوق األقلیـات ًفضال عن  حقو

فـــي الدســـاتیر العراقیـــة، ومـــن ثـــم بـــین البحـــث وضـــع األقلیـــات فـــي محافظـــة نینـــوى ومـــا عانتـــه مــــن 
إنتهاكـات شـملت جوانـب الحیــاة جمیعهـا، إذ وصـلت هــذه اإلنتهاكـات إلـى حــدود جـرائم ضـد اإلنــسانیة 

 . دة الجماعیة ومعالجة اإلنتهاكات التي تعرضت لها األقلیات في محافظة نینوىوجرائم اإلبا
The Situation of Minorities of Ninawa Governorate: 

Violations and solves 
Asst. Lect. Shahabaa Hikmat Elias 
Abstract 
         We are reviewing this search the Conceptual Framework of the 
Minority through the definition of the concept of the minority and its 
different types as well as rights of minorities, Which it enjoys under 
international law with its branches of public rights and private rights, In 
addition to minority rights in Iraqi constitutions, We have made clear the 
situation of minorities in Ninewa Governorate and suffered violations All 
aspects of life, and that these violations have reached the limits of crimes 
against humanity and crimes of genocide and to address abuses committed 
against minorities in Ninewa Governorate. 

 
تتمیــز مـــسألة األقلیـــات بمكانـــة مهمـــة وبـــرزت فـــي العدیـــد مـــن الدراســـات األكادیمیـــة وخاصـــة 
الدراســات الــسیاسیة، إذ أصـــبحت هــذه المــسألة تطـــرح وبقــوة علــى مـــستویات مختلفــة منهــا الـــسیاسیة، 

سائل التــي تحظــى بالبحــث والدراســة، إذ إحتلــت األقلیــات ًفــضال عــن  الدولیــة وبهــذا أصــبحت مــن المــ
اهمیـــة خاصـــة بعـــد تزایـــد الـــدعوات المحلیـــة والدولیـــة بـــضرورة حمـــایتهم واإلهتمـــام بهـــم فـــي محافظـــة 

                                         
 .ة العامة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصلمدرس مساعد، قسم السیاس *
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نینوى، ویعد وضعهم ومكانتهم في أي مجتمع من المؤشـرات المهمـة التـي تـدل علـى تـآخیهم وتـآلفهم، 
 أبنـاء هــذا المجتمــع خاصـة بعــد مــا أثبتـوا دورهــم الفعــال فــي ًفـضال عــن  تحقیــق الـسلم المجتمعــي بــین

  . محافظة نینوى على األصعدة جمیعها
 

یحتــل موضــوع األقلیــات أهمیــة كبیــرة فــي كــل المجتمعــات خاصــة تلــك التــي تتمیــز بتنوعهــا 
دولـــة، ٕالــدیني والمــذهبي والقــومي وبـــات هــذا الموضــوع یتعلـــق بتوجهــات تمــس أمـــن واســتقرار كیــان ال

فضال عن موضوع األقلیات وهو من المواضیع المهمة فـي مجـال حقـوق اإلنـسان فـي العـراق بـصورة 
عامـــة وفـــي محافظـــة نینـــوى بـــصورة خاصـــة، إذ إن أغلـــب اإلنتهاكـــات التـــي تعرضـــت لهـــا األقلیـــات 

لـك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عملت علـى المـساس بحقـوق األقلیـات وحریـاتهم الدینیـة والثقافیـة وذ
  .من خالل ممارسة أنواع من التطهیر العرقي والتهمیش

 
  -:یسعى البحث إلى التوصل إلى مجموعة من األهداف منها 

  .العمل على إعطاء تعریف دقیق وواضح لمفهوم األقلیات - ١
 .بیان أنواع األقلیات وذلك لوجود أقلیات مختلفة -٢

 . عن  حقوق األقلیات في الدساتیر العراقیةًمعرفة حقوق األقلیات في القانون الدولي ، فضال -٣

معرفــة االنتهاكـــات التـــي تعرضـــت لهــا األقلیـــات فـــي محافظـــة نینــوى، وتوضـــیح المعالجـــات لهـــذه  -٤
 .اإلنتهاكات
 

علــى الــرغم مــن وجــود اإلطــار الــدولي الــذي یتمثــل بالقــانون الــدولي الــذي یحــوي علــى الكثیــر 
ً، فــضال عــن  اإلطــار الدســتوري الــذي یتمثــل بالدســتور العراقــي واللــذان مــن المواثیــق والعهــود الدولیــة

یعمالن على حمایـة وصـون حقـوق األقلیـات، إال أن ذلـك لـم یمنـع مـن تعـرض األقلیـات فـي محافظـة 
  .نینوى إلى مجموعة كبیرة من اإلنتهاكات التي تمس حقوقها بصورة مباشرة

 
ٕإســـتنادا إلـــى أهمیـــة وأهـــداف وا شـــكالیة البحـــث اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا علـــى المـــنهج التـــاریخي ً

والوصفي والتحلیلي، فیأتي المنهج التاریخي لعرض الخلفیات التاریخیة لألقلیـات وحقوقهـا فـي القـانون 
ًالـــدولي مـــن خـــالل العهـــود واإلتفاقیـــات الدولیـــة، فـــضال عـــن  تسلـــسل حقـــوق األقلیـــات فـــي الدســـاتیر 

أما المنهج التحلیلي فیوضـح اإلنتهاكـات . اقع األقلیات في محافظة نینوىالعراقیة والمنهج الوصفي لو
  .التي تعرضت لها األقلیات في محافظة نینوى
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ًإقتضى العمل تقسیم البحث على ثالثة مباحث، فضال عن  المقدمة والخاتمة ذكر فیهـا اهـم 

قــسم إلــى مطلبــین تنــاول األول مفهـــوم النتــائج، تــضمن المبحــث األول اإلطــار المفــاهیمي لألقلیــات و
األقلیة في حین یتطرق الثاني إلى انـواع األقلیـات وخـصص المبحـث الثـاني حقـوق األقلیـات وتـضمن 
ًمطلبــین أیــضا تنــاول المطلــب األول حقــوق األقلیــات فــي القــانون الــدولي أمــا الثــاني فقــد تطــرق إلــى 

ثالـث فعـالج وضــع األقلیـات فــي محافظـة نینــوى حقـوق األقلیـات فــي الدسـاتیر العراقیــة وامـا المبحــث ال
ًوقــسم إلــى مطلبــین أیــضا تنــاول األول إنتهاكــات حقــوق األقلیــات فــي محافظــة نینــوى وتنــاول الثــاني 

  .المعالجات لضمان حقوق األقلیات في محافظة نینوى
 

ذات صدى واسع لدى العدید من الدارسین یعد موضوع األقلیات من المواضیع المهمة و  
ًوالباحثین في میادین علم السیاسة وعلم االجتماع، فضال عن  اهتمام القانون الدولي؛ لذا یتضمن 

  .هذا المبحث مطلبین المطلب األول مفهوم األقلیات والمطلب الثاني أنواع األقلیات
 

ًید مفهوم األقلیة عبر تعریفها لغة واصطالحانحاول في هذا المطلب تحد   ً.  
 

تعود لفظة اقلیة في اللغة إلى مادة قلل، اذ تم تنظیمها من خالل معاني عدة ، إذ یأتي   
في حین یشیر المعنى الثاني إلى ذهاب البركة قال أبو عبیدة في " القلة ضد الكثرة"األول بمعنى 

وأیضا على حد تعبیر ” الربا وان كثر فهو إلى قل وان كثر فلیست له بركة“د تفسیر ابن مسعو
فضال عن المعنى الثالث فیقصد به " القل والقلة كالذل والذلة بمعنى انه ممحوق البركة"الزمخشري، 

  .)١ ("القل من الرجال الخسیس الدین"الدنیة والضعف قال في اللسان 
مصدر صناعي من أقل، من قل عددهم "تعني األقلیة وفي معجم اللغة العربیة المعاصر   

ًعن غیرهم، عكسها األكثریة، جماعة ممیزة بدینها أو عرقها أو لونها تعیش في مجتمع یفوقها عددا 
  .)٢ ("ویخالفها خصائص وممیزات

وهكذا نرى من خالل بیان مفهوم األقلیة لغة إنها تدل في أغلب المعاني على مفهوم القلة   
  . بخالف الكثرة، أي ما یدل على معیار العددالتي تكون
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مجموعة من سكان قطر أو إقلیم أو دولة ما تخالف : "عرفت الموسوعة السیاسیة بأنها  

ًاألغلبیة في االنتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني، دون ان تعني ذلك بالضرورة موقفا سیاسیا أو  ً
  .)٣ ("ًزا، ویستخدم هذا المفهوم أحیانا بمعنى طبقي سیاسي أیضا كأن یقال أقلیة حاكمةًطبقیا متمی
جماعة من : "اما الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة فقد أشارت إلى مفهوم األقلیة بأنها  

ًاألفراد الذین یتمیزون عن بقیة أفراد المجتمع عرقیا أو قومیا أو دینیا أو لغویا وهم یعانو ً ً ن من نقص ً
وقد عرفتها ". نسبي في القوة ومن ثم یخضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد والتمییز

جماعات لها وضع اجتماعي داخل المجتمع اقل من وضع الجماعات "الموسوعة األمریكیة 
ة المسیطرة في المجتمع نفسه، وتمتلك قدرا اقل من القوة والنفوذ وتمارس عددا اقل من الحقوق مقارن

بالجماعات المسیطرة في المجتمع، وغالبا ما یحرم أفراد األقلیات من االستمتاع الكافي بامتیازات 
  .)٤ ("مواطني الدرجة األولى

هي جماعة یرتبط أفرادها فیما بینهم " إلى أنها تعني " الموسوعة البریطانیة"في حین ذهبت   
عقیدة االثنیة كما یشعر هؤالء األفراد بأنهم من ثنایا وروابط معینة حال وحدة األصل أو اللغة أو ال

الموسوعة " ، في حین عرفتها )٥ ("مختلفون بصدد هذه الروابط من اغلبیة سكان دولتهم بصلة العرق
تلك التي تكون اقل هیمنة من الناحیة العددیة بحیث ال یكون لها اال "على انها " الفرنسیة الروس

  .)٦("القلیل من األصوات
 ما تقدم ومن خالل تعریفات األقلیة في المعاجم والموسوعات كافة التي تتمثل ًوبناء على  

بالموسوعة والسیاسیة اضافة الى الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة والموسوعة البریطانیة 
والفرنسیة نرى انها تركز على توفیر العناصر الذاتیة التي تتمثل بالعناصر الثقافیة واالجتماعیة 

ًشمل العرق والقومیة والدین وغیرها من العناصر وهي ترتبط بالمعیار الذاتي فضال عن  والتي ت
  .المعیار العددي أي الكمي فیما یتعلق بالموسوعة الفرنسیة

وفي الوقت نفسه اهتمت األمم المتحدة بمسألة األقلیة من خالل تشكیل اللجنة الفرعیة   
وقد عرفت هذه اللجنة األقلیة بأنها . )٧(١٩٦٦ام لمحاربة التمییز العنصري وحمایة األقلیات ع

جماعة تابعة داخل شعب ما تتمتع بتقالید وخصائص إثنیة أو دینیة أو لغویة معینة یختلف بشكل "
  .)٨ ("واضح عن تلك الموجودة لدى بقیة السكان، فنرغب في دوام المحافظة علیها

في تحدید تعریف " كوا كبوتورتيفرانسیس"فضال عن تقدیم المقرر الخاص لألمم المتحدة   
مجموعة تمثل أقلیة عددیة مع باقي سكان الدولة یوحدون في وضعیة غیر مسیطرة، "األقلیة وهي 

یتمتع أعضاؤها الذین هم من مواطني تلك الدولة من الناحیة العرقیة والدینیة واللغویة بخصائص 
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ة ضمنیة شعورا بالتضامن اتجاه مختلفة عن تلك التي یحملها باقي السكان ویظهرون ولو بصور
  .)٩(االحتفاظ بثقافتهم وتقالیدهم ودینهم ولغتهم 

یتبین لنا من خالل تعریفات اللجنة الفرعیة لمحاربة التمییز العنصري وحمایة األقلیات   
ًفضال عن المقرر الخاص باألمم المتحدة، انهم ركزوا على عنصر العدد أي ما یعرف بالمعیار 

لى الخصائص الثقافیة واالجتماعیة وكذلك حصر أهداف هذه األقلیة في الحفاظ العددي إضافة إ
  .على هویتها وغلبة الطابع القانوني علیها

نیفین "وهناك مجموعة تعریفات الباحثین العرب فیما یخص مفهوم األقلیة منها تعریف   
افیة والطبیعیة وفي عدد جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثق"فقد عرفتها بأنها " مسعد

من المصالح التي تكرسها تنظیمات وانماط خاصة للتفاعل وتنشأ لدى أفرادها وعي بتمایزهم في 
مواجهة اآلخرین، نتیجة التمییز السیاسي واالجتماعي واالقتصادي ضدهم مما یؤكد تضامنهم 

اسي جرى في العرف بأنها مصطلح سی"فقد أشار إلى األقلیة " صابر طعمیة"، اما )١٠("ویدعمه
الدولي، یقصد به مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث الجنس أو اللغة أو 

  .)١١ ("الدین إلى غیر ما تنتمي الیه أغلبیة رعایاها
یغلب علیها طابع أو " نیفین مسعد وصابر طعمیة"هكذا نرى من خالل تعریفات كل من       

  .الل مساهمة األقلیة في مراكز صنع القرار السیاسي في السلطةالمدلول السیاسي أي من خ
  )١٢(:من خالل التعریفات المذكورة انفا تبین

  . یمكن القول ان األقلیات عبارة عن مجموعة موجودة داخل مجتمع الدولة التي ترتبط بها- ١
  . تتمیز األقلیات بخصائص ثقافیة واجتماعیة خاصة بها- ٢
  .من الشعور المتبادل بالذات بینهمیرتبط أفرادها بنوع - ٣
 ال یمكن اعتبار األقلیات هي كل جماعة صغیرة داخل جماعة كبیرة وال یشیر بالضرورة لفظة - ٤

  .األكثریة أو االقلیة إلى مفهوم عددي
عبارة عن مجموعة من األفراد یرتبطون فیما بینهم بروابط "ومن هنا فإن تعریفي لالقلیة هي   

راد المجتمع، ویجمعهم رابطة الدین أو العرق أو القومیة ویوحدهم هدف مشترك معینة تختلف عن أف
  ".ومباشر اال وهو الحفاظ على هویتهم وتراثهم الثقافي واالجتماعي

 
  ".الساللیة"تقسم األقلیات إلى أنواع عدة، منها اللغویة والدینیة و القومیة والعرقیة   

 تعد األقلیات اللغویة من الجماعات الفرعیة من سكان دولة معینة والتي :قلیات اللغویةاأل: أوال
  .)١٣(تتكلم في الغالب لغة مخالفة عن لغة األم أو هي لغة االغلبیة
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ویطلق علیها أیضا مفهوم األقلیة والتي تختلف عن األغلبیة من مواطني الدولة في اللغة   
غة األكثریة المنتشرة في الدولة، فاللغة هنا هي المرتكز واللسان وتتحدث بلغة تختلف عن ل

ومن أهداف هذه األقلیات هو التمسك والحفاظ على " أقلیة لغویة"األساسي لألقلیة لهذا سمیت بـ
لغتها األصلیة من خالل المحادثة والكتابة ویتم االعتراف بها من قبل الدولة من خالل جعلها كأحد 

األقلیة االمازیغیة في "فقرة في الدستور من اجل االحتفاظ بها مثل لغات الدولة وأیضا تخصیص 
وهنا تنبع أهمیة اللغة بوصفها ركیزة من ركائز التنشئة االجتماعیة المهمة من . )١٤("شمال إفریقیا

ًاجل ترسیخ مبادئ القیم وقواعد السلوك في المجتمع من خالل التخاطب والتفاهم هذا فضال عن ان 
سیلة من وسائل التعبیر عن هویة جماعة معینة، وهنا تأتي أهمیة اللغة، إذ تعتبر اللغة تعتبر و

  .)١٥(مرتكز أساسي لها في المجتمع
 ان الدین عنصر من العناصر المهمة في حیاة الشعوب والجماعات :األقلیات الدینیة: ثانیا

وع األقلیات الدینیة فان المتعددة، اذ یعمل على تنظیم جمیع نواحي الحیاة، وقدر تعلق الدین بموض
االشكالیة تثار عندما یكون هناك اختالف دیني بین أفراد المجتمع وذلك عن طریق المعتقدات 
الخاصة بها التي یجعلها مختلفة عن االخرى ففي الهند مثال تعیش الدیانة اإلسالمیة إلى جانب 

والهندوسیة وغیرها، فعلى الرغم الدیانة المسیحیة والیهودیة فضال عن الدیانات الوضعیة كالبوذیة 
ِمن تعد الدیانات سواء أكانت دیانات سماویة أم وضعیة فانها لم تلغ الدیانات االخرى فمثال ان  ً
ِالدیانة المسیحیة لم تلغ الدیانة الیهودیة وهذا عمل على بقاء تنوع وجود الجماعات التي تختلف في 

حال على األقلیة المسیحیة في لبنان والعراق وینطبق ال. )١٦(معتقداتها عن الجماعات االخرى
وسوریا، وتعد األقلیات الدینیة من أصعب االنواع بسبب حساسیة األفكار واألمور الدینیة وما 
تتعرض له االقلیة الدینیة من ظروف واعتبارات من الرضى والقبول واالضطهاد حسب تواجدها 

  .)١٧(ودرجة العدل المنصفة لها
قلیات الدینیة نوع من األقلیات التي یكون لها وضع خاص ومعین في أي وهكذا نرى ان األ  

دولة من دول العالم، وذلك بسبب االعتبارات والمخاوف التي ترتبط بهذه األقلیات، إذ نجد لكل 
  .أقلیة دینیة لها مجموعة من المعتقدات واالفكار الدینیة التي تمیزها عن الدیانة االخرى

هي مجموعات عرقیة تختلف عن األغلبیة في المجتمع " وتعرف بأنها :یةاألقلیات القوم: ثالثا
  .)١٨("ًولكنها تنخرط عادة في القوى السیاسیة الحركیة التي تعمل على المستوى القومي

یقوم مفهوم القوم محل "وفي معجم المصطلحات السیاسیة والدبلوماسیة تعني القومیة بأنها   
 قدیما مكانة محددة على ان القبیلة واألمة تدالن على معنى سیاسي القبیلة فیما أعطى لمفهوم األمة
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سوسیولوجي مشترك فالقبیلة هي التي تقبل كل أبنائها أو أفرادها بدون تمییز كأنهم جماعة واحدة 
وكذلك هي األمة كاألمم التي تحتضن أبنائها، ومن القوم تشتق القومیة بمعنى كل جماعة یجمعها 

  .)١٩("واحد أو تاریخ أو اعتقاد سیاسي ودینيأمر مشترك أو مكان 
وهناك من یرى أن األقلیات القومیة تعد االكثر اندماجا وتعایشا من أي أقلیة اخرى، وهنا   

تكمن اهمیة هذا النوع من األقلیات وذلك نتیجة التأثیر الذي تمارسه في وحدة الدولة وتالحمها 
قومیة دولة اخرى، وهناك مجموعة من المقومات والسیما إذا كانت هذه األقلیات لها ارتباط ب

والخصائص التي تتمتع بها هذه األقلیات والتي تكون متداخلة فیما بینها من أهم هذه الخصائص 
هي اللغة والتاریخ والثقافة فضال عن وحدة االقالیم كما هو الحال في قضیة كشمیر بین الهند 

ع من األقلیات ال یمكن تجاوزها وذوبانه في وباكستان، وتأسیسا على ما تقدم فان هذا النو
المجتمعات التي تكون متواجدة فیما بینها نتیجة الممیزات التي تتمتع بها والتي تؤهلها بان تكون 

  .)٢٠(امة قائمة لوحدها، وغالبا ما تطالب هذه األقلیات بحقها في تقریر المصیر
 التي تتواجد وتنتشر في الدول ومن اجل ذلك تعد األقلیات القومیة من أكثر األقلیات  

بصورة عامة وذلك بسبب الدور الذي تؤدیه في وحدة الدولة وبنائها لهذا ال یجوز اهمال هذا النوع 
من األقلیات وانتهاك حقوقها من قبل الدولة نتیجة لما تتمتع به األقلیات من اعتبارات وممیزات ال 

  .یمكن إنكارها
وهي عبارة عن مجموعة من األفراد التي تتمیز عن األغلبیة من : "یةالسالل"األقلیات العرقیة : رابعا

مواطني الدولة الواحدة في العراق فكل مجموعة بشریة یشعر أفرادها بأنهم من أصل واحد یطلق 
، وهم یختلفون عن باقي مواطني الدولة بمجموعة من الصفات "أقلیة عرقیة أو ساللیة"علیها تسمیة 

 وتشكیل الجمجمة، وطبیعة الشعر، كما یذكر علماء االجناس البشریة إذا فهي الذاتیة كلون البشرة،
مشتركة تحددها عوامل " بیولوجیة"مجموعة من المواطنین تتمایز عن باقي مواطني الدولة بممیزات 

وراثیة من هذه األقلیات هي األقلیة الكردیة في تركیا وسوریا والعراق، فضال عن األقلیة االمازیغیة 
  .)٢١(لمغرب العربيفي ا

وال توجد عروق نقیة بشكل كامل، ألنه النعدام السند العلمي أو التأصیل التاریخي یعترف   
بتمیز اعراق معینة على اعراق اخرى، وان التمییز والفروق التي توجد في المجتمع ال تعود إلى 

سیة الموجودة في المجتمعات ٕالعوامل العرقیة وانما تعود إلى العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیا
كلها، وعلى الرغم من ذلك فان مصطلح العرقیة موجود على المستوى النفسي وتمارس على ارض 
الواقع؛ الن الطابع العام للمجتمعات في الوقت الحاضر تصف نفسها على اساس الطابع الخارجي 
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ي في جنوب إفریقیا اذ ًسواء أكان مجتمع عرقي ام ال، وقد عمل هذا على ظهور التمییز العرق
  .)٢٢("االغلبیة"سیاسة التمییز العنصري ضد الجماعة السود" األقلیة"انتهت الجماعة البیض 

وهكذا نرى ان أنواعها من حیث النشأة التي تتكون من اقلیات لغویة ودینیة فضال عن   
ت تختلف عن اذ تتمیز كل واحدة منها بخصائص وممیزا" الساللیة"األقلیات القومیة والعرقیة 

  .االخرى، وكذلك تختلف من ناحیة التأثیر في المجتمع لكنها ترتبط جمیعها من حیث أصل النشأة
اما فیما یخص أنواع األقلیات في العراق بصورة عامة فیعد العراق من البلدان التي تحتوي   

احدة منها على مجموعة من األقلیات واالثنیات واالدیان والمذاهب والعشائر والقبائل ولكل و
خصائص ومقومات تتمیز بها من لغة وشعائر وطقوس وتقالید وعادات ترتبط فیما بینهم وتجعلهم 

وتتمیز الدولة العراقیة بصفة التعددیة االثنیة والعرقیة والدینیة  ،)٢٣(یتمیزون عن غیرهم من االقلیات
ة والدینیة والمذهبیة على من خالل احتوائها على مجموعة من األقلیات والمكونات القومیة والقبلی

الرغم من هذا التنوع نجد ان أفراد الشعب العراقي یجمعهم انتمائهم وتوحدهم الوطني، وهذا ال 
ینقص من انتمائهم القومي والمذهبي والدیني والقبلي، وبناء على هذا یتطلب من الدولة احترام كل 

زمات من اجل ممارسة جمیع األقلیات هذه االنتماءات واالهتمام بها وتعمل على تسهیل كل المستل
حقوقها السیاسیة والثقافیة فضال عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى الرغم من تمیز العراق 
ٕبالتنوع الدیني والمذهبي والعرقي فان هذا التنوع في العراق ال یعد حالة خاصة أو استثناء وانما یعد 

  .)٢٤(عراقیةهذا التنوع عامل قوة في بناء الدولة ال
وفي الوقت نفسه فأن االقلیات في العراق تقسم على أساس رابطة الدم وهم العراقیون العرب   

ًواألكراد والتركمان والسریان فضال عن األقلیات القبلیة والعشائریة فضال عن األقلیات القائمة على 
االیزیدیة فضال عن الدیانة رابطة المعتقد وهي تشمل العراقیون معتنقي الدیانة المسیحیة والدیانة 

  .)٢٥(الصابئة المندائیة
 

 وهي واحد من األقلیات الذین سكنوا في محافظة نینوى وبالذات في منطقة سهل :الشبك: أوال
 البعض منهم انهم نزحوا قبل میالد سیدنا محافظة نینوى مع االختالف في كیفیة الوصول اذ یرى

بألف سنة من منطقة شمال بحر قزوین وهم ما یعرف عنهم بجماعات " علیه السالم"المسیح 
، وهناك من یرى انهم من اصول كردیة وهم من سكنة نینوى القدماء، اما البعض "العرق األبیض"

صغرك "مال التركي في عهد السلطان االخر یؤكد انهم من اصول تركیة والقبائل النازحة من الش
فضال عن ان الشبك تعني االختالط والتشابك مع مجموعات عرقیة ضمن " . بیك السلجوقي

  .)٢٦(االعراق المتعددة في المنطقة، ویعد الدین اإلسالمي هو المعتقد الدیني للشبك
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ع قراهم ویسكن الشبك في منطقة سهل نینوى من الساحل األیسر لمحافظة نینوى، وتتوز  
التي تبلغ حوالي خمسة وسبعون قریة في صورة شكل هالل یمتد من الضفة الغربیة لنهر الخوصر 
من ناحیة تلكیف إلى الضفة الشرقیة لنهر الزاب الكبیر عند ناحیة النمرود وبین الضفتین یتوزع 

  .)٢٧ ("قراقوش"الشبك في مناطق برطلة وبعشیقة وقضاء الحمدانیة 
 وهي من األقلیات العرقیة التي تأتي بعد العرب والكرد، واالقلیة التركمانیة هم من :التركمان: ثانیا

قبائل االوغوز الذین جاؤوا من آسیا الوسطى الناطقة بالتركستانیة وتحدیدا من منغولیا موطنهم 
األصلي، وقد سموا بالتركمان بعدما أعلنوا إسالمهم وعملوا على تأسیس أكثر من دولة وامارة وان 
قبائل التركمان لم تهاجر من مواطنها األصلیة دفعة واحدة حیث استمرت عدة سنوات بعدما اعتنقوا 

ویعد التركمان من االوائل الذین . )٢٨(الدین اإلسالمي نزحوا إلى العراق واالناضول وبلدان الشرق
. )٢٩(راقيسكنوا ارض العراق وقد أصبحوا من أهم األقلیات العراقیة وجزء مهم من المجتمع الع

یسكن التركمان محافظة نینوى ابتداء من قضاء تلعفر من القرى التي تحیط محافظة نینوى 
ًكالرشیدیة، شریخان، النمرود ومنطقة النبي یونس، فضال عن  تواجدهم بشكل أكبر في محافظة 

  .)٣٠(كركوك
شیر الدراسات إلى ان  وهي من األقلیات الدینیة الرئیسة في محافظة نینوى وقد ت:المسیحیون: ثالثا

كان یعیش في المنطقة " كورلیس سلیم"المسیحیة كان منتشرا في المنطقة العربیة وقد ذكر المطران 
العربیة مسیحیون ملكیون وروم واحباش، فضال عن القبائل العربیة التي تدین بالدیانة المسیحیة، 

ًوتعد منطقة الحیرة مثاال حیا لهذا الدین، وأصبحت العقیدة ا لمسیحیة هي الدین األساسي للعراقیین ً
قبل ظهور اإلسالم وهناك مذاهب عدة للدیانة المسیحیة في العراق وهي الیعقوبیة والكلدانیة 

اذ یتمركز . )٣١(واألشوریة، اما عن تركیز اماكنهم فهم موجودون بصورة اساسیة في محافظة نینوى
انیة والشیخان وفي والوقت نفسه المسیحیون بصورة أساسیة في قضاء تلكیف وقضاء الحمد

  .)٣٢(ینتشرون في أغلب المحافظات العراقیة
 وهي من األقلیات المذهبیة في محافظة نینوى وتعد من الدیانات الوضعیة القدیمة :األزیدون: رابعا

وتعود جذورها التاریخیة إلى أكثر من ثالثة ألف سنة وتتمركز األقلیة االیزیدیة بصورة خاصة في 
القدیمة من " نردم"وتشیر االبحاث ان تسمیة األقلیة االیزیدیة جاءت من مدینة . )٣٣( نینوىمحافظة

وتعد . )٣٤(محافظة نینوى وقد وردت كلمة یزدم في الكتابات السومریة المكتوبة بالخط المسماري
  .)٣٥(ًمنطقتي سنجار والشیخان المركز الرئیس لهم، فضال عن  بعض نواحي وقرى بعشیقة
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بصورة "ومحافظة نینوى " بصورة عامة"سا على ما تقدم نجد ان الدولة العراقیة وتأسی  
تتعایش فیها جمیع األقلیات ابتداء من األقلیات المذهبیة والدینیة التي تتمثل بالدیانة " خاصة

هذا المسیحیة واألزیدیة، فضال عن األقلیات العرقیة والدینیة التي تتمثل باألقلیة التركمانیة والشبكیة و
التنوع میزة من میزات التنوع المذهبي في محافظة نینوى وهذا یشیر إلى تعایش واندماج أفراد هذه 

  .األقلیات مع األقلیات من أفراد وسكان المحافظة
 

حفظ القانون الدولي حقوق االقلیات كافة وكذلك حفظت الدساتیر العراقیة حقوقهم ، سنبین 
  :ي القانون الدولي والدساتیر العراقیة في مطلبین وعلى النحو اآلتيذلك ف

 
تتمتع األقلیات بشكل عام بمجموعة من الحریات والحقوق التي كفلتها القوانین الدولیة   

 حال األغلبیة من أفراد الدولة السیما القانون الدولي االنساني، إذ یتمتعون بمعیار المواطنة حالهم
التي ینتمون الیها، ونجد المرتكز القانوني لهذه الحقوق والحریات في الوثائق الدولیة الصادرة عن 

فیشیر نص اعالن األمم المتحدة الخاص بشأن حقوق االشخاص المنتمین إلى  ،)٣٦(األمم المتحدة
على الدول ان " "١"الفقرة " ٤" في المادة ١٩٩٢ اقلیات قومیة أو اثنیة أو اقلیات دینیة ولغویة لسنة

تتخذ حیثما دعت الحال تدابیر تضمن لألشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة جمیع حقوق 
اإلنسان والحریات األساسیة الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة دون أي تمییز في مساواة تامة امام 

  .)٣٧("القانون
ن الحقوق بصورة عامة منها حق الحیاة، والحق في الحریة لهذا تتمتع االقلیات بمجموعة م  

ًالدینیة، و حق المشاركة في تدبیر الشؤون العامة، وحق الخصوصیة ، فضال عن  الحق في ابداء 
  .الرأي والتعبیر وحق التنقل واالقامة

زة وهو الحق الذي یضمن ویحفظ لإلنسان حیاته ویتم ذلك عبر منع السلطان واجه:  حق الحیاة-١
الدولة واالفراد التعرض لحیاته، لهذا ال یسمح بأنهاء حیاة اإلنسان وكذلك بالنسبة للدولة ال یحق لها 

وهنا تكمن اهمیة هذا الحق؛ ألنه من الحقوق المهمة التي یمتلكها . )٣٨(ان تنهي حیاة االنسان
ص علیها القانون اإلنسان، وعند فقدان هذا الحق عند موت اإلنسان تصبح الحقوق االخرى التي ن

الدولي والقوانین الوطنیة لصالح اإلنسان غیر مهمة لهذا یعد حق الحیاة المرتكز األول الذي یقوم 
على اساسه القانون الدولي ویعمل على منح الحقوق المدنیة والسیاسیة فضال عن الحقوق الثقافیة 

  .)٣٩(واالجتماعیة لصالح أي انسان في العالم
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ٕاة لإلنسان لم یقتصر على عدم التعدي والمساس به وانما یقوم أیضا وان احترام حق الحی  
على التزام الدولة بمنع الحاق أي اعتداء علیه من جانب الدولة اتخاذ االجراءات الضروریة كافة 

  .)٤٠(لتوفیر العقاب على من ینتهك هذا الحق
  )٤١(:نمن االعالن العالمي لحقوق اإلنسا " ٥"وتأسیسا على ذلك نصت المادة  

لیس في هذا العهد أي حكم یجوز تأویله على نحو یفید انطوائه على حق الي دولة أو جماعة  "- ١
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القیام بأي عمل یهدف من الحقوق أو الحریات المعترف بها في 

  ".هذا العهد أو إلى فرض قیود علیها أوسع من تلك المنصوص علیها فیه
ي قید أو أي تضییق على أي من حقوق اإلنسان األساسیة المعترف بها ال یقبل فرض أ "- ٢

والنافذة في اي بلد تطبیقا لقوانین أو اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف بذریعة كون هذا العهد ال یعترف 
  ".بها أو كون اعترافه بها في أضیق مدى

أحد أو جهة ومن خالل هذه النصوص المواد یعد حق الحیاة حق مصون وال یجوز ألي   
ًاالعتداء علیه أو االنتقاص من هذا الحق؛ ألنه یعد حقا مقدسا في األدیان والتشریعات والقوانین  ً

  .جمیعها
 ان الحریة الدینیة لها معنیین یشیر المعنى األول حق الفرد ان : الحق في الحریة الدینیة-٢

ن بدین معین انطالقا من حریة یختار المعتقد الذي یریده، والمعنى الثاني الحق في عدم األیما
  .)٤٢(إمكانیة اختیار الدین الذي یرغب به

من اعالن األمم المتحدة بشأن حقوق االشخاص " ١"الفقرة " ٢"وهذاما اشارت الیه المادة   
المنتمین إلى اقلیات قومیة أو اثنیة أو اقلیات دینیة ولغویة المشار الیهم فیما یلي باالشخاص 

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعالن وممارسة دینهم الخاص، واستخدام "ت المنتمین إلى اقلیا
  .)٤٣ ("لغتهم الخاصة سرا وعالنیة، وذلك بحریة ودون تدخل أو أي شكل من اشكال التمییز

وتأسیسا على ذلك ال یجوز ان یتعرض أي انسان بسبب معتقده أو دینه ألي تعدي أو   
ه في الحریة الدینیة، وهذا ما اكدته جمیع المعاهدات واالتفاقیات اكراه من شأنه ان ینتقص من حق
االلتزام بإعطاء الحریة الالزمة لألقلیات العرقیة والمذهبیة في . الدولیة بعد الحرب العالمیة األولى

على ان الرعایا البولندیین " والتي نصت ١٩١٩ممارسة شعائرها الدینیة ومنها معاهدة فرساي عام 
ق ممارسة الدیانة والعقیدة الخاصة بهم على نحو ال یخل بالنظام واآلداب العام ودون یتمتعون بح

  .)٤٤("تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین
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ًوهكذا نرى انه ال بد من توفیر الحریة للجمیع سواء أكانت عرقیة أم دینیة أم أثنیة ممارسة   
  .قلیات في ممارسة حقها في الحریة الدینیةشعائرها الدینیة وهذا یتطلب توفیر الضمانات لهذه األ

ویقصد به حق األفراد أو الجماعات االشتراك في :  حق المشاركة في تدبیر الشؤون العامة-٣ 
تسیر وادارة شؤون الدولة ویعد النظام الدیمقراطي من أفضل النظم الذي یضمن حق المشاركة وهذا 

ن العبث واالستغالل واالعتداء علیها، ومن النظام یعمل على حمایة وصون الحقوق والحریات م
أهم هذه الحقوق التي نصت علیها المواثیق الدولیة التي تتعلق بالحقوق السیاسیة منها المشاركة في 
إدارة الشؤون العامة عن طریق االنتخاب والترشیح وفق مبدأ المواطنة وحق االشتراك في تولي 

  .)٤٥(الوظائف العامة في البلد الذي ینتمي الیه
یكون "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة " ٢٥"وهذا ما ذهبت الیه المادة   

  )٤٦ (":٢"لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمییز المذكورة في المادة 
  .ٕ ان یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة واما بواسطة ممثلین یختارون بحریة-أ

 في انتخابات نزیهة تجري دوریا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بین ُ أن ینتخب وینتخب- ب
  .الناخبین وبالتصویت السري وتضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین

  ". ان تتاح على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده-ج
 المنتمین إلى اقلیات الحق في یكون لألشخاص" "٣"الفقرة " ٢"ًونصت ایضا المادة   

المشاركة الفعالة على الصعید الوطني، وكذلك على الصعید االقلیمي حیثما كان ذلك مالئما في 
القرارات الخاصة باألقلیة التي ینتمون الیها أو بالمناطق التي یعیشون فیها، على ان تكون هذه 

  .)٤٧("المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشریع الوطني
ًأكیدا على ما جاءت به المواد والنصوص التي تضمنتها المواثیق الدولیة والتي تنص وت  

على حق األقلیات في تسییر الشؤون العامة وتعمل على ضمان مشاركتها في شؤون الدولة عن 
  .طریق تولیهم الوظائف العامة وهذا بما یتفق مع النظام والتشریع الداخلي للدولة

 ما یتعلق بحقوق األفراد من خالل حرمة الدم اذ ال یجوز ألي احد  وهو كل: حق الخصوصیة-٤
انتهاك حرمة مسكنه أو أسرته وكل ما یتعلق بحیاة األفراد الخاصة، وهذا ما أكدته المواثیق 

، وهذا مااكده العهد الدولي الخاص )٤٨(واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحریات وحقوق االنسان جمیعها
من العهد الدولي الخاص بالحقوق " ١"الفقرة " ٩"سیاسیة من خالل المادة بالحقوق المدنیة وال
لكل فرد الحق في الحریة وفي األمان على شخصه وال یجوز توقیف أحد أو "المدنیة والسیاسیة 
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اعتقاله تعسفا، وال یجوز حرمان أحد من حریته إال ألسباب ینص علیها القانون وطبقا لإلجراء 
  .)٤٩("المقرر فیه

 وتعني ممارسة الفرد حقه في التعبیر عن رأیه فهناك حق حتى : الحق في إبداء الرأي والتعبیر-٥
  .)٥٠(لو لم یتم السماح واالعتراف به

ومن المتفق علیه انه ال یجوز فصل شخصیة الفرد وحقه في التعبیر عن رأیه؛ الن التعبیر   
التعبیر عن الرأي یكون في البدایة عبارة عن الرأي یعد بمثابة المرآة العاكسة لشخصیة الفرد؛ ألن 

عن فكرة داخلیة ثم تتطور إلى ان تصل إلى مرحلة التعبیر عنها بمظهرها الخارجي، وهذا ما 
ینطبق على األقلیات واذا حرمت من حقها في التعبیر عن رأیها فكأنما حرمت من حق الحیاة الن 

ید لها فمثال األقلیة اللغویة تعبر عن لغتها حق األقلیات في التعبیر عن رأیها یعد المتنفس الوح
  .)٥١(واالقلیة الدینیة تعبر عن دینها واالقلیة العرقیة تعبر عن انتمائها

لكل شخص "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اذ جاءت " ١٩"وهذا ما تشیر الیه المادة   
دون أي تدخل واستقاء األنباء الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق األداء 
  .)٥٢ ("واألفكار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

 وتعني حریة األفراد في التنقل واختیار مكان اقامتهم داخل حدود : الحق في التنقل واإلقامة-٦
ودة الیها بما في ذلك بلدهم الدولة التي ینتمون الیها فضال عن حقهم في المغادرة من البالد والع

االصلي وهذه الحریة تنظم بقوانین وانظمة وفق ما یتماشى مع النظام العام والمصلحة الوطنیة 
  .)٥٣(للدولة

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حریة " ٢- ١"الفقرة " ١٣"ولهذا نصت المادة   
ویحق لكل فرد ان “ته داخل حدود كل دولة لكل فرد حریة التنقل واختیار محل اقام"التنقل واإلقامة 

  .)٥٤("یغادر ایة بلد بما في ذلك بلده كما یحق له العودة الیه
 

 ١٩٢٥ًتضمنت الدساتیر العراقیة مجموعة حقـوق لألقلیـات سـنذكرها ابتـداء مـن دسـتور عـام 
  .٢٠٠٥وانتهاء بدستور عام 

 ویعــد دســتور ١٩٢١ انــشأت دســاتیر كثیــرة فــي العــراق بعــد تأســیس الدولــة العراقیــة عــام وقــد
 بمثابــة وثیقــة دســتوریة اساسـیة عنــد تأســیس النظــام الملكــي واسـتمر العمــل بــه الــى تغییــر ١٩٢٥عـام 

، وقـد صـدرت دسـاتیر عـدة فـي هـذه الحقبـة الزمنیـة ١٩٥٨النظام الملكي الـى النظـام الجمهـوري عـام 
 اي بعـــد تحـــول النظـــام ٢٠٠٣ ، ولكـــن بعـــد عـــام ١٩٩٠ انتهـــاء بدســـتور ١٩٢٥مـــن دســـتور ابتـــداء 

 وقــد ٢٠٠٥الــسیاسي فــي العــراق صــدر قــانون ادارة الدولــة العراقیــة للمرحلــة االنتقالیــة بدســتور عــام 
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وان مـــسألة االقلیـــات لـــم تظهـــر . )٥٥(تناولـــت هـــذه الدســـاتیر مـــسألة حقـــوق االنـــسان والحریـــات العامـــة
ذلـك ألن العـراق یتمیـز كغیــره . )٥٦(یـدة أو مفاجئـة فـي العــراق وانمـا جـاءت منـذ زمـن طویــلبـصورة جد

مــن البلــدان بتنوعـــه وتعــدده المــذهبي وهـــذا انعكــس علــى الحیـــاة العامــة فــي العـــراق اذ نجــد االقلیـــات 
وبمختلــف انواعهــا عملــت وبــشكل مباشــر فــي ازدهــار الحیــاة االجتماعیــة والثقافیــة فــضال عــن الحیــاة 

قتــصادیة والــسیاسیة وذلــك مــن خــالل مــساهمة ابنائهــا فــي النــشاطات المختلفــة وبهــذا یكــون العــراق اال
ًمن اكثر الدول تنوعا باالدیان والمذاهب قدیما وحدیثا  ً)٥٧(.  

 فقـــد ١٩٢٥امـــا فیمـــا یخـــص دســـتور العـــراق أو مـــا یـــسمى القـــانون االساســـي العراقـــي لعـــام 
راقیین امــام القــانون وان اختلفــوا فــي القومیــة أو الــدین أو ال فــرق بــین العــ"علــى ان "٦"نــصت المــادة 

للطوائــف المختلفــة حــق تأســیس المــدارس لتعلــیم افرادهــا بلغتهــا الخاصــة " "١٦"امــا المــادة . )٥٨("اللغــة
فــي حــین اشـــارت . )٥٩("واالحتفــاظ بهــا علــى ان یكــون ذلــك موافقــا للمنــاهج العامــة التــي تعــین قانونــا

ن متــــساوون بــــالتمتع بــــالحقوق المدنیــــة والــــسیاسیة وانمــــا علــــیهم مــــن الواجبــــات العراقیــــو" "١٨"المــــادة 
والتكــــالیف العامــــة ال تمیــــز بیــــنهم فــــي ذلــــك بــــسبب االصــــل واللغــــة أو الــــدین، والــــیهم وحــــدهم یعهــــد 

یكـون انتخـاب النـواب بقـانون تعـین فیـه كیفیـة " "٣٧"والمـادة . )٦٠("بالوظائف المدنیـة كانـت ام سیاسـیة
  .)٦١("ب والتصویت السري في إنتخابهم ووجوب تمثیل االقلیات المسیحیة والموسویةترشیح النوا

 قــد عملــت علـــى ضــمان حقـــوق ١٩٢٥وتأسیــسا علــى مـــا تقــدم نجــد ان مـــواد الدســتور عـــام 
ًاالقلیـات مــن ناحیــة تمــتعهم بحقــوقهم المدنیــة والــسیاسیة، فــضال عــن المــساواة وكــذلك لهــم الحریــة فــي 

علیم افرادها مبـادئهم ولغـتهم وهـویتهم إال أن الممارسـة الـسیاسیة لـم تعطـیهم تأسیس مدارس من اجل ت
  .ًحقوقهم قیاسا بالواجبات التي فرضت علیهم

یقــوم الكیــان العراقــي علــى اســاس " "٣"، اذ نــصت المــادة ١٩٥٨أمــا مــا یخــص دســتور عــام 
ب واالكــراد شــركاء فــي مــن التعــاون بــین المــواطنین كافــة بــاحترام حقــوقهم وصــیانة حریــاتهم ویعــد العــر

" ٩"فـي حـین اشـارت المـادة. )٦٢("هذا الوطن ویعد هذا الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحـدة العراقیـة
المواطنون سواسیة امام القانون في الحقوق الواجبات العامـة وال یجـوز التمییـز بیـنهم فـي ذلـك بـسبب "

  .)٦٣("الجنس أو االصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة
علــى المــساواة وعــدم التمییــز علــى ان هــذا الدســتور تنــاول " ٩" الــرغم مــن نــص المــادة علــى
  . العرب واالكراد دون ذكر االقلیات االخرى: هویتین هما

العــراقیین لــدى القــانون ســواء " "١٩" المؤقــت، فقــد نــصت المــادة ١٩٦٣ نیــسان ٤امــا دســتور 
ي ذلـك بـسبب الجـنس أو االصـل أو اللغـة أو وهو متساوون في الحقـوق والواجبـات العامـة ال تمییـز فـ
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الدین ویتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كیان هذا الوطن بما فیهم العـرب واالكـراد، ویقـر هـذا 
  .)٦٤("الدستور حقوقهم القومیة والوطنیة ضمن الوحدة العراقیة

ایـضا تـنص  مـن خـالل فحـوى المـادة ١٩٥٨بدسـتور عـام " ٣"هذه المادة تتطـابق مـع المـادة 
  .على القومیتین العرب واالكراد دون ایضا ذكر االقلیات الدینیة والمذهبیة واالثنیة االخرى

العــراقیین لــدى القــانون ســواء وهــم " "١٩" المؤقــت نــصت المــادة ١٩٦٤فیمــا یخــص دســتور 
و متساوون في الحقوق والواجبات العامـة ال تمیـز بیـنهم فـي ذلـك بـسبب الجـنس أو االصـل أو اللغـة أ

الدین ویتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كیـان هـذا الـوطن بمـا فـیهم العـرب واالكـراد ویقـر هـذا 
  .)٦٥("الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقیة

العراقیــون متـــساوون فـــي الحقـــوق " "٢١" المؤقــت اذ اشـــارت المـــادة ١٩٦٨ امــا دســـتور عـــام 
 بـــسبب الجـــنس أو العـــرق أو اللغـــة أو الـــدین ویتعـــاونون فـــي والواجبـــات امـــام القـــانون ال تمییـــز بیـــنهم

الحفاظ على كیان الوطن بمـا فـیهم العـرب واالكـراد ویقـر هـذا الدسـتور حقـوقهم القومیـة ضـمن الوحـدة 
  .)٦٦("العراقیة

یتكـــون الـــشعب " "ب"الفقـــرة " ٥" المؤقـــت نـــصت المـــادة ١٩٧٠فـــي حـــین اشـــار دســـتور عـــام 
همـا القومیـة العربیـة والقومیـة الكردیـة ویقـر هـذا الدسـتور حقـوق الـشعب العراقي من قومیتین رئیـستین 

" أ"الفقــرة " ١٩"المـادة . )٦٧("الكـردي القومیـة والحقـوق المــشروعة لألقلیـات كافـة ضـمن الوحــدة العراقیـة
المواطنـون سواسـیة امــام القـانون دون تفریـق بــسبب الجـنس أو العـرق أو اللغــة أو المنـشأ االجتمــاعي "

  .)٦٨("ینيأو الد
 لـم یـذكر ١٩٧٠ وحتـى عـام ١٩٢٥ومن هنا یمكـن القـول أن الدسـاتیر الموضـوعة منـذ عـام 

سوى قومیتین هما العربیة والكردیة دون ذكر القومیات األخرى الموجودة في الدولة، وعلى الـرغم مـن 
ة أو ذلــك أكــدت مــواد تلــك الدســاتیر علــى المــساواة بــین المــواطنین بغــض النظــر عــن العــرق أو اللغــ

  .الدین
یعمــــل "الفقــــرة ثانیـــا " ٢٢" نــــصت المـــادة ١٩٩١امـــا مـــشروع دســــتور جمهوریـــة العــــراق عـــام 

المجتمـــع علـــى تأكیـــد قـــیم التـــآلف االجتمـــاعي العلیـــا بمـــا یمنـــع تـــرویج االفكـــار والمنـــاهج الطائفیـــة أو 
ــــشعوبیة ــــة أو ال  الحقــــوق المواطنــــون متــــساوون فــــي" "٣٨"وكــــذلك المــــادة . )٦٩("العنــــصریة أو االقلیمی

  .)٧٠("والواجبات في الحقوق والواجبات امام القانون ویتمتعون جمیعهم بحمایة من غیر تمییز
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تــنص علــى التــرابط االجتمــاعي بــین مختلــف " ٢٢"مــن خــالل هــذه المــادتین نجــد ان  المــادة 
تــشیر " ٣٨"الطوائــف العراقیــة فــي نفــس الوقــت یمنــع تــرویج االفكــار العنــصریة والطائفیــة امــا المــادة 

  .ایضا على المساواة
 فیمـــا ٢٠٠٤ امـــا فیمـــا یخـــص قـــانون ادارة الدولـــة العراقیـــة المؤقـــت للمرحلـــة االنتقالیـــة لعـــام

ودیمقراطــي تعــددي ویجــري " فــدرالي"نظــام الحكــم فــي العــراق جمهــوري ، اتحــادي " "٤"یخــص المــادة 
تقاســم الــسلطات فیــه بــین الحكومــة االتحادیــة والحكومــات االقلیمیــة والمحافظــات والبلــدیات واالدارات 

لفـــصل بـــین الـــسلطات ویقـــوم النظـــام االتحـــادي علـــى اســـاس لحقـــائق الجغرافیـــة والتاریخیـــة وا" المحلیـــة
، وهـــذا یـــشیر علـــى ان )٧١("ولـــیس علـــى اســـاس االصـــل أو العـــرق أو االثنیـــة أو القومیـــة أو المـــذهب

  .العراق یتمیز بالتعدد المذهبي والعرقي والقومي وهي سمة من سمات المجتمع العراقي
وهــذا یــدل انــه مــن حــق االقلیــات فــي الحفــاظ علــى هویتهــا مــن خــالل لغتهــا وهــذا مــا نــصت 

  .وحقها استخدامها في المؤسسات التعلیمیة وفق ضوابط معینة" ٤"یه المادة عل
ًاالســـالم دیــن الدولـــة الرســمي ویعـــد مــصدرا للتـــشریع وال " " أ"الفقــرة " ٧"وفیمــا یتعلــق بالمـــادة 

یجـوز سـن قـانون خـالل المرحلـة اإلنتقالیـة یتعـارض مـع ثوابـت االسـالم المجمـع علیهـا وال مـع مبـادئ 
، ویحتــرم هـذا القــانون الهویـة االســالمیة لغالبیـة الــشعب العراقـي، ویــضمن كامـل الحقــوق الدیموقراطیـة

  .)٧٢("الدینیة لجمیع األفراد في حریة العقیدة والممارسة الدینیة 
العراق بلد متعدد القومیات والشعب العراقي فیه جـزء ال یتجـزأ مـن " " ب"الفقرة " ٧"اما المادة 

كـــل مـــن یحمـــل الجنـــسیة العراقیـــة یعـــد موطنـــا "اذ نـــصت " أ"الفقـــرة " ١١"دة والمـــا. )٧٣("االمـــة العربیـــة
ًعراقیا وتعطیه مواطنة كافة الحقوق والواجبات التي یـنص علیهـا هـذا القـانون وتكـون المواطنـة اساسـا 

اللغــة العربیــة واللغــة الكردیــة همــا " "أ"الفقــرة " ٩"فــي حــین ذهبــت المــادة  ،)٧٤("لعالقتــه بــالوطن والدولــة
لغتـــان الرســـمیتان للعـــراق ویتـــضمن حـــق العـــراقیین بتعلـــیم ابنـــائهم اللغـــة االم كالتركمانیـــة والـــسریانیة ال

واالرمنیة في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة وفقا للضوابط التربویة أو بأیة لغـة اخـرى فـي المؤسـسات 
  .)٧٥("التعلیمیة الخاصة

 متعــدد المــذاهب واالدیــان والقومیــات وتأسیــسا مــا تقــدم فــان هــذه المــواد تؤكــد ان العــراق بلــد
ایضا اشارة الى مبدأ المـساواة للجمیـع المـواطنین العـراقیین كـل مـن لـه الجنـسیة العراقیـة بغـض النظـر 

  .عن الجنس أو المذهب أو العقیدة
 فقـــد تنـــاول هـــذا الدســـتور حقـــوق االقلیـــات مـــن ٢٠٠٥امـــا فیمـــا یخـــص دســـتور العـــراق لعـــام 

عـن ان هـذا الدسـتور یعـد بمثابـة حقـوق االقلیـات وان المـساس أو تجاهـل جمیع نواحي الحیاة، فضال 
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أو خــرق حقــوق االقلیــات بفقــد الدولــة احــدى ســماتها االساســیة ألنهــا قائمــة علــى اســاس الدیمقراطیــة 
  .)٧٦(المحایدة وقد تناول هذا الدستور حقوق ووضع االقلیات من مبدأ المواطنة

ق بلـد متعـدد القومیـات واالدیـان والمـذاهب وهـو عـضو العـرا"اذ نصت " ٣"وقد اشارت المادة 
مؤسس وفعال من خالل هذه المواد یحظر اسـتخدام أو إتبـاع نهـج یعمـل علـى نـشر أفكـار طائفیـة أو 
عنــصریة مــن شــأنه أن یــؤثر علــى القومیــات واألقلیــات بــصورة مباشــرة ویعمــل فــي الوقــت نفــسه مــن 

العراقیــون متــساوون أمــام "، إذ نــصت "١٤"المــادة ، فــي حــین أشــارت )٧٧("إنتقــاض حقــوقهم وحریــاتهم
القــانون دون تمییــز بــسبب الجــنس أو العــرق أو األصــل أو اللــون أو الــدین أو المــذهب أو المعتقــد أو 

  .)٧٨("الرأي االقتصادي أو اإلجتماعي
تشیر هذه المادة إلى مبدأ المساواة بین العراقیون جمیعهم دون أي تمییز وبغـض النظـر عـن 

  .فات االخرىاالختال
العراقیـون أحـرار فـي االلتـزام بـأحوالهم الشخـصیة حـسب دیانـاتهم "فقـد نـصت " ٤١"أما المادة 

: تــنص" ٤٢"، أمـا فیمــا یخـص المــادة )٧٩("أو مـذاهبهم أو معتقــداتهم أو اختیـاراتهم ویــنظم ذلـك بقــانون
اتبــاع كــل دیــن أو : ًوالأ" " ٤٣" فــي حــین ذهبــت المــادة )٨٠("لكــل فــرد حریــة الفكــر والــضمیر والعقیــدة"

 إدارة األوقــــات - ممارســـة الـــشعائر الدینیـــة بمـــا فیهـــا الـــشعائر الحـــسینیة، ب-أ: مـــذهب أحـــرار فـــي 
  .)٨١("تكفل الدولة حریة العبادة وحمایة أماكنها: ًوشؤونها ومؤسساتها الدینیة وینظم ذلك بقانون، ثانیا

مان حقــوق األقلیــات المدنیــة  عمــل علــى ضــ٢٠٠٥ویمكــن القــول أن الدســتور العراقــي لعــام 
  .ًوالدینیة، فضال عن  الحقوق السیاسیة من خالل المواد التي تتطرق عنها

 
محافظة نینوى محافظة عریقة عاشت وتعیش فیها أقلیات عدة، وسنذكر في هذا المبحث 

  : يوضع هذه األقلیات في مطلبین وعلى النحو اآلت
 

ً     واجهــــت االقلیــــات فــــي محافظــــة نینــــوى انتهاكــــات عــــدة، أثــــرت ســــلبا علــــى واقعهــــم االجتمــــاعي 
ًواالقتــصادي والــسیاسي وانعكــست ســلبا علــى التعــایش بــین المكونــات المختلفــة فــي المحافظــة وتمثــل 

  .ً بإختالفها، فضال عن  تعرضها الى التهجیر القسريتلك االنتهاكات الحرمان من الحقوق
  :الحرمان من الحقوق االنسانیة: ًأوال

 تنظــیم الدولــة اإلســالمیة –ًاصــبحت االقلیــات فــي محافظــة نینــوى هــدفا للجماعــات المــسلحة 
ــــداءات ممنهجــــة وذو نطــــاق واســــع ضــــد -"داعــــش"  التــــي اســــتمرت بارتكــــاب جــــرائم وانتهاكــــات واعت

محافظة وعدم إعترافهم بالقانون االنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق االنـسان وقـد االقلیات في ال
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تــصل هــذه االنتهاكــات الــى مــستوى مــا یعــرف بجــرائم حــرب أو جــرائم ضــد االنــسانیة وجــرائم االبــادة 
 )٨٢(.الجماعیـــة، وشـــملت علـــى عملیـــات القتـــل والخطـــف واالعـــدام وممارســـة العنـــف الجـــسدي ضـــدهم

ــــة القاســــیة وتعرضــــت األق ــــوائح التعــــذیب وضــــرب مــــن ضــــروب المعامل ــى نــــوع مــــن انــــواع ل ــــات الــ لی
 .)٨٣(والالنسانیة والمهینة وهي تمس جمیع جوانب الحیاة

 حزیــــران ١٠ فــــي -"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –وقــــد قامــــت المجموعــــات المــــسلحة 
عـــد ســـیطرتها علــــى  بتهجیـــر المـــسیحیین الـــذین یـــسكنون هـــذه المحافظــــة منـــذ آالف الـــسنین ب٢٠١٤

نینوى، وأدى هذا الـى فـرار مئـات العـائالت المـسیحیة الـى القـوى المتاخمـة لـسهول نینـوى أو للمنـاطق 
الخاضعة لحكومـة كردسـتان، بعـد مـا اصـدر الجماعـات المـسلحة بیانـا ومیثاقـا علـیهم بـدفع الجزیـة أو 

ینـــة ولجـــأت الـــى  عائلـــة مـــن المد٤٠٠ تمـــوز فـــرت نحـــو ٢٠تعرضـــهم للـــصلب أو قطـــع الـــرأس وفـــي 
ًمواقــع مختلفــة فــي دهــوك واربیــل بحیــث اصــبحت نینــوى فارغــة تمامــا مــن المــسیحیین، وأثنــاء هــروبهم 

 تنظـیم الدولـة –جردوا من ممتلكاتهم وقد تعرضوا الى االعتداء الجـسدي مـن قبـل الجماعـات المـسلحة
ألقلیـــات غیـــر ً، فـــضال عـــن مـــا تعـــرض إلیـــه المـــسیحیین تعرضـــت كـــذلك ا)٨٤( -"داعـــش"اإلســـالمیة 

 علــــى نینــــوى، -"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –المــــسلمة ومنــــذ ســــیطرة المجموعــــات المــــسلحة 
اصبحوا اكثر عرضة لمجموعة من القیود التي فرضتها هذه المجموعـات علـى المجتمعـات المـسیحیة 

" ن"حرف ًوهــذا عمــل علــى اثــارة المخــاوف والقلــق، فــضال عــن  قیــامهم بطــالء العقــارات المــسیحیة بــال
وتعنــي نــصراني وهــي كلمــة تــستخدم لإلشــارة للمــسیحیین، وبــسبب هــذه المعوقــات عمــل الــى مغــادرتهم 

  .)٨٥(للمدینة بصورة نهائیة
ًامـــا فیمـــا یخـــص المجتمـــع االزیـــدي فقـــد كـــان ایـــضا موضـــع لإلســـتهداف الممـــنهج مـــن قبـــل 

ت جــــسیمة لحقــــوق  وتعرضــــت النتهاكــــا-"داعــــش" تنظــــیم الدولــــة اإلســــالمیة –المجموعــــات المــــسلحة
االنـسان فمنــذ البدایــة فـرض علــیهم خیــارین إمــا اعتنـاق االســالم أو المــوت، ممــا عمـل هــذا علــى اخــذ 
االزدیین الرجال امام ما یعرف بالمحـاكم الـشرعیة وارغـامهم علـى اعتنـاق االسـالم أو مواجهـة العقـاب 

  .)٨٦(وان الذین رفضوا تغییر دینهم جرى إعدامهم مباشرة
 معظمهــم مــن ٢٠١٤ آب ٢ شــخص بتــاریخ ٢٠٠.٠٠٠علــى فــرار مــا یقــاربوقــد عمــل هــذا 

 مـنهم، كمـا قامـت الجماعـات المـسلحة بمطـاردة وقتـل واختطـاف مـن ٣٠٠االزدیـین وایـضا الـى مقتـل 
ـــذین رفـــضوا اعتنـــاق االســـالم، وبحلـــول  ـــذین بقـــوا وال  ٤٠٠ ادى الـــى مقتـــل ٢٠١٤ آب ٤االزدیـــین ال

  .)٨٧(شخص على االقل منهم في سنجار وحدها
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، إذ قامـــــت ٢٠١٤ایلـــــول " ٣"ًوقــــد تعرضـــــوا أیـــــضا الـــــى عملیـــــات قتـــــل بـــــشكل ممـــــنهج فـــــي 
 سـنة ١٢في قریة قینیة وكان من بیـنهم اطفـال صـغار بعمـر " ٨٥-٦٥"المجموعات المسلحة باعدام 

 رجـال مـنهم وخطفـوا زوجـاتهم وهـذا ٦٠ ایلول من العام نفسه، قامت الجماعات المسلحة بقتـل ٤وفي 
 مــنهم فــي قریــة كوجــو، ٨٠ تــم االبــالغ عــن مقتــل ٢٠١٤ ایلــول عــام ١٥یــة حــردان فــي كــان فــي قر

وجــاء ذلــك مــن اجــل القــضاء علــى الهویــة والثقافــة االزدیــة واستئــصال المــواطنین انفــسهم مــن الــوطن 
  .)٨٨(الذي یسكنوه منذ قرون طویلة

اعمـــال وفیمـــا یخـــص االنتهاكـــات التـــي تعـــرض لهـــا الـــشبك فقـــد وقعـــوا ایـــضا ضـــحیة ألســـوأ 
العنف، اذ عملوا على تهجیرهم من مناطقهم وذلك من خـالل عملیـات الخطـف والتهدیـد الممـنهج مـع 

 تــم قتــل ٢٠١٤ تمــوز ٢١، وفــي یــوم )٨٩("رافــضة"والــذي یعنــي " ر"التعلــیم علــى ممتلكــاتهم بــالحرف 
ــــى االقــــل مــــن الــــشبك فــــي حــــین اضــــطر آخــــرون الــــى تــــرك ممتلكــــاتهم جــــراء هــــذه ١٦٠واســــر   عل
  .)٩٠(كات وهاجروا الى شمال وجنوب العراقاإلنتها

كمـــا كـــان للتركمـــان نـــصیب مـــن االنتهاكـــات، إذ تعرضـــوا الـــى القتـــل والتهجیـــر اســـوة ببـــاقي 
 علــى -"داعـش" تنظـیم الدولــة اإلسـالمیة – حزیـران ســیطرت المجموعـات المـسلحة ١٦االقلیـات ففـي 

ى التــي یــسكنها االالف مــن تركمــان مدینــة تلعفــر وفــي منطقــة ذات اغلبیــة تركمانیــة فــي محافظــة نینــو
العراق، وبعـد سـقوط تلعفـر شـهدت المنطقـة عملیـات قتـل جمـاعي وانتهاكـات واسـعة لحقـوق االنـسان، 

 ٢٣ً شخـــصا مـــنهم وان هـــؤالء المختطفـــین تـــم اعـــدامهم فـــي وقـــت الحـــق بتـــاریخ ٤٠اذ تـــم اختطـــاف 
 تــم ٢٠١٤ تمــوز ٧قــراهم، وفــي عائلــة وقــد امــروا بمغــادرة " ٩٥٠"ًحزیــران هــذا، فــضال عــن تــم تبلیــغ 

 ١٠٠ اب تـم قتـل ٧ شخص مـن التركمـان فـي الرشـیدیة وحـسب المعلومـات الـواردة فـي ٤٠اختطاف 
  .)٩١(شخص من التركمان

ًفــضال عــن هــذه االنتهاكــات، فــإن االطفــال والنــساء مــن االقلیــات كــان لهــم النــصیب االكبــر 
یـة الحكومیـة والمـدارس، فكـان االطفـال بحـسب ًمنها، فغالبا ما كان یـتم احتجـازهم فـي سـجون أو االبن

ًالتقاریر الدولیة یتم تجنیدهم حتى سن الرابعة عشر قـسرا واسـتخدامهم فـي العملیـات االنتحاریـة فـضال  ً
  .)٩٢(عن ذلك فإن االطفال قد استخدموا في محافظة نینوى لمسك نقاط التفتیش

شــد أنــواع التعــذیب والمعاملــة أمــا فیمــا یخــص النــساء مــن جمیــع االقلیــات، إذ تعرضــت الــى ا
الالإنــسانیة منهــا الـــى االعتــداءات الجنـــسیة واالغتــصاب أثنــاء احتجـــازهن بینمــا تـــم اجبــار االخریـــات 
على الزواج من مقاتلي المجموعات المسلحة أو بـیعهن فـي سـوق الرقیـق، وقـد وصـفت منظمـة االمـم 



  - دراسة االنتهاكات والمعالجات –واقع االقلیات في محافظة نینوى 
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نــساء جــرائم ضــد االنــسانیة ومخالفــة المتحــدة لحقــوق االنــسان الجــرائم التــي ارتكبــت ضــد االطفــال وال
  .)٩٣(للقوانین الدولیة

 تنظـیم –ًفضال عن  هذه االنتهاكات التي وردت وتم ارتكابها مـن قبـل المجموعـات المـسلحة 
ـــة اإلســـالمیة  ، فقـــد كانـــت هنـــاك حملـــة منظمـــة للقـــضاء علـــى هویـــة وتـــاریخ وثقافـــة  -"داعـــش"الدول

خاضــعة لــسیطرة المجموعــات المــسلحة، إذ تــم تــدمیر االثــار االقلیــات الدینیــة والعرقیــة فــي المنــاطق ال
وغیرهــا مــن المواقــع ذات االهمیــة التاریخیــة والثقافیــة والدینیــة مــن مراقــد ومــساجد وكنــائس وهــي تعــد 
ذات اهمیة للمسیحیین واألزیدیین والشبك والتركمان، وهي تعـد بمثابـة تطهیـر ثقـافي لجمیـع االقلیـات، 

م تـدمیر تمثـال الـسیدة مـریم العـذراء فـي كنیـسة الطـاهرة الفوقانیـة وحـرق  ت٢٠١٤حزیران عام ١٠ففي 
كنیـــسة فـــي حـــي الوحــــدة ومـــن ثـــم تـــم االســــتیالء علـــى كنیـــسة الكلـــدان الكاثولیــــك فـــي حـــي الــــشرطة 

أي تفجیـــر ) النبـــي یـــونس(ًواســـتعمالها كقاعـــدة، فـــضال عـــن نهـــب الكنـــائس وتـــدمیر قبـــر النبـــي یونـــان 
ًموقعـا مقدسـا فـي الـدیانات المــسیحیة والیهودیـة واالسـالمیة، فـضال عــن  جـامع النبـي یـونس ویعـد هــذا  ً ً

تــدمیر مواقــع تابعــة للــشبك منهــا تفجیــر مــسجد الــسادة فــي قریــة الــسادة ومــسجد الكــوكجلي فــي قریــة 
كوكجلي ومزار قولیرش في قریة طبق زیارة، ومزار االمام زین العابدین فـي قریـة علـي رش، أمـا فیمـا 

كمـان فقـد تـم تـدمیر ضـریح ابـن االثیـر واشـعال النـار فـي ضـریح االمـام العبـاس فـي یخص مواقـع التر
قریة القبة، أمـا فیمـا التـراث المـادي والروحـي لألقلیـة الیزیدیـة فقـد تـم تـدمیر الخـضر الیـاس وهـو مـزار 
ًتاریخي ومكـان عبـادة للمـسیحیین واألزیـدیین، فـضال عـن  معبـد االخـوات الـثالث فـي بعـشیقة، ومـزار 

وبهــذا یكــون تــدمیر للهویــة . یــدي فــي ســنجار الغربیــة، ومــزار الــشیخ مخیفیــة، ومــزار الــشیخ حــسناز
  .)٩٤(الدینیة والثقافیة لألقلیات في محافظة نینوى

ًأن هــذه االنتهاكــات التــي تعــرض لهــا المــسیحیون واألیزیــدیون، فــضال عــن الــشبك والتركمــان 
الدســـتور التـــي ذكـــرت مـــن خـــالل عملیـــات القتـــل مخالفـــة لمبـــادئ وحقـــوق القـــانون الـــدولي االنـــساني و

  .والخطف واالعتداء علیهم والتي تمس جمیع جوانب الحیاة من مختلف النواحي
  :التهجیر القسري : ثانیا

 حزیــران ١٠لقــد احــدثت االعمــال العدائیــة فــي العــراق موجــة نــزوح هائلــة وســط المــدنیین فــي 
" ٢.٨٣٤.٦٧٦"ي للنــازحین داخــل العــراق بـــ، إذ قــدر العــدد االجمــال٢٠١٥ نیــسان ٢٥ وحتــى ٢٠١٤

 ملیـون طفـل، وكـان ذلـك فـي محـافظتي نینـوى واالنبـار، اذ بلـغ عـدد النـازحین ١.٣ًشخصا من بیـنهم 
" ٤٣٥.٩٠٠"فــضال عـــن صــالح الـــدین " ٩٠١.٥٦٠"واالنبـــار " ١.٥٤٧.٧٨٩"مــن محافظـــة نینــوى 

  .)٩٥(ن اجزاء اخرى داخل البالدوقد شملت هذه االرقام االشخاص الذین نزحوا داخل محافظاتهم ع
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 أدى الــى قیــام عملیــات وموجــات ٢٠١٤حزیــران ١٠وبعــد الــسیطرة علــى محافظــة نینــوى فــي 
االشـوریون وكلـدان "نزوح وتهجیر واسعة بدأ بها غالبیة السكان المسیحیین التي تمثل كل مـن االقلیـة 

 وان قـــــضاء  شـــــخص مــــن نینــــوى،٥٠٠٠٠٠اذ وصـــــل عــــدد المهجــــرین " وطوائــــف مــــسیحیة اخــــرى
-٤٠٠٠٠الحمدانیة الذي یسكنه اغلب المسیحیون تم تهجیـرهم بالكامـل، إذ شـهد تهجیـر ونـزوح مـن 

ــد عملیــــة الحمدانیـــة تلتهــــا قـــضاء تلكیـــف اذ بلــــغ عـــدد النــــازحین بـــاكثر مــــن ٥٠٠٠٠  شـــخص ، وبعـ
  .)٩٦( شخص توجه معظمهم الى اربیل والسلیمانیة ودهوك٢٠٠٠٠

أت مجتمعـات مــن المجموعـات العرقیــة فـضال عــن االبنیــة  بــد٢٠١٤ اب عـام ٢ًوابتـداء مــن 
بأكملهــا بــالفرار مــن المنــاطق التــي اســتولت علیهــا المجموعــات المــسلحة بمــا فــي ذلــك قــضاء ســنجار 
َوزمار وناحیة ربیعة في تلعفـر، فـضال عـن  قـرى سـهل نینـوى، إذ فـر عـشرات االالف مـن اإلیزیـدیین  َ ً

جه معظم نحو منطقـة جبـل سـنجار التـي تقـع شـمال سـنجار مـن وایضا من افراد التركمان والشبك وتو
، وكـــان یبلـــغ عـــددهم حـــوالي )٩٧(ناحیـــة القحطانیـــة وقـــد فـــر اخـــرون الـــى دهـــوك فـــي اقلـــیم كردســـتان

 اذ توجــه باتجــاه جبــل ســنجار ممــا ادى الــى حــدوث كارثــة انــسانیة الســیما فــي ظــل عــدم ٥٠٠.٠٠٠
حــرارة الجـو لعــدة أیـام لهــذا لـم یــستطیع الـبعض مــنهم ، فقـد تعرضــوا الـى وجـود طعـام ودواء أو المــأوى

ًتحمل هذه الظروف الجویة القاسیة فتوفى جزء منهم على الجبل، فـضال عـن أن المعونـات االمریكیـة 
 ٣٠٠٠وكــذلك الحــال بالنــسبة للــشبك والتركمــان اذ عمــل علــى نــزوح ، )٩٨(والعراقیــة لــم تكفــي إلنقــاذهم

ـــة الـــشبك نحـــو محافظـــات الـــشمال و الجنـــوب وبغـــداد وكـــذلك الحـــال بالنـــسبة للتركمـــان ادى الـــى عائل
  .)٩٩( شخص الى محافظات الشمال٢٠٠.٠٠٠ عائلة تركمانیة اي ما یبلغ ٣.٢تهجیر 

وتـأتي " ٥٧٧٥٨٤"اما فیمـا یخـص عـن ایـواء هـؤالء النـازحین تـأتي محافظـة بغـداد، اذ تـأوي 
، "٤٠١٢٨٠"ركــوك یوجــد حــوالي ًنازحــا امــا فــي محافظــة ك" ٤٢٦٩٦٦"بعــدها محافظــة دهــوك بقــدر 
  .)١٠٠(نازح" ١٦١٧٢٤"ًنازحا اما في السلیمانیة " ٢٨٤٣١٠"ًفضال عن  محافظة اربیل 

وهي تعد من اقوى موجات النزوح التي یشهدها العراق بصورة عامـة ونینـوى بـصورة خاصـة، 
حــق البقــاء فــي لهــذا تعــد عملیــات التهجیــر والنــزوح إنتهــاك لحقــوق االقلیــات وحریــاتهم وحرمــانهم مــن 

  .مواطنهم وقراهم، وهذا تطهیر عرقي وقضاء على هویة االقلیات في محافظة نینوى
 

ٕیتطلـــب ضـــمان حقـــوقهم وانـــصافهم مجموعـــة مـــن المعالجـــات الحقیقیـــة تـــؤدي إلـــى إســـتقرار 
  .قلیاتمحافظة نینوى، ومن ثم التعایش بین األ

اصــبح لالقلیــات جمــیعهم مخــاوف نتیجــة االنتهاكــات واالضــرار التــي لحقــت بهــا فــي مجــال 
مبــادئ العــیش المــشترك وصــعوبة قبــول االخــر، نتیجــة لهــذه المخــاوف كــان البــد علــى الحكومــة مــن 
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اتبـــاع نهـــج جدیـــد یقـــوم علـــى اســـاس روح المواطنـــة البعیـــدة عـــن االنتمـــاءات الـــضیقة والقیـــام بمنـــاهج 
  .)١٠١(ة تقوم على اساس المواطنةمصالح

وذـلك البــد مــن اهتمـام واحتــرام حقــوق االقلیـات التــي تتــسم بـاختالف هویــاتهم االثنیــة والدینیــة 
ًواللغویـــة والتـــي  تعـــد عنـــصرا مهمـــا مـــن العناصـــر فـــي بنـــاء الدیمقراطیـــة وضـــمان حقـــوق االشـــخاص  ً

فـــراد وهـــذا یعمـــل بـــدوره علـــى تحقیـــق المنتمـــین الیهـــا وهمـــا یمـــثالن اإلقـــرار بكرامـــة ومـــساواة جمیـــع اال
  .)١٠٢(االستقرار والسلم في المجتمع

ــــة فــــي تــــوفیر الحمایــــة لألقلیــــات عبــــر الدســــتور  وهنــــا یــــأتي دور الحكومــــة المركزیــــة والمحلی
والقـوانین والعمــل علـى تــوفیر االطـار المؤســساتي لحمـایتهم،  وذلــك مـن خــالل رفـع التجــاوزات العامــة 

  .)١٠٣(والشاملة لوجودهم
فیمـا یخــص الجانـب التــشریعي، العمـل علــى اصــدار قـانون  حمایــة االقلیـات الدینیــة والعرقیــة 
استنادا الى باب الحقوق والحریات في الدسـتور العراقـي فـضال عـن حـث وتـشجیع الحكومـة والبرلمـان 
علــى تــشریع قــانون بتجــریم الممارســات المــسلحة ضــدهم واعتبارهــا جــرائم ابــادة جماعیــة وجــرائم ضــد 

نــسانیة، فــضال عــن هــذا العمــل علــى انــضمام العــراق الــى میثــاق رومــا االساســي اي الــى المحكمــة اال
وبمـــا أن . )١٠٤(الجنائیـــة الدولیـــة وذلـــك إلمكانیـــة مالحقـــة كـــل مـــن ســـاهم فـــي جـــرائم االبـــادة الجماعیـــة

ة العــراق طــرف اساســي ومتعاقــد فــي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتــصادیة واالجتماعیــة الثقافیــ
ًفــضال عــن  اتفاقیــة القــضاء علــى جمیــع اشــكال التمییــز العنــصري فــإن هــذه االتفاقیــات والمعاهــدات 
تفـــرض علــــى العـــراق التزامــــات منهــــا اتخـــاذ تــــدابیر وتـــشریعیة وقــــضائیة وكــــون الهـــدف منهــــا حمایــــة 

 قــد االقلیــات مــن الكراهیــة والتمییــز القــائم علــى اســاس دینــي أو اثنــي أو لغــوي واالعمــال العنــف التــي
تلحق بها من خالل الغاء أو تعدیل القوانین واالعـراف والممارسـات الـساندة التـي تـشكل تمییـزا ضـدها 
ًفضال عن  حمایـة حـق المـشاركة فـي الحیـاة الثقافیـة والدینیـة واالجتماعیـة مـن خـالل تحقیـق مـشاركة 

لتـي ینتمـون الیهـا أو فعلیة على الصعید الوطني واالقلیمي فـي االمـور واالجـراءات الخاصـة باألقلیـة ا
  .)١٠٥(مناطق سكناهم

على الرغم ما تضمنه الدستور العراقي الـدائم مـن مـواد المـساواة وتكـافئ الفـرص التـي نـصت 
اآلنفـــة الــذكر فـــي المبحــث الثـــاني حقــوق االقلیـــات فــي الدســـتور العراقــي، اال أنـــه " ١٤"علیهــا المــادة 

 لهـــذا یتطلـــب مـــن الحكومـــة والبرلمـــان اتخـــاذ یؤشـــر عـــدم وجـــود تقـــدم فـــي مجـــال التـــشریعات القانونیـــة
  .)١٠٦(الخطوات الجادة لتمثیل االقلیات في مواقع اتخاذ القرار وخاصة في المناصب الرسمیة للدولة
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امــا فیمــا یخــص الجانــب التربــوي فالبــد مــن رفــع اي اشــارات ســلبیة فــي منــاهج التعلــیم ضــد 
ئم مـع االرتقـاء بواقـع االقلیـات وابـراز دورهـم االقلیات وذلك من خالل اعـادة صـیاغة المنـاهج بمـا یـتال

الحـــضاري والبنـــاء فـــي قـــوة الدولـــة وارســـاء مبـــادئ الدیمقراطیـــة فیهـــا وتحیـــق مـــساهمتهم فـــي المجتمـــع 
  .)١٠٧(العراقي

امـــا فیمـــا یخـــص الجانـــب االقتـــصادي فالبـــد مـــن الـــسعي الـــى اعتمـــاد اســـتراتیجیة اقتـــصادیة 
االقلیـــات التـــي تمثـــل منـــاطق المـــسیحیین والـــشبك وطنیـــة مـــن اجـــل النهـــوض ودعـــم منـــاطق ســـكنى 

واالزدیـــین وذلـــك بإنـــشاء وتعمیـــر البنـــى التحتیـــة وبنـــاء المـــشاریع والمـــصانع ودعـــم الزراعـــة فـــي هـــذه 
كـذلك العمـل علـى تعزیـز مبـدأ الكفـاءة مـن . )١٠٨(المنـاطق التـي كـان لهـا النـصیب االكبـر مـن التـدمیر

ئــك الـذین فقــدوا منـازلهم وســبل كـسب عیــشهم مـن خــالل خـالل تقــدیم التعویـضات وجــرد االضـرار ألول
وضع بنود محددة في الموازنة تعمل على تعمیر المنـاطق بمـا یتناسـب وحجـم االضـرار التـي اصـابت 
ًمنــاطقهم فــضال عــن  العمــل علــى اعــادة ملكیــة االقلیــات الدینیــة فــي المنــاطق التــي هجــروا منهــا مــن 

 احتیاجــات ومــساعدات تتناســب مــع االضــرار الموجــه قبــل المجموعــات المــسلحة والعمــل علــى تقــدیم
  .)١٠٩(الیهم وهذا یعمل على اعادتهم الى منازلهم واراضیهم

ــــى المــــصالحة  ــــسلم مــــن اجــــل الوصــــول ال ــــد مــــن اعتمــــاد اســــتراتیجیة التــــسامح وال كــــذلك الب
علــى االجتماعیــة التــي تعمــل بــدورها علــى اســتقرار االقلیــات التــي تقــوم مــن خــالل هــذه االســتراتیجیة 

، لهـذا البـد مـن التأكیـد علـى روح التـسامح والتعـایش )١١٠(اعادة بناء الثقة بـین مكونـات المجتمـع كافـة
ًالسلمي بین مكونات االقلیات في محافظـة نینـوى وتماشـیا مـع التوجهـات الداعیـة الـى نبـذ الفرقـة التـي 

ر لمراقـد دینیـة مـساجد كانت نتیجة لظروف مرت بها مـدینتنا مـن اعمـال ارهابیـة وقتـل وتهجیـر وتفجیـ
وكنـــائس وغیرهـــا، ونتیجـــة لـــذلك كـــان البـــد مـــن وضـــع خطـــة عمـــل للتثقیـــف تـــشتمل بعقـــد المـــؤتمرات 
والنــدوات والــدورات التــي تؤكــد علــى مبــدأ التعــایش الــسلمي بــین جمیــع االقلیــات فــي محافظــة نینــوى، 

حـــوار بـــین فـــضال عـــن الـــى دعـــم مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي مجـــال نـــشر الـــسلم المجتمعـــي وال
  .)١١١(االدیان

      والبد من تخـصیص فـرق لحمایـة اطفـال ونـساء االقلیـات وضـحایا العنـف المـستند علـى الجـنس 
ــــة  ــــدعم للمنظمــــات غیــــر الحكومی ــــادة ال ــــد مــــن مالجــــئ النــــساء واالطفــــال وعبــــر زی عبــــر اقامــــة المزی

  .)١١٢(والخدمات للنساء
ل التـــي تتمثـــل بالجانـــب التـــشریعي وتأسیـــسا علـــى مـــا تقـــدم ومـــن اجـــل اتخـــاذ معالجـــات وحلـــو

والتربوي فضال عـن الجانـب االقتـصادي فـضال عـن اعتمـاد سیاسـة التـسامح والعمـل علـى اعـادة بنـاء 
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الثقة لألقلیات بانواعهـا المختلفـة بمحافظـة نینـوى وهـذا یعـزز مـن فـرص عـودتهم الـى مـدینتهم والعمـل 
  .على تطویر وتعمیر مناطقهم

یــة االقلیــات والحفــاظ علــى ثقافتهــا واعــادة تولیــدها وهــذا بــدوره ومــن هنــا فالبــد مــن تعزیــز هو
یساهم على تعزیز الهویة الوطنیة، فالبد مـن اتخـاذ اجـراءات لمنـع التمییـز وضـمان حـصول االقلیـات 
علــى حقــوقهم وهــذا یعمــل بــدوره علــى تحقیــق مبــدا العدالــة االجتماعیــة فالبــد مــن اشــراكهم فــي ادارة 

ً یكون لهـم شـعور باالنتمـاء للبلـد ویـساهمون فـي بنائـه واعمـاره،  فـضال عـن  الدولة بجمیع حلقاتها كي
ـــــوع والتعـــــدد الثقـــــافي لألقلیـــــات  ـــــي لموقـــــف ایجـــــابي نحـــــو التن االعتمـــــاد علـــــى مبـــــدأ التـــــسامح والتحل

  .)١١٣(والخصائص الممیزة لها كل هذا یعمل على تحقیق الهویة الجماعیة لهم
 التـــي تعمـــل علـــى ضـــمان حقـــوق االقلیـــات فـــي وتعـــد هـــذه المعالجـــات مـــن أهـــم المعالجـــات

المجــاالت كافــة ، ومــن ثــم االنتقــال الــى معالجــات أخــرى جزئیــة بعــد عــودة المهجــرین واظهــار جانــب 
التسامح واالندماج المجتمعي وعدم التمییز بین المواطنین واعطاء االقلیـات دورا فـي حمایـة منـاطقهم 

  .-"داعش" تنظیم الدولة اإلسالمیة –عات المسلحةلفترة محدودة الى حین التخلص من بقایا الجما
 

ٕیبـــین البحـــث اخـــتالف البـــاحثین حـــول تعریـــف مفهـــوم األقلیـــة وان هـــذا اإلخـــتالف جـــاء مـــن 
ًاألســاس الــذي یقــوم علیــه، فــضال عــن  اخــتالف أنواعهــا فمنهــا مــا هــي تعــود الــى اللغــة والتــي تكــون 

ب الـى الـدین التـي تتـسم بطابعهـا الـدیني الممیـز لهـا، أمـا االخیرة هي السمة الممیزة لها ومنهـا مـا تنـس
فیما یخـص األقلیـة القومیـة فتظهـر عنـدما تـشعر جماعـة معینـة باإلنتمـاء إلـى أصـل أو عـرق مـشترك 
ًیجمعهم وحدة اللغة أو اإلقلیم فـضال عـن العـادات والتقالیـد اإلجتماعیـة والثقافیـة، فـضال عـن  األقلیـة  ً

  . العامل الوراثي في تمیزها عن باقي الجماعاتالعرقیة التي تعتمد على
       وفیمــا یخــص الحقــوق التــي یتمتــع بهــا أفرادهــا فــي إطــار الــشرعیة الدولیــة مــن خــالل القــانون 
ًالــدولي الــذي نــص علــى حقــوق األقلیــات ، وكــذلك حقــوق األقلیــات فــي الدســاتیر العراقیــة إبتــداء مــن 

د األخیـــر مـــن أهـــم الدســـاتیر التـــي تناولـــت حقـــوق  إذ یعـــ٢٠٠٥ ولغایـــة دســـتور ١٩٢٥دســـتور عـــام 
  .األقلیات من مختلف نواحي الحیاة إذ عمل على ضمان حقوقها المدنیة والثقافیة والسیاسیة 

بـین البحـث ان االقلیـات فــي محافظـة نینـوى تعرضــوا الـى ابـشع صــور االعتـداء وصـلت الــى 
 االنــسانیة ، واظهــر البحــث الحاجــة مــستوى جــرائم الحــرب واالبــادة الجماعیــة وهــي تعتبــر جــرائم ضــد

الماسة لوضـع معالجـات حقیقیـة تتناسـب مـع حجـم الكارثـة التـي وقعـت علـى االقلیـات منهـا التعـویض 
المجزي واعطائهم حوافز مادیة ومعنویة، فضال عن تعزیز الثقة بین االقلیات والحكومـة ویـساهم هـذا 

  .  سلم االجتماعي في محافظة نینوى في تحقیق المواطنة وینعكس هذا ایجابیا على تحقیق ال
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)١٩٣( 

 

 
تشریع قوانین صـارمة لـردع كـل مـن یـسول لـه نفـسه باالعتـداء علـى االقلیـات فـي محافظـة نینـوى  -١

  .بصورة خاصة والعراق بصورة عامة  
عقد مجالس الصلح وازالة الظن من افكار بعض االفراد في بیان ان ما حدث لـم یكـن ألهـل  -٢

 .فیهمحافظة نینوى دخل 

 .تسلیط االعالم على مناطق االقلیات إلظهارها بأنها مناطق منكوبة  -٣

البـــد مـــن العمـــل علــــى اعـــادة دمجهـــم بالمیـــدان االجتمــــاعي وزیـــادة تمثـــیلهم الـــسیاسي وهــــذا  -٤
 .یشعرهم بالدور الثقافي واالجتماعي، فضال السیاسي التي یقومون به 

خـسائر وانتهاكـات ویكـون هـذا مـن ضرورة تعوضهم معنویا ومادیا عن كل مـا لحـق بهـم مـن  -٥
 .خالل اعمار مناطقهم ومساكنهم التي هجروا منها 

 
المـدخل إلـى فقـه األقلیـات، موسـوعة فقـه األقلیـات المـسلمة فـي العـالم، : محمد عبد الغني علوان النهـاري )١(

  .١٣، ص١٩٧١ لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت 
، عـــالم الكتــــب، ١، ط٣معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، ج: روناحمـــد مختـــار عبـــد الحمیـــد عمـــر وأخــــ )٢(

  .٨٨٥٣، ص٢٠٠٨بیروت، 
، الموســــوعة العربیــــة للدراســــات والنــــشر، بیــــروت، ٣، ط١موســــوعة الــــسیاسة، ج: عبــــد الوهــــاب الكیــــالي )٣(

  .٤٤٤، ص١٩٩٩
  .١٥مصدر سبق ذكره، ص: محمد عبد الغني علوان النهاري )٤(
، ٣١٦٨ فـــي المواثیـــق الدولیـــة، مجلـــة الحـــوار المتمـــدن، العـــدد  وتعریفهـــا–مفهـــوم األقلیـــة : محمـــد موفـــق )٥(

ــــــــــة ١، ص٢٠١٠ ــــــــــي شــــــــــبكة المعلومــــــــــات الدولی ــــــــــشورة ف ــــــــــة من ــــــــــع    ) االنترنیــــــــــت(، مجل ــــــــــى الموق عل
www.ahewar.grg  

المركــــز القــــانوني لألقلیــــات دراســــة مقارنــــة بــــین القــــانون الرومــــاني والــــشریعة : عبــــدالعزیز حــــسن صــــالح )٦(
 .٤-٣، ص ص ٢٠١٢، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، )غیر منشورة(ه اإلسالمیة، اطروحة دكتورا

ــأثیر األقلیــات علــى اســتقرار الــنظم الــسیاسیة فــي الــشرق االوســط، ط: حــسان بــن نــوي )٧( ، مكتبــة الوفــاء ١ت
  .٤٣، ص ٢٠١٥القانونیة، اإلسكندریة، 

، مكتبـــة ٢ ط– ١حقـــوق اإلنـــسان فـــي اإلســـالم والمواثیـــق الدولیـــة والدســـاتیر العربیـــة، ط: نـــواف كنعـــان )٨(
  .٢١١، ص٢٠١٠ -٢٠٠٨ اثراء للنشر والتوزیع، الشارقة ، األردن، –الجامعة 

  .٤٤ – ٤٣مصدر سبق ذكره، ص ص : حسان بن نوي )٩(
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) ١٩٤( 

 

، كلیــة )غیــر منــشورة(تــأثیر المـسألة الكردیــة علــى االسـتقرار االقلیمــي، رســالة ماجـستیر : ویفـي خیــرة )١٠(
  .١١ – ١٠، ص ص ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نطینة، الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قس

  .٤١مصدر سبق ذكره، ص: حسان بن نوي )١١(
، مجلــة قــضایا سیاســیة، كلیــة )اطــار نظــري(األقلیــات واالســتقرار الــسیاسي : حــسین مــصطفى احمــد )١٢(

  .١٣٩، ص٢٠٠٩العلوم السیاسیة، جامعة النهرین، المجلد الثالث، العدد السادس عشر، 
، منــشورات ١مایتهــا فــي ظــل احكــام القــانون الــدولي العــام، طحقــوق األقلیــات وح: محمــد خالــد بــرع )١٣(

  .٤٠، ص٢٠١٢الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
تأثیر األقلیـات علـى االمـن االقلیمـي فـي منطقـة الـشرق االوسـط، اكـراد : حلیمة بو زناد، دالل احسن )١٤(

م الـسیاسیة، قـسم ، كلیـة الحقـوق والعلـو)غیـر منـشورة(سوریا نموذجا، شهادة الماستر في العلوم السیاسیة 
  .٢١١، ص٢٠١٦-٢٠١٥/  تیسة–العلوم السیاسیة، جامعة التیسي 

، كلیــة )غیــر منــشورة(الحمایــة الدولیــة لحقــوق األقلیــات، شــهادة الماســتر فــي الحقــوق : احــالم خیــنش )١٥(
  .٢٥، ص٢٠١٦-٢٠١٥ بسكرة، -الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر

  .٤١-٤٠ق ذكره، ص صمصدر سب: محمد خالد برع )١٦(
  ٢٣مصدر سبق ذكره، ص: احالم خینش )١٧(
، ) انكلیــزي–عربــي (الموســوعة المــسیرة للمــصطلحات الــسیاسیة : إســماعیل عبــد الفتــاح عبــد الكــافي )١٨(

  www.kotobarabia.com، على الموقع )االنترنیت( منشورة في شبكة المعلومات الدولیة ٥١ص
، ١٩٩٩، دار الفكــر اللبنــاني، ١الدبلوماســیة، طمعجــم المــصطلحات الــسیاسیة و: خلیــل احمــد خلیــل )١٩(

 .١٦١ص

  .٤٨-٤٧مصدر سبق ذكره، ص ص : محمد خالد برع )٢٠(
  .٢٤مصدر سبق ذكره، ص: احالم خنیش )٢١(
  .٥٠-٤٨مصدر سبق ذكره، ص ص : محمد خالد برع )٢٢(
ـــراهیم حـــسن )٢٣( ـــة، بغـــداد، : ســـعدي اب ـــة، دار الكتـــب العلمی ـــة العراقی ـــة  والهویـــة الوطنی ، ٢٠١٤الفیدرالی

  .١٦٨ص
، رســالة )اكــراد العــراق نموذجــا(األقلیــات واثرهــا فــي اســتقرار الدولــة القومیــة : فــائز عبــد اهللا العــساف )٢٤(

، كلیــة االداب، قــسم العلــوم الــسیاسیة، جامعــة الــشرق األوســط للدراســات العلیــا، )غیــر منــشورة(ماجــستیر 
  . ٢٧، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩

  .١٨٦-١٦٨ ذكره، ص ص مصدر سبق: سعدي االبراهیم: للتفاصیل حول األقلیات ینظر )٢٥(
ـــة، ط:  دهـــام محمـــد العـــزاوي )٢٦( ـــة الكردی ـــدار العربیـــة ١ٕاالحـــتالل االمریكـــي للعـــراق وایجـــاد الفیدرالی ، ال

 .٦٩-٤٢، ص ص ٢٠٠٧ قطر ، –للعلوم، الدوحة 
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اطیاف العراق مصدر ثراؤه الوطني، دراسـة اعـدها قـسم حقـوق األقلیـات، دائـرة : قسم حقوق األقلیات )٢٧(
  .٢٥، ص٢٠١١حقوق األقلیات، وزارة حقوق اإلنسان، جمهوریة العراق، رصد االداء وحمایة 

، بحــث ٢-١اقلیــات نینــوى مــا بــین المجموعــات المــسلحة والمــستقبل، ص ص: علــي مــراد العبــادي )٢٨(
  http://www.annabb.orgعلى الموقع ) االنترنیت(منشور في شبكة المعلومات الدولیة 

  .٢٣بق ذكره، صقسم حقوق األقلیات، مصدر س: للمزید ینظر )٢٩(
  .١٧٤-١٧٣مصدر سبق ذكره، ص ص : سعدي االبراهیم )٣٠(
  .٣مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣١(
، للمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر قـسم حقـوق ١٨١-١٨٠مـصدر سـبق ذكـره، ص ص: سـعدي االبـراهیم )٣٢(

  .١١-٥األقلیات، مصدر سبق ذكره، ص ص
  .٥مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣٣(
  .١٩ مصدر سبق ذكره، ص:حقوق األقلیات )٣٤(
  .١٨٤مصدر سبق ذكره، ص: سعدي االبراهیم )٣٥(
  .٤مصدر سبق ذكره، ص: علي مراد العبادي )٣٦(
حمایة األقلیات في ظل النزاعـات المـسلحة بـین الفقـه الجنـائي اإلسـالمي والقـانون : الطاهر بن احمد )٣٧(

الجتماعیــــة والعلــــوم ، كلیــــة العلــــوم ا)غیــــر منــــشورة(الــــدولي االنــــساني دراســــة مقارنــــة، رســــالة ماجــــستیر 
ــــــة الــــــشعبیة،  ــــــة الدیمقراطی ــــــة الجزائی ، ٢٠١٠-٢٠٠٩اإلســــــالمیة، جامعــــــة الحــــــاج الخــــــضر، الجمهوری

  .١٣٥ص
مـن نـص اعـالن األمـم المتحـدة بـشأن حقـوق االشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات ) ١(الفقرة ) ٤(المادة  )٣٨(

 المــؤرخ فــي ١٣٥/ ٤٧ي قرارهــا قومیــة أو اثنیــة والــى اقلیــات دینیــة ولغویــة، اعتمدتــه الجمعیــة العامــة فــ
  .١٩٩٢دیسمبر /  كانون األول١٨

، ٢٠١٠، دار الثقافــة، عمــان، ٢، ط١القــانون الــدولي لحقــوق اإلنــسان، ط: عدویــة جبــار الخزرجــي )٣٩(
  .٢٤٧ص

، دار ١الحمایــة الدولیــة للمــرأة دراســة مقارنــة بأحكــام الــشریعة اإلســالمیة، ط: منتــصر ســعید حمــودة )٤٠(
  .٣٣-٣١، ص ص ٢٠١٠یة، الفكر الجامعي، اإلسكندر

  .٧٠مصدر سبق ذكره، ص : محمد خالد برع )٤١(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٥(المادة  )٤٢(
  .١٣٧مصدر سبق ذكره، ص: الطاهر بن احمد )٤٣(
من إعالن األمم المتحـدة بـشان حقـوق األشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات قومیـة ) ١(الفقرة ) ٢(المادة  )٤٤(

  .ویة، مصدر سبق ذكرهأو اثنیة أو أقلیات دینیة ولغ
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) ١٩٦( 

 

  .٧٧مصدر سبق ذكره، ص: محمد خالد برع )٤٥(
  .١٤١-١٤٠مصدر سبق ذكره، ص ص : الطاهر بن احمد )٤٦(
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ٢٥(المادة  )٤٧(
من إعالن األمم المتحـدة بـشان حقـوق األشـخاص المنتمـین إلـى اقلیـات قومیـة ) ٣(الفقرة ) ٢(المادة  )٤٨(

  .أو اقلیات دینیة ولغویة ، مصدر سبق ذكرهاوثنیة 
  .٣٣مصدر سبق ذكره، ص: احالم خنیش )٤٩(
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ١(الفقرة ) ٩(المادة  )٥٠(
نظریـة الحریـات العامــة تحلیـل ووثـائق، الــدار الجامعیـة، جامعـة بغــداد، : حـسان محمـد شـفیق العــاني )٥١(

  .٧٠، ص٢٠٠٩
  .١٤٣ مصدر سبق ذكره، ص:الطاهر بن احمد )٥٢(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ١٩(المادة  )٥٣(
  .٨٠مصدر سبق ذكره، ص: محمد خالد برع )٥٤(
  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٢-١الفقرة ) (١٣(المادة  )٥٥(
، للمزیـــد مـــن ١٦٧، ص٢٠١٥، دار الـــسنهوري، بیـــروت، ١حقـــوق االنــسان، ط: حمیــد حنـــون خالـــد )٥٦(

ــــانون الدســــتوري والنظــــام : ان حمیــــد المفرجــــي واخــــرونالتفاصــــیل ینظــــر احــــس النظریــــة العامــــة فــــي الق
  . ٤٤٢ – ٢١٤ص ص ، ١٩٩٠،الدستوري في العراق، كلیة القانون، جامعة بغداد

ــــات  )٥٧( ــــوق االقلی ــــى الموقــــع  ، ٨ص: حق ــــت عل ــــة االنترن ــــي شــــبكة المعلومــــات الدولی ــــشور ف بحــــث من
com.iq.edu.qu.www . 

، بحث منشور في شبكة ٨االقلیات الدینیة العراقیة في الدستور العراقي الجدید، ص: طارق حمو )٥٨(
 .www.bahzani.netالمعلومات الدولیة االنترنت على الموقع 

  ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ٦(المادة  )٥٩(
 ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ١٦(المادة  )٦٠(

 ١٩٢٥ق عام من دستور العرا) ١٨(المادة  )٦١(

 ١٩٢٥من دستور العراق عام ) ٣٧(المادة  )٦٢(

 .١٩٥٨من دستور عام ) ٣(المادة  )٦٣(

 .١٩٥٨من دستور عام ) ٩(المادة  )٦٤(

 . المؤقت١٩٦٣ نیسان  عام ٤من دستور ) ١٩(المادة  )٦٥(

 . المؤقت١٩٦٤من دستور عام ) ١٩(المادة )٦٦(

 . المؤقت١٩٦٨من دستور عام ) ٢١(المادة  )٦٧(

 . المؤقت١٩٧٠ستور عام من د) ب(الفقرة ) ٥(المادة  )٦٨(
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)١٩٧( 

 

 . المؤقت١٩٧٠من دستور عام ) أ(الفقرة ) ١٩(المادة  )٦٩(

 .١٩٩١الفقرة ثانیا من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٢٢(المادة  )٧٠(

 .١٩٩١من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٣٨(المادة  )٧١(

 .٢٠٠٤من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) ٤(المادة  )٧٢(

 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) أ(الفقرة ) ٧(المادة  )٧٣(

 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) ب(الفقرة ) ٧(المادة  )٧٤(
 .٢٠٠٤الیة لعام من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتق) أ(الفقرة ) ١١(المادة  )٧٥(
 .٢٠٠٤من قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت للمرحلة االنتقالیة لعام ) أ(الفقرة ) ٩(المادة  )٧٦(

) االنترنت(حقوق االقلیات في العراق، بحث منشور في شبكة المعلومات الدولیة : شیماء الحسني )٧٧(
 www.alsabaah.iqعلى الموقع 

 .٢٠٠٥ام من دستور جمهوریة العراق لع) ٣(المادة  )٧٨(
  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ١٤(المادة  )٧٩(
  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٤١(المادة  )٨٠(

  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ٤٢(المادة  )٨١(

  .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام ) ً ثانیا- ًأوال(الفقرة ) ٤٣(المادة  )٨٢(

، مكتـب حقـوق ٢٠١٤ كـانون االول ١٠ -اع المـسلح فـي العـراقتقریر حول حمایة المدنیین فـي النـز )٨٣(
االنــسان فــي بعثــة االمــم المتحــدة لمــساعدة العــراق، مكتــب حقــوق االنــسان فــي المفوضــیة الــسامیة لالمــم 

 .٦المتحدة لحقوق االنسان، ص

 تــشرین ٣١ ایــار ولغایــة ١١تقریــر بــشان حمایــة المــدنیین فــي النــزاع المــسلح فــي العــراق للمــدة مــن  )٨٤(
، مكتــب حقــوق )یونــامي(، مكتـب حقــوق االنــسان فــي بعثـة االمــم المتحــدة لمــساعدة العـراق ٢٠١٥الول ا

 .٢٤االنسان التابع لمفوضیة االمم المتحدة السامیة لحقوق االنسان، ص

تقریر عن االزمة الكارثیة وضع االقلیـات فـي العـراق ، جماعـة حقـوق االقلیـات الدولیـة، مركـز وقـف  )٨٥(
 .٩، ص٢٠١٤ق المدنیة، اطالق النار للحقو

، مكتـــب ٢٠١٤ ایلـــول ١٠- تمـــوز ٦تقریـــر حـــول حمایـــة المـــدنیین فـــي النـــزاع المـــسلح فـــي العـــراق  )٨٦(
حقــوق االنــسان فــي بعثــة االمــم المتحــدة لمــساعدة العــراق، مكتــب مفــوض االمــم المتحــدة الــسامي لحقــوق 

 .٢٠ص. االنسان
مــصدر  ، ٢٠١٤ ایلـول ١٠ – تمــوز ٦تقریـر حـول حمایــة المـدنیین فــي النـزاع المـسلح فــي العـراق،  )٨٧(

 . ٢٢سبق ذكره ص
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) ١٩٨( 

 

، معهــد القــانون الــدولي وحقــوق ١اقلیــات منــذ ســقوط الموصــل، ط: تقریــر بــین المطرقــة والــسندان )٨٨(
االنــسان، المجموعــة الدولیــة لحقــوق االقلیــات، منظمــة ال ســالم مــن غیــر عدالــة منظمــة االمــم والــشعوب 

 .١٢-١١، ص ٢٠١٥غیر الممثلة، 
  .١٥مصدر سبق ذكره، ص: مطرقة والسندانتقریر بین ال )٨٩(

 .١٥مصدر سبق ذكره، ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٠(
 .١٥-١٤مصدر سبق ذكره، ص : تقریر عن االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق )٩١(
 .٢٠مصدر سبق ذكره، ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٢(
، ٢٠١٤كانون االول ١٠ –ایلول ١١عراق، في النزاع المسلح في التقریر حول حمایة المدنیین  )٩٣(

 .٢٠مصدر سبق ذكره، ص 
للمزید من التفاصیل ینظر تقریر من االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق، مصدر  )٩٤(

- ١٦مصدر سبق ذكره، ص ص: ، وكذلك تقریر بین المطرقة والسندان١٣- ١٢سبق ذكره، ص ص 
١٩. 

 .٢١-٢٠رقة والسندان، مصدر سبق ذكره، ص ص للمزید من التفاصیل ینظر تقریر بین المط )٩٥(
 نیـسان ٣٠ – ٢٠١٤ كـانون االول ١١تقریر حول حمایة المدنیین في النـزاع المـسلح فـي العـراق  )٩٦(

مكتـــب حقـــوق االنـــسان فـــي / ، مكتـــب حقـــوق االنـــسان فـــي بعثـــة االمـــم المتحـــدة لمـــساعدة العـــراق٢٠١٥
 .٨المفوضیة السامیة لالمم المتحدة لحقوق االنسان، ص

 .١٢، ١١مصدر سبق ذكره، ص ص: تقریر بین المطرقة والسندان )٩٧(

مـصدر سـبق ذكـره، :  ایلـول١١ تمـوز ٦تقریر حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق  )٩٨(
 .٢٢ص

 .١١-٩مصدر سبق ذكره، ص ص: تقریر من االزمة الى الكارثة وضع االقلیات في العراق )٩٩(

 .١٦-١٥المصدر نفسه، ص ص )١٠٠(

 تـشرین ٣١ ایـار ولغایـة ١١یـة المـدنیین فـي النـزاع المـسلح فـي العـراق للمـدة مـن تقریر بشأن حما )١٠١(
 .٧، مصدر سبق ذكره، ص٢٠١٥االول عام 

بحـث منـشور فـي شـبكة المعلومـات : االقلیات في العـراق بـین الواقـع والطمـوح: حمید جاسم محمد )١٠٢(
 www.fcdrs.com: الدولیة على الموقع

ـــسان )١٠٣( ـــة حقـــوق تقر: منظمـــة حمـــورابي لحقـــوق االن ـــسان عـــن حال ـــر منظمـــة حمـــورابي لحقـــوق االن ی
بحــث منــشور فـي شــبكة المعلومــات الدولیــة علــى . ١، ص٢٠١١االنـسان لألقلیــات فــي العــراق فـي عــام 

 www.hhro.comالموقع 

 .٣١-٣٠المصدر نفسه، ص  )١٠٤(
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)١٩٩( 

 

تقریــر عــن واقــع الحقــوق االقتــصادیة واالجتماعیــة : المفوضــیة العلیــا لحقــوق االنــسان فــي العــراق )١٠٥(
الثقافیـــة، ومـــدى التـــزام العـــراق بتطبیـــق مـــواد العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق االقتـــصادیة واالجتماعیـــة و

 .٣، ص٢٠١٥والثقافیة، بغداد، 

 .٣٣مصدر سبق ذكره، ص: منظمة حمورابي لحقوق االنسان )١٠٦(

 .٤-٣المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص  )١٠٧(
،  ٣٣-٣٢اضــطهاد مــستمر القلیــات العــراق، ص ص: زالــوا مــستهدفینتقریــر ال: ممتــاز الالرانــي )١٠٨(

 www.minority.orgمنشور في شبكة المعلومات الدولیة االنترنت على الموقع 
  .٣مصدر سبق ذكره، ص: المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق )١٠٩(
 .٤مصدر سبق ذكره، ص: اقلیات العراق منذ السقوط: تقریر بین المطرقة والسندان )١١٠(
 .٤٢ص: المصدر نفسه )١١١(

 .٣٤- ٣٣اطیاف العراق، مصدر ثراءه الوطني ، ص ص : قسم حقوق االقلیات )١١٢(
 .٣٣اضطهاد مستمر ألقلیات العراق، مصدر سبق ذكره، ص: تقریر الزالو مستهدفین )١١٣(
 .٣٢-٣١منظمة حمورابي لحقوق االنسان، مصدر سبق ذكره، ص  )١١٤(
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) ٢٠٠( 
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decide whether the research is publishable or not. 
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