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  العددكلمة 
من جملة  )الثامن واخلمسني(ها حنن حبمد اهلل نقدم للقارئ الكريم العدد             

مركز دراسات املوصل، وتكمن أهمية هذا العدد بأحباثه اخلاصة ليت يصدرها موصليات ا

مهمة مرت بها مدينة املوصل خالل كونها متس جوانب   COVID-19جبائحة كورونا 

املقاالت املقدمة من قبل أساتذة  هانتشار هذا الفريوس ووصوله اىل املدينة، وهذا ما عكست

دينة، ومما ال شك فيه ان هذا الفريوس له جامعة املوصل والباحثني املهتمني برتاث هذه امل

تأثريات وابعاد دينية و سياسية واجتماعية، واقتصادية وعلمية اثرت بشكل او بآخر على 

اجملتمع املوصلي خباصة والعامل بعامة، البل استحدثت او ظهرت عادات وتقاليد جديدة 

ن مستلزمات احلد من على اجملتمع املوصلي، ولعل من اهمها التباعد االجتماعي وهي م

إىل إلغاء تقاليد  املوصل متدت تأثريات الوقاية من فريوس كورونا يف انتشار الفريوس،اذ ا

املوصليون رمضانية كانت متبعة منذ عقود، وحتديد عادات اجتماعية متوارثة مل يرتكها 

فاخلوف من تفشي فريوس كورونا ، يف ظل أصعب ظروف مرت بها البالد سابقا

ات احلكومية املتخذة للوقاية منه كفرض حظر التجوال اجلزئي، ومنع واإلجراء

التجمعات، وإغالق املساجد، أثرت بشكل مباشر وأدت إللغاء تقاليد متبعة كانت تعترب 

التجمعات والزيارات وإقامة احتفاالت اإلفطار املوصل، كذلك الغيت هوية لشهر رمضان يف 

باإلضافة اىل منع إقامة صالة العيد يف اجلوامع بعد ، هذا اجلماعي اليت مت حظرها ذاتيا

الفتوى اليت صدرت من قبل اجلهات الدينية اليت حثت على ان تكون الصالة يف البيوت 

جتنبا النتشار الفريوس، الذي حصد أرواحًا كثرية يف العامل اليت جتاوزت الكثر من مليون 

 .2020نهاية سنة (  مليون إصابة يف العامل حلد 81وفاة، واكثر من )

هذا اىل جانب ان الفريوس اثر على احلياة العلمية يف العامل واملوصل بشكل خاص،         

حيث استحدث التعليم االلكرتوني يف جامعات املوصل، وأصدرت قرارات مهمة من قبل 
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وزارة الرتبية ملعاجلة مشكلة دوام الطلبة يف املدارس، واعتربت سنة عبور للصفوف غري 

نتهية، ومن ثم صدرت قوانني جديدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليت امل

التعليم االلكرتوني خالل العام  ةاكدت على التعليم املدمج أي احلضور بأيام حمددة مبوازا

وباملقابل فان وزارة الرتبية أصدرت تعليمات جديدة للعام  ،2021-2020الدراسي 

دت مبوجبه الدوام ملدة يوم واحد لكل مرحلة مع االلتزام حد 2021-2020الدراسي 

باإلجراءات الوقائية الصحية خالل فرتة الدوام، ثم تكملة بقية املواد الدراسية من خالل 

املنصات االلكرتونية، وهكذا فان العامل مستمر بهذه اإلجراءات وحنن يف نهاية شهر 

نسال اهلل عز  ،د من انتشار الفريوساليت حت تحلني وصول اللقاحا  2020كانون األول 

 وجل ان يرفع هذا الوباء لتعود احلياة لطبيعتها املعهودة.  

 يأتيشكر مجيع من بذل جهده إلخراج هذا العدد الذى ن 2020عام  يةهانب اوإنن        

، والكادر التدريسي املراجعني الطاقم التقينوهيئة التحرير متمثلة ب هذه السنةنهاية  يف

والشكر موصول  ،ركز دراسات املوصل على تفضلهم بتزويد العدد بالعديد من املقاالتمل

كل الشكر والتقدير  إلخراج العدد على هذه الصورة، فلهم لكافة الباحثني من خارج املركز

 .والثناء الوفري

 

 مركز دراسات املوصل أ.د.ميسون ذنون العباجيي/مدير   

 رئيس هيئة حترير جملة موصليات                                                        
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 . وصمـود نينــــوى.نازلة كــورونــا

 أ.د. ليــث حممد الطعــان

 قسم الفيزياء/جامعة املوصل/كلية العلوم

 

يبدو أن التاريخ يأبى ان يغادر نينوى دون ان يسطر هلا صفحات الفخر والوطنية. فاألحداث       

الكبرية اليت مرت على حاضرتها املوصل خالل القرون االخرية ساهمت بشكل كبري على ما يبدو يف 

 صقل شخصية املدينة بشيء من اخلصوصية وميزت العادات االجتماعية فيها حتى بانت مدينة املوصل

ذات هوية فيها من التفرد يف العيش والبنيان بشكل واضح. فالكثري مما مرت به مدينة املوصل قد 

يكون اغفله التاريخ اال ان ما وصل يف التدوين لتارخيها احمللي ونقلته الصفحات االدبية والدراسات 

وصل وأظهرتها مدينة االجتماعية كان يعكس التأثري الواضح تلك االحداث يف سلوك وعادات أهلنا يف امل

 تعشق احلياة. 

م( وما حدث من صمود وتكاتف اجتماعي وتأزر 1743وبدءًا مع حصار الصفويني للموصل عام )       

مع الوالي وجيشها عكس الصورة االجيابية للمدينة اليت افشلت احلصار الغاشم حينها، مما انعكس 

بشكل واضح على السلوك البيئي االجتماعي. ومع مرور السنني وتوالي االزمات املختلفة كاجملاعة 

والفيضانات الطبيعية واحلروب اخلارجية والسخرة االجبارية اليت كانت تقسو على الناس وتقطع 

االرزاق وتغرق احلقول والبيوت وحتصد االرواح وتنشر االمراض. ومع قيام الدولة العراقية اجلديدة 

ث فيها، دخلت املوصل معرتكا اخر، فاخنرطت يف السياسة واحتلت ركنا متميزا يف الدولة واالحدا

فكانت املوصل حمط انظار احلكم واحملكوم اعجابًا وقمًة. ان تنوع االطياف واالديان فيها واالثنيات مل 

الدولة جبدارة -يفسد فيها اللحمة االجتماعية والشخصية املوصلية كهوية واكتسبت لقب املدينة

يم واالخالص والنظافة بأهلها ومبواردها وكفاءاتها وحسن ادارتها وتنوع خصاهلا العامة كالتنظ

والوفاء والتعاون واملثابرة واحليوية.. مما جعل كل تلك االزمات املتوالية عليها من انقالبات فوضوية 

و حروب عبثية وحصار اقتصادي واحتالل همجي وخوف وقلق، تركتها بسجل من مآثر الصمود 
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ة ناصعة تبقى شاخمة وانسانًا ذو والبطولة وجراح تندمل بالتآزر والتكافل وشجاعة طبعت صورًا ملدين

صالبة. حتى دخلت املوصل نهاية الربع االول من القرن احلالي وبعد توالي االحداث املعروفة عليها 

لتخرج من حرب هدمت البنيان واملشايف وعطلت اخلدمات وشردت االموال ونزحت الكوادر. واذا 

االقتصاد القوي واسكتت اجلبابرة  بنازلة )كورونا( تعصف بالكرة االرضية مبوت صامت فأقصت

وتكشف العامل امام الرأي العام كم هو هش وانظمته االجتماعية تائهة حتى سكتت كل اللغات اال لغة 

السماء. وعندها كانت املوصل يف مواجهة لوحدها أمام املرض وهي بال ادنى غطاء صحي ملثل هذه 

تخذة يف العامل مل جتدي نفعا امامه. ولكنها اجلاحنة، وهي ترى ان كل االجراءات االحرتازية امل

هبت مبسؤولية ملواجهة ذلك الواقع الصعب بتنسيق رائع فأثبت اجملتمع املوصلي رقيه يف مواجهة 

االزمات فكانت سلسلة من املبادرات الذاتية واليت تعكس التعاون اجملتمعي والشعور باملسؤولية. 

ة الطوارئ والتحرك حنو اهل املدينة قبل العاصمة. فكانت فبدأت املدينة خبلية ازمة ملعاجلة وادار

 صورة الصمود التالية:

اجلانب الصحي: يف مواجهة الشحة يف املشايف وانعدام املستلزمات الصحية ونزوح الكادر الطيب -1

كان الوضع الصحي مقلقا حقا واالدارة الصحية تستنجد من اجلميع. واذا بأهل املوصل يبادرون )لبناء 

فى عزل وجتهيزه(، وصارت املعامل واجلمعيات االهلية تعد )الكمامات املفقودة(.. وتطوع شباب مش

)لتصنيع اقنعة وقاية للكادر املتقدم( و)بتمويل اهلي(. ولتعويض النقص مبواد املطهرات والكحول 

جي(. قامت كوادر جامعات املوصل ونينوى )بتحضري الكحول( و)الوسائط املختربية للفحص البيولو

 وقدمت)حماضرات وندوات وجوالت ارشادية( للسكان. وبادر الشباب يف )التعفري والتعقيم(.

اجلانب االنساني: بعد ان اغلقت حمالت املدينة ابوابها ومكث اجلميع يف بيوتهم فتعطلت -2

االعمال واملهن االهلية وتوقفت االجور اليومية عن شرحية كبرية من اهالي املدينة. فنظمت 

معيات اخلريية واملنظمات الشبابية وامليسورين واصحاب التجارة من اهل املدينة الكثري من اجل

احلمالت الفردية واجلماعية لتوزيع )مئات االالف من السالت غذائية( و)االالف املعونات نقدية 

دودي مباشرة( وايضا معونات غري مباشرة )بتسديد اقساط واجيار وديون( عن املتعففني واالرامل وحم

 الدخل. 

اجلانب االنضباطي: قدمت املوصل روع صور االنضباط وااللتزام بالقرارات االدارية والتعليمات -3
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الصحية حني االزمات. مما ساعد ادارة خلية االزمة زمخا يف مواصلة النجاح يف خطة الطوارئ 

ية اليت تساعد يف خلق احمللية. وعكست روح املسؤولية لدى اهل املدينة وتفهما لواجباتهم اجملتمع

 قوة االسناد اجلماهريي للمدينة.

الشورى: اختذت اجلهات االدارية يف احملافظة من ذوي االختصاص والرأي والسياسيني وبعض -4

اصحاب احلكمة يف تنوير املسؤولني بأفكار ساعدت بوضع حلول مؤقتة او اجراءات سريعة، فكانت 

 قوة االسناد االداري.

ل املدينة املبكر وباقي القصبات يف احملافظة كإجراء احرتازي بصالبة قد عزز وضع كان لغلق مداخ-5

 احملافظة الصحي.

التعاون بني اجلماهري وادارة احملافظة والصحة والشرطة والدوائر اخلدمية االخرى وبني تلك -6

د الثغرات الدوائر مع بعضها وباقي الوحدات االدارية، خلق جوا من الثقة وسالمة اإلجراءات وس

 وتعزيز االجنحة. والوصول اىل بر السالمة بأذن اهلل.    
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 أسلوب جديد مل تكن تعرفه يف التعامل مع فايروس كورونا

 عاهـد احلمامي أ.م.

 اإلنسانية/جامعة املوصلقسم اجلغرافية/ كلية الرتبية للعلوم 

 

، (روحية ،عاطفية ،عقلية ،يةجسدمادية وحسية )مكونات بهيئات إن الكائن البشري يتكون من     

تاج إىل تعديلها وفقا حيحبيث  ،أي تغيري يف جمال الطاقة من األرض يؤثر على مجيع اهليئاتوان 

األعراض اليت يواجهها  ،باختصار,  وإدخاهلا مرة أخرى إىل التوازنيف بيئته تفاوتة امللتقلبات الطاقة 

 االهتزازات.  ات يفالناس هي استجابة اجلسم لتغري

 من خالل  يسعى اجلسم إىل التكيف مع مستوى الطاقة املرتفع الذي مل يكن معروًفا من قبل     

ميكن  تعديليةمن خالل الذاكرة الوراثية القدمية يف حماولة للعثور على صيغة  نسخ احلصول على 

إدخال برنامج  واتطوير ل يضطرهضع حرج، سيقع يف  ،منها مل يتم العثور على أي ويف حال دجمها

 .من إزعاج كبري وارتباكاملذكورة تعاني مجيع هيئات  ،يف هذه العمليةو ديدةاجلطاقة المتوافق مع 

هرتز ويعرف يف علم  7,6السنني كان تردد الكرة األرضية )أي االهتزازات يف الثانية(  آلالف      

  .الفيزياء برتدد شومان

 :منأي اإلنسان الذي يشعر بالراحة يكون تردد االهتزاز جملال الطاقة لديه نفس تردد األرض      

 هرتز 7,83 - 7,63 

 لكن يف السنوات األخرية لوحظ ازدياد ترددات مقياس شومان، فقد سجل ارتفاعات يف ترددات األرض 

  ،هرتز 7,80 - 1995يناير 

  ،هرتز 9,30 - 2000يناير 

  ،هرتز 9,80 - 2007يناير 

  ،هرتز 11,10 - 2012يناير 

  ،هرتز 13,74 - 2013يناير 

 هرتز  14,86 - 2014يناير 
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 هرتز ؛  14,99 - 2014فرباير 

 هرتز ؛  15,07 - 2014مارس 

  .هرتز 15,15 - 2014أبريل 

يستند املؤيدون لفكرة التأثري الشفائي لرتدد شومان اىل البحوث اليت اجراها الفيزيائي     

الدكتورهريبرت كونيغ االستاذ يف جامعة ميونخ و توصل من خالل جمموعة التجارب اليت اجراها اىل 

 .وجود ترابط بني تردد شومان و املوجات الدماغية و خصوصا تردد الفا

احباث الدكتور ويفر من معهد ماكس بالنك الذي قام بأنشاء غرفة حتت سطح توصلت كذلك       

تاما ملنع نفاذ اي نوع من االشارات الكهرومغناطيسية اىل داخلها وقام جمموع من االرض و عزهلا عزال 

الطالب املتطوعني والذين يتمتعون بصحة جيدة بالعيش يف هذه الغرفة ملدة اربعة اسابيع وكان من 

ابرز املالحظات اليت سجلها الربوفسور ويفر اختالل الساعة البيولوجية للمتطوعني و معاناتهم من 

صداع النصفي و الشعور بضائقة عاطفية و اضطرابات اخرى بعد ذلك مت تعريض املتطوعني لرتدد ال

 .شومان فاسرتدوا توازنهم الصحي واختفت االضطرابات خالل دقائق

 

ن واض ضلألمراوهنا يصبح من الواضح أن اإلنسان الذي ال يزيد من اهتزازاته سيصبح عرضة     

تنقية النفس وجعلها سليمة باإلميان  من خالل العمل على  هاهتزازاتاخلالص الوحيد هو بزيادة 

 هبإنسانيت ،مع االخرين ودعمهم واحملبة، بالتسامح والتضامنالصادقة بالتقوى و ،واالخالق الصادقة
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كالغضب واحلقد واحلسد والكراهية والكذب واخلداع أي عاطفة سلبية الن العالية وحب اخلري للناس 

 .همام االرتقاء برتددات طاقة جسمستكون عائقا أ

كأي فريوس آخر فهو كائن منخفض االهتزاز بهيكل    COVID-19  كورونا  يعترب فريوس 

  .هرتز 14,5هرتز و  5,5مغلق للدائرة الكهرومغناطيسية، وله تردد رنني يرتاوح بني 

فما  25,5نطاق الرتددات منوهو يف نطاق الرتددات العالية ال يكون نشًطا، بل ميوت الفريوس يف     

 .فوق

بالنسبة لإلنسان الذي يعيش ذهنيا وروحانيا يف نطاق االهتزازات العالية، فإن خطورة فريوس        

كورونا ال تتعدى خطورة التهاب اجلهاز التنفسي احلاد، ألن جسم اإلنسان السليم معنويا وروحانيا 

سباب خمتلفة ينزلق إىل ترددات أقل، وهذا حيدث يهتز يف نطاقات أعلى، وفقط يف بعض األحيان وأل

نتيجة اضطرابات خمتلفة يف توازن الطاقة مثل التعب، واإلرهاق العاطفي، واخنفاض حرارة اجلسم، 

  .(واألمراض املزمنة، والتوتر العصيب، السهر وقلة النوم وما إىل ذلك

يف الطبيعة )خارج اجلسم( يكون الفريوس غري مقاوم، ألن متوسط رنني الرتدد الكلي لألرض      

ذات االعتالل )يتغري يوميا وهناك أماكن معينة ينخفض فيها هذا الرتدد، أي مناطق جيوباثية 

 لنقلا باصاتاجليوفيزيائي( ألسباب طبيعية أو اصطناعية مثل )السجون وخطوط الكهرباء واملرتو و

 20لعامة الكهربائية، ومراكز التسوق واملكاتب وما إىل ذلك( حيث تكون االهتزازات فيها أقل من ا

 .هرتز

على مجيع الكائنات ذات الرتددات املنخفضة وللوقاية  اخطري يروس كورونااف من املمكن ان يكون    

مبا ذكرناه  العاليمنه على اإلنسان أن حيافظ على ترددات )اهتزازات( اجلسم يف نطاق الرتددات 

 .أعاله وبهذا سريفع من وسيلة دفاعه ومقاومته ضد هذا الفايروس
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 ()تفاءلوا باخلري 

 امحد جاراهلل ياسني  د.أ.

 جامعة املوصل/قسم اللغة العربية/ كلية االداب

 

 .. احلياةيفاته ة وخربوكل حسب قدراته النفسي ..نتجاوزها هي ازمة وستمضي و

 .نعم .حقيقية بشعةهي ازمة صحية 

 هي ازمة مصنعة نعم 

هي ازمة خلفها دول وخمابرات وجيوش 

اعالمية ومصاحل اقتصادية وحروب 

 .نعم .مضاربات دولية

 .نعم .هي اجتاحت اغلب دول العامل

هي مؤامرة من نوع ما ضد دول ما او ضد 

 ...نعم.االنسانية

 هي ايام خوف وقلق وترقب..نعم 

 ..وجتارب نعمهي نتاج خمتربات 

السيناريوهات السابقة كلها رمبا 

.قد ..وبنسبة تزيد او تنقص.صحيحة

 تقنعك والتقنع غريك 

 ..والبشرية كلها ضحية

السيناريوهات واملخططات كلها وقفت 

.لسبب او .خلفها عقول الشر البشرية

 ...مقصود او غري مقصود.الخر

لكن مثة من هو أكرب من السيناريوهات 

 ..واملخططات والعقول البشريةكلها 
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 مثة من يؤمن  بان العلم  يف جمال الطب هو االكرب ولذلك سينتصر  

 ..على االزمة

 ..ومثة من يؤمن بان املنطق هو االكرب وسينتصر ايضا اذا كان صحيحا وواقعيا وياخذ باالسباب

 ومثة من يؤمن باميان العجائز 

.من دون مناقشة الكيفية .الغد كفيل بان ياتي باخلري كلهفيضع رأسه على الوسادة وينام مطمئنا ان 

قل : ياهلل / واهلل ).خيتتمونه بعبارتني ..فهكذا هو اميان العجائز.واالسباب املؤدية لزوال الشر

 .(.كريم

 ومثة من يؤمن بان اهلل هو االكرب

 من كل ماسبق ذكره 

 ..ت ارادة من يقول للشيء كن فيكون.سيزول حتما حت..وجهزوا..ويسروا.وان الشر مهما خططوا له 

 ومن يؤمن ان اهلل اكرب  

سيؤمن ايضا  انه تعاىل سيهيء  من البشرية بغض النظر عن اميانها ايا كان معتقده او احلادها من 

  …جيد حال طبيا وعلميا لالزمة

يف هذه االزمة وسيؤمن ذلك الشخص  ان اهلل تعاىل  سيهيئ بارادته تعاىل وحكمته من االسباب واملنطق 

..لكن بعد ان .ما يناسب كل شيء على املستوى الفردي لكل انسان واملستوى اجلماعي لكل جمتمع

 ...فيعقلون اوال.يأخذ الفرد واجملتمع باالسباب واالفعال املؤدية للحلول

 وسيؤمن ذلك الشخص   ان اهلل اكرب  

 ..تاويلعندما  يعود اىل فطرته كالعجائز فاليتعمق يف التحليل وال

 وامنا يلجا اىل قلبه الذي مينحه يقينا ما رمبا غامضا  بزوال اهلم وحلول اخلري.. 

 والن طبع العجائز ليس مثل طبع العلماء اي يسهرون يف املختربات حبثا عن ذلك اليقني 

 ..وليس مثل طبع املثقفني يسهرون ايضا بني دفيت كتاب حبثا عن ذلك اليقني

 فانهن اليسهرن ابدا 

 امنا يعثرن على ذلك اليقني و

 مبجرد النظر إىل السماء املزينة بالنجوم 



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (14) 
 

 ومبجرد وضع جباههن على االرض للسجود 

 ..هلل يف صالة العشاء.. فيعثرن على اليقني مبكرا يف الثامنة مساء مبجرد وضع رؤوسهن على الوسادة

 ..واجد ان االنسان عليه ان يكون من كل ذلك املزيج

 اكرب  مؤمنا ان اهلل

 ..بالعلم واملنطق والثقافة والفطرة

.بالبحث العلمي ..وستزول الحقا.وان االزمة اصغر مهما قيل عنها  وليست االوىل يف تاريخ البشرية

.وبقوة االميان العقلي والقليب  او .. وبالكمامة والتعقيم والنظافة.واملنطق والتثقيف الصحي

.فال ..فتدعم قوته العقلية..والتفاؤل دوما.اطمئنان االنسان .اليت تلعب دورا نفسيا كبريا يف.بالفطرة

 ..جيزع

 .وان احتاج تاكيدا : .فان مع العسر يسرا

 ..ان مع العسر يسرا

وحمبيت اخلالصة لكل العجائز  اللواتي تعلمت منهن اكثر مما تعلمت من املتنيب والسياب 

 ..ومايكوفسكي
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 )باملصالوي( اقعد بالبيت

 علي امحد العبيدي أ.م.د.

 جامعة املوصل/مركز دراسات املوصل
مواقع التواصل االجتماعي أكثر من غريها من اجلمل االخرى  ربلقد ترددت هذه اجلملة كثريًا ع     

وجبميع هلجات العامل، مجلة تبدأ بفعل األمر الذي يدعو اجلميع للبقاء يف البيت، من أجل البقاء 

أقل تقدير. وإننا إذ نعيش اليوم يف حجرنا الصحي الذي فرضه علينا انتشار على قيد احلياة على 

)كورونا( على مستوى العامل، ونعيش حياة افرتاضية، كونها السبيل الوحيد الذي بقي لنا،  جائحة

للبقاء على قيد التواصل، ونشعر بأننا أحياء بشكل أو بآخر، وقد غدا هذا النوع من التواصل منتشرًا 

 توى العامل. على مس

قد تبدو لنا هذه األيام اليت نعيشها يف حجرنا الصحي غريبة علينا نوعًا ما، ألننا نعيش حالة       

من القلق والرتقب ورمبا اخلوف، وسنكون عاجزين عن التعبري عن مكنوناتنا بشكل دقيق، ألننا 

على النتاج األدبي والعلمي.  النزاُل داخل دائرة اخلوف والرتقب هذا، الذي سيكون له آثارًا كبرية

ومدينة املوصل كغريها من مدن العامل تعيش اليوم حالة الرتقب واخلوف واحلجر الصحي االجباري، 

وقد استطاع ابناء هذه املدينة بصربهم وصمودهم وما مّرت به املدينة من أزمات على تارخيها املمتد 

تنصت بصمت لتعليمات خلية األزمة، من عرب العصور، أن تتخطى هذه احملنة بكل ثبات، وبقيت 

أجل اخلروج بأقل اخلسائر، وبقيت املدينة بيضاء حلد كتابة هذا السطور. كما أن املتتبع لوسائل 

التواصل االجتماعي جيد أن أهل املوصل وكتابها ورجال الثقافة واألدب والعلماء، والكادر الطيب 

س على البقاء باملنازل قدر اإلمكان، قد تعاملوا مع هذه فيها، وكذا األجهزة األمنية، اليت أعانت النا

األزمة بكل حرفية وثقافة عالية. وقد خلقت هذه األزمة أو اجلائحة نوعًا من التواصل مع من انقطعت 

بهم السبل لتوفري لقمة العيش، يف ظل فرض منع التجوال يف مدينة املوصل، وألكثر من اسبوعني، 

دخوالت العمال الذين يعيشون باألجور اليومية، ما دعى أهل املوصل اىل حيث أدى هذا اىل احنسار م

، بينهم مِد يد العون هلؤالء الكسبة عن طريق جتهيز السالل الغذائية هلم وتوزيعها بشكل عادل

املدينة األمين واأليسر. كما وقد برزت الكثري من االشاعات عرب منصات التواصل االجتماعي  وجبانيّب
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هذه  علينا هذه اجلائحة اليت اجتاحت العامل، إال أن أهل املوصل قد حتلوا بالوعي لتمّر لتهويل أمر

وريادية يف املوصل،  وتوعوية األزمة بسالم. وأخذت جامعة املوصل دورها بوصفها مؤسسة تعليمية

ماعي وعملت بروح الفريق الواحد ملواصلة العملية التعليمية يف املدينة  عرب مواقع التواصل االجت

وإنشاء الصفوف االلكرتونية، وإلقاء احملاضرات على طلبتها، وكذا فعلت املدارس ومبختلف 

 مراحلها من أجل التواصل مع طلبتها إلمتام العام الدراسي.  

لقد أدخل فريوس كورونا العامل فجأة يف حالة رعب، وتكررت مشاهده اليومية يف مدن العامل كله،      

خلقت أزمة كورونا حالة من فدوًا ال يعرفه، وال يراه، وال يعلم من أين يأتيه، وأخذ العامل يواجه ع

الفوبيا لدى املواطن املوصلي كحال اي مواطن يف العامل، وأخذ هذا املواطن باالنتصار على هذه احلالة 

ل، وقهر هذه الفوبيا من خالل الوعي الصحي والبيئي، والنظافة الشخصية يف امللبس واملسكن واملأك

 . تؤدي اىل احنسار الفايروس والقضاء عليهوكل مظاهر النظافة، 

وحبكم حتوهلا اىل مكان تواجد األشخاص بعد ان  ، ساهمتمواقع التواصل االجتماعيكما أن      

تعذر عليهم اخلروج اىل العامل املادي، يف نشر الوعي والثقافة الصحية، واالطالع عن كثب على طرق 

ن الوباء اجلديد، فكم من األشخاص ليس لديه الوقت ملشاهدة احملطات وأساليب الوقاية م

التلفزيونية، لكنه يف ذات الوقت يتواجد وبشكل دائم يف الشبكات االجتماعية حبكم عمله الذي اجرب 

على نقله نتيجة املكوث يف البيت بعد قرار احلظر الذي يأتي ضمن اإلجراءات االحرتازية، فال ميكن 

نقلل من دور هذه الشبكات وما عملته خالل األزمات املختلفة، فال ميكن ان نتجاهل ان نهمش او 

 .وإحاطتهم بآخر األخبار ،للجمهور التوجيهات نقل أهميتها عرب

ومع دخول العامل اىل احلجر الصحي اإلجباري، برزت حركة ال بأس بها من املدونيني بني        

املواقع اإللكرتونية لعدد من الٌكتاب يف املوصل، لتشجيع املواطنني  الكتاب واملثقفني ووسائل اإلعالم، يف

على التقيد باحلجر املنزلي، واستغالل أوقاتهم بأعمال مفيدة، ومنها التدوين الكتابي، وتعد األعمال 

األدبية والفنية ذات فائدة للمجتمعات بكل األحوال، فاجملتمع الذي يؤمن بأهمية األدب والفن 

إال أن  لى التكوين املعريف لإلنسان، ويف ملئ أوقاته، هو جمتمع متقدم وحيوي بالتأكيد.واإلعالم ع

حالة القلق اليت يعيشها العامل اليوم، ال ميكن أن تنتج أدبًا عظيمًا، بل قد تنتُج انطباعات حلظية 
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من منصات وليدة اللحظة، أو قفزات أو صور ساخرة، أو تعبريات متشائمة، وهذا ما حيدث يف الكثري 

 التواصل االجتماعي، أو من خالل التواصل عرب املاسنجر، وبالرسائل النصية املتداولة بني األصدقاء.

من تعود بالفائدة هو معرفة ابعاد اخرى  ،خمرجات هذه املرحلة اإلجيابية ايضا لعّل منو        

على نشر  طتقتصر فق انت ك غلب االستخدامات السالفةأن أذ إاستخدام مواقع التواصل االجتماعي، 

من األخبار املتفرقة، أما اليوم فقد أصبحنا نشاهد  وقلياًل ،و احلوادث اليوميةأبعض املواقف املضحكة 

الكثري من الدراسات اليت ختص املرحلة الراهنة، وجند العديد من األشخاص يتابعون وينشرون 

اليت  التطمينية، ن يكونوا جزء من الرسائلأيروس، ويسعون اىل اويتفاعلون مع األخبار املتعلقة بالف

يف االستخدام  األمثل وهذا التحول، وعدم إثارة الذعر واهللع بني الناس، من الواجب بثها للمواطنني

جل جتاوزها وبشكل سليم، أيتكاتف اجلميع من  أن جاء ليتماشى مع متطلبات املرحلة اليت يفرتض

و تعيشه البشرية أعود اىل االختالف املرحلي الذي نعيشه ن تباين دواِع االستخدام يأفمن الواضح 

 بصورة عامة.

 وسأقدم لكم بعضًا من هذا التفاؤل الذي جيب أن نتحلى به:

 غدًا.. سنرمي الكمامات اليت كنا نرتديها وأخفت مالمح وجوهنا..

 لألبد. غدًا.. خنلع القفازات اليت أفقدتنا حرارة من نصافحهم.. وستغلق مواقع احلجر الصحي

 غدًا.. سنبين ُنُصبًا تذكارية لألطباء والعلماء واألبطال الشجعان من قواتنا األمنية.

 غدًا.. ستكرب اجلوامع.. وتقرع أجراس الكنائس واملعابد..

 أمني بناء(..)غدًا.. سيعود األطفال ملدارسهم، وسيقرُأ هلم املعلم

 طاعم والطرقات..غدًا.. ستزدحم األسواق بالبضائع والناس.. وتزدحم امل

 . سيكون)كورونا( كابوسًا ويدخل كتب التاريخ واألدب، وموضوعًا للتعبري...غدًا 

 وحتمًا سنردد مقولة أجدادنا القدماء حني تشتُد األزمات بهم:" ما تضيق إال تفرج"
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 على العادات والتقاليد الرمضانية يف املوصل جائحة كورونا أثر

 اجلبوريسفانة جاسم  د. م.أ.

 اجلامعة العراقية قسم التاريخ/كلية اآلداب/

 

يعد فايروس كورونا جائحة عاملية ظهرت يف مدينة ووهان الصينية وامتد خمرتقًا حدود العامل        

على واقع احلال  وتهدف هذه املقالة اىل تسليط الضوء ،ومدنه أمجع بدون استثناء ومنها مدينة املوصل

املوصلي من خالل بعض املتغريات اليت طرأت على عادات وتقاليد املواطن الذي يعيشه اجملتمع 

املوصلي خالل شهر رمضان املبارك الذي هو احد األشهر املقدسة اليت يلتزم بها املسلمون بتأدية 

شعائرهم الدينية من خالل أداء الصالة وقراءة القرآن الكريم وإخراج الصدقات واالمتناع عن تناول 

شراب لساعات طويلة ابتداء من طلوع الشمس وحتى غروبها أي مع أذان املغرب حيث مل الطعام وال

إذ اعتاد  يكن أحدًا ليتصور بأن شهر رمضان املبارك هذا العام سيكون بهذه الشاكلة يف كل مظاهره،

وف ولكن س ،اجملتمع املوصلي على تأدية ممارساته وعاداته وتقاليده الرمضانية املوروثة عن أجدادهم

 نلحظ بأن هذه العادات والتقاليد الرمضانية أخذت باالضمحالل بشكل ملحوظ ومنها :

 االستعدادات الرمضانية:

اعتاد املواطن املوصلي املسلم أن بأخذ حاجاته ومستلزماته استعدادا لشهر رمضان قبل حلوله بشهر     

لزمات البيت من طعام وشراب رمضان املبارك بشهر تقريبا حيث يلجأ اىل شراء كل احتياجات ومست

ُ يزين بها احملالت و  وأجهزة كهربائية أو مايطلق عليها بالنشرات الضوئية أو الفوانيس اليت

أما  ،املواطنون عن فرحهم الستقبال هذا الشهر الفضيل الشوارع و األزقة واليت من خالهلا يعرب

 ،ليات والتمور والكرزات وغريهااألطعمة اليت يتوجه لشرائها استعدادا لشهر رمضان فهي البقو

ولكن بسبب هذه اجلائحة فقد جعلت املواطن املوصلي مل حيَض ألول مرة يأخذ استعداده لشراء هذه 

االحتياجات وإمنا كان شراؤه موجها للكمامات والقفازات الطبية ومن املالحظ بأن أكثر احملالت قد 

تسوق التاجر أو البائع بسبب غلق املنافذ احلدودية  نفذت منها املواد الغذائية كثريا ألسباب منها عدم

 ليس مابني الدول فحسب وإمنا مابني حمافظات البلد الواحد بسبب هذه اجلائحة.
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فبالنسبة لألسواق فقد سبق شهر رمضان أشهر عدة كان حمافظ نينوى )جنم اجلبوري( قد نفذ 

م( متخذًا إجراءات 12:24) مارس( الساعة8إجراءات خلية اإلزمة حبظر التجوال بتاريخ )

احرتازية بسبب هذه اجلائحة والسماح فقط بفتح املخابز واألسواق املوجودة باألزقة وعندما َهَل شهر 

( اصدرحمافظ نينوى قرارًا آخر بفتح احلظر بشكل جزئي ليتمكَن 24/4/2020رمضان بتاريخ) 

فتح األسواق واحملالت ومعظم  املواطن املوصلي من شراء ما حيتاجه يف هذا الشهر، فعندها مت

الشركات واملؤسسات احلكومية وبساعات حمددة فإَن القوة الشرائية كانت ضعيفة جدا بسبب البطالة 

اجلربية وبسبب هذه اجلائحة وقلة األموال ألسباب سياسية فعندها أثر ذلك على اإلنتاج فبدًلا من 

بح كل يومني أو أكثر يذهب مرة إىل السوق أو ذهاب املواطن املوصلي يوميًا اىل احملالت للشراء أص

احملالت بسبب هذه اجلائحة الن منظمة الصحة العاملية أكدت على التباعد االجتماعي وهو احلل 

الوحيد ملنع انتشار هذه اجلائحة اليت مل جيد هلا دواًء أو لقاحًا مما يلحظ كذلك بأن العوائل الكبرية 

 .ية ُمكلفًا مما أثر بدوره على التاجر ومقدار اإلنتاجأصبح شراؤها لالستعدادات الرمضان

 اجلوامع واملساجد :

كان املواطن املوصلي يعتمد يف سحوره وإفطاره على مؤذن اجلامع أو املسجد القريب من داره ففي      

 السحور كان املؤذن يذكر عبارة "احرتام أمة حممد أحرتام" ثالث مرات فعندها ينتهي املواطن املوصلي

أما يف اإلفطار وهو نهاية يوم الصوم حيث يتم اإلفطار مع آذان املغرب  ،من تناول الطعام والشراب

حيث يعلم املواطن املوصلي بوقت اإلفطار من خالل مساع أذان مؤذن اجلامع أو املسجد القريب من داره 

عند اجلسر العتيق أما أو من خالل التلفاز أو ما يطلق عليه بـ"مدفع اإلفطار" الذي يوضع بالتحديد 

األن فبسبب هذه اجلائحة أغلقت اجلوامع واملساجد وأصبح هناك القليل من اجلوامع  اليت فتحت 

أبوابها للمؤذن فقط حيث يؤذن إلقامة الصلوات ولإلفطار ويف الغالب فقد أصبح املواطن املوصلي يعتمد 

 .على التلفاز أو شبكات التواصل االجتماعي بسبب هذه اجلائحة

كما توجد مهنة أخرى ميارسها أحد أفراد اجملتمع املوصلي يف هذا الشهر الفضيل قبيل السحور      

وهو مايطلق عليه بـ"املسحراتي" حيث يدق الطبل لتهيئة الناس للسحور وكان املسحراتي سابقا كبريا 

ايضا بسبب هذه بالسن أما اآلن فأصبح من الشباب حيث يدق الطبل مابني األفرع أو األزقة ولكن 

 .اجلائحة اليت تؤكد على التباعد االجتماعي مما أصبحت هذه املهنة شبه منعدمة
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 موائد اإلفطار :

كانت من العادات والتقاليد الرمضانية أن جند هناك مايسمى بـ " اإلفطار مجاعي " يف املنطقة       

قة مابني املسلمني وبنفس الوقت تساعد ..اخل مما تقوي العال.حيث تقدم املوائد املتنوعة واللنب والتمور

فضًلا عن تبادل بعض األطعمة أو توزيع ،الطبقات املتعففة على تناول فطورهم مبساعدة اآلخرين هلم

ولكن بسبب هذه اجلائحة ألغيت هذه املوائد  ،بعض احللويات أو املعجنات أو األطعمة مابني اجلريان

تبادل األطعمة مابني اجلريان طبقا لتوصيات منظمة الصحة اجلماعية يف املناطق أو األزقة أو فقرة 

 .العاملية

وكذلك بالنسبة لألطعمة اجلاهزة واملشروبات حيث كان بعض الناس من أهل املوصل  يشرتون      

األطعمة من املطاعم أو املشروبات أو العصائر فكانوا يشرتونها جاهزة من احملالت أو الباعة املتجولون 

ئرإما طبيعية من الفواكه املتنوعة أو من غري الطبيعية من األصباغ ومن أكثر املشروبات وكانت العصا

شراء يف هذا الشهر هو شربت الزبيب ومن احملالت املشهورة باملوصل ومنها حمل "شربت زبيب 

حاج طه " ولكن بسبب هذه اجلائحة ألغيت هذه الفقرة يف كثري من البيوتات املوصلية خوفا من تفشي 

 ائحة كورونا.ج

 واملقاهي ومالهي األطفال : تالكازينوها

مصطحبة معها موائد فطورهم أو األكالت  تكانت بعض العوائل املوصلية تذهب إىل الكازينوها    

املشهورة لديهم كالكبة املوصلية أو العروق والدوملة  والعصائر والتمور والكرزات والفواكه لتأدية 

واحيانا كانت تبقى العوائل إىل السحور وتتسحر بها وكذلك مل تقتصر  تالفطور يف هذه الكازينوها

أثناء هذاالشهر الفضيل وإمنا كانت مالهي األطفال  تعادات املوصليون بذهابهم إىل الكازينوها

واملقاهي مفتوحة إىل السحور وكانت تقام يف هذه الكازينوهات أنشطة ثقافية أو حلقات علمية يتم 

ر الدينية والدنيوية، فضًلا عن ممارسة األلعاب املتنوعة يف هذه املناطق الرتفيهية التعرف على األمو

بعد اإلفطار حيث كانت جترى مسابقات رمضانية من خالل إجراء لعبة احمليبس والفر والدومينة 

وشرب األركيلة وكلها حتمل يف طياتها تراثًا شعبيًا موروثًا أي كان الناس يقضون أوقاتهم خارج 

فضاًلعن مساع األناشيد الرمضانية اليت ترفع بأعلى صوتها ولكن  ،تهم وباألخص بعد اإلفطاربيو

 واملالهي واملقاهي. تبسبب هذه اجلائحة مت غلق هذه الكازينوها
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 العزائم والوالئم :

حرصت بعض العوائل املوصلية على تبادل العزائم على الفطور والزيارات واألمسيات املتبادلة و      

ألخص بعد الفطور، ولكن بسبب هذه اجلائحة مت إلغائها عند الكثري من العوائل للتأكيد على با

 .التباعد االجتماعي خوفًا من تفشي العدوى

 صالة الرتاويح :

بعد اإلفطار كان أكثر الرجال يف املوصل يلتقون يف اجلوامع أو املساجد لتأدية صالة اجلماعة وإقامة      

وبسبب هذه اجلائحة أصدرت فتوى من اململكة العربية السعودية بإلغاء صالة  ،صالة  الرتاويح

 .اجلماعة وإقامة الرتاويح يف البيت

وما نريد قوله بأن هذه اجلائحة كان هلا تأثريات دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية على      

تدهور يف هذا الشهر الفضيل واليت اجملتمع املوصلي وقد تأقلم املواطن املوصلي مع هذا الوضع الصحي امل

بدأت ترسم مسار حياة جديدة للمواطن املوصلي يف رمضان وعلى الرغم من سلبيات هذه اجلائحة لكن 

كان هلا اجيابيات منها إحياء بعض العادات القدمية وذلك مل يعد املواطن املوصلي يعتمد على املخابز 

ملعجنات وإمنا أصبحت هذه مهنة ربة البيت إذ أصبحت لشراء اخلبز او الصمون او شراء احللويات وا

وكذلك بالنسبة لشراء العصائر وباألخص  ،تقوم باخلبز وعمل املعجنات واحللويات داخل البيت

فضاًل عن األطعمة اجلاهزة اليت  ،شربت الزبيب والسوس أصبح يعمل داخل البيوتات املوصلية

أما بالنسبة للمسابقات الرمضانية  .هذا الشهر الفضيلأصبحت مجيعها يف  الطريق حنو االضمحالل يف 

واملقاهي لكن مت ممارستها على العتبات اخلارجية للمنازل  تفعلى الرغم  من إلغائها يف الكازينوها

كذلك من اجيابيات هذه اجلائحة .أويف داخل البيوتات املوصلية من خالل برامج االنرتنيت املتنوعة

ت حكومية وأهلية تقوم بتقديم املساعدات الغذائية للعوائل املتعففة وأحيانا بأنه أقيمت باملوصل منظما

كانت هناك عوائل متمكنة مستقلة عن هذه املنظمات حيث جلأت إىل تقديم املساعدات املادية فضاًل عن 

 .السالل الغذائية للعوائل املتعففة خالل هذا الشهراملبارك
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 واجهة صل ململواوجهودها الصحية يف مدينة  (أمجل-خلوها)محلة 

 (Covid-19فريوس كورونا املستجد)

  حممد نزار الدباغ أ.م.د.
 مركز دراسات املوصل/جامعة املوصل

 

أمجل[ محلة شبابية مستقلة لإلغاثة وتقديم يد العون واخلري ملدينة املوصل -تعد محلة ]خلوها      

االف السالت الغذائية يوميا لالسر املوصلية املتعففة ودعم االرامل من خالل عدة نشاطات منها توزيع 

وااليتام ماديا من خالل ختصيص رواتب شهرية هلم واملشاركة يف فتح أبواب الرزق للشباب من خالل 

ومحالت تنظيف احياء املدينة ومنشاتها احلكومية السيما املدارس  و تنظيم  ،عمل مشاريع صغرية

وهي تعد إحدى املنظمات اجملتمعية اليت أدت دورًا بارزًا يف املدينة  ،يدة يف املدينةنشاطات ثقافية عد

ولن يكون موضوع هذا املقال لبيان جهودها  ،وحتى اآلن 2017كانون االول  27 منذ تأسيسها يف

آنفة الذكر يف املوصل منذ التأسيس فهي كثرية وال حتصى وكان هلا اليد الطوىل يف خدمة مدينة املوصل 

وإظهارها بشكل مجيل وبهي ؛ بل يأتي ليسلط الضوء على مناذج من نشاطات احلملة وفريقها 
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الذي انتشر باآلونة (Covid-19)بعروف طبيًا امل كورونا املستجدالتطوعي يف مواجهة فريوس 

إذ كان هلذه احلملة دور  ،األخرية واجتاح العامل بأسره والبالد العربية ومنها العراق ثم مدينة املوصل

وجهد مميز يف دعم اجلانب الصحي ألهل املدينة ومنشآتها احلكومية السيما املستشفيات من خالل 

  عن الدعم املادي من ميسوري مدينة املوصل وأهلها الطيبني.فضاًل ،جهد الفريق الشبابي للحملة

 
 أزمةالتطوعية ملستشفيات املوصل منذ بداية  أمجل_قدمت محلة خلوهاففي اجملال الصحي  

 ،هانصبوقامت بمنظومة تعقيم للكادر الطيب عند مداخل مستشفى السالم واخلنساء واىل اآلن كورونا 

كمامة اخرى من نفس  100 ( فضال عنN95نوع) كمامة 200م تسليم مستشفى السالفضاًل عن 

 بيةط قفازات ألف بتسليم ثالثني كذلك قيام احلملة.وبشكل يومي ملستشفى الشفاء )احلميات(النوع 

سالم ستشفى العمال خدمة مل عشرتشغيل واملساهمة يف تتوزع على مستشفى اخلنساء والشفاء والسالم.

بالتعاون مع  Face Shieldتصنيع واقيات وجه  فضال عن شهرية. ملدة شهر مقابل رواتب رمزية

واقية وجه اىل مستشفى  90اذ مت تسليم الوجبة االوىل وبواقع موصل سبيس لتجهيز املستشفيات

 .اخلنساء

فضال عن .أسبوعنيتجهيز مستشفى السالم مبواد غذائية )يابسات( تكفيهم ملدة كذلك القيام ب    

وكذلك للكادر الطيب وعمال  األثريجاهزة للراقدين يف مستشفى اخلنساء وابن  وجبة طعام ٢٠٠توزيع 

 .األثريالثالسيميا يف مستشفى ابن  ألطفالبالدم  أمجل-محلة خلوها  أبطالتربع هذا وقد  اخلدمات.

كانت الكوادر الطبية هي خط الصد األول فال شك أن مستشفى احلميات )الشفاء( والسالم يف  وإذا

 ها.بففيهم يتم استقبال املصابني بفريوس كورونا واحلاالت املشتبه ، املوصل هما أهم ما موجود اآلن
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 إمنا، شفى ليس فيها من مطبخستهذه املو ،( -شفاهم اهلل-املصابني يرقد احلميات ) ستشفىمففي 

 .السالم اجملاورة ستشفىتأتي وجباتهم من مطبخ م

 
شاء  إن ألسبوعغذائية احتياط تكفيه  مبئونةالتطوعية بتجهيزه  أمجل_خلوها-قامت محلة لذا      

مع لدكتور مضر مدير املستشفى لسرعة استجابته وتعاونه لاهلل بالتعاون مع مطعم دينر والشكر الكبري 

 .معهم فيما خيص نقوصاتهم الطبية مستمرةواليت ستكون  احلملة

اليت تقوي املناعة متوفرة  واألغذيةشديد احلرص أن تكون احلمضيات متوفرة كادر احلملة ن اك      

هذه احملنة لو توفرت املناعة مع  يعربونسبأن أهل املوصل  ةمؤمنألنها مع غذاء الكادر واملصابني 

 الوقاية.

دعم مستشفيات املوصل وخاصة السالم والشفاء من  نعدملاذا وقد يتبادر اىل ذهن القارئ سؤال وهو      

  ؟ األولويات

)ال سامح اهلل( بفريوس كورونا ُاصيَب أحد كوادرها  ولإلجابة على هذا السؤال جند انه فيما إذا     

وال يتوفر  ًاصحي ًاكل الكادر حجرويدخل  ًا، يوم ملدة أربعة عشرفسنخسر املستشفى بالكامل وُيغلق 

املوصل يف خطر كبري لذلك فدعمهم وسد نقوصاتهم الغذائية والطبية )الوقائية ف لدينا بدائل وبالتالي

 .خاصة( يعين أنك تساند الساتر األمامي الذي حيميك وعائلتك ومن حتب من بعد اهلل تعاىل

 :احلية على ما تقدم  مثلةومن األ
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ة املصرية غلق مستشفى الشروق باهلرم بعد إصابة طبيب يعمل لديها بالعناية قررت وزارة الصح -

العامرية باإلسكندرية ومستشفى يف منطقة املركزة بفريوس كورونا وكذلك إغالق مستشفى دار الشفاء 

 .طلبة جامعة اإلسكندرية

 اقمه.بومباي اهلندية بعد ازدياد اإلصابات بكورونا بني طومدينة إغالق مستشفى يف  -

 .بالبيت_خليك#ستكون لكم ولعوائلكم هي يف الوقت احلالي أعظم واصدق نصيحة فلعل 

 مصادر املقالة : 

 أمجل على الفيس بوك. -موقع محلة خلوها 

 صفحة االستاذ صفوان املدني على الفيس بوك.
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 جهود أكادمييي جامعة املوصل 

 واقع كورونا الصعبيف تنسيق اعماهلم و استمراريتها رغم 

 

 م.د. هند فخري سعيد

 جامعة املوصل قسم التاريخ / كلية الرتبية االساسية/ 

 

اجتاح وباء كورونا العامل بقاراته و مجيع دوله دون استثناء و بسرعة مذهلة ادهشت الكوادر        

و استشرى يف كل مفاصل احلياة  واصابها بالعجز  ،الصحية يف الدول املتقدمة و جعلتها يف حالة عجز

 بكل الوسائل ومهما كانت النتائج. وضرورة ادارة االزمة

 ،سلطة يف البالد ألعلىإدارة االمور يف زمن االزمات صعب جدًا و حيتاج إىل تعاون الفرد صعودًا         

بل ان التزام الفرد يف هذه االزمة  ،و جاء وباء كورونا منوذجًا لضرورة التعاون بني االفراد وسلطاتهم

إدارة الطوارئ و الكوارث علم حبد ذاته مبين على مزيج من  .هو املعول عليه للحد من خطورتها

 .االسس االكادميية و املهنية نتيجة لعقود من التعلم والدروس الناجتة عن االستجابة لتلك الكوارث

عاب خطورة الوضع و إجياد سبل املعاجلة السريعة و يف ظرفنا هذا وقع اكرب عبئ يف التوعية و استي

الفعالة بعد كوادرنا الطبية على الكوادر االكادميية بأعتبارها الشرحية االكثر ألتزامًا يف دراسة الواقع 

و معاجلة ما يطرأ عليه للنهوض بواقع اكرب شرحية يف اجملتمع وهم الطلبة )الشباب( بإستدراك 

مواصلة العمل االكادميي املتنوع االختصاصات املبين على اسس علمية  عجلة التعليم والدراسة و

 .منطقية

لعدم وجود كوادر وبرامج أكادميية و تدريبية رصينة  ،لكن واقع كورونا يف العراق كان صادمًا        

الدارة الطوارئ و االزمات، و فقدان اسرتاتيجية عمل لنموذج يدير عجلة العمل االكادميي يف 

 .سوى حماوالت فردية على نطاق ضيق عات العراقية يف ظل االزمة،اجلام

ويف ذلك عجب كبري والعراق بلد االزمات منذ عقود، واخرها ما حصل نهاية العام املنصرم        

الذي الزلنا نعيش ازمته الشديدة فيما خيص وضع اجلامعات  2020وبدايات هذا العام 2019

 .خذ منوذجًاو من جامعة املوصل نأ العراقية
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بسبب موجة املظاهرات و  ،( كانت مرتبكة منذ بدايتها2020- 2019ان السنة الدراسية )    

لكن بعد مدة وتزامنًا ،االعتصامات اليت مثلها شباب العراق بشرحية طالب اجلامعات على اوسع نطاق

نوبية يف منتصف مع مباشرة خجولة لعودة الدوام يف اجلامعات العراقية يف بغداد واحملافظات اجل

اخذ  ،الستأنف الدوام و اجراء االمتحانات و استدراك لضياع السنة الدراسية 2020فرباير / شباط 

وباء كورونا يطرق ابواب اخلطر على العراق بعد اتساع دائرة انتشاره يف ايران صاحبت اكرب حدود 

نسية االيرانية يف النجف مفتوحة من جهته الشرقية،واذا بأول حالة يف العراق لطالب حيمل اجل

هنا بدأت قرارات تدارك  ،وبعدها حاالت يف كركوك والسليمانية و اربيل،24/2/2020بتأريخ 

ومن  ،الوزارية( ملواجهة ازمة وباء كورونا 55فتشكلت خلية االزمة )جلنة املادة  ،اخلطر تتالحق

االوىل غلق واجلامعات بتاريخ اهم اعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فكانت اخلطوات 

لكن الذي حصل مل يقف عن هذا احلد فالوباء اخذ  ،وتعقيم وتعفري ابنية اجلامعات 7/3واىل 27/2

باالستشراء و االمور خرجت من اليد فعلق الدوام اىل اشعار اخر بعد فرض حظر التجوال يف عموم 

 اجلامعات سرعان ما ألغي، اجلميع للكوادر االدارية واملسؤولني يف %50و حتى الدوام  ،العراق

 .التزموا البيوت للحد من تفشي الوباء اسوة مبا طبق يف كل دول العامل

لكن هل هذا يعين توقف احلياة وضياع السنة الدراسية ؟ االزمة عاملية وحنن جزء منها، كيف      

اجلميع التكاتف  عاجلتها الدول لنسعى لبذل اجلهود لتطبيق سبل املعاجلة ؟مجلة حتديات على

 ملواجهتها.

كورونا فايروس مل يكتشف لقاح اليقافه اىل اليوم مسلمة نؤمن بها يف الوقت احلاضر، لكن هناك     

جماالت توقفت هل نسلم بتوقفها؟ ام ان هناك من استطاع ان جيد هلا احللول لعودة انفتاحها 

شبابنا الذين ألزمناهم و لزمنا معهم البيوت اهمها تعليم اطفالنا و ،واستمرارية احلياة رغم شبح املوت

   .خوفا عليهم و حرصًا على مستقبلهم

اخلطوة االوىل االطالع على جتارب املعاجلة اليت طبقتها الدول اليت سبقتنا يف  ،هنا التحدي     

ن ان لكن السؤال ان هل ماطبقته الدول املتقدمة و بصعوبة عند الكثري منها ميك ،وقوعها ضحية للوباء

يطبقه العراق بواقع التعليم املتأزم الذي اشرنا اليه؟ التحدي صعب واجلهود اليت ستبذل كبرية جدًا 

 .للوصول اىل نتائج مقبولة على االقل يف املرحلة الراهنة
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متاشيًا مع واقع االزمة املتواصل حذت اجلامعات العراقية حذوا دول العامل يف االستمرار بالعملية      

ية و اكمال العام الدراسي عن طريق منصات التعليم االلكرتوني و بوسائل التواصل االلكرتونية التعليم

ولعله جاءت فرصة لطلبة جامعات بغداد واحملافظات اجلنوبية  .و االداء عن بعد بكل السبل املتوفرة

لكن هذه .دراسياما يف جامعةاملوصل فكان اهلدف امتام ماتبقى من العام ال ،الستكمال العام الدراسي

 .املهمة وقف يف طريقها الكثري من املعوقات

ألتزمت جامعة املوصل بأوامر الوزارة و تعليمات خلية االزمة بايقاف الدوام و تنفيذ تعليمات      

و طبقت يف البداية كوادرها  ،احلظر الشامل و اجراء عمليات التعقيم والتعفري لبنايات اجلامعة

%، وبالنسبة للكوادر التعليمية والطلبة والذين كانوا قد  50رار الدوام بنسبة املسؤولة و االدارية ق

لكن بعد  ،امتُ إمتحانات نصف السنة واستخراج النتائج النهائية فقد التزموا بتوقف الدوام واحلظر

مدة وتواصل قرارات احلظر دون حتديد سقف زمين النتهاء االزمة وضعت جامعة املوصل امام خيار 

هو االلتزام بقرارات إستئناف دوام الطلبة لكن هذه املرة عن طريق التعليم عن بعد عرب منصات صعب و

  .التعليم االلكرتوني

كيف ستطبق هذه العملية ؟ اليت مل تطبق يف اجلامعات العراقية اال حباالت فردية و اجتهادات     

وقدرة شبكات االنرتنت على تغطية هذه املهمة  ،شخصية وخربة االساتذة يف هذا اجملال بسيطة جدًا

واالمر االهم هو الطلبة كيف سيتم الزامهم باالنتظام بهذه  ،على مجيع املناطق ضعيفة و متعثرة

العملية وتوفري الظرف املناسب هلم بإختالف امكانيات التحاقهم بهذا النظام مبختلف اختصاصاتهم 

اعهم بأنه النظام الذي عن طريقه سيكملون عامهم الدراسي وال العلمية والتطبيقية واالنسانية، و اقن

لتصبح بني ليلة وضحاها االجهزة من  ،خيار غريه يف الوقت احلاضر أسوة مبا جيري يف دول العامل

هواتف ذكية وحواسيب كانت املتنفس االمثل هلم يف نشاطاتهم الرتفيهية اىل وسيلة لتحديد 

بنجاح فشرع اجلميع اساتذة وطلبة لتنصيب برامج التعليم  مستقبلهم الدراسي وامتام عامهم

االلكرتوني والبحث واالستقراء عن سبل التعامل معها وبتواصل بينهم و تعاون اليقان كيفية التعامل 

  .مع هذا النظام اجلديد

 فاجلهود حتتاج لتنسيق وتنظيم اكثر دقة و انضباط للتعامل مع هذا ،لكن هذا مل يكن كافيًا     

النظام، لتنطلق هنا جامعة املوصل برئستها وكوادرها التدرسية يف كلياتها و مراكزها لتنظيم الورش 
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والندوات والدورات واحملاضرات حول التعليم االلكرتوني الستيعاب هذا النظام وضبط اركانه لسالمة 

د او االلتحاق مبا والتشجيع على اقامة هذا النوع من االنشطة عن بع ،تطبيقه وسالسة التعامل معه

 .يقام منها يف بقيت اجلامعات العراقية وكذلك العربية والعاملية

و من املثري لالنتباه ان نشاط التدريسيني يف جامعة املوصل يف هذا اجملال قد تزايد بشكل ملحوظ      

 فقد فسحت هلم خلوة احلظر و سكون احلياة اىل استعادة قدراتهم التواصلية و حظور كثري من

االنشطة و الفعاليات اليت كانوا يعجزون عن حضورها يف السابق لضيق الوقت و كثرة االلتزامات او 

لظروف اخرى كثرية خاصة فيما يتعلق بالنشاطات الدولية اليت حتتاج لسفر و جمهود و تكاليف 

اىل فرتة  لتتحول هذه الفرتة رغم صعوبتها والقلق من نتائجها .يعجزون عنها ادائها السباب خمتلفة

نقاها ودراسة الذات والتأمل و استعادة التفكري بتأني وهدوء و إعادة تنظيم جدول احلياة لدى 

 .الكثريين

كما فسحت نعمة االنرتنت ملن يعرف استثمارها استثمارًا صحيحًا هذه الفرتة الكثري من املواقع      

حمتوياتها ونشاطاتها جمانًا لتكون فرصة البحثية واملكتبات واجملالت الدولية احملكمة اليت اتاحت 

 .مثينة لالستفادة منها بالسبل املثلى

لكن مع هذه االفاق اليت اتيحت لكوادر جامعة املوصل اال انهم الزموا بالقيام بكل مهامهم        

التقليدية بكل تفاصيله ولكن عن طريق التواصل عن بعد من شؤون ادارية و اجتماعات رئاسة اجلامعة 

و كذلك متابعة طلبة  ،الكليات واالقسام من خالل انتظامها يف برامج خاصة وتطبيقات الكرتونيةو

يف جلسات إلكرتونية على احدى منصات  الدراسات العليا و استئناف مناقشاتهم عن طريق تنظيمها

 برامج التواصل والتعليم االلكرتوني.

ىل تهيئة االجواء املناسبة الدائها و اجلميع يف كل هذه الواجبات واملهام من املؤكد حتتاج ا       

لكن اجلميع يسعى جبهود حثيثة للتغلب على  ،بيوتها لذا قد يواجه الكثريين صعوبات يف هذا االمر

الصعوبات من حيث اختيار الوقت وانواع الربامج االكثر سهولة بالتواصل و مراعاة اجلميع لظروف 

 .الطاقةاالخر و عدم حتميله ما هو اكثر من 

وتبقى املهمة االكثر اهمية عند كوادر اجلامعة وهي شرحية الطلبة وكيفية ضمان استمرارية         

التزامهم باالنتظام يف الصفوف االلكرتونية و البحث عن سبل حتفيزهم على املتابعة رغم صعوبة 
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ون االخالل مبحتواها الظرف و حماولة السماع ملشاكلهم وتبسيط املادة العلمية هلم قدراملستطاع د

وسلوكيات التعليم املنضبط ومراعاة ساعات احملاضرات ان تكون يف اوقات مناسبة من حيث توفر 

التيار الكهربائي املرتبط به بث االنرتنت عند االغلبية وكذلك ساعات االنرتنت اجملانية اليت 

 تعطيها شركات االتصاالت خلطوط الطلبة.

تظافر اجلهود يف اجلامعة ابتدًأ من رئاستها وحتى اصغر موظف يف كوادرها املهام صعبة وحتتاج ل      

وتالحم كوادرها التدرسية مع مسؤوليهم و ادارييهم وسعي اجلميع الحتواء الطلبة الذين هم مثرة كل 

 ولعل مدينتنا كانت يف املوجة االوىل من الوباء من املدن احملظوظة يف قلة اعداد .هذه اجلهود املتظافرة

االصابة وانعدامها اغلب االوقات، لكن سرعان ماعصفت املوجة الثانية بنقاء وسالمة املدينة واخذت 

احلاالت تظهر وبتزايد، بالشكل الذي اضطر السلطات احمللية باعادة تطبيق احلظرالشامل على 

م اجلامعات املدينة والتدرج به اىل اجلزئي منذ اواسط حزيران املاضي، هنا جاء التحدي االكرب اما

العراقية ومنها جامعة املوصل اليت امتت السنة الدراسية بالتعليم االلكرتوني واصبحت مستعدة 

النهاء العام الدراسي باجراء االمتحانات ولكن هذا الظرف حتم ان يكون االمتحان هو االخر 

ستان حفاظًا على الكرتوني ورفض قاطع العتبار هذه السنة سنة عبور كما حصل يف جامعات اقليم كورد

مكانة اجلامعات العراقية ورصانتها، فشرعت الكوادر التدريسية ومنها كوادر جامعة املوصل وبهمة 

عالية لالستعداد لالمتحانات وبذل قصارى اجلهود الجناح هذه العملية، واالكثر من هذا استعدادهم 

جلائحة الن يكون العام املقبل ايضًا التام بعد جناح منوذج التعليم االلكرتوني وتوقعات استمرار خطر ا

مطبقًا لنمط التعليم االلكرتوني، بل واعتباره نظامًا مساندًا للتعليم التقليدي ونظامًا متكامًل يفي 

 .بالغرض املرجو منه يف زمن االزمات
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 غاثيا االدهمديرية الشباب والرياضة يف حمافظة نينوى وجه

 ناوروكمواجهة فايروس التطوعي خلدمة اسر املوصل يف 

 

 اوي اخلالق علي السبع د. حنان عبدم.

 لجامعة املوص/مركز دراسات املوصل
      

واجه البشر يف اآلونة االخرية اكرب جائحة وبائية يف          

القرن احلادي والعشرين مل يسبق هلا مثيل يف عدد االصابات 

اتت من فريوس غري مرئي ال يرى  ،على مستوى العامل

 ،ومل يكتشف له عالج أو لقاح حلد االن ،بالعني اجملردة

 –كوفيد )وهذا الفايروس هو فايروس كورونا املستجد 

واول ما بدأ باالنتشار يف الصني وبالتحديد يف مقاطعة  (.19

يف شهر كانون  (2019)ووهان الصينية يف اواخر سنة 

انتشر انتشارا سريعا وخميفا ال ثم  ،االول من هذه السنة

سيما يف الدول االوربية حيث بلغت عدد االصابات فيها 

فضال عن ذلك مشلت االصابات الدول  ،والوفيات باألالف

فقد تعدت االصابات فيه االلف يف  ،العربية ومنها العراق

وفيما خيص  ،عدة حمافظات منها بغداد وكربالء والنجف

صابني فيها حمدود جدا وعلى حمافظة نينوى فأن عدد امل

الرغم من ذلك فقد فرض عليها حظًرًا للتجوال من قبل 

احلكومة احمللية يف نينوى بدأ من اواخر شهر شباط من 

حتسبا ملنع انتشار هذا الفايروس وان  (2020)سنة 

غري ان هذا االمر اثر  ،الوقاية منه تكمن يف البقاء بالبيوت
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احملدود واليومي فكان ان ادى اىل تكاتف عوائل ميسورة احلال  على الفقراء واالسر ذوي الدخل

ومنظمات انسانية ملساعدة ودعم هذه الشرحية من الناس وتقديم يد العون واملساعدة هلم كمديرية 

 .الشباب والرياضة يف حمافظة نينوى

مت تأسيس هيئة الشباب والرياضة يف نينوى يف       

مديرية وشباب  ثم تغري االسم اىل (2000)عام 

واصبحت تابعة اىل  2003ورياضة نينوى عام 

وزارة الشباب والرياضة وتعاقب عدد من املدراء يف 

ادارة هذه املديرية منذ تأسيسها وحلد سنة 

حيث يتوالها احلقوقي منهل حممد خلف  2020

منصب مدير شباب ورياضة نينوى اليت تتخذ من 

يسر من بناية منتدى شباب احلدباء باجلانب اال

( 300وتضم اكثر من ) .املوصل مقرا رمسيا هلا

موظفا وموظفة يتوزعون على االقسام والفروع 

شعبة  12وتتألف هذه املديرية من  .التابعة هلا

 ،الشعبة املالية ،منها الشعبة االدارية والقانونية

شعبة  ،شعبة العمل التطوعي ،الشعبة الرياضية

الشعبة العلمية وعدد من الوحدات  ،الفرق الشعبية

وفضال  .كوحدة الرواد الرياضيني والتقاعد وغريها

عن ذلك فأن املديرية حتتوي على منتديات الشباب 

( منتدى 14املنتشرة يف عموم احملافظة والبالغة  )

لقطاع وينص منهاج واجبات املديرية واملنتديات التابعة هلا على تطوير ا .داخل وخارج مدينة املوصل

توظيف اجلهود  ،تنظيم االنشطة الرتبوية والثقافية والفنية للشباب مبختلف التخصصات ،الرياضي

  .للحفاظ على ما يؤمن محاية املصاحل العليا للشباب والرياضة العراقية
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وكان هلذه املديرية نشاطات وفعاليات تطوعيه يف مواجهة االزمات اليت تعرضت هلا               

 نينوى ومنها مواجهة فايروس كورونا حيث كانت جهودها االغاثية تقام بالتنسيق مع حمافظة 

 
ومن  ،ديوان حمافظة نينوى وبالتحديد مع خلية االزمة احمللية برئاسة جنم اجلبوري حمافظ نينوى

 هذه النشاطات : 

يذ محلة تعقيم يف اليوم الثامن من الشهر الرابع قام املركز الوطين التطوعي يف املديرية بتنف .1

وتعفري يف عدد من دوائر احملافظة يف اجلانب االمين من املوصل وحتديدًا لعدد من املنشآت االمنية 

ملديرية شرطة نينوى وافواج الطوارئ التابعة هلا وعدد من االحياء وهي منطقة البورصة وحي 

وللوقاية من هذا الوباء  العامل واملأمون واسواق وادي حجر للحد من تفاقم انتشار فايروس كورونا

( كمامة من معمل الغزل والنسيج وتوزيعها على املواطنني يف املناطق اليت 5000)وكذلك مت شراء 

  .مت تعفريها وتعقيمها

يف اليوم التاسع من الشهر الرابع مت توزيع املساعدات الغذائية على العوائل املتعففة يف  .1

  .احملافظة

لرابع احتضن ملعب الدواسة الرياضي التابع ملديرية شباب يف اليوم العاشر من الشهر ا  .1

عائلة من مدينة املوصل اليت كانت حمجوزة يف مداخل وخمارج املدينة منذ  (80)ورياضة نينوى 

فرتة فرض حظر التجوال على احملافظة ففتحت هلم القاعات الرياضية التابعة له امام اهلنا 
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ائية السريعة هلم وتوفري كل ما حيتاجونه من مستلزمات الطيبني وكما جرى تقديم الوجبات الغذ

  .واحتياجات ضرورية للعيش حلني التأكد من عدم اصابتهم بالفايروس

رياضي  200يف اليوم احلادي عشر من الشهر الرابع مت توزيع السالت الغذائية ألكثر من  .1

رة الشباب والرياضة وبدعم من املوصل من العيب االندية الرياضية والشبابية واملعتمدة لدى وزا

  .مباشر من وزير الشباب

يف اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع اعلن احلقوقي منهل حممد خلف مدير الشباب  .1

والرياضة عن فتح املنتديات الشبابية واملنشآت التابعة للمديرية امام املشمولني باالمر الوزاري 

لعمل واليت تأتي للتحفيف عن شرحية العاطلني يف خبصوص املنحة املالية اخلاصة بالعاطلني عن ا

ظل حظر التجوال املفروض بسبب فايروس كورونا املستجد ولتقليل الضغط على املواطن املوصلي يف 

  .ظل االوضاع الغري طبيعية اليت متر بها حمافظتنا العزيزة

 
والرياضة قدمت  يف اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع بدعم ورعاية مستشار وزير الشباب .1

مديرية الشباب وجبات غذائية وخدمات بسيطة بالتعاون والتنسيق مع الفرق التطوعية الشبابية يف 

احملافظة اىل االشخاص املتواجدين يف بناية احلجر الصحي يف مديرية االقسام الداخلية للطالب يف 

لسابقة الذكر لتبقى حمافظة ويف جممل الكالم فأن هدف هذه النشاطات ا .اجلانب االمين من املوصل

نينوى بيضاء من مجيع االمراض واالوبئة بتكاتف وموازرة اجلميع من اهالي احملافظة وبوعي 
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املواطن املوصلي واتباع التعليمات واالرشادات الصحية والصادرة من خلية االزمة املركزية ولتطبيق 

 . (خليك بالبيت)الشعار الدارج 

ويف نهاية املقال فال بد من تقديم خالص شكري وامتناني  للصحفي الرياضي السيد عمر حسني           

والسيد بشار عبداحملسن هاشم السبعاوي مسؤول  ،مشس الدين مدير اعالم شباب ورياضة نينوى

شعبة الطب الرياضي على تزويدي بهذه املعلومات القيمة عن مديرية الشباب والرياضة يف 

  ... وفق اهلل اجلميع ملا فيه خري البالد والعباد.ينوىن
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 كورونا والتكافل االجتماعي يف مدينة املوصل أزمة

 

 أ.م هناء جاسم السبعاوي

 جامعة املوصل/مركز دراسات املوصل

 

مل تعد احلروب واخلالفات والصراعات السياسـية واألحـداث الرياضـية والفنيـة هلـا ذكـر يف       

وسائل األعالم اليوم فقد طغى على املشهد اإلعالمي واجلماهريي موضوع واحد بات يشغل العامل بأسره 

هي كورونا اليت استطاعت أن تفرض نفسها على العامل، واليت أصبحت اليوم مـرددة علـى طـرف كـل     

لسان، فبدل اإلحصائيات اليت كانت تتداول معدالت أسـعار البورصـة يف العـامل، بـدأت الـدول اليـوم       

 تتداول إحصائيات عدد اإلصابات بفريوس كورونا كوباء عاملي فتاك تتجلى يف سرعة انتشاره. 

 

بدء انتشار هذا الفريوس يف الصني حيث بلغت نسبة اإلصابات والوفيـات بهـذا الوبـاء نسـب     

مرتفعة جدا ثم تلتها إيران بأرقام خميفة من اإلصابات والوفيات ومن ثم اجتاح هذا الوبـاء املزيـد مـن    
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بالد دول أوربا وأمريكا حيث تصاعدت حاالت اإلصابات والوفيات بشكل يومي مسـتمر إىل أن وصـل الـ   

العربية ومنها العراق، إذ انتشر هذا الوباء يف جّل احملافظات العراقية حيـث وجـدت حـاالت إصـابة     

وحدوث وفيات يف اغلب احملافظات وبنسب متباينة بني االرتفـاع واالخنفـاض، وكـان ملدينـة املوصـل      

معظمنا ملـا نسـمعه مـن    نصيبا من هذا الوباء إال أنها بنسب ضئيلة مما أثار اهللع والقلق واإلحباط لدى 

  .األخبار اليومية عرب قنوات التلفاز حول أضراره

وأمام هذه األزمة سارعت احلكومة العراقية واملتمثلـة خبليـة األزمـة يف حمافظـة نينـوى إىل      

اختاذ إجراءات وقائية احرتازية أسوة بدول العامل امجع، ومنها فرض حظر التجـوال يف املدينـة ممـا    

ه تام للحياة واألعمال اليومية مـن اجـل احلـد مـن انتشـار هـذا الوبـاء وحماولـة يف         أدى إىل إيقاف شب

محاية الناس من هذا اخلطر الذي أصبح يهددهم يف حيـاتهم وحيـاة أحبـتهم وهـذا بالتأكيـد أسـهم يف       

حيث أن أزمة كورونا تسببت يف  ،تعطيل أعمال بعض ممن يعتمدون على الدخل اليومي إلطعام أسرهم

كثري من املواطنني مصدر رزقهـم، ومـع تفشـي الوبـاء واألخبـار السـلبية املتداولـة  يف أوسـاط         فقدان ال

أحاديث الناس وحاالت اهللع والتوتر إال أن لالزمـة جانبـا مضـيئا جتسـد بشـكل واضـح يف جمتمعنـا        

والـيت  املوصلي " فمن قلب األمل يولد األمل " هذه املقولة تنطبق على مـا تشـهده مدينـة املوصـل حاليـا      

جسدها جمموعة من املتطوعني الشباب من خالل تقدميهم املساعدات اإلنسانية للعوائل احملتاجة فهم 

يتسابقون يف فعل اخلريات فيما بينهم غـري خـائفني خبطـر هـذا الوبـاء اللعـني جمسـدين أروع صـور         

مـدينتهم علـى    التفاني واإليثار والتحدي الكبري يف مواجهة أزمة كورونا عـرب تغليـب مصـلحة أبنـاء    

حساب مصلحتهم الشخصية ال بل حتـى علـى صـحتهم وذلـك مـن خـالل انضـمامهم حلمـالت العمـل          

   .التطوعي وتقديم يد العون واملساعدة للعوائل احملتاجة
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فمن املعلوم أن العمل التطـوعي يعـد قيمـة إنسـانية بالدرجـة األوىل إذ يقـدم لكـل فـرد بـدون          

وهو طريق باجتاه حتقيـق مبـدأ التكافـل االجتمـاعي الـذي أكدتـه        التحيز على أساس جنسه أو دينه،

األديان السماوية واألحاديث الشريفة يف احلث على احملبة والتآخي والرتاحـم واملـودة والتعـاون بـني     

البشر، فالقوي فيها يكفل الضعيف والغين يتكفل بالفقري والقادر يعني غري القادر شرط أن حتفظ هلـم  

 كرامة نفوسهم. 
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وعندما نستقرئ تاريخ األديان وحتديدا التاريخ اإلسالمي جنـد أن التكافـل االجتمـاعي بكـل     

صوره وأشكاله يعد السبيل الناجع للمواجهـة واالنتصـار علـى كـل األزمـات والكـوارث ومنهـا أزمـة         

ضـح  كورونا، ويف ظل هذه الظروف العصيبة االستثنائية فقـد كـان ملبـدأ التكافـل االجتمـاعي دوره الوا     

والذي ملسناه يف هـذه األيـام يف مدينـة املوصـل، حيـث شـرعت العديـد مـن منظمـات اجملتمـع املـدني            

واحلمالت املختلفة للقيام بدورها اإلنساني يف مواجهة هذه األزمة الصحية فهم بذلك يرسـخون صـور   

 حماولـة  التالحم والتكافل االجتماعي من خـالل مـد يـد العـون حنـو العوائـل احملتاجـة واملتعففـة يف        

 للتخفيف عن كاهلهم أعباء أزمة كورونا.
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ومن هذه املبادرات قيام خنبة من )متطوعي نينوى( بتقديم العديد من املساعدات االغاثيـة ألبنـاء         

مدينة املوصل حيث يعمل الفريق على إيصال اإلغاثة لباب الدار ملنـع التجمهـر واحلفـاظ علـى سـالمة      

االغاثية متثلت بتقديم املساعدة النقدية لفاقدي الدخل اليـومي ألصـحاب    الناس، لعل من أهم أنشطتها

الـدخول املتوقفـة، السـالت الغذائيـة للعوائـل املتعففـة الـيت ال متلـك أي مـورد مـالي لشـراء الطعـام             

والشراب، توفري الدواء ألصحاب األمراض املزمنة الغري قادرين على الشراء، توزيع مبـالغ ماليـة مـن    

عدد من العوائل املتعففة وخباصة ممن تضرر نتيجة توقف عملهم بسبب أزمة كورونا، دعـم  زكاة على 

املستشفيات والراقدين فيها وجتهيز املستلزمات الغري متوفرة ومواد السالمة الصحية، جتهيز مجيـع  

نزالء مستشفيات املوصل بسالت الطعام وقنـاني امليـاه املعقمـة وسـالت اخلبـز، جتهيـز دائـرة صـحة         

ينوى مبواد الفحص األولـي لفـريوس كورونـا، جتهيـز مخـس مستشـفيات بـاملواد املعقمـة وأكيـاس          ن

النفايات اخلاصة، توزيع وسـائل السـالمة الصـحية مـن معقمـات ومنظفـات وكمامـات وقفـازات علـى          

األهالي، أطالق محلة توعوية وتوزيع مواد الوقاية الشخصية واملعقمات على املدينة القدميـة، جتهيـز   
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 يطرة املوصل جبهاز الفحص املعتمد لغرض تدقيق سائقي شاحنات البضائع.  س

أما مبادرة محلة  )خلوها أمجل( التطوعية يف مدينة املوصل فقـد قـدمت هـي األخـرى العديـد مـن            

( 200األنشطة منذ بداية أزمة كورونا يف الشهر الثالث وأهم تلك النشاطات كانت من خالل توزيـع ) 

اهزة للراقدين يف مستشفى اخلنساء وابن األثري وكذلك للكـادر الطـيب وعمـال اخلدمـة،     وجبة طعام ج

كيلـو مـن اللحـوم للفقـراء      (850جتهيز مستشفى السالم مبواد غذائية )يابسات(، وزعت احلملـة ) 

وســيتم تســليم  N95( كمامــة 100واملــتعففني وذوي الــدخل احملــدود، تســليم مستشــفى الســالم )

ملستشفى الشفاء )احلميات(، قيامها بتسليم ثالثون ألف كف طيب تتوزع علـى   N95( كمامة 100)

( عمال خدمة للسالم ملدة شهر مقابل رواتب رمزيـة  10مستشفى اخلنساء والشفاء والسالم، تشغيل )

( وبالتعـاون مـع )موصـل سـبيس(     Face shieidشهرية، جيري العمـل علـى تصـنيع واقيـات )    

طال احلملة بالدم ألطفال الثالسيميا يف مستشفى ابن األثري، ومن جانـب  لتجهيز املستشفيات، تربع أب

خلوهــا أمجــل( مبــادرة إنســانية أخــرى بغيــة  التخفيــف عــن كاهــل األســر )أخــر فقــد كــان حلملــة 

احملتاجة، فمع إطالق احلكومة العراقية منحة الطوارئ للعوائل املتضررة ومع اإلجراءات االحرتازية 

التجوال فقد قامت احلملة بتشكيل فريـق مـنهم لتقـديم املسـاعدة لتلـك العوائـل       للمدينة وفرضها منع 

املســتحقة ومســاعدتهم بالتســجيل بهــذه املنحــة خصوصــا وأن معظــم ســكنة املنــاطق ال جييــدون ملــئ 

االستمارة وإرساهلا وال يتوفر لديهم أجهزة حديثة وال حتى انرتنيـت، إىل جانـب ذلـك فقـد أطلقـت      

انية أخـرى )تصـفري الـديون( عـن العوائـل املتعففـة وذوي الـدخل احملـدود الـيت          احلملة مبادرة إنس

تقرتض من أصحاب األسواق الشعبية يف جانيب املدينة األمين واأليسر يف حماولة للتخفيف عـن كاهـل   

 املواطنني يف ظل هذه األزمة. 
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ة عـن كاهـل املـواطن    أما عن محالت )منظمة فزعة( فهي األخـرى متواصـلة لتخفيـف أعبـاء احليـا         

املوصلي يف هذا الظرف الصعب واألزمة االقتصادية حيث شرعت أصحاب اليد البيضـاء محلـة إنسـانية    

جديدة عنوانها )سلة اخلريات( واليت تضم مواد غذائية اساسية كالبقوليـات والـرز والسـكر والـدقيق     

عن املعقمات واملنظفات الصـحية   ومعجون الطبخ والشاي وغريها من املستلزمات الغذائية املهمة، فضال

إذ توزع هذه السلة على أهلنا يف جانيب املوصـل األميـن واأليسـر لغـرض مسـاعدة العوائـل احملتاجـة        

وختفيف أعباء الوضع االقتصادي عن كاهلها، كما أطلقت املنظمة محلة أخـرى )خبـزك علينـا( حيـث     

ن املوصـل والثانيـة بأيسـرها علـى العـائالت      تقوم بشراء اخلبز كل يوم وتوزيعه بعجلتني األوىل يف أمي

 احملتاجة واملتعففة معا لضمان تأمني لقمة العيش هلم.
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ومن اجلدير بالذكر فقد كان ملنظمـة فزعـة مبـادرة إنسـانية هـي األوىل مـن نوعهـا يف املوصـل         

يـونهم  تصفري ديونك علينا( تهدف هذه احلملة إىل مساعدة أهلنا يف املوصل مـن خـالل دفـع د   )حبملة 

عند أصحاب حمال املواد الغذائية واخلضروات ممـن علـيهم ديـون لضـمان مسـاعدتهم يف هـذا الظـرف        

الراهن بعد عمل جرد للعوائـل احملتاجـة الـيت تقـع عليهـا ديـون خاصـة بالطعـام والشـراب والقيـام           

 بتسديدها. 

باشـرت منـذ    كما قدم )راديو الغد بالتعاون مع الفـرق التطوعيـة إلغاثـة احملتـاجني( والـيت     

  .( سلة غذائية بدعم من املتربعني واحملسنني من أبناء املدينة3100بدايتها توزيع )

أما مؤسسة )اإلغاثة اإلنسانية( فقد شرعت هي األخرى بتقديم يد العون واملساعدة من خـالل  

ة ذات القيام بتوزيع املساعدات الغذائية الطارئة اسـتجابة الزمـة فـريوس كورونـا للعوائـل احملتاجـ      

 الدخل احملدود يف اجلانب األيسر من أجل مد يد العون هلم يف ظل هذه األزمة.   
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من جانب أخر ميكن اإلشارة أيضا بأن هنالك أوجه وصور أخرى للتكافل االجتماعي بني أبناء 

املدينة، فالظرف االستثنائي الـذي عشـناها جعلنـا أكثـر تكاتفـا وتالمحـا حيـث كـان الزمـة كورونـا           

ا االجيابية يف زيادة تكاتف وتالحم أبناء املدينة إذ زاد إحساسهم وشعورهم بعضهم بـبعض يف  نتائجه

ظل هذه األزمة فظهرت حاالت من التعاون واحملبة  واإليثار بني األقارب واجلريان من خالل السؤال 

 عـن ذلـك   عنهم وتفقد أحواهلم واالطمئنان عليهم بشكل مستمر عرب وسائل التواصل االجتماعي، فضاًل

فقد كانت صور التكافل االجتماعي أيضا الشعور باآلخرين من خالل تقديم املساعدة لكبار السن خاصـة  

الغري القادرين على التسوق مبفردهم أو ممن حيتاجون املساعدة يف تدبري أمور املنزل، فضـال عـن قيـام    

توزيعهـا علـى العوائـل    ( سـلة غذائيـة و  400جمموعة من الشباب جبمع التربعات وشراء أكثر من )

ذات الدخل احملدود، ففي احملن تظهر املعادن الطيبة وهذا ما شـهدته مدينـة املوصـل مـن تعاضـدها      

 وتالمحها املتني وهذا يعكس لنا أهم معايري الصدق والشعور باإلنسانية.  
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قـديم مبـالغ   ومن املعلوم أن التكافل يف املدينة مل يقتصر فقط على توزيع السالت الغذائيـة أو ت  

مادية على العوائل احملتاجة،  بل األمر تعدى ذلك حيـث وجـدنا أن اغلـب املهـن والوظـائف ومنهـا       

األطباء مبختلف االختصاصات يقـدمون االستشـارات الطبيـة للمـواطنني جمانـا عـرب مواقـع التواصـل         

 وتوزيع الكمامـات  االجتماعي، فضاًل عن أن هناك بعضًا من الصيدليات تقوم بتقديم العالج للمحتاجني

على املواطنني جمانا، إىل جانب ذلك هناك بعض اخلياطني قاموا خبياطة )الكمامات( وتوزيعهـا علـى   

املواطنني، وهناك من املواطنني البسطاء من حاول تقديم يد العون للناس من خـالل توزيـع اخلضـروات    

وصل يف حماولة الفتة لتخفيف أعبـاء  على الناس جمانا وهذا ما حدث يف أسواق حي امليثاق يف مدينة امل

إىل جانب ذلـك فقـد كـان ملسـتخدمي مواقـع التواصـل        ،املعيشة عن كاهل املواطنني يف ظل هذه األزمة،

االجتماعي دورهم االجيابي يف زيادة التعاضد االجتماعي بني أبناء املدينـة حيـث سـارع جمـاميع مـن      

عوائـل احملتاجـة مـن قبـل ميسـوري احلـال، فهنـاك        الشباب بإقامة الروابط لغرض تقديم املساعدة لل

العديد من احلاالت احملتاجة يتم عرضها عرب مواقع التواصل االجتماعي ومت بالفعـل تقـديم املسـاعدة    

 هلم. 
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ويف ظل هذه األزمة والظروف املستعصية واإلحساس باملواطنني نتيجـة توقـف أعمـال الـبعض     

بل احلكومة احملليـة واملمثلـة خبليـة األزمـة يف احملافظـة      منهم فقد كانت هناك قرارات صادرة من ق

بإطالق مبادرة ختفيض أجور املولدات الشهرية لكن لألسف على الرغم من املبادرة الطيبة إال أن هنـاك  

 من ضعاف النفوس مل يطبقوا هذا القرار. 

ويف نهاية املطاف ميكننا القول أن هذه األزمة ستمر حتما مثلما مرت املدينـة بأزمـات أخـرى    

كثرية مماثلة على البشرية عرب احلقب التارخيية إال أن الشئ املهم والعربة املنبثقة من هذا الفـريوس  

جسـدها أبنـاء    هو التعايش السلمي، التكافل االجتماعي، احملبة، التآخي هذه القيم اإلنسـانية الـيت  

مدينة املوصل بعيدا عن أشكال األنانية والتميز هذه رسالة مدينتنا إىل العـامل امجـع عـن مـدى تالحـم      
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أبناء مدينة املوصل فقد كان للمدينة شعارها بالتكاتف والتعاضد االجتماعي هو حصننا املنيع للخـروج  

 من هذه األزمة.  

  -أهم املصادر املعتمدة :

 نية للمنظمات املذكورة انفا. املواقع االلكرتو
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 يروس كورونا على حياة اجملتمع املوصلياجوانب من تأثري ف

 د.هدى ياسني يوسف الدباغأ.م.

 جامعة املوصل/مركز دراسات املوصل

 

بصمتُه على كافة نواحي  (covid- 19ترك فايروس كورونا اجلديد أو ما يسمى )

فتعطلت احلياة بأكملها، واقتصاديات عاملية تباطأت، ومدارس وجامعات أغلقت، ودول  ،احلياة

بأكملها شلت، وفايروس كورونا أجرب احلكومات على اختاذ تدابري استثنائية غري مسبوقة من أغالق 

من والفايروس، هو فصيلة كبرية  .وتعليق الصالة يف املساجد ودور العبادة ،والغاء التجمعات ،احلدود

وهو مرض معد يسببُه فايروس جديد مل يكتشف  ،الفايروسات اليت تسبب املرض للحيوان واالنسان

يف البشر من قبل ويسبب الفايروس، مرض اجلهاز التنفسي)مثل االنفلونزا(املصحوب بأعراض السعال 

لعاملية عن واحلمى، كما يسبب االلتهاب الرئوي يف احلاالت األشد وخامة. وقد أعلنت منظمة الصحة ا

وهذِه األزمة الصحية العاملية ستحدد مالمح  ،2020هجمة فايروس كورونا بأنها جائحة عاملية يف 

املستقبل للمجتمع اإلنساني، وهذا النوع من االزمات يسلط الضوء على أفضل ما لدى االنسانية وأسوأ ما 

 لديهم يف نفس الوقت.

 املوصلي، اذ شلت احلياة بأكملها مع صدور يروس كورونا بضاللِه على اجملتمعاوقد القى ف

باستثناء املنشأت الصحية ممثلة باملستشفيات  وذلك ملنع أنتشار الفايروس، قرار حظر التجوال

وبعض الدوائر اخلدمية مثل البلدية، وعلى الرغم من  ،والصيدليات، وحمالت بيع املواد الغذائية

اال أنُه أثر سلبًا على حياة الناس السيما  ،امةأهمية قرار حظر التجوال حفاظا على الصحة الع

والعاملني باألجر اليومي ممن ال ميتلكون مصدرا  ،املتعففني من الفقراء، وأصحاب الدخل احملدود

ثابتًا للرزق كاملوظفني. ويف ظل غياب الدور والدعم احلكومي والذي كان من املفرتض أن يواجه هذِه 

لة واملناسبة ملساعدة مثل هؤالء الناس، على توفري قوتهم االزمة بإختاذ األجراءات الكفي

وذلك من خالل دور أبناء  ،واحتياجاتهم الضرورية، جند الصورة االجيابية واملميزة للمجتمع املوصلي

فنجد بعض املنظمات واجلمعيات اخلريية األهلية قامت  ،املوصل يف تقديم املساعدة ملثل هذِه العوائل



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (49) 
 

وتقديم التجهيزات اخلاصة بالتطهري واالسعافات  ،جتماعية واإلنسانية والطبيةبتقديم اخلدمات اال

االولية، واملشاركة يف مجع التربعات املادية والعينية، واالشراف على أقامة الدورات التدريبية 

للمتطوعني عرب البوابات االلكرتونية، كما شاركت منظمات اجملتمع املدني يف توعية املواطنني 

الفايروس ووسائل مواجهتِه وطرق الوقاية منُه ومحايتهم من خطرِه، ومن ذلك على سبيل  مبخاطر

املثال، ما قامت بِه رابطة الغد لرعاية املرآة والطفل بالشراكة مع منظمة اليونسيف العاملية وذلك 

فايروس بتوزيع املواد الغذائية واملعقمات على بعض االحياء السكنية، وكذلك توعية الناس مبخاطر 

كورونا، وكذلك جمموعة االيادي اخلرية اليت قدمت املساعدة للمحتاجني، كما قامت بعض احلمالت 

وذلك بتصفري الديون عن  ،خلوها أمجل التطوعية ،التطوعية بأطالق املبادرات منها ما قامت به محلة

يف جانيب املدينة  العوائل املتعففة وذوي الدخل احملدود اليت تقرتض من أصحاب األسواق الشعبية

االمين وااليسر، وكذلك قيامها بتوزيع السالت الصحية على الكوادر الطبية يف مستشفى الشفاء وضمت 

حمتويات السلة الكفوف والكمامات واملعقمات وغريها. كذلك شاركت بعض الدوائر احلكومية مثل 

جني وذلك من خالل عمل السالت دائرة العمل والضمان االجتماعي يف نينوى، بتقديم املساعدة للمحتا

 الغذائية وتوزيعها على احملتاجني يف اجلانب االمين من املدينة.

ويف ظل أزمة كورونا ايضًا الحظنا صورًا أخرى من التكافل االجتماعي بني األسر من خالل  

مشاركة بعض العوائل املوصلية امليسورة يف تقديم املساعدة لألسر املتعففة سواء أكانت مساعدات مالية 

كذلك قيام وعمل السالت الغذائية وتوزيعها على الفقراء واألحياء السكنية الفقرية،  ،أم عينية

أصحاب بعض احملالت الغذائية)السوبر ماركت(بعمل سالت غذائية وتوزيعها على العوائل الفقرية، 

وإمنا كان للمساجد واجلوامع دور يف هذِه  ،ومل تقتصر صور التكافل االجتماعي على األسر املوصلية فقط

اال انها مارست دورها الديين األزمة، فعلى الرغم من قرار خلية االزمة باغالق املساجد واجلوامع، 

والتوعوي واالنساني، فحث أئمة املساجد الناس على ضرورة البقاء يف منازهلم، ومراعاة النظافة 

العامة والتعقيم، كذلك توجه أئمة املساجد واجلوامع بالدعاء اىل اهلل سبحانُه وتعاىل بأن يرفع هذا 

كما قام بعض أئمة املساجد بدعوة الناس من املتمكنني البالء والوباء عن الناس يف مجيع أحناء العامل. 

ماديًا وعرب مكربات الصوت اىل التربع وعمل السالت الغذائية وتسليمها اىل اجلامع لغرض توزيعها 

على الفقراء واحملتاجني ومنها جامع الشهيد مازن يف حي البعث. وما ذكرناُه أنفًا ميثل جوانب 
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مع املوصلي يف ظل أزمة كورونا، اال أن هذا ال يعين وجود جوانب إجيابية وإنسانية لواقع اجملت

سلبية فيِه ممثلة بالبعض ممن ال ميتلكون حسًا أنسانيًا وشعورًا باملسؤولية جتاه أبناء جمتمعهم يف ظل 

هذِه الظروف الصعبة اليت مير بها اجملتمع املوصلي واالنسانية مجعاء، مثل رفع أسعار املواد 

فضاًل   ،يام بعض الصيادلة برفع أسعار االدوية وبعض التجهيزات الطبية ومواد التعقيموق ،الغذائية

 عن عدم تساهل البعض من أصحاب األمالك و االجيارات مع املؤجرين يف ظل هذِه الظروف الصعبة.
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 اجلائحة الكورونية دعوة إلستحضار الروح املوصلية

 امحد ميسر السنجري م.د.

 املكتبة املركزية / جامعة املوصل

 

تعرضت املوصل خالل تارخيها املوغل يف القدم واالصالة اىل العديد من التحديات سواء أكانت      

حتديات عسكرية او إقتصادية أو حتدي كوارث وأوبئة طبيعية وقد سجل التاريخ إلهل املوصل 

التحديات الكربى اليت تعرضوا هلا أستجابات رائعة كانت مثار إعجاب القاصي والداني ازاء 

جمسدين بذلك خري جتسيد معطيات نظرية التحدي واإلستجابة للمؤرخ العاملي املعروف أرنولد 

 توينيب. 

كانت إستجابة املوصليني كما تصفها كتب التاريخ واألدب والشعر والرحالت أقرب اىل امللحمة       

تجابتهم اإلستثنائية للتحديات اليت تواجه منها اىل أي صيغة أخرى ممكن أن توصف بها إس

 .مدينتهم

لقد ترك تكرار مشهد التحديات واإلستجابات يف التاريخ املوصلي أثره الكبري يف بناء الشخصية       

املوصلية اجلمعية واليت أصبحت تتسم باجلدية وأخذ احليطة واحلذر املطلوبني ملواجهة تقلبات 

أن  ي طارئ ممكنإلستعداد إلالعائلة املوصلية مضرب املثل يف اليقظة واالزمان وأصبح الفرد املوصلي و

فالعائلة املوصلية عرفت يف مصادر الرتاث بشدة حرصها يف أواخر يواجهونه يف رحلتهم احلياتية، 

املتمثلة بإعداد مؤون تكفي  (موني)الصيف وبداية اخلريف على إعداد مايعرف يف املوصل ب ال 

العائلة يف السنة القادمة حتسبا إلي طارئ قد حيدث يف إشارة واضحة اىل إستعداد نفسي و إجتماعي 

 وإقتصادي ملواجهة األزمات والتغلب عليها. 

فضال عن غرس العائلة املوصلية يف عقول وقلوب أبنائها على الدوام ملبادئ التكافل االجتماعي       

دها يف توحيد وتقوية صفوف اجملتمع بوصفه العائلة الكربى للفرد املوصلي وطوق النجاة األكرب وفوائ

 له يف حال تعرضت مدينته ألي أزمة أو حتد.
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مما أسهم يف تشبع شخصيته بهذه املبادئ االجتماعية اإلجيابية بعيدا عن النزعات الفردية      

اآلنية الضيقة واليت تؤدي اىل إضعاف موقف اجملتمع واملادية الضيقة اليت التفكر سوى مبصاحلها 

واليوم وجائحة كورونا تضرب العامل من أقصاه اىل أقصاه يف حتدي عاملي  .ككل يف مواجهته للتحديات

قل نظريه جند أنفسنا كأفراد وعوائل وجمتمع يف مدينة املوصل أحوج مانكون اىل إستحضار تلك الروح 

ها وجديتها وتكافلها لنتمكن سوية من التخفيف من أثارها متهيدا املوصلية اليت عرفت بإنضباط

 للتغلب عليها وإضافة ملحمة جديدة اىل سجل املالحم املوصلية اخلالدة. 

 حفظ اهلل املوصل وأهلها والبشرية مجعاء من كافة اجلوائح واالوبئة واالزمات 

 وفرجها عليهم مبنه ورمحته

 انه ارحم الرامحني.

 

 

 

 

 

 

. 
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 ازمة كروناو الشخصية املوصلية 

 أ.م. د. مها سعيد محيد

 جامعة املوصل/مركز دراسات املوصل

 

 ،هااين سلوك املدن يف التعامل معبوقد ت ،اجتاحت العامل يف الشهور املاضية القليلة جائحة كورونا     

فنجد ان هناك مدن مل يلتزم سكانها بتعليمات احلجر الصحي مما صعب عملية السيطرة على هذا 

 بإرشاداتيف الوقت الذي كان هناك مدن اخرى التزم سكانها  ،الوباء  وزاد من عدد الوفيات فيها

 ونصائح القائمني عليها.

د كان سكان مدينة املوصل وقراها وهذا السلوك البشري هو انعكاس لطبيعة جمتمعات تلك املدن وق    

من اجملتمعات اليت التزمت نسبيًا بتعليمات واوامر احلكومة احمللية فيها من خالل عدم اخلروج 

ناهيك عن  ،هم اسباب عدم انتشار الوباء يف املدينة واطرافهاأوهذا كان من  ،واالبتعاد عن التجمعات

 عدم اصابة اهلها بهذا الوباء.العناية االهلية اليت كانت يف مقدمة االسباب ب

ان املتابع للشخصية املوصلية بغض النظر عن هذه االزمة وتفاصيلها جيد انها شخصية ملتزمة    

ومن  ،اليت ختص السلم احمللي والصحة اجملتمعية ضوعاتوامر السلطة، السيما يف املووتستجيب أل

صل، فضاًل عن عمل الكثري منهم بالوظائف أهم عوامل هذا االلتزام هو احلرص املعروف لدى سكان املو

الفئات االخرى كذلك  جند و ،احلكومية، وهذا جيعل الشخصية املوصلية متعاونة وملتزمة بالقوانني

 احملافظة على االسرة وسالمتها.ومن اجملتمع املوصلي كان التزامها 

شخصية )بيتوتية(، وان  ن شخصية رب االسرة املوصلي يف غالب االحيانإفضاًل عن ما سبق ف       

 ،ر ماأمما يف العمل الوظيفي او التجاري او اجناز إتواجدها خارج البيت يف االيام االعتيادية يكون 

ولعل منها االسر املوصلية اليت  ،االنسجام االسري هو موروث االسر الشرقية بشكل عام إنوبالتالي ف

قد يتميز بهذه اخلصوصية اكثر من غريها من اجملتمعات االخرى، وميكن القول ان مناخ املوصل 

وجغرافيتها كان يف مقدمة االسباب اليت جعلت من الشخصية املوصلية بهذا االجتاه، السيما اذا علمنا 

 العيش بدونمتطلبات سكانها القيام بتجهيز  ان الشتاء القاسي ملدينة املوصل واطرافها حتم على
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لذا عرف اهل املوصل قدميًا وحتى اليوم بعمل ما يسمى)املونة( وهي  ،خروج من البيتاحلاجة لل

عملية  جتهيز املواد الغذائية اليت ميكن خزنها  يف موسم اخلريف وذلك حتضريًا ملوسم الشتاء القاسي 

ًا الثلوج والربد القارص، الذي يعجز الفرد املوصلي عن احلركة الغزيرة، واحيان باألمطاروالذي يتسم 

ن العوامل اجلغرافية واملناخية كانت وراء تكيف إوالسعي لتحصيل الرزق والتسوق وبالتالي ف

الشخصية املوصلية مع االزمات واالستثناءات، لذا التزم اهل املوصل بتعليمات خلية االزمة كان نسبيًا 

 انتشار هذا الوباء. وحال دون ،حمل قبول

هذه اجلائحة يف املوصل هو ان هذه املدينة يت حالت دون انتشار لمن العوامل اجلغرافية اكما أن       

تقع يف وسط معزول نسبيًا، اذ ال يوجد مطار فيها بعد ان دمر بسبب احلرب االخرية، كذلك عدم 

كل ذلك ادى اىل السيطرة على الوباء ممرات نهرية فيها وسائل نقل  ،وقوع املدينة على منفذ حبري

يف حني ال ميكن ان نتجاهل دور اطباء املوصل ومثقفيها يف ترسيخ  ،وسهل من عملية احتواء اجلائحة

الوعي لدى الناس، وتوظيفهم لوسائل التواصل االجتماعي االلكرتوني والذي اسهم بشكل كبري  يف 

 صائح مثقفو املدينة.احلد من انتشار الوباء بفضل توجيهات االطباء ون

يبقى القول ان هناك تفاوت يف طبيعة اجملتمعات مبا خيص النظافة الشخصية، ومعروف ان      

الكثري من اجملتمعات الشرقية تهتم بالنظافة الشخصية بسبب وفرة املياه وااللتزام الديين، وبالتالي 

النظافة الشخصية اليت هي بدورها فإن سكان املوصل واطرافها جزء من تلك اجملتمعات اليت تلتزم ب

 من أهم العوامل اليت حتول دون انتشار  هذا الوباء.

واخريًا فإذا كان عدم انتشار وباء كورونا يف املوصل بسبب عزلتها وغياب مطارها وحمطة قطارها      

ياقوت  فهذا يتجسد  فيه القول )رب ضارة نافعة(، لكن ما هو حمزن حقًا ان املوصل مل تعد كما قال

وسعة رقعة فهي  ،احلموي عنها بانها " احد قواعد بالد االسالم قليلة النظري كربًا وعظمًا وكثرة خلق

حمط رحال الركبان، ومنها يقصد اىل مجيع البلدان، فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد اىل 

نها باب الشرق، ودمشق ألنها نيسابور أل ،اذربيجان، وكثريًا ما مسعت ان بالد الدنيا العظام ثالث

 باب الغرب واملوصل الن القاصد اىل اجلهتني قل ما ال مير بها..."   
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 ألمراض واألوبئة يف املوصل يف الربع األول من القرن العشرينا

 باحث/عامر سامل حسانياألستاذ 

وتفاقمت هذه احلالة عانت مدينة املوصل عرب تارخيها الطويل من االمراض واالوبئة الفتاكة     

 .لتدهور واقع املدينة الصحي وخاصة يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

كانت هذه االوبئة اليت جتتاح املدينة أشد خطرا وفتكا يف اجملتمع املوصلي من احلروب لضعف     

الصحي فكانت العوائل الوقاية واخلدمات الصحية وإنعدام اللقاحات وقلة الكادر الطيب وغياب الوعي 

 .املوصلية تستسلم لقدرها احملتوم

يف هامش وجد على صفحات خمطوطة  ،و كانت تزداد املعاناة حني يرتافق الوباء مع اجملاعة    

 نقرأ : (قرقوش)سريانية من قرية بغديدا 

ر حبة وعلى أثر اجملاعة اهلائلة إنتشر وباء فتاك فكانت تظهر يف جسم املصاب حبة سوداء بقد }

 .{. .م 1828متوز سنة  3إبتدأ الوباء شهر شباط وانتهى يف  .العدس ثم ميوت املصاب ال حمالة

 229بغديدا يف نصوص سريانية وكرشونية وعربية للدكتور بهنام سوني ص 

عانى اجلانب الصحي يف املوصل مع مطلع القرن العشرين من اإلهمال شبه التام من قبل السلطات      

 ،فكانت املستشفيات يف حالة من البؤس الشديد وشبه عاجزة عن تقديم اخلدمات املطلوبة العثمانية

وأذكر ان والدي حدثين ان جدي عندما سيق فيما ُيسمى بالسفر برلك صادف ان شاهد اثنني من اوالد 

هما عمه يرقدان يف إحدى املستشفيات بعد إصابتهما يف املعارك فجلس جبانبهما يزيل ما كان عالقا ب

 .من قمل

ومما كان يساعد على إنتشار االوبئة غياب النظافة عن املدينة فقد كانت املوصل يف القرن التاسع      

عشر ومطلع القرن العشرين تعاني إنتشار األوساخ والروائح الكريهة يف أسواقها وطرقها وساهم يف 

الناس باألوهام واخلرافات فعلى  إنتشار األمراض واألوبئة كذلك إنتشار اجلهل واألمية وتعلق أغلب

سبيل املثال أن الناس يف ذلك الزمان كانوا ينظرون إىل القمل على أنه من خملوقات اهلل فال جيوز قتله 

ويذكر الدكتور املرحوم حازم البكري أن مرضى اجلذام كانوا منتشرين بني الناس يف األسواق والطرقات 

 .أن الرسول قد أمر من الفرار من اجملذوموتتعامل معهم الناس بصورة طبيعية رغم 
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 ،كذلك ساعد على إنتشار األوبئة كثرة القادمني إىل املوصل دون وجود كشف طيب أو حجر صحي

وكذلك عدم وجود اإلسالة مما جعل الناس ال تهتم كثريا بنظافة أجسادها وقد ذكر املرحوم البكري 

ر الشديد الذي كان غالب على خمتلف طبقات ُيضاف إىل ذلك كله الفق ،صورا لبعض هذه احلاالت

 .اجملتمع

وخري من صور احلالة الصحية يف املوصل يف أواخر العهد العثماني الدكتور حنا أفندي خياط يف      

 خطبته اليت ألقاها يف املستشفى امللكي حيث جاء فيها :

التيفوئيدية وغريها ال تفارق كانت االمراض السارية واألنتانية كاهليضة واجلدري والتيفو واحلمى  }

بلغ عدد الوفيات يف املستشفيات  }ثم يضيف  {املدن والقرى واملنازل سنة واحدة بل شهرا واحدا 

 10 - 129م / جريدة املوصل ع  {العثمانية يف العام املنصرم ما يتجاوز اخلمسة عشر ألف ميتا 

 1919تشرين األول 

أ اإلهتمام بتحسني الواقع الصحي فأعطى بعض النتائج الطيبة ومع اإلحتالل اإلنكليزي للموصل بد    

يف تقرير عن إمجالي األحوال الصحية يف  .ولكن بقيت األمراض واألوبئة ولكنها خفت عن السابق

قدمه الدكتور حييى أفندي مدير  1919إىل نهاية شهر سبتمر  (الربيطاني)املوصل منذ اإلحتالل 

 الصحية يف الوالية :

ألمراض تفتك بالسكان فتكا ذريعا فلم يقع خالل السنة مرض سار وال عادي يذكر فتناقصت كانت ا }

 .1919تشرين ثاني  5 – 140ع  –ج املوصل  .{باملئة  50الوفيات إىل أقل من 

 األمراض السارية :

 منشورا حيمل يف أحد فقراته عنوان القانون السادس جاء فيه : (منشن)أصدر الكابنت اإلنكليزي 

 أما تعبري األمراض السارية فهو كما يلي : }

محة النخاع الشوكي  -4 .اخلريون -3 (.الوجع احلار)فوئيد يالت -2 (.الزوعة)الكولريا  -1

 -8 .الوباء -7 .اخلّناق والتدّرن والسل الرئوي -6 .التيفوس -5 (.احلمى اخلبيثة)والدماغ 

كانون األول  – 150ج املوصل ع  .{احلمى الراجعة  – 10 .احلمى احلمراء -9 .احلصبة

1919. 
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ويالحظ من هذا املنشور أن األمراض املذكورة مجيعها فتاكة مع كثرة عددها فرحم اهلل أجدادنا كيف 

 .إجتمعت عليهم األمراض الفتاكة مع ضعف احلال

ن وأدرج فيما يأتي مناذج من بعض اإلحصائيات لبعض األمراض اليت كانت منتشرة يف الربع األول م

 القرن العشرين وتصوري أنها تنشر ألول مرة :

 اجلدري : -أ

ويبدو أن اعراض هذا املرض كانت .من األمراض اخلطرية اليت كان له دور كبري يف الفتك بأهل املينة

  .{حسبناها َحْسيب طلعت جدغي  }مشابهة ألعراض احلصبة لذلك قال اهلنا قدميا : 

 : 1922صحة لواء املوصل لسنة يف تقرير الدكتور باترسن رئيس  -1

( وفاة 275( للسنة املاضية بزيادة )1665وفاة مقابل ) (1940)بلغت وفيات هذه السنة  }

طفال دون سن  (1226)وسبب ذلك إنتشار مرض اجلدري وكانت معظم الوفيات يف األطفال فقد تويف 

وعزا هذه الزيادة يف الوفيات  {شخصا  (1940)اخلامسة وما دون باعتبار جمموع عدد املوتى قد بلغ 

أن األصول اجلديدة يف إجراء التنظيفات هلذه السنة قد أتت بنتائج غري مرضية وقد ظلت مهملة  }إىل 

 .1922آذار  – 643و  642ج املوصل العددين  .{مجيع النصائح اليت ُأعطيت بهذا الشأن 

ن لعموم األهالي أن تلقيح اجلدري جمانا كل يوم نعل }خلطورة هذا الوباء مت نشر اإلعالن األتي :  -2

الساعة التاسعة إىل الثانية عشرة زوالية يف مراكز الصحية : باب الطوب ونيب جرجيس وباب الشط 

التوقيع  {ننصح األهالي أن يسرعوا يف جلب أوالدهم قبل أن ينتشر املرض  .وباب البيض وباب لكش

 .1922اني كانون الث 6 – 471حييى ج املوصل عدد 

شخصا ضد  221أنه مت تلقيح  1922 1ك  8ورد يف التقرير الصحي االسبوعي الصادر يوم  -3

 .اجلدري

عن ظهور  1928تشرين الثاني  4الصادر يف  1530نشرت جريدة املوصل يف عددها املرقم  -4

 .مخس إصابات مبرض اجلدري املعدي ودعت الناس إىل التطعيم

 : (الزوعة)الكولريا  -ب

نقال عن والدها : أنهم كانوا يرون الرجل ميشي وفجأة يبدأ  1939حدثتين والدتي وهي من مواليد 

 .يتقيء ثم يسقط ميتا ومن هنا مسوه بالزوعة
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 احلمى التيفوئيدية : -ج

وشخصني عام 1918أشخاص عام  3ذكر التقرير الصادر عن أعمال املستشفى امللكي عن إصابة 

 .1920شرين األول ت – 285ج املوصل ع  .1919

 التيفوس : -د

 اآلتي : 1920جاء يف التقرير السنوي لألعمال الطبية والصحية يف املوصل لسنة 

ج املوصل  {شخص  1252جرى تطعيم  .مل حتدث أوبئة بالوالية حدثت بضع إصابات بالتيفوس }

 .1921كانون الثاني  – 322ع  –

 : (األخت)بثرة العراق  ،مشنيوز -هـ 

ومل  (10)وحتسنت حالة  (60)مريضا شفي  (87)تور حنا خياط أنه أجرى إختبارا على ذكر الدك

ج املوصل ع  .يتحسن الباقون لعدم إلتزامهم بالعالج علما أن األصابة متنوعة بني الشفة واجلبهة واليد

 .1921حزيران  17 – 386

 احلصبة : -و

كفي أن ننظر إىل األرقام الواردة أدناه وهي من األمراض واألوبئة اخلطرية اليت فتكت بأهل املوصل وي

 : 1924جاء يف اجلداول االسبوعية لألمراض السارية الصادرة عام  .لتواريخ متقاربة

 14 – 7  ،وفاة 20إصابة و 40حزيرا ن :  28 – 21 ،إصابات 7مايس :  31 – 24 }

 .أعداد خمتلفة من ج املوصل {وفاة  47إصابة و 48متوز :  19 ،وفات 15إصابة و  27متوز : 

 السل والتدرن الرئوي : -ز

أرى أن لرطوبة البيوت القدمية وعمل كثري من الناس يف سراديب مظلمة رطبة ومتعفنة والعمل يف 

 .أكوار اجلص وما تبعثة من غبار وغازات سامة سبب يف إنتشار هذين املرضني اخلطريين

 .4اإلصابات  1924مايس  31و  24يف اجلدول اإلسبوعي املؤرخ  السل : -1

 .2والوفيات  6اإلصابات  1924متوز  14و  7السل : يف اجلدول اإلسبوعي املؤرخ  -2

 .وفيات 3و 4اإلصابات  1924/  4/  17السل : يف اجلدول اإلسبوعي املؤرخ  -3

 1919و 1918اإلصابات بني سنيت التدرن الرئوي : يف تقرير املستشفى امللكي بلغ عدد  -4

 .إصابة (30)
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 .3والوفيات  6اإلصابات  1924متوز  21التدرن الرئوي : يف اجلدول اإلسبوعي املؤرخ  -5

 املالريا : –ح 

 وقفت على هذا اخلرب الذي يدل على أثر املالريا : .مرض معدي وخطري وفتاك

األنفلونزا واملالريا سيما لوصوله نعي أخته إنتحر يف سيارته الكابنت روجرسن لتأمله من مرض  }

 .1924شباط  26 – 776ج املوصل ع  .{الوحيدة 

تشرين الثاني سنة  10الصادر يف  731ومن طريف األخبار ما نشرته اجلريدة نفسها يف العدد 

1923 : 

ا منهم أن يف جرائد سوريا سكان ناحية اهلومل يف بعلبك إبتاعوا حلم مجل كان مشرفا على املوت ظّن }

الذين أكلوا اللحم نيئا فماتوا من فورهم  51بلغ عدد املتسّممني  .حلوم اجلمل تشفي من مّحى املالريا

 .{أما الذين أكلوه مشويا فلم ميت منهم أحد  ،والذين أكلوه مسلوقا مل يتضرروا كثريا ،أو بعد قليل

ع قلة منها صادرة من بغداد  ملحق : جمموعة من خالصات تقارير صحية صادرة من صحة املوصل م

اخرتت من كل تقرير ما خيص االوبئة وُيالحظ أن مرض اجلدري هو املرض األكثر فتكا من باقي 

 .األمراض يف تلك الفرتة وقد استخرجتها من أعداد متفرقة من جريدة املوصل الصادرة يف العشرينات

 1922خالصة تقرير اشغال الصحة خالل تشرين الثاني سنة  -1

 .162اجملموع  75إناث :  ،87االمراض السارية : ذكور : 

 .156اجملموع  81إناث :  ،85الوفيات باملرض اجلدري : ذكور 

 : 1922كانون األول سنة  1خالصة تقرير أشغال الصحة االسبوعي  -2

 263تلقيح اجلدري  ،33اجملموع  14إناث :  ،19ذكور :  (اجلدري)األمراض السارية 

 .شخصا

 1922كانون االول سنة  8ة التقرير الصحي االسبوعي اجلمعة يف خالص-3

 .شخصا 221التلقيح اجلدري  .36اجملموع  20إناث :  ،16إصابات اجلدري : ذكور 

 : 1922كانون األول سنة  15اجلمعة يف  .خالصة التقرير االسبوعي ألشغال صحية املوصل-4

 .شخصا 208تلقيحات اجلدري :  ،شخصا 16الوفيات باجلدري :  ،19إصابات اجلدري : 

 : 1922كانون االول سنة  22اجلمعة  .خالصة تقرير أشغال صحة املوصل االسبوعي -5
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 .شخصا 233تلقيحات اجلدري :  .إصابات اجلدري ستة أشخاص وقد تويف مخسة منهم

 : 1922كانون األول سنة  22اجلمعة  .خالصة تقرير أشغال صحية املوصل االسبوعي -6

 .شخصا 233تلقيحات اجلدري :  .إصابات اجلدري : ستة أشخاص وقد تويف مخسة منهم

 : 1922كانون األول سنة  29اجلمعة يف  .خالصة تقرير أشغال الصحة االسبوعي -7

 .شخصا 241تلقيح اجلدري :  .وقد تويف مجيعهم 3إناث :  ،6إصابات اجلدري : ذكور : 

 : 1922كانون االول سنة  .يخالصة تقرير أشغال الصحية الشهر -8

 .شخصا 953تلقيحات اجلدري :  ،شخصا 65الوفيات منهم  ،شخصا 72إصابات اجلدري : 

 : 1923كانون االول سنة  31يوم االحد يف  .خالصة تقرير أشغال الصحية السنوي -9

 األمراض السارية :

 .شخصا 14073تلقيحات اجلدري :  .488اجملموع  250إناث :  ،238ذكور : 

 : 1923سنة  2ك  12ملخص تقرير الصحة االسبوعي يف  -10

 .2تلقيح اجلدري : 

 : 1923ملخص التقرير الشهري الصحي عن شهر تشرين الثاني  -11

 األمراض السارية :

 .باجلدري وبالسل والتيفوئيد والزحري 30بلغ عدد االمراض السارية يف هذا الشهر 

مبرض اجلدري و  (166)منها  (182) 1922وكانت االمراض السارية يف شهر تشرين الثاني 

 .بداء السل (14)باحلمى القرمزية و  (2)

 : 1923التقرير السنوي خلالصة االشغال الصحية لسنة  -12

 .3305تطعيم اجلدري :  ،184انثى اجملموع  83و  ،ذكرا 111االمراض السارية : 

 : 1924األشغال الصحية يف املوصل تقرير شهر نيسان سنة خالصة  -13

 .شخصا 358التطعيم اجلدري :  ،16إناث اجملموع  7ذكور و  9األمراض السارية : 

 :1924 – 3/5و  4 /26اجلدول االسبوعي لألمراض السارية يف  .االمور الصحية العراقية-14

 .4الوفيات  ،4املوصل / السل الرئوي : اإلصابات : 
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 - 5/  12و  5/  10اجلدول االسبوعي لألمراض السارية  يف  .األمور الصحية العراقية -15

1924 : 

 .1الوفاة :  ،1املوصل / السل : اإلصابات : 

 : 1924 19و  17اجلدول االسبوعي لألمراض السارية  يف  .األمور الصحية العراقية - 16

 .3الوفيات :  ،5السل الرئوي : اإلصابات :  .2الوفيات  ،2املوصل / التيفوئيدية : اإلصابات : 

 : 1924اجلدول االسبوعي لألمراض السارية  يف كانون الثاني  .األمور الصحية العراقية -16

 .4الوفيات :  ،4املوصل / السل الرئوي : الغصابات : 

إىل وهو مقدم من طبيب بلدية املوصل  1924التقرير الصحي السنوي ملدينة املوصل سنة  -17

 املتصرف جاء فيه :

أنثى يقابلها  757ذكرا و  943والدة منها  1700حنو  1924بلغ عدد الوالدات يف سنة  }

 .1923والدة لسنة  2239

أنثى يقابلها  970ذكرا و  1168وفاة منهم  2038حنو  1924بلغ جمموع الوفيات يف سنة 

 .1923وفاة لسنة  1236

الوفيات عن الوالدات لوقوع مرض احلصبة يف أشهر أيار ومتوز  وجاء يف التقرير : يتأتى سبب إزدياد

فقد إرتفعت وفيات األطفال يف غضون تلك األشهر إرتفاعا هائال لإلختالطات  .1924وآب لسنة 

جريدة املوصل  .{العظيمة اليت جرفت األوالد وذلك بنتيجة جهل األمهات ملعاجلة هذا املرض البسيط 

 .1925متوز  6/  999ع  /
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Coronavirus and its repercussions on Mosul 

By A. B., Ismail 

Mosul Studies Center/University of Mosul 

Coronavirus disease which  is also largely known as (COVID-19) is 

an infectious and highly dangerous disease caused by a newly 

discovered coronavirus, and most people infected with this virus might 

experience mild to moderate respiratory disorders and some of them might 

recover without requiring special treatment.  Older people and those 

suffering from medical problems like cardiovascular disease, diabetes, 

chronic respiratory disease, and cancer are more likely liable to death. The 

best way to prevent or slow down its transmission is to disseminate well-

clarified information about the virus, the disease it causes and how it 

spreads. In fact, the virus spreads primarily through droplets of saliva or 

discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. 

Unfortunately, at this time, there are no specific vaccines or treatments for 

Coronavirus diseases. However, there are many ongoing clinical trials 

evaluating potential treatments in some advanced countries. 

Until quite recently, there was no information for certain about from 

where this virus comes up. Is it really transmitted to man from some wild 

animals such as bats and snakes which are sold at a wet market in the city, 

or it is a human-made virus and was manufactured in laboratories as a sort 

of weapons of biological warfare? However, probably the first individual 

who contracted this virus was a 55-year-old man from Wuhan, the capital 

of Hubei province in China on November 17, 2019. One month later, 

doctors officially began registering cases in Wuhan and authorities there 

suspected the virus stemmed from something sold at a wet market (seafood 

market) in the city, although some infected people had no connection to the 

market. 

Now, doctors and scientists are trying to trace the virus back to 

know, in precisely, where this virus comes from and to find medications or 

vaccines for patients who contracted the virus, and so they may be able to 

identify which animal transmitted the virus into man. 
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Suddenly and unexpectedly the coronavirus turned into a pandemic 

disease on March 11, 2020, and this fact has thrown the entire world into a 

great state of alarm. On these considerations, some states have pursued wait 

and see policy, while other ones have lost no time in taking precautionary 

measures against this disease such as temporarily closing the border to non-

essential travel with the bordering or limitrophe States, and their population 

has become under Lockdown measure by staying home. At the health level, 

the medical authorities called for social distancing (physical distancing) 

and self-isolating. They also equipped stationary and mobile hospitals, 

dispensaries and quarantine facilities with the necessary equipment such as 

beds, medications, surgical masks and gloves, ventilators, oxygen and 

tubes, in addition to enough medical staff, especially senior doctors and 

skilled medical staff.   

 When Iraq reported its first confirmed cases of coronavirus 

infections on 22 February 2020 in Najaf, the provincial government in 

Mosul has taken the initiative in announcing a daily curfew from 7 p.m. to 

6 a.m., and the whole Nineveh placed on Lockdown notably the 

educational and religious facilities. The government also has made 

decisions to close Ninawah's borders with the adjacent provinces on March 

8,2020 and placed severe restrictions on domestic traffic the inhabitants 

and the government's servants, aside from medical service staff, bakery-

owners, greengrocers, foodstuff-sellers, suppliers refined petroleum 

products, journalists, electricians and operators of residential electric 

generators, in addition to members of the army, the police, and the civil 

defense force and so on. 

Regarding the sanitary conditions, there were intense campaigns and 

activities to make the inhabitants more aware of the dangers of the virus 

and recommendations were issued via al-Mosuliya TV or social media to 

the inhabitants as follows: 

1- To use face masks, medical gloves outside homes and to wash their 

hands after coming back home at least 15 to 20 seconds with alcohol, 

if available, or using washing powder. 
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2- Individuals should cover their nose and mouth with a disposable 

tissue or flexed elbow when they cough or sneeze. 

 

 There were also regular campaigns to disinfect public facilities and 

shops by using some locally available sterile solutions and the army forces 

have begun to arrest and fine some individuals that broke the Lockdown 

order. 

The provincial government in Mosul has prolonged the curfew from 

March 8 to March 17, and from March 17, and from March 17, to March 

22, and from March 22 to March 28, and from March 28, to April 11, to 

control spreading of the virus. 

Unfortunately, on March 22, 2020 the public health officials in Mosul 

have registered the first confirmed case of the coronavirus in Ninawah. 

The infected person was Muhannad al-A'nnzi, a government servant 

working for (Iraqi Media Network) as a cameraman, and he has been to 

Saudi Arabia to perform the Umrah pilgrimage. When he went back to 

Iraq he has been to Baghdad, and then returned to his household in Mosul. 

Shortly after, he felt intense cold, and giddy, although he alleged that he 

was rearing his gloves and face mask. On March 23, al-A'nnzi's family (4 

members) has tested to see if they were infected with the virus and the test 

samples have sent to Baghdad. Soon after, the test findings showed that the 

family had contracted the virus, and therefore, the whole family were 

placed under medical quarantine for (14) days. 

The Turkish Consul General in Mosul Mehmet Küçüksakallı has announced 

to mass media that his country has supplied the Ninawah Health Director in 

the city of Mosul, Doctor Falah Hassani, with medical aid packages on 

March 31, 2020 to support the fight against coronavirus. The packages 

consisted of face masks, medical masks, detergents, sterile materials. 

On April 4, more than (2000) members of the Iraqi army and the police 

came to Ninawah to practice their duties there, and because they came from 

provinces and area which might be infected with the virus, this has risen 

apprehensions of the local government, and some parliament members of 
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Ninawa origin have appealed to the Iraqi government to place those 

members of the Iraqi army and the police under quarantine for 14 days as 

precautionary measures, before they allowed to enter their barracks and 

camps. 

On April 10, 2020, the provincial government in Mosul has taken a 

decision to partially lift curfew that imposed on Ninawah because of the 

improvement in the health conditions, and don’t register any case of 

contracting the virus. Ninawah prolonged imposing the curfew until 

April18.  

The Health directorate of Ninawah announced that it has termed al-

Salam Teaching Hospital (on the left bank of the Tigris) to a hospital 

specialized in giving health care to those who suspected to be infected with 

the virus, and to use Al-Shifaa Hospital as a quarantine on April 14, 2020, 

and this work was achieved by support from Doctors Without Borders 

organization.  

Regarding the University of Mosul's participation in fighting the 

virus, a research team has manufactured (VTM) according the norms of the 

World Health Organization (WHO), for the benefit of Ninawah Health 

Directorate to the tests specimens into Baghdad's laboratories. The 

abbreviation (VTM) is short for (Viral Transport Medium), and in the strict 

sense is a nutrient substance (usually a buffered liquid) used to carry and 

maintain the viability of specimens to a microbiology laboratory for 

identification and analysis of disease-producing viruses. 

At the very beginning of the second half of April the local authorities 

in Mosul have partially loosened Lockdown measures, by allowing motor 

transport on a fairly extensive scale according to the last registration license 

plate number of the car (for instance, cars with even numbers are allowed 

to work a day, and the following day cars with odd numbers are allowed to 

work and this process repeated alternately). The loosening measures have 

reflected positively on the economic life in Mosul and its environs and 

almost the life in Mosul has resumed, to fair degree, to its normal state, 

although the imposing of curfew during the night. With regard to the 

servant of the public sector, there are no changes to merit a mention.   
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 2020نشاطات مركز دراسات املوصل االلكرتونية سنة 

 Covid19خالل فرتة جائحة كورونا 

 اعداد :ا.د.ميسون ذنون العباجيي

 جامعة املوصل/مدير مركز دراسات املوصل

 
ــذ ان       ــن من ــوزراء يف أعل ــس ال ــق  7/3/2020جمل ــدوائر  تعلي ــدوام الرمســي يف ال ال

احلكومية واملدارس وجامعات العراق كافة بناء علـى توصـيات خليـة االزمـة العراقيـة ثـم       

للحـد مـن انتشـار      Covid19 فرض حظر  التجوال بسبب الوبـاء الـذي اجتـاح العـامل    

 الفريوس، كانت وزارة التعليم العالي قد اوعزت اىل كافة جامعات العراق اعتماد النشاطات

االلكرتونية من اجل مواصلة التعليم يف جامعات العراق ومنها جامعة املوصل، حيث كانت 

اجلامعة حريصة كل احلرص على مواصلة التعليم االلكرتوني وإقامة األنشطة العلمية عـرب  

 املنصات االلكرتونية املختلفة 

العلمية وفق اخلطـة  وقد دأبت إدارة مركز دراسات املوصل على مواصلة أنشطة املركز        

العلميــة الــيت وضــعتها اإلدارة، وبالفعــل فقــد شــارك معظــم الكــادر التدريســي بعشــرات  

األنشطة االلكرتونية اليت مت عقدها مـن قبـل جامعـات العـراق والعربيـة، اىل ان مت اتقـان       

عملية تنظيم األنشطة اإللكرتونية عندها بدا املركز وجبهود ذاتية من إقامة  كـل األنشـطة   

من ندوات ودورات التعليم املستمر وورش عمل ثم احملاضرات الثقافية املتنوعة املوضوعات 

عرب املنصات االلكرتونية املختلفة، مما أتاح للمركز فرصة لالنفتاح على العديد اجلامعـات  

 العراقية والعربية على حد سواء:      

 

 



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (67) 
 

 وجاءت هذه النشاطات على النحو االتي:

 اوالً: الندوات:
وذلك يوم اجلمعة املوافق  (حتوالت وآفاق-املشهد الروائي املعاصر يف املوصل .1
  (والنصف التاسعة الساعة متام يف ٢٠٢٠ أيار 1٥

تتملد  وواقدا الاةا دل    ملخصدا  حبادام ا الملة دل الد      هده  النددة    قدم الباحثون من خالل النددة   

كدباا يف تتلدج اواهبدو  ةةاصدل ال صدل      املماصا  يف مد نل املوصد،  ح دش دد د ا تط تادو ا     

ةالاةا ل ال  تمكس من خالهلا الواقا الهي تم شو مد نل املوص، سواء اكدان س اسد ا اة ااتةاا دا اة    

ا ختصداص مدن    ت ن ا اة اقتصات ا ةكاهد  هده  النددة  حا لدل والن اددا  املمة دل مدن قبد، حبسداته          

 .Zoom ةا د  الندة  ارب واهامج اامما  المااق كا ل

 : ةقد دا ك يف الندة  جمةوال من اكاتميي ااممل املوص، ةها ك، من
 حب.م.ت.حمةد صاحل احلا ظ / اة د كل ل الرتو ل ا ساس ل /ااممل تلمفا   .١
 حب.ت.امحد اا  اهلل  اسني /قسا اللغل الماو ل/كل ل ا تاط/ااممل املوص، .٢
 الماو ل/كل ل الرتو ل للملوم ا هساه ل/ااممل املوص،حب.ت.سامل حمةد ذهون / ئ س قسا اللغل  .٣
 حب.م.ت.هب ان حسون السمدةن /قسا اللغل الماو ل /كل ل الرتو ل ا ساس ل /ااممل املوص، .٤
حب.م.ت.الي امحد المب ددي/ ئ س قسدا الد اسدا  ا تو دل ةالتوم د /ماكس ت اسدا  املوصد، /ااممدل          .٥

 املوص،
 .قسا اللغل الماو ل /كل ل الرتو ل للملوم ا هساه ل/ااممل املوص،م.ت.صاحل حمةد ابداهلل /  .6
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( االفرتاضـية املوصل يف ذاكرة العلوم االنسانية يوم اجلمعة ندوة ).٢
 الساعة التاسعة صباحًا  ٢٠٢٠حزيران  1٢ املوافقالثانية اجلمعة 

 
الملدوم اإلهسداه ل التا ة دل    اكس  هه  الندة  تة  مد نل املوص، يف تتلج اصو  اإلسالم ل مدن خدالل   

ةوواقدا مالمدل   مبشا كل إحدى ةاشا ن واحثا من تتلدج كل دا  ااممدل املوصد،     ةاألتو ل ةا اتةاا ل ة

 السا   :
 اجللسل ا ةىل

 حمو  التا  خ ا سالمي
 هاصا ابد الازاق املال ااساتااس اجللسل ا ستاذ الدكتو  

 ةدا ك    ا ك، من
ا ستاذ الدكتو   ائس  محس  اباس /قسا التا  خ /كل ل الرتو دل ا ساسد ل /ااممدل املوصد، : واملغدول       .١

 م(١٢6٢هد/660الى املوص، سنل 
 دوت  ا ستاذ الدكتو  هاصا ابد الازاق املال ااسا /قسا التدا  خ /كل دل ااتاط /ااممدل املوصد،: وا     .٢

 املستشاق ت ف د  ا س يف ت اسل الفن املوصلي(
ا ستاذ الدكتو  ل ش داكا حمةوت /قسا التا  خ /كل ل ااتاط /ااممل وغدات: والفتوحدا  ا سدالم ل    .٣

 املوسوال ا سالم ل امنوذاًا( -للةوص، ةاجلس ا  الفاات ل يف ضوء الد اسا  ا ستشااق ل
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ات املش داهي / قسا التا  خ /كل ل الرتو دل للملدوم ا هسداه ل / ااممدل     ا ستاذ الدكتو   اسا ابد اجلو .٤

 املوص،: واملوص، يف املوسوال ال  وت ل(
ا ستاذ املسااد الدكتو  سلاان ارب سلاان /قسدا التدا  خ /كل دل ااتاط /ااممدل املوصد،: واالقدل        .٥

 (٥٤٩ _٤٩٧املوص، ودمش  يف ا د إما   ال طغتكني 
مالحظا  الى من ج ا زتي يف كتاودو  و: ااد الدكتو  م سون ذهون المباجيي /مد ا املاكسا ستاذ املس .6

 (تا  خ املوص،
ا ستاذ املسااد الددكتو  م دا سدم د مح دد / ئد س قسدا الد اسدا  التا ة دل ةا اتةاا دل /ماكدس            .٧

 و ل يف املوص،(ت اسا  املوص، /ااممل املوص،: وس اسل اخللفاء الاادد ن يف توطني ال بائ، الما
ا ستاذ املسااد الدكتو  هدى  اسني  وسج الدواغ /ماكس ت اسا  املوص،/ ااممدل املوصد،: وإسد ام     .٨

 حبه، املوص، ةاجلس ا  يف إهشاء حبملؤسسا  التمل ة ل ةالمةااه ل يف والت الشام يف المصا ن السهكي ةا  ووي(
ت اسا  املوص،/ ااممل املوص،: ومن هفائس خساهدل   ا ستاذ املسااد الدكتو  حمةد هسا  الدواغ /ماكس .٩

 تاوط اغاا  ا ااوي قد ا ملؤلج جم ول ما الرتك س الى مد نل املوص،( -ت. تاةةت اجلليب املوصلي
املد س الدكتو  حنان ابد اخلدال  السدبماةي /ماكدس ت اسدا  املوصد، /ااممدل املوصد،: والاحلدل          .١0

 م( اىل وغدات(١٢٥6هد/ 6٥٤الملة ل  ون الشما  املوصلي و  
 اجللسة املسائية الثانية اخلاصة مبحور التاريخ احلديث

 االلكرتونيFCC الساعة الثامنة مساءًا على برنامج
 تااس اجللسل: ا ستاذ املسااد الدكتو  الي محس  الصويف

 ةال       ا البحوث ا ت ل:  
ا سدتاذ الددكتو  ذهدون  دوهس     : املوص، امنوذادا( ومن اا، محا ل الرتاث المةااهي يف املدن الماو ل  .١

 الاائي /ماكس ت اسا  املوص، /ااممل املوص،:  

ا سدتاذ املسدااد الددكتو  الدي محدس        :١٩٢6الرتك ل  – المااق ل المالقا  الى املوص، مشكلل حبماو٢

 الصويف / ئ س قسا التا  خ /كل ل الرتو ل ا ساس ل /ااممل املوص،:  
ا سدتاذ املسدااد   : الس اس ل للاحالل الرب ااه ني يف ة  ل املوص، يف الم د المثةاهي األخدا( والدةا ا  .٣

 الدكتو  حمةد تاخ، كا ا السمدي/  ئ س قسا اجلغاا  ل /كل ل الرتو ل /ااممل احلةداه ل:  



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (71) 
 

 د، حمةدوت   ا ستاذ املسااد الدكتو  ااةودل    :واألةوئل ةاجملااا  يف املوص، حبةاخا الم د المثةاهي(.٤

 ماكس ت اسا  املوص، /ااممل املوص،:/

ا ستاذ املسااد الددكتو    :واجلل ل ون يف املوص، من خالل الكتاوا  الغاو ل اني هاماةاي امنوذاًا(. ٥  

 اةات ابد المس س  وسج /قسا التا  خ /كل ل الرتو ل ا ساس ل /ااممل املوص،:  
املدد س اداما ولدو    :  هكل س دل مالدا ال دان المشدا ن(    وحبةضاع املوص، كةا ة ت  يف ومض الصحج ا .6

 .  امساا ، /ماكس ت اسا  املوص، /ااممل املوص،

 اجللسة الثالثة، حمور االدب واالجتماع الساعة التاسعة مساءاً 
 تراس اجللسة: االستاذ الدكتور حارث حازم ايوب

 ةدا ك    ا ك، من
الدكتو  حا ث حازم ا وط /مماةن اة د كل ل ااتاط للشؤةن ا ستاذ  :املوص، من منظو  الا ا اتةاع ١

 :الملة ل
 :ومالمح الشخص ل املوصل ل يف اتط الاحال ( .٢

 ا ستاذ املسااد الدكتو  حمةد صاحل  د د احلا ظ /اة د كل ل الرتو ل األساس ل /ااممل تلمفا

ا ستاذ املسدااد الددكتو  الدي امحدد حمةدد      : (امنوذاًا الشمب ل الث ا ل - املوصل ل الهاكا  حباةاق منو٣ 

 المب دي / ئ س قسا الد اسا  ا تو ل ةالتوم   /ماكس ت اسا  املوص، /ااممل املوص،:  
(: وتتصا يف ساو  ااتةاا ل تا ة ل ملخصل  مسل سس ولوا ل حلدةت جمتةا توطئدل ا كولوا دل   .٤

 تةاع /كل ل ااتاط /ااممل املوص،:  ا ستاذ املسااد الدكتو  حسن ااسا  ادد / ئ س قسا ا ا
. ا ستاذ املسااد هناء ااسا السبماةي /ماكس ت اسا  املوصد،  :(املوص، مد نل يف التاواي المة، ةاقاو٥

ةخاا  الندة  ومد  توص ا  من حبهة ا التواص، املستةا لم د مث، هه  الندةا  ال  تدربز تدا  خ ةتدااث    

  لمد نل املوص، يف تتلج ح ب ا التا ة

 ا لكرتةه ني.  FCCة  ZOOMةا د  الندة  الى واهاجمي  
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  )واقع التعلـي  يف مـدارس املوصـل بـو الواقـع وال مـو (ندوة : .3
 .  ٢٠٢٠تشرين الثاني 1٠الثالثاء املوافق  يوم
هد   الندة  اىل مناقشل حبةضاع التمل ا يف مدا س مد ندل املوصد، ةالوقدول الدى اهدا التحدد ا                 

كدان   اذ .ال  توااو المةل ل التمل ة ل للوصول اىل السب، الكف لل لال ت داء مبسدتوى التملد ا ادو ا   د،     

  مدن  لددةل التمل ا دد ةما  سال دد اةات األما يف وناء احل دا    ةتنة دل اجملتةمدا   ةتوا دو مسدا ا  ا     

ف سها الدى إه دا  مدواهب ا     خالل توس ا   ا األ اات للح ا   ةمتك ن ا من م ا ا  التمام، مم ا  ةحت

املدتغاا    ةاإلوداع يف تاو ا طاائ  مم شت ا  ةتو ا امل ا ا  املناسبل لتحسدني قدد ات ا يف التمامد، مدا    

ةالدى ضدوء ذلدد قددم البداحثون المد دد مدن        .كا ل  مبدا   دةن سدب، المد ك الكدا ا ليهسداه ل  مداء       

املوص، يف ه، الظداةل الدهي دد د  التملد ا ومدد      املوضواا  ال  ااجل  ةاقا التمل ا يف مدا س مد نل 

( ةالتحد ا  ال  تواا و ةمازال خالل اائحل كو ةها ةسب، ا  ت اء والتمل ا خالل هه  الفدرت   ٢00٣و

 المص بل ال  ميا و ا المااق وصو   خاصل ةالمامل وصو   اامل.
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حب.ت.م سدون ذهدون المباجيي/مدد ا    ةقد ا تتح  الندة  وكلةل اللجندل التح دا ل ال ت دا         

 مساء(  ٧-6  ااةال الندة  ةوواقا الستني األةىل وحبود  املاكس
  : البحوث اات ل ةال   .: م.ت حنان ابد اخلال هام ا  حب.م هناء ااسا السبماةي  : ئ س اجللسل 

قدميدل(/ا.ت. ذهدون  دوهس    التفت ك املد سي احدى سب، ا  ت اء والمةد، الرتودوي ومنداذد مد سد ل     . ١  

 الاائي/ماكس ت اسا  املوص،
حب. ت حا ث حازم حب دوط/ قسدا    .ةاقا التمل ا يف املدا س ا وتدائ ل احلكوم ل يف ه، اائحل كو ةها  . ٢

  .ااممل املوص، /ا اتةاع/ كل ل ااتاط
ل. /حب.م.ت ت اسدل ةصدف ل حتل ل د    /٢0١٤مؤداا  ضمج التمل ا يف مدا س مد نل املوص، ومدد ادام   . ٣

  .امحد ابد المس س ة حب.م. ت محدان  م ان حمةد / قسا ا اتةاع / كل ل ااتاط/ ااممل املوص،
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املدا س األهل ل ا وتدائ ل يف املوص، الواقا ةالاةوح. /م.ت ل اء خل ، إمساا ،/ مد ا ل تاو ل ه ندوى   . ٤

  .مااءة م. ت اةا سااد تلج/ قسا التا  خ / كل ل الرتو ل / ااممل سا
 /واملوص، امنوذاًا( ٢00٣التمل ا يف المااق ومد اام  . ٥

 م.م هد ، هوال امحد/ كل ل الملوم الس اس ل/ ااممل املوص،

 

 :مساء( 8 - 7اما اجللسة الثانية من الساعة ) 
 أ.م. د عروبة مجيل حممود  ها:رئيس اجللسة:أ. د حارث حازم أيوب مقرر

 -: البحوث ا ت لةال    
حبةضاع التمل ا الثاهوي من ةا ل هظا كات   التد  سدي/ ت اسدل م داه دل يف مد ندل املوصد،/حب.م هنداء        . ١

  .ااسا السبماةي/ ماكس ت اسا  املوص،
م.ت. اةا ض اء الدد ن ذهدون   /٢0١٨-٢0١٤املتغاا  السلوك ل لالبل حما ظل ه نوى وني اامي  . ٢

 آل اةاان/ مد ا ل تاو ل ه نوى  
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ا هرته   ةتة ها يف المةل ل التمل ة ل / ت اسل ةصف ل /م. جنالء ااتل حامدد/ قسدا ا اتةداع/    دبكل . ٣

  .كل ل ااتاط/ ااممل املوص،
مد نل املوص، حبمنوذاًا/ ت اسل حتل ل ل ااتةاا ل/م.   ا ابدد الوهداط    -ةاقا التمل ا امل ين يف المااق .٤

 .ممل املوص،إمساا ، حمةد/ قسا ا اتةاع/ كل ل ااتاط/ اا
الى المةل ل التمل ة ل يف املوصد، ةاهدا السدب، الناامدل  حتدواء       .Covid 19اما اائحل كو ةها  . ٥

 .اما ها التمل ة ل./م.ت. الي حمفوه اخلفال/مد ا ل تاو ل ه نوى
 ةا  تن ةاملغداط  ةمصا ةل ب ا ةالسموت ل اجلسائا من ا الماو ل الدةل تتلج من ٢6٢احل و ةولغ ادت 

 .ةالمااق ةال ةن ا ما ا ة
ةقد خاا  الندة  ومد  توص ا  ةم رتحا  تات ي والواقا التمل ةي او ا   ، ال اها حب.م.ت.الي امحدد  

 .المب دي/ ماكس ت اسا  املوص،
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 ثانيا: الورش العلمية:
 ةكان من اوازها:هظا املاكس المد د من الو ش الث ا  ل ا  رتاض ل احملل ل ةالماو ل ةقد تنوا  مواض م ا 

الو دل الث ا  ل ا ةىل املوسوملوالةاء املوص، اااء    ن ب( تكاميا لاةح د خ اخلااطني ا ستاذ .١

 مسداء  الثامندل  السداال  متدام  يف ٢0٢0 متوز ٩ وم اخلة س املوا   ةذلد  وسج ذهون و محو اهلل( 

الدكتو  ااما ابداهلل اجلة لدي   ا لكرتةه ل ةال       ا حماضاتان األةىل لالستاذ FCC منصل ارب

التد  سي يف كل ل ااما /ااممل املوص، ان جتاوتو ما اخلااط  وسج ذهون إذ كان استاذا ةمملةا لو 

يف اخلط الماوي ةوني    ا اجلة لي احملاا  التأ ة ل ال  ما و دا وصدحبتو الد  هداهس  سدبمل      

ت جل تواص، اةل دل التلةده  الدى  د دو ةالد       ةاخلربا  ةالفوائد ال  حتص، ال  ا ه ةمالمني اامًا

حبت  مثا ها اص لل مما  ل ة ن ل ةاةا  ل ةم ا  ل ةما استوابو انو من حبساا  اخلدط الماودي ةالدوم    

 .الن وش ةالكتاوا  األما ل ةالا النة ا  ةاملسكوكا  ةكتاول البحوث التأ ة ل ةااما  ل
ط طالب امحد المساةي خبا الفنون التاب   دل اإلسدالم ل   اخلاا لألستاذحبما احملاضا  الثاه ل         

ح ش اااى تفاص ، تق  ل ةغا ل يف األهة ل ان اة  ةقدم تلةهتو الى  د  يف ماكس األدغال ال دة ل 

ودءحًب وتملةو حبساا  اخلدط الماودي ةصدوً  إىل      حبستاذ  ةطول صحبل ها   الى اخلةسل ةمخسني اامًا

ا  لتمل ا اخلط الماوي مستماضًا اواهب اد د  من  حدال  السدفا ممدو    تكل فو هو والتد  س يف تة 

  ما وني تد  س يف مماهد تةل ل للفنون  ةملت  دا  للخدط ةم اااهدا  للةنةنةدا  ةهددةا  ةغاهدا      

  ةكان من وني آخا مالمل ح اةا ة ا     دو اخلدط الماودي ة ةحدو تفد ض إىل      ألستاذها ةكان مالزمًا

 .ةا، وا ئ ا اس
ةقد اتا  اجللسل األستاذ املسااد الدكتو  الي حبمحد حمةد المب دي كةا اتا ها إلكرتةه دًا األسدتاذ        

 .املسااد الدكتو  حمةد هسا  الدواغ ةاملد س ااما ولو امساا ، التد  س ني يف ماكس ت اسا  املوص،
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األما كي ال ت ا    (APA)اااا حسب هظام   و دل الملة ل ومنوان  توم   قائةل املصات  ةاملال.٢

  ٢0٢0متوز//١6املوا     اخلة س األستاذ الدكتو  م سون ذهون المباجيي/مد ا املاكس ةذلد  وم

( األما كي لتوم   قائةل املصات  ةاملاااا الماو ل APAةتاتي حبهة ل هه  الو دل يف التما ج ونظام و

د من اجملال  الملة ل احملكةل  ةت ةن  ةاألانب ل  ةهو من األهظةل المامل ل ال  تمتةد  المد 

الو دل ط  ل توم   هه  ال ائةل ةال  مشل  توم   املخاوطا  ةالومائ  الامس ل ما املصات  األةل ل 

 ةاملاااا الثاهو ل  ةالدة  ا   ةاجلاائد  ةكهلد املاااا ةالدة  ا  األانب ل ةمواقا ا هرته .
وصل البي زكريا اأَلزدي)الروايات اليت نقلها االزدي التصحيف والتحريف يف كتاب تاريخ املو.٣

ال ت ا األستاذ الدكتو  م سون ذهون المباجيي/مد ا املاكس ةذلد  وم .(عن خليفة بن خياط منوذجًا

 FCC منصل ةارب مساء الثامنل الساال متام يف ٢0٢0 ا ةل تشا ن ٢٣اجلةمل املو   
 .ا لكرتةه ل

ال دددوء الدددى كتددداط تدددا  خ املوصددد،  ودددي زكا دددا       ح دددش هدددد   الو ددددل اىل تسدددل ط    

 احمللدي   املوص، تا  خ يف الفا د  التا ة ل املصات  من ةهو( م الت ل٩٤٥/هجا ل٣٣٤اأَلزتيو 

ةصلنا مندو اجلدسء الثداهي   دط  تحددث   دو ادن         الهي الوح د املصد  كوهو كبا  حبهة ل  كتسب اذ

 تا  خ ةكتاط  (م٨٣٨-٧١٩/هد٢٢٤-١0١حواتث تا ة ل تتمل  وتا  خ مد نل املوص، للةد و

 والتحا ج  سةى ما ان هاتج ةهها  ا خااء من المد د   و ا سالمي التا  خ كتب من كغا  املوص،

هي هسخل  ا د  مكوهل مدن مالمدل جملددا      املخاوطل املوص، تا  خ كتاط هسخل ةان ةالتصح ج 
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حمفوهل يف مكتبل اسرت و /ا الندا ةقدد ااتةدد ا زتي الدى المد دد مدن املصدات  التا ة دل الد          

سب تو يف التدة ن التا ةي ةةاصل تلد اململوما  ال  تتمل  والتا  خ المام ةل سد  احملل دل   ن   

ةكهلد الومائ  الامس ل ال  حص، ال  ا اكا منصدبو   احملل ل ااتةد    ا الى الاةا ا  الشفو ل 

 ةتدا  خ ( م٨٥٤/هدد ٢٤0ك اضي  ماادا ذلد  اهو ااتةد كدثاا الدى تدا  خ خل فدل ودن خ داطو       

 حبساسد ا  مصدد ا  األخدا  كدان  اذ خ داط   ودن  خل فل  ةا ا  ةةاصل  (م٩٩٢/هد٣١0 والاربي

 مااحلد ا األخدا  ةقدد ر اداع المد دد مدن       يف األمو دل  الدةلل وتا  خ املتمل ل الاةا ا  ان لأَلزتي

 ةا ا  تدا  خ ا زتي ومدد م ا هت دا واةا دا  تدا  خ خل فدل ودن خ داط لب دان مواضدا التصدح ج            

  .ةالتحا ج
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)مالمح عامة عن اثر األحداث التارخييـة يف بنـاء الشخصـية الوطنيـة املوصـلية حتـى سـنة          .٤

ذهون الاائي استاذ التا  خ ةاملماصا يف ماكس ت اسدا  املوصد،    ال  ال اها األستاذ الدكتو ( 1958

ةااء اهلدل من هده  الو ددل    . لا لكرتةه FCC ةالى منصل ٢0٢0تشا ن الثاهي  ١٤وتا  خ 

يف حماةلددل إوددااز امل ومددا  ا ساسدد ل للشخصدد ل املوصددل ل ةحبمددا ا حددداث التا ة ددل يف وندداء تلددد  

مدا    م ١٩٥٨ - ١٥١6الشخص ل الوطن ل خالل  درت  التدا  خ احلدد ش ةاملماصدا ودني سدن        

ةا سد ام اجلدات     الس اسد ل الى السةا  الوطن ل ةالتمبا ان ا واملشا كل الفمالل وا حداث  الرتك س

  وإه ا  الشخص ل املوصل ل ود  ت ا الصة ة ل ووصف ا دخص ل تمرب ادن ا صدالل ةا هتةداء للدوطن    

اذ ا دداز  املوصدد، دخصدد ا  ذا  اادداءا  س اسدد ل ةتكنوقااط ددل ةاتو ددل    ةالشددجاال ةا قدددام

 .املتنوالةاسكا ل ةإتا  ل اما  الى احل ا  المااق ل وف ض حب كا ها ةجتا و ا 
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ال اهدا ا سدتاذ    (تطبيقات على كتـاب الـوايف بالوفيـات للصـفدي     –الرتاجم والدراسات الكمية ).5

الدكتو  هاصا ابد الدازاق املدال ااسدا اسدتاذ الد اسدا  ا ستشدااق ل يف قسدا التدا  خ/ كل دل ااتاط          

 .٢0٢0 الثاهي تشا ن ١٩جباممل املوص، ةذلد  وم اخلة س املوا   
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اهة دل اسدتخدام املدن ج الكةدي يف ت اسدل التدا  خ مدن خدالل كتدب           سلا  هه  الو دل ال وء الى     

التما دج وداملن ج الكةدي ووصدفو اةل دل احصداء         مدن ح دش   الرتااا ال  حف، و ا تا ةندا ا سدالمي  

ب ةتصن ج ةاستنباط للةملوما  ةالهي ميكن تاب  و الى كا دل الملدوم ةو دةن ا ا هسداه ل ةةاصدل كتد      

الرتااا ح ش  تا مدن خدالل هدها املدن ج الوصدول إىل هتدائج غا دل يف الدقدل مدن خدالل األتةا  الكة دل            

ةقد استماع ا.ت.هاصا ا وت املستشاقني اله ن تناةلوا هها املن ج مدن    ةاإلحصائ ل ةاحلاسوط ةاجلداةل

ةكدان  ائدد هدها املدن ج      خالل ت اسات ا املتمل ل والتا  خ ا سدالمي اضدا ل اىل ومدض الد اسدا  الماو دل     

ةيف ه ا دل  .ا ستاذ الدكتو  حبمحد ابد اهلل احلسو مد ا ماكس احلسدو للد اسدا  الكة دل ةالرتام دل يف لنددن     

الو دل كاه  هناك المد د من املداخال  ال  اغن  موضوع الو دل من المااق ة حبساته  مدن كا دل الددةل    

 .ل ب ا ةاجلسائاالماو ل كا  تن ةتوهس ةمصا ةسو  ا ةالسموت ل ة

ةقددد ر إتا   الو دددل الكرتةه ددا مددن قبدد، ا سددتاذ املسددااد حمةددد هددسا  الدددواغ ةاملددد س ادداما ولددو       

 .Google meetامساا ،/ماكس ت اسا  املوص، ارب واهامج 

 

 



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (84) 
 

 



 مـوصليـات
 م(2020 كانون االولهـ/ 1442 جمادى االولى) 58العدد :  

 (85) 
 

والتنا س الملةي وني اسا املوصد، يف الم دد ا تداوكي( الد  ال ت دا      الو دل الملة ل املوسومل :.6

 ئد س قسدا الد اسدا  التا ة دل ةا اتةاا دل يف       /م ا سم د مح دد   األستاذ املسااد الدكتو   

  Google Meetادرب واهدامج     ٢0٢0 األةل كداهون  ٤املاكس ةذلد  دوم اجلةمدل املوا د     

 ا  رتاضي.

 
 

ةااء اهلدل من اقامل هه  الو دل للكشج ان اوام، التنا س الملةي ودني ا سدا الملة دل املوصدل ل           

ةمن ددا اسددا  ال  م(١٢٥٩-١١٢٧هددد/6٣٧-٥٢١المصددا ا تدداوكي اة السهكدديو الدد  ودداز  خددالل

  الش ازة ي  اسا  ال ولداي  اسا  حبوناء منمل  اسا  حبوناء ا ما  ةقد واز  هه  ا سدا هت جدل ازتهدا   

   مدا اودااز اجلاهدب   احل ا  الملة ل يف مد نل املوص، ةما ااة ها من احلواضا مث، حلب ةتمشد  ةوغددات  

املشاق من التا  خ احل ا ي ملد نل املوص، ةالمة  املمايف املتةث، يف اساها الملة ل الد  اسد ة  يف ولدو      

ةداء هده  ا سدا مل   دج هشداط ا      ال  ح دش ان  هتاد الةي ة اتوي     ، اهة ل ان هتاد املدن اجملاة  

ساهة  هشاطات ا ة مال دات ا الملة دل يف ز ع وده      .حبخاى  ةالملةي يف هااق املوص، ةامنا تمدا  اىل مدن 

ةاسمل ما الةداء مدن تتلدج احلواضدا اإلسدالم ل      كوهوا االقا  الة ل  ا ش  حسنل ا نةا حلوا ةهسلوا

ةت سوا يف مدا س ا ةتوىل قسا من ا منصب اإل تاء الى مدههب مدا  اة مناصدب إتا  دل كةنصدب        آههاك

 ال  اء.  

 : لو دل اىل مالث حماة ةقد قسا موضوع ا
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 .ا ةل : تناةل اوام، هشأ  التمل ا ا ساي يف املوص،
 .وكيالثاهي: ادتة، الى تةا ا التنا س الملةي وني ا سا يف املوص، خالل الم د ا تا 
 .الثالش : اش يف هتائج التنا س الملةي وني هه  ا سا ةاما  الى احلاكل الملة ل يف املوص، 
   Google Meet ةر إقامل هه  الو دل ارب املنصل ا لكرتةه ل 

احل دو   ةولغ اددت  إمساا ، وإتا   ك، من : ا ستاذ املسااد الدكتو  حمةد هسا  الدواغ ةاملد س ااما ولو 

 .ةاجلسائا ةلبنان ةل ب ا ةتوهس ةمصا ةا  تن ةتاك ا المااق من ٢٣٢ منما  اط 
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ا ستاذ املسااد ال اها  التدابري املنهجية لصون الرتاث الثقايف املوصليالو دل الملة ل املوسومل: .٧

 األةل كاهون ٢٥ةذلد  وم اجلةمل املوا    الدكتو  الي امحد المب دي/ماكس ت اسا  املوص،

 ا لكرتةهي.  Google Meet  الى واهامج الساال الثامنل مساء  ٢0٢0

 
ةتأتي حبهة ل هه  الو دل يف حبه ا تاكس ال ول الى األخه والتداوا املن ج ل لصون ةمحا ل الرتاث      

الث ايف يف املوص، ةددت  الى ادم الرتاخي يف هه  المةل ل  هظاًا للتاو ا  السا مل ال  قد تساادها يف 

اةل ا  صوهو ةحفظو واستخدام الوسائط املتمدت . ةلم، من ا دكالبا  ال  توااو اةل ا  البحش يف 

الرتاث الشميب هي غ اط املن ج الملةي ةا كاتميي الدق   ال ات  الى اةل ا  الصون ةاحلفظ من خالل 

اىل هص م اةء قاو، تد  ب قد ا  املخربون ةاجلاممني هلها الرتاث. ةوالتالي حتا ا النص املناوق 

البحش ةالتاو ا. ةوهلد ميكننا التمام، ما الرتاث احملفوه وشك، ذكي ةمتاو  ةالةي  ةوهلد تنشأ 

احلاال جل ، اد د من الباحثني قات  ن الى ا ستخااد ةا ستخالص ةالتحل ، ملفاتا  املات  الرتام ل 

 : اتا  الو دل اإللكرتةه ل ك، من  وصليحفاهًا الى اهلو ل الوطن ل ةاخلصوص ل الثفا  ل للةجتةا امل
 حب.م.هناء ااسا السبماةي /ماكس ت اسا  املوص، ة م.ااما ولو امساا ،/ ماكس 
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 ثالثا: احملاضرات الثقافية:
ةيف ا طا  ا هفتاح الهي   ش د  املاكس  اهو هظا اد  حماضاا  م ا  ل ما حبسداته  مدن خدا د المدااق         

 ةمن ا:

) تصـورات نقديـة يف تـاريخ احلـروب الصـليبية ودور :. احملاضرة املوسومة 1       
والتماةن ما ااممدل ال داها  ال اهدا املدؤ ص املصداي الكدبا       املركز  أقامها: اليت صال  الدين فيها(

 حمةد مؤهس امحد اوع حبستاذ تا  خ احلاةط الصل ب ل وا درتاك ما األستاذ الدكتو  هاصا ابدد الدازاق  

وذلـك يـوم األربعـاء     املال ااسا حبستاذ الد اسا  ا ستشااق ل وكل ل ا تاط/قسا التدا  خ ةكدان اندوان :   

تدا  خ احلداةط الصدل ب ل ةصدو        الساعة، اذ سلطت احملاضرة الضوء علـى  2020 متوز 22املوافق 

إاااء هبه  مواس  ان وددا ا  الغدسة      اذ ر صالح الد ن األ ووي يف املصات  الماو ل ةالد اسا  األانب ل

الصل ب ي لبالت الشام ةتأس س ا ما ا  الصل ب ل ةالصو   ال  اكسدت ا املصدات  التا ة دل هلدها الغدسة       

ةكهلد املصات  األانب ل ةصو  إىل تة  السلاان صالح الد ن األ دووي يف حتا دا و د  امل ددس مدا إااداء       

ت ون زهكي  ةاكس حب.ت.حمةد مؤهس من خدالل احملاضدا  صدو      م دما  ان ه و   ةاالقتو ونو  حمةو

ةقد د د  احملاضدا  مشدا كل ةاسدمل مدن      السلاان صالح الد ن من خالل املاااا األانب ل اإلهكل س ل ة

 ادرب  احملاضدا   وثد   ةقدد  ااو دل  تةلدل ( ١٢قب، حبساته  ااممل املوص، ةو  ل اجلامما  المااق دل مدن و  

 .ا لكرتةه ل FCC منصل 
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ــة املوســومة: 2 ــرتاث ). احملاضــرة الثقافي ــة جلمــع موضــوعات ال الضــوابا العلمي
اجلةم دل الماو دل املصدا ل للد اسدا      اليت نظمت بالتعاون بـني مركـز دراسـات املوصـل و    ( الشعبي

 ئ س جملس اتا   اجلةم ل الماو دل املصدا ل    /الشمب ل ةحاضا    ا ك، من ا ستاذ الدكتو  مس ح دمالن

ةا ستاذ املسااد الدكتو  الي امحدد المب ددي  ئد س قسدا الد اسدا  ا تو دل         للد اسا  الشمب ل /مصا

لأل ات  مدن جتدا ط    ةتاتي حبهة ت ا   ٢0٢0 األةل كاهون ١ةالتوم   يف املاكس ةذلد  وم الثالماء املوا   

 ا الشميب ةمد نل املوص، زاخا  و ها اإل ث الشميب ة مة، املاكس لتوم   هدها  الدةل ال  ت تا وتوم   تاام

 .اإل ث

 
إذ حب دات    قدم ا ستاذ الدكتو  مس ح دمالن طاقا ةةسائ، اد د  جلةا الرتاث الشميب من امل دانة        

الا اجلةا امل داهي لمناصا الرتاث الشميب من املناهج األخاى املستةد  من مناهج البحدش األهثاةوولدواي   

ةهي امل اولل ةاملالحظل ةاملالحظل واملشا كل ةا اتةات الى املخدرب امل دداهي ةالد  رو توه ف دا يف البحدش      

لشميب ةلف ل الة ل ةمن ج ل  ت وم الى ا ستماهل الفولكلو ي. ةالك ف ل ال  ميكن لنا حبن هوم  الرتاث ا

التوم   املوضدواي للدرتاث الشدميب  مدد ال  د ل األهدا يف مدن ج         د  .وت ن ا  التوم   املستخدمل يف المامل

التوم      اًل ان المالقا  التشمب ل ال  تاوط اناصا ةمكوها  ةحبتةا  املات  الشدمب ل. ةكدان مدن حبهدا     

 تاااى اند توم   الرتاث هو احلا س الدوطين  ةا هتةداء للةكدان احلاضدن للتجاودل      ال واوط املن ج ل ال 

احل ات ل ال وم دل. ةتدأتي اخلادو  التأس سد ل يف اجملدال البحثدي ماتبادل وتدد  ب ا د، مدن البداحثني            
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الشغو ني اب تاام ا ةاملؤهلني للجةا ةالتصن ج ةهها ماةل  ا ل ل الة ل متخصصل يف جمدال اجلةدا   

  .تصن ج ةالبحش املن جي يف الرتاث الشميبةال
  Google Meet ةر إل اء احملاضا  ارب املنصل ا لكرتةه ل
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التــريثا الســرياني يف مبــ  ومعــ  الل ــة )احملاضددا  الث ا  ددل املوسددومل:  .6
الدكتو    ، إسكند /حبستاذ التدا  خ ةاللغدا  ال دميدل يف اجلاممدل اللبناه دل       لالط العربية(

ةاداء     .google meet منصدل  ادرب  ٢0٢0/األةل كداهون /١٥ةذلد مساء  وم الثالمداء  

ةاهلدل من ا هو التما ج واملؤماا  السا اه ل   هه  احملاضا  مبناسبل ال وم الماملي للغل الماو ل

  .ةتبا ن مماهي املفات  الواحد  وني ولد ةآخا  ح ش وناء الفم، ةت لل املمنىيف اللغل الماو ل من 

 
خالل طاح احملاضا  مثلل تاب   دل حدول كتاودل احلدال ةالكلةدل السدا اه ل       حبهة ت ا من ةتأتي 

ةتاو  ةت ا ط ممناها ةتأماها يف اللغدل الماو دل مدن خدالل ا اتةدات الدى تاوطدا  سدا اه ل         

احملاضدا   ةتناةلد    .اخه  ةقتا ةا دا طو ال مدن احملاضدا يف إادداتها ةكتاوت دا    قدميل ةال  

م دمل اامل ان حبجبد ا  الكتاول اند الماط ةالد  ااتةدد  الدى احلداةل       اا  اد  من ا :

حملدل    مدا  الثالمل ا ساس ل : اخلال املسند ةاحلال النباي ةاحلدال السدا اهي والكاددوهي(   

التداما مبصدات      مدا  التاما السا اهي يف  سا احلدال الماودي  ة  دوه لتا ة ل ان الكتاول الكا

التددأما السددا اهي يف صددال األ مددال ةال وااددد ةممدداهي   ةالكلةددا  الماو ددل الددى ةزن سددا اهي

   .الكلةا 
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 دورات التعلي  املستمر:
ةاص، ماكس ت اسا  املوص، ةضةن خاتو السنو ل إقامل المد دد مدن تة ا  التملد ا املسدتةا ادرب              

 املنصا  ا لكرتةه ل املختلفل  ةال  تنوا  ةتمدت  موضواات ا الملة ل ةالث ا  ل ةكان من حبهة ا:    
األمريكــي لتوثيــق اشــوامم وقائمــة املصــادر واملراجــع  APA نظــام) .6

ال  ال ت ا األستاذ الدكتو  م سون ذهون المبداجيي /مدد ا ماكدس ت اسدا       (انيةللعلوم اإلنس

األما كي يف توم   اهلوامك  APA حبهة ل هظام ٢0٢0متوز//١٤ -١٣املوص، ةالى مدا   ومني 

للد اسا  اإلهساه ل ح ش من املماةل حبهو اند كتاول اش الةي حبة  سالل اامم دل مااسدتا الدى    

ةلكن توادد    ةمن املماةل حب  ًا حبن هه  املاااا   تكتب واا  ل تل ائ ل  الفكا لما  سةى وامللك ل 

ةمن هه  طاق كتاول املاااا .المد د من املدا س ةاجلةم ا  ال  حبطل   هظةًا تتلفل لكتاول املاااا

ةهددي طا  ددل اجلةم ددل األما ك ددل    (APA) يف البحددش الملةددي حبة الاسددالل اجلامم ددل طا  ددل  

ةكان ودا ل استخدام   (American Psychological Association) ل حبةالس كولوا 

و، ةصد، األمدا إىل     ما اهت ل  إىل تتلج حبهواع البحوث الملة ل  هه  الاا  ل يف جمال الا النفس

ةميكن ال ول اهو المد دد    تبين جمال  الة ل متنوال التخصصا  هله  الاا  ل يف حباام ا املنشو  

ملة ل المااق ل قدد ااتةدد  الدى هدها النظدام يف كتاودل البحدش ةمدن ضدةن ا جملدل           من الدة  ا  ال

 .ت اسا  موصل ل ةهي جملل الة ل حمكةل تصد  ان ماكس ت اسا  املوص،
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التنو دو إىل حبن هده  الاا  دل   ت تصدا      (APA) ةمن اجلد ا والهكا قب، داح طا  ل التوم   ة  ًا لنظدام 

الدهي هشدا يف    (APA6)ودحب  من اإلصدا  األةل إىل اإلصدا  الساتس ةلكن ا   الى إصدا  ةاحد   ط

  ا صددا  اجلد دد   ٢0١٩الدهي صدد  يف حبكتدووا     (APA7( ما اخا اصدا  ةهدو السداوا    ٢00٩

صفحل(   شاح والتفص ، طا  ل توم د  املااادا مدا حبمثلدل توضد ح ل ة ادداةل        ٧0٣حيتوي الى و 

ومدض التمدد ال  اجلد دد  مل تكدن موادوت  يف ا صددا        مفصلل  كةدا احتدوى ا صددا  اجلد دد الدى      

 .ا لكرتةهي Google Meet ةقد هظة  الدة   الى هظام  APA6.الساو 
 اما اليوم الثاني فقد خصص للحديث عن توثيق قائمة املصادر واملراجع 

ةتت دةون اسدا   ةهي ابا   ان قائةل كاملل مفصولل من املااادا املسدتخدمل يف كتاودل ادش حبة ت ا دا           

الكاتب  تا  خ النشا  انوان املااا واإلضا ل إىل المد د من التفاص ، األخاى. جيدب حبن تسدتويف قائةدل    

ةقد تناةل  هه  احملاضا  اد  ه داط من دا البددء ومةل دل التوم د  الد          APA املاااا يف هظام التوم  

اا الماو دل تاتدب    دا حبمسداء املدؤلفني      تت ةن مالمل اقسام حيتوي ال سا األةل من دا الدى قائةدل وداملاا    

 كان ًكتاوا املااا هوا ل إىل النظا تةن الرتت ب يف التما ج( حبلو إهةال ما املؤلج اائلل  سا ًتبما ًهجائ ا

 املخاوطدا     الثاهو دل  املااادا  األةل دل   املصدات   -:ةت دا . الة دل  تة  دل  يف م الدل  حبم الة ل  سالل حبم

ي مدن قائةدل املااادا   حتدوي الدى      الثداه  ال سدا  اما .اجلامم ل ةا طا  ح الاسائ،  الدة  ا   الومائ  

 ةتاتدب  الصدفحل    سدا   إىل حماذاتو ماااا  ما  ًاملاااا األانب ل ال  تاتب    ا حبمساء املؤلفني هجائ ا

 حتد   ةتداتي . الة دل  تة  دل  يف م الدل  حبم الة دل   سالل حبم كان ًكتاوا املااا هوا ل إىل النظا تةن املاااا

انب ل ةت ا: املاااا الثاهو ل  الومائ   الددة  ا  الاسدائ، ةا طدا  ح    األ ةاملاااا املصات  قائةل: انوان

التوم دد  ا لكرتةهددي( اة واملواقددا ) :اجلامم ددل امددا ال سددا الثالددش  صددص   ددا  كاملددل حتدد  انددوان 

 .ةت ا: الكتب  امل ا    ا لكرتةه ل(
ا لكرتةهي ةواتا   الكرتةه ل من األسدتاذ املسدااد    FCC ال وم الثاهي الى هظامةقد ه ة  حماضا      

 .الدكتو  حمةد هسا  الدواغ ةاملد س ااما ولو إمساا ،
( مشدا ك مدن ل ب دا    ٧00ةكاه  املشا كل ةاسمل ادا من قب، اامما  المدااق ةالددةل الماو دل جتداةز و    

هده  الددة   ةذلدد  هة ت دا والنسدبل للبداحثني ةطدالط        الةا قد ر إادات  إقامدل   .ةاجلسائا ةتوهس ةمصا

 .٢0٢0كاهون األةل//١0-٩الد اسا  المل ا ةذلد يف  ومي
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ةال  حبل ت دا األسدتاذ املسدااد هنداء      ) معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب( .6

 منصدل  ادرب  ٢0٢0/آط/٢٧-٢6ااسا السبماةي يف  دومي ا  ومداء ةاخلةد س املوا د      
Fcc    اإللكرتةه ل يف متام الساال احلات ل اشا  صباحا  ةقد حبتا  الدة   إلكرتةه دا ا سدتاذ

 .املسااد الدكتو  الي امحد المب دي ةاملد س ااما ولو امساا ،

 
ةتأتي حبهة ل هه  الدة   يف حبه ا تتناةل ةاحد  من الظواها ا اتةاا ل الدخ لل الى جمتةمنا ةهدي اهتشدا    

املشكال  ا اتةاا ل ال  تؤما الى وناء اجملتةا ةحب اات   ةمن اململوم حبن املخدد ا    املخد ا  كوه ا من
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  تصحب مم ا ا  الدما    ي تسح  يف  لك ا حبحالما ةامدا  ةمبداتو ةق ةدا ةحب دااتا ةجمتةمدا   ل ده        

اا ل الدى الد    الظاها  حبسباو ا ةتةا م ا يف ا هتشا  يف اجملتةا   ال ان ما  رتتب ال  ا من آما  ااتة

 . تماطاها ةقد حاةل  الس  هناء يف هه  الدة   التصدي هله  الظاها  اخلاا 
قسا من اد الدة   الى  ومني تناةل  الباحثل يف ال وم األةل توطئل تما ف ل ادن مف دوم املخدد ا  وشدك،     

اام ةتااق  اىل حبصنال املخد ا  ةمن ما تناةل  املخد ا  يف المااق ةحاةل  ان تماي صو   ادن ةاقدا   

ةحاةلد  حبن تدبني   املخد ا  يف اجملتةا المااقي من خالل ااع لبمض اإلحصائ ا  ان هسدب ا تمدان   

 موقج الشا مل اإلسالم ل من املخد ا   
اما ال وم الثاهي للدة     د ر احلد ش ان احملاة  اات ل من ا األسباط الد  تدد ا والشدباط اىل تمداطي     

املخد ا  من ا اسباط تموت إىل الفات ةمن ا اسباط ااتةاا دل ةهفسد ل ةاقتصدات ل ةس اسد ل ةا كولوا دل      

اها ا ما  املرتتبل ان املخد ا  ةمن ا ا ما  النفس ل ةا اتةاا ل ةا قتصات ل ةالصدح ل  ةتااق  حب  ا اىل 

  اما احملو  ا خا ااض    و طاق الوقا ل من املخد ا  من دا ا سدا  ةاملؤسسدا  الرتوو دل و اجلاممدل     

املماجلدا  الوقائ دل   املد سل ( ةمنظةا  اجملتةا املدهي ةاملؤسسا  الد ن ل ةاإلاالم   ال ان المد د مدن  

  .األخاى ال  حتد من خاا املخد ا 
 .ةقد كان احل و  من تتلج اامما  المااق واإلضا ل إىل مشا كل  االل من قب، اجلامما  الماو ل
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( واليت سجالت احملكمة الشرعية يف املوصل مناذج دراسية منتخبة)  .6

 املوصد، يف  دومي  مركـز دراسـات   /القتها االستاذ املساعد الدكتور عروبـة مجيـل حممـود    

صدباحا   اشدا   احلات دل  السداال  متام يف ٢0٢0 ا لول ١0 - ٩ا  وماء ةاخلة س املوا   

 ا لكرتةه ل FCC ةارب املنصل 

 
املوصد، اةاخدا الم دد المثةداهي      ةتاتي حبهة ل هه  الدة   يف تناةهلا سدجال  احملكةدل الشداا ل يف         

 .كوه ا متث، مصد ا م ةا لد اسل تا  خ املوص، ا اتةااي ةا قتصاتي ةالمةااهي
ةقسا من اد الدة   الدى  دومني متتدال ني تنداةل يف ال دوم األةل توطئدل تما ف دل ادن سدجال  احملكةدل           

ام ال  ائي ما تاداق اىل اادداتها   ةاهة ل السجال  يف ت اسل ال ل النظ  الشاا ل ةمف وم ا لغل ةاصاالحا

 .ةاحجام ا ةاللغل املكتوول و ا    ال ان ةصج السجال  ةاهواا ا
 ةتااق  يف ال وم الثاهي لنةاذد ت اس ل منتخبل من تلد السجال  من ا  

 . م ل ومد ة ا  زةا االسةال ا  ا من امل ا ةحصت ا اإلماالبل  -6
امل ا ةاحلاص من قب، السةد املتو ى الدى حصدوهلا    النةوذد الثاهي ضةان ح وق السةال يف م دا  -6

 .الى امل ا ومد ة اتو وسند مم ي ةتتوم
 ..النةوذد الثالش ادم ماااا  خاوول املاحب  ةتسةجي ا ةهي تاوول للغا  -6
  .النةوذد الااوا طالق زةد ةاهكا  م ا قاع  -6
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 .النةوذد اخلامس امل و  ةم ات اها -6
 .الى ام زةاتو اد  ا وناء ةصوص اس اط النف ل حالل اتااء زةد البن  املتو ا  -6
النةوذد الساوا تنوع م اصد الوص ل يف الم د المثةاهي يف مد نل املوص، الى ة   ما كدان املوصدي    -6

 .الشا مل اإلسالم ل لألحكاممناسبا ةموا  ا 
النةوذد الثامن اتااء السةال الدى زةا دا منده دد ا ن قدد اوداا  ذمت دا مدن   دا ح وق دا            -6

 .السةا ل واستثناء هف ل اونائ ا ةونت ا  ه ا يف ح اهت ا  تالب ت د ا هف ل هلةا
 .دخص ل ألغااعادم احملا ظل الى م ا السةال ةاستخدامو  -6
تنوا  م اصد الوص ل يف الم د المثةاهي يف مد ندل املوصد، الدى ة د  مدا كدان املوصدي         -66

 .الشا مل اإلسالم ل اذ ااض  الوم  ل ةص ل املتو ى لألحكاممناسبا ةموا  ا 
تة  املختا  كشاهد امبا  الى ادكال ا  الم ا ا  ةامللك دا  اذ كدان لدو تة  ةاضدح يف      -66

 .الوقول إىل ااهب املاا  ال  ه ة  ح وق ا
 ةر اتا   الدة   الكرتةه ا من قب، ا ستاذ املسااد الدكتو  حمةد هسا  الدواغ  

 FCC امساا ، الى املنصل اإللكرتةه لةم.ااما ولو 
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الد  ال اهدا األسدتاذ املسدااد الددكتو  الدي        سائل احلفاظ على الرتاث الثقايف الالمادي()و .6

الى مدا   ومي ا  وماء ةاخلة س املوا د   ةامحد المب دي التد  سي يف ماكس ت اسا  املوص، 

 .مساء الثامنل الساال متام يف ٢0٢0 ا لول ١٧ - ١6

 
إذ  كتسب الدرتاث الث دايف غدا      ةسلا  الدة   ال وء الى حبهة ل الرتاث الث ايف الالماتي ةةسائ، حفظو

املاتي حبهة تو يف حبهو حيا ظ الى اهلو ل الوطن دل ةصد اهت ا ةإح ائ دا  ة تجلدى ذلدد مبنحدو مس ددًا مدن         

الد  حتةد، هدها الدرتاث      ا هتةام ملختلج حبدكالو ةتنوااتو. ةمن ضةن ا احملا ظل الى الكندوز البشدا ل  

ةالهي تتناقلو األا ال وصفل متواتا   كةا حبن الرتاث الث دايف غدا املداتي ميثد، الدهاكا  الما  دل ملمدا ل        

  .اجلةاال ال  حتةلو ةالهي   ا الى اات  ا محا تو ةص اهتو من ال  اع
 و ةحتفظو مدن ا هددما . لدها    من هنا تربز حبهة ل احملا ظل ال و ةاستخدام الوسائ، الملة ل ال  حتا ظ ال

ال نا التمام، ما تاامنا الث ايف تمداماًل ا اله دًا   حن ن دًا حبة تماطف دًا  ادرب  مدو ةتصدن فو ةتوه فدو يف         

ح اتنا ال وم ل ةات ااو يف اجلاهب ا قتصاتي ووصفو  ا دًا مدن  ةا دد السد احل الث ا  دل ةا سدتل ام مدن       

ةتوه فدو يف الدربامج السدةم ل ةالبصدا ل ة قةنتدو ةا ددفتو ةاجلةدا         خصوص اتو يف اجملال الفين ةا توي

امل داهي لمناصا  املختلفل. ةإصدا  المد د من ا اااءا  ال اهوه ل ةاإلتا  ل حلةا ل ةصدون الدرتاث الث دايف    

ث دايف  غا املاتي ةالرتة ج لو يف املما ع ةالندةا  ةاملؤمتاا  الملة ل. ةتفم ، التد  ب يف جمال الرتاث ال
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غا املاتي ةإقامل ماكس للرتاث الوطين تكون من م امو تد  ب الشباط جبةا الرتاث الث ايف ةتوم  و. كةدا  

إن من ج توم   الرتاث الث ايف ةحفظو ل س من جًا هظا ًا  حسب  ةإمنا ان إزاء تاب   الةي حيتداد اىل  

حب.م.ت. حمةدد هدسا  الددواغ/ماكس    ا مدن قبد،   ةر إتا   الدة   الكرتةه  .ت ا ا اجل وت ةحشد اهلةا لتنف ه 

 .م. ااما ولو امساا ، / ماكس ت اسا  املوص،ة  ت اسا  املوص،
 ا لكرتةه ل FCC ةهظة  الدة   من خالل منصل
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ذهدون  دوهس   األستاذ الدكتو  ال  ال اها  اهمية وثائق االرشيف العثماني يف التدوين التارخيي .6

 ٢١ - ٢0استاذ التا  خ احلد ش ةاملماصدا يف ماكدس ت اسدا  املوصد، الدى مددى  دومي        /الاائي 

 .ا لكرتةه ل google meet منصل خالل من ٢0٢0 ا ةل كاهون
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ةما  ت ةنو من ةمائ  ةتاوطا  ةاة اق خاصل   مب امني ا  د ج المثةاهي اىل التما جةهد   الدة   

الد  تامد  ا ومدل      ةت ا  ا سا ل للسالطني المثةاه ني خالل الس اا  المثةاه ل الدى الو  دا  المااق دل   

 .قاةن منه مالا ال ان الساتس اشا ةحتى مالا ال ان المشا ن
اللثدام ادن المد دد مدن ا حدداث       داحا ةا  ا ان اهة ل هه  الومدائ  كوه دا متد ط    ةقدم احملاضا        

 .ةالوقائا التا ة ل ةت دم هلا تفساا ةاقم ا
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ةقسا من اد الدة   الى  ومني تناةل ال وم ا ةل ااضا تما ف ا  ها اجلامما  ةاملكتبدا  المامدل            

ةتتلفدل  مل دون ةم  دل متنوادل    (  ١٥0 و ةاخلاصل ةمااكس البحوث الملة ل ال  حتتوي الى ما   دا ط 

امدا     ا غااع ةو ان هوع املات  املواوت     ا ما وني ةم  ل ةتاوطدل ةخا ادل ةسدج، خداص ةغاهدا     

ال وم الثاهي   د ر احلد ش ان طب مل ةحمتوى الومائ  ةاداع منداذد تاب   دل من دا يف الددة   ةت دد ا       

 اح التمل  ا  املا  دل مم دا   داح ةال هلا من قب، احملاضا  هواا ا املتمدت  من ح ش ااع الوم  ل ةا 

ةومدض  -مد ندل املوصد،  -ةو ان الغاع من كتاوت ا ةاصدا ها اذ خص احملاضا ة  ل املوصد، ةحاضدات ا   

ة  ا  المااق كبغدات ةالبصا  وبمض من هه  الومائ  والشداح الدوايف سدواء مدا تملد  من دا والومدائ  ذا         

 .اهاا غااع اخلدم ل ةالد ن ل ةا قتصات ل ةالوقف ل ةغ
 هده   يف ة مةد،  اادال   املدهكو   الكدبا  المدت ةضا م ١٨٤٨ةمما  هكا ان ا  د ج المثةاهي تأسس سنل 

 املتمل دل  الومدائ   هده   مدن %  ٥0   اسل اكثدا مدن   ر ةقد موهج ٥00ة خباا ٣٥0 من اكثا املؤسسل

 .ةا اتةاا ل ةا قتصات ل ةا تا  ل الس اس ل النواحي من ةالمااق ل الماو ل والو  ا 
ةقد حفل  الدة   والن ادا  ةا  اء ةالااةحا  الملة ل ةا سئلل ةاحلوا ا  الثا  ال  طاحد  مدن قبد،    

 من( ١٤٤احلظو  ةال  اما  هه  الدة   وك، ما هو مف د للباحثني يف هها اجملال. ةولغ ادت احل و  و

 .ةل ب ا ا  تن سو  ا  مصا  السوتان  املغاط  اجلسائا  وا ااه ا  المااق  من ا تةل اد 
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 الصوراللوحات وأرشيف 

 كورونا يف عيون مثقفي املوصل

 اللوحات لرسام االطفال عمر طالل حسن

 : موقع عمر طالل حسن عبدالرمحن على الفيس بوك املرجع
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 بيت موصلي قديم -صور من مدينيت

 على الفيس بوك : موقع حممد ضياء سعدالدينرجعامل
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 ةل القدميوصامل ها يفإعادة تأهيلصور الهم املباني اليت مت 

 28/4/2019 يف افتتاح قيصرية الشبخون لألقمشة يف باب السراي 

 كبو فيسموقع يرقة امل على ال املرجع:            
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 2020 /11 /28إعادة تأهيل خان محو القدو يف 

 

 

 على الفيس بوك Laith wadullahليث وعداهلل   املصدر : موقع
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 على الفيس بوك Ahmad AL Mukhtarاملصدر : موقع 

 

 28/11/2020حفل افتتاح خان محو القدو 
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 خان محو القدو بعد االفتتاح
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