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 -١ﳚب ان يكون البحث اﳌرسل اﱃ ا لة غﲑ منشور ﰲ ﳎﻼت اﺧرى.

 -٢اﻻﲝﺎث الﱵ ﻻﺗﺘواﻓﻖ مﻊ ﺿواﺑﻂ الكﺘﺎﺑة والنشر ﰲ ﳎلة دراسﺎت موﺻلﻴة ﻻﺗرسل اﱃ الﺘحكﻴﻢ.
 -٣البحث الﺬي يُﺪﻗﱠﻖ مﻦ اﶈرر ﻋلﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻘب اﻷﲝﺎث ،ويﻘبل منﻪ ،يرسل ﻋﱪ النﻈﺎم ﻧﻔﺴــﻪ اﱃ ﳏ ّكِﻤــﲔ
اﺛنــﲔ ﻋلــﻰ اﻷﻗــل .وﰲ ﺣــﺎل الﻀــرورة ﳝكــﻦ إرســﺎلﻪ اﱃ أﻛﺜــر مــﻦ ﳏ ِّكﻤــﲔ .ويﺘﺨــﺬ الﻘـرار النﻬــﺎﺋﻲ ﺑنشــر
البحــث ﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋلــﻰ رأي أغلبﻴــة اﶈكﻤــﲔ .ويﺘــﺎﺑﻊ اﶈــرر ﺑﺪﻗــة ﺗوﺻــﻴﺎت اﶈكﻤــﲔ .وا لــة ﳍــﺎ اﳊــﻖ ﰲ
ﺗﻌﺪيل اﻷﲝﺎث اﳌرسلة الﻴﻬﺎ .وﻗبول النشر أو الرﻓﺾ.
 -٤يﺴﺘﻄﻴﻊ البﺎﺣث اﻻﻋﱰاض ﻋلﻰ رأي اﶈكﻤﲔ ﺑشرط ﺗﻘﺪﱘ الﺪلﻴل .ويــﺪرس ﻫــﺬا اﻻﻋـﱰاض ،واذا ﻛﺎﻧــﺖ
ﺿرورة ،أرسل البحث اﱃ ﳏ ّكِﻤﲔ آﺧريﻦ.
 
 ﲣﻄﻴﻂ الﺼﻔحة:

ﳚب أن ﺗكﺘب اﻷﲝﺎث ﻋلﻰ ﺑر مج ) (Microsoft Wordوﳚب أن ﲣﻄﻂ الﺼــﻔحة ﲝﺴــب اﳌﻌــﺎيﲑ
الﺘﺎلﻴة:

 -١ﻃول الﺼﻔحة :ﻋﻤودي .A4
 -٢اﳊﺎﺷﻴة الﻌلﻴﺎ واﳊﺎﺷﻴة الﺴﻔلﻰ  ٢,٥ :سﻢ .
 -٣اﳊﺎﺷﻴة الﻴﻤﲎ واﳊﺎﺷﻴة الﻴﺴرى ٣ :سﻢ.
 -٤ﻧوع اﳋﻂ ) للغة الﻌرﺑﻴة(Traditional Arabic :
 -٥ﻧوع اﳋﻂ ). Times New Roman :(English
 -٦ﺣﺠﻢ ﺧﻂ النﺺ الﻌﺎدي ﰲ اﳌﱳ .١٤ :
 -٧الﻌنوان لﻌرﺑﻴة.١٨ :
 -٨الﻌنوان ﻻﻧكلﻴزية.١٦ :

 -٩اﳊواﺷﻲ الﺴﻔلﻴة  ١٣لﻸﲝﺎث الﻌرﺑﻴة.


 ينبغﻲ ان يكون ﻋنوان البحث للغﺘﲔ الﻌرﺑﻴة واﻻﻧكلﻴزية.
 ﳚب ﺗرك سﻄر واﺣﺪ ﻓﺎرغ ﻗبل الﻌنوان للغة اﻻﻧكلﻴزية.
 ﳚب ان يكون الﻌنوان ﰲ وسﻂ الﺴﻄر.
 ﳚب ان ﺗكﺘب ﻛل ﺣروﻓﻪ ﻛبﲑة للون الغﺎمﻖ )الﻔﺎﺣﻢ(.
 مﺴﺎﻓة الﺘبﺎﻋﺪ ﺑﲔ الﻌنﺎويﻦ ).(٠



 يكﺘب ﲢﺖ ﻋنوان البحث :اسﻢ البﺎﺣث ،درجﺘﻪ الﻌلﻤﻴة ،مكﺎن ﻋﻤلﻪ ﻓﻘﻂ للغﺘﲔ الﻌرﺑﻴة واﻻﻧكلﻴزية.
:

 ﳚب ان يكون ملﺨــﺺ البحــث للغﺘــﲔ الﻌرﺑﻴــة واﻻﻧكلﻴزيــة مــﻦ  ٢٥٠-٢٠٠ﻛلﻤــة ،ويوﺿــﻊ اﳌلﺨــﺺ ﰲ ﺑﺪايــة
البحث.
 يﱰك ﻓراغ سﻄر واﺣﺪ ﻗبل ﻋنوان اﳌلﺨﺺ سواء أﻛﺎن للغة الﻌرﺑﻴة ام للغة اﻻﻧكلﻴزية.
 ﺗكون ﻛلﻤة )اﳌلﺨﺺ( ﰲ ﺑﺪاية الﺴﻄر.


 ﳚب ان ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ البحث  ٥-٣ﻛلﻤﺎت مﻔﺘﺎﺣﻴة.
 يكﺘب ﺗرﻛﻴب )الكلﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴة( ﻋريﻀﺎً اﱃ الﻴﻤﲔ.
 ﺗكﺘب الكلﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴة ﲝﺠﻢ ﺧﻂ ).(١٤
 ﺗوﺿﻊ ﻓﺎﺻلة ) (.ﺑﲔ الكلﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴة.

 ﺗوﺿﻊ ) (.ﺑﻌﺪ الكلﻤة اﻻﺧﲑة مﻦ الكلﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴة.


 ﳚب أن يبﺪأ البحث ﲟﺪﺧل يﺘﻀﻤﻦ :ﻫﺪف البحث ،وﻧﻄﺎﻗﻪ ،ومﻘﺎر ﺗﻪ  ،ومنﻬﺠﻪ.
 يكون ﻋنوان اﳌﺪﺧل ﰲ ﺑﺪاية الﺼﻔحة الﱵ ﺗلﻲ ﺻﻔحة اﳌلﺨﺺ.

 ﺗكون ﻛلﻤة )اﳌﺪﺧل( ﰲ وسﻂ الﺴﻄر ،وﺗكﺘب ﲞﻂ )غﺎمﻖ( ﺣﺠﻤﻪ )(١٤


 يكﺘب ﲞﻂ ).(Traditional Arabic
 ﺣﺠﻢ اﳋﻂ١٤ :
 ﺗكون اﳌﺴﺎﻓة ﺑﲔ الﺴﻄور واﺣﺪة ،ويكون الﺘبﺎﻋﺪ ﰲ البﺪاية ) (٦وﺑﻌﺪ ذلﻚ ).(٠



 ﺗكﺘب الﻌنﺎويﻦ الﻔرﻋﻴة اﱃ الﻴﻤﲔ ﺣﺼراً.
 ﺣﺠﻢ اﳋﻂ ﰲ الﻌنﺎويﻦ الﻔرﻋﻴة .١٦



 الﱰﻗﻴﻢ اﻵﱄ للﺨراﺋﻂ ،واﻻﺷكﺎل ،والﺼور والرسوم.

 ﺗوﺿﻴﺢ ﻫﺬا الﱰﺗﻴب ﰲ ﻧﺺ البحث ،وﻛﺘﺎﺑة اﲰﻪ ﻓوﻗﻪ ،واﻹﺣﺎلة اﱃ اﳌﺼﺪر الﺬي أُﺧﺬ منﻪ إذا ﻛــﺎن مــﺄﺧوذاً مــﻦ
مﺼﺪر.

 يكﺘ ــب ﻋنـ ـوان مـ ــﺎ سـ ــبﻖ )اﳉـ ــﺪول ،١اﳋريﻄـ ــة  ،١الشـــكل ) ((..للـ ــون اﻻسـ ــود الﻔحـ ــﻢ )الغـ ــﺎمﻖ( ،وﺗكﺘـ ــب
الﺘوﺿﻴحﺎت الﻼﺣﻘة ﲞﻂ مﺎﺋل ﰲ الوسﻂ.



 يﻄبﻖ ﰲ البحــث اﳌرســل اﱃ ﳎلــة )دراســﺎت موﺻــلﻴة( ﻧﻈــﺎم اﻻﺣﺎلــة ﻧﻈــﺎم ) (APA-6اﻷمريكــﻲ
ﺣﺼر ً.



 يﺘبﻊ ﰲ اﻷﲝﺎث اﳌرسلة اﱃ ﳎلﺘنﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑة اﳌﺼﺎدر ﻧﻈﺎم )(APA
 يﺘحﻤل البﺎﺣﺜون مﺴﺆولﻴة ﺻحة اﳌﺼﺎدر.
 ﳚب الﺘﻔريﻖ ﺑﲔ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌراجﻊ.
 ﺗرﻗﻢ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ مﱳ البحــث )ﺗــرﻗﻴﻢ آﱄ( .ويوﺿــﻊ الــرﻗﻢ ﰲ ﺎيــة البحــث ﲝﺴــب ﺗرﺗﻴبــﻪ ﰲ مــﱳ
البحث.



 ﳚب أﻻ يﺘﺠﺎوز البحث  ٢٠ﺻﻔحة ﺗشﻤل اﳌﻼﺣﻈﺎت ،اﳉﺪاول،اﻷﺷكﺎل ،اﳋراﺋﻂ ،واﳌﺼﺎدر.
 لغﺎت البحث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ا لة :اللغة الﻌرﺑﻴة  ،اللغة اﻻﻧكلﻴزية.
 ﲡـ ــب ﰲ اﻷﲝـ ــﺎث اﳌرسـ ــلة اﱃ ا لـ ــة مراﻋـ ــﺎة ﻗواﻋـ ــﺪ اللغـ ــة .ولـ ــﺬلﻚ يﺘحﻤ ـ ـل البﺎﺣـ ــث مﺴـ ــﺆولﻴة
اﳌشكﻼت واﻻﻧﺘﻘﺎدات النﺎﲡة ﻋﻦ ذلﻚ.
 ﺣﻘــوق لﻴــف اﻷﲝــﺎث اﳌرســلة اﱃ ﳎلــة )دراســﺎت موﺻــلﻴة( ﺗﻌــود اﱃ ﳎل ــة )دراســﺎت موﺻ ــلﻴة(
وﻻﳚوز ﻧشرﻫﺎ ،وﻃبﻌﻬﺎ ﰲ مكﺎن آﺧر ،وﻻﳚوز اسﺘﺨﺪامﻬﺎ دون اﻻﺣﺎلة الﻴﻬﺎ.

 يرسل البحث ﻛﺎمﻼً ﻋلﻰ الﱪيﺪ اﻻلكﱰوﱐ الﺘﺎﱄ:

E-Mail:mosul.studies@gmail.com
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: امللخص

 ومن ىؤالء االستاذ الدكتور، برز فيها الكثَت من العلماء،توصل عرب اترخيها الطويل أبهنا مدينة علم١عرفت مدينة ا
تضارة العربية االسالمية من خالل ْتوثو ومؤلفاتوٟتالح الذي كانت وما تزال بصماتو واضحة يف دراسة ا١ىاشم حيِت ا
تًتاكمة لألحداث١تعارف ا١تهمة اليت ركزت على مضامُت ا١ فضالً عن طروحاتو العلمية ا،تتنوعة يف موضوعاهتا وأىدافها١ا
تالح أحد أعضاء اجملمع العلمي العراقي١ وقد كان الدكتور ىاشم ا،تضاري للموصلٟ وىذا دليل على العمق ا،التارخيية
ِ
الفلسفة ومناىجها واسهامات اخرى ٗتص مطبوعات
 فضالً عن نتاجو يف،ورواده فيما خيص دراسات السَتة النبوية
تذكرات الشخصية١ فضالً عن ا،تصادر االولية اليت ٗتص اجملمع١ وقد تناول البحث كل ما سبق معتمداً على ا،اجملمع
.تقابالت الشخصية خالل فًتة البحث١تنشورة وا١تالح غَت ا١للدكتور ا
.تلة٣ ، اجملمع العلمي، اسهامات،توصل١ ا،تالح١ ا:تفتاحية١الكلمات ا

Abstract:
Throughout its long history, the city of Mosul was known to be a
city of science where many ulama became prominent. One of them is
Professor Doctor Hashim Al-Mallah whose fingerprints are still be seen in
the Islamic Arab Civilization study by means of his different research
papers and works , which related topics and objectives in addition to his
important Scientific desertations which concentrated on the contents of
accumulating knowledge of historical events. This is an evidence of the
heritage depth of Mosul. During the time when the Iraqi Scientific
Complex great scientific achievements in studying and verification of
Islamic Arabic heritage, Doctor Hashem Al-Malah was one of the pioneers
in the complex concerning the prophetic biography study in addition to his
products in philosophy and its approaches, together with other
contributions related to the publications of the complex. The paper tackles
all that was mentioned above depending on the primary sources that are
relevant to the complex and on his unpunished personal diaries and the
frequent interviews with him during period in which the paper was done.
Keywords:Al-Mallah, Mosul, contributions, Majma,a al-Almy ,magazine

:املقدمة

تا من٢ تا١ وذلك،تم الرايدة يف اختصاصاهتم٢ تواضر اليت برز فيها علماءٟتوصل من ا١من الطبيعي ان تكون مدينة ا
 ولعل من اىم رواد،تا اثرا كبَتا يف اجملاالت االكادديية والثقافية٢ موروث علمي وحضاري وعوامل تسمح لظهور شخصيات
تالح١تامعة االستاذ الدكتور ىاشم حيِت اٞتم دور كبَت يف أتسيس ىذه ا٢ توصل الذين كان١تدرسة التارخيية يف جامعة ا١ا
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الذي يعد من اوائل اساتذهتا الذين سامهوا يف انشائها منذ منتصف الستينات من القرن ا١تاضي ،ومل يقتصر عطائو العلمي
على جامعة ا١توصل فقط ،بل كانت لو انشطة علمية يف مؤسسات علمية اخرى مثل اجملمع العلمي العراقي ،وىناك بعض
الدراسات اليت كتبت عن ىذه الشخصية على سبيل ا١تثال البحث ا١توسوم (االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح واسهاماتو يف
اتريخ اٟتضارة االسالمية)(الطائي،3122،ص،)24وكذلك البحث ا١توسوم(االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح وجهوده
العلمية يف كتابة السَتة النبوية كتاب(الوسيط يف السَتة النبوية امنوذجاً) (دمحم،3125،ص،)441فضال عن الدراسات
االكادديية اليت تناولت سَتتو واسهاماتو يف كتابة التاريخ اٟتضاري،اذ قامت الباحثة كواكب ٧تيب دمحم يف قسم التاريخ
بكلية اآلداب/جامعة االنبار بكتابة رسالتها للماجستَت ا١توسومة(ىاشم حيِت ا١تالح فكره وجهوده يف كتابة التاريخ) و٘تت
مناقشتها بتاريخ  ،3131/22/3:اما ا٢تدف من ىذا البحث فهو تسليط الضوء على النشاطات العلمية لألستاذ
الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح يف اجملمع العلمي العراقي بوصفو عضوا فعاالً بو ،فضالً عن طروحاتو التارخيية والفلسفية من
خالل مسامهتو ا١تتواصلة على صعيد حضور الندوات وا١تؤ٘ترات اليت عقدىا اجملمع ،واسهاماتو يف ٖترير ٣تلة اجملمع العلمي
العراقي ونشرة اوراق ٣تمعية،فضالً عن نشر بعض مؤلفاتو العلمية من قبل اجملمع ،وقد قسم البحث اىل مقدمة واربع
فقرات وخا٘تة ،مشلت الفقرة االوىل نبذة عن اجملمع العلمي العراقي ،وتناولت الفقرة الثانية نبذة عن حياة االستاذ الدكتور
ىاشم ا١تالح ،وٖتدثت الفقرة الثالثة عن تعيينو عضواً عامالً يف اجملمع العلمي العراقي ،اما الفقرة الرابعة فقد سلطت الضوء
على نشاطات ا١تالح العلمية والثقافية يف اجملمع ومشلت ٤تاور عدة ابرزىا اسهامات االخَت يف ا١تواسم والندوات وا١تؤ٘ترات
اليت عقدىا اجملمع العلمي ،وكذلك دور ا١تالح يف ٖترير ٣تلة اجملمع ونشرتو ،وضمت ا٠تا٘تة ابرز النتائج اليت توصل اليها
البحث.

اولا -نبذة عن اجملعم الللعم اللراق :

اجملمع العلمي العراقي ىو مؤسسة علمية ثقافية رٝتية ىدفو العناية ابللغة العربية واحملافظة عليها واالعتناء ابلًتاث العريب
واالسالمي ،وتشجيع البحث ا٢تادف يف اآلداب والعلوم والفنون ،اجتمع علماء العراق ومفكريو من خالل تنسيق اٞتهود
مع اقراهنم اجملمعيون يف الدول العربية النضاج الراي واالجتهاد ،وبدأت فكرة أتسيس اجملمع عام  ،2:32اذ أتسس ٣تمع
لغوي مهمتو تعريب الكلمات واجياد ا١تصطلحات العلمية وترٚتة الكتب اليت حيتاجها الباحث يف البحث والدراسة ،وكان
يتألف من ٞتنة تضم الشاعر ٚتيل صدقي الزىاوي ،والشاعر معروف الرصايف وتوفيق السويدي
وغَتىم(.االلوسي ،2::8،ص ص.)31-24
وقد مهد ذلك إلصدار قانون اجملمع العلمي العراقي لسنة  ،2:58وتوالت التشريعات لتنظيم عملو وارتباطو ومرجعيتو،
ويف سنة  2:74أتسست ثالث ٣تامع يف العراق وىي اجملمع العلمي العراقي ،اجملمع العلمي الكردي ،اجملمع العلمي
السرايين ويف سنة ، 2:89مت دمج اجملامع اللغوية الثالثة العربية والكردية والسراينية ضمن ٣تمع علمي واحد ىو اجملمع
العلمي العراقي ،تفرعت منو ىيئتان مها :ا٢تيئة الكردية وا٢تيئة السراينية واضافة اعضاء من علماء العراق اىل االعضاء
ا١تخضرمُت ،وكان عدد اعضاء اجملمع ٔتا فيهم رئيسهم يًتاوح بُت العشرين والسبعة والثالثُت عضواً ،ديثلون ٥تتلف
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االختصاصات العلمية والثقافية ،وأتلفت من ىؤالء االعضاء دوائر علمية وٞتان دائمة ومؤقتة ،ويف عام  2::6صدر
قانون جديد اعيد ٔتوجبو تنظيم اجملمع العلمي اذ توسعت اىدافو لتشمل كافة التخصصات العلمية والتقنية وعدم حصرىا
بتخصصات اللغات العربية والكردية والسراينية والًتاث العريب واالسالمي ،بل امتدت لتشمل ٗتصصات العلوم التطبيقية
ا٢تندسية،الزراعية،الفلسفية ،القانونية ،االقتصادية وا١تعلومات وشىت ا١تعارف ا١تختلفة،هبدف اثراء ا١تعرفة االنسانية وتوظيف
ىذه ا١تعارف ٠تدمة التنمية يف العراق والبالد العربية ،وبذلك يقًتب عمل اجملمع اكثر فأكثر اىل مفهوم عمل ما يعرف يف
دول العامل ا١تتقدمة أبكاددييات العلوم اليت تضم يف العادة كبار العلماء وا١تفكرين وا١تبدعُت ،وبعد احداث اٟترب االخَتة
العراقية -االيرانية اليت مر هبا العراق ارتبط اجملمع بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وبعد ذلك فك ارتباطو لَتتبط حىت
وقتنا ىذا بديوان رائسة اٞتمهورية ،واعتاد اجملمع على تنظيم حلقات نقاشية و٤تاضرات ثقافية وندوات علمية على مدار
العام ،وعقد مؤ٘تراً علمياً يف احد الت خصصات كل عامُت ،وللمجمع تقليد متبعُ  ،اذ يقوم بتكرمي كبار علماء العراق
ومبدعيو سنوايً ٔتنح جائزتُت احدامها يف الدراسات االنسانية واالخرى يف الدراسات العلمية ،وللمجمع مطبعة خاصة بو،
ومن أىم اصدارتو الدورية (٣تلة اجملمع العلمي العراقي) اليت صدر العدد االول منها سنة( )2:61اليت كانت وما تزال
ميداانً تبارت على صفحاهتا اقالم كبار العلماء وا١تفكرين والباحثُت من اعضاء اجملمع وغَتىم وتصدر اجمللة أبربعة اجزاء
سنوايً ،وكانت اإلصدارات ما بُت كتب ٤تققة او مًتٚتة او مؤلفة ،كما ديتلك اجملمع مكتبة ضخمة خاصة بو ،وكانت نواة
ىذه ا١تكتبة كتب ديوان وزارة ا١تعارف آنذاك ،كما ٘تكن اجملمع من تصوير نفائس ا١تخطوطات والكتب يف بغداد والقاىرة
ودمشق واالستانة ولندن وابريس وغَتىا من ا١تدن(،االلوسي،2::8،ص )68وتعاقب على رائسة ىذا اجملمع عدد من
الشخصيات( قدم كتاب اجملمعيون يف العراق ترٚتة وافية عن حياة ىؤالء االعالم وبقية اعضاء اجملمع العلمي ،فلَتجع اليها
من احب االستزادة االعظمي،2::8،ص ،46ص )55سوف يتم ذكرىم حسب التسلسل الزمٍت :
-2الشيخ دمحم رضا الشبييب -2:5:،3-2:59االستاذ منَت القاضي  2:64-2:5:جدد سنة -2:6:،4الدكتور
انجي االصيل 2:65-2:64وجدد  -2:73،5-2:72الدكتور عبد الرزاق ٤تي الدين  -2:8:،6-2:76الدكتور
صاحل اٛتد العلي  -2::7،7-2:8:الدكتور انجح دمحم خليل الراوي  -3111،8-2::7الدكتور ٤تمود حياوي
ٛتاش  -3115،9-3111الدكتور داخل حسن جربو-3118،:-3115الدكتور اٛتد مطلوب الناصري -3118
 -3129،21الدكتور عبد اجمليد ٛتزة الناصر  3129وٟتد االن.
وكان اجملمع مر أبربعة مراحل ،وتوقفت فعالياتو منذ سنة 3114والزال اجملمع قائماً والعضوية فيو مستمرة( .االعظمي،
 ،2::8ص)286 ،55 ،33

اثنيا -نبذة عن حياة الستاذ الدكتور هاشم املالح:

ولد ىاشم حيِت حسُت ا١تالح يف ا١توصل سنة ،2:51واهنى دراستو االبتدائية وا١تتوسطة والثانوية فيها عام ،2:69
والتحق بكلية اٟتقوق ّتامعة بغداد وٗترج فيها سنة ،2:73كما حصل على دبلوم الدراسات العليا يف الشريعة االسالمية
سنة  ،2:74ودبلوم الدراسات العليا يف القانون العام وذلك عام  2:75يف كلية القانون /جامعة القاىرة ،وبعد عودتو
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اىل العراق عُت مدرساً مساعداً يف معهد احملاسبة العايل التابع لدائرة انئب رئيس جامعة بغداد يف ا١توصل سنة ،2:76
وترقى اىل مرتبة مدرس سنة  ،2:79مث اوفدتو اٞتامعة اىل ا١تملكة ا١تتحدة الربيطانية للدراسة ّتامعة سانت اندروز وحصل
على الدكتوراه عام  ،2:82وكان عنوان اطروحتو اليت تقدم هبا (نظام حكومة الرسول())
(The Governmental System of The Prophet Mohammedالطالب،3118 ،ص،)6:5
وىي دراسة مقارنة يف النظم االسالمية والقانون الدستوري ،وبعد عودتو من ا١تملكة ا١تتحدة وىو حيمل الدكتوراه نسب اىل
قسم التاريخ كلية اآلداب (ىيئة االنسانيات كما كانت تسمى آنذاك) وحصل على مرتبة استاذ مساعد يف ،2:83/:/2
مث حصل على لقب االستاذية يف  ،2:88/:/2وشغل مناصب عديدة ابتدأىا ٔتنصب معاون مدير معهد احملاسبة العايل
التابع ٞتامعة ا١توصل يف  ،2:77/4/23مث مديراً للمعهد خالل الفًتة  )2:78/8/9-7/27وعميداً لكلية اآلداب يف
،2:84/21/23مث شغل ابإلضافة لعمادة كلية اآلداب منصب عميد كلية االدارة واالقتصاد وكالة يف -2:85/21/25
 ،2:86/8/32وعميد شؤون الطلبة وكالة بتاريخ  ،2:85/:/2-9/25واصبح مسجل عام جامعة ا١توصل وكالة بتاريخ
 ،2:88/3/25-2:87/9/25مث وكيل رئيس اٞتامعة يف  ،2:88/2/41-2:86/9/27وىذا ما اشار اليو
ا١تالح(مقابلة شخصية بتاريخ ،)3113/5/33وعُت رئيساً ٞتامعة ا١توصل وكالة بُت(  ،)2:88/ 2/41- 21/3وتقديراً
ٞتهوده العلمية واالدارية اختَت مستشاراً لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتاريخ /6تشرين الثاين/2-2:88/تشرين
االول ، 2:89/من قبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور دمحم صادق ا١تشاط وقد صدر مرسوم ٚتهوري بتعيينو،
وللدكتور ا١تالح انشطة ادارية اخرى عدة خالل فًتة الثمانيات والتسعينات من القرن ا١تاضي منها ٦تثل التدريسيُت يف
٣تلس اٞتامعة ١تدة سنتُت ،وعضو ٣تلس كلية اآلداب ،ورئيس ٞتنة الًتقيات العلمية يف كلية اآلداب ،وعضو ٞتنة الًتقيات
العلمية ا١تركزية يف جامعة ا١توصل ،وعضو يف ٣تلس قسم التاريخ ويف اللجنة العلمية وٞتنة الدراسات العليا ورئيس قسم
التاريخ يف كلية اآلداب سنة (2:95الطائي،3122،ص ،)47وعندما قررت جامعة ا١توصل سنة 2:97اصدار اول
موسوعة حضارية عن ا١توصل وقع االختيار عليو ليكون رئيساً لتحريرىا وصدرت ا١توسوعة ٓتمسة ٣تلدات سنة ،2::3
وتعد اليوم من ابرز ا١توسوعات اليت صدرت يف الوطن العريب يف القرن العشرين بكوهنا موسوعة عامة وشاملة اسهم يف
ٖتريرىا اكثر من( )71استاذاً وابحثاً ،والدكتور ا١تالح عضو يف العديد من ا٢تيئات العلمية داخل العراق منها عضويتو يف
اجملمع العلمي العراقي بتاريخ،2::7/7/2وعضويتو يف ٣تلس امناء بيت اٟتكمة(بغداد) اثناء ا١تدة من ()3114-3111
(احملمدي،3131،ص ص  ،)46،4:ورئيس ٖترير ٣تلة آداب الرافدين ،وعضو يف ىيئة ٖترير ٣تلة دراسات مستقبلية
لكلية اٟتدابء اٞتامعة ،وعضو يف ا٢تيئة االستشارية جمللة دراسات اترخيية (لبيت اٟتكمة) ،وعضو ىيئة ٖترير اجمللة القطرية
للتاريخ واالاثر ،فضالً عن عضويتو يف ٚتعية ا١تؤرخُت واآلاثريُت العراقيُت ،واٖتاد ا١تؤرخُت العرب ،وعضو مؤسس يف اٖتاد
االدابء والكتاب العراقيُت ،وعضو يف اجمللس االستشاري يف مركز الدراسات ا١تستقبلية يف كلية اٟتدابء اٞتامعة (ذنون،
 ،3122ص.)4
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واثناء مسَتتو العلمية فقد اشرف على ٨تو سبعُت رسالة ماجستَت وأطروحة دكتوراه يف التاريخ االسالمي والقانون
ا١تقارن(ذنون ،3122 ،ص،) 5ولو عدد من ا١تؤلفات يف التاريخ االسالمي واٟتضارة العربية االسالمية منها :كتاب
(الوسيط يف السَتة النبوية وا٠تالفة الراشدة)( ا١تالح،2::2،ص ،)22وكتاب( ا١تفصل يف فلسفة التاريخ)(ا١تالح،
،3116ص )4وكتاب (قراءات معاصرة يف الفكر والتاريخ واٟتضارة االسالمية)(ا١تالح،3131،ص)28الذي صدر مؤخراً
عن دار غيداء،وغَتىا من الكتب اليت تبُت الفكر التارخيي والفلسفي للدكتور ا١تالح ،كما لديو مسامهات يف أتليف
الكتب وا١توسوعات (ابالشًتاك) منها :كتاب(العراق يف التاريخ ) ،كتاب(العراق يف مواجهة التحدايت اٟتضارية)،
كتاب(حقوق االنسان يف الشريعة والقانون) ،ولديو العديد من البحوث ا١تنشورة منها :
 -2دولة ا١تدينة بُت اثينا ومكة٣ ،تلة آداب الرافدين،العدد( ،)5جامعة ا١توصل.2:83،
 -3االسس العقائدية إلسالمية القدس منشور يف ٣تلة (القدس يف ا٠تطاب ا١تعاصر) ،جامعة الزرقاء
االىلية،عمان.2::9،
قراءة جديدة يف طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة٣ ،تلة اجملمع العلمي العراقي،ج،4مج،5بغداد.2:::،
-4
معامل ا٢توية اٟتضارية لدولة اٟتضر٣ ،تلة دراسات اترخيية،العدد(،)24جامعة بغداد.3113،
-5
وابلنظر لغزارة انتاجو العلمي والبحثي على مدى سنوات عدة من العطاء ،فقد حصل على شهادات تقديرية من جهات
متعددة منها:
 -2كرم من قبل وزارة الثقافة واالعالم مرات عديدة ٔتناسبة نشاطو العلمي والثقايف .
 -3لديو اكثر من ثالثُت كتاب شكر وتقدير من جامعة ا١توصل ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجهات اخرى.
 -4حاصل على وسام ا١تؤرخ العريب من قبل اٖتاد ا١تؤرخُت العرب سنة .2:97
 -5حاصل على شهادة تقديرية إلسهاماتو العلمية من االٖتاد العام لألدابء والكتاب يف العراق سنة .2::6
 -6حاصل على وسام العلم وشارة العلم من الدرجة (أ) يف سنة  3113لعطاءاتو العلمية والثقافية (ذنون،3122،ص.)7
 -7كرم يف الندوة اليت عقدىا ب يت اٟتكمة ،قسم الدراسات التارخيية بعنوان (ا١تنجز التارخيي ألساتذة اٞتامعات العراقية)
يف قاعة بيت اٟتكمة برائسة الدكتور اٝتاعيل طو اٞتابري،بتاريخ .3131/3/35وىذا ما اشار اليو ا١تالح(مقابلة
شخصية بتاريخ .)3131/5/33
وكان يل الشرف يف التتلمذ على يديو يف مرحلة البكالوريوس ،وزدت شرفاً عندما اصبح مشرفا على اطروحيت للدكتوراه
ا١توسومة(اٟتياة العلمية يف ا١توصل منذ الفتح وحىت هناية القرن الثالث ا٢تجري) وذلك سنة  ،311:واىل االن مازال
الدكتور ىاشم ا١تالح مستمراً يف عطائو العلمي ويعمل حالياً بصفة استاذ متمرس وحيضر العديد من ا١تواسم الثقافية
والندوات وا١تؤ٘ترات العلمية.
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اثلثاً -تلني الستاذ الدكتور هاشم املالح عضوا عامالا يف اجملعم الللعم اللراق :

مت تعيُت االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح يف اجملمع العلمي العراقي بتاريخ 2::7/7/2وكان عمره ٨تو( )67سنة،
نظرا لعطائو العلمي ا١تتميز ،وبقي عضوا فيو حىت الوقت اٟتايل ،وعمل عضوا يف دائرة الًتاث العريب واالسالمي اليت كانت
تتألف من االعضاء االتية اٝتاؤىم ادانه :الدكتور نزار عبد اللطيف اٟتديثي(رئيساً)،والدكتور عبد اٟتليم اٟتجاج ،والدكتور
عامر سليمان ،والدكتور ىاشم ا١تالح ،والدكتور طلعت الياور ،والدكتور ليث اٝتاعيل انمق ،والدكتور علي ا١تياح
(االعظمي ،2::8،ص ص.)77 ،62
وكانت ىذه الدائرة تضم أربعة فروع علمية وىي:
 -2فرع التاريخ واٟتضارة :وقد توىل ا١تالح اعمال مقررية ىذا الفرع ،فكان مسؤوالً عن ادارتو ونشاطاتو ،وكان يعمل معو
يف ىذا الفرع بعض التدريسيُت يف جامعة بغداد من ذوي العناية ابألْتاث التارخيية واٟتضارية -وىم ال حيملون صفة
العضوية يف اجملمع -وىم كل من السادة الدكتور خضَت عباس اٞتميلي ،والدكتور ٛتدان الكبيسي ،والدكتور نشأت
كامل ،والدكتور مفيد كاصد الزيدي.
 -3فرع اللغات القددية :وقد توىل الدكتور عامر سليمان مقررية ىذا الفرع ،وعمل معو عدد من التدريسيُت ا١تتخصصُت
ابلتاريخ القدمي يف جامعة بغداد.
 -4فرع العمارة والفنون :وقد توىل مقررية ىذا الفرع الدكتور طلعت الياور ،وكان يساعده يف عملو عدد من ا١تتخصصُت
من جامعة بغداد.
 -5فرع اتريخ العلوم :وقد توىل مقرريتو الدكتور عبد اٟتليم اٟتجاج وقد عمل يف ىذا الفرع عدد من التدريسيُت
ا١تتخصصُت من جامعة بغداد(مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة ،ص.)982
يف ضوء ما تقدم فقد كان يتوجب على ا١تالح وعلى بقية اعضاء اجملمع العلمي ان حيضر ثالثة اجتماعات دورية متوالية
يف كل اسبوعُت ،وكا ن يوم الثالاثء ىو ا١تتفق عليو ،وكان يتطلب ذلك الكثَت من االعمال والواجبات العلمية والبحثية
إل٧تازىا يف ا١توصل قبل الذىاب اىل بغداد بعد اسبوعُت (مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة،ص ،)983كما ساىم يف اعمال
ٞتنة وضع التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون اجملمع العلمي رقم  4لسنة  ،2::6وكانت اللجنة تتألف من :الدكتور منذر
ابراىيم الشاوي رئيساً ،والدكتور اٛتد مطلوب ،والدكتور ليث اٝتاعيل انمق ،والدكتور ىاشم ا١تالح ،والدكتورة ىدى صاحل
مهدي عماش(االعظمي ،2::8،ص ص .) 77،89 ،55
رابل ا -نشاطات الدكتور هاشم املالح الللعمية والثقافية :تنوعت نشاطات ا١تالح العلمية والثقافية يف اجملمع
العلمي العراقي عرب ا١تشاركة يف ا١تواسم والندوات وا١تؤ٘ترات اليت تعقد ،كذلك نشاطاتو يف ٖترير ٣تلة اجملمع العلمي العراقي
ونشرة اوراق ٣تمعية ،فضالً عن قيام اجملمع بنشر بعض كتبو يف مطبعة اجملمع اليت سيتم تناو٢تا حسب امهيتها:
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 -2يف املواسم والندوات واملؤمترات الللعمية للعمجعم الللعم اللراق :

اعتاد اعضاء اجملمع العلمي العراقي ان يلقوا ٤تاضرات عامة يف اختصاصاهتم ضمن النشاطات اليت كان ينظمها اجملمع
كمواسم ثقافية او ندوات ،أو تلك اليت تقيمها دوائرىم العلمية ،وكان ا١تالح حريصاً على ا١تسامهة يف ىذه النشاطات
بقدر اتصال االمر ْتقل ٗتصصو وعنايتو ،وندرج ىنا بعض ىذه النشاطات :

ا١توسم الثقايف الذي اقامو اجملمع العلمي للمدة من  2::7/23/34-22/5قدم ا١تالح فيو ٤تاضرتو
ا١توسومة(طبيعة العالقة بُت التاريخ واٟتضارة يف الفكر االسالمي والثقافة الغربية) ،كشف فيها ا١تالح عن اثر التاريخ
االسالمي يف اٟتضارة العربية و ثقافة الغرب ،وقد نشرت ىذه احملاضرة ضمن اعمال ا١توسوم الثقايف يف كتاب عنوانو
(اٟتضارة)(،ا١تالح،2::7،ص.)257-23:
الندوة العلمية اليت عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي/فرع التاريخ واٟتضارة للمدة 2::8/7/37-36
شارك هبا ا١تالح إبلقائو ٤تاضرة بعنوان (ا٢توية العربية قبل االسالم وعصر الرسالة) ،اذ اشار الدكتور ا١تالح اىل "ان البحث
يف ا٢توية الثقافية لالمة من ا١تباحث اٟتديثة اليت ظهر االىتمام هبا من القرن التاسع عشر ا١تيالدي ،وتواصلت العناية هبا
حىت الوقت اٟتاضر ،وكان لعلماء االجتماع واالنثربولوجيا دور متميز يف ىذا اجملال اذ درسوا االشكاليات اليت يثَتىا ىذا
اٟتقل ا١تعريف ٖتت عنوان الشخصية الثقافية او اٟتضارية لألمم واٞتماعات" (ا١تالح،2::8،ص ،)41وقد نشرت اعمال
ىذه الندوة يف كتاب (ا٢توية العربية عرب حقب التاريخ) ،نشرتو دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد ،2::8،فضالً عن إلقاء
ا١تالح كلمة فرع التاريخ واٟتضارة يف ىذه الندوة لكونو مقررا لو اذ ذكر فيها "ان وجود االمم يرتبط بوجود ثقافتها ا٠تاصة
وىويتها ا١تتميزة" (اجملمع العلمي،2::8،ص.)21
ا١توسم الثقايف لدائرة الًتاث العريب واالسالمي بتاريخ  ،2::8/4/21شارك ا١تالح فيو من خالل ٤تاضرتو اليت
القيت يف ىذا ا١توسم يف الساعة السابعة مساءاً من يوم االثنُت ا١توافق ٖ،2::8 /4/21تت عنوان( مفهوم الًتاث يف
الفكر العريب واشكالياتو) اوضح فيو ا١تالح مفهوم الًتاث يف معاجم اللغة العربية ،وعند الغرب ويف الفكر العريب ا١تعاصر
من خالل عرض اراء ثالثة ابحثُت يف ىذا اجملال أبسلوب ٤تايد ويف اطار السياق الفكري من اجل ٖتقيق الوضوح
وا١توضوعية وىم كال من الدكتور عبد هللا العروي والدكتور فهمي جدعان ،والدكتور دمحم عابد اٞتابري ،الذين اشاروا يف
كتاابهتم على ان ا١توقف من الًتاث ديثل احدى ابرز االشكاليات اليت تواجو الفكر العريب ا١تعاصر ،وعلى ا١تفكرين تقدمي
ا١تعاٞتات ٢تا ٔتا يساعد على ٖتقيق النهوض واالنبعاث اٟتضاري لالمة وقد نشر مع بقية ٤تاضرات ا١توسم الثقايف بكتاب
اٝتو( الًتاث والنهضة) (اجملمع العلمي،2:::،ص.)39-8
ا١توسم الثقايف الذي اقامو اجملمع العلمي يف ا١تدة من،2::8/21/38-2::8/:/33القى ا١تالح فيو ٤تاضرة
بعنوان(الثقافة التارخيية يف الفكر االسالمي واٟتديث دراسة نقدية ١تفهومها وطبيعتها وجدواىا) اشار فيها ا١تالح اىل مفهوم
الثقافة التارخيية ابهنا حسن الفهم واالدراك ألحد اٟتقول ا١تعرفية ،وقد تطورت بتطور العلم يف ٣تاالت اٟتياة كافة ،فضالً
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عن فاعليتها يف الفكر االسالمي و الفكر الغريب ،وقام اجملمع بنشرىا ضمن بقية ٤تاضرات ا١توسم الثقايف بكتاب
اٝتو(الثقافة) (اجملمع العلمي ،2::9،ص ص .)79-54
ا١توسم الثقايف لدائرة الًتاث العريب واالسالمي للمدة من  ،2::9/7/2-2::9/6/22القى ا١تالح فيو
٤تاضرتو ا١توسومة( نظرية الًتاث عند فهمي جدعان) وقد بُت فيها مفاىيم الًتاث عند االخَت وىو مفكر اردين من اصول
فلسطينية من مواليد سنة ،2:51ولو العديد من ا١تؤلفات يف الفكر االسالمي ،واشار اىل نظرية الًتاث القائمة على ثالثة
مفاىيم بوهبا بًتتيب متسلسل :تناول الباب االول حدود الًتاث ،وٖتدث الباب الثاين عن وظيفة الًتاث ،ومشل الباب
الثالث ابداع الًتاث ،وقد قام اجملمع بنشرىا يف كتاب (الًتاث والنهضة)(اجملمع العلمي،2::9،ص،)215-:6وقد
حظيت ٚتيع ٤تاضرات ىذا ا١توسم ابىتمام االساتذة اعضاء اجملمع العلمي العراقي وبقية السادة اٟتضور ،كما كتبت عنها
٣تلة اوراق ٣تمعية يف اعدادىا الصادرة يف ذلك اٟتُت(على سبيل ا١تثال :أوراق ٣تمعية .2::9،السنة،2
العدد،2ص،27ص)29
الندوة العلمية ا١توسعة اليت أقامها اجملمع العلمي يف بغداد للمدة من ٔ ،2::8/22/39-35تناسبة مرور
ٜتسُت عاماً على أتسيسو(العيد الذىيب) الذي صادف يف  ،2::8/22/37ساىم فيها أربعة وعشرون ابحثاً من داخل
العراق وخارجو(عراب وأجانب) ،وقد ساىم الدكتور ا١تالح فيها عرب تقدديو ْتثاً ٖتت عنوان(القومية العربية :النشأة ،التطور،
ا٠تصائص) اذ كشف عن الصياغة اٟتديثة للقومية العربية وكيف تطورت واىم ا٠تصائص اليت ٘تيزت هبا ،وقد نشرت ْتوث
ىذه الندوة يف كتاب نشره اجملمع العلمي بعنوان( القومية العربية وا١تستقبل) وقد أتلف الكتاب من( 697صفحة)( اجملمع
العلمي ،2::9،ص.)63-46
الندوة اليت عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي يف جامعة ا١توصل بتاريخ ٖ 2::9/23/5تت عنوان(كتب
االنساب مصدراً لكتابة التاريخ) ،وقد جاءت الدعوة ٢تذه الندوة ٔتبادرة من الدكتور ا١تالح بكونو مقرراً فرع التاريخ
واٟتضارة ،عرب تقدديو ورقة عمل ا١توسومة(نظرية ابن خلدون ومنهجو يف دراسة االنساب) قدم ا١تالح فيها نظرية ابن
خلدون(ت919ىـ2517/م) بكونو احد ا١تؤرخُت العظام الذين ا٧تبتهم اٟتضارة العربية االسالمية ،وذلك النو استوعب
ا١تعطيات الثقافية ٢تذه اٟتضارة ،ومل يكتف ابلعرض اجملرد لفكرة االنساب يف كتابو ا١تسمى(العرب وديوان ا١تبتدأ وا٠ترب يف
أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان االكرب) بل قدم صورة مفصلة لألنساب منذ بدء ا٠تليقة وحىت
العصر الذي عاش فيو ،منطلقا من دراسة النوازع النفسية لإلنسان ومدى أتثَتىا على عالقاتو مع االفراد االخرين يف
اجملتمع وىو يسعى للمحافظة على حياتو ومصاٟتو يف صراعو مع قسوة الطبيعة وقسوة ا١تنافسُت لو من ابناء اٞتماعات
االخرى معتمدا على اسس عدة منها ان العرب اذا طالت سكناىم يف اٟتواضر فاهنم يفقدون االىتمام أبنساهبم ودييلون
٨تو االنتساب لقراىم وامصارىم(اجملمع العلمي،3111،ص ص  ،)6،21وبعد موافقة دائرة الًتاث على عقد ىذه الندوة،
حرص ا١تالح على مسامهة اكرب عدد من اساتذة جامعة ا١توصل هبذه الندوة اليت تضمنت تقدمي عشرة ْتوث متخصصة،
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ٙتانية منها لباحثُت من اساتذة جامعة ا١توصل ،مثل االستاذ الدكتور عامر سليمان ببحثو(االنساب يف اٟتضارات العربية
القددية) ،واالستاذ الدكتور علي ايسُت اٛتد ببحثو(التوراة مصدراً للتاريخ االشوري)( ،اجملمع العلمي ،3111،ص ص
 ،)219 ،:1وقد قام اجملمع العلمي بطبع ونشر وقائع ىذه الندوة عام  ،3111وقد وصفت ٣تلة (اوراق ٣تمعية) اعمال
ىذه الندوة بقو٢تا ":تضمنت وقائع الندوة  :ا١تقدمة اليت كتبها الدكتور ىاشم ا١تالح عضو اجملمع العلمي ومقرر فرع التاريخ
واٟتضارة ،وبُت فيها اىتمام العرب ابألنساب وحفظ اصو٢تا وفروعها منذ عهد بعيد ،وكشفت الندوة ان الكتاابت
ا١تسمارية أظهرت ان العراقيُت القدماء وغَتىم من االقوام العربية كانت ٢تم عناية كبَتة ابألنساب ،وتضمنت عشرة ْتوث
ىي)نظرية ابن خلدون ومنهجو يف دراسة االنساب) للدكتور ىاشم ا١تالح...و(انساب االشراف للبالذري مصدراً للتاريخ
االقتصادي االسالمي) للدكتور ٧تمان ايسُت و(االنساب يف اٟتضارات العربية القددية) للدكتور عامر سليمان و(التوراة
مصدراً للتاريخ االشوري) للدكتور علي ايسُت اٛتد وغَتىا( "..اوراق ٣تمعية ،3111،العدد،5ص.)34-33

ندوة عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي بعنوان( الوطن العريب النواة واالمتدادات عرب حقب التاريخ) ،للمدة
من  ،3111/2/38-37وكانت ىذه الندوة ابقًتاح من ا١تالح من اجل التعمق والتوسع يف دراسة عملية امتداد الوطن
العريب من موطنو االول شبو اٞتزيرة العربية اىل اطرافها يف العراق والشام ومصر وبقية بلدان ا١تغرب العريب ،والقي يف ىذه
الندوة ثالثة عشر ْتثاً جاء ٙتانية منها من جامعة ا١توصل ،القى فيها ا١تالح كلمة االفتتاح بصفتو مقرراً لفرع التاريخ
واٟتضارة ،اوضح فيها امهية ىذه الندوة يف دراسة تطور الثقافة وا٢توية العربية االسالمية ،وبعد انتهاء الندوة قام اجملمع بطبع
وقائع الندوة بكامل ْتوثها والتعقيبات اليت دارت حو٢تا من اجل التوثيق ونشر مضمون البحوث على اوسع نطاق،
(اجملمع العلمي،3111،ص.)469-2
عقد اجملمع مؤ٘ترا علمياً بعنوان (العراق وٖتدايت القرن اٟتادي والعشرين) للمدة من ،3111/22/27-24
وكان عدد البحوث ا١تشاركة يف ىذا ا١تؤ٘تر قد بلغت اثنان واربعون ْتثاً يف ٥تتلف االختصاصات العلمية واالدبية ،وكان
االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح احد ا١تشاركُت يف اعمال ىذا ا١تؤ٘تر ببحثو ا١توسوم(الثقافة العربية والعو١تة) اذ اشار اىل ان
اٟتضارة العربية شأهنا شأن اٟتضارات االخرى ال ديكن ان تفٌت وتتالشى بسبب ٖتد عارض او ازمات بسيطة ،وجيب
ٖتدي العو١تة اليت ىي امتداد للتحدي االستعماري ،وليس االستسالم لو ،بل ينبغي ان يكون حافزاً لوضع وسائل تساعد
على تطوير معطيات اٟتضارة لتكون ٔتستوى التحدي ،وقد تبٌت ا١تؤ٘تر عدداً من افكار وتوصيات ىذا البحث منشور يف
كتاب العراق وٖتدايت القرن اٟتادي والعشرين( ،اجملمع العلمي،3111،ص.)39-38
عقدت دائرة الًتاث العريب االسالمي يف اجملمع العلمي العراقي ندوة بعنوان(الشورى والدديقراطية) بتاريخ
، 3113/7/38وشارك الدكتور ا١تالح ْتلقة نقاشية بعنوان(آداب ا١تهنة واخالقيات العلوم) بُت فيها ٝتات ا١تؤرخ العلمية
واالخالقية(،اجملمع العلمي،3113،ص.)55
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-3عناية اجملعم الللعم بفلسفة التاريخ:

قدمت دائرة الًتاث العريب واالسالمي اثناء ا١تدة من  3111/ 21/27وحىت ٣ 3111/22/9تموعة من النشاطات
الثقافية يف ٣تال دراسة فلسفة التاريخ ،وقد كان ا١تالح رائد ىذا النشاط وا١توجو لو ،اذ قدم ٤تاضرة علمية يف اجملمع بتاريخ
 ،3111/21/27بعنوان "السببية يف التاريخ" وىو موضوع فلسفي وبشكل خاص يف فرع فلسفة العلوم يعٌت ابلعالقة بُت
حدث يسمى السبب وحدث اخر يسمى االثرْ ،تيث يكون اٟتدث الثاين نتيجة لألول ،كما استضاف اجملمع الدكتور
مؤيد عزيز من جامعة ا١توصل لتقدمي ٤تاضرة بعنوان :السنن الكونية والتفسَت االسالمي للتاريخ" بتاريخ /21 /34
،3111وايضاً الدكتور دمحم عطا هللا لتقدمي ٤تاضرة عن "دور الرجل العظيم يف التاريخ" بتاريخ (3111 /21 /41اجملمع
العلمي ،3111،ص ص)3:،56
وقد واصلت دائرة الًتاث العريب واالسالمي عنايتها بفلسفة التاريخ فدعت يف موٝتها الثقايف لعام 3112الدكتور
عبد ا١ت نعم رشاد اللقاء ٤تاضرة بعنوان ":ا١تعتزلة والتاريخ" ،كما دعت الدكتور ٧تمان ايسُت لتقدمي ٤تاضرة بعنوان ":
التفسَت االقتصادي للتاريخ" (وقائع ا١توٝتُت الثقافُت،3112،ص ،)256لقد أاثر ىذا النشاط ٛتاس اجملمع العلمي لتبٍت
مقًتح دائرة الًتاث العريب واالسالمي ْتاجة ا١تكتبة العربية لتأليف كتاب موسع عن فلسفة التاريخ يتوىل عرض قضاايىا
ونظرايهتا بروح موضوعية مبسطة .وىكذا فقد تقرر تكليف ا١تالح بتأليف كتاب(ا١تفصل يف فلسفة التاريخ) ْتكم ٗتصصو
يف ىذا ا١توضوع وقيامو بتدريسو ١تدة ربع قرن من الزمان ،وقد منح اجملمع العلمي للدكتور ا١تالح مدة سنتُت لتأليفو
الكتاب ،ومل تكن ىذه ا١تدة كافية ابلنظر لسعة وتشعب مباحث الكتاب٢ ،تذا اضطر اجملمع اىل ٘تديد ا١تدة حىت ٘تكن
ا١تالح من اكمال الكتاب واحالتو اىل مطبعة اجملمع العلمي بتاريخ  ،3115/4/23وقد صدر الكتاب عن مطبعة اجملمع
سنة  3116وقد بلغ عدد صفحاتو ( )6:7صفحة ،تضمن اربعة ابواب ىي على التوايل اٞتذور التارخيية لفلسفة
التاريخ ،فلسفة التاريخ :النشأة ،الطبيعة ،االىداف ،ا١تدارس الكربى يف فلسفة التاريخ ،الفلسفة النقدية للتاريخ وا١تستقبل
وحيتوي كل ابب عددا من الفصول تناولت موضوعات مهمة يف ميدان التاريخ(،ا١تالح.)32-3116،31،
ويعد واحد من اوسع وامشل الكتب اليت صدرت ابللغة العربية يف موضوع فلسفة التاريخ ،لذا فقد طبع بطبعات متعددة
بعد ذلك عن دار الكتب العلمية يف بَتوت( ،مذكرات ىاشم ا١تالح قيد النشر،ص ،)991-98:فهذا الكتاب اضاف
اىل ا١تعرفة التارخيية بعض ا١تعلومات العلمية القيمة وفتح الباب ١تن جاء بعده من ا١تؤرخُت لينهلوا منو ويضيفوا اىل ا١تعرفة
االنسانية(،جريدة فىت العراق ،3116 ،العدد،7:ص،)5وكان ٢تذا الكتاب صداه يف مدينة ا١توصل اذ اثٌت الكثَت على
ا١تالح مثل الدكتور عادل البكري(فىت العراق،3116،ع ،83ص ،)4كما اثنت النشرة التعريفية الدورية (تربويون) اليت
كانت تصدرىا كلية الًتبية يف جامعة ا١توصل عليو(،ومضات جامعية،3116،ع،39ص.)9
ويف اطار النشاط العلمي لدائرة الًتاث العريب واالسالمي فقد طلب اعضاء الدائرة من ا١تالح ان يقوم بتعريب
اطروحتو للدكتوراه من اللغة االنكليزية اىل اللغة العربية ليتوىل اجملمع العلمي أمر طبعها ونشرىا ،فوافق االخَت على ذلك
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ألمهية موضوع االطروحة يف دراسة نظام اٟتكم يف عهد الرسول دمحم( )من زاوية القانون الدستوري ا١تقارن ،وبعد ا٧تاز
ترٚتة االطروحة اىل العربية ،قدمها اىل اجملمع بعنوان ( حكومة الرسول( ))وىو ترٚتة لعنوان االطروحة.
على الرغم من الدراسات العديدة اليت قام هبا ا١تؤرخون ،واحملدثون والفقهاء عن حياة الرسول ،لكنهم مل يقدموا صورة
واضحة ا١تعامل عن نظام اٟتكم االسالمي آنذاك ٔتا يتناسب مع امهيتو التارخيية واٟتضارية ٢تذا النظام ،وقد حاول الدكتور
ا١تالح ان يوفق يف دراستو ٢تذا ا١توضوع بُت ا١تنهج التارخيي الذي حياول ان يقدم ا١تاضي كما حصل ابلضبط ،وبُت ا١تنهج
القانوين ا١تقارن الذي يستعُت يف فهم ا١تاضي اب١تبادئ والنظرايت ا١تعتمدة يف القانون الدستوري عن دولة الرسول ونظام
اٟتكم فيها( ،ا١تالح ،3113 ،ص ص ،)7 ،4وقد رحب اجملمع ابألطروحة وقامت مطبعتو بطبعها ونشرىا يف سنة
 .3113وقد لقي الكتاب اىتماماً واسعاً من قبل الباحثُت ذوي االختصاص يف السَتة النبوية والتاريخ االسالمي ،فضالً
عن عامة القراء ،لذا فقد قامت دار الكتب العلمية يف بَتوت إبعادة نشره ابلعربية ،حكومة الرسول( ،ا١تالح،3113 ،
ص ،)2ويف اصلو ابللغة االنكليزية كي تساعد على نشره بُت قراء اللغة االنكليزية( ،ا١تالح،3119،ص،)23فضالً عن
ذلك ،فقد ابدرت الدار العربية للموسوعات إبعادة طبع كتاب حكومة الرسول بعد اجراء تعديل طفيف على عنوانو
فأصبح(حكومة الرسول ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص) وقد نشر سنة .3115

 -4نشاطاته يف حترير جملة اجملعم الللعم اللراق :

تعد ٣تلة اجملمع العلمي العراقي من اجملالت العلمية ا١ترموقة ،وقد أخذت يف الصدور منذ سنة ،2:61أي بعد انشاء
اجملمع بثالث سنوات ،وقد حرص اعضاء اجملمع على نشر نتاجاهتم العلمية فيها فضالً عن بعض االساتذة والكتاب
ا١تعروفُت ،وقد وضع الدكتور ا١تالح نصب عينيو منذ ان اصبح عضواً عامالً يف اجملمع العلمي يف عام ،2::7ان يقوم
بنشر افضل البحوث العلمية اليت كتبها يف حقل ٗتصصو يف ىذه اجمللة(،مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة،ص،)992وكان لو
دور كبَت يف استمرارىا من خالل مسامهتو بعدة ْتوث ٗتص التاريخ االسالمي وعصر الرسالة بصورة خاصة بلغ عددىا
حسب اطالعي ثالثة عشر ْتثا نشرت يف بعض اعداد ىذه اجمللة وسيتم تناو٢تا حسب التسلسل الزمٍت ٢تا وىي:
ْ -2تث(ا١تقاطعة االقتصادية واالجتماعية لبٍت ىاشم يف مكة "عرض وٖتليل لبعض االشكاليات") (ا١تالح،2::7،
بُت مقاطعة قبيلة قريش لبٍت ىاشم وبٍت ا١تطلب حدث مهم وخطَت يف اتريخ العرب والدعوة
ج ،3مج،54صَ ،)315
االسالمية ،وىناك العديد من االشكاليات اليت ٖتتاج اىل مزيد من اٞتهد من اجل تفسَتىا وازالة ما يكتنفها من
غموض وتناقض وىو االمر الذي قام بو الدكتور ا١تالح بدراستو ومناقشتو يف ىذا البحث .
ْ -3تث(الرقابة الصحية ونظام اٟتسبة يف اٟتضارة العربية االسالمية) (ا١تالح،ج،2مج،55ص ،):1سلط الضوء فيو على
نظام اٟتسبة وذلك الرتباطو ْتياة اجملتمع ومدى مطابقتو ألوامر الشريعة.
ْ -4تث(الطبيعة القانونية للدولة العربية االسالمية يف عهد الرسول( )اٖتادية أم موحدة)( ،ا١تالح،2::8،
ج،5مج،55ص،)23:اذ حاول ا١تالح يف ىذا البحث شرح طبيعة الدولة اليت اسسها الرسول( )ومؤسساهتا من
خالل ا١تبادئ والنظرايت السائدة يف القانون الدستوري والعلوم السياسية ،وقد توصل ابهنا دولة موحدة تقوم على
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اساس وحدة السلطة بعناصرىا الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،واعًتفت بوجود التنظيمات االجتماعية
كالعشَتة والقبيلة يف داخل االمة والسماح لرؤسائها ٔتمارسة بعض الوظائف االدارية وىذا ال يعٍت ٕتزأة السلطة ،وامنا
يدل على وجود نوع من الالمركزية االدارية مراعاة للظروف اٞتغرافية واالجتماعية اليت كانت سائدة يف شبو اٞتزيرة
العربية.
ْ -5تث(ا١تستضعفون يف مكة من ا٢تجرة حىت الفتح 9-2ىـ73:-733/م)( ،ا١تالح ،2::9 ،ج ،4مج،56
ص ،)45سلط الضوء على الفئة ا١تستضعفة من الناس واحوا٢تم يف مكة مثل النساء والفقراء وصغار السن و كيف
تعرضت للتعذيب واالضطهاد آنذاك.
ْ -6تث (من اجل منهج حضاري يف كتابة التاريخ مفهوم الدولة واشكاليات استخدامو يف تدوين التاريخ العريب
االسالمي)(ا١تالح ،2::9 ،ج ،5مج ،56ص ،)8اذ حاول ا١تالح ان يبُت ان الدولة مل ٕتسد يف نظر ا١تفكرين
ا١تسلمُت فكرة العدل ا١تطلق الذي كانوا يتطلعون اىل ٖتقيقو ،الن عدل الدولة يف احسن احوالو ال يعدو احملافظة على
االمن واهناء نزاعات اجملتمع ،وان فكرة العدل ا١تطلق ال ديكن ان ٖتقق يف الفكر االسالمي اال من خالل ا٠تالفة
القائمة على االلتزام ٔتقاصد الشريعة ،وىكذا فقد استخدم ا١تؤرخون مصطلح الدولة يف كتاابهتم للتعبَت عن حكم الفئة
ا١تسيطرة على اٟتكم ،اما الفقهاء فلم يكن ىذا ا١تصطلح متداوالً بينهم بسبب ان الدولة ال ٘تثل عندىم اٟتكم ا١تثايل
الذي يهدف اىل ٖتقيق مقاصد الشريعة ،فاستخدموا مصطلحات التعبَت عن السلطة اٟتاكمة مثل االمامة ،وا٠تالفة،
وا١تلك ،والسلطان وغَتىا ،فضالً عن استخدامهم مصطلحات االمة ،واٞتماعة ،والقوم للتعبَت عن الشعب ،واستعملوا
مصطلح االرض ،ودار االسالم ليدل على فكرة االقليم.
ْ-7تث(قراءة جديدة يف طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة) (ا١تالح ،2::: ،ج ،4مج ،57ص ،)83عاٞتت ىذه الدراسة
طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة ىل كانت خروجاً طوعياً من مكة ام كانت اخراجا قسراي منها؟ وتوصلت اىل ان ا٢تجرة
كانت قسرية دفعهم اليها قومهم بعد ان ٗتلوا عن واجباهتم يف ٛتايتهم والدفاع عنهم ،فضال عن ذلك فقد قاموا
بظلمهم وفتنتهم عن دينهم اٞتديد.
ْ -8تث(دار االرقم بن ايب االرقم مركزاً للدعوة االسالمية يف مكة) (ا١تالح،3111،ج،2مج،58ص،)39حاول ا١تالح
تقدمي تعريف ٢تذا ا١تكان لكونو احد مراكز نشر الدعوة االسالمية ،أبسلوبو السلس مشبهاً الدعوة أبي تنظيم
سياسي البد لو من مكان سري لعقد االجتماعات والتباحث ،كما استطاع أبسلوبو العلمي االكادديي ان حيول
جزئيات صغَتة من الدعوة االسالمية اليت مرت ٔترحلتُت السرية والعلنية ،اىل مالمح وأركان ْتوث اصيلة ومبتكرة.
من خالل توضيحو ٧تاح الرسول دمحم( )يف توظيف العصبية العشائرية لبٍت ٥تزوم الذين ينتمي اليهم االرقم يف
ٛتاية نشاطاتو يف ىذا الدار .
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ْ -9تث( اٞتذور التارخيية لبعض العقوابت االسالمية) (ا١تالح،3111،ج ،5مج ،58ص ،)8:اذ اكد فيو على أن
العقوابت االسالمية جاءت استجابة ٟتاجات حقيقية وعميقة كانت قائمة يف اجملمع العريب عند ظهور االسالم ،واهنا
قد قدمت العالج لعدد من اٞترائم واالوضاع السلبية اليت كان يعاين منها ذلك اجملتمع.
ْ -:تث(الرسالة االسالمية ودورىا يف نشأة اٟتضارة العربية االسالمية) (ا١تالح،3112،ج،5مج،59ص،)214اذ اوضح
فيو عمق الًتابط بُت العروبة واالسالم واجملتمع العريب االسالمي واٟتضارة العربية االسالمية ،واستمر ىذا الًتابط فاعالً
طوال ا ٟتقب التارخيية اليت ىيمنت فيها قيم االسالم الروحية والسياسية على اجملتمع وٝتحت ألىل الذمة ان أيخذوا
دورىم الفاعل يف اجملتمع ،فضال عن التعايش مع اٟتضارات االخرى يف اطار قانون الوحدة والتنوع
ْ -21تث( اشكالية القيم واالصيل يف تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات العراقية)( ،ا١تالح ،3113،ج/3مج،5:ص
 ،) 45عاجل ىذا البحث اشكالية تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات العراقية وا١تعايَت ا١تستخدمة يف تصنيفها اىل ثالثة
أصناف :أصلية ،وقيمة ،ومفيدة ،واكد على ضرورة التقومي العلمي للبحوث والعمل على تطويره من اجل احملافظة على
السوية العلمية.
ْ -22تث (حكومة ا١تأل يف مكة منذ عهد قصي بن كالب حىت ظهور االسالم) (ا١تالح ،3113 ،ج ،5مج،5:
ص ،)251وضح فيها ا١تالح طبيعة حكومة ا١تأل وىم زعماء قريش واىل الشورى واٟتكم فيها ابهنا دديقراطية كانت
تستند اىل الشورى واالٚتاع يف اٗتاذ القرارات.
ْ-23تث(حكومة ا١تأل منذ ظهور االسالم وحىت الفتح)(،ا١تالح،3115،ج،3مج،62ص ،)241-23:بُت فيو ا١تالح
ان حكومة ا١تال قد غدت مؤسسة مستقرة منذ أتسيسها يف عهد قصي بن كالب أي ألكثر من قرن ونصف ،فلم
يكن يقر امراً يف مكة اال ٔتوافقة رجا٢تا ،وكان ظهور الدعوة االسالمية اكرب ٖتد واجهتو حكومة ا١تأل يف اترخيها ،وقد
قرر ىذا التحدي مصَتىا وهنايتها عند فتح مكة سنة(9ىـ741/م) ،فضال عن ان غالبية رجال ا١تال يف عهد الرسالة
االسالمية كانوا قد اخذوا يف االبتعاد عن ا١تثل االخالقية العليا جملتمعهم ٦تا افقد حكومة ا١تال صفاهتا السابقة وجعلها
قريبة الشبو ابٟتكومة (االوليجارشية) أي حكومة االقلية الفاسدة.
ْ -24تث (مفهوم اٞتوار عند العرب بُت ا١تنظور االسالمي وا١تفهوم القبلي (دراسة اترخيية – اجتماعية) ويعٍت حصول
ا١تستجَت على اٟتماية واالمن من قبل من جياورىم ،وان ىذا ا١تفهوم قد اصابو التغيَت والتطور يف ظل الرسالة االسالمية
بسبب التحوالت العميقة اليت احدثها االسالم يف اوضاع اجملتمع السياسية واالجتماعية والثقافية (ا١تالح،3117 ،
ج ،2مج ،64ص.)44

 -4نشاطاته يف حترير نشرة اوراق جمعملية:

قرر اجملمع العلمي يف عام  2::9إصدار ٣تلة شهرية تعٌت بنشر اخبار اجملمع ومتابعة ما جيري فيو من نشاطات
متنوعة ،يف حُت كان ىدف اجمللة ان يعرب بعض اعضاء اجملمع عن اآلراء واالفكار العامة بصورة اكثر انتشاراً بُت الوسط
الثقايف يف العراق ،وقد اطلق على اجمللة اسم "اوراق ٣تمعية" واشرف على ٖتريرىا ٞتنة من اعضاء اجملمع كان على رأسهم
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الدكتور ٤تمود حياوي ٛتاش ،وقد حرص الدكتور ا١تالح على ا١تسامهة يف ٖترير ىذه اجمللة أبسلوب موجز حاول فيو
إيصال آرائو اىل االخرين انصحاً او انقداً او واعياً ،ولكن بطريقة غَت مباشرة كان يعتمد فيها على تقدمي اٟتكم واالمثال
لغرض النظر والتأمل ،ومل يكن يزيد حجم كل مسامهة عن صفحة واحدة تطبع يف كثَت من االحيان على الغالف االخَت
للمجلة ،اذ كان لو بعد سنة  3112مسامهات فيها بلغت سبعة عشر مشاركة على شكل امثال او اقوالٖ ،تت عنوان
اقوال مأثورة،فضالً عما تقدم فقد كان يشَت يف بعض صفحات ىذه اجمللة قناعاتو يف فلسفة التاريخ ومساره ،اذ كتب يف
احد اعدادىا مقالة بعنوان(التاريخ ال يعيد نفسو) ،وحاول فيو ان يفند يف ىذا ا١تقال احدى ا١تقوالت اليواننية القائلة( ابن
التاريخ يعيد نفسو وال جديد ٖتت الشمس) وىي فكرة مأخوذة من مراقبة العلماء ٟتركة القمر والشمس والتكرار السنوي
لذلك ،فا١تراقبة الساذجة للطبيعة ال تنطبق ٔتعطياهتا على احداث التاريخ اذ طبقت ،لكنها تنطبق على الفلك والطبيعة،
وفكرة ان (التاريخ ال يعيد نفسو) تشَت ان ىناك دائماً شيء جديد ٖتت الشمس الن اجملتمع ليس جامداً بل يف حالة
تغيَت وتتطور ،وابلتايل فان التاريخ منظومة يبدأ ْتدث ويتواىل بعده احداث متغَتة وفق الظروف واالسباب(،ا١تالح،
 ،3112ع،21السنة الرابعة،ص ،)44كذلك كتب ا١تالح مقال بعنوان( ان عجلة التاريخ تسَت دائماً اىل االمام) ،كشف
ا١تالح فيو عن صحة ا١تقال االنف الذكر ،فاذا كان ىناك تطور وتغَت يف اٟتياة فان عجلة التاريخ اليت تشبو حركة العجلة
اليت تتدحرج دائماً اىل امام وال تعرف النكوص او الًتاجع اىل ا٠تلف تسَت دائماً اىل االمام ،وتستند ىذه ا١تقولة اىل
فلسفة التقدم يف تفسَت التاريخ وىي يف جوىرىا فلسفة متفائلة ترى ان الكمال البشري غَت ٤تدود ،وان اتريخ البشرية دير
يف مسار تقدمي تتطور خاللو معرفة االنسان ،وتقًتب شيئاً فشيئاً ٨تو ا٢تدف النهائي للمجتمع البشري وىو ٖتقيق اٟترية
والكمال والسيطرة التامة على الطبيعة (،ا١تالح ،3113 ،العدد،23السنة ا٠تامسة ،ص،)45وايضاً كتب ا١تقال ا١توسوم(
االستجاابت السلبية للتحدايت اٟتضارية) ،اراد فيو ان يبُت لنا كيف تتقدم اجملتمعات ا١تتحضرة أبسلوب فلسفي ،فنظرية
التحدي واالستجابة اليت عرفها ا١تؤرخ الفيلسوف آرنولد توينيب رائد التفسَت اٟتضاري للتاريخ( )2:86-299:يف كتابو
"دراسة يف التاريخ" ذات فائدة كبَتة يف ٣تال دراسة عقلية االمم والشعوب وىي تواجو ٖتدايت البيئة الطبيعية واالجتماعية
ا١تتنوعة يف شدهتا وقسوهتا.
لقد ميز ىذا ا١تؤرخ بُت ثالث انواع من االستجاابت لدى االمم واجملتمعات منذ فجر التاريخ وحىت الوقت اٟتاضر،
االولٖ :تدي بسيط ال يولد استجابة ،والثاين ٖ:تدي قوي متوسط يولد استجابة ،والثالثٖ :تدي كبَت يعجز اجملتمع عن
م واجهتو ،واذا تغلب على التحدي ٧تح يف تطوير حياتو ،أذن اٟتضارة تنشأ عندما يواجو اجملتمع ٖتدي يستطيع التغلب
عليو ،ويتعاون االفراد بعضهم مع البعض يف ٕتاوزه ،فان توينيب يشبو اٟتضارة ابٞتبل وفق مفهوم ا١تالح ،واجملتمعات اليت
تقدم استجاابت اجيابية تصعد ىذا اٞتبل وتتقدم والعكس صحيح (،ا١تالح ،2::: ،العدد،9السنة الثانية،ص .)21ان
ىذه الفكرة ا١تعقدة وبشرحها البسيط كان قد ٘ترس الدكتور ا١تالح على كتابة وسرد امثا٢تا يف مؤلفاتو وطروحاتو العلمية ٦تا
جعلو ٤تل اعجاب طالبو ومتابعيو وديكن ان نسميو ابلسهل ا١تمتنع.
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كما تكمن اس هاماتو يف أنو خصص ظهر الغالف ا٠تارجي يف اعداد فقرة لو متمثلة يف ذكر امثال العرب
لعل رغبة ادارة اجملمع يف مشاركتو يف
وشرحها،ويبدو ان ىذه ا١تسامهة ال تتناسب مع ا١توروث العلمي للدكتور ا١تالح ،لكن َ
اكثر من نشاط خيص اجملمع ومطبوعاتو ،ومن مث فان مثل ىذه ا١تسامهات البسيطة قد عززت من مكانة تلك ا١تطبوعات
وجودهتا ،فضالً عن ما عرف بو الدكتور ا١تالح من ٘تتعو أبسلوب السهل ا١تمتنع الذي يقدمو بطريقة مبسطة على الرغم
من تعقيد الفكرة ،وىذا واضح يف امثال العرب اليت عرضها يف تلك النشرات واليت بلغت سبعة امثال ،واحياانً كثَتة يدعم
ىذه االمثال أببيات شعرية ٦تا يضيف الطابع االديب اىل نتاجات الدكتور ا١تالح ،اىل جانب ما عرف عنو من الطابع
العلمي الفلسفي االكادديي ،فضالً عما سبق فان النشاط ا١تتواضع يف اعداد ىذه الفقرة امنا ىو دليل على رغبتو يف التنوع
يف نشاطاتو ابجملمع ،كما يدل على مسامهة ذات طابع اديب تراثي يف مفهوم التأصيل لألشياء ،ولعل االستشهاد ببعض
االمثال اليت وردت يف كتاب( ٚتهرة االمثال) اليب ىالل العسكري(ت4:6ىـ2115/م) ديثل ٘تاما فكرة التأصيل يف ىذه
ا١تقوالت ،فضالً عن ذلك فان االستشهاد ابلًتاث العريب االسالمي ا١تبكر نسبيا يتناسب مع الفًتة اليت برع فيها ا١تالح
من حيث الدراسات وا١تقاالت التارخيية.
وقد اراد الدكتور ا١تالح يف نشاطاتو ا٠تاصة هبذه النشرة٤ ،تاكاة االوضاع العامة اليت مر هبا البلد آنذاك ،من
ضغوطات سياسية وحالة أال سلم واٟتصار االقتصادي الذي مر بو العراق ،ىو تعبَت صادق حملاكاة الوضع السياسي يف
البلد قد ديكن ا٠تروج منو من خالل السكينة وا٢تدوء يف مواجهة التحدايت ،كما اراد ا١تالح عرب بعض كتاابتو على
الغالف ا٠تارجي جمللة اوراق ٣تمعية ان تصل فكرة ما دوهنا على الغالف اىل أكرب عدد ٦تكن من الناس ،وىي تنم عن
ذوقو وتوجو العقلي.

اخلامتة:
توصل البحث اىل امور عدة أمهها:
اوالً -االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح شخصية موصلية علمية معروفة لو بصمات واضحة يف دراسة التاريخ االسالمي
واٟتضارة العربية االسالمية عرب طروحاتو ومؤلفاتو وْتوثو الكثَتة وا١تتنوعة يف مواضيعها وطروحاهتا واىدافها.
اثنياً -يالحظ اصالة ا١تعطيات لطروحات االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح العلمية وثرائها ،وىي ترتكز على قاعدة واسعة من
ا١تعارف ا١تًتاكمة لألحداث التارخيية ،فضالً عن معلوماتو ا١توسوعية عن دراسات اتريخ اٟتضارة العربية،وىذا ما انعكس
على جدية معاٞتتو للموضوعات التارخيية يف اطار تصديو ٞتزئيات اساسية من اتريخ السَتة النبوية اليت حو٢تا اىل ْتوث
اصيلة مبتكرة ،عرب تفسَتاتو ا١تتعددة للحدث التارخيي موثقاً ما ذىب اليو عرب ا١تصادر االساسية وا١تراجع الثانوية.
اثلثا :ولعل أىم ما توصل اليو البحث ان االستاذ الدكتور ا١تالح قد وجد فرصة مناسبة يف ابراز مسامهاتو يف دراسة فلسفة
التاريخ السيما وان اجملمع العلمي العراقي قام بطباعة ونشر كتابو ا١توسوم( ا١تفصل يف فلسفة التاريخ) وىو كتاب ال تقل
امهيتو عن النتاجات العلمية العربية ٔتا خيص ىذا ا١توضوع ،يف حُت كان اضافة مهمة يف ا١تعارف االنسانية.
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رابعاً :كان للمالح دور كبَت يف ٣تال توثيق الصالت العلمية بُت اجملمع العلمي وجامعة ا١توصل من خالل طرحو لعقد
بعض الندوات يف جامعة ا١توصل مثل ندوة( كتب االنساب مصدرا لكتابة التاريخ) ،ودعوتو ألساتذة جامعة ا١توصل
للمسامهة يف نشاطات اجملمع العلمي العراقي الثقافية والعلمية ،كما ساىم يف دعوة رئيس اجملمع العلمي واعضائو لزايرة
مدينة ا١توصل وا١تشاركة يف النشاطات ا١تعرفية اليت تعقد فيها.

توثيق قائعمة املصادر واملراج :

 -2االعظمي ،صباح ايسُت.)2::8(.اجملمعيون يف العراق (.2::8-2:58اشراف مسارع الراوي وامَت ٣تيد).بغداد :
مطبعة اجملمع العلمي.
 -3االلوسي ،سامل .)2::8(.اجملمع العلمي يف ٜتسُت عاماً .2::8-2:58بغداد :مطبعة اجملمع العلمي.
 -4الطائي ،ذنون يونس.)3122(.االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح واسهاماتو يف اتريخ اٟتضارة االسالمية٣ .تلة دراسات
موصلية:)43(،ص ص .2:-2
 -5الطالب ،عمر دمحم.)3118(.موسوعة اعالم ا١توصل يف القرن العشرين .ا١توصل :مركز دراسات ا١توصل.
-5

دمحم ،سا١تة ٤تمود .)3125(.االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح وجهوده العلمية يف كتابة السَتة النبوية "الوسيط

يف السَتة النبوية" امنوذجاً .جملة كلية الللوم السالمية ،مج ،8العدد:27ص ص .481-441

 -7احملمدي ،كواكب ٧تيب دمحم.)3131(.ىاشم حيِت ا١تالح فكره وجهوده يف كتابة التاريخ .رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة االنبار.
 -8ا١تالح ،ىاشم حيِت .)2::2(.الوسيط يف السَتة النبوية وا٠تالفة الراشدة .ا١توصل :مطبعة جامعة ا١توصل
 -9ا١تالح ،ىاشم حيِت .)3113(.حكومة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دراسة اترخيية – دستورية مقارنة) .بغداد :مطبعة اجملمع العلمي.
 -:ا١تالح ،ىاشم حيِت .)3116(.ا١تفصل يف فلسفة التاريخ .بغداد :مطبعة اجملمع العلمي.
 -21ا١تالح ،ىاشم ا١تالح .)3131(.قراءات معاصرة يف الفكر والتاريخ واٟتضارة االسالمية.ط.2عمان:دار غيداء
للنشر والتوزيع
 -22ا١تالح ،ىاشم حيِت.)2::7(.ا١تقاطعة االقتصادية واالجتماعية لبٍت ىاشم يف مكة "عرض وٖتليل لبعض
االشكاليات" .جملة اجملعم الللعم (،ج،)3مج:54ص ص .337-315

-23

ا١تالح ،ىاشم حيِت.)2::8(.الرقابة الصحية ونظام اٟتسبة يف اٟتضارة العربية االسالمية .جملة اجملعم الللعم

اللراق (،ج:55،)2ص ص.217-:1

-24ا١تالح،ىاشم حيِت .)2::8(.الطبيعة القانونية للدولة العربية االسالمية يف عهد الرسول(")اٖتادية أم موحدة" .جملة
اجملعم الللعم اللراق (،ج،)5مج:55ص ص .259-23:
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-25ا١تالح،ىاشم حيِت .)2::9(.ا١تستضعفون يف مكة من ا٢تجرة حىت الفتح"9-2ىـ73:-733/م" .جملة اجملعم
الللعم اللراق (،ج،)4مج:56ص ص 63.-45

-26ا١تالح ،ىاشم حيِت.)2::9(.مفهوم الدولة واشكاليات استخدامو يف تدوين التاريخ العريب االسالمي .جملة اجملعم
الللعم اللراق (،ج،)5مج:56ص ص33.-6

 -27ا١تالح ،ىاشم حيِت.)2:::(.قراءة جديدة يف طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة .جملة اجملعم الللعم (،ج ،)4مج57
:ص ص .215-83

 -28ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3111(.اٞتذور التارخيية لبعض العقوابت االسالمية .جملة اجملعم
اللراق (،ج،)5مج:58ص ص 8:.-68

الللعم

-29ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3111(.دار االرقم بن أيب االرقم مركزاً للدعوة االسالمية يف مكة .جملة اجملعم الللعم
اللراق (،ج ،)2مج:58ص ص 39.-6
-2:ا١تالح،ىاشم حيِت.)3112(.الرسالة االسالمية ودورىا يف نشأة اٟتضارة العربية االسالمية .جملة اجملعم الللعم
اللراق (،ج،)5مج:59ص ص 215.-94

 -31ا١تالح ،ىاشم حيِت .)3113(.اشكالية القيم واالصيل يف تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات العراقية .جملة اجملعم
الللعم (،ج،)3مج:5:ص ص 23:.-228

 -32ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3113(.حكومة ا١تأل منذ عهد قصي بن كالب حىت ظهور االسالم .جملة اجملعم الللعم
اللراق ( ،ج،)5مج:5:ص ص 252.-222

 -33ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3115(.حكومة ا١تأل منذ ظهور االسالم وحىت الفتح .جملة اجملعم
اللراق (،ج،)3مج:62ص ص 279.-23:

الللعم

 -34ا١تالح ،ىاشم حيِت .)3117(.مفهوم اٞتوار عند العرب بُت ا١تنظور القبلي وا١تنظور االسالمي "دراسة اترخيية-

اجتماعية" .جملة اجملعم الللعم اللراق (،ج،)2مج:64ص ص 232.-9:

 -35ا١تالح ،ىاشم حيِت،)2::8/4/21(،مفهوم الًتاث يف الفكر العريب واشكالياتو٤ ،تاضرة القيت يف ا١توسم الثقايف
لدائرة الًتاث العريب واالسالمي ،بغداد :اجملمع العلمي العراقي.
 -36ا١تالح ،ىاشم حيِت،)2::9(،الثقافة التارخيية يف الفكر االسالمي واٟتديث دراسة نقدية ١تفهومها وطبيعتها
وجدواىاْ ،تث مقدم يف ا١توسم الثقايف الذي اقامتو دائرة العلوم االنسانية يف اجملمع العلمي بعنوان :الثقافة ،بغداد 33
ايلول  38 -ت االول،2::8،
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 -37ا١تالح ،ىاشم ا١تالح.) 2::9(.القومية العربية النشأة ،التطور ،ا٠تصائصْ ،تث مقدم اىل الندوة اليت عقدىا اجملمع
العلمي ١تناسبة مرور ٜتسُت عاماً على أتسيسو بعنوان :القومية العربية وا١تستقبل ،ندوة اجملمع ،بغداد  39-35ت
الثاين2::8.،
 -38ا١تالح ،ىاشم ا١تالح .) 2::8(.ا٢توية العربية قبل االسالم وعصر الرسالةْ ،تث مقدم اىل الندوة العلمية اليت
عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي فرع التاريخ واٟتضارة بعنوان :ا٢توية العربية عرب حقب التاريخ ،دائرة الًتاث يف
اجملمع ،بغداد  37-36حزيران2::8.،
 -39ا١تالح ،ىاشم حيِت.) 3111(.الثقافة العربية والعو١تةْ ،تث مقدم اىل مؤ٘تر اجملمع بعنوان :العراق وٖتدايت القرن
اٟتادي والعشرين" ملخصات البحوث" ،مؤ٘تر اجملمع ،بغداد 27-24ت االول. 3111 ،
 -3:ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3111(.ندوة كتب االنساب مصدرا لكتابة التاريخ .اوراق جمعملية ،العدد،5ص.34-33
ا١تالح ،ىاشم حيِت.)2:::(.االستجاابت السلبية للتحدايت اٟتضارية .اوراق جمعملية ،ع ،9السنة الثانية،ص21.

 -41ا١تالح ،ىاشم حيِت ،3112 (.ص .)44التاريخ ال يعيد نفسو .اوراق جمعملية،ع،21السنة الرابعة،ص44.

 -42ا١تالح ،ىاشم حيِت.)3113(.ان عجلة التاريخ تسَت دائماً اىل االمام .اوراق جمعملية،ع ،23السنة
ا٠تامسة،ص.45
 -43جريدة فىت العراق،3116،ع،83ا١توصل.
 -44ومضات جامعية،3116،ع ،39ا١توصل.
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اتريخ قبول النشر1012/0/00 :

عبدىالوهابىالنعوميى:نظرةىفيىطروحاتهىالصحفوة ى
Abdul Wahab al-Nu'aimi, a look at his
Journalistic Opinions
أ.د.ىذنونىوونسىالطائي ى
قدمىالدراداتىالتاروخوةىواالجتماعوة،ىمركزىدراداتىالموصل،ى
جامعةىالموصل ى
االختصاصىالدقوق:ىتاروخىالعراقىالحدوثىوالمعاصر ى
Prof. Dr. Thanoon. Younis Altaee
Department of Historical and Sociological, Mosul
studies centre, Mosul University
Specialization: History of Modern Iraq
ى
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امللخص:

يهدف ىذا البحث اىل قراءة اٞتهد الصحفي للكاتب ا١تبدع عبد الوىاب النعيمي يف مقاالتو اليت تناولت مدينة
ا١توصل١ ،تا فيها من عادات وتقاليد وتراثها الشعيب وإبرز روادىا يف اجملاالت كافة ،وطبيعة اٟتياة االجتماعية فيها
ومورفولوجيتها القددية اليت تغوص يف عمقها التارخيي وصفحات من اترخيها اٟتضاري واالديب والفٍت يف ا١ترالل التارخيية
ا١تختلفة.

الكلمات املفتاحية :عبد الوىاب النعيمي ،الًتاث الشعيب ،مورفولوجياٖ ،تقيقات صحفية ،الطرولات الفكرية.
Abstract:
This research paper aims to read the journalistic effort of the
creative writer Abdul Wahab al-Nu'aimi throughout his articles that have
taken the city of Mosul as its main topic, including customs, traditions and
folklore, in addition to its most prominent pioneers in all fields. research
paper also tackled the nature of its social life, its ancient morphological
constructions and its historical depth plus pages of its cultural, literary and
artistic history in different historical periods.
Keywords:Abdul Wahab al-Nu'aimi, folklore, morphological, journalistic
effort,Mosul.

املقدمة:

ديثل عبد الوىاب النعيمي ىذا االسم الالمع يف عامل الصحافة العراقية والعربية ،مرللة عطاء ٘تتد ألكثر من ٜتسة
أعوام يف تدبيج ا١تقاالت الصحفية ٔتوضوعاهتا ا١تتشعبة يراعو نز عناوين شىت يف ٣تاالت متعددة ١تعشوقتو (ا١توصل) اليت
ألبها وعرب عنها بعشرات ا١تقاالت يف اٟتضارة والتاريخ والًتاث والتحقيقات الصحفية إذ كان مهووساً بعشقو للموصل و
بتجلياهتا وقسماهتا الًتاثية كلها وشخصياهتا الفكرية واالدبية والفنية ،اذ رسم ٢تا يف مقاالتو اروع الصور ليعرب عن عطائهم
الثر ٔتداد الكاتب ا١تلتزم والصحفي احملًتم لكلماتو واختياراتو ا١توضوعية لغتو سلسة ٕتمع بُت اسلوب الكاتب الصحفي
احملًتف مع امتزاجها بًتاكيب القاص واالديب والروائي ا١تبدع ،وديكنٍت القول بال تردد ان ما سطره عن ا١توصل يعد مرجعاً
للبالثُت وا١تهتمُت بًتاثيات ا١توصل ا١تعاصرة ،إذ كتب أبسلوب ا١تنهج العلمي على صعيد تقدمي ا١توضوع مث التبسط يف
متنو ليبُت غاايتو وىدفو ويتكأ على ا١تصادر وا١تراجع العلمية لينتهي يف موضوعو اىل ا٠تا٘تة وابرز النتائج ،يتملك القارئ يف
دقة عناوينو وموضوعاتو ومضامينها ويسيح من خالل كلماتو ا١تنتقاة النافذة اىل غاايهتا بكل لرفية إذ ال جيد القارئ
مراءاً يف إعادة قراءة مقالتو مرة تلي االخرى ،ألب النعيمي التنقيب يف كنوز اشور القددية ليبحث عن ا١توروث الشعيب
البهي ويطرق ابواب اٟتضارة العربية االسالمية ويف فن العمارة ا١توصلية وأثر تلك اٟتضارة يف البنيان واالنسان.
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كتب النعيمي يف اُمات اجملالت واٞترائد احمللية والعربية يف مصر ولبنان واآلردن وا٠تليج وا١تغرب العريب ،ولو نتاجو
االديب يف القصة والرواية وقد ابدع يف ذلك كلو و لغزارة نتاجو الصحفي واالديب ،سيقتصر ْتثي على بعض من ٣تهوداتو
الصحفية اليت اٗتذ من مدينة ا١توصل موضوعاً ٢تا فهو صالب فكر وقضية بدأت انطالقتو سنة  2391لىت 1003
فهو أيقونة الصحافة العراقية وقد اوجع قليب والزنٍت على فراقو عند موتو فهو قامة سامقة يف اجملتمع العراقي وا١توصلي و
من الشخصيات ا١تتزنة صالب الكلمة ا١تعربة والوجو البسام ،إذ كابد مهوم الناس وعرب عن مشاعرىم وتطلعاهتم يف كتاابتو
جلها اليت تفوح منها رائحة الوطن وبلدتو ا١توصل .وأود أن أشَت اىل إتباعي نظام  apaيف إيراد ا٢توامش تبعاً لقواعد النشر
يف ىذه اجمللة.

 -2نظرة يف سريتو الصحفية:

ولد الرائد الصحفي عبد الوىاب النعيمي يف مدينة ا١توصل سنة  2311وترعرع يف ازقتها وتلقى علومو يف مدارسها
االبتدائية والثانوية ،وفتح عينيو على خصوصية ا١توصل يف تراثياهتا الشعبية وقسمات لضارهتا العربية االسالمية السامقة
و٘تيزىا ببهاء فنون العمارة فيها ،والتنوع االثٍت وٚتاليات جوامعها ومساجدىا وكنائسها واسواقها وأزقتها الضيقة وتشعب
شوارعها ،وقدم أبنيتها العتيقة وما لفلت بو اٟتياة االجتماعية من نسيج مًتابط بُت فئاهتا وطوائفها ا١تختلفة ،فضالً عن
ٚتاليات فصو٢تا والسيما فصلي الربيع وا٠تريف وغنائها ابألعالم والرواد يف ضروب العلم وا١تعرفة والفنون ،موشحة
ابألعراف والتقاليد ا١توصلية العريقة ،ويقول يف ذلك "مدينة ا١توصل ٛتلتها كما اٛتل اٟتقيبة وٛتلتها يف القلب كما أٛتل
ألالمي الوردية ونسيجها العمراين مثٌل يل قصة عشق مع كل لجرة وزقاق عمل هبا ا١تعمار ا١توصلي" (ذنون الطائي ،لقاء
ارشيفي فيديوي )1002 ،إذ ترك ذلك كلو أثراً كبَتاً يف نفسو ونشاتو وتفكَته وعاطفتو و انعكست على تشكل رؤاه
وطبعت كتاابتو اللقاً بدأت موىبتو يف الكتابة منذ نعومة اظفاره وتوسم فيو استاذه سامل الصميدعي ذلك ،فأمده
ابلقصص الصغَتة وشجعو على القراءة فتنوعت قراءاتو وىو يف الصف الرابع االعدادي ومنى شغفو هبا ولبو ببلدتو ،اذ وجل
عامل الكتابة والصحافة منذ بواكَت شبابو سنة  2391و سطر اوىل مقاالتو بعنوان (االلتزام االديب) واليت نشرت يف جريدة
فىت العراق ()1003-2391لتكون بداية انطالقتو ٨تو عامل فسيح من الثقافات وا١توضوعات ا١تختلفة مث نشر يف جريدة
ا٢تدف ا١توصلية ()2392-2392و لرباعتو وشغفو يف العمل الصحفي ،فقد أشرف على اصدار جريدة االديب
االسبوعية ()2393-2391وٖتريرىا بعد مرض صالبها ٤تي الدين ابو ا٠تطاب ،ويف سنة  2391انتمى اىل نقابة
الصحفيُت العراقيُت(.اللقاء االرشيفي )1002 ،وعمل منذ سنة  2391يف ا١تؤسسة العامة للصحافة يف بغداد واختَت
عضواً يف ٣تلة الف ابء سنة  2392عند أتسيسها ،ولو لضوراً فاعل فيها من خالل قلمو ومقاالتو و التحق كذلك
كمحرر يف جريدة الثورة( .عمر الطالب ،ا١توسوعة ،1002 ،ص) 919مث ساح يف عمل الصحافة اليومية واألسبوعية ويف
أروقة االذاعة فكتب التعليقات القصَتة على االلداث ضمن برانمج اذاعة صوت اٞتماىَت ،ويف بران٣تو الثقايف االسبوعي
منتدى الفكر سنة  2319إلذاعة بغداد قدم فيها اعالم يف الفكر والعلم والثقافة ،كما عمل مدرساً ١تدة  9سنوات يف
ا١تدارس ا١تسائية يف بغداد ،وعمل يف ا١توصل يف مدراس ٤تو االمية ،فضال عن رائستو لتحرير ٣تلة التجارة اليت اصدرهتا
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غرفة ٕتارة ا١توصل ويف سنة  2319التحق يف ا١تعهد القومي للصحفيُت العرب يف القاىرة ،ولصل على الدبلوم يف
الصحافة ،وشغل عضوية عدد وافر من ا٢تيئات والنقاابت وا١تنظمات الصحفية والثقافية منها عضوية االٖتاد العام لألدابء
والكتاب يف العراق وعضوية االٖتاد العام ألدابء العرب وعضوية نقابة الصحفيُت العراقيُت وعضوية منظمة الصحفيُت
العا١تيُت ومقرىا يف بلغاراي وغَتىا ،ولو عالقات واسعو مع االوساط االكادديية والثقافية والعلمية العراقية ولو صوالت
وجوالت صحفية يف مدن العراق كافة وأسهم يف انشطتها الثقافية ،وقد ركز اىتمامو يف ا١تشاركة يف االنشطة الثقافية
ٞتامعة ا١توصل يف كلية اآلداب ومركز الدراسات االقليمية ،وجل نشاطاتو كانت يف مركز دراسات ا١توصل و اختَت عضواً
استشارايً يف ٣تلة موصليات منذ أتسيسها سنة  1000ولىت سنة  1003وقد أمدىا بعديد من ا١تقاالت ذات
ا١توضوعات اٟتضارية والًتاثية والثقافية اليت القت استحساان من لدن القراء لشمولية ا١تعاٞتات وجدية التحليالت ودقة
الطرولات ا١تعربة عن شغفو يف ا١توصل وموروثها الشعيب وأسهم يف عديد الندوات العلمية للمركز ،ولصل على عدد من
شهادات التقدير ،اىل جانب درع االبداع سنة  1003قبل وفاتو ،فضالً عن لصولو على شهادات تقديرية من عدد من
الكليات وا١تراكز البحثية االخرى ،ولصل على  2شهادات تقديرية من ا١تؤسسات العلمية والثقافية وشارك يف  22مؤ٘تر
ثقايف وعلمي و 21ندوة وىو عضواً يف  20ىيئات نقابية وصحافية ولو  3اصدارات أدبية بُت القصة والرواية(.النعيمي،
مدينة ا١توصل ،1021 ،ص)19
يقول االستاذ الدكتور ابراىيم خليل العالف عن صدى كتاابتو الصحفية" وقد لظيت كتاابتو وتوجهاتو الفكرية
بقبول واسع من لدن االوساط االدبية والثقافية على مدى عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين"(.ابراىيم
العالف٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،ع  1أب ،1022 ،ص 20
لقد أسهب زميلو الصحفي الكبَت سعد الدين خضر يف توصيف طرولاتو الفكرية واخالقياتو ا١تهنية ومدايتو الثقافية
بقولو "مدججاً بعصاميتو وخياراتو الفكرية واالخالقية اخًتق النعيمي مأزق النشر الثقايف ،روائياً وقاصاً وكاتباً مل يغب عن
التظاىرات الثقافية فكان يف الصميم منها مل يعجبو الضجيج الذي ألاط ابألخرين ،ففضل التواضع واختار الكربايء مل
حياول استثمار عالقاتو الثقافية عراقياً وعربياً ومل حيسب لساب الربح وا٠تسارة قط "وديضي الصحفي سعد الدين خضر
يف توصيفاتو فيقول" مل اشهد ىذا الرجل يتباىى يوميا ٔتا كتب كما يفعل ا١تتباىون االقل شائناً منو وتلك فضيلة ،تنوعة
كتاابتو وابلتايل اساليبو اختلفت ففي العمود الصحفي اختص أبسلوب يصح ان نسميو (ا١تختصر ا١تفيد) ألنو لرص على
إيصال الفكرة اىل القارئ أبوضح وأقصر ما ديكن ولكنو يف التحقيق الصحفي (الريبوراتج) يًتك للقلم رالتو يقدم يعرض
يسأل يعلق يعقب ينصت مث يعود ليسأل كل ذلك والقارئ مشدود اليو واىل ا١توضوع"(.سعد الدين خضر٣ ،تلة
موصليات ،ع  ،1001 ،2ص ص )3-1
وعن مضامُت مقاالتو الصحفية وأسلوبو يف الكتابة الصحفية ٖتدث االستاذ الدكتور ذنون الطائي يف برانمج تلفزيوين
قائالً" كانت مقاالتو الصحفية معربة عن مهوم الناس وتطلعاهتم ٤تًتماً لكلمتو ومداد قلمو ،ومل يكتب كلمة صفراء بل
كلماتو بيضاء انصعة تشم فيها رائحة ا١توصل وعبق تراثها وعمقها اٟتضاري ،كتب ٔتهنية عالية وأسلوب صحفي إلًتايف
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راقي ديزج بُت الكلمة الصحفية والتعبَت االديب يف الوصف والسرد ،يتكئ دوماً على ا١تصادر العلمية يف التاريخ واٞتغرافية
واالدب والفلسفة وبقية العلوم وا١تعارف وصوالً اىل غاايتو دون مواربة ،وا١تمتع يف مقاالتو انو يسيح مع القارئ يف جوالتو
من العلم وا١تعرفة والثقافة ،والسيما عندما يكتب عن مدينة ا١توصل وىي لبو الدائم ،متجوالً يف أروقتها و أزقتها ا١تلتوية
وشوارعها الضيقة و٤تالهتا وأسواقها وقناطرىا ومعا١تها االثرية (ذنون الطائي ،الفضائية ا١توصلية)1003
ويقول النعيمي عن عالقتو اب١توصل وما ٘تثلو يف ذاكرتو و شغاف قلبو ابهبارىا ومعطياهتا اٟتضارية ا١تتعددة وإرثها
ولضارهت ا وأىلها وعمقها التارخيي " إاها ا١تدينة ا١توسوعية ىذا أقل ما ديكن أن توصف بو مدينة ا١توصل ،ىذه الزىرة اليت
ٖتتل مسالة تليق أب٣تادىا على سارية العراق ماضيو ولاضره إذ تعد والدة من مدن قالئل يف العامل على إتساع خارطتو،
وترامي أطرافو إاها إبنو التاريخ قبل والدة التاريخ ،ولوال خشية الرجم اب١تبالغة لقلنا إاها أسهمت يف إ٧تاب التاريخ ".
وديضي النعيمي يف كشف ٤تاسنها وإلتصاقو الصميمي يف مدينتو وفتونو هبا بقولو "اٌم الربيعُت وا٠تضرة والعيون
والينابيع وملتقى السياح ومدن االنبياء واالولياء والصاٟتُت والعلماء واالدابء وٝتاء ا١تآذن واٟتدابء ،ومصنع اٟتياكة ومنشأ
(ا١توسلُت) واٟترير وسيدة الطرز ا١تعمارية ولجر اٟتالن وا١ترمر ونكهة البيوت الًتاثية ووريثة علوم التجارة وفنون اٟتلوى
وعلوم االسواق يف البيع والشراء ،ولاضنة أىل الفكر والشعر واالدب ومدينة اجملالس والكتب ٢تا ثقلها التارخيي وىي
والدة من مراكز اٗتاذ القرار السياسي عرب كل العصور"(النعيمي ،موصليات ،ع  ،1009 ،29ص ص )3-9
ورب سائل يسأل ١تاذا إلتلت ا١توصل مسالات واسعة من اىتمامات ومقاالت وكتاابت وٖتقيقات عبد الوىاب
النعيمي؟ وىل ىي فعال ْتاجة اىل تلك اٞتهود الصحفية ا١تبذولة من لدنو؟ فتأيت إجابتو مسرعة "مل تكن مدينة ا١توصل
عرب اترخيها الطويل ٣ترد نقطة ضوئية على خارطة العامل ،بل ىي ومنذ بدايتها اليت ترجع اىل ستة االف سنة أو تزيد كانت
مدينة عامرة يسكنها اٌانس تنوعت مشارهبم وٗتتلف لاجاهتم وتتغاير اصواهتم ،لذلك فان مدينة ا١توصل شغلت الرلالة
وانلت إىتمام ا١تستشرقُت والبالثُت وأاثرت مهم اآلاثريُت وا١تنقبُت ١تا ٖتتوي يف دواخلها من كنوز ا١تعرفة واالاثر وما تزخر
بو من معامل وشواخص لضارية ظاىرة للعيان أو مطمورة "ويضيف النعيمي يف ٖتليالتو" من ىذا ا١تنطلق جاءت الكتاابت
والتأليفات تًتى عن ىذه ا١تدينة ا١تليونية يف شىت اٟتياة والسيما الكتاابت التارخيية منها لكثرة ما شهدتو من ألداث قلما
تصمد مدينة غَتىا أمام جسامتها"(.النعيمي ،موصليات ،ع1003 ،19ص ص )29-2

 -1زىوه مبورفولوجيا مدينة املوصل

تعد مدينة ا١توصل من أٚتل ا١تدن العراقية ٔتورفولوجيتها اٞتميلة العتيقة اليت نتنسم هبا عبق ا١تاضي ونقلب فيها
صفحات اترخيها القريب البعيد ،واٌفتنت النعيمي مزىواً ابلًتكيب الداخلي ١تدينتو وقد عرب عن ذلك ٔتداد قلمو يف مقاالتو
بعديد من اجملالت واٞترائد العراقية والعربية ،ويف تناولو لتلك ا١تفردات اٟتضارية الشاخصة يف ا١تدينة كاألسواق والشوارع
والقناطر والسور والقلعة واحملالت السكنية ،وغَتىا ،ويقول يف لديثو عن أشهر شوارع ا١توصل وأعٍت بو شارع نينوى وما
شهده من ألداث وعن طبيعة اٟتياة " ما بُت البداية وٟتظة اٟتاضر أكثر من تسعُت سنة خلت شهد خال٢تا شارع نينوى
ألدااثً ابلوان فصول العام الوالد شهد ألداث اينعة تزىوا ٠تضرة ربيع ا١توصل وأكثر سخونة من لرارة الصيف الالىب،

مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى(،)95ىآبى -2120محرم 0441هـ
()14

مجلةىدراداتىموصلوة ى
مجلةىدوروةىعلموةىمحكمة،ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوة ى
ISSN. 1815-8854

ى

شارع نينوى بدأ ْتدث كبَت تفاعل خاللو مع تفاعالت أىلو وساكنيو ورواده وسابلتو منذ نشأتو سنة  2321ولىت ىذه
السنة  "1001ويستعرض النعيمي شواىد اترخيية منذ التفكَت أبنشائو من قبل بلدية ا١توصل سنة  2293وىي سنة
أتسيسها وما مر بو من الداث سياسية ونشاط االلزاب واالنتفاضات وا١تظاىرات اليت مرت عليو يف سنوات 2312
و 2391و 2399و  2392وغَتىا (النعيمي ،موصليات ،ع ،1003 ،19ص ص )29-2
وعرج كذلك على إلدى أىم الشوارع ا١تعنية ابلعلوم والثقافة يف ا١توصل وذاع صيتو يف ا١تدن العراقية لىت العربية
لعراقتو وطبيعة بضاعتو ومكتباتو ا١تكتنزة ابلكتب الثقافية وا١تراجع العلمية ،وكثرة مطابعو وأثرىا على اٟتياة الثقافية والعلمية
يف ا١توصل ،وأعٍت بو شارع النجفي فيقول عنو "إنو أكثر الشوارع ضجيجاً وزلاماً واقل مسالة واقصر طوالً بُت شوارع
ا١تدينة العريقة بثقافاهتا وٝتي بتسميتو نسبة اىل بيت( اٟتاج دمحم بك النجيفي) ا١تطل على الشارع وكان ٦تيزاً بطريقة بنائو
وشناشيلو وواجهاتو اٞتميلة فهذا الشارع ىو أكثر الشوارع فاعلية يف بناء الثقافة ا١تعاصرة اليت انتجها فقد تغذى كل من
امتهن لرفة الكتابة على ما تضخو مكتبات شارع النجفي من مطبوعات عربية أو أجنبية مًتٚتة أو بلغاهتا االصلية وكان
اصحاب ا١تكتبات يتعاونون مع طالب الكتاب ،يبحثون معو ّتد وليوية لىت يتمكن معهم أو يتمكنون معو من العثور
على الكتاب ا١تطلوب وأبسعار زىيدة ال تكاد تذكر ،وكثَت من أصحاب ا١تكتبات يوفر الفرصة االضافية لألديب أو
الكاتب بتحقيق رغبتو بقراءة كتاب ما ٙتُت ومرتفع السعر ،ليث يقوم إبعارتو لألديب او الكاتب شريطة أن حيافظ على
الكتاب ويعيده اىل صالب ا١تكتبة نظيفا وكامالً "(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،9ص ص )20-9
يلحظ ا١تتمعن يف كتاابت النعيمي الصحفية رغبتو ا١تتجددة يف الكشف عن ضالل اٟتضارة االشورية وعلى عموم
٥ترجات الفكر ا١توصلي ،يف العلوم والثقافة يف التدوين واالعمال وغَتىا ،طا١تا كان اٟتديث على الشارع النجفي والثقافة
فهو قد ٘تسك بتالبيب جذورىا التارخيية فيقول "يتوىم البعض ان سقوط نينوى سنة  921ق.م مل يكن ىو ا١تؤشر
اٟتقيقي لنهوض مدينة ا١توصل ،ففي زمن إلًتاق مدينة نينوى برزت ا١توصل كمعلم من معامل اٟتضارة ولكنها ليست
البديل عن نينوى بل إلتضنت مكوانت اٟتضارة من خالل كل الصناعات اليت اكتشفها االشوريون فمدينة ا١توصل
جادت على امتداد اترخيها اٟتديث بعلومها ا١تختلفة ،واليت ضمت ا١تخطوطات والرسائل والتعليقات على الكتب
والتعليقات ودواوين الشعر والرسائل االخوانية وكتب الفقو والفلسفة وعلوم اللغة واالدب وتلك ٝتة ا١توصل البارزة
"(.النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )291
ال خيفى إن إلدى ٦تيزات الًتكيب الداخلي ١تدينة ا١توصل ىو كثرة خاانهتا اليت تعود اىل العهد العثماين فتمثل نقاطاً
دالة على ليوية ا١توصل وٕتارىا يف البيع والشراء و٦تارسة الفعاليات والنشاطات االقتصادية ،لذا فقد تناول كاتبنا إلدى
تلك ا٠تاانت العام رة وىو (خان ا١تفيت )الشهَت كنموذج للخاانت ا١تبثوثة يف أسواق ا١توصل وقال عنو " خان ا١تفيت لولده
يتميز ٓتصوصية البناء اذا تفاعل االنسان مع بيئتو من غرف ودكاكُت ىذا ا٠تان الذي يتميز ٔتشهد لضاري فريد ربط
االنسان مع جذوره التارخيية ،يف أروع مشاىد التجارة اليت ٚتعتا ما بُت الشرق والغرب يف سلع يتعامل هبا التاجر ا١توصلي
مع ا١تناشئ االقليمية والعا١تية ،وديضي النعيمي ابلقول "ففي ىذا ا٠تان جيد االنسان ضالتو يف البضاعة اليت يبحث عنها
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من ليث التفرد وا٠تصوصية أو اٞتودة وا١تتانة فالتاجر يف ىذا ا٠تان عاش منذ نشوء ا٠تان ولىت دخول االلفية الثالثة ،مل
يتعامل ابلدون من البضاعة فهو يبحث عن االصل يف االستَتاد والتصدير ومن الدرجة االوىل" ويستشهد النعيمي أبراء
الرلالة الفرنسي اتفرنيو الذي مر على مدينة ا١توصل سنة  2911للتدليل على االمهية والقيمة اٟتضارية واالقتصادية ٢تذا
ا٠تان بقولو" وقف اتفرنيو يف مدخل ا٠تان الذي كان قد جددت عمارتو للمرة الثالثة ٤تتفظاً بسماتو ا١تعمارية القددية
علي يف
واروقتو واواوينو ،وعقوده اٞتميلة بطابقيو االرضي واالول وقال" إنٍت االن يف والد من االماكن اليت اطلت ٌ
االلالم كأطياف ا٠تيال انٍت يف بيت من بيوت الف ليلة وليلة ،أو دار الد سالطُت ذالك العصر الذي سحرتنا
لضارهتم وجذبنا بقوة ٨تو الشرق "(النعيمي٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،ع  1001 ،1ص ص )11-91
ُعرفت ا١توصل منذ القدم ّتودة تعاملها ابلذىب وفنون صياغتو وزخرفتو ونقائو وجودتو خالل العاملُت بسوق
متخصص بعمليات البيع والشراء ابلذىب وٝتي( بسوق الصياغ )عند أىايل ا١توصل ،ويقع عند رقبة شارع النجفي لذلك
فقد أفرد كاتبنا مقاالً موسعاً لول أمهيتو االقتصادية وذاكراً فنون النقش على الذىب ،واٞتودة اليت إشتهر فيها مبيناً
مكانتو لدى النساء فكتب يقول" الصايغ ىو الذي يقوم بتحويل الذىب من مادتو ا٠تام اىل مصوغات ٘تر بعدة مرالل
وىي متعددة ْتسب اٟتاجة ،وىي مرالل اللحام واٞتلي وا١ترللة االخَتة (التلهيش) ومن مث عرض القطعة ا١تصاغة وراء
الواجهات الزجاجية ابنتظار من يقتنيها" وديضي كاتبنا يف شرح موقع ذلك السوق بقولو "سوق الصياغ ألد االسواق اليت
مت تطويرىا وتوسيعها ود٣تها أبسواق ٣تاورة لتحتل ٣تموعة من االزقة ،وان كثَتاً من الصاغة الشباب ٦تن أتقن فن الصياغة
واصبح لديو إمكانية فتح ورشة خاصة بو إٕتو اىل خارج أزقة السوق لعدم وجود ٤تال شاغرة ،لذا انتشر الصاغة يف أماكن
متفرقة من ا١تدينةّ ،تانبيها االدين وااليسر" ويستشهد صحفينا القدير اب١تثل ا١توصلي القائل (اٌم البنات ٘تشي بثبات وين
درب الصائغ اي مسعدات) إذ لوالة البنات ١تا وصلت االٌم اىل درب الصاغة وسوق الذىب وقيل أيضا (الذىب زينة
وخزينة) اىل جانب كون ا١تصوغات مدخرات اثبتة وعالية القيمة (.النعيمي موصليات ،ع ،1009 ،29ص ص )3-9
وما يزال النعيمي يتجول يف أروقة ا١تدينة ليصف لنا مورفولوجيتها ا١تخضبة بعبق التاريخ واٟتضارة مكتنزة أبسواقها
العامرة اليت تضج ابلناس ،فيزور سوق االربعاء ويرسم لنا صورتو قددياً ولديثاً فكتب قائالً" سوق االربعاء الذي ابتدأ
صغَتاً يف زمن الدولة االموية ٔتسالات ٤تددة يف ا١تنطقة احملصورة بُت رقبة اٞتسر القدمي وشارع النيب جرجيس ،واكتسب
تسميتو من منافذه االربعة ويصل اىل منطقة ابب الطوب ،وضم معظم ا١تهن واٟترف مثل :الصفارين واٟتدادين والنجارين
والسراجُت والسمكرية والعطارين واليوزبكية واٟتبالُت وا٠تفافُت والفحامُت والقهوجية والبزازين وغَتىم "وعن مراتدي ىذا
السوق وما يباع فيو من سلع ولاجيات يصف لنا مشاىداتو بقولو "وٕتد فيو نساء عصرايت ٔتالبس لديثة يتقاطعن مع
ريفيات ملفعات بعصاابت سود مقصبة ٓتيوط اٟترير وأفاريز الذىب والفضة معطرات برائحة القمح واٟتقل الذي ينافس
بفولو عطر النرجس البلدي وزىرة البيبون ،ىو سوق يتداخل بسوق كالدىاليز تتداخل مع متاىات تقابلها على واجهات
دكاكينها الصغَتة اليت ال تتسع ألكثر من شخص والد ،تتدىل كنوز من ٖتف ونفائس وعطور وٓتور وألوان مبهرة من
أصناف االجواخ والزبرجد واٟترير ا٠تالص"(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،3ص ص )1-1
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ويف إستعراضو الٌىم معامل مدينة ا١توصل الشاخصة كان البد من مروره على إلدى رموز ا١تشاىد البطولية يف اتريخ
ا١توصل ،ويف صد ىجمات اندر شاه سنة  2119ذلكم ىي قلعة ا١توصل (ابشطابيا) الشا٥تة وا١تطلة على اهر دجلة ،
فذكرىا بقولو" ىذه القلعة اٟتصينة الرائعة التكوين والبناء ىجرهتا الذاكرة منذ أكثر من ثالثة قرون ،مل يلتفت اليها ا١تعنيون
على اتريخ ا١تدينة ومعمارىا فأصاهبا االمهال والتصدع ،مث بدأت ابالاهيار والسقوط البطيء ٦تا جعلها تتكئ على بعضها
خالل العقد اال خَت لتحتضن بُت ذراعيها برجها الرئيس الذي ىو من أعلى القلعة ليستقر يف ٤تيطها " ويعود كاتبنا ليفسر
أمهية قلعة ابشطابيا من النالية اٞتغرافية والسًتاتيجية والعسكرية ويوضح ان قلعة ابشطابيا اليت اكتمل بنائها سنة
2119فذكرىا بقولو "تعد قلعة ا١توصل (ابشطابيا) من أىم ا١تباين الدفاعية على أكمل وجو يف اٟتروب واٟتصارات
ا١تتعددة اليت شهدهتا مدينة ا١توصل عرب لقب متاللقة من التاريخ ،إذ أن موقعها كان عملياً يف أعلى نقطة من ا١توضع
الذي ترقد عليو ا١توصل القددية والبالغة  110م فوق مستوى سطح البحر"(.النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )91
ويشَت كاتبنا يف ىذا اجملال اىل دور إلدى ا١تراكز البحثية يف التنبيو على ضرورة االلتفات اىل موروثنا وشواىدان
التارخيية بقولو "مركز دراسات ا١توصل يف جامعة ا١توصل كان ىو الصوت ا١تدوي وا١تنبو لضرورة اٟتفاظ على موروثنا قبل أن
أيكلو الضياع ،والسيما الشواخص ا١تهمة ،من مثل :مئذنة اٟتدابء الفريدة ،وقلعة ابشطابيا ،اليت ابتت رمزاً للمدينة ،والبد
ألبنائها أن حيافظوا على شواخص رموزىا اٟتضارية من االاهيار والضياع كما ضاعت شواخص كثَتة "(.النعيمي ،مدينة
ا١توصل ،1021 ،ص )21
وال ينسى كاتبنا الًتكيز على بقية الشواىد اليت تصل ابلقلعة وأدوارىا ا١تهمة والسور الذي دير ّتانبها فيقول "االسوار
وجذور الشرفات الدفاعية اليت تعلو االسوار وأمهية القالع الداخلية من مثل (ايج قلعة )اليت تقع ضمن سور ا١توصل ،فقد
وجدت يف العهد العثماين لتكون مقراً للوايل ومكاانً أميناً ٟتفظ ا٠تزينة وسجالتو ا١تهمة فضالً عن وظائفها الدفاعية "
(النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )21
وإشتهرت ا١توصل بكثرة جوامعها ومساجدىا وعديد مزاراهتا الدينية اليت يؤمها الناس من كل لدب وصوب إذ
يعتقدون أبمهيتها لصالح سَتة من تضمهم تلك ا١تزارات يف تلك ا١تقامات ،فقد أٚتل النعيمي عديداًمن تلك ا١تزارات يف
ا١توصل بقولو" لقد لظيت مزارات مدينة ا١توصل يف ٤تافظة نينوى على ٥تتلف ا١ترالل ابالىتمام الرٝتي والشعيب
بوصفها من ا١تعامل االاثرية الدينية واٟتضارية ونذكر منها :الشيخ فتحي ،االمام عون الدين بن اٟتسن ،السيدة نفيسة،
اوالد اٟتسن ،االمام ابراىيم ،االمام علي ا٢تادي ،احملمودين ،االمام حيِت بن القاسم ،ابن اٟتسن ،االمام عبد الرٛتن بن
اٟتسُت ،الست زينب ،االمام علي االصغر ،عباس ا١تستعجل ،الطرح أو بنجو علي ،االمام علي زين".
( النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )29

 -0إطاللتو على الرتاث املعماري املوصلي

ويف سياق يتصل ما بُت مورفولوجيا مدينة ا١توصل وتراثها ا١تعماري ،فقد سطر كاتبنا عدداً وافراً من ا١تقاالت
اليت تربز تفرد مدينة ا١توصل إبرثها ا١تعماري وإبداع معمارىا ا١توصلي يف البناء والتشكيل والتخطيط والزخرفة يف أمكنة
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مبثوثة من ا١تدينة ،إذ تشكل جزءاً من التاريخ اٟتضاري للموصل عرب لقبها التارخيية ا١تختلفة ،وقد بدأ بسحر البيت
ا١توصلي من ليث التصميم وا١توقع فكتب يقول "عربت العمارة ا١توصلية يف العصور التارخيية عن التواصل اٟتضاري
والتفاعل مع مستجدات الزمن وملبية بذلك متطلبات االنسان من دون أن تفقد اصالتها ،فمدينة ا١توصل تزخر ٔتبان
ومنشأت معمارية ٗتتلف يف ما بينها من ليث ا١توقع والتصميم وا١تميزات تبعا لوظائفها ا١تختلفة ا١تؤثرة فيها والًتكيب
السكاين يف مدينة ا١توصل ٥تتلف من ليث التصميم يف ا١تركز القدمي" وديضي كاتبنا يف إيضاح مواصفات البيت ا١توصلي
والفروقات فيما بينها من ليث طبيعة ا١تواد البنائية فيقول" ففي البيت ا١توصلي القدمي ٙتة فنون شرقية اقامها الذوق الفردي
للمعمار وانفاسو وخصوصية تفكَته ،بطرق البناء ورص ا١ترمر االبيض أو االٝتر أو الرخام ليجيء كقالدة ٤تالت والسيما
يف ايوان الدار أو مدخلو ا١تنحوتة بسحر فن (النقارة) ،وتبدو إختالفات وخصوصيات بُت البيوت ا١توصلية ومشلت
ا١تسالة ونوعية وعدد االجنحة ابلبيت ومرافقو ألسباب إقتصادية وإجتماعية ،فمنها ما تتكون عادة من جناح والد
يتصدر البيت وىناك نوع اثين يضاف اليها ٣تنبات على ىيأة أروقة ،أما الطراز الثالث من البيوت وىي خاصة اب١توسرين
تتكون من قسمُت رئيسيُت ألسباب إجتماعية إلدامها لالستقبال والضيوف واالخر داخلي للعائلة وتكون أكثر من طابق
والد اىل جانب تعدد االجنحة فيها"(.النعيمي ،موصليات ،ع 1020 ،20ص ص)22-9
وإنتقل النعيمي من وصف البيت ا١توصلي إىل تفاصيل االبنية ا١توصلية وأىم ما دييزىا من النالية ا١تعمارية وىي
(الشناشيل) اليت تسمى ايضاً (الكوشكات )من النالية البنائية اٞتمالية قائالً" عرفت أبنية ا١توصل الًتاثية ا١تشيدة أواسط
القرن ا١تاضي بكثرة شناشيلها أو كوشكاهتا ترجع اىل عهود مبكرة من التاريخ ،بعد سنة  921ق .م بعد دمار مدينة
نينوى ولرقها ليث التجئ إليها الكثَت من النحات وا١تعماريُت فالدثوا تغَتاً جذرايً يف طرق البناء وطرز ا١تعمار اٞتديد
فقد أفادوا من ا١ترمر االبيض واالٝتر (لجر اٟتالن) ،وبدأو بتطعيم البناء إبتداءً من مداخل االبواب اليت ٘تيزت ْتجومها
الكبَتة وا٨تناءاهتا الدورانية وزخارفها ،ويف العصر االاتبكي ظهرت واجهات جديدة للمساكن تعتمد (الطارمات) ا١ترمرية
افقياً فوق اكثر من شباك من شبابيك الواجهة مث استخدم مادة ا٠تشب يف واجهة العمارة ،وكذلك النحاس أوالصفيح
ا١تصقول و(احملجالت) اٟتديدية لسب رغبة صالب الدار ،لكن الشناشيل كانت تعتمد مادة ا٠تشب ألنو مطواع
وحيتمل الرسم والنحت أبشكال ىندسية"(.النعيمي ،ا١توصل الًتاثية ،ع ،1001 ،1ص ص )211-212
وينتقل كذلك اىل الفضاء االكرب وىي ا١تنطقة السكنية ،يف وصفو ٢تا وإٗتذ من منطقة قليعات منوذجاً للمحلة يف
أبني تها ا١تًتاصة وأزقتها ا١تلتوية ورقعتها ا١ترتفعة وترابط نسيجها االجتماعي فيقول "إاها منطقة قليعات ىذه الضالية
الشمالية الشرقية من مدينة ا١توصل القددية ،اليت ٘تتد ٔتوازاة اهر دجلة من رقبة اٞتسر القدمي لىت قلعة ا١توصل الرئيسة
(ابشطابيا) ليث تلتصق البيواتت بعضها ببعض ليث تنهض سطوح بعضها ليناً ،إاها ٕتمع اىل جانب تراثها الثر
العريق لياة لضرية تتمتع منها ٔتستوى عال من التنوع ابلنشاط االنساين والًتكيبة االجتماعية ا١تتجانسة اللذين وفرا ٢تا
اٞتذب ا١تستمر للناس من انلية ،وٖتقيق القدر االكرب من اٟتماية ا١تناخية من انلية اٌخرى ،وا١تتمثلة ابألزقة ا١تظلمة
وتعرجاهتا وكذلك يف االسواق ا١تسقفة "وعن مكوانهتا من احملالت السكنية وما تضمو من مشاىد أثرية كتب قائالً"
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وتشمل ا١تنطقة مسالة  19ىكتار ضمن ٤تالت سكنية :ىي (ا١تيدان ،لوش ا٠تان ،ابب النيب جرجيس ،رأس الكور،
إمام ابراىيم) وتتصف اٟتركة يف عموم ا١تنطقة بتباين ما بُت البطيئة الصاعدة والسريعة النازلة بفعل طبوغرافية ا١تكان وكثرة
إرتفاعها وإ٨تداراهتا ،وفيها ا١تشاىد االثرية ا١توزعة يف أرجاء ا١تكان مثل :شط اٞتومي ،جامع شيخ الشط ،فيو مرقد االمام
حيِت ابن القاسم ،مث قلعة ابشطابيا اليت تظهر كنقطة دالة يف اهاية ا١تسار".
وعن أمهيتها العمرانية أكد أن" منطقة قليعات تعد الصورة االوىل للمدينة القددية فهي بشكلها البانورامي تتميز أببرز
مظاىر التفرد العمراين اىل جانب ما تشع بو من تكوينات ٚتالية قد ال ٧تدىا اال يف القليل من ا١تدن العربية( .النعيمي،
ا١توصل الًتاثية ،ع  ،1001 ،9ص ص )11-91
وقد إنتقل كاتبنا اىل معلم آخر مهم من النالية العمرانية والدينية واٟتضارية يف ا١توصل وىذا ا١تعلم ىو مئذنة اٞتامع
النوري أو مئذنة اٟتدابء ،ألد اشهر ا١تعامل االثرية وا٢تندسية يف ا١توصل وكانت مهددة دوماً ابالاهيار والسقوط وقد قال
عنها "ىذه ا١تئذنة تستغيث االن إاها آيلة للسقوط أبية ٟتظة قد تتعرض الاهيار جزئي أو كلي مامل تسرع اٞتهات ا١تعنية يف
البلد بصيانتها وإيقاف إاهيارىا " مث يستشهد بدعوات وإىتمام (مركز دراسات ا١توصل ) ابلًتاث ا١تعماري ا١توصلي
ودعواتو ا١تتكررة إليالء مئذنة اٞتامع النوري العناية الكافية وانقاذىا من السقوط واالاهيار من خالل ندواتو ومؤ٘تراتو
فيقول" مركز دراسات ا١توصل يعد ألد أبرز ا١تراكز البحثية يف اتريخ وتراث ا١توصل رفع صوتو مدوايً ونبو كثَتاً ومنذ زمن
ما يزال لىت االن ،اىل ضرورة أن يتبٌت ا١تسؤولون يف مؤسسات االوقاف والًتاث واالاثر واحملافظة وجامعة ا١توصل وبقية
ا١تؤسسات الساندة االخرى للقيام ْتملة واسعة ٤تلياً وعا١تياً ،إليقاف نزيف ىذا ا١تعلم اٟتضاري ا١تهم الذي أصبح جزءاً
من لضارة ا١توصل اليت ىي جزء مهم وليوي من لضارة العراق"(.النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص)92
لقد نبو النعيمي يف سلسلة كتاابتو عن الًتاث ا١تعماري يف مدينة ا١توصل وإبراز ا٠تصائص ا١تميزة ٢تا على صعيد
التخطيط والتنفيذ والدعوات ا١تتكررة لصيانة تلك ا١تعامل العمرانية وإدامتها ،على ضرورة االلتفات اىل مبٌت القشلة واالىتمام
بو قائالً" ا١تبٌت القدمي لدار العدالة قشلة ا١توصل ابت معلماً لضارايً وجزءاً مكمالً لصورة ا١تدينة القددية ،بكل ما تولي بو
مفردات موروثها اٟتضاري لذا ندعو وزارة العدل و٤تافظة نينوى وكل ا١تعنيُت أبمر ا١تبٌت القدمي لدار العدالة ،اىل اٟتفاظ
عليو وإعادة ترميمو وٖتويره بعد قيام ٤تكمة استئناف نينوى إل٧تاز الصرح اٞتديد لدوائرىا واالنتقال اليو وجعل ا١تبٌت القدمي
متحفاً للمورواثت الشعبية يف جزئو االساس ا١تتمثل بقاعتو الواسعة الرئيسة وأروقتو ا١تتداخلة مع القاعة ،أما جنالاه االدين
وااليسر فيمكن االفادة منها ليكون ٣تمعاً للثقافة واالعالم حيتضن االٖتادات والنقاابت االدبية والفنية والصحية
"(.النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )200

-4رايدتو الصحفية يف جمال الرتاث الشعيب

ال خيفى لكل متتبع ومتمعن للكتاابت الصحفية العراقية ولىت العربية ،ما لدور النعيمي يف ابراز الصفحات الناصعة
لتالوين الًتاث الشعيب ا١توصلي يف جل مقاالتو ،واليت عرب فيها عن إلتصاقو الصميمي ٔتورواثت مدينتو وأىلها واليت تنطلق
من فهم عميق لدقائق ذلك الًتاث كلو ،فهو ابلنسبة لو كما ىو يف ٚتيع شعوب االرض عنصر ضروري يف مواجهة
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ٖتدايت االخر من جهة ،ويف إعادة بناء الذات ا١تعاصرة من جهة اخرى وجيد كاتبنا "إن الكثَت من الكٌتاب الكبار قد
عمد اىل التعامل مع ا١تفردة الًتاثية كتعامل ا١تنقب اآلاثري مع (اللقية) أو االثر ا١تدفون يف بواطن االرض وأغوارىا كواها
٘تثل لضارة االرث القدمي ا١تدفون يف تواريخ أزمنة ٣تهولة االنتماءٔ ،تا حيواينو من كنوز ا١تعرفة يف شىت منالي اٟتياة ٔتا يف
ذلك ا١توروث احملكي أو ا١تروي الواصل الينا عرب لقب متعاقبة" وديضي النعيمي يف التبسط يف إيضاح رؤاه عن اٟتكاية
الشعبية وعالقتها ابألسطورة بقولو "و٦تا ال شك فيو إن اٟتكاية الشعبية عند االقوام ا١تختلفة قد ظهرت إىل الوجود
كمرللة اتلية لألسطورة إذ أن االسطورة تنتمي اىل ا١ترالل البدائية االوىل لإلنسان ،أما اٟتكاية الشعبية فقد ظهرت
وعاشت وسط بيئة ثقافية اكثر تقدما من ا١ترللة السابقة ،أي مرللة االسطورة ،وىذه اٟتكاية الشعبية يشًتط هبا أن
تكون متصلة أبلداث وشخصيات انسانية ٣تهولة ،إذ أاها نشأت لينها منذ دخول االنسان مرللة الرقي ْتيث أصبح
قادراً على التخيل والسرد والتعبَت"(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،23ص ص )29-9
ويف إطار إىتمام كاتبنا يف الًتاث اللهجي ا١توصلي توقف متمعناً أببرز ما ٢تذه اللهجة من ٦تيزات تتفوق هبا عن
سائر اللهجات العربية فهو يرى أبن" يف اللهجة ا١توصلية كلمات كثَتة لصل فيها قلب يف بعض لروفها أو ابدال لرف
ولرف يقرب من لفظة السُت مثالً ،تصَت صاداً وابلعكس واٟتاء تصَت عيناً والراء الماً وا١تيم ابءاً والطاء داالً او اتءً
"ويضيف موضحاً أن ا١توصلي يلفظ لرف القاف يف كل كلمة ،أما يف اللهجة العراقية اليت تشمل وسط وجنوب العراق
فالقاف تلفظ متوسطة بُت القاف والكاف ،كلفظ اٞتيم ا١تصرية والسوريون واللبنانيون والفلسطينيون وا١تصريون يلفظواها
(مهزة) وديضي كاتبنا يف إبداء رأيو أببرز مظاىر اللهجة ا١توصلية من النالية اللغوية بقولو "وما دييز اللهجة ا١توصلية كثرة
(اللثغة) يف لرف (الراء) واالكثار من إالمالة الشديدة وإمالة (ىاء)التأنيث ولركة ما قبلها ابلوقوف ومسألة التخلص من
ا٢تمزة واالبدال بُت اٟتركات وكسر اٟترف الساكن من االٝتاء الثالثية وكسر الم اٞتر وتسكُت ا١تتحرك يف االسم الثالثي،
وإستعمال ا١تشتقات والنسب واالٝتاء ا١توصلية "(.النعيمي ،ا١توصل الًتاثية ،ع  ،1001 ،2ص ص)221-209
وإنتقل ٤تدثنا اىل جانب آخر من الوان الًتاث الشعيب اٟتكائي الذي يرتبط اب١تكان وىو(ا١تقهى) والراوي
و(القصخون ) ويرى أبن "ا١تقهى ىو ا١تنرب االول الذي انطلقت منو شرارة اٟتكاية والقصة والرواية والسَتة من خالل
شخصية القصخون( ،راوي ذلك الزمان )إذ شهدت ا١توصل لىت ا٠تمسينيات من القرن العشرين قمة إزدىار ىذا النوع
اٟتكائي ،وشجع على خلق الوان االدب اٟتديث ،من خالل التأكيد على لكاايت الزير سامل ،أبو زيد ا٢تاليل ،عنًت
العبسي٣ ،تنون ليلى وغَتىا" أما أشهر من مارس ىذا اللون اٟتكائي الشعيب يف ا١توصل" فيحدثنا كاتبنا عنهم مع ذكر
مناطقهم ولو الرايدة يف ذلك بقولو "السيد اٟتامد السيد اجمليد الذي عرف بقراءتو العنًتية وفتوح الشام ،واٟتاج لامد
السيد علي ودمحم النجم يف مقهى السوق الصغَت ،ومال يوسف يف ٤تلة النيب جرجيس ومال لامد يف مقهى صفو يف ابب
جديد ،ومال جرجيس ومال صاحل يف مقاىي :الثوب ،واٞتسر العتيق وا١تيدان وعبو قديح وعبدو خوب ،والشيخ فتحي
وا١تكاوي وابب جديد وابب لكش وخزرج وشيخ ابو العال"(.النعيمي ،مدينة ا١توصل ،1021 ،ص )291
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ويف لديث ذات صلة وخالل تناولو ١توضوعة (القناطر) يف ا١توصل اليت يكاد ال خيلو منها زقاق أو ٤تلة من ٤تالت
ا١توصل ،وبعد إيضاح أسباب بناء تلك القناطر اليت تتعلق بتوسيع الدار الصغَت أو االفادة من السطح فوقها ينتقل بنا
النعيمي إىل اٟتكاايت الشفهية ا١ترتبطة بتلك القناطر ،وما أكثرىا فيقول "اٟتكاايت عن القناطر ال تنتهي إذ تغلفها اسرار
وٖتيطها ألداث غريبة عاشها لعدة قرون سكان ا١توصل ومنها مثالً :إن ألد الرجال يروي أبنو كان عائد اىل البيت بعد
صالة العشاء وكان الزقاق يؤدي اىل الدار مردوماً ٦تا جعلٍت اسلك طريق الزقاق الفرعي ،وأمر بقنطرة اٞتان ،ويقال ااها
علي ،فتذكرت قوالً اليب وىو أن (أشخط) على
مسكونة ابٞتان ،ولكٍت مل اُابيل ودخلت وفجأة وجدت القنطرة تنغلق ٌ
جدار القنطرة ابإلبرة فتموت الشياطُت أو تنهزم فتنفتح القنطرة ،وىكذا فعلت فإذا ابلقنطرة تنفتح ويدخل اليها الضوء
فواصلت سَتي"(.النعيمي ،يف ازىر العبيدي ،ا١توسوعة الًتاثية ،1002 ،ص ص )12-12

-5وقفتو مع مناذج من مبدعي املوصل

عبد الوىاب النعيمي صالب رسالة وفكر سخرمها إلضاءة إلدى أوجو مدينة ا١توصل اليت تتمثل بكم كبَت من
بسَت تلك النماذج ا١تبدعة ،وألغراض منهجية سأتناول
مبدعيها يف شىت ضروب اٟتياة االبداعية ،فآل على نفسو التعريف ٌ
منتخبات منها :ففي مقالة عن الفنان التشكيلي راكان دبدوب (( .)1021_ 2310كراس صالون ا٠تريف،1000 ،
ص  )1تناول جوانب من مسَتتو االبداعية بقولو" راكان دبدوب يعد اليوم من أبرز فناين جيل الرواد ١تا تركو من أثر كبَت
من اعمالو اليت ال تعد وال ٖتصى طول فًتة االربعُت سنة ا١تاضية .
إبتدأ مع التشكيل ىاوايً وىو ذلك التلميذ يف الصف الثالث االبتدائي سنة  2392وتلك البداية انطلقت بو
ليحتل مقعده ا١تتميز طالباً يف معهد الفنون اٞتميلة يف بغداد مث التحق سنة  2392أبكادديية (سان جاكومو) يف روما
ليتخصص يف ٨تت ا٠تشب ١تدة سنة ،وليتواصل بعدىا بدراسة عامة للفنون التشكيلية لىت سنة  " 2399ونقل النعيمي
إنطباعات دبدوب يف روما ومؤثراهتا على تطور أساليب فنو بقولو" إذ وجد االنفتاح كبَتاً يف روما من خالل ا١تتالف
الزاخرة ابللولات ومن كل عصر وجيل صاالت العرض يف السالات العامة والزخارف اليت تزين واجهات االبنية
والكنائس ،وقد شارك يف معارض عديدة يف ايطاليا منها معرض (اٞتديدة االيطالية) وىو معرض عا١تي ولصل فيها على
ميدالية فضية ودبلوم شرف يف معرض (فيا ماركونة )وغَتىا و شارك يف معارض عدة يف بغداد ومدينة ا١توصل انقالً ٕتربتو
االبداعية يف ايطاليا ومداها اىل مسقط راسو "(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1009 ،21ص )3-9
وإستمر النعيمي التعريف بقامات الفن التشكيلي يف مدينة ا١توصل متناوالً فنان تشكيلياً آخر قد خيتلف إسلوبو عن
االخرين ابٕت اىاتو الواقعية يف تنفيذ اعمالو الفنية وأعٍت بذلك الفنان التشكيلي ٧تيب يونس (( )1001-2390انظر
ترٚتتو يف ،عمرالطالب)1002( ،ص992
الذي كتب عنو ٤تلالً اساليبو الفنية وعالقتو ابأللوان والطبيعة اب١توصل بقولو" على إمتداد نصف قرن مضى ابلتحديد يف
مطلع ا٠تمسينيات انطلق ٧تيب يونس لرسم االشياء اٞتميلة لولو جاعالً من فنو تسجيالً ١تا تراه العُت مند٣تاً ابلطبيعة،
ابرعاً ابأللوان مصوراً ٟتياة الناس بثراء ال مثيل لو ،فهو مع الناس ليث ما ٕتمعوا أبعداد كبَتة سوآءا للعمل أو الرقص أو
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اللعب معاً ،يطلق شخوصو ْتركة تتمتع ْتيوية تناقض البيئة الساكنة ،وهتز إاللساس ابلزمن يستخرج إبمكاانت فذة قوى
أتملية خارقة يف رسوماتو للرجال ،ويف لولاتو النسائية خيتار االٚتل ٞتعلها شفافة كا٢تواء ،إنو يرسم الشباب واالنوثة اليت ال
تشيخ" وديضي النعيمي يف ٖتليل مفردات ومشاركاتو الفنية وتعبَته عن لبو ١تدينتو و١تفرداهتا اليومية بعد بلوغو سن السبعُت
بقولو "إنو ما يزال يعاجل مشاىد اٟتياة اليومية يف مدينتو ا١توصل اليت ألبها كثَتاً وسجل مفردات اٟتياة كما راءاىا او كما
خيا٢تا دائماً مبتهجة قددية ابداً ولديثة شابة لالبد ومتوىجة ،وقد اقام بُت السنوات  1000-2391العديد من ا١تعارض
وعرض مئات االعمال الفنية يف مدن عراقية وعربية وأجنبية ،وىو أول من طرح موضوعة (التضاد) سنة 2391من خالل
لولتو الشهَتة (مقربة وعيد) اليت أراد من خال٢تا إستفزاز ا١تشاعر االنسانية وٖتركيها كي تتحسس اللحظة السعيدة من بُت
ٟتظات اٟتزن "(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1009 ،21ص ص)21-1
وعرفت السالة الصحفية يف ا١توصل العديد من الصحفيُت الكبار ٦تن قدموا خدمات صحفية وأثروا ا١تشهد الثقايف
فيها ومنهم الصحفي الرائد اٛتد سامي اٞتليب ( ()1003-2391ترٚتتو يف ،االستذكار التأبيٍت لو 1 ،نيسان)1003 ،
وقد أبنو النعيمي يف مقال ذاكراً أبرز مناقبو و٤تطات من لياتو الصحفية ومنهج عملو بقولو "اٛتد سامي اٞتليب
يعد ا١تبدع االول يف صنعة الصحافة ،وال غرو يف ذلك فهو من ٤تًتفيها االوائل وروادىا على مدى اكثر من نصف قرن
مضى اكتسب رايدة الصحافة اب١تتابعة واالطالع واالنغماس الكامل ابلتجربة خطوة إثر االخرى ،أتلق يف عملو كاتباً و٤ترراً
وسكرتَتاً للتحرير يف جريدة فىت العراق ،اليت ديتلكها والده ا١ترلوم ابراىيم اٞتليب مث برز وشع بريقو من خالل عملو كمراسل
لوكالة االنباء العراقية يف مدينة ا١توصل ،وكان من أنشط االخباريُت بُت زمالئو يف احملافظات واثقلهم وزانً ٔتعرفة أسرار
الكتابة والتحرير وصياغة اٞتملة االخبارية ،ويف شيخوختو برزكرئيس ٖترير مثايل ٞتريدتو العتيدة (فىت العراق) اليت إمتد
تواصلها من ثالثينيات القرن ا١تنصرم لىت يومنا ىذا خيتار موضوعاتو بعناية فائقة ودقة متناىية ال مثيل ٢تا "(النعيمي،
موصليات ع  ، ،1003 ،19ص )99
وعند اٟتديث عن الصحافة وشجواها ال ديكن أبية لال من االلوال ٕتاوز ذكر الصحفي ا١تبدع والناقد سعد الدين
خضر ( .انظر ترٚتتو يف ،ىيثم النعمة ،ذاكرة الورق)1029 ،ص 22ابألسلوب ا١تتميز والكلمة البليغة وا٠تطاب الصحفي
العقالين بتوجهاتو ا١تختلفة ،إذ تناولو النعيمي بوصفو زميالً لو ٤تلالً وواصفاً طبيعة موضوعاتو ومسَتتو اٟتافلة بقولو "سعد
الدين خضر منذ ما يربو عن االربعُت سنة يبحث عن فرائد االشياء يف دروب اٟتقيقة اليت ٘تثلها الصحافة وخالل ْتثو
ا١تستفيض يف عامل اٟتقيقة ،وجل سعد الدين خضر الدرب االصعب ،اال إنو بدء اب١تصاعب وإخًتق ا١تعوقات بقدرتو الفذة،
ال ديتلكها اال ا١تثقف االصيل ا١ترتكز على أرضية فكرية راسخة اليت من شأاها أن ٘تنحو القدرة على فهم لركة التاريخ،
بنظرة جدلية متجددة تستوعب معطيات الزمن اٟتاضر وكل االزمنة"
وعن أمهية كتاابتو الصحفية والثقافية يف اٞترائد العراقية والعربية يقول "قد أثرى مشهد اٟتقيقة بكثَت من ا١تقاالت
والبحوث والنصوص النقدية ا١تتميزة مألت الكثَت من الدورايت الثقافية العراقية والعربية ،وشغلت ليزاًكبَتاً من إستطرادات
النقاش واٞتدل واالاثرة بُت االوساط الثقافية ا١تتابعة ليس يف العراق ولده فحسب ،بل يف عواصم وبلدان الثقافة العربية
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الواعية الناضجة يف سوراي ولبنان ومصر ودول ا٠تليج العريب واالردن وليبيا وعموم ا١تغرب العريب" َسعى سعد الدين خضر
من خالل التنوع الكبَت يف قراءاتو اىل استثمار طبيعة العصر الراىن ٔتا حيملو من تناقضات وتضادات ٔتحاولو لتنقيتها
وغربلة ما ٖتتويو من شوائب وإجياد إجاابت مقنعة ومنصفة ١تعظم ما طرح على سالة الفصل الثقايف من أسئلة".
(النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،10ص ص )1-9
ال خيتلف اثنان على ا١تكانة العلمية واالدبية والفنية والنقدية السامقة اليت إلتلها أ.د عمر الطالب .)1002-2391
(انظر ترٚتتو يف ،االستذكار التأبيٍت لو13 ،لزيران )1002 ،بوصفو أكادديياً مثقفاً وانقداً ادبياً ،متمكناً ولو ادواتو البحثية
يف ٣تال الكتابة والبحث والتأليف والنقد االديب والفٍت ،ورٔتا كان جدلياً يف طرولاتو العلمية واالدبية ،فهو مل يغب عن
ذاكرة النعيمي يف كتاابتو الصحفية والتعريف ٔتراللو ومكوانتو الفكرية ؤتنجزاتو وعطاءاتو على السالة االدبية والفكرية
فكتب عنو قائالً" الدكتور عمر الطالب يعد من القالئل بُت اقرانو يف غزارة العطاء ،فهو موسوعة عصره يتواصل مع القلم
ْتيوية قلما ٧تد ٢تا مثيل ،رولاً مطاولة فيو جعلتو يتبوأ ا١تكانة ا١تميزة على السالة الثقافية اليت عاش معاانهتا اٟتقيقة من
خالل ثالث لقب ادبية:

االوىل:إبتدأت يف مطلع اخلمسينيات وما زالت مع االدب العراقي بكل مضامينو وأشكالو

والثانية :مع االدب ا١تصري يف وجوده ابلقاىرة لنيل شهادة ا١تاجستَت ،ومن مث الدكتوراه يف جامعة عُت مشس خالل
السنوات  2319-2399وأتثره إبستاذه عبد القادر القط يف تكوين شخصيتو النقدية ،أما ا١ترللة الثالثة :وىي أالىم
كما يصفها يف ٕتاربو االدبية ،فقد كانت يف ا١تغرب العريب ليث اُوفد لتدريس مادة النقد االديب يف جامعة اٟتسن الثاين
خالل السنوات  2323-2321وىناك تعرف على ا١تذاىب النقدية اٟتديثة فتأثر هبا ونقل أجزاءاً من مضامينها اىل طلبة
الدراسات العليا وعموم السالة الثقافية العراقية"(.النعيمي ،موصليات ،ع ،19 ،1002ص ص)11-99
لقد ٘تيزت مدينة ا١توصل بكثرة مبدعيها وعنايتها اب٠تط العريب لىت كأاها تؤسس مدرسة خاصة هبا يف ىذا اجملال ،لذا
فقد وقع اختيار النعيمي على مبدع آخر يشار اليو ابلبنان ذلك ىو ا٠تطاط يوسف ذنون ( 1010-2392انظر عنو،
عبد الرزاق اٟتمداين ،خطاطو ا١توصل ،1022 ،ص ص )13-93
فأورد عنو ما دييزه عن غَته وأثره يف ٣تال ا٠تط العريب بقولو يوسف ذنون" ألد الرموز الثقافية الكبَتة الالمعة يف سالة
االبداع اٟتقيقي ،ترسخ يف جذور اصيلة منذ مطلع الستينات مع خطواتو االوىل يف القلم واٟترف بدأ راسخاً اثبتاً متأنياً،
يؤسس لنفسو ىويتو ا٠تاصة ،جاب أقطار الوطن العريب قطراً قطراً ،وإطلع بنفسو على كل نقش أو زخرفة أو خط ذكره
االولون ،مث ادىل بدلوه يف كل موضوع وصحح مفاىيم كثَتة خاطئة يف ٣تال ا٠تط واٟترف والزخرفة والنقش ،وترك بصمات
واضحة يف كل قطر زاره ،وأقام دورات ال تعد وال ٖتصى من موقعو كمشرف للًتبية الفنية ،وإستمر تالمذتو من بعده ،و
زار ا٠تطاطُت لامد االَمدي يف تركيا ووثق سَت رواد ا٠تط العريب يف مصر والشام واالردن وا١تغرب العريب ،إنو ظاىره متميزة
قد ال يكررىا الزمن اال اندراً ،أفٌت زىرة شبابو يف البحث والتقصي والتتبع الدقيق من أجل أن أيخذ اٟترف العريب مكانتو
الالئقة"(.النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،22ص ص )11-2

مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى(،)95ىآبى -2120محرم 0441هـ
()23

مجلةىدراداتىموصلوة ى
مجلةىدوروةىعلموةىمحكمة،ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوة ى
ISSN. 1815-8854

ى

وإنتقل كاتبنا اىل لقل آخر من االبداع والعطاء وتناول الشخصية الفنية ا١توسيقية رائدة يف ا١توصل ذلك ىو الفنان دمحم
لسُت مرعي ( .2321-2399انظر عنو ،الطالب ،ا١توسوعة ،1002 ،ص)110
وا١تكٌت ببلبل اٟتدابء الذي ٘تيز بصوت عذب وإجيادتو لالبوذايت وا١تواويل ا١توصلية االصيلة ،فأٚتل مسَتتو الفنية
٤تلالً إايىا وسجاايه الكردية بقولو "كان ىادي الطبع صبور على ا١تلمات وفياً ألصدقائو ومواقفو اثبتة ال تتغَت او تتبدل
مرح النفس بشوشاً دمث أالخالق ٤تبوابً لدى اصدقائو ومعارفو ومستمعي صوتو ،اتبعت لفالتو الغنائية على قاعة
مسرح االعدادية الشرقية ،ومسرح مدرسة االرمن ،ومسرح أيب ٘تام النموذجية ،ومسرح مدرسة الفتوة ا١تختلطة ،وكان
لريصاً يف كل لفلة على إداء وصلة جديدة (أغنية أو طقطوقة) كما يطلق عليها ،ولكنو شديد الولع إبداء ا١توال واالبوذية
وأنواع الغناء البدوي االصيل ،لذلك برز من بُت ٣تموعة من ا١تطربُت الذين جايلوه وإمتاز دمحم لسُت مرعي ،بتفرده بلون
غنائي جديد مل أيلفو الوسط الفٍت من قبل ،لذلك فقد كانت االذاعة والتلفزيون تكثران من إعادة أغانيو ألاها ذات نكهة
عراقية طيبة ا١تذاق شفافة ا١تعٌت وإاليقاع"( .النعيمي ،موصليات ،ع  ،1001 ،21ص )2-9

اخلامتة
يعد الصحفي واالديب عبد الوىاب النعيمي من جيل عمالقة السلطة الرابعة ولع هبا منذ بداايت شبابو وتسلح
بسالح الفكر والثقافة وإعمال فكره ،وإطالعو على ا١تناىج اٟتديثة يف االدب والعلوم االنسانية ا١تختلفة فدخل عامل
الصحافة كمحًتف ٥تًتقاً كل الصعاب وسرعان ما تفتحت أمامو مكاتب الصحف احمللية والعربية ،ابلنظر ٞتدية كتاابتو
وواقعية طرولاتو كمتخصص نشيط خيدم كلمتو اليت يسطرىا بعد ٘تكنو من إمتالك مفاتيح وأسرار العمل الصحفي ا١تضٍت،
فسخر كلمتو للتعبَت عن اَمال ومهوم الناس وتطلعاهتم ٨تو غد أفضل ولياة أكرم ويف جل كتاابتو كانت مدينة ا١توصل
لاضرة هبية مكتنزة بتارخيها الوضاء ولضارهتا السامقة وتراثها الثر يف تالوينو ا١تتعددة ،لقد كتب مزىواً ابلتاريخ وعطاءاتو
ومعتزاً أبصالتو ومفاخراً ابرتباطو ْتضارة وطنو ٤تًتماً مداد كلمتو اليت سطرىا يف ا١توضوعات كلها.
يتملكنا عندما نقرأ للنعيمي الشعور ابإلعجاب بصدق طرولاتو ا١تكتنزة ابلتحليل والتشخيص الدقيق ١تا يعاٞتو من
موضوعات ،فهو مل يكتب مقاالت مضمخة ابلتعابَت االنشائية ،بل جنح ٨تو البالغة ا١توشحة ّتمالية اللغة ورشاقتها
وا١تعززة اب١تصادر العلمية ا١تتنوعة ،فيحيل القارئ دوماً يف موضوعاتو اليت يلِجها واالقوال اليت يعتمدىا والنصوص اليت
يستشهد هبا اىل مضااها االصلية ،ككتب الفقو والتاريخ واالدب والًتاث والفلسفة وغَتىا من ا١تصادر اليت يدعم هبا
فكرتو ،فيحيلها اىل لولة تشكيلية تعبَتية يتمتع هبا القارئ وتشبع ذائقتو الثقافية يف معاٞتاهتا وتعابَتىا البليغة ،واسلوبو
كان على الدوام تعبَتاً عن السهل ا١تمتنع فهو يتجنب غريب االلفاظ والعبارات ا١تلتوية اليت تبعد القارئ عن الفكرة
االساس من ا١توضوع وبذلك فقد لاز على إلًتام القارئ واٞتمهور وكل ا١تؤسسات الصحفية اليت عمل هبا ،فضالً عن
٣تايلتو للعلماء واالكاددييُت واالدابء والسياسيُت والوسط الثقايف واالديب عموماً ،وإن ما عارضناه ىو شذرات من فيض
ىذا ا١تبدع الكبَت الذي قلما جيود ٔتثلو عامل الصحافة فهو عندي ْتق أبرع من عمل ٔتجال السلطة الرابعة .
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()1خضر ،سعد الدين( ،لزيران ،)1001مبدع من مدينيت ،عبد الوىاب النعيمي٣ ،تلة موصليات العدد ( ،)2ص ص 3-1
( )2الفضائية ا١توصلية ،برانمج رفوف عالية ،كلمة أ.د .ذ نون الطائي عن الرالل عبد الوىاب النعيمي1003 ،
( )3النعيمي ،عبد الوىاب( ،تشرين الثاين ،)1009 ،رللة عبور اىل اٟتاضر وا١تاضي٣ ،تلة موصليات العدد( ،)29ص ص 3-9
()20النعيمي ،عبد الوىاب( ،شباط ،)1003 ،ا١توصل قبل اٟتكم الوطٍت يف العراق٣ ،تلة موصليات ،العدد ( ،)19ص ص 29-2
()22النعيمي ،عبد الوىاب( ،لزيران ،)1009 ،شارع نينوى ،سيد شوارع ا١توصل٣ ،2392-2321 ،تلة موصليات ،العدد ( ،)22ص ص
2-1
( )21النعيمي ،عبد الوىاب(كانون الثاين ،) 1001 ،شارع النجفي ،عكاظ ا١توصل ،خصوصية لرفية وشناشيل متميزة٣ ،تلة موصليات،
العدد( ،)9ص ص 20-9
()29النعيمي ،مدينة ا١توصل إضاءات تراثية291 ،..
()21النعيمي ،عبد الوىاب( ،نيسان ،)1001 ،خان ا١تفيت يف ا١توصل٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،العدد ( ،)1ص ص 11-91
()29النعيمي ،عبد الوىاب ( ،لزيران ،)1009 ،سوق الذىب يف ا١توصل ،زينة للمرآة وخزينة للرجل٣ ،تلة موصليات ،العدد( ،)29ص ص
3-9
( )29النعيمي ،عبد الوىاب ( ،تشرين االول ،)1001 ،أربعاء ا١توصل من أعظم اسواق الشرق العريب ٕتارايً٣ ،تلة موصليات ،العدد( ،)3ص
ص 1-1
()21النعيمي ،)1021( ،مدينة ا١توصل إضاءات تراثية ،..ص91
()22النعيمي ،)1021( ،ص 21
( )23النعيمي( ،)1021ص ص 29-20
( )10النعيمي ،عبد الوىاب(شباط ،)1009 ،البيت ا١توصلي ،سحر االبداع ا١تعماري٣ ،تلة موصليات ،العدد( ،)20ص ص 22-9
()12النعيمي ،عبد الوىاب ،) 1001( ،الطرز ا١تعمارية ا١تتفردة يف شناشيل ا١توصل الًتاثية٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،العدد( ،)1ص ص -212
211
()11النعيمي ،عبد الوىاب( ،تشرين الثاين ،)1001 ،قليعات وجو ا١توصل االول٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،العدد( ،)9ص ص 11-91
()19النعيمي (٣ ،)1021تلة ا١توصل إضاءات تراثية ،..ص 92
( )11النعيمي )1021( ،مدينة ا١توصل إضاءات تراثية ،..ص 200
( )19النعيمي ،عبد الوىاب ( ،اب ،) 1001 ،لغة السرد اٟتكائي يف لكاايت ا١توصل الشعبية للمؤرخ اٛتد الصويف٣ ،تلة موصليات،
العدد( ،)23ص ص 29-9

مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى(،)95ىآبى -2120محرم 0441هـ
()25

مجلةىدراداتىموصلوة ى
مجلةىدوروةىعلموةىمحكمة،ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوة ى

ى

ISSN. 1815-8854
()19النعيمي ،عبد الوىاب ( ،نيسان ،)1001 ،اللهجة ا١توصلية ومعجم ما فيها من الكلمات الفصيحة٣ ،تلة ا١توصل الًتاثية ،العدد(،)2
ص ص 221-209
( )11النعيمي )1021( ،مدينة ا١توصل ،إضاءات تراثية  ،..ص 292-291
( )12النعيمي ،عبد الوىاب ،) 1002( ،قناطر ا١توصل يف االساطَت الشعبية ،يف موسوعة ا١توصل الًتاثية إعداد وٚتع ازىر العبيدي،
اجمللد( ،)2دار ابن االثَت للطباعة والنشر ،ص ص 12-12
()13كراس ا١تعرض االفتتالي لصالون ا٠تريف االول (٣ ،)1000تموعة فنانُت ،الربيعي ،عماد ( ،)1001بيواتت موصلية ،ص 290
( )90النعيمي ،عبد الوىاب ( ،ايلول )1009 ،راكان دبدوب٤ ..2399تطة اوىل ،البداايتٗ..تطيطات ابلقلم اٟترب٣ ،تلة موصليات،
العدد( ،)21ص ص3-9
()92التفاصيل عن اعمالو الفنية انظر الطالب ،عمر ،موسوعة أعالم ا١توصل يف القرن العشرين)1002( ،ا١توصل ،ص 992
()91النعيمي ،عبد الوىاب( اذار ،)1009 ،مبدع من مدينيت ،الفنان التشكيلي ٧تيب يونس ا١تعرب عن خلجات االنسان للون والريشة٣ ،تلة
موصليات ،العدد( ،)21ص ص 21-1
()99اعمال االستذكار التأبيٍت للرالل اٛتد سامي اٞتليب ،اقامو مركز دراسات ا١توصل 1 ،نيسان1003 ،
( )91النعيمي ،عبد الوىاب( ،آاير ،)1003 ،اٛتد سامي اٞتليب ،الصحافة ا١توصلية مؤرخها٣ ،تلة موصليات ،العدد ( ،)19ص ص -99
92
()99ولد سعد الدين خضر سنة  ،2391انظر عنو ،النعمة ،ىيثم خَتي( ،)1029ذاكرة الورق ،دراسة يف كتاابت سعد الدين خضر وسَتتو
(ا١توصل) ،ص 22
()99النعيمي ،عبد الوىاب(تشرين الثاين ،)1001 ،سعد الدين خضر ،والصحافة ا١توصلية٣ ،تلة موصليات ،العدد( ،)10ص ص 1-9
()91االستذكار التأبيٍت الذي اقامو مركز دراسات ا١توصل لالستاذ الدكتور عمر الطالب يف  13لزيران 1002
( )92النعيمي ،عبد الوىاب( اب ،) 1002 ،د .عمر الطالب ،الروئ النقدية يف العراق ومصر وا١تغرب العريب٣ ،..تلة موصليات العدد(،)19
ص ص11-99
()93اٟتمداين ،عبد الرزاق جعفر(  ،)1022خطاطو ا١توصل ا١تعاصرون ،ص ص 13-93
()10النعيمي ،عبد الوىاب ( ااير ،) 1001 ،ا٠تطاط يوسف ذنون ،تفرد ْتمل لواء االبداع برولية البالث ا١توسوعي٣ ،تلة موصليات العدد
( ،)22ص ص 11-2
()12عن الفنان دمحم لسُت مرعي ،انظر ،الطالب ( ،)1002ص ص 111-110
()11النعيمي ،عبد الوىاب(شباط ،)1001 ،دمحم لسُت مرعي ،إبداع يف الطرب وا١توسيقى٣ ،تلة موصليات ،العدد( ،)21ص ص 2-9

مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى(،)95ىآبى -2120محرم 0441هـ
()26

مجلةىدراداتىموصلوة ى
مجلةىدوروةىعلموةىمحكمة،ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوة ى
ISSN. 1815-8854

ى

مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى(،)95ىآبى -2120محرم 0441هـ
()27

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

اتريخ قبول النشر2023/8/22 :

اتريخ استالم البحث2023/6/31 :

نماذج مختارة لذخصيات موصلية في الوثائق البريطانية
خالل النصف األول من ق 00

Chosen samples of Mosuli Personalities in
British Documents during the First Part of
the Twentieth Century
م .رامر بلو إدماريل
قدم الدرادات االدبية والتوثيق /مركز درادات الموصل/
جامعة الموصل
االختصاص الدقيق :تاريخ العراق المعاصر

Lect. Amer Bello Ismail
Department of literary studies and
Documentation
University of Mosul / Mosul Studies Center
Specialization:Iraq Contemperory History

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)95آب  -2120محرم 0441هـ
()93

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

ادللخص:

أن اذلدف من الدراسة ىو تسليط الضوء على بعض الشخصيات ادلوصلية اليت كان ذلا أتثَت ونفوذ واضح يف
الشأن العراقي والسياسة العراقية الداخلية واخلارجية خالل النصف األول من القرن العشرين ،ونظراً لكثرة الشخصيات
ادلوصلية البارزة يف تلك ادلدة اليت تناولتها الواثئق والتقارير الربيطانية ،وكثرة ما قد كتب عنها ،مت الًتكيز على بعض
الشخصيات اليت كان ذلا أثراً أكثر من غَتىا.
توصل البحث إىل استنتاج وىو إشادة ادلسؤولُت الربيطانيُت ابلشخصيات اليت مت دراستها من حيث نشاطاهتا
اإلدارية السياسية والوظيفية .وىذه الدراسة كشفت أيضا وجود معلومات وسَت شخصية وفَتة يف الواثئق الربيطانية للكثَت
من الشخصيات ادلوصلية ادلهمة خالل القسم األول من القرن العشرين.
الكلمات ادلفتاحية :شخصيات موصلية ،واثئق وتقارير بريطانية ،سَت ذاتية ،اتريخ ادلوصل

Abstract:
The aim of the study is to shed light on some Mosuli personalities,
that have had an obvious impacts and influence on the Iraq's internal and
external affairs during the first part of the twentieth century. Because those
personalities which are mentioned in the British Official Documents and
reports during that period are too many, the research focuses only on some
of the them who have more impacts than others.
The research paper has reached to the conclusion that the British
officials had praised of the above-mentioned personalities for their
administrative, political and occupational activities. The study revealed
also that there were so many information and biographies in the British
documents for the then well-known Mosuli personalities during the second
part of the twentieth century.
Keywords: Mosuli personalities, British documents and reports,
biographies, Mosul history.

ادلقدمة:

كانت والية ادلوصل لقرون عديدة جزء ال تتجزأ من الدولة العثمانية ادلًتامية األطراف ( ،)5151-5151وتبعاً
لذلك اندمج أبناؤىا يف الوظائف احلكومية العثمانية سواء كانت عسكرية أم مدنية ،واثبتوا الكفاءة واالحًتافية يف العمل،
ْتيث ارتقى البعض منهم دلناصب عالية فيها ،كما برز العديد من الزعماء احملليُت يف مدينة ادلوصل ،وكان ذلم أتثَت ونفوذ
ٍ
ٍ
بشكل خاص خالل احلرب العادلية األوىل (-5151
بشكل عام وادلوصل
يف تلك ادلدة .وعندما احتلت بريطانيا العراق
 ،)5151وأعقبها أتسيس ادلملكة العراقية سنة  5195واكبت تلك الشخصيات ادلوصلية التطورات واطلرط اغلبهم يف
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العملية السياسية ،ويف الوزارات العراقية ادلشكلة حديثاً آنذاك ،فضال عن الشخصيات ذات ادلكانة والتأثَت السياسي
واالجتماعي كشيوخ العشائر وعلماء الدين وما إىل ذلك .ونظراً لكثرة تلك الشخصيات ادلوصلية ،سَتكز البحث على
أبرز الشخصيات ادلوصلية خالل النصف األول من القرن العشرين.

علي جودت (:)3161-3886

وىو من أصل متواضع ،ولد يف ادلوصل سنة  ،5111وكان ضابطاً يف اجليش العثماين ،وقاتل االنكليز يف قرية
الشعيبة اجملاورة دلدينة الزبَت جنوب غرب البصرة سنة  ،5151وابلتايل استسلم لإلنكليز ،وقضى معظم تلك السنة يف
البصرة ،وكان ابلسجن يشجع الضباط السجناء األتراك على االلتحاق ابلشريف حسُت بن علي شريف مكة (-5111
 .)5115وكان عضواً يف رتعية العهد اليت أتسست كجمعية سرية يف اسطنبول سنة  ،5151وذلا فروع يف العراق ،وبعد
انتهاء احلرب العادلية األوىل ُعُت حاكماً عسكرايً على حلب بعد استقالة جعفر العسكري يف أوائل سنة  ،5191وبعدىا
يف دير الزور .مث عاد إىل بغداد مع األمَت فيصل يف شهر حزيران  ،5195ويف تشرين األول  5195أعطي لو منصب
متصرف احللة ،الذي شغلو إىل أيلول  .5199وقد كان لوُ دور ابرز يف التحريض ضد االنتداب الربيطاين (-5191
 )5119شلا أدى إىل فصلو من منصبو( ( )The British Foreign Office. 1947. part 1.p. 46بناء
على نصيحة من ادلندوب السامي الربيطاين)بتهمة سرقة أموال اخلزينة عن طريق تقليل قيمة اإليرادات ادلطلوبة من قبل
الداعمُت آلرائو السياسية .ويف كانون الثاين سنة  5191مت تعيينو متصرفاً لكربالء على أمل أن يكون قادراً على مصاحلة
اجملتهدين ىناك ،وقد فشل يف ذلك ومت نقلو إىل ادلنتفك حيث أبلى ىناك بالءا حسناً .مث أصبح وزيراً للداخلية يف حكومة
جعفر العسكري األوىل (تشرين الثاين -5191دتوز  )5191وصوت لصاحل ادلعاىدة العراقية الربيطانية يف كانون الثاين
 ،5191مث توىل منصب متصرف يف دايىل والبصرة .ويف أوائل سنة  5111أصبح مديراً يف وزارة الداخلية ،ووزيراً للمالية
يف حكومة نوري السعيد األوىل( 91آذار  51-5111تشرين األول  )5115يف آذار  ،5111مث استقال من حكومة
نوري السعيد يف أيلول  5111احتجاجاً ضد ادلعاىدة األنكلو-عراقية لسنة  ،5111وانتخب انئباً عن ادلوصل يف رللس
النواب العراقي سنة .)The British Foreign Office. 1947. part 1. p. 47( 5119

الدكتور عبد اإلله احلافظ (:)3116-3111

ولد يف ادلوصل سنة  ،5111وىو ابن دمحم علي فاضل ،الذي كان لبعض الوقت عضو رللس ادلبعواثن العثماين،
تلقى تعليمو يف ابريس وخترج طبيب أسنان ،مث درس أيضاً االقتصاد السياسي ،وحصل على شهادة يف العلوم السياسية،
وبعد ذلك رشح عن ادلوصل وانتخب انئباً عن ادلدينة يف سنة  ،5191إال انو فقد مقعده يف رللس النواب ،ألسباب مل
تفصح عنها الواثئق الربيطانية ،فقام بفتح عيادة لطب األسنان يف بغداد ،مث انتخب مرة أخرى انئباً عن ادلدينة سنة
 .5111وبعدىا اخذ يتبوأ مناصب يف الدولة ،ومن ذلك انو تعُت قنصل للعراق يف ابريس يف سنة  ،5111لكنو مل ديكث
طويال( His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in London.

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)95آب  -2120محرم 0441هـ
()04

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

 ،)1954. Vol. D171. No. 37E. p.130فعُت يف أيلول من العام نفسو مديراً عاماً للتجارة( Ministry
 ،)for Foreign Affairs, Baghdad. 1936. p.12وتوالت عليو ادلناصب فيما بعد منها القنصل العراقي
العام يف بَتوت ( ،)5111-5111والقنصل العراقي العام يف بومباي(تغَت امسها إىل مومباي سنة  )5111ابذلند
( )5111-5111ومدير عام الواردات للسنتُت  5119 ،5115على التوايل( His Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs in London. 1954. Vol. D171. No. 37E.
 ،)p.130.ويف دتوز  5119أصبح وزيراً لالقتصاد ،ويف تشرين األول من السنة نفسها ُعُت وزيراً للخارجية( The
 ،)British Foreign Office. 1948 .part 2. p. 38كما مت تعيينو وزيراً للًتبية يف  91كانون األول
 ) Political (External) Department, Iraq. January 24, 1944. p. 2(،5111يف وزارة نوري
السعيد الثالثة (51تشرين األول  1 -5115حزيران  )5111ووصف آنذاك من قبل مستشاريو من الربيطانيُت ":أبنو
نشطاً وواسع أفق التفكَت ،ودييل بشكل واضح إىل التجريب ،وعمل على إبقاء السياسة بعيدة عن ادلدارس ،وكان يرحب
ابدلساعدة الربيطانية .ودييل إىل طرائق التعليم الربيطانية،وكان يعرف كم حيتاج من العمل إلصالح التعليم يف البلد"( His
Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in London. 1954.
 .)Vol. D171. No. 37E. p. 230.مث استقال ابستقالة حكومة نوري السعيد كلها يف دتوز  .5111والتحق
بوزارة أرشد العمري األوىل (5حزيران  51-5111تشرين الثاين  )5111يف كانون األول  5111وزيراً للتموين ،وعمل
وزيراً للخارجية عند غياب وزير اخلارجية دمحم فاضل اجلمايل يف لندن .وانتخب انئباً عن ادلوصل يف انتخاابت سنة ،5111
وأصبح وزير التموين يف تشكيلة صاحل جرب الوزارية ( 91آذار  91-5111كانون الثاين  ،)5111وانئباً لوزير اخلارجية
بغياب دمحم فاضل اجلمايل .وأخَتا استقال ابستقالة الوزارة سنة The British Foreign Office. ( 5111
 .)1948 .part 2.p. 38وقد صدرت إرادة ملكية يف  99كانون الثاين  5111منحت ابنتو ادلدعوة بتول وسام
اذلالل األزتر العراقي بناء على اقًتاح وزير الداخلية( 'Iraq Government. March 2, 1947. No. 9.
.)P. 112
ومن انحية ادلميزات الشخصية اليت ذكرىا ادلسؤولون الربيطانيون حول شخصيتو وبدنو ،فقد ذكروا ":انو ديتاز
ابلسمنة الواضحة ،وبشخصيتو الدمثة ،وأبن لديو آفاقاً واسعة يف التفكَت أكثر من العراقيُت ،كما تطرقوا إىل اللغات
األجنبية اليت يتكلم هبا منها انو يتكلم اللغة الفرنسية بطالقة ،أما لغتو االصلليزية فقد كانت متوسطة"( The British
.)Foreign Office. 1948 . part 2 .p. 38

الدكتور عبد اجلبار اجلومرد (:)3113-3101

ولد يف ادلوصل سنة  ،5111وىو صحفي ومالك لصحيفة ،وعمل يف رلال السياسة ،إذ رشح لالنتخاابت
وأصبح انئباً عن ادلوصل يف سنة  ،5111ويبدو انو كان عضواً معارضاً للحكومة فاستقال مع بقية أعضاء ادلعارضة سنة
 .5111وانتخب للمرة الثانية يف كانون الثاين  5111كعضو يف اجلبهة الشعبية ادلتحدة (نيسان -5115ايلول،)5111
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اليت كانت عبارة عن حزب سياسي عراقي برائسة طو اذلامشي ،ولكنو استقال منها يف تشرين األول  5111ألنو كان غَت
متفق مع السياسة اليت تسمح لألعضاء يف اجلبهة االطلراط يف التشكيلة الوزارية للدكتور دمحم فاضل اجلمايل ( 51أيلول
 91-5111شباط  ،)5111على الرغم من انو مل يكن مدعو لاللتحاق هبا .ويف سنة  5111انتخب مرة أخرى انئباً
عن ادلوصل ولكن كعضو يف اجلبهة الوطنية اليت أسهم يف أتسيسها .ومن الناحية الشخصية وصفو ادلسئولون الربيطانيُت":
أبنو تلقى دراستو يف فرنسا ،وىو متكلم ابرع ،وكان واحداً من الشخصيات الرئيسة يف ادلعارضة ،وال يتكلم اللغة
االنكليزية"(.) The British Foreign Office. 1948. part 2 .p. 6

أرشد العمري (:)3118-3888

من العائلة العمرية الشهَتة ،ولد يف ادلوصل سنة  ،5111وتدرب ليصبح مهندساً يف زمن األتراك ،وخترج
مهندس بلدي يف اسطنبول ،إال انو أصبح ضابط أركان حرب خالل احلرب العادلية األوىل .وأصبح عضواً يف أول بردلان
عراقي بعد أتسيس الدولة العراقية ،وكان مناصراً لعبد احملسن السعدون ووزارتو ( 91حزيران  95-5191تشرين الثاين
 ،)5191فعينو األخَت أول مدير عام للربيد والتلغراف سنة  ،5191مث أصبح آميناً للعاصمة بغداد يف تشرين الثاين
 ،5115وخالل ُمدة عملو اليت دامت سنتان عمل العمري الكثَت من التحسُت على مرافق بغداد ،مث أصبح مديراً للري يف
تشرين الثاين  ،5111والتحق بوزارة علي جودت( 91آب  91-5111شباط  )5111يف آب  5111وزيراً لالقتصاد
وادلواصالت ،إال انو سرعان ما استقال مع استقالة الوزارة يف شباط  ،5111وبقى بدون منصب حىت أاير  5111عندما
ُعُت مديراً عاماً لبلدايت بغداد ،مث أصبح للمرة الثانية أمُت بغداد يف تشرين الثاين  ،5111ويف تلك الوظيفة كان مشهوراً
ومرغوابً من قبل السلطات الربيطانية والكثَت من األجانب ،وبعد إخفاق حركة رشيد عايل الكيالين()5111-5119
لسنة 5115أو ما يُعرف بثورة مايس ،وىروب رشيد عايل ووزارتو الثالثة( 59نيسان  91-5115أاير  )5115إىل
العمري جلنة األمن الداخلي لعقد ىدنة مع القوات الربيطانية ،وللحفاظ على النظام حلُت عودة الوصي عبد
البصرة ،شكل ُ
العمري أمُت بغداد ،للمرة الثالثة فعمل
اإللو ( 51تشرين الثاين 51-5151دتوز  ،)5111ويف تشرين الثاين  5115عُت ُ
الكثَت لتزيُت بغداد عن طريق فتح طرق جديدة ،وإنشاء حدائق عامة ،ودلا كان رئيس رتعية اذلالل األزتر العراقية ،فقد
اظهر رغبة قوية يف التعاون مع سلتلف منظمات األعمال اخلَتية زمن احلرب ،مث أصبح وزيراً للخارجية ،وانئب وزير التموين
بوزارة زتدي الباجو جي ( 1حزيران  91-5111آب  .)5111يف حزيران  ،5111وانطلق لعالج مشاكل التموين على
الفور ،لكنو وقع يف مشاكل ووجب عليو التنازل عن منصبو (وزير بدون وزارة) يف آب  .5111ويف حزيران  5111شكل
وزارة وزارتو األوىل( 5حزيران  51-5111تشرين الثاين  )5111كان الغرض منها أن تكون حكومة تصريف أعمال
إلقامة انتخاابت سريعة ،إال أن وزارتو ،وْتسب زعم ادلسؤولُت الربيطانيُت ،قد تطورت إىل دكتاتورية عنيدة ىددت
ابإلساءة ليس فقط إىل مسعة الوزارة والعالقة بربيطانيا ،بل ولسمعة الوصي واألسرة ادلالكة ،فاستقال على مضض يف
تشرين الثاين  5111على مضض(.)Busk. 1947. P. 9
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ويف النشاطات اخلارجية ترأس العمري الوفد العراقي إىل مؤدتر الوحدة العربية الذي انعقد يف القاىرة ،ووقع ىناك
على الربوتوكول وعاد إىل العراق يف تشرين األول  ،5111وقاد الوفد العراقي إىل سان فرانسيسكو ،وفشل يف استبدال
الوصاية ابالستقالل التام(مع عدم نسيان فلسطُت) ،كما رفض توقيع ميثاق األمم ادلتحدة ،وذىب من جديد إىل القاىرة
إلجراء مناقشات اجلامعة العربية لكن بعد عودتو منها يف دتوز  ،5111ومت استقبالو بربود يف العراق واستقال يف آب
.) Busk. 1947. P. 10( 5111
ومن ان حية عالقتو ابلسلطات الربيطانية ،وقدراتو اللغوية ،فقد أشارت تقارير السلطات الربيطانية":أأنرشد
العمري قد ثبت نفسو صديقاً جيداً لربيطانيا العظمى ،بينما انتقدوا عناده يف بعض ادلسائل بقوذلم إن عناده وعدم قدرتو
على حتمل ابسط االنتقادات من أبرز عيوب ىذا الرجل احملبوب لديهم وادلجد يف عملو .كما أشارت إىل انو يتكلم
ُ
الفرنسية ،ويفهم بعض من اللغة االنكليزية"(.)Busk. 1947. P. 10

أمني أفندي العُمري (سنيت الوالدة والوفاة جمهولتان):

العمري ادلعروفة ،مت تعيينو من قبل سلطات االحتالل الربيطانية يف سنة ،5151
اصغر عضو يف شجرة عائلة ُ
لكنو استقال وذىب إىل سوراي ليتسلم وظيفة تركية ىناك وىي مأمور ادلهاجرين يف أورفة ،وتبُت لإلنكليز الحقاً انو ضابط
االرتباط بُت الكماليُت (رتاعة مصطفى كمال أاتتورك) وجيش الشريف حسُت اليت ىارتت تلعفر ،مث توجو بعد ذلك إىل
ماردين ،ومن ىناك أرسل إىل ادلندوب السامي الربيطاين يف العراق بياانً يتضمن مطالب رتعية العهد ،ويف بداية سنة
 5191فكر أصدقائو بتقدمي التماس للسلطات الربيطانية للسماح لو ابلعودة إىل العراق ،لكن ىذا مل يتم ،بل كانت
السلطات الربيطانية تعتقد انو قد حرض على تفجَت منزل معاون احلاكم السياسي يف أاير ،5195لكن احملاولة ابءت
ابلفشل؛ الن الذين كلفهم مبهمة التفجَت مل يكونوا يعرفون كيفية تفجَت القنابل ،ويبدو انو ختلى عن مقاومة االحتالل ألنو
كتب يف نفس الشهر رسالة لسلطات االحتالل يطلب فيها العودة ،فتم السماح لو ابلعودة سنة  5195بكفالة مالية
قدرىا ( )5111روبية ،العملة اذلندية اليت كانت متداولة يف العراق إىل سنة  ،5119كما وصفتو التقارير الربيطانية أبنو":
رجل متعصب ومضلل"(الوندي .)9151( .ص  ،)519وىذا أمر طبيعي الن احملتل ال يريد من يقاومو ،وحياول بكل
الوسائل الطعن يف مسعة كل من يقاوم االحتالل.

نيقوال عبد النور (اثبت عبد النور الحقاً)(:)3198-3810

ومسي عند التعميد نيقوال ( ،)Nikolaوكان مسيحي يعقويب ابرز
ولد سنة  ،5111وىو ابن عزيز عبد النورُ ،
من ادلوصل )Busk. 1947. P. 31(،كما انو بطل كنيستو ضد مصاحل الروم الكاثوليك ،والذي يظهر للسلطات
الربيطانية انو يشك فيهم ويكرىهم ،وانو قد اسلم فيما بعد وقام بتأدية فريضة احلج يف مكةBaghdad (،
 )Government Press. 1925. P.24وكان ضابطاً يف اجليش الًتكي ،وْتسب زعم تلك السلطات فانو قد
اختلس أموال وىرب إىل سوراي لاللتحاق بقضية الشريف فيصل بن احلسُت( 91أاير  1-5111أيلول  ،)5111وىناك
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مسى نفسو اثبت )Busk. 1947. P. 31(،وأسس يف حلب صحيفة (االستقالل) ،وسافر مع فيصل إىل أوراب ،وقدم
خدمات كبَتة للمفوض ادلدين الربيطاين يف تشرين األول  5191مبساعدتو يف إحالل اذلدوء يف بالد ما بُت النهرين،
عمان مع عبد هللا بن احلسُت( 9شباط 91-5119دتوز  )5115وعاد إىل بغداد سنة 5195
وأمضى بعض الوقت يف ّ
( ،)Baghdad Government Press. 1925. P.24وأصبح ابرزاً يف السياسة القومية العربية ادلتطرفة،
وانتخب انئباً عن ادلوصل يف االنتخاابت النيابية العامة اليت جرت يف  91تشرين األول  ،5111ومت تعيينو مديراً للشؤون
النفطية يف وزارة االقتصاد واالتصاالت يف دتوز  ،5115إال أن ذلك ادلنصب مت إلغائو يف آذار  .5111ومت زلاكمتو يف
سنة  5119الختالسو أموال ادلعرض الزراعي يف نيسان  5119ولكن دتت تربئتو من التهمة ادلوجهة إليو ،وبعد ذلك مت
تعيينو مستشاراً يف ادلفوضية العراقية يف لندن يف كانون األول  ،5111ومت إلغاء ىذا ادلنصب ايضاً فتم بدال من ذلك تعيينو
شلثل العراق النفطي يف لندن يف آب  ،5111ومدير للشؤون النفطية يف وزارة االقتصاد واالتصاالت يف دتوز  ،5111إال
أن ادلنصب األخَت قد الغي يف تشرين الثاين  ،5111وبقي اثبت بدون وظيفة حىت تشرين الثاين  5111عندما تعُت يف
السلك الدبلوماسي العراقي . ،وأصبح القائم ابألعمال العراقي يف جدة يف أوائل ،)Busk. 1947. P. 31( 5111
وعند وصولو إىل جدة واصل إظهار نشاط كبَت يف رعاية العالقات العراقية السعودية ،وتكلل ذلك النشاط يف تقدديو،
بتخويل من حكومتو يف العراق ،مقًتحات وخطط لتطوير العالقات إىل احلكومة السعودية منها:
أخوة عربية وحتالف لسنة 5111.
-5عقد معاىدة عسكرية لتطبيق ادلادة ( )1من معاىدة ّ
-9توحيد العملتُت السعودية والعراقية.
-1ترتيب مبوجبو ينبغي ألي بلد يستورد بضائع إىل السعودية أن يشًتي من السعودية ُمنتج ما يصل إىل  % 91أو
 % 11من قيمة تلك البضائع ،وإذا مل يكن يوجد مثل ذلك ادلنتج يف السعودية ،عندىا يشًتي من العراق ،الذي بدوره
سيدفع للسعودية عمولة مقدارىا  %51أو  %51من ادلبيعات .إال انو يف هناية ذلك العام مل يظهر وجود دليل على أن
مقًتحاتو وخططو قد أذترت( .)The British Embassy at Bagdad, Iraq. 1938. P. 35بل أن تلك
ادلقًتحات واخلطط قد سببت لو مشاكل يف العراق ،شلا جعلو مل حيظى بعدىا أبي منصب رمسيفي احلكومة العراقية،
وسرعان ما اكتشفت احلكومة السعودية" مشاريعو احلمقاء"ْ ،تسب زعم السلطات الربيطانية ،وتوقفت عن اخذ عملو
ّتدية ،ويف سنة  5111قام بزايرة ملك اليمن يف صنعاء ،وعند اندالع احلرب العادلية الثانية ( )5111-5111كان عبد
النور يف إجازة يف أدلانيا يف أيلول  ،5111وفضل البقاء ىناك على العودة إىل العراق ،ويعتقد انو قد ساعد يف ترتيب البث
ابللغة العربية من برلُت ،وبعد ذلك أحيل على التقاعد ،وعاش يف لوزان ومل يبدي أي إشارة برغبتو يف العودة إىل
العراق( .)Busk. 1947. P. 31وقد وصفتو الواثئق أبنو ":كان ذكياً لكنو غَت ٍ
متزن ،ويعمل ابلتجارة ،وىو عضو
ابرز يف النادي العلمي الذي أتسس يف ادلوصل سنة  ،5151وديتلك دار سينما( Baghdad Government
.)Press. 1925. P.24
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مجيل ادلدفعي(:)3198-3886

من ادلوصل ،ولد تقريبا يف سنة  ،5111ودرس يف اسطنبول ونُشر ضابطاً يف اجليش الًتكي"( The British
 ،)Foreign Office. 1941. part 5.p. 13وأطلق على نفسو انئب اللجنة العليا جملتمعات بالد
الرافدين( ،)Baghdad Government Press. 1925. P.49وقاد احلزب الذي جاء من دير الزور يف حزيران
 ،5191ودعا العشائر للنهوض ضد بريطانيا ابسم الشريف حسُت وكان قائداً لقوات الشريف يف دير الزور( The
 .)British Foreign Office. 1941. part 5.p. 13ويف سنة  5191دخل تلعفر بعد مقتل الضابط
السياسي الربيطاين الكابنت (النقيب) ستيوارت ( )Stuartالذي حرض على قتلو ،وصَت نفسو قائداً جليش مشايل ما بُت
النهرين ،وعند اقًتاب القوات الربيطانية من ادلوصل رجع إىل دير الزور( ، )Busk. 1947. P. 14يف آذار 5195
كان ادلدفعي الوسيلة إلرسال برقية إىل أمانة رللس عصبة األمم احتجاجاً على فرض نظام االنتداب على بالد ما بُت
النهرين ،ومت إقصاءه من العفو العام يف أاير The British Foreign Office, The General ( 5195
.)Staff. 1922. P. 158
ويف سنة  5119عاد إىل العراق وعُت متصرفاً بعد ذلك يف عدد من األلوية العراقية ادلختلفة ،وعُت مبناصب
رفيعة منها انئبا يف رللس النواب سنة The British Foreign Office. 1951. Part. 5. P. ( 5191
 ،)13وتعيينو وزيراً للداخلية يف وزارة نوري السعيد األوىل ( 91آذار  91-5111تشرين الثاين  ، )5115مث أصبح رئيساً
رللس النواب يف دورتو الثامنة ( )5111-5119يف كانون األول 5111بعد استقالة جعفر العسكري ،إال انو سرعان ما
استقال يف تشرين األول  ، 5115ويف نفس الوقت استقال من حزب نوري السعيد كاحتجاج ضد اإلجراءات التسلطية
دلزاحم الباجو جي ،وبعد ذلك أصبح وزيراً للداخلية ،وقد ىدأَ من حدة اخلالفات مع نوري السعيد يف كانون األول من
تلك السنة ،وأعيد انتخابو رئيس رللس النواب يف  11تشرين الثاين ،كما توىل رائسة اجمللس بعد أن أعيد انتخابو يف
تشرين الثاين  ،5119ويف آذار  ،5111مث أصبح رئيساً للوزراء( 1تشرين الثاين  91-5111آب  )5111يف تشرين
الثاين  ،5111إال انو استقال من رائسة الوزراء يف شباط  ،5111ولكنو استعاد ادلنصب مع الوزارة اجلديدة بعد حوايل
رضي حقيبة الدفاع يف وزارة شكلها آنذاك علي جودت
 51أايم الحقة ،واستقال مرة أخرى يف آب  ،5111ولكن َّ
األيويب( 91آب  1-5111آذار  ،)5111مث قام ىو بتشكيل وزارة ( 1آذار  51-5111آذار  )5111يف آذار
 5111ولكنو اضطر إىل االستقالة بتحريض من ايسُت اذلامشي ( )5111-5111يف الفرات بعد أن كان ابدلنصب
لعشرة أايم فقط (.)Busk. 1947. P. 14
وأصبح ادلدفعي عضواً يف رللس األعيان للمدة ( ،)5111-5111ورلدداً من سنة  5111وما بعدىا ،ورئيسا
جمللس األعيان للسنوات ( )5111-5111و( )5111-5119و(The British Foreign ( ،)5111-5111
 )Office. 1951. Part 5. P. 14ويف تشرين األول  5111أنعش حزب الوحدة الوطنية كمعارض لوزارة ايسُت
اذلامشي ( 51آذار  11-5111تشرين األول  ،)5111إال انو تلقى دعماً قليالً .مث رفض دعوة من قبل حكمت سليمان
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( )5111-5111يف تشرين األول  .5111ويف شتاء  5111-5111ذىب إىل اليمن لتأمُت التزام إمام اليمن حيِت دمحم
زتيد الدين دمحم ادلتوكل ( )5111-5111مبعاىدة أخوة عربية وحتالف ( )Pact of Arab Brotherhoodاليت
وقعت بُت ادلملكة العربية السعودية والعراق يف نيسان  ،5111ويف آب  5111بعد استقالة وزارة حكمت سليمان(91
تشرين األول  51 -5111آب  )5111أصبح رئيساً للوزراء( 51آب  91-5111كانون األول Busk. ( )5111
 .)1947. P. 14وطيلة سنة  5111توىل التشكيلة الوزارية فضال عن مواصلة تصريف أمور احلكومة يف ظروف صعبة
بنجاح ،وقد اجرب على االستقالة يف  91كانون األول  5111نتيجة للمظاىرة العسكرية اليت نظمها حسُت فوزي حسن
فوزي العنزي(( ).... -5111رئيس ىيئة األركان العامة) ( 99آب  91-5111شباط  )5111وطو اذلامشي (-5111
 )5115لصاحل وزارة نوري السعيدالثانية( 91كانون األول  15-5111آذار  ،)5111وقد استمر ابلتمتع بقدر كبَت من
النفوذ السياسي .وعندما استوىل رشيد عايل الكيالين على السلطة يف نيسان  5115ىرب رتيل ادلدفعي إىل البصرة ومن
ىناك التحق ابلوصي عبد اإللو (51تشرين الثاين  51-5151دتوز  .)5111وكالمها ىراب أبعجوبة وجلئا إىل ابرجة
استقل طائرة إىل فلسطُت ،حيث بقي ادلدفعي ىناك ،وبعد انتهاء ثورة مايس عاد ادلدفعي إىل العراق
بريطانية ،ومن ىناك
َّ
مع الوصي عبد اإللو ،وبعد تردد كثَت اقتنع بتشكيل كابينة وزارية ( 1حزيران  51-5115تشرين األول  .)5115وقد
واجو مهمة صعبة يف استعادة الثقة العامة واألمن ،وخالل أربعة أشهر من توليو رائسة الوزراء كانت الظروف يف العراق قد
عادت على األغلب إىل وضعها الطبيعي ،ولعدم قدرة حكومتو على اختاذ إجراءات شديدة اليت تطلب منو ،ما اضطر
رتيل ادلدفعي وبقية التشكيلة الوزارية لالستقالة يف تشرين األول  ،5115منذ ذلك احلُت ىو نشط يف رللس األعيان ،إذ
انتخب رئيساً رللس األعيان يف كانون األول  5111وقد استخدم نفوذه يف ذلك ادلنصب ضد حكومة نوري السعيد،
واستقال من رللس األعيان يف شباط  ،5111وروج المسو كثَتاً وعلى نطاق واسع يف أاير وحزيران  5111كقائد زلتمل
للكتلة ادلناىضة للحكومة ،واليت تتشكل من األحزاب اليسارية واإلصالحية مع عدد قليل من السياسيُت السابقُت ،إال أن
ىذه الكتلة يبدو إهنا مل حتقق شيء يذكر(.)Busk. 1947. P. 15
ويف رلال عملو خارج العراق فقد قام بزايرة إىل سوراي والقدس ومصر بطلب من نوري السعيد للحصول على
دعم لفكرة مؤدتر عريب للتخطيط الحتاد أوثق بُت كل الدول العربية يف شهري آذار ونيسان من سنة  ،5111إال أنو قد
واجو القليل من النجاح ولكنو كان سعيداً أبن تتاح لو فرصة للمحافظة على دوره كمخضرم يف حركة الوحدة
العربية(.)Busk. 1947. P. 15
وفيما يتعلق أبموره الشخصية فقد ذكرت الواثئق الربيطانية ":انو يفتقر إىل ادلقدرة اإلدارية لكنو شخصية يف عامل
السياسة .وىو بشكل عام ذو شعبية بسبب تعبَته عن رأيو بنزاىة وصراحة"( ،)Busk. 1947. P. 14كما انو كان
غنياً ولديو الكثَت من العقارات يف أماكن شليزة يف العراق ،ولديو اىتمام يف العديد من ادلشاريع التجارية اليت صلح يف اغلبها
بسبب نفوذه(.)Busk. 1947. P. 14
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يونس حبري (:)3111-3101

ولد يف ادلوصل قرابة سنة  ،5111من قبيلة اجلبور ،ودتيز منذ أايمو ادلبكرةْ ،تسب زعم التقارير الربيطانية":،
بشخصيتو اخلالية من ادلبادئ ،واحلياة اخلاصة غَت األخالقية" ،فمنذ سنة  5191إىل سنة  5191تسلم مناصب كتابية
اثنوية أو قليلة األمهية يف دوائر احلكومة ،ويف حزيران  5191ذىب يف رحلة حول العامل ،وأعيد إىل وطنو من ابريس معدم
احلال بعد أن قضى عقوبة ابلسجن الرتكابو جنحة ىناك ،وبُت عام  5191و  5111ارحتل إىل البالد العربية مبا يف
ذلك طرابلس وتونس وحضرموت و ايفا واذلند وأفغانستان وإيران "( The British Foreign Office. 1948.
 )part 2. p. 68كما زار يف 91حزيران الكويت وبعد أايم قليلة غادر إىل البحرين واقًتح زايرة كل ادلوانئ العربية من
اجل أتليف كتاب عنها ( Political Resident in the Persian Gulf and His Majesty's
 )Consul-General for Faris.1930. No. 7. P. 2وعند عودتو إىل العراق توىل الصحافة ،ونشر جريدة
العقاب .ويف سنة ُ 5111-5111دعم لنشر مقاالت تدعم االحتالل االيطايل للحبشة ،وابع نفسوْ ،تسب زعم
ُ
التقارير الربيطانية ،للمفوضية األدلانية يف سنة The British Foreign Office. 1948. part (5111
 .)2.p. 68يف نيسان  5111ذىب إىل برلُت وعلى الفور أصبح مذيعاً إلذاعة برلُت ابللغة العربية ،ويف ىذا ادلنصب
حقق صلاحاً كبَتاً ،وكان كل ما كان يبثو ىو للدعاية األدلانية ،إال انو توقف عن البث على اذلواء ،وقيل انو ُزج يف معسكر
اعتقال يف أدلانيا يف ربيع  ، 5119إال انو رجع وواصل البث من برلُت فيما يتعلق ابألزمة اللبنانية يف تشرين الثاين .5111
يف خريف  5111كان يعيش يف ابريس حتت اسم ( ،)B. Jabourijوكان لديو مراسالت مع أصدقائو القدماء يف
بغداد ،ويف هناية األربعينيات من القرن العشرين حاول العودة إىل الشرق األوسط ،وكان أيمل يف أن يسمح لو ادللك عبد
هللا ابلذىاب إىل شرق األردن(.) The British Foreign Office. 1948. part 2.p. 68
وفيما يتعلق أبسلوبو وأتثَته فقد أشارت الواثئق الربيطانية إىل ":أن تعليقات يونس ْتري كانت فريدة من
نوعها ألنو كان يعرف النفسية العربية وخصوصاً النفسية العراقية ،ولغتو كانت طليقة وال حتتاج إىل تعب ،وصممت لتعزيز
الوطنية العربية ،وفن اخلطابة لديو مكنو وبسهولة من التحريض على القتال"(.) Astarjian. 2007. P. 45

طي (:)3196-3103
ُروفائيل بطرس بُ ِّ

ولد يف ادلوصل سنة  ،5115وىو مسيحي ادلعتقد ،كما انو صحفي وزلرر ،تلقى تعليمو يف مدرسة السراين
األرثوذكس يف ادلوصل ،مث يف ادلدرسة الثانوية يف بغداد ،وخترج من كلية القانون سنة  ،5191ودخل بعد ذلك يف خدمة
احلكومة ليعمل كاتباً يف وزارة الداخلية بناء على توصية من الصحفي رزوق غنام ( ،)5111-5119وقد كتب بطي
لصحيفتو (العراق) عديد ادلقاالت ،وقام كذلك بنشر رللة أسبوعية ابسم (احلرية) اليت كانت مناوئة بعنف لربيطانيا ،كما
أهنا انتقدت اإلدارة للخنوع واخلضوع للمشورة الربيطانية وىيئة التفتيش .ويرى ادلسئوولون الربيطانيون انو ال يوجد شك أبنو
قد تلقى تشجيعاً ودعماً للقيام بذلك كجزء من زتلة الدعاية العامة ادلطالبة إبهناء االنتداب ،وجتاوز اخلط األزتر أو
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ادلسموح لو يف سنة  5191بعد اذلجوم على مفتش الشرطة الربيطاين العام ،وعلى الشرطة الربيطانية وعلى احلكومة،
ولذلك متَّ طرده .وخالل أسابيع قليلة حصل على عمل أفضل يف وزارة الداخلية كمًتجم ،وبقي هبذا العمل حىت خترجو من
كلية القانون ،عندىا استقال ونشر ابالشًتاك مع جربون ملكون ( )Jebrun Melkunجريدة البالد سنة ،5191
بطي يساند ويدعم نوري السعيد ،مث حول دعمو إىل أبرز
وإىل حُت إبرام ادلعاىدة الربيطانية العراقية لسنة  ،5111كان ّ
خصوم نوري سعيد وىو ايسُت اذلامشي ،وحزب اإلخاء الوطٍت ،وأصبح انقداً مستمراً وشديداً لسياسة نوري سعيد ادلناصرة
لربيطانيا ،وكان ىذا أول تغيَت يف توجهاتو وترى السلطات الربيطانية أن ىناك تغَتات أخرى .وىذا يعٍت أبنو من -5195
 5191كان يؤيد نوري السعيد ،ومن  5191-5191كان يؤيد نوري السعيد أيضا ،لكن حتول أتييده يف السنوات
 5111-5111إىل ايسُت اذلامشي ،مث أيد وزارة ايسُت اذلامشي الثانية وشخص رشيد عايل الكيالين يف ادلدة من
 ،5111-5111مث بكر صدقي يف وسنة  ،5111وبعدىا بدأ يتملق ْتسب مزاعم السلطات الربيطانية جلميل ادلدفعي
سنة  ، 5111بعد مقتل بكر صدقي ،ولكن ادلدفعي ليس لو عالقة معو ،وعندما أصبحت جريدتو عنيفة علقها ادلدفعي
دلدة سنة .ويف ادلدة  5119-5111علقها رشيد عايل الكيالين ،ويف سنة  5111-5119مت اعتقالو ،كما فعل ذلك
يف سنة  5111-5111عندما أصبح أكثر جرأة ،وسنة  5111عندما انىض االنكليز .كان انئبا يف الربدلان يف دورتُت،
األوىل يف الدورة اخلامسة لسنة  5111عن ادلوصل والثانية يف الدورة التاسعة لسنة  5111عن البصرة ،وكان سريع العداء
لربيطانيا يف الربدلان ويف صحيفتو ،لكن مقعده يف الربدلان منحو حصانة إىل سنة  5119عندما اتضح احتمال كونو من
الطابور اخلامس ولذلك مت اعتقالو .خالل مدة قصَتة من اعتقالو بدأ يئن ،وقيل للسلطات الربيطانية انو قد اتب من
زتاقتوْ ،تسب زعمهم ،وتربأ منها وطلب إطالق سراحو .على الرغم من كل ادلعارضة إلطالق سراحو فقد أطلق سراحو
يف دتوز  5111ولكن ضمن شروط .ومسح لو إبعادة إصدار جريدة البالد ،كما أن الرقابة منعت الكثَت من مقاالتو،
ولكنو كشر عن أنيابو مراراً واستوجب التأنيب مراراً .وما أن انتهت احلرب العادلية الثانية ،وألسباب غَت معروفة آنذاك،
وعلى حُت غرة انتقل إىل مصر ومن ىناك كتب قائال انو ينوي السكن بذلك البلد بشكل دائم ،وقامت زوجتو ببيع البيت
واألاثث والتحقت بو ،وبقي ديلك صحيفة البالد على الرغم من انو كان يصدرىا إبجيار شهري مقداره  91أو  11دينار
عراقي .ويُعد بطي من أقدر الصحفيُت العراقيُت وفعال ال خوف لديو يف تعليقاتو ،ومنذ أن برز كان معادايً شديداً لربيطانيا
أو ألي حكومة وألي سياسي يعتربه أبي شكل دييل إىل بريطانيا أو السياسة الربيطانية .ورأي السلطات الربيطانية ":أن
سبب عداء بطي لربيطانيا ىو خوف مرضي لديو ألنو أصابتو خيبة أمل كبَتة لعدم حصولو على أفضلية كمسيحي من
قبل قوات االحتالل الربيطانية" ،كما تعتقد السلطات الربيطانية ":أن ذلك كان مالحظاً ،ولو بدرجة اقل عند بقية
ادلسيحيُت من عمره السيما يف ادلوصل"(.)Busk. 1947. P. 24

حنا خياط (:)3191-3881

سرايين كاثوليكي ولد يف ادلوصل سنة  )Busk. 1947. P. 12( ،5111درس على يد اآلابء الدومنيكان،

وأكمل االبتدائية وادلتوسطة يف مدارس ادلوصل ،وبعد ذلك تطلع حنو حتصيل العلوم يف اخلارج (يوسف ،)2036 .ومت لو ما أراد
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وحصل على شهادة الدبلوم الطيب من بَتوت يف لبنان ،ومن ابريس بفرنسا ،فعُت مديراً مستشفى ادلوصل حتت حكومة
االحتالل ،مث عُت وزيراً للصحة سنة  ،5195وعندما مت إلغاء وزارة الصحة سنة  5199وافق على قبول منصب مدير
اخلدمات الطبية ،مث مدير عام يف وزارة اخلارجية يف تشرين األول  ،5115وادلفتش العام للصحة سنة  ،5111وأصبح
مدير مستشفى بغداد العام ،وعميد الكلية الطبية ادللكية يف أيلول  ،5111ومفتش عام للصحة يف أيلول ،5111
ومفتش عام لوزارة الشؤون االجتماعية يف كانون األول  .5111أحيل على التقاعد يف أواخر سنة  ،5111إال انو،
جلدارتو على ما يبدو ،أعيد تعيينو مفتش عام يف وزارة الشؤون االجتماعية ،ومدير عام للصحة يف دتوز ،5115مث عُت
مديراً عاماً للربيد والتلغراف يف كانون الثاين  ،5111كما ترأس الوفد العراقي إىل ادلؤدتر الطيب العريب سنة  ،5111وانتخب
انئباً يف تشرين األول  ،5111إىل أن أصبح عاجزاً سنة  .5111وقد قيمتو السلطات الربيطانية وأعطتو حقو يف ذلك
عندما ذكرت يف تقاريرىا ":أن حنا خياط لديو خربة طبية وإدارية كبَتة ،ومتمكن للغاية من الطب واإلدارة ،ويتكلم اللغة
الفرنسية بطالقة"(.)Busk. 1947. P. 12

إمساعيل انمق (:).... -3812
ولد يف ادلوصل سنة  ،5119وىو ابن ضابط يف اجليش الًتكي .درس يف الكلية العسكرية ،ونشر امسو ابجلريدة
الرمسية كضابط يف اجليش العثماين يف اسطنبول سنة  ،5159والتحق ابألمَت فيصل يف سنة  5151وقاد قوات اخليالة
اذلامشية ،وبعد أن أصبح ضابطاً يف اجليش العراقي سنة  5195حضر دورات دراسية سلتلفة مبا يف ذلك دورة أمدىا ستة
شهور يف تدوورث ( )Tidworthيف انكلًتا ،وكان فيها من ادلتفوقُت ،مث أصبح آمراً لكلية األركان العراقية سنة
 ،5115وقائد القوة اجلوية العراقية سنة  ،5111مث قاد قوات الفرسان والفرقة الثالثة سنة  ،5111كما مت تعيينو مدير عام
لإلدارة يف وزارة الدفاع سنة  ،5115ومت ترقيتو إىل رتبة فريقا يف اجليش يف العام نفسو ،وأصبح قائدا ذليئة األركان العامة
ابلوكالة يف تشرين الثاين  ،5115كما انو صاحب الوصي إىل انكلًتا يف تشرين األول  ،5111ويف  95كانون األول
 5111التحق بوزارة زتدي الباجو جي كوزير للدفاع( ،)Busk. 1947. P. 13اليت مت تشكيلها يف آب 5111
()The British Commercial Counseller and the head of chancery. 1945. P. 2
وأصبح عضو مبجلس الشيوخ يف أاير .)Busk. 1947. P. 13( 5111
وبشكل عام ترى السلطات الربيطانية أن انمق ديكن َع ّده من أنصار بريطانيا ،وانو ":رجل ذو إحساس سليم،
السيما وانو مل يستحسن انقالب بكر صدقي ،والوصي يرغب فيو وأيدتنو ،كما انو ىادئ ومتزن ،ويتكلم االنكليزية
جيداً"(.)Busk. 1947. P. 13

دمحم حسني آل حديد:

ولد يف ادلوصل سنة  ،5111كمسلم سٍت ،من عائلة دتارس التجارة( The British Foreign Office.
 ، )1955. part 9.p. 21وتلقى تعليمو يف مدرسة متوسطة ادلوصل حىت سنة Busk. 1947. P. ( 5191
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 .) 19وبعدىا ذىب إىل بَتوت ،يف لبنان ،للدراسة يف اجلامعة األمريكية ىناك ،وبعد أن أكمل دراستو رجع إىل العراق يف
سنة  ، 5191مث توجو إىل بريطانيا لدراسة االقتصاد يف كلية لندن لالقتصاد وخترج من األخَتة يف سنة  ،5115وبعد
عودتو إىل العراق سنة  ،5115يبدو انو قد اطلرط يف النشاط احلزيب مثل رتاعة األىايل اليت أتسست يف الثالثينات من
القرن العشرين ،واليت كانت تدافع عن شكل معتدل من االشًتاكية ،والبعض من أفرادىا أصبحوا فيما بعد شيوعيُت ،كما
ارتبط يف ادلدة نفسها ابحلزب الدديقراطي لكامل اجلادرجي ،وكان احد األعضاء ادلؤسسُت للحزب الوطٍت الدديقراطي سنة
 ،5111وأصبح انئب رئيس ذلك احلزب الذي مت تعليق نشاطو سنة  5111ولكنو استأنف النشاط سنة  ،5111ومت
تعيينو مبنصب وزير ادلالية الذي تواله إىل سنة  ،5111وبتلك السنة انتخب انئباً عن ادلوصل ،مث أصبح وزيراً لوزارة التموين
يف حكومة نوري السعيد التاسعة سنة  ،5111مث استقال من تلك الوزارة كاحتجاج على تدخل احلكومة يف
االنتخاابت )The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21(،ويف سنة  5111ىزم يف
االنتخاابت بسبب ضغوط احلكومة ،لكنو بدا اقل انزعاجاً من اآلخرين الذين مروا بنفس التجربة ،توجو للعمل التجاري
مع كامل اخلضَتي ( ،)Kamil el Khedeiriودمحم جعفر أبو التمن وآخرين الذين شكلوا ابلشراكة معو ( شركة
الزيوت النباتية) اليت كانت مزدىرة آنذاك ،كما اهنمك كثَتاً يف جتارة التصدير( ،)Busk. 1947. P. 19السيما
تصدير الصابون إىل اذلند ومصر(.)The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21
ويف سنة  5111أصبح عضواً يف رللس النواب إال انو استقال مع بقية األعضاء ادلعارضُت يف اجمللس احتجاجاً
على تعصب احلكومة وحزب نوري السعيد ذو األغلبية الربدلانية ،وقام بزايرات إىل ادلملكة ادلتحدة سنة  5115و 5119
و  5111على التوايل ،ومن ذلك انو كان موجوداً يف لندن زمن الفوضى واالضطراابت سنة  ،5119ورسائل انتقاده دلا
امساه (احلرس القدمي) نُشرت يف ذلك الوقت يف جريدة الزمان ( )The Timesومانشسًت كارداين ( The
 )Manchester Guardianوأعيد انتخابو انئباً لرئيس احلزب الوطٍت الدديقراطي يف تشرين الثاين  ،5111وانتخب
انئباً عن ادلوصل يف اجلبهة الوطنية يف حزيران  .5111إال انو مل يتم انتخابو عندما قاطع احلزب الوطٍت الدديقراطي
االنتخاابت(.)The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21
ومن انحية قابلياتو الذىنية فقد أشارت الواثئق الربيطانية إىل انو":ذكي ودديقراطي سللص ،ومتحدث مؤثر،
وكاتب ُمقنع ،وىو بشكل عام ينظر إليو على انو شلتع ويتمتع ابلدىاء ،بيد انو مل يبذل جهداً فكرايً ادلطلوب منو لتحويل
األفكار اليت تعلمها يف كلية االقتصاد يف لندن إىل سياسة مالئمة للعراق" .كما أشارت الواثئق إىل انو كان قومياً وانقداً
للنفوذ الربيطاين يف العراق ،على الرغم من أن عالقتو طيبة معهم ،ولديو عديد من األصدقاءالربيطانيُت ،ولغتو االنكليزية
شلتازة ،وال دييل إىل األمريكان(.)The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21
ومن انحية عالقاتو مع الربيطانيُت ،يرجح الربيطانيون انو من خالل عالقاتو واتصاالتو عندما كان يف انكلًتا
أصبح مهتما يف وقت مبكر يف احلركة التقدمية ،واعًتف مبساندتو للتقدم ،وكان لديو الكثَت من األصدقاء الربيطانيُت
الذين يناشدىم بصراحة فيما خيص الشؤون العراقية .ومع ىذا كان يهاجم الربيطانيُت ،وألقى العديد من اخلطب النارية
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ادلهارتة االستعمارية وانىض الربيطانيُت ،وقيل انو كان دائماً يعارض بعنف ،على الرغم من انو كان ٍ
معاد لإلضراب العام
الذي جرى يف دتوز  .5111كما مل تسلم منو احلكومة العراقية إذا انو يف أيلول  5111كتب مقالة يف جريدة (رجل
السياسة اجلديد واألمة)( )New Statesman and Nationاليت ىاجم فيها نظام العمري ،وكنتيجة لتلك ادلقالة
منعت تلك الصحيفة من الوصول للعراق ،كما روج الربيطانيُت إىل تقارير غَت مؤكدة تشَت إىل انو مل يقطع اتصالو مع
ادلفوضية الروسية(.)Busk. 1947. P. 19
وعن عائلتو حيث انو ورد ذكر أن والده احلاج حسُت كان لو مسعة طيبة أبنو احد أغٌت الرجال يف ادلوصل( Busk.
.)1947. P. 19

إمساعيل صفوت ابشا(:)....-3811

ولد يف ادلوصل سنة  ،5111وىو سٍت ادلذىب ،خترج من دار إعداد ادلعلمُت يف العهد العثماين ،وكان معلماً يف
سنة  ، 5151ومت جتنيده كضابط صف يف األانضول الشرقية خالل احلرب العادلية األوىل ،ويف سنة  5151التحق ابجليش
العريب يف دير الزور ،واشًتك يف التقدم ضلو تلعفر مع رتيل ادلدفعي سنة  ،5191وبعد اهنيار نظام حكم فيصل يف سوراي
ذىب إىل تركيا ،وقد قدم إىل العراق سنة  ،5199والتحق ابجليش العراقي ،وكان على مالك بكر صدقي يف زمن
االنقالب العسكري سنة  .5111ومن سنة  5111واىل  5111ترأس البعثة العسكرية العراقية إىل اليمن ،وبعد عودتو
إىل العراق توىل منصب آمر لواء دلرات عديدة ،ومنصب مدير العمليات العسكرية ،ووزارة الدفاع سنة  ،5111ومت ترقيتو
إىل مرتبة لواء سنة  ،5111ويف تشرين الثاين  5111ترأس اجلنة العسكرية التابعة للجامعة العربية اليت مقرىا يف عالية يف
لبنان .وعُت رئيساً ذليئة األركان العامة ،ويف أوائل سنة 5111تنصب قائداً للجيش الشعيب العريب للتحرير عند اندالع
االعتداءات يف فلسطُت يف أاير  .5111وعاد إىل العراق ومت تعيينو قائداً عاماً للفرقة الثانية يف كركوك سنة  ،5111مث يف
خريف سنة  5111أصبح انئب رئيس ىيئة األركان العامة عند إحياء ذلك التعيُت ،وسنة  5119مت تعيينو مدير عام
ىيئة سكك حديد دولة العراق .يف ربيع سنة  5111تشاجر مع عبد الوىاب مرجان ،واخذ إجازة مث عاد بعد مدة
قصَتة .ترك السكك احلديدية يف حزيران  5111وعاد بدون معارضة كنائب للموصل خالل الدورة اخلامسة عشر للربدلان
( .)5111-5111عُت عضواً عراقياً يف جلنة اجلامعة العربية لزايرة اليمن سنة  5111لدراسة االحتجاجات اليمنية ضد
التدخل الربيطاين من زلمية عدن سنة  .5111وذكرت الواثئق الربيطانية أن إمساعيل صفوت قد ":ومسح لنفسو ابن
ينخدع ابلدعاية اليمنية ادلصرية" ،وانو ":رجل كتوم وليس لديو روح الفكاىة ،ويف الوقت ذاتو يتمتع ابلكفاءة ،وحسن
االنضباط وااللتزام ابلقوانُت .كما انو صديق مقرب ومناصر جلميل ادلدفعي وعلي جودت وكالمها من ادلوصل"( The
.)British Foreign Office. 1957. part 11. p. 18
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اخلامتة

ٍ
بشكل عام ،شلا
تناول البحث بعض الشخصيات ادلوصلية البارزة اليت لفتت انتباه السلطات الربيطانية يف العراق
دفعها إىل كتابة تقارير مفصلة عن تلك الشخصيات ،وتدوين سَتىم الشخصية مع بعض التحليالت لكل واحدة منها مع
الًتكيز يف ذلك على النواحي السياسية واالقتصادية والتعليمية وإجادهتا للغة االنكليزية ،استعمل ادلسئوولون الربيطانيُت يف
تقييم معظم الشخصيات ادلوصلية مقياس واحداً تقريباً ،وىو مقياس الوالء لربيطانيا أو العداء ذلا.
ٍ
وبشكل عام ديكن القول إن معظم الشخصيات ادلوصلية اليت تناولتها تقارير ادلسؤولُت الربيطانيُت كانت تتسم

ابلكفاءة وادلقدرة السياسية واإلدارية والوظيفية ،الن اغلبهم قد درس يف ادلؤسسات التعليمية العثمانية قبل وأثناء احلرب
العادلية األوىل ( )5151-5151واطلرطوا يف التدرج الوظيفي يف مؤسسات الدولة العثمانية العسكرية وادلدنية.
بعد احتالل العراق وأتسيس ادلملكة العراقية الفتية ( ،)5111-5195حولت اغلب تلك الشخصيات والئها
وخرباهتا إىل مؤسسات الدولة العراقية اليت كانت تعاين من نقص شديد جداً يف الكوادر العسكرية واإلدارية ادلدربة ،فملئت
الفراغ الناتج عن النقص ،وارتقت أغلب الشخصيات ادلناصب إىل ابعد احلدود ،شلا نتج عنو جنيها لألموال وادلمتلكات
الكثَتة ،وابلتايل ظهور طبقة من ادلالكُت واإلقطاعيُت الكبار يف ادلوصل.

قائمة ادلصادر وادلراجع
أوال :ادلصادر وادلراجع العربية:

-5الوندي ،بشَت . )9151( .شخصيات عراقية يف ملفات االستخبارات الربيطانية  .5191بغداد :دار الصفار للًترتة والطباعة والنشر.
-9يوسف ،بدري نوئيل يوسف( .األحد  51كانون الثاين  9151الساعة الرابعة و 11دقيقة) .الدكتور حنا هبنام خياط أول وزير صحة
عراقي من مسيحيو العراق .رللة الكاردينيا االلكًتونية .على الرابط
https://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/menouats-2/21321-2016-01-17-0743-17.html

اثنياً :ادلصادر وادلراجع االلكرتونية:
1- Astarjian, Henry D.( 2007). The Struggle for Kirkuk: The Rise of Hussein, Oil, and
the Death of Tolerance in Iraq. Praeger Security International . Westport, Connecticut .
London.
2- Baghdad Government Press. (1925). Mosul, Arbil, Kirkuk, Sulaimani, and Frontiers:
Note on Mosul Town. Baghdad.
3-The British Commercial Counseller and the head of chancery.(1945) . A report from
Sir H. Stonehewer Bird (Sir Hugh Stonehewer Bird1891-1973) to Mr. Bevin (The
British Foreign Secretary) as a review of Political and economic developments in Iraq
during the year 1945, written in the main by the Commercial Counseller, Mr. Pelham
and the head of chancery, Mr. Neil Hogg. [E 2469/652/93],
4-The British Embassy at Bagdad, Iraq. (1938) . Iraq Annual Report 1938: A Report
from Sir Maurice Drummond Peterson (the British Ambassador Extraordinary and
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Plenipotentiary at Bagdad) to Viscount Halifax (The British Foreign Secretary) on
January 21,1939. [E 932/932/93].
5- The British Foreign Office. (January to December 1947). Further Correspondence
Respecting Iraq. part 1.Retrived from
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
6- The British Foreign Office. (January to December 1948), Further Correspondence
Respecting Iraq. part 2. Retrieved from
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
7- The British Foreign Office. (January to December 1951). Further Correspondence
Respecting Iraq. part 5. Retrieved from
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
8- The British Foreign Office. (January to December 1955). Further Correspondence
Respecting Iraq. part 9. Retrieved from
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
9- The British Foreign Office. (January to December 1957). Further Correspondence
Respecting Iraq. part 11. Retrieved from
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
10- The British Foreign Office, The General Staff. (1922). British Forces in Iraq,
Military Report on Mesopotamia (Iraq): Area 1 Northern Jazirah. (1st ed.).
11-Busk , Douglas L. .(1947). Leading Personalities in Iraq, 1947, A report on the
leading personalities of Iraq as on 1st August, 1947 from Mr. Douglas L. Busk (British
Chargé in Iraq) to Mr. Ernest Bevin (The British Foreign Secretary). [E 8114/3/93].
Qatar Digital Library. Retrieved from
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100061134244.0x000004
12-His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in London. (13th May,
1942). Iraq General (file): from 1/6/1933 to 31/10/1945, vol. D.171, A Letter from His
Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in London to His Majesty's
Ambassador at Baghdad.
13-'Iraq Government. ( March 2, 1947). Royal Irada No. 69. 'Iraq Government Gazette
(the Waqayi' Al ‘Iraqiya). Baghdad, No. 9.
14- Ministry for Foreign Affairs, Baghdad. ( July 20, 1936). Railways: termination of
appointment of Mr. E R Perry as Agent of Iraqi railways at Bombay; working of Iraqi
railways, from Ministry for Foreign Affairs, Baghdad, to British Embassy, Baghdad.
15- Political (External) Department, Iraq. (January 24, 1944). Political situation related
with H. M. Q.: A letter from K. Cornwallis to Mr. Eden on, [E 519/37/93].
16- Political Resident in the Persian Gulf and His Majesty's Consul-General for Faris.
(August 21,1930). Summary of the News from the Arab States for the Month of July
1930, No.7.
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اتريخ قبول النشر2120/0/01 :

اتريخ استالم البحث2120/0/01 :

القيم االجتمارية في الحكايات الذعبية الموصلية
درادة اجتمارية – تحليلية
Social values in Mosul folk tales
An analytical Sociological study
م .ريم ايوب محمد
قدم االجتماع  /كلية االداب /جامعة الموصل
االختصاص الدقيق :الفكر االجتماري

Lect.Reem Ayoob Mohamed
Department of Sociology/ Art College/
University of Mosul
Specialization: Social thought
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:امللخص

يعد الًتاث الشعيب ادلوصلي دبا يتضمنو من حكم وامثاؿ وحكاايت واغاف شعبية كنزاً زاخراً ابشكاؿ القيم
 لكوهنا تعكس اترؼلا ثقافيا واجتماعيا للمجتمع، وصلد اهنا جديرة ابلدراسة واالىتماـ،االجتماعية واالخالقية والدينية شىت
 وشلا، لقد عاش اجملتمع ادلوصلي كبقية اجملتمعات ومر دبراحل متعددة كاف لكل منها بصمة يف اذىاف ابناء شعبو،ادلوصلي
 وىذا ماصلده قد ذكر يف اثناء مثل او طيات حكاية من،يظهر جليا يف تراثو الشعيب دبختلف صوره واشكالو واظلاطو
 اليت ربمل يف رلملها قيماً اجتماعية راقية حاوؿ اجملتمع ادلوصلي ترسيخها يف اذىاف اجيالو على مر،حكاايتو الشعبية
 وقد تضمن البحث ثالثة فصوؿ تضمن االوؿ االطار النظري، وشلا سنعمد اىل توضيحو وتبيانو يف حبثنا ىذا،العصور
،للبحث من حيث موضوعو واعليتو واىدافو ومفاىيمو وتضمن الفصل الثاين عنواف ظلاذج من حكاايت ادلوصل الشعبية
 وادلبحث الثاين القيم االجتماعية اليت. عناصرىا، وظائفها،وتضمن مبحثُت االوؿ ربت عنواف احلكاية الشعبية اعليتها
تتضمنها بعض احلكاايت الشعبية ادلوصلية مث فصال اخَتاً تضمن خاسبة وأىم النتائج والتوصيات اليت مت الوصوؿ اليها يف
.البحث
. اجتماع، حكاايت، احلكم واالمثاؿ، ادلوصل، الًتاث الشعيب:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The Mosuli folk heritage, with the rules, proverbs, stories and
popular songs it contains, is a home full of various forms of social, ethical
and religious values, and we think that it is worthy of study and attention
because it reflects the cultural and social history of the Mosuli community.
This appears clearly in its folk heritage in its various forms, shapes and
styles, and this is what we find mentioned in the folds of aproverb or folds
of a tale of its folk tales that in their entirety carry high social values which
the Mosul community has tried to establish in the minds of its generations
throughout the ages, and this is what we aim to clarify in our research .The
research includes three chapters:The first includes the theoretical
farmework of the resarch in terms of its topic, importance, objectives and
concepts.The second chapter is under the title of '' Models of Mosule Folk
Tales'' and it includes two topics, the first is under the title of '' The Folk
Story, its Importance and Function and Elements'', and the Second Studies
the social vlues included in some Mosul folk tales,then a final chapter that
includes a conclusion and the most important Findings and
recommendations reached in the research. Folk Story, social.
Keywords: folk heritage, Mosul, rules, proverbs,stories, social.
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املدخل

تعد احلكاايت الشعبية نتاجا فكراي انتجتو االمم والشعوب يف اترؼلها الطويل وعربه ،تضمنت رلمل قصصها
واحداثها وتعطي صورة واضحة عن واقع الشعوب وتعكس خالصة ذبارهبا ،واهنا تعطي وصفا لبعض جوانب احلياة
االنسانية وتظهر اجلوانب الفكرية والعقلية اليت تشهدىا منطقة ما ويعايشها شعب من الشعوب ،تتضمن احلكاايت
الشعبية يف طياهتا تراث االجداد ورلدىم وعطائهم العريق ،و ابعادة روايتها يف العصور وقصها على اجياؿ سلتلفة ربتوي
على مقومات البقاء واالستمرار لعصور وعهود متتالية فهي تتضمن قيم اخالقية واجتماعية عريقة تناسب الواقع الذي
وجدت يف اطاره وولدت فيو ،ومن تلك احلكاايت حكاايتنا الشعبية ادلوصلية اليت تعكس ترااث وحضارة وواقعا اجتماعيا
متميزا ومنفردا عن غَته ويف الوقت ذاتو ىي جزء اليتجزأ من قصصنا الشعبية العراقية ومن مث العربية ككل ،فنحاوؿ يف ىذا
البحث االشارة اىل رلموعة من القيم االجتماعية اليت تتضمن بعض تلك احلكاايت اليت من ادلمكن اف نعممها على تراثنا
الشعيب ككل .

اوالً:موضوع البحث

احلكاايت الشعبية ىي صورة للمجتمع واحلياة ،وىي ترتبط ارتباطا عضواي ووظيفيا ابلًتاث الشعيب فهي جزء منو تنشا
و ربكى لغاية معينة تقتضيها ادلواقف ،لتحقيق غاايت سلتلفة قد تكوف تربوية ،نفسية ،اجتماعية ،دينية ،منفردة يف ذلك
ابدائها بسمات سبيزىا عن ابقي االلواف االدبية والفكرية والفلسفية عامة الهنا تعرب عن حاجة االنساف للتعبَت عن نفسو
حبكاية ذبربتو ومنحها شكال فنيا ذا استقالؿ يعادؿ التجربة ويوازهنا وػلمل امكاانت اقناع االخرين والتاثَت فيهم وتتنوع
القيم االجتماعية يف احلكاايت الشعبية بتنوع جوانب احلياة البشرية نفسها فمنها ماىو اخالقي واجتماعي ونفسي وخيايل
ووطٍت لتبقى قناة مهمة تفيد يف نقل ىذه القيم من جيل اىل جيل فيستمر وجود اجملتمع بعاداتو وتقاليده وقيمو اف مل
يتعرض للتحريف تغيَتاي او تزويرا او تعديال ،وبغض النظر عن قصرىا او طوذلا تبقى شليزة بعجائبية ادلوضوع وطريقة سردىا
واحداثها وحىت وقت روايتها مايدفع االفراد اىل حفظها واحملافظة عليها للذكرى والتاريخ .وتتجلى حدود ادلوضوع يف معرفة
ماىية الًتاث الشعيب ؟ وماىي اىم القيم الزاخرة فيو ؟وماطبيعة العالقة بُت القيم واحلكاية الشعبية ؟ .

اثنياً:امهية البحث

أىم مصادر الًتاث العادلي ،دلا تتضمنو
تع ّد احلكاية الشعبية أبنواعها شكال من أشكاؿ التعبَت الشفوي ومصدرا من ّ
من معطيات اجتماعية واترؼلية ،تربوية ونفسية ،وما ربملو من قيم اجتماعية وأخالقية ،وتعليمية ،استعملها اإلنساف منذ
القدمي لتوعية اجملتمع والتخفيف من االمو اليت ترتبط ابلضغوطات االجتماعية والنفسية اليت تنتج عن واقع اجتماعي معاش
ػلاوؿ اف غلد لو متنفساً فنراه يظهر يف الًتاث الشعيب لكل رلتمع من اجملتمعات وشعب من الشعوب ،والعلية احلكاايت
الشعبية لكوهنا شكال من اشكاؿ الًتاث الشعيب اليت تعكس بكل وضوح طبيعة اجملتمع ادلوصلي وقيمو االخالقية والدينية
والثقافية وتراثو العريق ،كما صلد اف الربيق الذي كانت تتمتع بو احلكاية الشعبية واجلدة اليت كانت عادة تروي تلك
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احلك اايت بدأ يًتاجع يف ظل الظروؼ الراىنة واليت امتازت ابلتطور التقٍت السريع والتطورات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية اليت جعلت من عديد من الوسائط بديال عنها كالتلفاز واجهزة ادلوابيالت احلديثة ىذا من انحية وجعلت الًتاث
الشعيب جملتمع ما متداوال بُت ثقافات وشعوب اخرى يف ظل وسائل االتصاؿ والتواصل االجتماعي واالعالمي ،فقد
فتحت للثقافات افقاً واسعاً من انحية اخرى ،وىذه ىي االعلية التطبيقية للبحث ،اما االعلية النظرية فيمكن اف يعد ىذا
البحث اضافة علمية من انحية دراستنا دلوضوع لو اعلية ابلغة يف ذبديد ثقافة اي رلتمع من اجملتمعات واالحتفاظ واحملافظة
على تراثو الشعيب ،كما انو جهد علمي يضاؼ اىل اجلهود ادلبذولة للمحافظة على الًتاث الشعيب .

اثلثاً:اهداف البحث

ؽلكن ربديد االىداؼ اليت يروـ البحث ربقيقها دبا أييت :
-1اف نقدـ اضافة علمية اجتماعية اىل مكتباتنا عن صورة من صور الًتاث الشعيب وجانب من جوانب اجملتمع ادلوصلي
الفكرية والثقافية .
-2زلاولة توضيح العالقة بُت القيم واحلكاايت الشعبية ادلوصلية ،واعليتها يف نشر القيم االغلابية بُت افراد اجملتمع وتقومي
القيم السلبية منها وزلوىا عن طريق احلكاايت الشعبية وماربويو من قيم لسهولة انتشارىا وكثرة رواهتا .
-3التعرؼ على اىم القيم ادلنتشرة يف احلكاايت وطبيعة تلك القيم .
-4تقدمي بعض التوصيات وادلقًتحات اليت تصب يف اغناء الًتاث الشعيب ادلوصلي .

رابعاً:نوع البحث ومنهجيته

يعد ىذا البحث من البحوث االجتماعية الوصفية التحليلية ،اليت تعتمد على منهج ربليل ادلضموف ا ،ويقصد
ابلتحليل تلك العمليات العقلية اليت يستخدمها الباحث يف دراستو للظواىر واالحداث والواثئق لكشف العوامل ادلؤثرة
فيها واسباب االختالؼ ودالالهتا جلعلها واضحة ومدركمة من قبل العقل ،ويرى بَتلسوف اف ربليل ادلضموف ىو احد
االساليب البحثية اليت تستخدـ يف وصف احملتوى الظاىر او الصريح دلادة االتصاؿ ووصفها وصفاً موضوعياً ومنهجياً
وكمياً ابالرقاـ (بوابة علم االجتماع ،)2119 ،ومت استخدامو لتحليل مضموف احلكاية الشعبية واستقراء القيم االجتماعية
اليت ربتويها تلك احلكاايت ،ومن مث ربديدىا وتبويبها على وفق مفاىيم اجتماعية متعارؼ عليها علمياً واجتماعياً ،وقد مت
اختيار كتاب االستاذ ازىر العبيدي "احلكاايت الشعبية ادلوصلية ابللهجتُت الفصحى والعامية"جبزأيو االوؿ والثاين وادلطبوع
يف مطابع ابن االثَت يف جامعة ادلوصل لعاـ ،2111بوصفها مرجعا اساسياً للحكاايت الشعبية ،النو ضم مايقارب ادلئة
حكاية واكثر ،منها مانقلو عن كتاب االستاذ اضبد الصويف ،وعن طلبة من االساتذة وادلؤرخُت والكتاب ادلهتمُت هبذا



احمد الروفي  :هو احمد بن علي افندي ال سليمان ،كاتب ومؤرخ موصلي ( )3851-3581لقب بالروفي

النه ارتاد المدرسة الدينية لدنوات عدة ،الف العديد من الكتب التاريخية عن العراق ومدينة الموصل خاصة مثل
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اجلانب ،على الرغم من وجود عديد من ادلصادر وادلراجع االخرى اليت ربتوي على احلكاايت الشعبية ادلوصلية ،ومل يتم
سرد احلكاية الشعبية كاملة واظلا ايراد بعض النصوص اليت ربتوي على مضامُت اجتماعية خاصة يستهدفها اجراء ىذا
البحث.

خامساً:مفاهيم البحث

-1ادلضموف
صبعو مضمونوف ومضامُت ،ويعٍت احملتوى ،ومضموف الكالـ فحواه ومايفهم منو (معجم ادلعاين اجلامع ،معجم عريب-
عريب) .وربليل ادلضموف اسلوب حبث يهدؼ اىل الوصف ادلوضوعي ادلنظم والكمي للمحتوى الظاىر لالتصاؿ ،كما انو
ؼلتزؿ النص اىل ملخص صغَت او تصوير دلعٌت النص (اجلوىري ،)2117 ،وادلضموف االجتماعي ىنا ىو ماربتويو
وتتضمنو احلكاايت الشعبية ادلوصلية من قيم اجتماعية زبتص ابلزواج والعالقات القرابية واالجتماعية أبشكاذلا وصورىا
ادلختلفة ،سواء اكانت تلك القيم اغلابية ػلاوؿ اجملتمع بوسائلو ادلختلفة تعزيزىا وترسيخها يف اجملتمع او سلبية ػلاوؿ ازالتها
يف النقد االجتماعي والسخرية والتهكم بوصفها أساليب لتجنب تلك القيم .
االغلايب منها وتعززه
وادلضموف ىو ماربتويو احلكاايت الشعبية وماتتضمنو من قيم اجتماعية متنوعة ،تسعى اىل اف تدعم
ٌّ
يف اجملتمع عن طريق ادلدح والثناء واالطراء احلسن ،وتتجاوز السليب منها عن طريق استخداـ طرائق عدة كالنقد والتهكم و
السخرية والذـ وغَتىا .
-2احلكاية الشعبية
وتعرؼ لغة ابهنا ماػلكى ادلقرف يقص واقع او خياؿ وينتقل عرب االجياؿ اي من جيل آلخر ،واصطالحا ىي ابداع
فردي لرا ٍو النعرفو والنستطيع ربديد ىويتو ،لكنها تصبح تواتر الرواايت اعتمادا على الذاكرة عمل كل من اشًتكوا يف النقل
او الرواية ،وىكذا ػلوؿ االبداع الفردي اىل ادب صباعي يؤثر فيو الشعب ،القوؿ على القائل (اجلوىري.)2117 ،
احلكاية ىي سرد قصصي يروي تفصيالت حدث واقعي او متخيل ،وىو ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات
احلبكة ادلًتاخية الًتابط ،واحلكاية الشعبية ىي سرد قصصي تضرب جذورىا يف اوساط شعب وتعد من ماثوراتو التقليدية
وخاصة يف الًتاث الشفاىي (ونوس.)2115 ،
فهي شكل قصصي ومروية شعبية من نسج اخلياؿ الشعيب ،عادلها االفًتاضي جد قريب اىل الواقع ،يكاد ؼللو من
اخلوارؽ والتحوالت السحرية ،فهي قريبة جدا من اىتمامات االنساف الشعيب ادلختلفة ،احتفظت بفتات من بقااي
معتقدات اسطورية كالغوؿ ابطاذلا بشر او شخصيات حيوانية ازبذهتا اجلماعة الشعبية لتمرير خطاابهتا وافكارىا
االيديولوجية ،يكوف البطل فيها يف صراع مع شخصيات شريرة او فقر او عاىة جسمية او مصَته اجملهوؿ وىي تفرؽ عن
"تاريخ بلدية الموصل"و"خطط الموصل"و كتاب "الحكايات الذعبية الموصلية"عام  3851فجمع الحكايات من
صدور العجائز والجدات وجمع فيه ()13حكاية .
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احلكاية اخلرافية يف عادلها اجملهوؿ الذي ؽلثل فيو بعدين اما اخلرافية فعادلها اجملهوؿ ذو بعد واحد (اصلاز ادلهمة ) ،وابطاذلا
وشخوصها الشريرة واخلَتة (عيفاوي. )2111 ،
-3القيم االجتماعية :لغة ىي القدر وادلنزلة والقيم االجتماعية ىي اخلصائص او الصفات ادلرغوب فيها من اجلماعة وتوجو
سلوكهم وىي اليت زبربىم الفرؽ بُت احلالؿ واحلراـ او الصحيح واخلطأ واجليد والسيء اليت ربددىا الثقافة القائمة من
العدؿ واالمانة واجلراة والتعاوف وااليثار والقوة وىي اداة اجتماعية للحفاظ على النظاـ االجتماعي فهي اخلصائص او
الصفات ادلرغوب فيها من اجلماعة واليت ربددىا الثقافة القائمة مثل التسامح واحلق والقوة وىي اداة اجتماعية للحفاظ
على النظاـ االجتماعي واالستقرار ابجملتمع (اجلوىري.)2117 ،
والقيم االجتماعية سبثل يف رلموعها عدد من الصفات اليت تكوف من وجهة نظر صباعة ما اما مرغوب فيها ويعمل
على تدعيمها وتثبيتها وغرسها يف نفوس النشء لكوهنا صفات اغلابية ،او تعمل على منعها وزلاولة احلد منها داخل تلك
اجلماعة ،وىنا صلدىا يف اثناء احلكاايت الشعبية ادلوصلية كقيمة التسامح والتعاوف والثقة ادلتبادلة والعطاء والكرـ يف مقابل
بعضها االخر كالبخل والعداوة والبغضاء وادلشاحنات وغَتىا الكثَت ،اليت تعمل بطرائق عدة ووسائط شىت لتدعيم االغلايب
منها والقضاء على السليب*- ،لتحقيق التماسك االجتماعي واحلفاظ على النظاـ االجتماعي ككل .

الفصل الثاين :مناذج من احلكاايت الشعبية املوصلية
املبحث االول :احلكاية الشعبية امهيتها ،وظائفها ،عناصرها

تعد من اىم أشكاؿ األدب الشعيب و ؽلكن ترسيخ عديد من القيم هبا بسهولة لدى القارئ وادلستمع نظرا النتشارىا
يف اغلب الطبقات االجتماعية ادلختلفة ،والفئات العمرية ادلتفاوتة ،فاحلكاية الشعبية يقبل عليها الكبَت والصغَت الرجل
وادلرأة من شىت الثقافات (اضبد )2119 ،وتعرؼ ابهنا عمل اديب يتم نقلها من جيل جليل شفهيا لذا يتغَت نتيجة ىذا
التناقل وىذا سبب تغَت احلكاية من جيل اىل اخر كنتيجة ذلذا التناقل الشفوي كما اهنا وكما يعرفها الباحث (اضبد رشدي
صاحل) فن القوؿ التلقائي العريق ادلتداوؿ ابلفعل ادلتوارث جيال بعد جيل ،ادلرتبط ابلعادات والتقاليد وىي العمود الفقري
يف الًتاث الشعيب (اجلوىري.)2117 ،
كانت احلكاية الشعبية طورا جديداً من حياة االنساف القصصية ،واليت كانت تضم القصة الشعبية واالسطورة
واحلكاية اخلرافية ،اذ نشات احلكاية الشعبية مع االنساف الناضج الذي بدأ ػلس بعادلو الواقعي ادلر ادلليء ابلصعاب
وادلتاعب ،بعد اف اكتمل االداء اللغوي عند ىذا االنساف ونضجت فيو القدرة على السرد والنقد وادلالحظة الشخصية
اصبح ؽلتلك قدرا كبَتا من الذكاء البارع يساعده على ترصبة مالديو من نقد او مالحظة يف اسلوب قصصي مدىش
وتستمد مادة احلكاية الشعبية من واقع االنساف الشعيب ادلعاش ،وىي التصور موقفا شد انتباىو فحسب (قد يكوف ىذا
ادلوقف اجتماعيا او اخالقيا او سياسياً) ،واظلا رباوؿ اغلاد حلوؿ ذلذه ادلعضالت ووسيلتو يف ذلك شخصيات افًتاضية
تتسم ابحلكمة والذكاء والعقل لتغيَت الواقع ،فاحلكاية الشعبية التقتصر على انحية من نواحي ىذا اجملتمع او تقف على

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)95آب  -2120محرم 0441هـ
()56

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

جانب من جوانبو ،بل تشملو من النواحي واجلوانب صبيعها يف اسلوب ادلعيشة ويف اسلوب التعامل بُت االفراد واجلماعات
يف الدين والتدين ،يف احلكم ،ومعاملتهم للمحكومُت حىت يف النواحي الشخصية ادلستورة يف حياة الناس (عيفاوي،
.)2111
احلكاية الشعبية ىي احدوثة يسردىا راوي او راوية يف صباعة من ادلتلقُت ،ػلفظها مشافهة عن راوي اخر ولكنو
يؤديها بلغتو غَت متقيد ابلفاظ احلكاية واف كاف يتقيد بشخصياهتا وحوادثها ورلمل بنائها العاـ وتلقت مشافهة الغراض
عديدة تعرب عن احزاف الشعوب وافراحها وخوارقها وامنياهتا واترؼلها والًتاث الشعيب ىو الصورة احلقيقية للشعب الذي
ؽلكن معرفة الشعب فيو معرفة صحيحة ،وؽلكن كتابة اترؼلو احلقيقي ،فنتاج الشعب يتمثل يف كل مايقولو الناس يف حياهتم
اليومية اذباه موقف ما ،استجابة منهم لذلك ادلوقف استجابة عفوية اتمة وتعبَتا عن موقف منو ايضا وىو نوعاف (النتاج
الشعيب ):
-1النتاج القويل كاحلكم واالمثاؿ واالغنيات واحلكاايت والنكات وااللغاز والدعوات ونداء الباعة وامساء احملالت
ومايكتب من كلمات او صبل او تعليقات او ابيات على ادلناديل والثياب وجدراف البيوت من الداخل وعلى االبواب
وشاىدات القبور وعلى وسائط النقل وغَت ذلك
-2الفعلي:كاالحتفاالت يف االعياد وادلناسبات والطوارئ من زواج ووفاة ووالدة والرقص والعاب االطفاؿ وعادات الزايرة
والوالئم وازايء ادلالبس وااثث البيت وزينتو وغَت ذلك .
وعلا متكامالف بل ومتداخالف ،اذ كثَتاً مايصحب احدعلا االخر ويشاركو وابرز مايتسم بو النتاج الشعيب ىو عفويتو
ومشولو فهو موقف عفوي يصدر فوراً من غَت زبطيط وال دراسة ولكنو موقف اصيل ػلمل الفكر واالنفعاؿ وؽلثل شعوراً
صبعياً شلايضمن لو سرعة االنتشار والقبوؿ من اجلميع فيحقق بذلك الشموؿ فاذا ىو كل وعاـ ومشًتؾ (حكيمة،
 ،)2119واالىتماـ ابحلكاية الشعبية اليوـ ىو من اىم انشغاالت ال ّدارسُت للًتاث الشعيب العادلي واحمللي ،حرصا منهم
ؤديها ؛ وىي – على
على عدـ ضياعها أو هتميشها ،والعمل على إعادة إنتاجها ألعليتها وأعلية األدوار ادلختلفة اليت ت ّ
سبيل الذكر وليس احلصر -الدور التعليمي وما ػلملو من أدوات ووسائل يف تنمية خياؿ الطفل ،والدور الًتبوي
واألخالقي وكذلك اللغوي .واألىم من ذلك دورىا يف توثيق ما مل توثقو كتب التاريخ وعلم االجتماع من عادات
وشلارسات شعبية ،فهي بذلك تع ّد وثيقة مهمة دلعرفة صفات الشعوب.كما اف االىتماـ بدراسة الًتاث الشعيب ،عموما،
ىو االىتماـ بدراسة الشعوب اليت سجلها التاريخ غَت ادلكتوب وادلنقوؿ شفواي ،واحلكاية الشعبية من أىم تلك ادلروايت
الشفوية اليت كشفت عن ادلقومات الفكرية لإلنساف الشعيب .وذلذا فإهنا تعد جزءا مهما من اىتمامات علم اإلنساف.
ويبقى الغرض الرئيسي من دراستها ىو ادلساعلة يف توثيق التاريخ الشفوي للجماعات (سنوسي .)2113 ،وىي من حيث
كوهنا فرعا من فروع ادلعرفة االنسانية اليت تعٌت بشىت مظاىر احلياة المة من االمم ،واداة التعبَت عن فكرىا ومعتقداهتا
وعاداهتا ،وعن تفاعل انساهنا مع البيئة الطبيعية واالجتماعية ،من جهة ومع االنساف من جهة اخرى ،وتعد هبذا ادلفهوـ
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تتوغلاً خلربات االنساف ومعارفو واحاسيسو ومشاعره ،وسبتاز احلكاية الشعبية بكوف مادهتا سبتاز ابلبساطة شكال واسلواب
والثراء والعمق يف الوقت نفسو ،ودلا سبلكو من ادوات كافية للتاثَت يف متلقيها ،بل وسرب اغوار نفسو العميقة .
تتمثل عناصر احلكاية الشعبية يف ادلوضوع او الفكرة الرئيسة ،واحلدث ،والبناء واحلبكة ،والشخصية واالسلوب والبيئة
الزمانية وادلكانية ،وتعد الشخصية عنصراً اساس يف بناء احلكاية وشرط رئيسي من شروط صلاحها وتقدـ احلكاايت الشعبية
انواعا عديدة من الشخصيات ،اليت ربمل الكثَت من الغٌت والتنوع ،كذلك احلدث الذي تتحدد اعليتها بو ويتقرر صلحاىا
واحلادثة الفنية ىي رلموع من الوقائع ادلتسلسلة وادلًتابطة اليت تدور حوؿ افكار احلكاية يف اطار فٍت زلكم ،واالحداث يف
احلكاية الشعبية عموما ىي تصوير للصراع الدائم بُت قوى الشر واخلَت وبُت العدؿ والظلم ،كذلك للزماف وادلكاف الذي
ذبري فيو احلكاية وتتحرؾ الشخوص بو اعلية كبَتة يف احلكاية ،ونعٍت ابلبيئة الزمانية ادلرحلة او ادلراحل التارؼلية اليت تصورىا
االحداث ،والبيئة ادلكانية نقصد هبا احمليط اجلغرايف الذي ذبري فيها احداث احلكاية ،تبدأ احلكاية الشعبية دبقدمة اثبتة
عموما ،مثل :كاف ايما كاف يف قدمي الزماف ،او يف سالف العصر واالواف ،لدى الشعوب صبيعها ،مع بعض االختالفات
البسيطة ،اي الػلدد فيها الزماف وكذلك ابلنسبة للمكاف يف احلكاية ،الذي الػلدد غالباً (قاسم. )2115 ،

املبحث الثاين :القيم االجتماعية يف احلكاايت الشعبية املوصلية

تعد القيم من اىم الركائز اليت تبٌت عليها اجملتمعات ،وتقاـ عليها االمم ،وتتعلق القيم ابالخالؽ وادلبادئ ،وىي معايَت
عامة وضابطة للسلوؾ البشري الصحيح ،والقيم االجتماعية ىي اخلصائص او الصفات احملببة وادلرغوب فيها لدى افراد
اجملتمع ،اليت ربددىا ثقافتو مثل التسامح والقوة ،وللقيم االجتماعية امثلة وانواع ،وذلا اسباب تؤدي اىل غياهبا عن واقع
احلياة ،وتراجعها كضعف الوازع الديٍت عند االفراد والتاثر بتكنولوجيا االتصاؿ والتواصل اذ يتم ضخ عديد من القيم السلبية
عربىا على الرغم من االغلابيات اليت ربتويها تلك القنوات كذلك الصحبة السيئة وانعداـ الوعي الكايف جبدوى واعلية القيم
يف احلياة عند البعض ،وتربز سبل لتعزيزىا وبنائها كالتنشئة االسرية السوية حيث تغرس القيم واالخالؽ يف االبناء ،من
خالؿ اسلوهبا وتعاملها مع االبناء واستخداـ شىت الوسائل لتحقيق اعلى التزاـ وسبسك قيمي واخالقي سليم ،وقد يكوف
الًتاث الشعيب وسيلة من تلك الوسائل كضرب االمثاؿ مثال وسرد احلكاايت الشعبية اليت ربتوي وتضم القيم ادلراد
ترسيخها يف اذىاف االبناء وبطريقة مسلية ،كذلك النظاـ التعليمي ادلتكامل واالعالـ والًتبية الدينية السليمة والقدوة احلسنة
السيما يف البيت وادلدرسة كلها من وسائل تدعيم وترسيخ القيم االجتماعية االغلابية واالبتعاد عن ماسواىا (العبيدي ا،.
.)2118
ونل حظ وجود مايسمى ابحلكاية االجتماعية كما يذكرىا االستاذ كاظم سعد الدين يف كتابو "احلكاية الشعبية العراقية
نصوص ودراسة" وىي نوع من احلكاايت فيها تصوير االوضاع االجتماعية ونقد التناقض ادلنبثق عنها كأمور الزواج بُت
غٍت وابنة فقَت او الفقَت وابنة امَت وشيخ وشابة ،وادلشاكل الناصبة عن تعدد الزوجات واليتامى وزوجات االب ،والبخالء
وتتجلى يف تلك احلكاايت الصفات احلميدة وحل تلك ادلشاكل الفردية بطرائق ووسائل تنتهجها دائما يف صاحل اخلَت ويف
جانب ادلستضعفُت .اما حكاايت ذوي ادلهن اليت ػلتقرىا ذوو اجلاه والسلطاف تبُت شرؼ العمل مهما كاف واف فئة
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الفقراء من الشحاذ او السماؾ او الشواؾ او الصياد او الراعي او الفالح او العامل ىم ادلنتصرين ادلتفوقوف اخَتا وشبة
حكاايت تبُت الصراع بُت ذوي ادلهن والغلبة فيها للمستقيم يف خلقو وامانتو ،الذكي يف افكاره ،واحلكاايت االجتماعية
من اكثر انواع احلكاايت ومنها مايكوف جاداً ومنها مايكوف مرحاً او ماجناً وربكى العادة التوازف الضائع يف اجملتمع ومنها
مالو غاايت تربوية او دينية وتركيز على تلك ادلفاىيم مت حتديد مصدر غري صحيح..

لقد تضمنت احلكاايت الشعبية ادلوصلية رلموعة من القيم االجتماعية ،وعدد كبَت اليستهاف بو من القيم االخالقية
والدينية اليت تعكس الطابع الثقايف للمدينة ،والوجو االخر للحياة يف مدينة ادلوصل ،شلا يربط ماضي ادلدينة حباضرىا
ومستقبلها ،ومن تلك القيم ماؽلكن اف نشخصو وضلدده فيما يلي :

اوالً:القيم االجتماعية املتعلقة ابلزواج

صلد يف حكاايتنا الشعبية ادلوصلية كثَتاً من احلكاايت اليت تتضمن قيماً اغلابية ػلث عليها اجملتمع ،ويدعو اىل ضرورة
احًتامها وااللتزاـ هبا ،نراىا مبثوثة يف اغلب جوانب احلكاايت ويف اثنائها والسيما مايعكس طبيعة احلياة االسرية بكل
تفاصيلها حيث صلد اشارات اىل طبيعة العالقات االسرية بُت الزوج والزوجة وبُت االابء واالبناء ،وبُت االحفاد واالجداد
وبُت االقارب فيما بينهم ،وصلد اف الزواج من اىم اركاف احلياة االسرية وىو السبب يف استقرار احلياة واستمرارىا على
السواء ،فكلما كاف الزواج انجحاً انعكس ذلك على طبيعة العالقة االسرية ككل وليس فقط العالقة الزوجية بُت الزوج
والزوجة ،واظلا على احمليط االسري ككل دبا يف ذلك االطفاؿ واىل كل من الزوج والزوجة ،فنجد يف حكاية "مشس النهاغ
" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )77اف اساس الزواج ىو الصدؽ واالمانة والثقة ادلتبادلة بُت الطرفُت ،واالىم من ذلك
ىو عدـ االفضاء ابالسرار اليت تقع يف حياة الزوجُت ،خاصة مايتعلق ابلعالقة احلميمية بُت الزوجُت فاحلفاظ على ىذا
ادليثاؽ الغليظ ىو اساس استقرار احلياة الزوجية ،واستمرارىا ابلصورة السليمة اليت يرتضيها الدين واجملتمع يف ذات الوقت،
ويف حكاية "البنُت السبعة والبنات السبع " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )59صلد صورة للمرأة اليت الترضى اال ابلزواج
من رجل حر ،غَت اتبع الحد ،وذو اخالؽ فاضلة كرؽلة ،وىو يف رأيها من يستحقها وتستطيع اف تعيش معو ،انو
مامتعارؼ عليو كتقليد اجتماعي اف ابن العم احق اببنة عمو من الغريب ،ويف احلكاية فهي الترضى اببناء عمها لكوهنم
اصبحوا عبيداً ذلا بعد اف وضعت ومشا على ايديهم  .ويف حكاية "ابن ادللك والبنات الثالث" (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )177صورة واضحة المانة ووفاء الزوجة لزوجها على الرغم من ادلكائد اليت تضعها اختيها يف طريقها ،اال اهنا
تستطيع يف هناية احلكاية من اف تثبت لزوجها ابهنا وفية لو ،وصلد يف حكاية "السمك يف البطيخ " (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )127درسا جلياً ليس للزوج فحسب الذي اليثق يف زوجتو وؼلشى من خيانتها اثناء خروجو من ادلنزؿ ،بل
للمجتمع ككل ،فادلرأة اليت تريد اف تفعل شيئاً ،قد يكوف معيبا سلال ابالداب العامة فهي تستطيع اف تفعلو ولو من خلف
الف ستار وحاجب ،وادلرأة العفيفة ىي اليت تصوف نفسها وامانة زوجها "...فتح العريس بيت دلغتو بعد الزواج وبدا يطبق
الشغوط ،حبسا للمغا ابلبيت وكاف كل مايفوت ويطلع يغلق الباب ابدلفتاح وايخذوا معانو ،وظلوا عيشُت ىاكذ كل يوـ،
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ىاي ادلغا يوـ بعد يوـ بدا قرصاغا ؼللص  .ضاجت ادلغا وطقت غوحا من ىذا احلبس اللي مالوا داعي الان ربب زوجا
وماتغيد غيغو ،غادت تفهم زوجا انو ىذا عملو مايفيد شي قداـ مكر النسواف وحيلم ،وىذي شغوطو ماذلا اي فايدي اذا
غادت ادلغا تعمل اللي تغيدو ،بدت تدبر احليل اللي زبلي زوجا يرجع العقلو ....قالت ادلغا ايغجاؿ كوي اان مشتهيي
البطيخ واغيد تشتغيلنا منو ...ىذي ادلغا من غاح زوجا قامت عالبطيخ وزرفتو وفرغت من بطنو احلب وادلاي ،بعد
مانظفتو خلت بينو ماي جديد وكم مسكي بكل بطيخة  ....عدما صاغ ادلغب جا زوجا وفات عالبيت مثل كل يوـ،
بعد مابدؿ حواسو طلب العشويي وقعدو ايكلوف ويسولفوف  ...جابت ادلغا البطيخ وبدت تقشغو وتقطعو حزوز ،وعدما
كانت تشتغل ماتغشع اال مسكي تقمز من البطيخة يل حضن الغجاؿ فز الغجاؿ وصرخ وقاـ من مكانو من اخلوؼ،
قلتلو مغتو :انت كن اغشعت لو مسعت ايغجاؿ انو اكو مسك ببطن البطيخ؟ الغجاؿ داخ ووقف عقلو ومابعد يعغف
اش يعمل مقد ما اندىش "...مث تتسلسل احداث احلكاية اىل اف ذبد ادلرأة نفسها اهنا غلب اف تكشف لزوجها مافعلتو
ىي والرجل الفقَت لتثبت للزوج انو الذي ؽلنع ادلرأة من ارتكاب اي خطأ ليس قفل االبواب او تركها مفتوحة ،واظلا ىي
دينها وتربيتها واخالقها فحسب.اما يف حكاية "القاضي واخلباز"فنرى عالقة زواجية من نوع اخر فالزوجة كانت متسلطة
وبقوة على زوجها وتستضعفو ،وتقوـ بضربو على الرغم من مكانتو االجتماعية ومركزه كقاضي يف البلد ،وسبنعو من تناوؿ
الطعاـ يف بعض االحياف ،شلا يضطره اىل التعدي على االخرين ،وتسخَت الدين واحكامو الشرعية على مايوافق ىواه،
ومافيو مصلحتو اخلاصة ،كما كاف ماىراً يف اخذ الرشى وػلتاؿ ويبتكر الطرائق اليت تؤدي اىل ذلك ،يف حُت تعمل الزوجة
يف حكاية "زوجة مال نصر الدين" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )229وتكد وتتعب لتقدـ لزوجها ادلاؿ ،وتوفر ادلعيشة
من خالؿ عملها يف البيوت وغسل مالبس االخرين ،يف حُت زوجها كاف "عطاؿ بطاؿ نيم على سبع خغزات ظهغو "
فتفكر يف طريقة وحل لتجعلو يعمل فقالت"..ىذا زوجي التنبل الزـ ال ّقيلو شغل "..وابلفعل وجدت لو عمال وىو
"...وكاف الشغل اللي لقتو انو يشتغل عطاغ يفتل ابجلرايت ويبدؿ الغراض ابحلنطة والشعَت  "..لكن مع ذلك اال انو
اليفلح ابي عمل يقوـ بو .ويف حكاية "ماذا يقوؿ مساور ادلاء " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )339صلد كيف اف الزوجة
وجدت صنعة لزوجها الذي كاف ملكا وىي تطريز قطع القماش وادلناديل ربديداً خبيوط خاصة شبينة وصبيلة ،فقد ابلغتو اف
ادللوكية لن تنفعو اذا مل يكن معو صنعة ،وثبت لو ذلك عندما وقع يف مشكلة ومل ينقذه سوى تلك الصنعة .
يف مقابل صورة الوفاء للزوج وعدـ خيانتو يف عالنيتو وسره ،صلد اخليانة سلوكاً اجتماعياً واخالقياً مذموماً ،سواء اخليانة
للزوج او لالىل او لالصدقاء او لالمانة ،واي شكل اخر من اشكاؿ اخليانة فهي سلوؾ اجتماعي يستحق النقد
االجتماعي والنبذ ابشد صوره ،فنجد صور اخليانة يف حكاايت عديدة ،ومنهم ابنة ادللك اليت تزوجت واصلبت اربعة اطفاؿ
من عبد من عبيد القصر دوف علم والدىا يف حكاية "السمكة الضاحكة " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )225وقد
اخفتو يف احد سراديب القصر ،وعندما شاىدت السمكة زبدرت منها ،فاخذت السمكة يف الضحك عليها واالستهزاء
هبا الهنا زبجل من السمكة وتدعي احلياء وىي زبوف والدىا يف نفسها وشرفها ،ىذه الصور صلدىا يف حكاية " الزوجة
اخلائنة والصديق الويف "وحكاية "اـ القويقب واحلجوؿ " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )211حيث اف الزوجة زبوف
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زوجها ويكشفها كسار اخلشب ،الذي أييت ليقص شجرة كانت تقف عليها كما تدعي الزوجة طيورا ذكور ،وىي زبجل
منها ،فتطلب من زوجها اف غللب كسار اخلشب ويقطعها ،فاذا بو يشاىد العجب منها فهي كما يقوؿ كسار اخلشب
"وبعد شويو ينطق الباب ،منو؟اان شطاح ،ودخل شطاح ،وبعد شوية ينطق الباب مرتلخ ،منو؟اان بطاح ،وفات بطاح،
واندؽ الباب وفات كابوس النوـ ،ثث غجيل وعربدة وغنا اىل ماقبل الظهغ ،بعدين طلعوا والكساغ بعيوف يدحق ....
حلف الكساغ وقاؿ :ايخاتوف وحق شطاح ونطاح وكابوس النوـ اان ماخذ زييد ،فقالت اخلاتوف :اطعينو ايغجاؿ اطعينو،
ىذا ؽلُت يكسغ الظهغ  ...وقف الكساغ بغا يصطندغ صاحب البيت وحكالوا صحبة مغتو ،واثين يوـ اأتكد الغجاؿ ىو
قاـ طلقا وىج على غيغ بلد" .وصلد صورة من صور اخليانة واضحة والغدر جلي ،يف حكاية "الشواؾ" (العبيدي ا،.
 ،2111صفحة )281من قبل بٍت ادـ الذي انقذه الشواؾ من البئر ،يف مقابل الوفاء واالخالص للحيواانت اليت قاـ
ابنقاذىا "الثعلب ،االسد والثعباف" ..." ،فد يوـ جا الشواؾ مي بيغ مقطوع ،ماكو نفاخ انغ ،مد غاسو مسع حس
يقلو:ايبٍت طلعٍت من البيغ واغنيك وادلغٍت هللا ! اتعجب الشواؾ وقاؿ :منو ىذا القيصيح ؟فغد علينو "احلصيٍت" وقلو :اان
احلصيٍت ،فحن قلب الشواؾ ودندؿ احلبل ابطن البيغ فتلكبش احلصيٍت وطلع ،وقطف من جلدو شعغايتُت وقلو :ايبٍت
ادـ من تنضاؽ افغك ىذويل الشعغاايت وبلمح البصر تغشعٍت بُت ايديك ،ولكن اغيد اوصيك وصيي قبل ما اغوح ،اكو
بٍت ادـ مثلك ابطن البيغ واذا طلب منك تطلعو التقبل ،كوي اذا طلعتو من البيغ تتندـ  "...وكذلك اوصاه كل من
االسد والثعباف اال انو حن قلبو ورؽ لضعف حاؿ االنساف الذي يف البئر واخرجو ،وتستمر احلكاية يف تبياف كيف دارت
االايـ ابلشواؾ واصبح من االثرايء ،واخذ االنساف الذي خرج من البئر يبحث عنو اىل اف دلّو عليو الناس ،فراه يعيش يف
عيش رغيد وقصر منيف ،فتعجب من حالو واراد اف يعرؼ من اين حصل الشواؾ على كل ىذا ،فاخربه عن غَت قصد
الشواؾ ،كيف انو اخذ قافلة ادللك ،دبساعدة االسد ،فػ"اش عمل البٍت ادـ! حط زيقو حبلقو ومسك طريقو وغاح على
بيت ادللك ،وقاؿ للحراس اغيد تقولوف للملك انّو اكو وػلد يعغف ايصيب امواؿ الربخانة (القافلة)اللي ضاعت ابلطريق
"وىكذا دؿ على الشواؾ وامر ادللك ابحضاره ،وحكم عليو ابلشنق و" دحق الشواؾ غشع البٍت ادـ ويقف جبنب ادللك
ويقوؿ :الزـ نودي جلدؾ للدابغ اشوف ذبسر على امواؿ ادللك ،اوؼ اشوف دشتفي بيك ،فقاؿ الشواؾ  :استيهل،
نصحوين وما امسعتو كالـ ،وؿ داده اش عملتو معاؾ من ادلامليح حىت تنكت بيي؟"..مث يف هناية احلكاية صلد كيف ساعد
الثعباف الشواؾ وانقذه من الشنق ،وانؿ اخلائن جزاء عملو ،صلد يف حكاية الشواؾ ابرز الدالالت وادلضامُت االجتماعية
على اف بعض االشخاص اقل وفاءً حىت من بعض احليواانت "اجلكم هللا " وغلازي من يصنع لو معروفاً ابلسوء والغدر
واخليانة أاذ وجد يف ذلك ما ػلقق مصلحتو ومنفعتو الشخصية وىذا صلده يف شخصية الوزير ،كما صلد صورة اخرى ؽلثلها
الشواؾ  .وىي صورة االنساف الذي يصر على عمل اخلَت على الرغم من كل مايواجهو من صعوابت من اجل ربقيق ذلك،
فنجد صورتُت متناقضيتُت ػلملها االنساف فنجده خَتاً يسعى اىل اخلَت وصلده شريراً وااننياً الػلب اال نفسو ،وعلا ماػلملو
االنساف من خصائص ومسات وصفات نفسية واجتماعية توجد فيو منذ الوالدة اذا كانت فطرية ،ونراىا يف شخصيتو
وسلوكو االجتماعي اذا كانت مكتسبة.
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اثنياً:العالقات االجتماعية يف احلكاايت الشعبية

صلد يف كل رلتمع شبكة من العالقات االجتماعية اليت تربط افراده بعضهم ببعض يف اطر اجتماعية ،تضم تفاعالهتم
االجتماعية يف حياهتم اليومية ،وطبيعة ىذه العالقات يتحكم فيها الكثَت من االلتزامات وادلصاحل ادلشًتكة او اخلاصة،
واحلقوؽ والواجبات ،اليت ينضمها اجملتمع على وفق أساليب ضبط معينة ومتفق عليها اجتماعيا ،تبدو يف حكاايتنا الشعبية
صورة واضحة لطبيعة تلك العالقات اليت سبتاز ابلسلبية يف احياف واحياف اخرى تكوف عالقات اغلابية بناءة تصب يف
صاحل اجملتمع واستقراره ،ففي حكاية "البنُت السبعة والبنات السبع" صلد فيها كيف اف اجملتمع يفضل االبناء الذكور على
االانث ؼ "ابو البنُت " كاف دائم التباىي هبم وانو لديو الكثَت من االوالد ،وكاف االخرين يهابونو لكثرة ابنائو من الذكور،
يف حُت كاف "ابو البنات " دائم احلَتة والقلق عليهن وكاف ادلعيل الوحيد ذلن ،وكاف يرى انو اضعف واقل من اخيو قوة
وسندا يف احلياة ،بينما اثبتت احلكاية اف احدى بناتو وىي الصغَتة منهن ،كيف اهنا من ادلمكن اف تكوف سنداً البيها
بشجاعتها وجرأهتا ومقدرهتا على العمل والتجارة ،حىت اصبحت من اكرب التجار ،وػللف بصدقها وامانتها يف التعامل
ومدى ذكائها وخربهتا يف احلياة ،فًتسم لنا ىذه احلكاية طبيعة العالقة االجتماعية بُت كل من االب وبناتو وابنائو من
جهة ،وبُت االقارب مع بعضهم البعض من جهة اخرى ،وبُت البنات واالبناء من جهة وعالقتهم ابالخرين من جهة
اخرى.
وصلد صور حسن ادلعاشرة ،وطيب العالقات االجتماعية واغلابيتها بوضوح يف اثناء حكاية " اوؼ ايريب اوؼ "
(العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )317وطبيعة عالقة االب التاجر بزوجتو وبناتو الثالث ومدى حبو ذلن وتعلقو هبن ،فنراه
عندما ينوي السفر للتجارة اىل اذلند يقمن بتوصيتو على جلب كل مايرغنب يف احلصوؿ عليو من مالبس وحلي اندرة
وصبيلة ،وىو يف ادلقابل يقوـ بتلبية تلك الطلبات بكل فرح وسرور ،ونرى مدى حسرتو وندمو على مافعلو من نسياف
ماطلبتو منو ابنتو الصغَتة "عشو"من اساور وصوغة"  ....ودلا رجع ابدلركب تذكر وصية بنتو الصغيغي واشوف نسي
يشتغيال شي ومانسي غليب طلبات خواات و ّاما ،انقهغ واضلمس ومن قهغو على ماعمل اخذ ػلكي مع نفسو ويلوما على
غلطتو وابي وج غاح يقيبل بنتو دلا يصل واش غاح إيقال؟ ومن حصغتو وضوجتو قاؿ(اوؼ ايريب اوؼ) بقلب زلغوؽ من
القهغ  ...وماكمل حكينو اال انرج بيهم ادلركب ووقف قدامم الديو، ،صاح ابلتاجر ليش زعجتٍت وقعدتٍت من
نومي؟...قلو اان الديو ..ورؾ ماتعغف امسي اوؼ "...اىل اخر احلكاية .ويف حكاية "بنت السلطاف" كيف اف عالقة االخ
ابخوتو تتميز ابلوفاء والطيبة واحلرص على سالمة اخوتو مع انو االصغر سناً من بينهم ،اال انو استطاع انقاذىم حبكمتو
وذكائو ،حيث استطاع دبساعدة ادلرأة العجوز اف ينتقم الخوتو وابنها من بنت السلطاف وظلمها .
صلد يف حكاية "بلبل ىزار" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )211وحكاية "ابن ادللك والبنات الثالث " و"دمحم االقع "
(العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )215و"اوؼ ايريب اوؼ" اف طبيعة العالقة االجتماعية بُت بعض االخوات واالخوة يف
حكاية "ادللك واحلشيش السحري " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )91وحكاية "االشباح الثالثة " (العبيدي ا،.
 ،2111صفحة )197سلبية اىل درجة كبَتة ،ؽللئها احلقد والغَتة من االخت الصغَتة يف احلكاية االوىل ،مع اف اختهم
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ىي االصغر اال اهنا تزوجت قبل اختيها الكبَتتُت " كاف اكو ثث بنات ،غاحو ديغسلوف علشط ،غشعم وػلد ،عجبتو
الزغيغي ،دغب خطبا وتزوجو ،االختُت طقو وانبعجو من غيغتم ،فاحسن شي يدغبوف زوجا على دغب الصد ماغد
ويقتلونو ،"..وصلد زلاولتهن يف التخلص من زوج اختهن والرغبة يف قتلو ،عن طريق ارسالو اىل اماكن خطرة ويصعب
العودة منها ،لكنو ينجو يف كل مرة ويقوـ بقتل ادللك اخلائن واالختُت معا .ويف احلكاية الثانية صلد اف االخوة من غَتهتم
وخوفهم من كوف اخوىم الصغَت دمحم سيكوف صاحب شأف عند ابيهم ادللك عندما يعود اليو ابحلشيش السحري ،نرى اف
الشيطاف يلعب بعقوذلم ويوسوس ذلم اللقاء اخيهم يف البئر وتركو يالقي مصَته احملتوـ. .." ،ىذا اخوان دمحم اذا وصل
احلشيش البوان ادللك غاح يصيغ احسن مننا وػلبو ابوان ويعطينو العرش قبلنا ،فاحسن شي نقطع احلبل بينو ونًتكو ابلبيغ
"...مث تشاء االقدار اف ينجو دمحم من البئر ،واخرب ادللك دبا فعلو اخوتو بو ،فندموا على فعلتهم واصبح دمحم ولياً لعهد
والده.
وصلد طبيعة العالقة بُت احلاكم واحملكوـ وبُت السلطاف والرعية وبُت ادللك واحلاشية والوزراء والقضاة ،مبثوثة يف
حكاايتنا الشعبية وبكثرة ،فهي تنتقد وتسخر من احلكاـ الظادلُت كما يف حكاية "ادللك قره قوش والصياد" (العبيدي ا،.
 ،2111صفحة  )241وصلد اغلب احلكاايت تتحدث عن السلطاف والسلطة وابنة السلطاف ودالذلا ،او السلطاف
ووزراءه ،او عن حياهتم ادلرفهة وقصورىم العالية ،واليت اليتهاونوف يف ايذاء من يطمع يف سلطتهم وملكهم اايً من كاف وابي
طريقة كانت ،كما يف حكاية "الشواؾ واالبطاؿ السبعة " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )137اذ بدأ الوزير من شدة
غَتتو وحقده على امساعيل الشواؾ ،ػليك لو الدسائس ويوحي للملك ابف يطلب منو القياـ ابعماؿ تعجيزية مثل جلب
"الطيغ احللو ونثيتو وقفصو الذىب وحصاف اذلوا "..اال انو يستطيع النجاة من كل تلك ادلكائد ويصبح من ادلقربُت من
ادللك ويناؿ الوزير جزاءه وعقابو على سوء عملو .

اثلثاً :القيم االقتصادية يف احلكاية الشعبية

صلده يف اثناء حكاايت عديدة منها حكاية "مبارؾ واالمبارؾ العيش" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )193طبيعة
الظروؼ البيئية اليت كانت سبر هبا مدينة ادلوصل من قحط وزلل يف اايـ اضلباس ادلطر ،فكانت ادلدينة تتموف لفصل الشتاء
من فصل الصيف ابالغذية واحتياجات االسرة االخرى ،ويف احلكاية ذاهتا صلد مدى حب ووفاء ادلرأة الىلها ،فنجدىا
على الرغم من مرور السنوات الطواؿ من زواجها من الشيخ واصلاهبا الطفاؿ منو ،نراىا ربن السرهتا واليت ماتت جوعا
فنراىا تنهي حياهتا حلنينها اليهم واحساسها ابلقهر واحلزف الشديد عليهم ،وزوجها ايضا ينهي حياتو من شدة ادلو على
فراقها "اي زلفوظ السالمي مرت علينا سبع سنُت زلل ،انكل ذىب! وماتو اخويت وخوايت وامي من اجلوع ،ومابقي غيغ
اال اان وابويي وضرس شكر فعطاين الضرس وقاؿ هللا معاكي وحط غاسو ومات ،وهتت اان  ....تعاؿ بقى دغشعك ىاي
االودة ،طلعت درج ونزلت سيف وقالت ىذا سيف ابويي وبسرعة خاطفة قطعت نفسا ابلسيف ،وماطاؽ الشيخ يتحمل
ىذا ادلوقف مسك السيف وضغب نفسو وماتو اثنينم وػلد جبنب الالخ "وصلد ظاىرة االدخار واضحة يف حكاية "الغادو
كلو...عافو كلو"(العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )214وصلد فيها سخرية من الطمع واجلشع والذين يطمعوف يف مابيد
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االخر "كاف اكو فغد حايك عندو بغنيي ،كلما يزيد عندو كم فلس ؼلليها ابلبغنيي ،وفغد يوـ قلب حغامي علحايك،
وعغف مكاف البغنيي.....ماخالان دظلالىا !ماخالان دظلالىا ،وقاؿ احلغامي مع نفسو وهللا درجع البغنيي خلي ؽلليها
وبعدين ابوقا  ...قاـ احلايك يغٍت الغادو كلو  ...عافو كلو"  .كما صلد صورة اكثر استهزاءً من البخل والبخالء ،وذلك
يف حكاية "التسابق بُت البخالء" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )115إذ " ...كاف اكو غجاؿ خبيل امسو عمراف تعغفو
اجلرية مالو مقد مايقرت على نفسو ،وكانوا يضغبوف بينو ادلثل بيدو ادلمسوكي ،انتشر امسو ابلبالد وعلى كل لسُت عغفونو
البعيد والقغيب .....ىذا عمراف غاد يطلع االوؿ عالبخالء واسبٌت مايسبقو احد هبذي البطولة ،صاغ يزيد ابلتقتيغ على
نفسو ،لكن احواؿ الدنيي ماخلتو يستخلي إحبدو هبايي السمعة الكويسي الف طلع جبرية من اجلرايت وػلد عريضي غلبو
ببخلو "...مث تسرد احلكاية بطريقة ساخرة كيف استطاع ىذ البخيل الثاين من اف يغلب االوؿ ببخلو ،صلد يف ىذه
احلكاية ذماً واضحاَ واستهزاء ابلبخل مسة من مسات الرجل واليت يستحق عليها نقد اجملتمع لغرض تقوؽلو من جهة
والتحذير من ىذه الصفة ادلذمومة .كذلك صلد صورة عن البخل يف حكاية "خروؼ البخيل" (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )157الذي من خبل صاحبو مل يستطع اف ايكلو بعد حدوث مفارقات عجيبة يف احلكاية بُت الرجل البخيل
وزوجتو .
للعمل يف احلكاية الشعبية مكانة عظيمة وزلًتمة ،فالشخص الذي لديو مهنة وحرفة معينة ىو افضل من الشخص
الذي اليعمل ويكوف عالة على غَته ،فنرى تعدد ادلهن واحلرؼ يف احلكاايت الشعبية ،فنرى "الشواؾ ،اخلباز ،واحلطاب،
والتاجر ،والقوندرجي ،واحلميمجي "...وغَتىا الكثَت من ادلهن اليت تعد مصدراً للرزؽ ،وتعطي صاحبها مكانة افضل شلا
لو كاف عالة على اجملتمع.

رابعاً:املرأة يف احلكاايت الشعبية

للمرأة نصيب كبَت يف احلكاايت ادلوصلية يف عفتها وذكائها ويف جهلها وغبائها ويف مكرىا وخداعها ويف رذيلتها
وخيانتها ويف صبوىا وتصابيها ،ولكل حكاية معٌت واذباه غلسد طبيعة ادلرأة ،فبعضها صلده ساخراً منها ويظهرىا ابدلخلوؽ
الذي اليستحق العيش وىذا يذكران ابجلاىلية ووأد البنات ،وبعض احلكاايت تستدعي الزوج واالب واالخ ضد زوجتو
وابنتو ووالدتو ،ففي حكاية "فن النسواف رقصٍت" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  ) 172،216صلد ماتتمتع بو ادلرأة من
دىاء ونباىة وحيل ومكر ففيها صورتُت للمرأة احداعلا اليت تتامر على االخرين وتسلبهم حقوقهم زورا وهبتاان "ادلغا احليايل
ادلكارة معغويف ابلبلد واللي كانت تراقبو من شباؾ فوؽ غاسو للفالح " وصلدىا تتهمو بكل صالفة ووقاحة "ويصب غيح
اييب خبت اي ظامل ؟وتسيبٍت بال وايل واان حغمي ضعيفي ؟اي اي ظامل " ...وانو سرؽ نقودىا" ايحضرة القاضي ! وقفوا
كوي ابؽ كيس فلوسي االضبغ وبينو ىلقد ريرة وىلقد ابرة وىلقد قرش  "....والصورة االخرى للمرأة اليت سبتاز ايضا
ابلذكاء والدىاء اال اهنا تقدـ مساعدهتا ،وتُظهر خَتيتها ومعونتها دلن ىو يف حاجة اليها ،فهي استطاعت اف تعيد للفالح
يف احلكاية مرتُت نقوده من يد سارقيها ،مرة من ادلرأة ادلكارة ،واخرى من صاحب اخلاف اخلائن لالمانة  .كما صلد ادلرأة
اليت تتمتع بذكاء ومهارة وحسن التدبَت يف حكاية "ماذا يقوؿ مساور ادلاء " إذ اهنا استطاعت اف تفهم ماذا كاف يريد الوزير
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من والدىا ،وماذا يقوؿ مساور ادلاء فيعود الوزير اىل ادللك الذي امره ابف اييت ابالجابة عن سؤالو "ماذا يقوؿ مساور ادلاء
؟".فنجدىا تقوؿ لو "اان ابلوادي جريت ،نبت العشب مٍت ،واان ابلنار انكويت" فيتعجب ادللك من ذكاء فيأمر الوزير ابف
ؼلطبها لو لكي يتزوجها .
وحيلة ومكرىا ادلرأة صلدىا واضحة ادلعامل يف حكاايت موصلية كثَتة ومنها"العجوز والشيطاف " (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )141إذ اهنا تغلب الشيطاف دبكرىا وكيدىا واختالقها لفنت اكثر منو ،وحكاية (اـ خغم االبغا ) (العبيدي ا،.
 ،2111صفحة  )218إذ يتضح للزوج اهنا ماكرة ،فهي شرىة اكولة على العكس شلا تدعي بو واهنا اتكل خبرـ االبرة اي
ثقبها " ،كاف ىناؾ رجل يتفاخر ابف زوجتو بطنها صغَت ،ادلسكينة الاتكل اال خبرـ االبرة ،ويف احد االايـ قاؿ احد
اجلالسُت لصديقو:ايفالف ىل انت تصدؽ من كل عقلك اف امرأتك الأتكل ؟ ...وهنضت اىل ادلقالة وقلت ذلا سبع
بيضات واكلتم ،وقالت:ماىذا اان مل اشبع! العمل يل فطَتة ،واكلت الفطَتة ،فقالت مل اشبع ايضاً ،ماذا اكل فالذبح ىذا
الديك ،وذحبت الديك واكلتو والكسار مشمئز من عملها ...وعاد الزوج اىل بيتو ودؽ الباب ،وخرجت الزوجة مبهوتة
:ماىذا دلاذا عدت بسرعة؟فقاؿ الرجل:وهللا اي امرأة جاءتٍت مطر مثل بيض القليتيو ،لوال اسنده بفطَت العملتيو كاف صرت
مثل ديك الذحبتيو ،ايهلل ملعونة بنت ادللعوف ،اتكلُت خبرـ االبرة !ىا! ابلطالؽ ماتظلُت"،
وصلد صورة واضحة عن حسن تدبَت ادلرأة وصيانتها لبيتها وزوجها ومالو يف حكاية "رضبة هللا " (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )82إذ اهنا بربىا وحسن اخالقها استطاعت اقناع "دمحم" ابنو يعمل وػلصل على رزقو بتعب جبينو ،وحبسن
وطيب نيتو وصدقو مع االخرين ،اما ىي بدورىا تقوـ دبا عليها من تدبَت منزيل وتعينو وتوجهو ضلو الصالح والفضيلة،
وىي مؤمنة ابهلل وقدرتو على اف غلمعها اببيها .
اما يف حكاية "غمضاف" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة )314و"حكاية "ادلرأة الغبية" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة
 )312وحكاية "ادلطلقات السبعة " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة " )11ادلرأة والنعجة " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة
 )39و"اـ الشقيقاية " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  )53اليت يرويها اضبد الصويف يف كتابو (حكاايت ادلوصل الشعبية
)صلد االستهزاء والسخرية االجتماعية من غباء ادلرأة وقلة فطنتها وضعف خربهتا يف بعض االحياف (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )2فهي يف احلكاية االوىل"كاف اكو فغد وحدي غشيمي ماتعغف الطرفة من الغرفة ،فغد يوـ قالّ زوجا:غاح
ابعث الغز والدىن وحاجات اللخ دنتحضغ لغمضاف  ......قاـ بعث الغراض واخذمت ادلغا وحطتم ابالودة  ...بعد كم
يوـ جا الفقيغ غمضاف يكدي على ابب احلوش ،طلعت علينو وىي فغحاين ...اخذتو من ايدو وعيونتو حىت يشيل
الغراض اللي بعثم زوجا اللوا اخذ غمضاف الغراض وىو فغحاف وغاح ومارجع " ىنا صلد مدى قلة الفطنة والذكاء ،وقد
تكوف ادلرأة راغبة يف ارضاء زوجها وطاعتو وكسب مودتو بكل الطرؽ والوسائل ،اال اهنا يف سبيلها لتحقيق ذلك ترتكب
اخطاءاً فادحة الؽلكن معاجلتها اال ابلطالؽ وترؾ الزوجة ،وشلاصلده يف حكاية ادلطلقات السبعة واليت تتحدث كل واحدة
منهن عن سبب طالقها من زوجها ويف السبع صلد ىناؾ غضب واضح وعدـ التسامح من قبل االزواج ،فيما يقابلو حسن
نية وسوء تصرؼ وتدبَت من قبل الزوجات ،وابلتايل ادى االمر اىل طالقهن السبعة.
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وصلد يف ابب التنشئة االجتماعية اليت يتحمل عنائها االـ بشكل خاص يف فًتة الطفولة ،اف لالـ دور كبَتاً يف ترسيخ
القيم االجتماعية واالخالقية الفاضلة واليت تعمل على تربية اطفاذلا عليها ،فالطفل ينشأ على مارابه والداه عليو من
االخالؽ واالداب ،فاذا كانت قيما اغلابية كاف االبناء ابرين منتجُت نوانجحُت يف حياهتم وخادمُت جملتمعاهتم وتطورىا
كما يف حكاية "الصيب الشاطر" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  ،)153اما اذا كانت سلبية وعلى العكس تنمي فيهم
السلوؾ االجرامي واالضلراؼ السلوكي واالخالقي كما صلده يف حكاية "اؿ يبوؽ ابغة ايبوؽ صبل " (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  )65فللًتبية والتنشئة االجتماعية السليمة والصحيحة دور كبَت يف تكوين شخصية الفرد وخاصة الطفل فما
ينشأعليو الطفل يكوف سلوؾ اجتماعي يعتاد عليو فنجد اف الطفل الصغَت ابتدأ عادة السرقة منذ نعومة اظفاره وبتشجيع
من امو فهو سرؽ " االبغة"او االبرة بعد اف وجدىا على االرض اال اف االـ استقلتها وبدأت تستهزء بو وتقوؿ لو"انكفيت
عبايل جبت يل دستة ابغ " اي رزمة من االبر ،وىكذا بدأ الطفل يعتاد السرقة ويراىا امرا يدؿ على الرجولة والشطارة يف
العمل شلا القتو من استحساف من امو ،واليت كانت هناية ابنها ىو الصلب نتيجة خلطأىا يف تربيتو وتشجيعو على السرقة،
الذي عاقبها بػ"ابليوـ اللي ديصلبونو جت امو ربغب وتبكي  ....طلب من السجاف ؽلهلوا دقيقة حىت يسلم على امو
ويبوسا ،وطلب منا انو يبوسا من السينا ،من مدت السينا عضو عضة بكل قوتو وماسيبو اال قطع وصلي منو وتفال النو
ىي كانت السبب بتعليمو بلسينا عالبوؽ ووصلتو دلصَتو االسود ىذا" (العبيدي ا)2111 ،.
واالـ يف احلكاايت الشعبية ادلوصلية ،غالباً ىي احلانية اليت تبحث عن سعادة ابنائها ،وىي يف عدد غَت قليل منها
تريد اف ذبد عمل البنها العاطل عن العمل لتعوده على العمل وكسب لقمة العيش بشرؼ وكرامة ،تزج بو للعمل ربت
ايدي ذوي اخلربة من احلدادين والنجارين واصحاب ادلهن االخرى ،ليتعلم ويستفاد من خرباهتم ،وابلتايل يتقن عمل يدر
عليو االمواؿ ،كما يف حكاية "دمحم الكسالف" (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  ،)112وىي تتباىى بتلك اخلربة اليت
يكتسبها ،وادلهن اليت تعلمها كما يف حكاية "مهنة الزوج " (العبيدي ا ،2111 ،.صفحة  ...")299وسالتم اـ البنت،
اشنو شغل الولد هللا ػلفظو اللي يغيد ينيسبنا ؟ فغدت امو وىي تبتسم وتتباىى اببنا الىل البنت -:عيٍت بيدو سبع
صنايع ،يندؼ قطن يندؼ صوؼ ،وؽلسك حييّي ويدؽ إدفوؼ ،ومؤذف عالبناغة ومن صاية هللا قبعجي "كما تدفعو
للتعلم يف الكتاتيب حلفظ القراف وتعلم القراءة والكتابة وىذا صلده يف حكاية "ابو دجاجتُت و وزة " (العبيدي ا،2111 ،.
صفحة  ،)247وغَتىا من احلكاايت االخرى اليت تزخر هبا مدينة ادلوصل وتراثها الثقايف والشعيب .يف حُت صلد زوجة
االب يف حكاية "الطيغ االخضغ"سبثل القساوة اببشع صورىا إذ بدأت تغار من دمحم واختو بعد اف تزوجها االب بسبب
وفاة زوجتو االوىل ،اىل درجة اهنا تقوـ بقتل دمحم وال احد يعرؼ ابجلرؽلة سوى اختو اليت التستطيع اف زبرب والدىا من شدة
خوفها من زوجة ابيها ،اىل اف يسخر هللا الطيغ االخضغ لكي يكشف جرؽلة زوجة االب على لساف اخت دمحم ومن مث
تناؿ جزاءىا العادؿ .
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الفصل الثالث خامتة البحث والنتائج والتوصيات
خامتة البحث

اف البحث يف احلكاايت الشعبية الي رلتمع من اجملتمعات ،ىو ميداف ثر ػلمل يف جوانبو ثثقافة واتريخ ذلك
اجملتمع ،كذلك ػلمل حياتو اليومية بتفاصيلها البل ادؽ تفاصيلها ،شلا صلده واضحاً جلياً يف حكاايتنا الشعبية واليت ربمل
يف ثناايىا حياة اجملتمع ادلوصلي سواء االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ،تقاليد وعادات اجتماعية ،قيم ومثل
تعمل دور الضبط االجتماعي وادلوجو السلوكي الفراد اجملتمع ،إذ اهنا تنطوي على وسائل واساليب خاصة تعمل من
االفعاؿ والسلوكيات االجتماعية االغلابية والسليمة والصحيحة شيئاً مرغوابً بو يف ادلدح والتشجيع وضرب االمثاؿ اليت
تدعو ذلا ،كما ذبعل من السيء منها شيئاً تنفر منو النفس االنسانية السليمة يف التهكم والسخرية والذـ والنقد
االجتماعي.

نتائج البحث

لقد وصل البحث اىل نتائج عديدة منها :
-1تضمنت احلكاايت الشعبية رلموعة كبَتة من القيم االجتماعية االغلابية واليت تصب يف اطار تدعيم االسرة ،الهنا اللبنة
االوىل لتشكيل اجملتمع ،يف االختيار الصحيح للزواج من الشريكُت .
-2ينتج عن البناء الصحيح والسليم لالسرة ابناء واعُت ومنشئُت تنشئة اجتماعية تسمح ذلم ابف يكونوا انجحُت يف
حياهتم واعضاء منتجُت جملتمعهم ،فللمرأة مكانتها سواء اكانت اماً او زوجةًاو اختاً او بنتاً .
-3تبُت احلكاايت الشعبية صوراً لطبيعة العالقات االجتماعية ابنواعها ،والعالقات القرابية ،جبوانبها كلها يف مواقف
شخصيات احلكاية ،فنجد العالقات االغلابية والسلبية .
-4تعد احلكاايت الشعبية ادلوصلية احدى اىم وسائل توجيو السلوؾ االجتماعي ،شأهنا شأف االمثاؿ واحلكم وادلواعظ،
كما صلد فيها صورة لتناقضات الواقع االجتماعي ادلعاش ،ولالدوار وادلراكز االجتماعيةكلها.فنجد فيها الغٍت والفقَت
الكرمي والبخيل ،الشجاع واجلباف ،الطيب واخلبيث وغَتىا من الصور االخرى.
-5تضم فضالً عن القيم االجتماعية قيماً اخالقية كالصدؽ واالمانة واحًتاـ االخرين والتواضع والعدؿ وادلساواة وغَتىا
الكثَت.

التوصيات

-1القياـ ابجراء دراسات اجتماعية واسعة النطاؽ تشمل اشكاؿ الًتاث الشعيب كلو ،من قبل اجلهات ادلختصة ابحملافظة
على الًتاث الشعيب كوزارة الثقافة واالعالـ ،أتصيالً ذلذا الًتاث ،وتعريفاً للجيل اجلديد بتارؼلهم وثقافتهم .
-2يف ظل التطور التقٍت احلاصل والعودلة اليت طرقت مفاصل احلياة كلها ،ويف ظل االلعاب االلكًتوينة وزايدة وسائل
التواصل االجتماعي ،كاف غلب على القائمُت بعملية الًتبية االحتفاظ حبكاايت ادلوصل الشعبية وماربتويو من قيم واصالة
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وعراقة ابلقياـ ابعماؿ مسرحية داخل ادلدارس او يف مسارح خاصة تعيد اىل االذىاف تلك احلكاايت بصورة اعماؿ
مسرحية وسبثيلية لكي تتالئم مع روح العصر ،او يف بثها بوسائط الشبكة العنكبوتية بوصفها ترااثً شعبياً وثقافة رلتمع.
-3تعد جائحة كوروان واحلجر الصحي ادلنزيل فرصة لالابء واالمهات على احياء ىذا الًتاث ابلقياـ برواية تلك احلكاايت
للجيل اجلديد وماتعنيو وربتويو من قيم غلب اف تعزز يف ذاتو واخالقو .

قائمة املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5

ابراىيم العبيدي 26( .سبتمرب .)2118 ،مفهوـ القيم االجتماعية  .مت االسًتداد من .WWW.MAWDOO3.COM
ازىر العبيدي .)2111( .احلكاايت الشعبية ادلوصلية (اجمللد اجلزء االوؿ) .ادلوصل :مطابع ابن االثَت -جامعة ادلوصل.
بوابة علم االجتماع 14( .مايو . WWW.b-sociology.com .)2119 ،مت االسًتداد من بوابة علم االجتماع ،منهج
ربليل ادلضموف .
( .)2117موسوعة علم االجتماع .أتليف جوردوف مارشاؿ ،ترصبة دمحم اجلوىري ،موسوعة علم االجتماع (صفحة  .)337اجمللس
االعلى للثقافة /ادلشروع القومي للًتصبة.
د.وشناف حكيمة .)2119( .قراءة سوسيولوجية للقيم االجتماعية يف مضامُت احلكاايت الشعبية .رللة دراسات يف علوـ االنساف

واجملتمع ،رللد  ،2الصفحات .313-311
 .6سعدهللا ونوس .)2115 ،4 19( .ادلصباح الثقايف( .رللة ادلسافر االدبية ،احملرر) مت االسًتداد من
. www.adaabdoroob.com
 .7سليمة عيفاوي .)2111( .الداللة االجتماعية يف احلكاية الشعبية دبنطقة القصور .اجلزائر :جامعة ادلسيلة ،كلية االداب والعلوـ
االجتماعية.
 .8صليحة سنوسي .)2113( .الواقع االجتماعي واالخالقي للحكي الشعيب .تلمساف ،اجلزائر :رللة انسانيات اجلزائرية يف االنثروبولوجيا
والعلوـ االجتماعية.
 .9عبداحلميد ابراىيم قاسم 2( .نوفمرب .)2115 ،احلكاية الشعبية اعليتها ،عناصرىا ووظائفها .رللة احلوار.
 .11عبَت طاىر دمحم اضبد .)2119( .القيم يف احلكاية الشعبية قصة امَت ضبزة قراف ظلوذجا مع الًتصبة .مصر :جامعة سوىاج ،كلية
االداب.
 .11معجم ادلعاين اجلامع ،معجم عريب-عريب( .بال اتريخ) .اتريخ االسًتداد  ،2121 ،12 23من . www.almaany.com
 .12ونوس ،سعدهللا .)2115 ،4 19( .تعريف احلكاية .رللة ادلسافر االدبية.
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اتريخ استالم البحث2028/8/81 :
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امللخص:

يسلط ىذا البحث الضوء يف ثقافة االستهالؾ يف اجملتمع العراقي بشكل عاـ كرلتمع مدينة ادلوصل بشكل
خاص مبفهوـ كاليات العودلة ،كلقد اثرت ثقافة االستهالؾ ابلتحوالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية على
افراد رلتمعنا ،اذ تغَتت صورة االستهالؾ كطبيعتو تبعا لظركؼ كثَتة منها ،تقلبات السوؽ يف ارتفاع االسعار اك غياب
بعض السلع اك حلدكث ازمات مالية كاقتصادية كحتديثها تبعا دلدل احلرص على ادلظهرية كادلباىاة كسرعة تغيَت انواع السلع
يف كثَت من بيواتت اجملتمع العراقي ككذلك اجملتمع ادلوصلي.
كتعد الدعاية كاالعالف يف كثَت من االحياف سالحا خطَتا يسهم بشكل اك ابخر يف تزييف الوعي االستهالكي
شلا يؤدم اىل شراىة االستهالؾ يف زايدة السلع كتنوعها كالًتكيز على السلع الكمالية غالية الثمن ادلستوردة من اخلارج.
تزايد معدالت االستهالؾ حوؿ ما ؼلص الوجبات السريعة سواء عن طلبها ابدلنازؿ اك الًتدد على زلالهتا كتزداد
ىذه النسبة بشكل ملفت للنظر بُت الشباب من اجلنسُت كاالجتاه ضلو زايدة شراء السلع ادلعمرة كالسيما اجهزة ادلوابيل
كاالجهزة االخرل كيزداد االنفاؽ عليها بشكل غَت طبيعي.
الكلمات ادلفتاحية :االستهالؾ ،رلتمع ،ادلوصل ،العودلة ،السلع.
Abstract:
This research sheds light on the culture of consumption in Iraqi
society based on the concept and mechanisms of globalization. The culture
of consumption has been influencing the economic, social, cultural, and
political transformations in our society. The image and nature of
consumption has changed due to many circumstances, including market
fluctuations in prices or the absence of some goods or the financial and
economic crises. Added to that the extent of the appearance and flaunt of
goods and the rapid change and modernization of the goods in many Iraqi
houses within the Iraqi society.
Keywords:Consumption,Society, Mosul,Globalization,circumstances.

املقدمة

شهد اجملتمع العراقي عديدان من التغَتات كالتحوالت كمازاؿ يشهد ،كاليت تنعكس على حياة االفراد كاجملتمع
بشكل ملفت للنظر ،كمن شأهنا احداث تغيَتات مهمة تنعكس على حركة اجملتمع ادلادية كالفكرية كاالخالقية كحىت
الركحية ،ككذلك انعكست على ادلثل كالقيم كادلعايَت كطرائق احلياة كالعيش ادلختلفة.
كال ؽلكن عزؿ القيم السائدة على التغَتات االجتماعية كاالقتصادية اليت تعزز ىذه
القيم ،اذ توجد يف كل رلتمع قيم سلبية فضال عن قيم اغلابية كتعد العودلة احملرؾ الرئيسي كالقول الدافعة لتغيَت اظلاط
االستهالؾ كاشكالو يف العامل ارتع ،اذ بدأت تؤثر بشكل مباشر يف تلك التحوالت داخل اجملتمع الواحد شلا اطلق عليو
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كثَت من العلماء كالباحثُت يف ىذا اجملاؿ ابلثورة العلمية التكنولوجية الهنا االساس الذم ترتكز عليو العودلة متمثال ابزالة
احلدكد بُت اجملتمعات كتداخل افرادىا يف بناء مشًتؾ.
لقد ا نعكست التغيَتات اليت طرأت على اجملتمعات عامة يف ظل انتشار تكنولوجيا االتصاالت احلديثة بشكل
مذىل كمتسارع بعد ظهور العودلة يف التسعينات من القرف العشرين على ادلسار احلضارم للبشرية رتعاء كادت من مث اىل
تغيَتات ثقافية كاجتماعية كسياسية المست معظم شعوب العامل ،كظهرت يف اهبى صورىا يف التغَتات اليت حدثت يف بنية
االسرة ذاهتا كعالقاهتا االجتماعية.
ىذا من جانب كتزايد موجات التغَت االقتصادم كتغَت السياسية االقتصادية بشكل متسارع كظهور االجتاىات
اخلاصة يف نواحي عديدة من االستثمار مع كجود تطلعات كاندفاع غَت مشهود ضلو الرغبات االستهالكية لدل االفراد من
جهة اخرل تقابلو زلدكدية يف الدخوؿ كزايدة االنفاؽ على ادلسؤكليات االجتماعية كاالسرية ،من تعليم يف مدارس اىلية
كصحة كسكن من اجل رلاراة ركح العصر احلالية ككنتيجة لتلك التغيَتات اليت حصلت بسرعة فائقة غَت مدركسة شلا اثر
فيها على اجلانب االقتصادم كاالجتماعي بل كحىت الثقايف فاصبحت مًتاكمات عديدة اثرت بشكل مباشر يف اجلانب
االستهالكي ،الف الًتاكم الذم كاف من ادلمكن اف يشكل طاقة دافعة للتغيَت االجتماعي االغلايب اليت يكوف اجملتمع أبمس
احلاجة اليو بدال من ىدر امكاانتو على الصعيدين االقتصادم كالسياسي اصبح عكس ذلك الذم فقد استقالليتو على
كل االصعدة ادلًتابطة ارتباطا كثيقا مع بعضها البعض اذ يؤثر كيتأثر احدعلا ابالخر كذلذا اننا سنحاكؿ يف حبثنا ىذا
الكشف عن االنعكاسات االجتماعية ككيف ؽلكن اف تؤثر فيها ثقافة االستهالؾ .كقد جاءت دراستنا ىذه يف اربعة
مباحث اذ تضمن ادلبحث االكؿ من مشكلة البحث كاعليتو كاىدافو كتناكؿ ادلبحث الثاين مفهوـ ثقافة االستهالؾ يف
اجملتمع العراقي كمن مث تغَت االظلاط االستهالكية كاالجتاه ضلو سيادة الطابع االستهالكي ،كتضمن ادلبحث الثالث خصائص
ثقافة االستهالؾ كابعاده كزلددات ثق افة االستهالؾ كالعوامل اليت تؤدم اليها مث االاثر السلبية للثقافة االستهالكية كمن مث
اليت كصل اليها البحث كالتوصيات ادلقًتحة.

املبحث االول
االطار املنهجي للبحث
اوال  :مشكلة البحث :

تنبع مشكلة البحث تنبع من التغيَتات اليت حدثت يف بنية الثقافة االستهالكية كيرجع اىل ارتباطها بعملية
االنفتاح االقتصادم ،فقد تباعدت الفجوة بُت الدخل كاالسعار شلا يعد هتديدا لألكضاع ادلعيشية لألسرة يف اجملتمع
العراقي ،كبال شك اف شراىة االستهالؾ كحدتو احلق ابالسر عديدا من االظلاط االستهالكية اخلاصة ابالنفاؽ كاالستهالؾ
اليت ابتت تشكل هتديدا للكياف االسرم كدتاسكو ،بل بدأت تؤثر بشكل مباشر على العادات ادلتوارثة كالقيم كادلوركث
الثقايف كالتفاعالت احمللية اليت تؤثر بصورة اساسية على اجملتمع خصوصا الشباب كمن اجلنسُت كليهما بوصفهم متمردكف
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يف اغلب االحياف كػلاكلوف السعي كالتبعية ابلركب الغريب بكل ما ػلملو من طيات سلبية الف النسبة الكبَتة منهم تسعى
اىل التقليد كالتعرؼ على كل ما ىو جديد لفهم الذات كزلاكلة االستقالؿ ابلرأم كالتصرؼ كشلا يؤثر بشكل مباشر على
تنظيم اجملتمع كموركثو االخالقي كاالجتماعي .من ىنا أييت التساؤؿ حوؿ طبيعة االظلاط االستهالكية اليت تنتشر بُت االفراد
كخصوصا يف رلتمع مدينة ادلوصل.

اثنيا  :امهية البحث :

يتبُت من اعلية ادلوضوع ىو اف االستهالؾ كالعوامل االجتماعية كالثقافية يف رلتمعنا بدأت تؤثر يف شرائح اجملتمع
كلها بصورة سريعة ،فعلى الرغم من اف الظاىرة االستهالكية ليست جبديدة على رلتمعنا لكن معطيات ىذه الظاىرة
اخذت ابعادا جديدة تكمن حبداثتها خاصة يف الفًتة اليت نعيشها ،الف الثقافة االستهالكية حتتل اعلية خاصة كمتزايدة يف
عادلنا ادلعاصر ،كيشكل نسق الثقافة اكثر االنساؽ زلورية يف بناء كتنظيم اجملتمع كاكثرىا فاعلية يف تنمية كتطور اجملتمع من
حيث تطبيقها بشكل ال ؼلالف القيم السائدة يف اجملتمع اذ تكوف النتائج عكسية ،لذا يعتقد الباحث اف اعلية دراسة ىذا
ادلوضوع أتيت للتعرؼ على مسارات الثقافة االستهالكية بشكلها الصحيح .كجبانبيها النظرم كالتطبيقي الذم يبُت لنا دكر
ثقافة االستهالؾ كانعكاساتو االجتماعية على اجملتمع العراقي كمنو اجملتمع ادلوصلي

اثلثا  :اىداف البحث :
يهدؼ البحث اىل ما أييت :
.1
.2
.3
.4

التعرؼ على الثقافة االستهالكية
التعرؼ على تغَت االظلاط االستهالكية ضلو سيادة الطابع االستهالكي.
بياف خصائص ثقافة االستهالؾ كزلدداهتا.
البحث يف عوامل انتشار ثقافة االستهالؾ ادلعومل لدل افراد اجملتمع.

رابعا  :املفاىيم واملصطلحات :
االستهالك لغواي :

استهلك يف كذا – جهد نفسو فيو ،ادلاؿ كضلوه  :انفقو كاىلكو كيقاؿ استهلك ما عنده من طعاـ اك متاع
(معجم اللغة العربية ،د-ت ،ص.)1002

االستهالك اقتصاداي :

يعرفو آدـ مسيث ( )Adam smithأبنو اذلدؼ النهائي النواع االنتاج كلها ،اذ هتدؼ العمليات االقتصادية
كلها ،كاالنتاج كالتوزيع كالتبادؿ يف النهاية اىل االستهالؾ (غيث ،1998 ،ص.)90

االستهالك اجتماعيا  :يعرفو د .قيس النوري :

أبنو حصيلة عملية ألشباع احلاجات االنسانية بنوعيها البيولوجي اك االساسي كادلعنوم ادلقتبس ،كمعركؼ اف
حاجات االنساف البيولوجية كاحلاجة للغذاء كالكساء كادلاء كاذلواء اليت ركز عليها االنساف جانبا من جهوده الفكرية
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كاجلسمية لقركف عديدة ىي حاجات زلددة ابلقياس للحاجات ادلعنوية اك ادلقتبسة كىي تنبع من عوامل حضارية كاجتماعية
ال تتأصل يف جسد االنساف كما يف احلاجة للنظم العقيدية كالطقوسية كالقانونية كالًتفيهية (النورم ،1979 ،ص.)400

التعريف االجرائي :

بعد اف اعطيت صورة عن االستهالؾ أبنواعو الثالثة نستطيع اف نستنتج تعريفا اجرائيا ضلوه اف االستهالؾ عملية
استخداـ السلع كاخلدمات بشكل هنائي اك جزئي الشباع احلاجات البيولوجية كالرغبات االجتماعية بصورة مباشرة اك غَت
مباشرة ،كقد ختتلف طريقة اشباع احلاجات من رلتمع الخر للتطور الذم تشهده اجملتمعات.

تعريف الثقافة :

فيعرفها مارتُت يل  :أبهنا ترابط االنشطة االقتصادية مع ادلمارسات الثقافية ،تلك ادلمارسات اليت ؽلكن حتديدىا دتاما
بوساطة رأس ادلاؿ اك سيكولوجية االفراد ()Raye, 1996, p.116

الثقافة لغةً:

من الفعل ثُقف كىي مبعٌت اسرع يف اخذ الشيء كادركو كثوقف مبعٌت ادب كرعى كعلم ،أم انو ظفر بو( .معجم
اللغة العربية ،د-ت ،ص.)1002

منهج الدراسة :

اعتمد الباحث على ادلنهج التحليلي كىو ادلنهج الذم ال يكتفي بوصف الظاىرة بل يلجأ اىل شرحها كحتليلها
كمعرفة العلل كاالسباب ،كغالبا ما تتضمن ىذه ادلسوح متغَتين اك اكثر للتأكد من صحة فركض موضوعة مسبقا مث
اخلركج بنتائج تشكل اذلدؼ الرئيسي( .ابراش ،2008 ،ص.)154

املبحث الثاين
 -8مفهوم ثقافة االستهالك :

تعرؼ ثقافة االستهالؾ بوصفها مركبا ثقافيا يستخدـ اساليب متنوعة علمية يف انتاجها كتصميمها ،كحتمل رموزا
كافكارا اك قيما كفيلة بتسويغ النزعة االستهالكية كتدعيمها كالبحث عن السلع ادلتداكلة يف االسواؽ كيشَت كثَت من
الكتا ب كالباحثُت اىل اف ارتقاء االستهالؾ يشمل ادلعاين كالصور كالرموز ادلصاحبة لعملية االستهالؾ ادلساكية (احلجازم،
 ،2001ص.)22
لذا نستطيع تعريف االستهالؾ أبنو استعماؿ ادلنتجات من دكف انتاج الغاية منو كىو االستهالؾ كتعكس ىذه
العملية ثقافة الفرد اك اجملموعة اليت ينتمي ذلا كتتضمن الثقافة االستهالكية الشكل كالعالمات كاالشارات كالطقوس
كادلمارسات (حبيل ،2013 ،ص.)213

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)95آب  -2120محرم 0441هـ
()33

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

لذا فالثقافة االستهالكية ؽلكن حتديدىا على اهنا السلوكيات الثقافية كاالجتماعية اليت ىي عبارة عن الصور
كالرموز كاالشياء ادلادية كغَت ادلادية ادلصاحبة لعملية االستهالؾ ادلادية (عبد هللا ،2017 ،ص )10اليت قد ختتلف من
رلتمع آلخر حىت من رتاعة الخرل داخل اجملتمع الواحد حبسب فهم ىؤالء االفراد دلعٌت الثقافة.

 -2ثقافة االستهالك يف اجملتمع العراقي :

تعود ثقافة االستهالؾ ابلدرجة االكىل اىل ظهور اجملتمعات الصناعية احلديثة كاجملتمعات ما بعد الصناعة
ادلعاصرة ،اليت حاكلت تشويو القيم الثقافية ادلوركثة كتدمَتىا يف اجملتمعات القدؽلة كابداذلا بثقافة استهالؾ اليت تقوـ على
تزييف كعي اجلماىَت كتفقدىم القدرة على التفكَت السليم ،لذا مت ابداذلا مبصطلح الثقافة االنسانية اليت تصلح لكل زماف
كمكاف كلكل جيل ثقافتو اخلاصة بو ،اك ثقافتو االستهالكية اليت تتخذ منطلقا ذلا (القاضي ،2011 ،ص.)83
كيعتقد الباحث اف أتثَت االيدلوجية ادلعودلة اليت بدأت أتسس على ثقافة استهالؾ جديدة اخذت تؤثر كتتفاعل
بشكل كبَت من افراد اجملتمع العراقي كالسيما الشباب اليت تؤكد على اف للكوف ثقافة كاحدة حتتوم على منظومة من
االفكار كالقيم تعكس ارادة اذليمنة على العامل كالسيما يف ىذه الفًتة اليت نعيشها ،الف الثقافة االستهالكية احتلت اعلية
خاصة كمتزايدة يف عادلنا ادلعاصر كذلا دكر كاضح يف تنمية اجملتمع كتطوره كما يقاؿ كالسيما لدل الشباب العراقي الذم
اصبح مولعا بكل ما ىو جديد كغريب كمستحدث لذا تبٌت ثقافة استهالكية جديدة ىددت العادات كالتقاليد ادلتوارثة
كالقيم التقليدية كادلوركث الثقايف كالتفاعالت حىت احمللية منها بصفة اساسية كالسيما على الشباب بوصفهم مؤيدكف التغَت
السريع يف اغلب االحياف.
لقد ادل التوسع يف االنتاج السلعي ادلسمى ابلرأمسايل يطلق على السلع االنتاجية الذم قد ادل اىل تراكم ىائل
يف الثقافة ادلادية يف صورة منتجات استهالكية كمواقع للشراء كاالستهالؾ ،شلا ادل اىل ظهور متزايد لظاىرة كقت الفراغ
كتنوع االنشطة االستهالكية لتوحد السوؽ على ادلستول الكوين اذ ظهر عصر االحتكارات الرأمسالية من قبل الشركات
العمالقة متعددة اجلنسيات كاليت تسعى كل منها للسيطرة على اسواؽ عادلية للتصريف كلتصدير ثقافة استهالكية جديدة.
كبدأت مرحلة جديدة اال كىي مرحلة التغيَت الدائم كاالخًتاع ادلتواصل ،كالتمركز الثقايف كاالعالمي يف الشركات
االحتكارية العادلية ذات القدرة اذلائلة على انتاج السلع الثقافية االستهالكية اجلديدة كتسويقها فلم يبقى مبقدكر ام بشر
سواء كاف صغَتا اك كبَتا اف يبقى بعيدا عن مؤثرات الثقافة االستهالكية العادلية اليت تقوـ ببثها شبكات ابلغة التطور
كاحلداثة من اجهزة اعالـ كاجهزة اتصاالت كتكنولوجيا ،لذا تعتمد ىذه الثقافة االستهالكية على جتاكب ادلستهلكُت من
افراد كرتاعات كرلتمعات الذم اخذ التسويق االعالين يؤثر هبا كيلفت النظر ذلا كاصبح ىنالك سلوؾ استهالكي اخذ يف
االطلراط ذلذه االسواؽ احلديثة (القاضي ،2011 ،ص )85كلرمبا اثقلت كاىل البعض منا بعد اف كانت اسواقنا تعج
ابلبضائع احمللية اليت تنتجها مصانعنا كمعاملنا حىت الورش الصغَتة ضمن موركث ثقايف ال ؼلرج عن عادات كتقاليد كرثها
رلتمعنا كحىت كاف تغيَتىا لرمبا بطيئا كليس هبذه السرعة غَت ادلدركسة يف بعض االحياف شلا خلق فجوة كبَتة بُت ما ىو
مادم كمعنوم يف رلتمعنا.
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مع كل ىذا فلو نظران جملرد اشارة اك مالحظة جلملة التغَتات اليت ؽلر هبا رلتمعنا العراقي لتبُت لنا بوضوح رلموعة
التحوالت اليت اصابت عملية االستهالؾ يف اجملتمع بثورة ادلعلومات التكنولوجية احلديثة اليت بدأان نستقبلها اليت فرضت
علينا اظلاطا جديدة استهالكية مل تكن موجودة مسبقا ،كيعتقد الباحث اف ىذا االمر مهم كجدير بدراستو بسبب
التحوالت ادلتسارعة كاليت اصابت البعض منا من دكف اف يدرم هبا.

 -0تغري امناط االستهالك واالجتاه حنو سيادة الطابع االستهالكي :

يستخدـ التغَت للتعبَت عن ظاىرة التحوؿ كىو مفهوـ ال يوحي أبحكاـ تقوؽلية يرتبط مبا ىو افضل اك ما ىو
سيء ،كلكن يقرر الواقع كما ىو فعال يف اجملتمع (اجلوالين ،2004 ،ص)13
لقد اخذت التغيَتات اليت حتدث يف اجملتمع سواء كانت مادية اـ معنوية كالتغَتات اليت حتصل يف كسائل
ا لتكنولوجيا احلديثة ،كحىت يف ادللبس اك ادلأكل كمن مث التغَت يف العادات كالتقاليد كالقيم ،حيزا كبَتا لدل ادلفكرين
كاالجتماعيُت كاف اختلف الرأم اال اف التغَت ؽلثل كل انواع التطور اليت بدأت حتدث أتثَتا يف النظاـ االجتماعي شلا يؤثر
بدكره يف بناء اجملتمع ككظائفو الذم اخذ ينعكس على بنية االنساف نفسو (بنالت ،2011 ،ص.)52
احدث التطور احلاصل يف رلاؿ التكنولوجيا كاالتصاالت ثورة حقيقية يف تغَت نظاـ اجملتمع كما ذكران آنفا
لظهور كسائل اتصاؿ جديدة كاخذت حيزا كبَتا كوهنا حتمل شليزات اخرل منها قضاء كقت الفراغ لدل اغلب ابناء اجملتمع
كالذم حتوؿ حبد ذاتو قيمة لديهم لذا اصبح التمايز االستهالكي يسعى اىل مزيد من تدعيم ثقافة االستهالؾ كنشرىا
اصبح ىنالك رؤل لدل اجملتمع العراقي بدعم كل ما ىو مستورد يف كل شيء ككجد انفتاح لدل اجملتمع متأثران بتأثره
ابلثقافة الغربية ،لذا ظهرت اظلاط استهالكية جديدة ضاعفت القدرة على االستَتاد كاقتناء السلع االستهالكية االجنبية
بشكل كاسع جدا حىت كاف كانت ال دتت بصلة اىل موركثنا الثقايف كادلالبس الرثة اك اليت حتمل شعارات اك صور غريبة
عن اجملتمع.

امناط االستهالك :
 -8االستهالك املباشر (العادي) واالستهالك غري املباشر (غري العادي) :

يرتبط ظلط االستهالؾ ادلباشر ابحلاجات االنسانية اليت تتخذ شكال مستمرا كمنتظما كاالنفاؽ على ادلسكن
كاالاثث كالطعاـ كادللبس كالتعليم كالعالج كالسلع ادلعمرة (الضركرية) ،كىذا يسمى استهالكا ماداين كؽلضي االستهالؾ غَت
ادلباشر ادلتمثل ابال نفاؽ يف مناسبات معينة سواء كانت ختص احد افراد االسرة من االحتفاؿ ابعياد ادليالد اك النجاح يف
الدراسة اك الزكاج اك ادلناسبات الدينية من اجل لسد حاجات اجتماعية كثقافية فهو ايضا يسمى ابالستهالؾ ادلعنوم
(الوحيد ،1988 ،ص.)303
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 -2االستهالك النهائي :

كىو رلموع ما ينفقو اجملتمع على السلع االستهالكية سواء كاف ىذا االستهالؾ من افراد اجملتمع كيسمى
ابخلاص اك من الدكلة كيسمى ابلعاـ (الوحيد ،1988 ،ص.)305

 -0االستهالك اجلمعي واالستهالك الفردي :
اصبحت ىنالك حاجة اىل بعض اخلدمات من التعليم كتوفَت كسائل النقل اجلماعي كىذا االستهالؾ ؼلتلف
عن استهالؾ ظلط السلع الشخصية الف يستهلك رتاعيا ،كمن ابرز مساتو اف الدكلة ذلا دكر فيو ،اما االستهالؾ الفردم
فهو استخداـ كسائل استهالؾ فردية من السلع من الطعاـ كادللبس فهو ظلط استهالكي للسلع الشخصية.

 -4االستهالك املظهري :

كىو ادلبالغة يف االستهالؾ لتأكيد على اجلوانب ادلالية كالذكقية كادلواد التجارية اليت يقنيها الفرد لغرض اعجاب
االخرين هبا لدعم ادلكانة االجتماعية (ادلكاكم ،2001 ،ص ،)305لذا فاف االسراؼ ادلظهرم أبشكالو ادلختلفة ىو يف
كاقع االمر شلارسة ذاتية فيها الكثَت من مشاعر الزىو كاخلياؿ ،اذ يتخذ االستهالؾ ادلظهرم شكال غلرم فيو الًتكيز على
النواحي الكمية كنلمس ىذا النمط يف تسابق االسر يف رلاؿ خزف االغذية كالتفنن يف صناعتها كحفظها فضال عن كل ما
يف ادلنزؿ من ااثث كادكات كقطع فنية كرتالية كاالستعانة هبا لبلوغ ادلوقع ادلظهرم الالئق يف ادلدينة (النورم،1979 ،
ص.)402

املبحث الثالث
 -8خصائص ثقافة االستهالك وابعادىا :

اف من اىم خصائص ثقافة االستهالؾ اهنا تعد ضاغطة بسياؽ معُت كىو الضغط االجتماعي كبناء نواة جديدة
أتسس اىل تقليد انتشارىا كايهاـ ادلتطلعُت لتحقيق حراؾ اجتماعي ،ابف الثقافة االستهالكية تتحرؾ بشكل مدركس ضلو
عامل ادلتميزين اجتماعيا كيسعى ىذا النمط من الثقافة لتوسيع سوؽ السلع الرأمسالية كاعداد رتهور يكوف مستوردان
الستهالكها كيف الوقت نفسو نشر الثقافة الغربية يف اسواؽ دكؿ العامل الثالث (النامي) (زلمود ،2003 ،ص )82كقد تبٌت
ىذه الثقافة االسته الكية على االنتاج ادلستمر للرموز كنشر الواف جديدة من االعالانت لًتكيج اغلب السلع حيث ترتبط
ىذه الرموز بػ موسيقى اك صور اك عالمات ختص السلع ادلركجة لتحقيق اكرب قدر شلكن من ادلبيعات كاالرابح .فبعد اف
كاف الفرد يستهلك ما ىو منتج زللي ،اصبح يتطلع اىل اقتناء ما ىو مستورد ،فضال عن اف النمط االستهالكي يرضى
شرائح شبابية يكوف كضعها ادلادم جيدان ؽلكنها اف تقدـ ضلو االستهالؾ مبا يرضيها كابدلقابل ىنالك شرائح شبابية اخرل
كضعها ادلادم ضعيف كمن مث يزيد من معاانهتا مع انتشار ثقافة االستهالؾ بشكل كبَت ككاسع لذا سوؼ حتدث الفجوة
الثقافية العميقة للصراع ما بُت ادلوضة ادلنتشرة سريعا كما بُت الدخل احملدكد للفرد يف اجملتمع الواحد شلا سيؤدم اىل نتائج
سلبية سنتحدث عنها انفا نستطيع شلا تقدـ اف ضلدد خصائص الثقافة االستهالكية كىي على كفق ما أييت :
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أ .تعمل على تقدمي نوع من التميز كالتفوؽ السلعي للمستهلك فيصبح اذلدؼ ىو تركيج السلعة كالسعي يف البحث دلن يقتنيها ابالساليب شىت.
ب .تعمل على تسكُت كابقاء ادلستهلك يف دائرة االستهالؾ.
ج .ىنالك زعامات كاايدم دتلك كسائل التأثَت كالًتكيج للسلع كالبضائع كنقل الثقافات االستهالكية.
د .ختدـ حضارة السوؽ كالقول الرأمسالية العمالقة.
ق .تستخدـ ادلعاين كالرموز كالصور لتدعيم تلك الثقافة كنشرىا بوسائل كثَتة.
ك .ختلق تطلعات كنزعات للمستهلك كتعمل من اجل اشباع ادلستهلك للحاجات.

كما كيرل (البديع) اف ذتة خصائص اخرل شليزة لالستهالؾ ىي اليت شكلت ثقافة االستهالؾ العادلية كتتحقق فيما
أييت (البديع ،2001 ،ص.)236
.1
.2
.3
.4
.5

ااتحة عدد كبَت كمتزايد بشكل مستمر من االنواع ادلختلفة للسلع االستهالكية.
االمكانيات ادلتزايدة لألشكاؿ ادلختلفة للسوؽ (نظاـ الربيد االلكًتكين).
التوسع يف عملية التسوؽ بوصفها مطلبا لقضاء كقت الفراغ.
ادليل ادلتزايد للتبادؿ االنساين كاالجتماعي يف التسوؽ.
ظهور تنظيمات خاصة ابدلستهلكُت.

استطاعت ىذه العوامل كلها اف تركج للبضائع كاحلاجيات بكل انواعها شلا حذا هبا اف يكوف ذلا عامل خاص
ثقايف استهالكي جديد مل يكن موجودا يف االزمنة ادلاضية اذ بدأ ىذا العامل اخلاص يتطور يف كل يوـ من خالؿ تركيج
التجارة العادلية اليت يًتبعها اصحاب رؤكس االمواؿ الكبَتة من الدكؿ الرأمسالية كالغربية لتجد ذلا اسواقا خصبة صاحلة
لًتكيج سلعهم كبضائعهم كبطريقة حديثة شلا جعل من ىذا الفرد اف يقسو على حياتو ليصل اىل مبتغاه كليواكب السَت مع
االخرين حىت كاف كاف دخلو زلدكدان.

 -2حمددات االستهالك :

كىي العوامل اليت تؤثر يف حجم االستهالؾ كاجتاىو ،لذا فاف كثَتا من ىذه العوامل ىي عوامل متداخلة كؽلكن
تقسيمها اىل شلا أييت :

أ -العوامل االقتصادية :

مبا اف اجملتمع العراقي يعيش مرحلة حتوالت اقتصادية كاجتماعية فاف ىذه ادلرحلة بطبيعتها ىي مرحلة غَت
مستقرة كغَت اثبتة ،فقد ظهرت الثقافة االستهالكية يف اجملتمع الغريب كانتقلت اىل بلداف العامل االخرل للتغَتات اليت طرأت
على العمليات االنتاجية كالتوزيعية كاالتصالية كلقد اصبح ادلثاؿ يف ظل أيديولوجيا االستهالؾ اكثر أتثرا ابآلخرين
كمبتغَتات السوؽ كاصبحت اجلماعات االستهالكية تسعى يف االستهالؾ اىل كضعها االجتماعي كمكانتها يف اجملتمع ،لقد
اكد العامل االمريكي (فبلن) ىذا النموذج عندما حتدث عن االستهالؾ ادلظهرم كأتثَته على ادلكانة االجتماعية اليت يسعى
االفراد اىل الظهور كالربكز بُت طبقات اجملتمع الواحد.

ب -العوامل االجتماعية :

اذ اف ىناؾ عوامل اجتماعية سلتلفة يتأثر هبا الفرد يف سلوكو االستهالكي منها ما اييت :
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 .1اجلماعات ادلرجعية  :ىي اجلماعات اليت دتتلك أتثَتا مباشرا اك غَت مباشر على اجتاىات االفراد كسلوكهم.
 .2دتثل االسرة فيها رلموعة التأثَت االقرب للفرد كاالكثر دؽلومة ابلنسبة لكثَت من ادلشًتايت كيكتسب االفراد عادة القيم كالعادات كالتقاليد
كاساليب االستهالؾ كيدخل من ضمنها اثر التقليد كاحملاكاة اليت تتضمن العوامل االجتماعية بتطورىا الديٍت كالثقايف (بنالت،2011 ،
ص )60كنلحظ اف نصيب الفرد يف االسرة الواحدة قد يقل نصيبو من االستهالؾ كلما زاد عدد افراد االسرة كبدخل زلدكد يف الًتكيب ادلهٍت
كالعمرم حىت توزيع السكاف ما بُت الريف كاحلضر يعد عامال يؤدم دكرا كاضحا يف عملية االستهالؾ.

ت -العوامل الثقافية :

تعد العوامل الثقافية ذات اثر كاسع كعميق على سلوؾ ادلستهلك ،كيتأثر ذلك بثقافة ادلشًتم الفرعية كالطبقة
االجتماعية اليت ينتمي ذلا كمن مث يؤدم دكرا مهما كمؤثرا يف سلوكو االستهالكي كما يتضح يف الثقافة العامة كاليت تعد
عامال حامسا كاساسيا يف اقرار الفرد حلاجاتو كرغباتو ،الهنا ابلتأكيد تتبع رلموعة من القيم كادلعتقدات اليت يكتسبها الفرد
من أسرتو اذ تعرب عن ادلعاين كالقيم كالعادات كالتقاليد اليت اكتسبها من زليطو االجتماعي الذم يعيش فيو ،فضال عن
ذلك ثقافتو الفرعية اليت تشتق من ثقافة اعم كامشل كىي اليت بدكرىا تتفرع اىل ثقافات اصغر ،كىي ايضا تقوـ على اساس
القوميات كاالدايف كاجملاميع العرقية كالتقسيمات اجلغرافية.

ث -العوامل النفسية :

ضلن نعلم اف النزعة االستهالكية قد تفاقمت كمل أتخذ دكرىا كتدرجها ابلتطور ابلشكل الصحيح من دكف اف
يواكبها تطور اقتصادم يف ظل التهافت على السلع الكمالية غَت الضركرية فقد يزداد االنفاؽ ادلخصص الغراض
االستهالؾ الضركرم كيقل تبعا للحاجة اليو  ،شلا ينعكس بشكل كاضح كالسيما على بعض السلع كالسكائر
كمستحضرات التجميل كغَتىا ،كنلحظ اف ظلط االستهالؾ ؼلتلف من رلتمع الخر حبسب العادات كالتقاليد اليت ػلملها
الفرد نفسو ،كيبدك اف دكر التقليد كدكافعو كاضحان يف ظلط االستهالؾ السائد لتعزيز ادلكانة االجتماعية حىت يف الصفات
النفسية الداخلية فهي ختتلف من فرد الخر الهنا تعكس تصرفاتو كسلوكو بسبب للمنبهات الداخلية كاخلارجية اليت يتعرض
ذلا بشكل منتظم (عبيدات ،2012 ،ص.)59

 -0العوامل اليت تؤدي اىل انتشار ثقافة االستهالك :

حدد اغلب الكتاب كالباحثُت رلموعة عوامل تساعد على تشكيل ظاىرة االستهالؾ كنشر ثقافتو اىل عوامل
عديدة متداخلة منها (حجازم ،2001 ،ص: )119

أ -الرأمسالية وظاىرة االستهالك املتنامي :

لقد اعدت الدكؿ الرأمسالية اعدت اخلطط كاالسًتاتيجيات الغلاد االسواؽ كالتوسع فيها كالعمل على ذلك
بوسائل مسعية كبصرية كآليات لنشر الثقافة االستهالكية  ،كقد اسهم التحوؿ ضلو اقتصاد السوؽ كخاصة يف ظل سياسات
حترير االقتصاد كالعودلة يف خلق جو جديد لثقافة االستهالؾ اليت تقوـ على ااثره العواطف كحتريكها القتناء السلع
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ادلستوردة يف االسواؽ كمن ادلؤكد انو كلما زاد االستهالؾ زادت القدرات االنتاجية كتعاظم الفائض االقتصادم لصاح
الصفوة االقتصادية كمن مث دعم قراراهتا السياسية.

ب -املال النفطي وقيم االستهالك :

لقد ادل ادلاؿ النفطي دكرا ابلغ االعلية يف زايدة الشراء االستهالكي كالسيما يف الدكؿ العربية ادلنتجة للنفط
كتلك اليت حصلت على تدفق مايل ضخم من دكف اف يكوف ذلا قاعدة انتاجية لذا تشكلت لدل ابناء الدكؿ قيما
استهالكية عالية مل يكن ذلا ختطيط مسبق.

ت -التحوالت البنائية واالستهالك الرتيف :

شهدت بلداف العامل الثالث تطورا كحتوال كبَتا يف العصر الراىن كادل االنتاج الفكرم كالثقافة ادلتسارعة اىل
انتشار ظاىرة االستهالؾ كظهور مظاىر ثقافية ترتبط ابلسلع االستهالكية كمل تستطع تلك البلداف رلاراة ادلنافسة ادلفركضة
يف ظل االنفتاح كالعودلة شلا جعلها تستسلم لقوة التيارات الثقافية االستهالكية القادمة كبسرعة لتشكيل عقوؿ فكرية
كصياغة جديدة لعامل ثقايف اخر اال كىو الثقافة االستهالكية اليت ساعد يف انتشارىا يف الوقت احلاضر اخالقيات االقراض
كاالقًتاض .فما دامت البنوؾ تقرض كالكفالء يكفلوف فال توجد مشكلة كىكذا يقًتض كثَت من الناس كيزداد
االستهالؾ ،كبناء على كل ذلك فلقد اصبح اجملتمع استهالكيان تعلم االستهالؾ كاتسم ابلًتكيض االجتماعي على
االستهالؾ ام انو زم جديد كثقافة حديثة كخاصة للتنشئة االجتماعية كاليت بدأ التسليف يؤدم دكرا كاضحا فيها حيث
كاف غَت مؤثرا اال يف جزئيات بسيطة ،كلكن اصبح لو اليوـ دكر كأتثَت مباشر يف موازانت االنفاؽ سواء على حساب
الفرد اك الدكلة ألف التسليف الذم يعرض على شكل منحة اصبح من السهل احلصوؿ عليو لذلك تشكلت لدينا العقلية
الرخائية كادلتحررة من زلظورات التوفَت شلا مهد حبد ذاتو لنظاـ اجتماعي اقتصادم مربمج على حساب التوفَت حبساب
االقتصاد العاـ للدكلة ،علما اف اغلب الدكؿ تقوـ ابلتسليف إلقامة مشاريع تنموية ختدـ ذلك البلد اال اننا يف بلدان العراؽ
فقد بدات ادلصارؼ احلكومية إبقراض االفراد شريطة اف يكوف موظف اك يكفلو موظف كما ذكران كال يهم اين ىو
ادلشركع بقدر ما حتاكؿ البنوؾ ابالستفادة من الفوائد كالعوائد ادلالية اليت تزيد من دخل ادلصارؼ (حجازم،2001 ،
ص.)121

املبحث الرابع
 -8العوملة وأتثريىا يف نشر ثقافة االستهالك :

تشَت العودلة اىل ظهور كاقع جديد يتميز بتحوالت ثقافية كاقتصادية كمل تزؿ أتثَتاتو كاقعة على اجملتمع كاالفراد،
كابت التأثَت ادلباشر للعودلة على االسرة كاضحا الف احدث نقلة نوعية يف رلاؿ االستهالؾ الف الثقافة اجلديدة لالستهالؾ
بدأت تؤثر يف استجابة االفراد ذلا فأصبح السلوؾ سلوكا استهالكيا كاضحا ،فضال عن ذلك دكر االعالـ كفنونو يف الثورة
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ادلعلوماتية اليت استطاعت اف تفتح ابواب الدكر كتدخلها من دكف استئذاف شلا غَت يف اظلاط القيم كالسلوؾ حىت داخل
االسرة الواحدة.
لقد مهد تعدد اليات اجلذب اليت بدأ يتعرض ذلا االنساف على الصعيد ادلختلف ادلتالحق يف كل االزمنة
كاالكقات اىل ما يسمى ابغًتاب االفراد لعدـ التكافؤ بُت ثورة التطلعات كادلفاىيم كالقيم اليت ترددىا كسائل االتصاؿ
العادلية اليت استطاعت اف ختلق فجوة بُت االفراد كالفرص ادلتاحة ذلم إلصلاز اىدافهم يف احلياة كابلتايل كقع اجملتمع حتت
كطأة الصراع القيمي كالثقايف ،لذا نستطيع اف نقوؿ اف قضية العودلة كالثقافة االستهالكية تعد مهمة يف العلوـ االجتماعية،
الف الدكؿ الرأمس الية الكبَتة يف الشركات العمالقة لإلنتاج يف سلتلف السلع كالبضائع فرضت سلطتها أبساليب عديدة منها
االغرار كالضغط كحفظ االفكار كاخَتا بث ثقافة استهالكية موجهة ضلوىا حىت استطاعت اف تتحكم يف موارد كجتارة
الدكؿ الواقعة حتت طائلة الشراء كاالستهالؾ لذا حتولت مبعانيها كلها كازدادت اذليمنة على العامل كانتشرت الثقافة
االستهالكية بسرعة فائقة ضاربة القيم كالعادات كلها عرض احلائط لقاء الربح السريع ذلذه الدكؿ الكربل ،لذا جتسد دكر
العودلة يف انتشار ثقافة االستهالؾ يف االيت (غيلو ،كامُت  ،2002ص:)44
 يف ظل عودلة اليوـ كحتدايهت ا الثقافية ازدادت النزعة االستهالكية بصورة كاضحة القتناء كل ما ىو جديد كقد
حتوؿ االستهالؾ اىل حالة سلبية تؤثر يف حياة االفراد كالشعوب.
 حتوؿ االستهالؾ من عملية ترتبط ابالنتاج اىل حالة تشبو االذىاف اذ اصبحت تعرب عن ثقافة مفركضة على
االفراد بدال من ثقافة اختيارية ختضع دلعايَت عقالنية من اجل ادلصلحة العامة لصاح اجملتمع.
 حتوؿ االستهالؾ اىل ىدؼ يف حد ذاتو النو اصبح يعرب عن رمز دلكانة الشخص فاعتقد ىذا الفرد يعتقد انو
كلما زاد االستهالؾ لديو زادت مكانتو بُت اعضاء رتاعتو لذا زاد الطموح االستهالكي الذم ارتبط ابلتفاخر.
 اصبحت صناعة ثقافة االستهالؾ ىي االطار احلاكم الخًتاؽ الشعوب كمن الطبيعي اف تصبح احلياة لألقول
الذم يستطيع اف يتحكم كيضع تلك الثقافة كيركج ذلا.

 -2االاثر السلبية للثقافة االستهالكية :
أ -اشياء االنسان (حاجاتو) :

لقد ارتبطت اشياء االنساف ابلواقع االقتصادم الرأمسايل مبا يتضمنو كػلتويو من اقتصاد السوؽ كحتويل العالقات
االجتماعية الفعلية بُت الناس اىل عالقات اليو بُت اشياء كثَتة كلذا اصبحت حركة السلع يف االسواؽ ىي اليت حتكم حياة
الناس كليس العكس ،بل اصبح االنساف ذاتو زلكوـ ابالشياء نفسها كليس ابلعالقات االجتماعية بينو كبُت االخرين من
اليت اعتاش عليها حبقبة من الزمن قد عاشها كلذلك استطاعت االشياء كالسلع اف تسلب االنساف نفسو حريتو كطاقتو
كتفكَته اذ اصبح علو الوحيد ىو الشراء كاقتناء االشياء أبم ذتن كاف فأصبحت القول اخلارجية تتحكم بقدره كحياتو يف
ظل حتويل كل شيء اىل سلعة متداكلة يف السوؽ منها حريتو (حجازم ،2001 ،ص.)123
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ب -شيوع ثقافة االستهالك داخل االسرة :

تعد ثقافة االستهالؾ من العوامل ادلؤثرة يف الشباب ،كمبا اف ذلذه الثقافة أتثَتات سلبية يف ضوء اطار اجملتمع
النامي ،الهنا بدأت تؤدم دكرىا يف استهالؾ منجزات التقدـ دكف من دكف استيعاب كتطوير شلا أدل ذلك اىل تراضي
اجلهد االنتاجي بل حىت فقدانو من ىذه الفًتة كىذا ابلتأكيد قد دفع اجملتمع اىل االستدانو كتكريس التبعية االستهالكية
ااثر حبد ذاتو حرماف اجلماىَت عامة كالسيما الشباب خاصة ألف الثقافة االستهالكية اصبحت ىي السائدة داخل االسرة
كبدأت تؤدم دكرىا ادلنشود الذم سعت من اجلو الرأمسالية الغربية بقواىا كلها لتكوف ىي االكحد على ارض الوجود
كلتبقى ىذه االسر رىينة ىذه القول اخلارجية.

ت -سيادة النظرة املادية لألشياء :

لقد اصبح كل شيء متغَتا يف ظل ادلعطيات اجلديدة آللية االستهالؾ اذ ظهر لدينا كثَتان من القيم الغربية كاليت
أثرت يف رلتمعنا بصورة كاضحة ألف اجلانب ادلادم اخذ دكره بشكل كبَت كاصبح العائد ادلادم ىو ادلعيار يف تقييم االشياء
مبا يف ذلك حىت االنساف نفسو شلا يعٍت اف االنساف ككيانو قد حتوؿ برمتو اىل شيء اك اشياء اك سلعة متداكؿ الرأم بشأهنا
شلا جعل انتشار الربح السريع يطفو على ارض الواقع دكف معيار الخالؽ السوؽ كالبيع كالشراء الف التغَتات اصبحت
كاضحة كالتنافس بُت الكبار اصبح على اشده كبدأ الكل يبحث عن اسواؽ خصبة ليصدر اليها ثقافتو حىت كاف تعارضت
مع قيم ذلك اجملتمع ىذا اليهم كلذا اخذ رلتمعنا يستجيب للتوجهات الغربية احلديثة كىذا ادل حبد ذاتو ادل اىل تغلغل
عناصر الثقافة االستهالكية بل انصهارىا يف رلتمعنا شئنا اـ ابينا الف التيار اصبح قواي كبدأ يطرؽ االبواب كلها كيدخل
من منافذ عديدة.

ث -خلق انسان استهالكي :

لقد اصبح االستهالؾ الغريب ادلثاؿ الذم ػلتذل بو يف االفراد كأتثرىم هبذه الثقافة فأصبحوا يتحمسوف يف الطابع
االستهالكي لكل شيء ينتج من طعاـ كشراب كملبس كازايء كترفيو كموضة كاصبحوا حىت يقلدكف االلفاظ من دكف معرفة
معناىا شلا دفع هبم اىل عدـ الشعور ابالنتماء اىل االطار الثقايف كاالجتماعي الذم كانوا ينتموف اليو كقد شجع ذلك
رلموعة من العوامل منها التكنولوجيا احلديثة ككسائل االتصاؿ السريعة ابليات سلتلفة استطاعت كبسرعة اف تنشر الطابع
االستهالكي فأصبحت الصورة متكاملة لدل رلتمعنا (حجازم ،2001 ،ص.)125
لذا استطاع النموذج الغريب اف يفرض نفسو ابلثورة ادلعلوماتية كقد ركج كثَتا خللق انساف استهالكي للتمهيد اىل
طمس الثقافات كالغائها كاستبداذلا مبا تركج لو احلضارة الغربية كاستطاعت ىذه احلضارة اىل حتوؿ االفراد من اانس ػلملوف
ثقافة كرثوىا لعقود من الزمن اىل افراد مستهلكُت ػلملوف معامل جديدة كثقافة غربية فرضتها عليهم الدكؿ الغربية ،شلا لو
أتثَت مباشر كنتيجة سلبية على االقتصاد الوطٍت يف تبديد لالمواؿ كضياعها كموت للمنتج الوطٍت كاحمللي كىذا سبب حبد
ذاتو ازمة اقتصادية كاهنيار لالقتصاد الوطٍت.
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لقد أتثر اجملتمع ادلوصلي هبذه الثقافة اجلديدة اليت فرضت عليو كاصبح يقلدىا كيعمل هبا كىو سعيد بذلك كونو
حقق طموحا داخل طيات نفسو بثقافة غربية جديدة من خالؿ ما نقل لو عرب اليات ككسائل اعالـ كتقنيات حديثة،
لذلك نرل اف الفرد ادلوصلي اخذ يقلد ادللبس كادلأكل كادلشرب كحىت التسمية فهو اخذ يسمي اكالده ابمساء غربية مل
نسمع هب ا من قبل كعندما تبدأ حتاكره يقوؿ اهنا الثقافة اجلديدة اليت دعتنا اىل ذلك كغلب علينا اف نغَت كال نبقى اسرل
تلك الثقافة ادلوركثة عن االابء كاالجداد ،كقد يرل الباحث اف رلتمع مدينة ادلوصل اسرع يف التغيَت ادلادم دكف التغيَت
ادلعنوم كذلذا خلقت فجوة كاضحة بُت االثنُت لعدـ تزامنها مع بعضها.

نتائج البحث

اف ذلذا البحث نتائج كاضحة تثبت يف الرؤل الواضحة للثقافة االستهالكية كما حتملو من معطيات كثَتة منها ما

أييت :
 .1كشفت الدراسة كجود اسباب تؤدم اىل االنفاؽ االستهالكي منها زايدة دخوؿ االفراد شلا كاف سببا كاضحا لصفة
ال تفاخر كالتباىي لالستهالؾ ادلظهرم اماـ االقارب كاالصدقاء شلا زاد الثقة التامة ذلؤالء االشخاص عند شرائهم
السلعة ابىضة الثمن.
 .2كضحت الدراسة اف التغَت يف الثقافة االستهالكية جاء لرمبا سريعا يف ظل االنفتاح االقتصادم على اجملتمع العراقي
لغياب الرقابة احلكومية بشكل مباشر شلا حذا بسهولة دخوؿ السلع ابنواعها كاشكاذلا كلها فأصبحت السلع
ادلستوردة تركج بشكل كبَت يف مدف العراؽ.
 .3من ادلؤكد اف الثقافة االستهالكية تزداد ابزدايد دخوؿ االفراد الف التطور السريع للسلع ادلستخدمة من االفراد ركج
يف ىذا االمر كجعل الفرد يسعى بكل طريقة القتناء ىذه االجهزة احلديثة كاليت لرمبا ال تتوافق مع ثقافتو شلا خلق
فجوة كاضحة بُت ما ػلملو من افكار كما موجود على ارض الواقع.
 .4للشبكة العنكبوتية (االنًتنت) أتثَتا كاضحا يف نقل الثقافة االستهالكية كبشكل سريع الف ىذه الشبكة استطاعت
اف تدخل دكر ادلواطنُت كلهم لذا بدأ الفرد يتسوؽ كىو جالس يف داره من السلع كادلنتجات ادلعركضة امامو.
 .5لقد اصبح دكر االعالانت كاالعالـ ادلوجو كاضحا ،اذ قدمت اإلعالانت التجارية حوافز كثَتة لألفراد عن شراء سلع
معينة فقامت بتقدمي خدمات ذلؤالء االفراد شلا شجعهم على الشراء.
 .6بينت الدراسة اف كثَتان من الشباف قد أتثركا ابلثقافة الغربية بشكل غَت مباشر اذ اصبح لديهم التقليد للملبس
كادلشرب الذم يتحلى بو االنساف الغريب مباحا لديهم على الرغم من اختالؼ ادلوركث الذم ػلملو االنساف العريب
كالسيما العراقي.
 .7كذلك كشفت ىذه الدراسة قدرة الدكؿ الرأمسالية بنقل ثقافتها الغربية ابلوسائل كلها كذلك لًتكيج البضائع لوجود
اسواؽ خصبة للتصريف كمنها احلصوؿ على االمواؿ ادلًتاكمة.
 .8من ادلؤكد اف ىذه الدراسة اظهرت أتثر االقتصاد العراقي كمؤسساتو االقتصادية كشركاتو اذ ضعف االنتاج العراقي
لكل البضائع كمل يبقى سول النفط ادلصدر شلا خلق ازمات اقتصادية يف البلد تبدك كاضحة جدا.
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املقرتحات والتوصيات

يف ضوء ما تقدـ من نتائج للبحث فاف الباحث يقدـ التوصيات االتية :
 .1العمل على زايدة الوعي االقتصادم ،ابلتوضيح لألفراد عن كيفية تصرفهم ابألمواؿ كاالبتعاد عن االستهالؾ ادلظهرم
النو يقدـ سلبيات للمجتمع كال يعود لو ابخلَت.
 .2البد من كجود دكر لرجاؿ الدين يف ىذا اجملاؿ ابلتوعية الدينية لتهذيب النفوس كاحلد من الشراء غَت ادلسوغ يف
بعض احلاالت.
 .3ضركرة توجيو االسرة من بربانمج التوعية ابحملافل كلها لًتشيد االستهالؾ كتعويد االبناء على االقتصاد ادلدركس
كالتصرؼ ابألمواؿ بطريقة صحيحة.
 .4أتكيد دكر االعالـ الوطٍت ابلتوعية للتعريف ابلثقافة الغربية االستهالكية اليت تسعى للسيطرة على اسواقنا احمللية
كاهنيار انتاجنا الوطٍت.
 .5ضركرة تنبيو افراد اجملتمع ابلثقافة االستهالكية اليت قد ال دتت بصلة اىل كاقعنا العريب كثقافتنا ادلوركثة اليت غلب اف
تتوافق مع عاداتنا كتقاليدان كال خترج عن اطار ادلألوؼ ،كذلذا الدكر يقع على عاتق البيت من خالؿ االسرة ككذلك
ادلدرسة كاجلامعة.
 .6من الضركرم قراءة السياسة االقتصادية للدكلة كالعودة لدعم ادلنتوج الوطٍت كاحمللي كتشجيع القطاع اخلاص كدعمو
ابلوسائل عامة ماداين كمعنواين ليعود العراؽ بلدان منتجان ينافس كثَت من دكؿ العامل الف العراؽ لديو الطاقات البشرية
كاالنتاجية اليت تستطيع اف تعود بو من جديد دلنافسة الدكؿ االخرل على كافة االصعدة كالسيما االقتصادية ،كىذا
االمر يقع على عاتق احلكومة لتساعد القطاع اخلاص كي يعود من جديد ابخذ دكره يف السياسة االقتصادية.
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:امللخص

يف الوقت اليت تسعى فيها ادلؤسسات التعليمية اذل تنمية العديد من اخلصائص اإلغلابية يف شخصية الطالب و منها
 االّ ان البحث احلارل, لزايدة طموحو و استعداده دلراحل تعليمية الحقة, خاصييت االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم
توصل اذل نتيجة (تدين) يف مستويي ىاتُت اخلاصيتُت لدى عينة البحث ادلتمثلة بطلبة الصف الثاين ادلتوسط من مدارس
. مدينة ادلوصل
اذ مت تطبيق ادايت (االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم) بعد التحقق من خصائصهما السيكومًتية على عينة بلغت
 و يف ضوء ىذه النتيجة توصل الباحثان اذل عدة استنتاجات من ابرزىا ان سبب ىذا التدين قد, ) طالبا وطالبة234(
يعود اذل عدم كفاءة منهج مادة العلوم اليت تدرس يف الصف الثاين ادلتوسط بوصفها ادلادة الدراسية األكثر معنية بتنمية
االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم عن سواىا من ادلواد الدراسية األخرى لكوهنا مكونة من ثالثة مواد ىي (الكيمياء
. وابلتارل قدم الباحثان عدد من التوصيات وادلقًتحات ذات العالقة هبذه النتيجة,)والفيزايء واالحياء
. ادلوصل, مدارس ادلتوسطة, استطالع, طالب, مؤسسات تعليمية:الكلمات املفتاحية

Abstract:
At a time when educational institutions seek to develop many
positive characteristics
for student’s personality,including the two
characteristics of scientific curiosity and understanding the nature of
science, to increase his ambition and readiness for later educational stages,
the current research has reached a low result in the two levels of these two
characteristics of the research sample represented by For middle class
second-grade students from Mosul city schools.
Two tools (scientific curiosity and understanding the nature of science)
were applied after verifying their psychometric properties on a sample of
(482) male and female students, and in light of this result, the two
researchers reached several conclusions, the most prominent of which is
that the reason for this decline may be due to the inefficiency of the science
curriculum. Which is taught in the second intermediate grade, as it is the
subject most concerned with developing scientific curiosity and
understanding the nature of science from other subjects because it consists
of three subjects (chemistry, physics and biology), and therefore the
researchers presented a number of recommendations and proposals related
to this result.
Keywords: Eucational, Institutions, Student,
Curiosity, Middle
School, Mosul.
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مشكلة البحث

يسعى البحث العلمي الًتبوي اذل معاجلة كل ادلشكالت اليت تعًتض تعليم الطلبة  ,بوصفهم اجليل ادلعهود عليهم محل
رسالة االسالف اذل أجيال الحقة قادرة على احلفاظ على ىوية رلتمع من الضياع و االنداثر يف اتون الصراع العادلي يف
التفوق و السيطرة على االخر.
و تزخر العملية التعليمية ادلعاصرة بكم ىائل من ادلشكالت اذل احلد الذي جعلتها على احملك بُت التعليم احلقيقي او
الزائف .و من بُت ادلشكالت اليت تعيق العملية التعليمية ىي عدم االنسجام بُت ادلدخالت والعمليات وادلخرجات  ,فاذا
كانت ادلدخالت غَت كفوءة ؽلكن ان تتعثر و ترتبك العمليات و ابلتارل تنتج سلرجات قاصرة و مشوىة.
و ذلذا الحظ الباحثان – بوصفهما متخصصُت يف ادلناىج الدراسية و طرائق التدريس  -بوجود قصور لدى طلبة
الصف الثاين ادلتوسط يف سلرجات و نتائج تعليمهم دلادة العلوم اليت يدرسوهنا و ال سيما يف دافع حب االستطالع العلمي
و فهمهم لطبيعة العلم  ,و تعززت من خالل ادلالحظات االتية-:
 تدين نتائج اغلب طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مادة العلوم اليت يدرسوهنا. شكوى بعض من مدرسي مادة العلوم يف صعوبة فهم و إدراك الطلبة دلادة العلوم و اعتمادىم الدرخ و احلفظ الصم. ضعف مبا درات الطلبة يف تقدًن أفكار علمية جديدة بصيغ (نظرية او عملية) تدل اذل حبهم لالستطالع العلميوفهمهم لطبيعة العلم.
ىذه ادلالحظات الواقعية استدعت الباحثُت اذل ربري مستوى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف االستطالع العلمي وفهم
طبيعة العلم.

أمهية البحث

تعد ادل رحلة ادلتوسطة من ادلراحل التعليمية ادلهمة لكوهنا تتوسط مرحليت التعليم االبتدائي (االساسي) والتعليم
ربول ادلتعلم من عادل الطفولة اذل عادل ادلراىقة
االعدادي (الثانوي) ويتم خالذلا بناء شخصية قادرة على النمو و التكيف يف ّ
ادلبكرة اليت تتصف دبرحلة (بلورة) اذلواايت واالىتمامات و تكوين ادليول و تنمو فيها دوافع الطموح ومنها حب
االستطالع  ,وذلذا ينصح علماء الًتبية و علم النفس ابالىتمام دبرحلة الدراسة ادلتوسطة بوصفها مرحلة مهمة من النضج
النفسي والعقلي ,فعندما تتطابق اذلواية مع حب االستطالع ستحقق فوائد كبَتة للفرد (الدىشة ,)24 :4102 ,يف حُت
يرى (أرجون شانكار  )Arjun Shankarإن إطالع الطلبة على عالقات علمية متنوعية تعد وسيلة رائعة لتطوير
حب االستطالع (روزرل.)01 :4110 ,
و ىنا يؤكد علماء النفس ادلعريف ان معاين من قبيل(:حب االستطالع ,االستقصاء ,االستكشاف ,دافع الفضول
,ا لبحث عن اجلديد والغريب ..اخل) تعد حاجة إنسانية أساسية تساعد ادلتعلم على ذبديد حياتو و ربقق التوافق بُت
طموحاتو وتغيَت حياتو  ,وان ىذه احلاجة انبعة يف اصوذلا من حاجة االنسان الفطرية اذل (االاثرة)  ,دبعٌت ان االنسان من
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طبعو ال يركن وال يشعر ابالستقرار والتوازن االنفعارل من دون البحث عن االاثرة ,ألن السكون يسبب لو التكرار وادللل
واإلحباط  ,وذلذا يبحث او يفتعل االاثرة ( شعوراي او ال شعوراي ) لكي غلد فيها التغيَت يف حياتو ,وقد تقوده تلك االاثرة
اذل ادلغامرة واجملازفة حبياتو حبا بذلك التغيَت وىو أحياان ال يدري فيما اذا كانت رلازفتو سلبية ام إغلابية  ,لكنها رلرد
زلاولة للتغيَت وارضاء حبثو عن االاثرة .
كما يرى فرؽلان  Freemanان االستطالع العلمي يتجلى لدى االنسان يف مرحلة ادلراىقة وذلذا نالحظ كثرة
األسئلة اليت تُطرح خالل ىذه ادلرحلة وحاجتها اذل إغلاد إجاابت تقنعها  ,واكتشف أن قوة االنتباه لدى االنسان تكون
يف ذروهتا خالل ىذه ادلرحلة من تطور حياة االنسان  ,وأن قوة اإلحساس واالنتباه ىي اليت سبهد اذل االىتمام ابدلثَتات
احمليطة بو ومن مث تدفعو اذل االستجابة اليها (.)Freeman,2005:201
واالستطالع العلمي يدفع رغبة ادلتعلم يف استكشاف ذاتو وزليطو من خالل إاثرة أسئلة متنوعة ومستمرة حول قضااي
معرفية سلتلفة .وذلذا يعد حب االستطالع ادلعريف احملرك الرئيسي الذي أدى اذل التطورات الفكرية واالبتكارات واألحباث
اليت انتجها علماء مبدعُت يعملون يف بيئة تشجع على التعاون بُت الباحثُت وتؤلف بُت اجملاالت ادلختلفة (إبراىيم,
.)21 :4114
وشلا غلدر الًتكيز اليو  ,ان دافع االستطالع العلمي يعد ظلطا متطورا عن حب االستطالع العام من حيث ادلستوى
والكفاءة  ,فهو يرتقى على حب االستطالع العام فاالستطالع العلمي عبارة عن دوامة من حركة البحث العلمي لكل
ما ىو جديد ,تنطلق من حب االستطالع مث تتطور اذل طموح ادلتعلم يف السيطرة على بعض عناصر بيئة اىتماماتو وميولو
وحاجاتو عن طريق اكتسابو ادلعرفة واخلربة ألنو سيشعر ابلتوتر الفكري وعدم االتزان العلمي لكل فكرة او موضوع غامض
عليو ,لذلك ػلاول ان ؼلفف من توتره فيتولد لديو الدافع ادلعريف ويتطور اذل الشغف العلمي حينما يركز اىتمامو يف
التعرف على نقاط القوة والضعف فيما يثَت انتباىو وغلذب اىتمامو وىكذا فإنو سيعاود احلركة من جديدة لعناصر او
موضوعات مثَتة أخرى او انو ػلاول تطوير بناءات االستطالع العلمي السابقة اذل أفكار اكثر تقدما وحينها سيصل اذل
مرحلة االكتشاف  ,وؽلكن ان يوضحو ادلخطط ( )0االيت-:
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سلطط ( )0دائرة االستطالع العلمي (استنتاج الباحثان)
اذن يوجد مستويُت من االستطالع العلمي  ,علا-:
ادلستوى األول  :وىو التحري عن فكرة او موضوع علمي جديد (غَت مألوف) يقع يف رلال االىتمام .
ادلستوى الثاين  :اجلمع بُت عدة عناصر (مألوفة ) وإعادة تنظيمها لكي تساعد ادلتعلم على االكتشاف.
ومن شروط االستطالع العلمي ان ؽلتلك ادلتعلم :
 -0الطموح :فالفرد الطموح ىو الذي يسعى اذل البحث عن التغيَت لكل ما يثَت انتباىو ألجل السيطرة على بيئة
اىتماماتو ورلال تعليمو.
 -4الذخَتة ادلعرفية  :فلكي ُػلقق الطموح أىدافو البد ان يٌعزز ابلذخَتة ادلعرفية واخلربة العلمية ادلنطقية.
 -2الدافع ادلعريف:وىي احلالة ادلعربة عن حاجة ادلتعلم اذل ربقيق ادلزيد من التعلم واكتساب اخلربة.
 -2الشغف العلمي:ادلميز ابحلماسة يف متابعة األفكار وادلوضوعات اجلديدة ابلتتبع واالستقصاء والتجربة العملية.
 -5القدرة على االكتشاف :فهي اليت ستمهد للمتعلم فرصة االبداع واالبتكار (أي اإلضافة النوعية حلالة سابقة) او
االخًتاع (حينما غلد حالة اصيلة دل تكن ذلا سابقة) ,
ويرى (الشربيٍت )0442,ان دافع االستطالع يتميز بـ -:
 -1البحث واكتشاف احللول للمشكالت واألسئلة.
 -4القيام إبعادة تنظيم عناصر ادلشكالت احلالية الكتشاف عالقات جديدة ومن مث احللول اجليدة ذلا .
 -2التمتع بقدر كبَت من االنفتاح على اجملهول أو اجلديد.
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 -2االتصاف ابدلرونة و عدم اجلمود.
-5القدرة على التعبَت عن الذات والتمتع ابألصالة.
 -1استخدام أشكال التفكَت التباعدي بشكل يتفوق عن التفكَت التقاريب (الشربيٍت.)24-21 :0442 ,
كما يتنوع حب االستطالع اجرائيا من خالل-:
أ -االستكشاف ادلعاين  :ويعٍت بو االستجابة للتغيَت الذي ػلدث يف البيئة  ,الن ادلثَت يدفع الفرد للقيام بسلوك استجايب
وذلذا ؽلكن تصنيف السلوك وفقا لطبيعة االستجابة فعندما تؤثر االستجابة االستطالعية بتغَتات يف الوضع ابذباه أعضاء
احلس تسمى استطالعا حسيا وعندما تتمثل ابحلركة تسمى استطالعا حركيا...اخل.
ب -االستكشاف الفضورل  :ويقصد بو عندما ربدث استجابة لتغَتات خارجية  ,ػلاول ان يفرض نفسو هبدف ادلبادرة
يف تغيَت البيئة أو التالعب هبا أو بدافع منافسة األخر أو التطفل عليو (الشيخ .)24 :4102 ,
ج -االستكشاف النوعي  :ويقصد بو الرغبة يف احلصول على معلومات حول موضوع زلدد بدافع التميز لكل ما ىو
غريب او غَت مألوف (.(Picone,1999:15

الفلسفة والتنظري يف االستطالع العلمي

وصف الفيلسوف وعادل النفس وليام جيمس ( )0344ان حب االستطالع يعد "الدافع ضلو اإلدراك األفضل"  ,شلا
يعٍت أنو الرغبة يف فهم ما تعرفو فيما ال تعرفو .وأشار إذل ان االطفال يدفعهم ضلو أشياء ذات صفات مثَتة وجديدة
واخصها تلك "الساطعة واحليوية وادلذىلة" .وقال إن ىذا الفهم ادلبكر للحب االستطالع ؽلكن ان يفسح اجملال الح ًقا
دافعا ضلو معرفة علمية وفلسفية أكثر اكتماالً .ويعد علماء النفس الًتبويون
لفهم وتعريف "بصيغ أعلى وافكار أكثر " ً ,
امثال جي ستانلي ىول وثيودات ل.مسيث ( )0412رواد يف بعض األعمال التجريبية ادلبكرة حول تطوير مفهوم حب
االستطالع من خالل مجع االستبياانت والسَت الذاتية لألطفال من األمهات حول تطور االىتمام والفضول لديهم  ,من
ىذه البياانت ؽلكن وصف تقدم األطفال من خالل أربع مراحل من النمو  ,بدءًا من "التحديق السليب" يف وقت مبكر
من األسبوع الثاين من احلياة ,مث يتطور اذل االنتباه مث االىتمام مث "الفضول السليم" يف الشهر اخلامس تقريبًا (ابراىيم,
. )40 :0442
ولعل اتريخ دراسات حب االستطالع او الفضول لدى احليواانت يقارب من اتريخ دراساتو لدى اإلنسان .فعلى
سبيل ادلثال  ,كتب إيفان ابفلوف عن سلوك التوجيو العفوي يف الكالب ان  :ادلنبهات اجلديدة (اليت أطلق عليها رد
الفعل "ما ىو؟") فيجيب ابفلوف اهنا  :شكل من أشكال حب االستطالع والفضول  ,وذكر ان ادلنبهات احلسية اليت
تسبق االستجابة اذل ادلثَتات ما ىي االّ تعبَت عن الفضول احليوي (ابفلوف  .)0442 ,ويف منتصف القرن العشرين  ,بدأ
السلوك االستكشايف يف احليواانت جبذب علماء النفس  ,ويرجع ذلك جزئيًا إذل التحدي ادلتمثل يف درلها يف النهج
السلوكية الصارم  ,اذ اعترب بعض السلوكيُت حب االستطالع او الفضول زلركا أساسيا للسلوك  ,ورأى عادل النفس ىاري
ىارلو ان القرود الرضيعة تفضل صحبة اُم انعمة بديلة على أم سلك عارية وىذا سببو سلوكها الفضورل الناتج عن "دوافع
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اللعب" دبعٌت ان دوافع اللعب تعد احدى مسببات حب االستطالع  ,اذ تندفع الكائنات إذل االطلراط يف سلوك حل
األلغاز الذي ال ينطوي على مكافأة ملموسة ,اي دبعٌت ان بعض السلوكيات االعتيادية وحىت التفكَت ال تندفع بوجود
حافز او مكافئة – كما يراىا اغلب علماء النفس واخصهم السلوكيون  -بل تندفع جملرد ااثرة حب االستطالع,
والحظت دراسات ان لدى القرود قوة فضول يف حل األلغاز ادليكانيكية حىت بدون طعام أو أي حافز خارجي آخر
متنوعا عندما يفضلون بشدة ودون أية مهمة صرػلة ,استكشاف
(ىارلو  )0451 ,مع ذلك  ,تظهر الفئران ً
فضوال ً
أقسام غَت مألوفة من ادلتاىة  ,وىذا االمر تؤكده ايضا وجهات نظر معاصر اليت ترى ان أشكال البحث عن ادلعلومات
يتميز حبافز داخلي  ,وذلذا ي عتقد أصحاب النظرية ادلعرفية ان التعلم يف اصلو استطالع واكتشاف يسعى اليها الفرد من
اجل تكوين بناء معريف ذايت يقوم على التبصر واإلدراك والتنظيم الذايت وفهم العالقات نتيجة تفاعل القدرات العقلية
لإلنسان مع ادلثَتات التعليمية يف البيئة ومن أىم رواد ىذه النظرية ( برونر  ,أوزبل  ,بياجيو )  ,ويفًتض علماء النفس
ادلعريف أن دافع حب االستطالع ادلعريف ينمو ويتطور مع العمر وتسهم الظروف البيئية يف تطوره وبلورتو على صورة أداء
وحبث وتقصي ونشاطات ذىنية أخرى ترتبط بذلك (قطامي.)222 :4101 ,

دور املنهج الدراسي يف تنمية االستطالع العلمي:

يطمح القائمون على العملية التعليمية اذل اعداد منهج دراسي يعلم األجيال كل ما يليب طموح اجملتمع يف التنمية والتطور ,
وػلاول ان يضع كل األسس العلمية ادلناسبة من خالل عناصر ادلنهج ووفقا لاليت-:
 -0طرائق التدريس :أن االىتمام بطرائق تدريس العلوم وربسينها والتنوع يف اساليبها كـ (العصف الذىٍت) تعد إحدى
الوسائل الفعالة الستمرار وإثـارة تفكيـر ادلتعلمُت وإكساهبم القدرة على حـل ادلـشكالت وتزويـدىم ابدلفـاىيم األساسية
للمعرفة ومن مث االرتقاء دبستوى ادلعلومات والرغبـة يف االستفسار  ,فضال عن ااتحة الفرصة للمتعلم يف احلوار وطرح
األسئلة ؽلكن ان تعطي ادلتعلم التعزيز الذايت يف التفاعل ادلباشر مع ادلعريف وادلبادرة اذل طرح أفكار بناءة ومفيدة وتعرب عن
رغبتو يف اكساب ادلزيد من ادلعرفة.
 -4األىداف  :يؤكد , Clementأنّو "البد من اتباع اسًتاتيجية هتدف إذل توعية ادلتعلمُت ابدلفاىيم األولية اليت
ػلملوهنا أبن يطلب منهم القيام بتنبؤات معينة على ضوء معلوماهتم السابقة وتشجيعهم علـى عقـد ادلقارانت بُت معـارفهم
الـسابقة والتفـسَتات العلميـة وادلالحظـات ادلختربية " ).(Clement, 1982, P.66
 -2األنشطة التعليمية  :يتم التعبَت عن االستطالع العلمي إجرائياً عندما يُظهر ادلتعلم :
أ -تفاعال إغلابياً ضلو عناصر جديدة وغريبة ومتنافرة وغامضة يف بيئتو وذلك ابلتحرك أو ادليل ضلوىا الستكشافها وزلاولة
التعرف اليها.
ب -حاجة أو رغبة ألن يعرف أكثر حول نفسو والبيئـة احمليطـة بو.
جـ -تفحص ما حولو ابحثاً عن اخلربات اجلديدة.
يصر على فحص وتقصي ادلثَتات البيئية بدرجة أفضل (زيتون. ( 31 -22 :0433 ,
دّ -
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ىـ -يدرك ادلتعلم أبنو فعال يف البيئة حينما يبادر للمعرفة وليس متلقيا سلبيا فيها.
 -2احملتوى  :حينما تعزز بربامج توعي أبعلية العلم والطموح اذل تنميتو وتستشهد ابلنماذج واالمثلة ادلعربة عن ميزات
االستطالع العلمي سواء من خالل القصص واالحداث والتجارب احمللية والعادلية اليت ربتوي يف مضموهنا ااثرة حلب
االستطالع العلمي ,كما ػلتوي زلتوى ادلنهج على مساحات مناسبة من الثغرات وسبنح ادلتعلم فرصة اذل استكماذلا سواء
عن طريق الواجبات البيتية او ادلشاريع..
 -5التقوًن  :ويتم حينما يكافأ الطلبة بتقييمات شليزة ألولئك الذين يظهرون قدرة افضل او مبادرة اسرع يف تقدًن أفكار
وحلول جديدة .وشلا غلدر ان اغلب مدارسنا ومناىجنا ال تورل حب االستطالع األعلية اليت البد منها ,وبدال من ذلك
نراىا تركز على احلفظ عن ظهر قلب وتعاين من ازمة التقييمات ادلوحدة اليت زبرق مبدأ الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت فضال
عن ازمة اإلجراءات التأديبية اليت تشجع على استهالك ادلعرفة الصامت بدال من حب االستطالع أو التفاعل  ,وعالوة
على ذلك فإهنا ربد شلا ينبغي أن يتعلمو الطلبة فتقتل أي تعلم استكشايف يعزز حب االستطالع ويؤدي إذل ارتباطات
تثقيفية أكثر استدامة (روزرل.)42 :4110 ,
من جانب اخر يدل مصطلح (فهم طبيعة العلم) عن وصف رائع ألعظم منتج حضاري سبيز بو االنسان حينما وضع
البشري عن
يضم رلموعة من ادلعارف واألفكار وادلهارات وادلعلومات النظرية والتطبيقية اليت اكتسبها العقل
ّ
لو منهج واسع ّ
طريق ادلالحظة والتجربة والشعور والصدفة و ادلقارنة واالستنتاج  ..وادت ابلنتيجة اذل االكتشافات واالخًتاعات
واالبتكارات  ,و يرى – الباحثان  -ان االكتشافات العلمية تتم من خالل عدة دوافع او عوامل أساسية  ,ىي على
النحو االيت-:
 -0احلاجة  :فحاجة االنسان دائما حاضرة دلعاجلة مشاكلو وما يعًتيو من نقص وعوز ,وذلذا يقال يف االمثال ( :ان
احلاجة ام االخًتاع).
 -4االذلام  :وىي عبارة عن خياالت انذبة عن استغراق الباحث يف التفكَت العلمي  ,ويذكر الكثَت من العلماء
وادلكتشفُت اهنم توصلوا اذل اكتشافاهتم عن طريق االذلام  ,ومن ابرز ظلاذجها العادل الفيزايئي (اينشتاين).
 -2االستنتاج :فقد مت التوصل اذل اغلب ادلكتشفات عن طريق التجارب ادلعملية او ادليدانية او النظرية.
 -2الصدفة  :حينما حدثت بعض ادلكتشفات ابلصدفة ودل تكن ذلا سابقة او خلفية يف االعداد ذلا .
 -5الطموح  :فقد يكون الطموح اذل االفضل من خالل ربقيق خصائص مثالية  :كاألدق واالكفأ واالسرع واالقل كلفة
واالضيق حجما واالسهل استخداما واالسرع عمال واألفضل ادامة واالبقى زمنا واألكثر تنوعا واالمجل واالوسع انتشارا و
األبسط واألكثر فائدة واالقل وزان ....اخل  ,كلها أسباب تدفع العلماء اذل مزيد من ادلكتشفات.
 -1تنمية التعليم وتطويره :فالتعليم وفر كل الفرص للمتعلمُت إلستثمار ما تعلموه من خربات وذبارب علمية لكي ػلققوا
(أفكارا ورؤى واذباىات ) جديدة شلهدة لالكتشافات جديدة.
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 -2األرضية الثقا فية :فالنظرايت والفلسفات ادلنطقية ىي اليت مهدت األرضية وقدحت األفكار يف تنفيذ رؤاىا النظرية اذل
واقع عملي  ,فكم من نظرايت مهدت اذل اخًتاعات ومكتشفات جديدة.
ٍ
ٍ
ٍ
مقصود ,ويسعى العلم إذل تطويرىا وتنميتها مع الوقت ,
ومقصود أو غَت
بشكل
وهبذا ما تزال تتواذل االكتشافات
وادلخطط ( )4يوضح أنواع طرق االكتشافات العلمية -:

سلطط ( )4أنواع طرق االكتشافات العلمية (وجهة نظر الباحثان)
ويضم مفهوم (طبيعة العلم ) كافّة احلقائق اليت عرفها الناس حىت اليوم يف سلتلف اجملاالت احلياتية سواءً االقتصاديّة ,أو
ّ
أىم الركائز اليت يقوم عليها تقدم
االجتماعيّة ,أو الثقافيّة ,أو اإلنسانيّة ,أو الطبيعيّة ,أو التارؼليّة و غَتىا ,وؽلثل العلم أحد ّ
وتطورىا ,وربقيق العيش الكرًن لكافة البشر.
اجملتمعات ّ
لقد جاء العلم دبثابة ادلنقذ احلقيقي للبشرية من براثن اجلهل والتفكَت اخلرايف واالحكام ادلتسرعة  ,وحينما جاءت
الفلسفة اوقعت ادلفكرين بعقدة اجلدل بُت الفكر العقيم والفكر ادلنتج وذلذا جاءت دراسة العلوم بكوهنا ميدان فلسفة
الفكر ادلنتج.
ويعد العلم مفهوما واسع الوصف والتعبَت وؽلتاز ابخلصائص االتية-:
 -0انو بناء معريف يتم خبطوات علمية منظمة تتضمن احلقائق و ادلفاىيم و ادلبادئ والقوانُت والنظرايت العلمية اليت
تساعد يف تفسَت الظواىر من حولنا  ,وان ىذه اخلطوات تبدأ ابلشعور بوجود ادلشكلة والعمل على ربديدىا ومن مث مجع
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ادلالحظات وادلعلومات عنها مث فرض الفرضيات الحتمالية حلها مث اختبارىا للتوصل إذل النتائج و لضمان تعميم نتائجها
يستلزم إمكانية خضوعها ألىداف العلم يف القدرة على (الوصف والتفسَت والضبط والتنبؤ).
 -4وأن العلم يتم بعدة إجراءات سواء ابلتجريب أو ادلشاىدات ادلنتظمة او ادلسح او ربليل احملتوى ...اخل.
 -2ان ادلعرفة العلمية ربتاج اذل فلسفة موضوعية لكي تتمكن من بناء خلفية نظرية تعززىا وربميها ولكي سبكنها من فتح
آفاق يف تطويرىا.
 -2ان ادلعرفة العلمية سبتاز خبصوصية ادلصطلحات لكي ُسبيز عن غَتىا من ادلصطلحات وتكسب معرفة نوعية  ,ذلا رموز
و عالقات واختصاصات ووحدات القياس خاصة فيها.
 -5بنية العلم و تشمل ادلعلومات العلمية و طرق العلم و عملياتو و االذباىات العلمية.
 -1التصحيح الذايت  :فالعلم غلدد نفسو بنفسو و ينمو ويتطور ابستمرار.
 -2التنظيم  :فادلعرفة العلمية هتدف اذل تنظيم طريقة تفكَتان وأسلوب شلارستنا العقلية  ,فالعلم يُعٌت بًتابط القضااي العلمية
وال يكتفي حبقائق مفككة او مشوىة او كاذبة .
 -3البحث عن األسباب  :فال تكون الظاىرة مفهومة إالّ إذا توصلنا دلعرفة أسباهبا  ,والبحث عن األسباب ػلقق إرضاء
ادليل الفطري لدى اإلنسان  ,وكذلك التحكم بتلك االسباب على ضلو أفضل.
 -4الًتاكمية  :وتصف ىذه اخلاصية الطريقة اليت يتطور هبا العلم  ,فادلعرفة العلمية مكونة من رلموعة نظرايت علمية
جديدة ربل زلل النظرية القدؽلة  ,وىذه اخلاصية تعمل على زايدة تسارع عجلة احلضارة  ,فغالبا ال يبدأ العلماء يف
تفسَتىم للظواىر أو حلوذلم للمشكالت من الصفر  ,بل غالبا من حيث انتهى اآلخرون.
 -01الشمولية والتعميم:فادلعرفة العلمية سبتاز خباصية الشمولية والتعميم للكثَت من احلاالت اليت تُعٌت هبا.
 -00الدقة  :ىذه الصفة تكسب اإلنسان مزيداً من السيطرة على الواقع ,وتتيح لو فهماً أفضل لقوانينو ,وػلاول العلم
جاىدا اذل بررلة اغلب متغَتات الظواىر اذل لغة الرايضيات من أجل ربقيق صفة الدقة والتجريد ,وؽلكنو فهمها بصورة
اسهل وتوفر لو السيطرة على استيعاهبا وربقق لو إمكانية مقارنة نتائجها مع سواىا.
 -04العلم لو أدواتو اخلاصة بو  :فالعلم نشاط لو أدواتو وأجهزتو اخلاصة جلمع ادلعلومات أو قياسها.
 -02العلم يؤثر يف اجملتمع ويتأثر بو  :فالعلم يتأثر بتأثَت الظروف واالذباىات السائدة يف اجملتمع .
 -02دؽلومة العلم  :اذ ان دؽلومة العلم تتجسد يف قدرة العلم على معاجلة ادلشكالت أبقل كلفة واسرع واسهل طريقة
واضمن حلول يف النتائج وأبقل زمن شلكن ودبرونة فائقة يف إغلاد البدائل ادلمكنة يف الطريقة واحلل واالمكانيات .
 -05احملك األخالقي للعلم  :وىذا يتم من كون العلم يتوجب عليو خدمة اإلنسانية بكل معانيها وان يتجنب كل
اإلجراءات التعسفية واخلطَتة  ,وان يراعي اخلصوصية احليوية من خالل عدم تعميم النتائج من احليواانت اذل االنسان دون
ضماانت دقيقة يف احلماية  ,وان يراعي القيم السائدة يف رلتمع ما  ,ومن اخالقيات العلم أيضا ىو القبول ابلنقاش والنقد
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والتصحيح  ,وان يعمل على احملافظة على سرية بعض احلاالت دلنع تشويو حقائقها او استغالذلا ,وان ال تكون رلرد
فرضيات عائمة او حادلة او تعجيزية او طوابوبة او خرافية...اخل
 -01األمانة العلمية  :من صفات العلم ىو عدم التسرع يف إصدار األحكام وان يثَت حب االستطالع العلمي لفهم
األشياء اجلديدة و كل ما يتعلق هبا من نقد و استفسارات.
 -02ادلعرفة العلمية تعزز وتوضح ابلبياانت اليت ذبمع من االحصائيات الوصفية األولية واخلام ومن مث زبضع للمعاجلات
اإلحصائية االستداللية (السيد.)21-24 :4104 ,
وذلذا فان ادلنهج الدراسي اجليد ىو الذي يثَت اعجاب متعلميو وينمي فيهم روح ادلبادرة يف التطلع اذل مزيد من ادلعرفة ,
وحُت ذاك ؽلكن ان ؼلطو ادلتعلم أوذل خطواتو الواثقة اليت ستمنحو الطاقة للبحث عن التميز والرغبة ابلتحري وزلاولة
اكتشاف معاين جديدة يف ذخَتتو ادلعرفية ( أبو ادلكارم .) 44 :4101 ,

دور املنهج الدراسي يف فهم طبيعة العلم-:

على الرغم من وجود بعض الثوابت العلمية النسبية  ,االّ انو يؤخذ على اغلب مناىجنا التدريسية الراىنة البطأ يف
استيعاب ا لتغَتات العلمية ادلعاصرة وغالبا أتخذ زمنا طويال نسبيا من قبل مصممي ادلناىج يف إعادة النظر دبحتواىا ,وىذا
يسبب ربفظا من قبل ادلعلمُت وادلتعلمُت على بعض ىذه احملتوايت حينما يتعلمون موضوعات قدؽلة وال تناسب الواقع ,
فمثال  ,ال تزال بعض كتب علم احلاسوب الذي يدرس يف ادلرحلة الثانوية العراقية يتضمن مفاىيم ومواضيع واشكال لنظام
احلاسوب القدًن الذي دل يعد لو وجود يف واقع ادلتعلم احلارل.
وذلذا يفًتض ان ػلقق تعليم العلوم أىدافها ابلتعاون بُت ادلتعلم وادلعلم على مواجهة مواقف احلياة اليومية وبتفكَت
منتظم ,فتنمية عمليات العلم يرتبط ابلنظرة احلديثة للعلم اليت ربث على التكامل بُت اجلانبُت السلوكي وادلعريف .ويرى
بعض العلماء أبن أعلية عمليات العلم تتمثل اباليت -:
 .0تساعد ادلتعلمُت على توسيع تعلمهم من اخلربة ادلباشرة بدال من أن تعطى ذلم جاىزة.
 .4تساعد على اكتشاف معلومات جديدة ,وعلى ذبميع ادلعرفة وتصنيفها عن طريق الفهم يف داخل غرفة الصف
وخارجها وليس عن طريق التلقُت.
 .2تساعد على تطوير ادلهارات ادلفيدة يف ادلواد األخرى.
 .2زايدة قدرة ادلتعلمُت يف ربديد ادلتغَتات وضبطها ووضع االستنتاجات ذات ادلعٌت ذلا.
 .5تنمية االذباىات العلمية عند ادلتعلمُت مثل :حب االستطالع ,وادلوضوعية ,والتأين عند إصدار األحكام
وغَتىا من االذباىات العلمية اليت هتدف إليها مادة العلوم.
 .1تنمية التفكَت وذلك ألهنا تعتمد على ادلالحظة وتنظيم ادلعلومات يف جداول وتفسَتىا واجراء التجارب وفرض
الفروض واختيار احلل األمثل والوصول إذل التعميم (اجلندي.)020 :4114 ,
بناءً على ما سبق ,يتضح للباحثُت أن أعلية اكتساب عمليات العلم  ,تكمن يف االيت- :
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 .0ااتحة الفرصة للمتعلمُت يف التوصل إذل أفكار جديدة ورلاالً خصباً للمناقشة والتساؤل أثناء شلارستهم لألنشطة
ادلثَتة الىتماماهتم وفضوذلم.
 .4تنمية القدرة على التعلم الذايت واالعتماد على النفس ,وىذا يؤدي إذل التعليم ادلستمر مدى احلياة.
 .2تكسب القدرة على معاجلة معلوماهتم من خالل طرق عمليات العلم ادلختلفة ادلستخدمة للتوصل إذل ادلعرفة.
 .2تكسب العديد من ادليول واالىتمامات واذلواايت العلمية ادلفيدة.
 .5تولد الدافعية وتزيد الثقة ابلنفس واالحتفاظ ابدلعلومات ادلتعلمة مدة أطول.
 .1تنمية ادلهارات العقلية جبمع البياانت عن مسببات الظواىر وربليلها واخلروج بتفسَتات منطقية ذلا.
 .2إذا كانت عمليات العلم تشكل عموداً فقرايً لطرائق تدريس العلوم ,فمن البديهي أن يكون تعليمها ىدفاً رئيساً
من أىداف األنشطة ادلقدمة للمتعلم.
وذلذا تسعى ادلدرسة اذل بناء الشخصية العلمية للطالب  ,لتمكينو من الوعي بعدة قضااي علمية من بينها االيت-:
 التمييز بُت التفكَت العلمي والتفكَت اخلرايف. التمييز بُت أنواع العلوم  ,وكيفية إغلاد ترابط وظيفي فيما بينها . االستفادة من مبادئ العلوم دلعرفة طرق التعامل مع منتجاهتا وكيفية ادامتها وذبنب خطورهتا. إدراك أعلية الطريقة العلمية يف حل ادلشكالت ادلتنوعة. ان التطور العلمي ليس حكرا على دول او رلتمعات معُت بل ان العلم للجميع. صناعة العلماء تبدأ من حب العلم وتعلمو. تنمية احلس التطبيقي للعلوم النظرية.و حظي كل من (االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم) إبىتمام العديد من الدراسات العلمية  ,اذ قام احلبشي و
رًن ( )4141بدراسة حب االستطالع العلمي وعالقتو ابلتفكَت التخيلي لدى الطالبات ادلوىوابت ابدلرحلة الثانوية دبدينة
الباحة ,واظهرت نتائج الدراسة ان درجة حب االستطالع العلمي لدى الطالبات ادلوىوابت يف ادلرحلة الثانوية مرتفعة ,
فضال عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بُت حب االستطالع العلمي والتفكَت التخيلي (احلبشي و رًن :4141 ,
 .)450يف حُت درست الرملي ( )4113مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية يف االردن ,توصلت
النتائج عن تدين مستوى ىذا الفهم بسبب قلة التجارب العلمية وادلشاىدات التطبيقية (الرملي.)04 :4113 ,
اهداف البحث :يهدف البحث احلارل اذل التعرف على- :

 -0مستوى االستطالع العلمي لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.
 -4معنوية الفرق عند مستوى ( ) 1015تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االستطالع العلمي لدى طلبة الصف الثاين
ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.
 -2مستوى فهم طبيعة العلم لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.
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 -2معنوية الفرق عند مستوى ( )1015تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين
ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.

حدود البحث:

ربدد البحث احلارل بطلبة الصف الثاين ادلتوسط للدراسة الصباحية يف ادلدارس احلكومية يف مدينة ادلوصل للعام الدراسي
(.)4141 -4104

حتديد املصطلحات:

 -0االستطالع العلمي  , Scientific Curiosityعرفو كل من- :
 الشربيٍت ( " :) 0442استجابة الفرد اغلابيا ابلتحرك ضلو األشياء اجلديدة وادلعقدة وادلفاجئة وادلتناقضة لفحصهاواستكشافها وإبداء الرغبة يف ادلزيد عنها من خالل التساؤالت واالستفسارات اليت يطرحها ضلو ىذه األشياء" (الشربيٍت,
.)20 :0442
 شاىُت وحطاب( ")4115القدرة على التساؤل وامعان النظر والتفكَت الدقيق"(شاىُت وحطاب.)03 :4115 ,اما التعريف النظري( :مسة حيوية نسبية تعرب عن ربري ادلتعلم لعناصر زليطو للتعرف عن ماىيتو وإمكانية السيطرة عليو
بطرق التحري واالستقصاء لتحقيق الفهم الذي قد يسبب لو االكتشاف).
اما التعريف االجرائي ( :مسة حيوية يف التحري و البحث و التف ّكر و يعرب عنها ابلدرجة الكلية يف استجابة طلبة ادلرحلة
ادلتوسطة الداة االستطالع العلمي ادلطبقة يف البحث احلارل).
 -4فهم طبيعة العلم  ,Understanding the Nature of Scienceعرفو كل من-:
 أبو ادلكارم (": )2016التصور الذىٍت الذي ػلملو الطالب للعلم واىدافو ومساتو ادلميزة ,وطرق البحث فيو ونواذبوومهارات عمليات العلم "(أبو ادلكارم .)41 :4101 ,
 الزايد وسوزان ( " :)4101ما لدى الفرد من أفكار حول العلم ,ويتضمن فهم طبيعة ادلعرفة العلمية :كيف يتم إنشاؤىاواإلضافة إليها وقبوذلا وفهم التنظيم االجتماعي للعلم"( الزايد وسوزان .)424 :4101 ,
اما التعريق النظري( :عملية ادراك معٌت العلم من حيث انواعو وخصائصو وفوائده وتفاعالتو ومكوانتو ,واليت تساعد ادلتعلم
على طريقة التفكَت ادلنطقي للبحث العلمي ودور العلم يف التقدم والتنمية احلضارية فضال عن القدرة على امتالك مهارات
التفكَت العلمي ومهارات عمليات العلم).
اما التعريف االجرائي ( :مدركات ادلتعلم حول متغَتات العلم و يعرب عنها ابلدرجة الكلية يف استجابة طلبة ادلرحلة
ادلتوسطة إلختبار فهم طبيعة العلم ادلطبق يف البحث احلارل).
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إجراءات البحث

تضمنت اإلجراءات على ربديد رلتمع البحث و اختيار عينتو ادلناسبة و من مث اعداد ادايت البحث و التحقق من
موضوعيتهما و من مث تطبيقها على عينات مناسبة من رلتمع البحث ومن ربليل النتائج ابستعمال الوسائل اإلحصائية
ادلناسبة  ,وعلى النحو االيت-:
أوال -رلتمع البحث واختيار عينتو  :وؽلثل رلتمع البحث احلارل مجيع طلبة الصف الثاين يف ادلدارس ادلتوسطة (احلكومية /
النهارية) يف مدينة ادلوصل للعام الدراسي ( , )4141 -4104اذ بلغ رلموع الطلبة الذكور ( )01214طالبا  ,يف حُت
بلغ رلموع االانث (  )01422طالبة ,ونظرا لسعة اجملتمع وتوزيعو على عدد كبَت من ادلدارس فقد مت اختيار عينة عشوائية
من ادلدارس ادلتوسطة يف اجلانب االيسر من مدينة ادلوصل تراوحت بُت ( )53 -21طالبا او طالبة توزعت على ()01
مدارس  ,مخسة مدارس للبنُت وأخرى للبنات بلغ رلموعها الكلي ( )234طالبا وطالبة بواقع ( )452طالبا و ()444
طالبة.

اثنيا -أدايت البحث :
األداة األوىل  -مقياس االستطالع العلمي:

مت تبٍت مقياس جاىز يف االستطالع العلمي ادلعد من قبل ( )Campbellترمجة زيتون ( )0441لكونو يناسب
ربقيق اىداف البحث احلارل وكونو يناسب مستوى طلبة الصف الثاين ادلتوسط  ,يتكون ادلقياس من ست رلموعات
علمية تثَت دافع االستطالع العلمي ودبجموع ( )21فقرة  ,تبدأ كل منها بسؤالُت مثَتين لالستطالع العلمي ومعززين
بصورتُت  ,يف حُت تكون اإلجابة عن السؤالُت خبمس فقرات موقفية وامام كل فقرة ثالثة بدائل بصيغة (دائما ,أحياان,
اندرا) للكشف عن مستوى دافع اجمليب لالستطالع العلمي  ,ولضمان موضوعية ادلقياس يف مناسبتو لطلبة الصف الثاين
ادلتوسط يف مدينة ادلوصل ,فقد مت االيت -:
أ  -الصدق الظاىري  : Face Validityاذ مت عرض االداة على رلموعة من اخلرباء يف علم النفس الًتبوي و طرائق
التدريس وادلناىج الدراسية تكونت من ( )41خبَتا ,و جاءت نسبة االتفاق على فقراتو بنسبة ( )%31فأكثر  ,و تعد
ىذه النسبة مناسبة لصالحية أداة البحث  ,اذ يشَت (بلوم )0432 ,اذل ان نسبة اتفاق اخلرباء عندما تكون بنسبة
( )%25فاكثر ؽلكن ان ػلقق ادلقياس شرط الصدق الظاىري (بلوم. )041 :0432,
ب -الثبات األداة بطريقة اإلعادة  :Test-retest Reliability Methodان معامل الثبات على وفق ىذه
الطريقة ىو عبارة عن الدرجات اليت ضلصل عليها من اجراء تطبيق وإعادة تطبيق االختبار على االفراد انفسهم
( ,)Anastasi,1976: 115وهبذا مت تطبيق مقياس االستطالع العلمي بتاريخ ( ) 4104/04 /05على عينة
عشوائية مستقلة عرفت بعينة (الثبات) بلغ تعدادىا ( )11طالبا وطالبة  ,ومن مث بتاريخ ( ) 4104 /04 /44اعيد
تطبيق نفس ادلقياس على نفس العينة  ,وأشار (الظاىر واخرون  )0444,اذل ان ادلدة ادلناسبة بُت التطبيقُت تًتاوح من
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( )41 -01يوما (الظاىر وآخرون  , )024 :0444 ,واستخدم (معامل ارتباط بَتسون Person Correlation
 ) Coefficientبُت درجات التطبيقُت  ,فبلغت درجة االرتباط ( , )1031ويشَت ( )Carlson,1990ان ادلقياس
اجليد غلب ان ال تقل درجة ثباتو بطريقة اإلعادة عن (.)Carlson ,1990: 303( )1035
ج  -تصحيح مقياس االستطالع العلمي :هتدف عملية التصحيح اذل تقييم إجاابت ادلستجيبُت على األداة القياسية من
خالل تقدير الدرجة ادلخصصة يف اوزان بدائل االستجابة ومن مث يتم مجع الدرجات للحصول على الدرجة الكلية اليت
تدل على نتيجة كل استمارة على حدى  ,وجرت عملية التصحيح من خالل زبصيص اوزان درجات بدائل االستجابة
بصيغة(دائما = , 2أحياان =  , 4اندرا =  , )0ولكون رلموع فقرات ادلقياس ىو ( )21فقرة,فإذا تكون درجة اقصى أداء
افًتاضي للمقياس (او افضل أداء افًتاضي يف االستطالع العلمي) =  ,41اما درجة ادىن أداء افًتاضي (او ادىن أداء
افًتاضي يف االستطالع العلمي)= , 21وان درجة ادلتوسط االفًتاضي للمقياس = (11ادلتوسط االفًتاضي يعد دبثابة
الدرجة احلدية الفاصلة بُت اذباىي األداء األقصى واالدىن).
د  -التطبيق النهائي مقياس االستطالع العلمي :بعد االطمئنان على موضوعية مقياس االستطالع العلمي يف قياس ما
وضع ألجلو  ,فقد شرع الباحثان بتطبيقو على عينة التطبيق النهائي البالغ تعدادىا (  )234طالبا وطالبة بتاريخ (/0/4
.)4141

األداة الثانية  -اختبار فهم طبيعة العلم :

على الرغم من كون مفهوم العلم يعد شامال وعادليا لكنو يتأثر خبصوصية مدركات الطلبة على وفق ادلناىج الدراسية
اليت يتعلموهنا يف كل بلد فضال عن التغَتات و ادلستحداثت احلاصلة يف مضامُت العلم مع التقدم احلضاري  ,االمر الذي
استدعى من الباحثُت بناء اختبار جديد لفهم طبيعة العلم ػلقق اىداف البحث احلارل ,مت االستفادة من زلتوى منهج
مادة العلوم للصف الثاين ادلتوسط (لكون ان مادة العلوم يف ىذا الصف الدراسي تضم ثالثة اقسام ىي  :الكيمياء و
الفيزايء واالحياء ,وذلذا تعد ادلنفذ األساسي و ادلباشر لفهم العلم لدى الطلبة )  ,فضال عن االطالع لبعض االختبارات
ادلشاهبة يف دراسات سابقة  ,.كما يوضحو اجلدول ( )0االيت-:
جدول ( )0ظلاذج من اختبار فهم طبيعة العلم يف دراسات سابقة
ت

اسم الدراسة

اسم الباحث
واتريخ اعدادىا

عدد فقرات
اداهتا

0

مستوى فهم طبيعة العلم يف ضوء ادلشروع (  ) 2061لدى معلمي العلوم
يف األردن وعالقتو ببعض ادلتغَتات الدؽلوغرافية

الراببعة
()4104

45

4

فهم طبيعة العلم عند مدرسي الكيمياء على وفق وثيقة ( )AAASدلشروع
اإلصالح الًتبوي 4110

أمحد و ادللكي
()4102

45
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2

مستوى العالقة بُت فهم طبيعة علم الفيزايء وطرائق تدريس العلوم لدى
مدرسي الفيزايء يف ادلرحلة اإلعدادية

اجلنايب ()4101

41

2

’Understanding of the ‘ Nature of Science
Among Undergraduate Student at Mutah
University in Jordan

Samara
))2015

42

5

مفاىيم طبيعة العلم وعملياهتا ادلتضمنة يف كتاب العلوم للصف
التاسع ومدى اكتساب الطلبة ذلا

شحاتة ()4113

22

وصف االختبار :يوصف بكونو نوع من أنواع اختبارات القوة  ,يتكون من فقرات تكشف عن قدرة ادلستجيب يف اإلجابة
بصورة صحيحة او خاطئة ذلا  ,و ىذا االختبار ػلدد مستوى حصيلة ادلتعلم فيما ادركو و فهمو من خصائص ووظائف
العلم  ,تكون االختبار بصيغتو األولية من ( )22فقرة ذات عالقة دبتغَتات العلوم (الفيزايئية والكيميائية واالحيائية)  ,و
كل فقرة فيو عبارة عن سؤال ذات أربعة بدائل (احداىا صحيح عن سواىا اخلاطئة).
و مت التحقق من اخلصائص السيكومًتية لإلختبار على النحو االيت-:
أ  -الصدق  : Validityذكر(عدس")0434 ,ان الًتكيز يف زلاولة احلكم على صالحية اداة القياس غلب ان تنصب
يف ادلقام االول على الصدق الذي ىو دبثابة الروح لو"(الشربيٍت ,)021 :0445,وذلذا جاء الصدق ليشَت اذل  ":قدرة
االداة على قياس فعالً ما وضعت ألجلو"(ملحم ,)12 :4111,وعزز ىذا ادلعٌت عادل القياس األمَتكي (لندفل) حينما
اطلق على ىذا اال جراء بـ (الصحة) اذ أكد ":ان االداة تكون صحيحة بقدر ما تستطيع قياس ما يراد منها
قياسو"(لندفل ,)24-23 :0413,كما يدل معناه على مستوى الثقة يف نتائج األداة ادلطبقة .
وقد مت التحقق من صدق ادلقياس على وفق األنواع االتية-:
 -0الصدق الظاىري  : Face V.اذ يعد ىذا النوع من اىم انواع الصدق برأي( )Newlly\1992حينما اكد" ان
صدق اخلرباء Expert Validityاو ادلختصُت  ,Professional Validityيعد من اىم انواع الصدق ألعلية ما
ؽلتلكو اؤلئك اخلرباء من نظرة متفحصة ومفيدة دلتغَتات الظاىرة ادلراد دراستها او السلوك ادلراد قياسو فضال عن قدرهتم يف
تقدًن ادلشورة  Consultantأبسلوب القياس ادلناسب وتعليماتو وتوقع نتائجو والقدرة على تفسَت تلك
النتائج"(.)Newlly,1992,p:135
ومت التحقق من الصدق الظاىري من خالل عرض األداة (فهم طبيعة العلم) بصيغتو األولية على رلموعة من
اخلرباء ,ويشَت ( ) Ebel,1972اذل ان افضل وسيلة للتأكد من الصدق الظاىري ىو قيام عدد من ادلختصُت بتقرير
مدى سبثيل الفقرات او العبارات للصفة ادلراد قياسها ( ,)Ebel,1972:555واظهرت النسبة ادلئوية يف اتفاقهم
( )%34فأكثر .وكما يوضحو جدول ( )4االيت-:
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جدول ( )4النسب ادلئوية يف اتفاق اخلرباء على فقرات اختبار فهم طبيعة العلم
رقم الفقرة

%

رقم الفقرة

%

رقم الفقرة

%

رقم الفقرة

%

0

44

00

41

41

35

44

011

4

011

04

42

40

33

21

011

2

33

02

34

44

41

20

45

5

44

02

41

42

45

24

41

1

35

05

011

42

011

22

011

2

31

01

011

45

011

22

34

3

33

02

011

41

4

011

03

41

42

01

44

04

41

43

 -4الصدق البنائي : Construct V.
يهتم ىذا النوع من الصدق ابلكشف عن صدق كل فقرة من فقرات األداة القياسية ,وذلذا "يعرف أبنو (الدرجة)
اليت يعمل فيها االختبار او ادلقياس على قياس مسة او خاصية صمم أساسا لقياسها" (النبهان )442 :4112 ,ويكشف
ىذا النوع من الصدق عن مدى العالقة بُت األساس النظري لألداة مع فقراهتا ادلكونة ذلا  ,دبعٌت اذل أي مدى يقيس
االختبار الفرضيات النظرية اليت يبٌت عليها  ,وؽلكن التحقق من دالالت صدق البناء إبتباع عدة مؤشرات من ابرزىا القوة
التمييزية للفقرات وأسلوب فاعلية الفقرات دبدى ارتباط كل منها ابلدرجة الكلية للمقياس (أبو جادو.)211 :4114 ,
وهبذا مت اجراء ىذين ادلؤشرين على النحو االيت-:
 القوة التمييزية للفقرات :Discrimination Power Item’sيكشف ىذا ادلؤشر عن مدى قوة الفقرة يف التمييز بُت الذين ؽلتلكون اخلاصية ادلقاسة والذين ال ؽلتلكوهنا (ملحم,
 ) 421 :4111أي دبعٌت التفريق بُت الطلبة الذين لديهم دافع مناسب يف االستطالع العلمي و خالفهم ,وان اذلدف منو
ىو اإلبقاء على الفقرات ادلميزة بداللة معنوية يف حُت ربذف الفقرات غَت الدالة  .واستنادا ذلذا ادلعٌت فقد طبق االختبار
على عينة من الطلبة مكونة من ( ) 051طالبا وطالبة من رلتمع البحث (بوصفها عينة بناء) ,وعقب إجابة عينة التمييز
واحلصول على الدرجة الكلية لكل استمارة مت ترتيب الدرجات تنازليا من اعلى درجة حىت ادانىا ومن مث اختَت نسبة
( )%42من اعلى وادين ىذه الدرجات  ,وان ىذه النسبة متفق عليو من قبل اغلب الباحثُت لكوهنا ربقق اعلى تباين بُت
اجملموعتُت ادلتطرفتُت ( دمحم  ,)31 :0442 ,وهبذا اصبح لدينا رلموعتُت مستقلتُت سبثالن اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا
( , )Ebl & Mehrence ,1994: 191هبذا اصبح عدد كل رلموعة ( )20طالبا وطالبة ودبجموع كلي قدره
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( )34طالبا وطالبة  ,حينئذ مت حساب القوة التميزية لكل فقرة من خالل قانون :الفرق بُت (عدد اإلجاابت الصحيحة
يف اجملموعتُت العليا والدنيا) مقسوما على نصف رلموع اجملموعتُت ,وألجل التحقق من الصالحية التمييزية للفقرات فقد
اعتمد زلك ( , )0 - 1021أي ان كل فقرة تًتاوح نتيجة سبييزىا من ( )1021اذل ( ( )0فدرجة واحد تدل على قوة
سبييز اتمة للفقرة) ,يف ضوء ىذا ادلدى أظهرت النتائج ان مجيع الفقرات شليزة,وكما يبينو اجلدول ( )2االيت-:
جدول ( )2القوة التمييزية لفقرات اختبار فهم طبيعة العلم
رقم الفقرة

اجملموعة
العليا

اجملموعة
الدنيا

القوة
التمييزية

رقم الفقرة

اجملموعة
العليا

اجملموعة
الدنيا

القوة
التمييزية

0

42

5

10224

03

24

03

1022

4

24

04

10232

04

42

02

1022

2

42

3

1024

41

42

4

1022

2

21

01

1022

40

24

05

10202

5

41

01

1024

44

43

3

10232

1

25

41

10215

42

25

41

10215

2

42

3

1024

42

21

2

1051

3

20

02

10202

45

23

44

1024

4

24

03

10220

41

24

2

10212

01

43

2

10504

42

41

04

1022

00

43

1

10521

43

23

41

10224

04

45

3

10202

44

42

2

10504

02

21

40

10212

21

21

03

10521

02

24

05

10202

20

43

04

1024

05

41

04

1022

24

23

01

10134

01

25

4

10122

22

41

04

1022

02

21

42

10202

22

21

02

1020
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 -معامل االتساق الداخلي :Coefficient of Internal Consistency

ويكشف عن مدى االرتباط بُت كل درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس (أبو عالم :4112 ,
 , ) 000وتعد الدرجة الكلية دبثابة زلكا داخليا ؽلكن من خالذلا استخراج معامل صدق الفقرة  ,وتعكس ىذه الطريقة
مدى االتساق الداخلي بُت الفقرات أي مدى االتساق ما بُت األداء على الفقرة واألداء على ادلقياس كلو (الروسان,
 ,)25 :4111وقد استعُت بنتائج عينة البناء يف حساهبا  ,واستخدم (معامل االرتباط النقطي Point Biserial
 ) Correlation Coefficientإلغلاد عالقة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار كما مت التحقق من معنوية
االرتباطات احملسوبة إبستعمال االختبار التائي اخلاص دبعامل االرتباط واليت دلت على معنويتها عند مقارنتها ابلقيمة
التائية اجلدولية البالغة ( )0044عند مستوى داللة ( )1 ,15ودرجة حرية ( ,)30وكما يبنها اجلدول ( )2االيت-:
جدول ( )2قيم االرتباط بُت كل فقرة ابلدرجة الكلية إلختبار فهم طبيعة العلم
رقم

قيم

الفقرة

االرتباط

المحسوبة

9

9398

9399

99

9

93999
0.484

93989
5.475

98

0.442

99

0.465

5.200

9

93999

93999

99

93999

83999

9

0.351

3.711

99

0.255

2.611

9

0.297

3.079

99

0.271

2.787

9

0.35

3.699

99

9399

93989

9

0.470

5.271

99

93999

83999

8

0.371

3.955

99

9399

93899

99

0.275

2.832

99

99

0.254

2.600

99

93999
0.266

9399
2.732

99

0.315

3.286

98

93998

9389

99

0.456

5.072

99

93999

993899

99

0.445

4.919

99

93999

93998

9

قيم

القيم التائية

القيم التائية رقم
الفقرة

االرتباط

المحسوبة

93999

9
4.872
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99

0.391

4.211

99

9399

93899

99

93999

93999

99

93999

83999

99

93999

993999

99

93999

993999

ب  -الثبات  :Reliabilityيوجز (عودة  )0443 ,معٌت الثبات أبنو "دقة القياس" (عودة  ,)225 :0443,و ػلدد
الثبات مدى االستقرار (النسيب) يف نتائج تطبيق األداة القياسية على ادلستجيبُت ,وؽلكن احلصول على ثبات االختبار
بطريقتُت أساسيتُت علا ( :الثبات عرب الزمن) ويتم بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقو Test-retest Reliability
 , Methodو الطريقة الثانية ابلثبات عرب الفقرة  Across Items Reliability Methodللتحقق من
التجانس يف مضمون فقرات األداة القياسية مع بعضها لكي تكون نتائجها مستقرة وغَت متذبذبة التقدير ,لضمان اتساق
درجات ادلقياس يف قياس ما غلب قياسو بصورة منتظمة (.)Maloney & Ward,1980: 60
ولذلك تعد ىتُت الطريقتُت واجبيت االجراء يف البحث العلمي وال ؽلكن االستغناء عن احدعلا ألن لكل منهما
خصوصية يف الثبات وىي زبتلف عن خاصية الطريقة األخرى ,وذلذا ال ؽلكن ان تعوض احداعلا عن األخرى  ,وهبذا
االذباه قام الباحثان إبجراء الثبات ابلطريقتُت االتيتُت-:
الطريقة األوذل  -الثبات بطريقة اإلعادة  :Test-retest Reliability Methodاذ مت تطبيق االختبار بتاريخ
( ) 4104/04 /05على عينة عشوائية بلغ تعدادىا ( )11طالبا وطالبة  ,ومن مث اعيد تطبيقها على نفس العينة بتاريخ
( ,) 4104 /04 /44واستخدم (معامل ارتباط بَتسون  ) Person Correlation Coefficientبُت درجات
التطبيقُت  ,فبلغت درجة االرتباط ( )1034واليت تعرب عن درجة الثبات.
الطريقة الثانية  -الثبات عرب الفقرة  :Across Items Reliability Methodمت احلصول على الثبات على وفق
معادلة كيودر ريتشاردسون( )K-R20اليت تعتمد على الدرجات ( )0-1اليت تعتمد على نسب اإلجاابت (الصحيحة
× اخلاطئة )  ,وهبذا يكون قيمة الثبات على وفق ىذه ادلعادلة ىو (. )10344
ج  -تصحيح اختبار فهم طبيعة العلم  :لكون االختبار مكون من ( )22فقرة وان لكل فقرة درجة واحدة يف حالة اختيار
البديل الصحيح من بُت أربعة بدائل  ,لذلك فان اقصى درجة يف أداء االفًتاضي لالختبار =  , 22يف حُت درجة ادىن
أداء افًتاضي لالختبار =  , 1وان درجة ادلتوسط االفًتاضي لالختبار = . 02
د  -تطبي ق اختبار فهم طبيعة العلم  :بعد التحقق من اخلصائص السيكومًتية لالختبار واالطمئنان على موضوعيتو يف
قياس ما وضع ألجلو  ,شرعت الباحثة بتطبيقو على العينة األساسية (عينة التطبيق النهائي) البالغ تعدادىا (  )234طالبا
وطالبة بتاريخ (.)4141 /0/4
-النتائج ومناقشتها :يف ضوء اىداف البحث احلارل مت التوصل اذل النتائج االتية-:
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اذلدف األول  " :التعرف على مستوى االستطالع العلمي لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف
مدينة ادلوصل"
للتحقق من ىذا اذلدف ,فقد استخرج ادلتوسط احلسايب لعينة طلبة الصف الثاين ادلتوسط البالغ ()520402
إبضلراف معياري قدره ( , )000212و مت التحقق من معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب ادلتحقق مع ادلتوسط االفًتاضي
دلقياس االستطالع العلمي ابستعمال االختبار التائي لعينة واحدة ( ,)One Sample T-testاذ بلغت القيمة
التائية احملسوبة ( )0004213وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية ( )00411عند مستوى داللة ( )1015ودرجة
حرية ( , ) 230تبُت ان النتيجة دالة معنواي لصاحل ادلتوسط االفًتاضي  ,وىذا يدل على تدين مستوى االستطالع العلمي
لدى عموم عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط  ,وكما يبينو اجلدول ( )5اآليت-:
جدول ( )5ادلستوى العام لعينة الطلبة يف االستطالع العلمي مقارنة ابدلتوسط االفًتاضي للمقياس
العدد

ادلتوسط احلسايب
ادلتحقق

االضلراف
ادلعياري

ادلتوسط الفًتاضي

234

520402

000212

11

احملسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة
()1015

القيمة التائية
0004213

00411

دالة

ويعزو الباحثان سبب ىذه النتيجة اذل القصور يف تصميم منهج مادة العلوم حبيث أدى اذل ضعف االستطالع
العلمي لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط  ,فاالستطالع العلمي يتطلب منهجا دراسيا يتيح الفرصة للطالب الشعور دبتعة
التعلم إلاثرة شغف ادلتعلم يف البحث واالستقصاء الذايت من خالل استثمار التقنيات ادلتطورة والبيئة ادلباشرة يف ادلنهج
الدراسي  ,وذلذا اكد (عتمي  " ) 4103 ,ان دافع االستطالع يبدأ من حب االستطالع وان ىذا احلب يولد من ااثرة
األحاسيس العاطفية (لكي تتحول ادلعلومة من رلرد ىواية يف بداايهتا اذل مشروع للتحليل والًتكيب ) وىذا التحول ينمو
مع تقدم العمر و تراكم اخلربة  ..فضال عن االاثرة احلسية اليت تتطور اذل مستوى اإلاثرة الفكرية ..و ىذا كلو يكون يف
ظل زليط واسع يتفاعل فيو ادلتعلم  ..ومن مث أتيت عناصر التكنولوجيا لتحسن و تقرب و تيسر و تثَت  ...يف تلك
األحاسيس إذل أقصاىا"(عتمي .)45 -42 :4103 ,وىذا االمر سبق ان أوجزه عادل النفس اجلشطليت (كَتت ليفُت)
يطور من أدائو" (البارودي.)042 :0432 ,
أبن " :اتساع اجملال احليوي للسلوك ؽلكن ان ّ
اذلدف الثاين ":التعرف على معنوية الفرق عند مستوى ( )1015تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االستطالع العلمي لدى
طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل "
وللتحقق من ىذا اذلدف  ,فقد استخرج ادلتوسط احلسايب لدى الطالبات البالغ ( )540412إبضلراف معياري قدره
( )50122وان ادلتوسط احلسايب للطالب ( )240444ابضلراف معياري قدره ( , )020530ومت إغلاد معنوية الفرق
بينهما إبستعمال االختبار التائي لعينتُت سلتلفُت يف العدد ومستقلتُت ( Tow Vary Sample Independent
 , )T- testاذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ( )0200224وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية ( )00411عند
مستوى داللة ( )1015ودرجة حرية ( , )231تبُت ان النتيجة ليست دالة معنواي  ,وكما يوضحو اجلدول ( )1اآليت-:
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جدول ( )1معنوية الفرق يف مستوى االستطالع العلمي حبسب متغَت اجلنس
ادلتغَت

العدد

ادلتوسط احلسايب
ادلتحقق

االضلراف
ادلعياري

احملسوبة

الطالبات

444

510412

040121

10044

الطالب

452

540444

020530

اجلدولية

مستوى
الداللة
()1015

القيمة التائية

00411

غَت دالة

و يعزو الباحثان ىذه النتيجة إذل ان الطلبة من كال اجلنسُت يدرسون يف بيئة مدرسية متكافئة وبكتاب موحد دلادة
العلوم وعلى وفق طرائق تدريسية تقليدية فضال عن االستخدام الضعيف للمختربات العلمية مع اعلال الزايرات ادليدانية
والعلمية للبيئة احمللية واخلارجية للمدرسة و تدين األنشطة الصفية و االثرائية اليت من شأهنا تنمية االستطالع العلمي يف
نفوس طلبتهم.
اذلدف الثالث " :التعرف على مستوى فهم طبيعة العلم لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة
ادلوصل"
وللتحقق من ىذا اذلدف  ,استخرج ادلتوسط احلسايب لعينة طلبة الصف الثاين ادلتوسط البالغ ( )05011إبضلراف
معياري قدره ( , )050012وألجل إغلاد معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب ادلتحقق مع ادلتوسط االفًتاضي إلختبار فهم
طبيعة العلم إبستعمال االختبار التائي لعينة واحدة ( ,)One Sample T-testاذ بلغت القيمة التائية احملسوبة
( )40343وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية ( )00411عند مستوى داللة ( )1015ودرجة حرية ( , )230تبُت
ان النتيجة دالة معنواي لصاحل ادلتوسط االفًتاضي  ,وىذا يدل على تدين مستوى فهم طبيعة العلم لدى عموم طلبة الصف
الثاين ادلتوسط  ,وكما يبينو اجلدول ( )2اآليت-:
جدول ( )2ادلستوى العام لعينة الطلبة يف فهم طبيعة العلم مقارنة ابدلتوسط االفًتاضي لالختبار
العدد

ادلتوسط احلسايب
ادلتحقق

االضلراف
ادلعياري

ادلتوسط الفًتاضي

234

05011

050012

02

احملسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة
()1015

القيمة التائية
40343

00411

دالة

و ػلمل الباحثان مسؤولية تدين ىذه النتيجة اذل تصميم و إعداد منهج مادة العلوم للصف الثاين ادلتوسط احلارل ,
فعلى الرغم من كون مادة العلوم ىي ادلنفذ األوحد إذل ربقيق فهم طبيعة العلم للطلبة خالل ىذه ادلرحلة الدراسية  ,اال ان
ادلنهج احلارل وأساليب تدريسو التقليدية ال تزال قائمة على احلفظ اآلرل كحال اية مادة أخرى كالتاريخ واجلغرافية  ,يف
حُت ان فهم طبيعة العلم يتطلب شلارسة عدة قدرات عقلية لكي يتمكن الطلبة من الفهم (فالفهم :لو عدة مستوايت تبدأ
من الفهم البسيط القائم على (ادلثَت -استجابة)  Understandingاو ما يسمى ابلرؤية  Seeingمث يتطور إذل
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الفهم التمثيلي عن طريق امتصاص ادلعرفة ذات العالقة ابدلعاين ادلتعددة للمفهوم Conception by
 Assimilationومن مث الفهم االدراكي احلسي  Perceptionمث الفهم االدراكي للمعٌت  Realizingإذل ان
يصل إذل مستوى الفهم العقلي اجملرد ادلميز ابستيعاب تنوع ادلعاين من خالل تراكم اخلربة والقدرة على معاجلتها منطقيا
.)Comprehension
اذلدف الرابع ":التعرف على معنوية الفرق عند مستوى ( )1015تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم طبيعة العلم لدى
طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل "
وللتحقق من ىذا اذلدف,فقد استخرجت الباحثة ادلتوسط احلسايب لدى الطالبات البالغ ( )01041ابضلراف معياري
قدره ( )02042وان ادلتوسط احلسايب للطالب ( )02031ابضلراف معياري قدره ( , )040241ومت التحقق من معنوية
الفرق بينهما ابستعمال االختبار التائي لعينتُت سلتلفتُت يف العدد ومستقلتُت ( Tow Vary Sample
 )Independent T- testاذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ( )10125وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية
( )00411عند مستوى داللة ( )1015ودرجة حرية ( , )231تبُت عدم معنوية الفرق تبعا دلتغَت اجلنس ,وكما يوضحو
اجلدول ( )3اآليت-:
جدول ( )3معنوية الفرق يف مستوى فهم طبيعة العلم حبسب متغَت اجلنس
ادلتغَت

العدد

ادلتوسط احلسايب
ادلتحقق

االضلراف
ادلعياري

احملسوبة

الطالبات

444

01041

02042

10125

الطالب

452

02031

040241

اجلدولية

مستوى
الداللة
()1015

القيمة التائية

00411

غَت دالة

ولعل ىذه النتيجة اليت تكشف عن تكافؤ مستويي الطلبة (ذكورا وااناث) من افراد عينة البحث يف فهم طبيعة العلم,
تعود اذل الضعف يف تصميم مادة العلوم ادلعدة لطلبة الصف الثاين ادلتوسط وكما اشار اليو الباحثان يف اذلدف السابق,

االستنتاجات :يف ضوء ما مت التوصل اليو من نتائج  ,ؽلكن استنتاج اآليت -:
.0
.4
.2
.2

تدين مستوى االستطالع العلمي لدى عموم عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدارس مدينة
ادلوصل.
ال يوجد فرق معنوي تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االستطالع العلمي لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة
ادلوصل.
تدين مستوى فهم طبيعة العلم لدى عموم طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.
ال يوجد فرق معنوي تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة
ادلوصل
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 .5قد يعود سبب ىذا التدين اذل عدم كفاءة منهج مادة العلوم اليت تدرس يف الصف الثاين ادلتوسط بوصفها ادلادة
الدراسية األكثر معنية بتنمية االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم.

التوصيات :استنادا اذل االستنتاجات ؽلكن التوصية اباليت-:

 -0ازباذ كل السبل اليت من شأهنا رفع مستوى االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم لطلبة الصف الثاين ادلتوسط عن
طريق إعادة النظر ابدلناىج الدراسية احلالية و السيما مادة العلوم.
 -4لطادلا وجدت عالقة دالة معنواي بُت االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم  ,لذا ؽلكن تنمية فهم طبيعة العلم من
خالل تنمية حب االستطالع العلمي للطلبة والعكس صحيح.
 -2استفادة مدارس ادلرحلة ادلتوسطة (يف الصف الثاين ادلتوسط) من اختبار فهم طبيعة العلم الذي مت بناؤه يف البحث
احلارل يف متابعة تقييم ادلستوى العلمي لدى الطلبة.
املقرتحات :استكماال دلسَتة البحث احلارل ؽلكن اقًتاح الدراسات الالحقة االتية -:

 -0اثر تصميم منهج العلوم يستند على تكامل مادة العلوم مع التقنية والبيئة ادلباشرة يف تنمية االستطالع العلمي وفهم
طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط.
 -4تصورات مدرسو مادة العلوم يف تنمية االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط.
 -2اقًتاح معايَت منهجية معاصرة يف تنمية االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط تستند
على خرباء البيئة و العلم.
املصادر:

 -1إبراىيم  ,رلدي عزيز( .)4114تنظيمات حديثة للمناىج الًتبوية  .دار ادلسَتة  ,عمان  ,األردن.

 -4إبراىيم  ,وليد نور ( . )0442علم نفس الشخصية  :السوية وغَت السوية  .دار العلم للماليُت  ,بَتوت.
 -2أبو جادو  ,صاحل دمحم علي ( . )4114القياس التعليمي  .دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ,عمان  ,األردن.
 -2أبو عالم  ,رجاء زلمود (. )4112مناىج البحث يف العلوم النفسية والًتبوية .ط ,0دار النشر اجلامعي ,القاىرة ,مصر.
 -5أبو ادلكارم  ,بصَت دلعي ( ". ) 4101اسًتاتيجيات تنمية االستطالع العلمي لدى الطلبة " .رللة العلوم الًتبوية  ,رللد  ,02عدد ,4
جامعة ادلنصورة  ,مجهورية مصر العربية.
 -1امحد  ,بسمة دمحم و نسرين عبدالقادر امحد ادللكي ( ". )4102مستوى فهم طبيعة العلم عند مدرسي الكيمياء على وفق وثيقة االصالح
الًتبوي ( )AAASللمشروع االمريكي ( .")2061وقائع ادلؤسبر الدورل األول للعلوم و اآلداب  ,أربيل  ,العراق.
 -2البارودي ,زلي الدين (.)0432علم النفس والقرن العشرين :النظرية والتطبيق .مركز االمل للدراسات النفسية والًتبوية ,مؤسسة رعاية
األجيال  ,طرابلس ,لبنان.
 -3بلوم  ,بنامُت واخرون (. )0432تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويٍت .ترمجة دمحم امُت ادلفيت واخرون ,دار ماكجروىيل للنشر والتوزيع.
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امللخص :

إن ظهور أي وضع طاريء أو فعل يعيق منظومة احلياة عن العمل سيكون لو آاثر سلبية على جرلمل احلياة ،فكيف
واحلال إذا كان أكثر جانب جمتاثراً بذلك وىو التعلم والتعليم ،ولظهور وإنتشار جائحة كوروان اليت عطلت وأعاقت دؽلومة
العملية الًتبوية يف رلمل أضلاء العامل ومنها ادلوصل اليت أوصدت فيها ادلدارس أبواهبا بوجو الطجالب شلا أدى إىل مكوثهم يف
ادلنازل مع أىاليهم ،فسارعت اجلهات العلمية والًتبوية ادلسؤولة لتدارك اآلاثر والال زلدودة العواقب ذلذا التعطيل،
فتوجهت اىل التعليم عن بعد مع بعض الوسائل واالجراءات اللوجستية.
الكلمات املفتاحية :كوروان  ،91ادلوصل ،العملية التعليمية ،التعليم ،منظمة .UNDP

Abstract :
The emergence of epidemics and their spread in the world is
considered as one of the issues that hinder life progress in which people
revolve. Probably, one of the most important aspects of life that is
disrupted by such emergence is the field of education; we noticed this when
COVID-19 appeared and spread rapidly which caused cases to increased.
One of the most noticeable areas affected by the emergence of this
epidemic is the field of education in Mosul where schools were closed due
to this critical conditions and pupils were set away from continuing their
education in addition to the difficulty of communicating with the
educational and teaching staff. This prompted the institutions responsible
for education in Mosul to find alternatives for sustainability learning, and
in support of students' aspirations, I hastened to use online distance
education via the internet. For all of the above, I decided to write on this
topic, as I wrote a paper entitled "The Impact of COVID-19 Pandemic on
the Educational Process in Mosul and the Most Effective Ways to Handle
its Negative Effects.
Keywords :COVID-19, Mosul, educational, process, UNDP,
schools,learning.

املقدمة

لقد كان ظهور وابء كوروان وما أحدثو من تعطيل جملاالت احلياة كافة والسيما التعليم ورلاالتو ،ولكل ما قد تقدم
مت بتقسيم حبثي ىذا ايل ملخص ابللغتُت العربيو واالصلليزية مث مقدمة مع بيان ىدف البحث مث ربديد مشكلة
فقد قج ج
البحث وبعد ذلك ثالثة زلاور مع ذكر اإلستنتاجات وخاسبة يف هناية البحث .ويف ما ؼلص احملور األول ،فقد كشفت من
خاللو عن مالمح و رلاالت الًتبية والتعليم يف ادلوصل قجبيل ظهور جائحة كوروان يف شباط يف "فرباير"  ،0202وحقيقة
الوضع السيما وأن ادلؤسسات التعليمية كانت قد بدات تجلملم جراحاهتا من أثر سيطرة العصاابت الظالمية والعمليات
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وعملت يف احملور الثاين من البحث على التنبيو والتحذير والكشف عن أىم اآلاثر السلبية اليت
العسكرية للتحرير،
ج
أنعكست على التعليم بكل مراحلو يف ادلوصل وعلى عمل ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية والقائمُت عليها من الكوادر
الًتبوية و مديرية تربية نينوى ،وما تركتو عملية غلق ىذه ادلؤسسات من إنقطاع التواصل بُت التالميذ والطالب مع
معلميهم و مدرسيهم وتعطيل نظام اإلمتحاانت ابإلضافة اىل ظهور بعض ادلشاكل األسرية والنفسية للطالب والكوادر
أبرزت يف احملور الثالث من البحث ألىم اإلجراءات ادلتخذة من قبل ادلؤسسات الًتبوية العاملة يف ادلوصل من قبل
الًتبويو ،و ج
مديرية تربية نينوى و وزارة الًتبية يف بغداد ،ابإلضافة اىل ادلؤسسات وادلنظمات اإلنسانية الدولية إلحتواء آاثر توقف
التعليم وتوفَت كل ما يعمل على تقليل ضرر إنقطاع الطالب عن التواصل مع معلميهم ومدريسهم ،من انحية توفَت برامج
تواصل الطالب مع ادلدارس مثل منصة نيوتن و القناة الًتبوية وكذلك إدخال الكوادر الًتبوية والتعليمية يف دورات على
وسائل التعليم عن بعد ،وقد جاءت ىذه اإلجراءات واألفعال بعد ظهور دراسات للمؤسسات و ادلراكز العلمية العادلية،
لتحذر من إنقطاع ما بُت  02اىل  02ابدلئة من الطالب يف صبيع ادلراحل الدراسية عن التواصل مع مدارسهم ومعلميهم
وىذا سيقود بطبيعة احلال اىل ضياع مستقبل جيل كامل مع فقدان خزينو ادلعريف ويف ختام ىذه ادلقدمة ال بد من التنويو
أعتمدت على رلموعة من ادلصادر وادلؤلفات إلسبام ىذا البحث منها تقرير صندو النقد الدويل World of
اىل إنٍت قد
ج
 ،Bankخبصوص آاثر وابء كوروان على العامل ،والتقارير اليومية دلنظمة اليونيسيف  ،UNicefابإلضافة اىل النشرايت
اليت أصدرهتا مديرية اإلعالم الًتبوي دلديرية تربية زلافظة نينوى واليت مت جمتابعتها من خالل صفحات التواصل بواسطة
شبكو األنًتنت.

اهلدف من البحث:

ان كل عملية حبثية أو دراسة علمية ،البد أن ػلفزىا و يقودىا غاية أساسية أال وىي الوصول اىل اذلدف ادلنشود
لتعم الفائدة من ىذه الدراسة ،وعلى ىذا األساس فقد ىدفت من حبثي ىذا عن " أثر جائحة  covid 19كوروان على
العملية الًتبوية يف ادلوصل وأىم السبل الناجعة إلحتواء آاثرىا السلبية " ،من خالل زلاولة اإلستفادة من الظرف الطارئ
الذي أحدثها إنتشار ىذه اجلائحة ،وابلتايل عرقلة العملية التعليمية والًتبوية يف ادلوصل فضالً عن اإلنعكاسات
االجتماعية واالقتصادية السلبية على جرلمل حياة التالميذ والطالب والكوادر الًتبوية يف ادلوصل ،وكيف سارعت
ادلؤسسات والدوائر ادلسؤولة عن التعليم اىل إغلاد البدائل واحللول لكي ال يتضرر مستقبل وطموح مئات اآلالف من
التالميذ والطالب ،فكان اذلدف ادلنشود من ىذه الدراسة ومن خالل كل ما تقدم ىو إبراز احليطة واحلذر الذي سبتعت
بو ادلؤسسات ادلسؤولة عن التعليم لتكون على إستعداد و تيقظ من أي ظرف او وضع طارئ واخذ العربة والدرس ،لكي
ال يكون ىناك توقف يف حياه البشر .
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حتديد مشكلة البحث :

تتعرض كافة الدول إىل ظروف واحداث طارئة تعرقل الدورة احلياتية لشعوهبا ورلمل النظام ادلعيشي ،السيما أثناء
احلروب والظواىر الطبيعية مثل الزالزل والرباكُت والفيضاانت ،وكذلك ظهور وأنتشار األوبئة واألمراض وما تًتكو من عدد
كبَت من الضحااي وادلصابُت ،وخباصة إذا اتسعت دائرة اإلصابة هبا وما تقود إليو من تعطيل عجلة اإلقتصاد والذي يقود
بدوره اىل إرتفاع نسب البطالة يف اجملتمعات  .وذلذا جاء إختياري دلوضوع "أثر جائحة  covid 19كوروان على العملية
التعليمية يف ادلوصل واىم السبل الناجعة إلحتواء آاثرىا السلبية " إذ يجعد قطاع التعليم من أىم وأبرز القطاعات اليت تتأثر
إبنتشار األوبئة نتيجة لتوقف التعليم وقفل ادلدارس ألبواهبا ،وقد ظهر ىذا االمر جليا يف ادلؤسسات التعليمية ابدلوصل،
فبمجرد أن بدأت اإلصاابت بكوروان أتخذ يف التصاعد واإلتساع اىل ّمدايت عالية ،مت إزباذ قرار بغلق أبواب ادلدارس يف
سلتلف مراحلها اإلبتدائية والثانوية ورايض االطفال حذراً وخوفاً من حصول ما ال جػلمد جعقباه يف زايدة أعداد اإلصاابت
بُت التالميذ والطالب والكوادر الًتبوية ،مع ضعف اإلمكاانت واخلدمات اللوجستية الصحية دلواجهة ىذا األمر اجللل،
وقابل ىذا التعطيل ادلضطر اىل إغلاد البدائل من قبل ادلؤسسات التعليمية والًتبوية ادلركزية واحمللية داخل ادلوصل ،من
ج
خالل التوجو ضلو التعليم عن بعد (االفًتاضي )onlineوالبدء بتهيئة األمور وادلساعدة اللوجستية إلصلاح عملية التعليم
عن بجعد.

احملور األول

نبذة عن واقع الرتبية والتعليم يف املوصل قُبيل ظهور جائحة كوروان

ودبجرد خفوت صوت الرصاص يف مدينو ادلوصل خباصةً و زلافظة نينوى بعامة ،لتحريرىا من سيطرة الظالميُت،
نقول وطيلة أشهر العام  ،0292فقد سارعت ادلؤسسات الًتبوية الرمسيو واإلنسانية اىل بعث احلياة ادلعرفية من جديد بعد
توقفها طيلة ثالثة سنوات بُت االعوام  ،0292-0292اذ كانت العملية الًتبوية بكل مفاصلها يف مدينو ادلوصل خاصة
و زلافظو نينوى عامة رباول النهوض واستعاده العافية من الكبوة اليت واجهتها بفعل سيطرة العصاابت الظالمية ،وما
أعقبها من عمليات عسكرية ىائلة ادت اىل ضرٍر كبَت يف ادلؤسسات الًتبوية ،وما رافقها وما اعقبها من عملية نزوح
واسعة جلميع مناطق زلافظة نينوى للكوادر الًتبوية و عموم السكان الذين يعيش بُت ظهرانيهم الطالب والتالميذ ،ودبا ان
احلروب زبلف ازمات متعددة بعد رحيلها ،ولو حاولنا التمييز بُت أىم ىذه االزمات وادلشاكل اليت تولدت لدينا ومدى
اعليتها رلتمعياً ،لكانت مشكلة التعليم ىي األبرز و يف ادلرتبة األوىل ،وذلك لكون الطلبة سيعودون اىل مقاعدىم الدراسية
ومنهم من فقد ابيو او اخيو او والدتو ،فبهذا سيحتاج ادلعلم إىل ان يتعامل مع كل تلميذ وطالب بناءً على األزمة النفسية
مر وؽلر هبا ،ولردبا تزداد الصورة قتامة ومأساوية ،ان يكون ادلعلم نفسو تعرض لصدمات وازمات طيلة الفًتة ادلاضية،
اليت َّ
ويضاف اىل ما تقدم كمية التدمَت اذلائل الذي أصاب بناايت ادلدارس بكل مراحلها من االبتدائية اىل الثانوية وحىت رايض
االطفال ،شلا شكل عبئاً اضافياً على القائمُت ابلتعليم يف وزارة الًتبية ادلركزية يف بغداد وادلشرفُت والقائمُت على ادلؤسسات
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الًتبوية يف زلافظة نينوى عموما و مدينة ادلوصل خباصة ،اذا اعترب تدمَت ىذه البناايت كابوسا مفزعاً ،ابعتبار ان بناايت
ادلدارس ،ىي جزء أساسي من ادلستلزمات اللوجستية  ،Logisticلدؽلومة وصلاح وتطوير العملية التعليمية ادلعرفية ،وذلذا
سارع ادلشرفُت على امور الًتبية والتعليم يف ادلوصل وادلنظمات االنسانية اىل هتيئو بعض بناايت ادلدارس االقل تضررا،
وتوفَت كرفاانت لتكون بديال عن الصفوف وادلدارس ادلدمرة ،ليبدأ اجلميع عامهم الدراسي وطوي صفحو األمس األسود،
بنظرة تفاؤل ٍ
لغد جمشر ( .)9( ..العباسي ،0292 ،ص.)91
ويف سييا ميا تقيدم وحسيب تقريير أعدتيو  ،Growp of word Bankمين ارض احليدث يف ادلوصيل يف كيانون
الثياين مين عييام  ،0290لتقيييم األضيرار واألحتياجيات للمحافظييات ادلتضيررة ،وفيميا ؼلييص اضيرار مرافييق التعلييم يف ادلوصييل
تبيُت ذليا أهنييا قيد وصييلت اىل نسيبة  01ابدلئية ،يف ادلبيياين وادلنشيآت التعليميية االوليية والثانويية ورايض االطفييال ،وعيزت ىييذه
اجملموعة شدة ىيذه االضيرار نظيرا للقتيال العنييف اليذي شيهدتو ادلوصيل عليى ميدى عشيرة أشيهر متواصيلة يضياف اىل ذليك
اجراءات التنظيم الظالميي ادلتعميدة لنشير التطيرف بواسيطو التعلييم ،وكيذلك شيروعو بتيدمَت الكثيَت مين ادلؤسسيات التعليميية
والًتبوية خلدمة توجهاتو التخريبية(( .)0البنك الدويل ،0292 ،ص .)00
وميين جهيية اخييرى ويف حيثيييات ىييذا التقرييير ومييع بييدء جهييود اعييادة االعمييار فقييد بييرزت احلاجييو ادللحيية إلسييتعادة
خدمات التعليم والتّعلم سواءً منها ادلؤقتة أم الطويلة األجل واليت توضع ضمن خانة "االحتياجات الثقافية" ،والذي يشمل
ضيرورة تيوفَت االجهيزة ادلدرسييية الييت تسياعد علييى اليتعلم والكتيب ادلدرسييية وميواد التيدريس والييتعلم ابإلضيافة اىل تيوفَت فييرص
التطوير ادلهٍت للمعلمُت وادلدرسُت واليدعم الشيامل للقطياع الًتبيوي للحصيول ولضيمان نظيام معيريف متطيور للمعليم والتلمييذ
والطال ييب م ييع اداء ي ييومي للخ ييدمات و بي يرامج "التعل يييم ادلعج ييل" ،فضي يالً ع يين ال ييدعم العالج ييي فض ييال ع يين بي يرامج التعل يييم
ادلتخصصة(( .)3البنك الدويل ،0292 ،ص .)01
ويف ظييل ىييذا الظييرف الصييعب سييارعت االمييم ادلتحييدة اىل الييدعوى ابدلطالبيية دبضيياعفة اجلهييود ميين أجييل إعييادة احلييياة
للمؤسسات التعليمية يف ادلوصل ال بل قامت ىي بنفسها ابلتدخل من خالل ادلنظمات وادلؤسسات التابعة ذلا مثل منظمو
اليونيسيف " unicefمنظمة األمم ادلتحدة للطفولة " ومنظمو  " undpبيرانمج األميم ادلتحيدة اإلظليائي " ،لكيي تسياعد
دبعي يياودة الطي ييالب ومعلمي يييهم للدراسي يية والتي ييدريب لتجي يياوز تركي ييات ادلاضي ييي(( .)2أخبي ييار األمي ييم ادلتحي ييدة ،0290 ،صي ييفحة
األكًتونية).
والننسى ان نتطر اىل موقف ادلؤسسات الرمسية الًتبوية سيواء منهيا وزارة الًتبيية ادلركزيية وادلديريية العامية لًتبيية زلافظيو
نينوى الذين سارعوا ودبجرد وقف العمليات العسكرية اىل السعي والعمل من أجل عودة ادلدارس إلستئناف احلياة التعليمية
بعملها بشكل طبيعي ،و حقيقةً ومن ابب الثناء والتشجيع فقد لوحظ عند استئناف الدروس ظهور احلماسة عند ادلعلمُت
والتالميذ على حد سواء لتعويض ما فاهتم اثناء السنُت ادلاضية للحا بركب من سبقهم مين ادلتعلميُت ،وحقيقيو ومين ابب
تسييليا االضيواء علييى كييل جوانييب العملييية التعليمييية والًتبوييية يف ادلوصييل وميين ابب التأشييَت نييدفاع الكييل لعييوده احلييياه اىل
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( )1

طبيعتها إال أن كل العاملُت ابجملال الًتبوي واجهوا ربدايت كثَتة من بينها معاانهتم من ادلشكالت النفسيية وقلية ادليوارد .
(موقع أخبار العرب ،0290 ،صفحة ألكًتونية)
وؽلكيين ربديييد وتشييخيص أبييرز ادلصيياعب والعقبييات اليييت واجهييت إعييادة العملييية الًتبوييية اىل وضييعها الطبيعييي ميين قليية
الكت ييب ادلنهجي يية وت ييدمَت ادل ييدارس بش ييكل كب ييَت وىائ ييل وإع ييادة أتىي ييل ماكان ييت متض ييرره م يين احل ييرب او تع يياين م يين نق ييص
ابخلييدمات الرئيسييية ومسييتلزمات الدراسيية ولعييل ادلعضييلة االكييرب اليييت اعاقييت سييَت العملييية الًتبوييية بشي ٍ
يكل سييلس ىييو نقييص
الكييادر التدريسييي يف سيينوات مييا بعييد سيييطرة داعييش نظيراً لظييروف ادلدينيية العصيييبة بسييبب النييزوح السييكاين اذلائييل والتييدمَت
الواسع مع التأخَت يف دفع ادلستحقات ادلالية من رواتيب الكيادر الًتبيوي ،وعليى اليرغم مين مين ىيذه الصيورة القاسبية فإننيا ال
ننسى الثناء على دور ادلديرية العامة لًتبية زلافظة نينوى وبدعم من وزارة الًتبية يف بغداد وادلنظمات اإلنسيانية الدوليية فقيد
سييارعت وعلييى جعجالييو بتأىيييل  092مدرس ية يف اجلانييب الشييرقي " االيسيير " ميين مدين ية ادلوصييل ميين أصييل  002مدرسيية
مدمرة ويف نفس الوقت مواصلة أتىيل مدارس اجلانب الغريب "االؽلن"(( .)0موقع أرفع صوت ،0290 ،صفحة ألكًتونية).

املصدر :تقرير صندوق النقد الدويل ،العراق إعادة اإلعمار واالستثمار ،تقييم األضرار واإلحتياجات للمحافظات
املتضررة

ويف سيا ربديد حجم الضرر والتدمَت يف ادلؤسسات وادلنشآت التعليمية والًتبوية وبلغة األرقام فسنالحظ انو قد مت تيدمَت
أكثر من  22مدرسة تدمَتاً كليا ،و للتعجيل يف إعادة بنائها واإلستفادة منها يف النهيوض ابلعمليية الًتبويية والتعليميية فقيد
مت إعادت إحالة ىذه ادلدارس ادلدمرة اىل برانمج االمم ادلتحدة اإلظلائي " "undpالذي ابشر إبعادة إعمارىا ،و ابلعموم
وخييالل عييامي  0290 -0292مت إعمييار مييا يزيييد عيين  9012مدرسيية كانييت متضييررة بشييكل جزئييي ميين رلمييوع 0902
كل من  undpو  UNICEFابإلضافة إىل منظمات إنسانية زللية
مدرسة تضررت يف عموم زلافظة نينوى وقد شارك ٌ
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وبدعم مايل و  Logisticمن قبل وزارة الًتبيية العراقيية وتربيية زلافظية نينيوى .ولعيل مين ابيرز العثيرات الييت أعاقيت العمليية
السبل أال وىي نقص الكوادر الًتبوية والتدريسية الذي
الًتبوية يف مدينة ادلوصل وعملت اجلهات ادلعنية على ذباوزىا بكل ج
يجعد أحد أكثر ادلعوقات اليت تعًتي التعليم األويل والثانوي يف مدينة ادلوصل وذلك لتوقف التعيينيات منيذ حزييران ،0292
فض ي ييال ع ي يين توق ي ييف التعي ي ييُت عل ي ييى حركي ي ية ادل ي ييالك ال ي ييذي يع ي ييوض ادلدرس ي ييُت ال ي ييذين احيلي ي يوا اىل التقاع ي ييد خ ي ييالل الس ي يينوات
السابقة((.)2مدارس ادلوصل ،0292 ،ص )1
ولكل ميا تقيدم فقيد عمليت ادلؤسسيات الًتبويية احلكوميية وادلنظميات اإلنسيانية العادليية عليى إعيادة بعيث احليياة يف ادلنظومية
التعليمية والًتبوية ادلوصلية ،ولكن ال يزال ىناك شبت أولوايت متعددة وربيدايت صبية تواجيو ادلوصيل ،وذليك بسيبب اليدمار
الذي تعرضت لو ادلنشآت التعليمية وادلنازل ،فضال عن نزوح السكان عيداد ضيخمة ،وذليذا تتمثيل احيدى ادلهيام الرئيسيية
يف إعادة إعمار البنية األساسية لكون أن العديد من ادلدارس وادلنشآت التعليمية قد تعرضت ألضرار جسيمة ،ويضاف اىل
ما تقدم أن ىناك مهمة ضخمة أخرى يف ما ؼلص اجلانب التعليمي والًتبوي واليت تتمثل يف ربديث وإستبدال التجهيزات
التعليمية ومواد التعلم وادلناىج الدراسية القدؽلو دلواكبة ما غلري يف بقيية ربيوع العيامل مين تطيورات معرفيية(( .)0ادليؤسبر اليدويل،
 ،0290ص.)92

ولتجاوز األزمة والنظير لغ ٍيد جمشير وحسيب ميا جياء يف كلمية مستشيار رئييس اليوزراء العراقيي حييدر العبيادي ،اليدكتور
حامييد اضب يد يف ادل يؤسبر الييدويل بشييأن مبييادرة " إحييياء ادلوصييل " الييذي جعقييد يف مقيير اليونسييكو  uniscoببيياريس يف 92
سبتمرب " ايلول " من عام  0290فقد سبٌت ادلستشار أن يتم زبصيص ما ال يقل عن  %02من ميزانيية احلكومية االرباديية
لوزارة الًتبية والتعليم ادلركزيية مين أجيل إعيادة بنياء وأتىييل وربيديث النظيام التعليميي يف العيرا برمتيو و يف ادلوصيل خصوصيا
من خالل بناء ما ال يقل عن ثالثة آالف مدرسة جديدة يف عمومو منها  9222مدرسة يف ادلوصل خاصة من أجل تلبية
اإلحتياجات التعليمية العاجلة(( .)1ادلؤسبر الدويل ،0290 ،ص )90
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ادلصدر :تقرير صندو النقد الدويل ،العرا إعادة اإلعمار واالستثمار ،تقييم األضرار واإلحتياجات للمحافظات ادلتضررة

احملور الثاين
االاثر السلبية جلائحة كوروان على العملية التعليمية يف املوصل

مل تكييد تسييتفيق ادلؤسسييات التعليمييية والًتبوييية يف ادلوصييل ميين كبييوة سيييطرة التنظيييم الظالمييي وعنييف العمليييات العسييكرية
لتسييارع اخلجطييى يف إعييادة احلييياة للتعليييم وادلعرفيية ودللمييت شييتات مييا ؽلكيين دللتييو ليعييود التالميييذ والطييالب اىل مقاعييد الدراسيية
وكذلك الكوادر الًتبوية للتدريس جبهود إستثنائية شارك فيها اجلميع بيُت االعيوام  ،0291-0292حيىت ليطيل علينيا العيام
 0202بظرف ومأساة شغلت العا مل صبعو أوقفت دوران عجالتو اإلقتصادية والتعليمية والتنموية ،أال وىي ظهور جائحو
كوروان  covid 19يف شهر يناير " كيانون الثياين" مين العيام  ،0202شليا أدى إىل أن تسيارع معظيم احلكوميات يف العيامل
اىل إغال ادلؤسسات التعليمية مؤقتاً سعياً منها اىل احلد من تفشي اجلائحة ،شلا أثير ابلتيايل يف حرميان ميا يقيارب مين 02
ابدلئة من طالب العامل من سلتلف ادلراحل الدراسية من ولوج ابواب ادلدارس واجلامعات ،شلا أثره سلباً يف عرقلة تعليم ماليُت
الدارسُت ابلعامل(( .)92أخبار  ،0291 ،UNISCOصفحة ألكًتونية)
ولعل من أبرز اآلاثر السلبية اليت أثرت على نشاط و دؽلومة التعلم يف مدارس ادلوصل بشكل خاص ىي:
 -9خسارة التعليم  :حيث سيؤدي التأخَت يف بدء العام الدراسي اجلديد أو إنقطاعو اىل إضطراب كامل يف حياة التالمييذ
والطالب وأىاليهم ومعلميهم دلا سيؤديو اىل إنعدام ادلساواة يف النجظم التعليمية اليت تعاين منها اصيال معظيم البليدان قبيل
ظهور جائحة .Covid19
 -0وحىت إذا مت اإلعتماد بشكل كبَت على إسيًتاتيجيات اليتعلم عين بعيد ،واليذي تجعيد البليدان األكثير ثيراءً و تقيدماً وتطيوراً
ميين الناحييية التقنييية والصييناعية ىييي األفضييل وإسييتعداداً للعمييل بييو ميين خييالل التطبيييق الفعلييي للييتعلم عييرب االنًتنييت نظيراً
لتوفر األمور اللوجستية  ، Logisticاليت تساعد على صلاح العمل ،ولكننيا نالحيظ يف اليدول الييت يسيود فيهيا الًتاجيع
والتخليف يف إسييتخدام الطيير احلديثيية ابليتعلم فإننييا نييرى أنييو سييكون األميير علييى قييدر كبيَت ميين اجلهييد والتحييدايت اليييت
سيتجابو ادلعلميُت وأوليياء االمييور ،وكيذلك سييؤدي إىل زايدة البييل إنعيدام تكيافؤ الفيرص الييذي سييزداد ويتفياقم ،فالعييدد
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األكثر من تالميذ وطالب ادلوصل ال ؽلتلكون مكاانً للدراسية وال جكتبياً ،ميع إحتيواء قاعيات الصيفوف كثير مين العيدد
ادلسييموح بييو ميين الطييالب ،فضييال عيين صييعوبة إتصيياذلم ابألنًتنييت أو عييدم امييتالكهم أصيالً للحواسيييب احملموليية كجهيياز
شخصي ،واألمر األصعب قتامةً يف ىذه الفنتازاي اإلنسانية ىو أننا قد صلد عدداً ال يستهان بيو مين التالمييذ والطيالب
شلن ال غلد أي مساندة من عوائلهم على النحو ادلأمول منو.
 -3من األمور اليت أثرت سلباً على دافعيية ادلعرفية خيالل فيًتة ظهيور اجلائحيو ىيو ضيعف وتراجيع وظيائف احلماسيو للمعرفيو
والتعلم وإنكفاء ادلشاركو يف العملية التعليمية ،كان من الضروري واحلال هبذا الشكل ان تجساعد اجلهات ادلعنية وادلشرفة
على ادلؤسسات التعليمية يف ادلوصل و بشكل نشا على اإلبقاء على ضباسة ادلشاركة من قبل الطالب ،والسيما منهم
من يف ادلرحلة الثانوية ألنو من شأن أنقطاعهم وتوقفهم ودلده طويلو و إمتنياعهم عين اليذىاب اىل ادلدرسية للخيوف مين
اإلصابة من جائحو  ،covid 19سيؤدي دبرور األايم واألشهر اىل حرماهنم من تعلم سلتلف العلوم وادلعارف والسيما
العلوم البحتة مثل الرايضي ات والعلوم الصرفة مثل الكيمياء والفيزايء واالحياء ابإلضافة اىل غَتىا من العلوم اإلنسانية.
 -2وميين اآلاثر األخييرى ل نقطيياع عيين الدراسيية ىييو التوقييف عيين الييتعلم وأنقطيياع الدراسيية والتفيياىم ،شلييا يييؤثر سييلباً علييى
تصرفات وسلوكيات الطالب النفسية واإلجتماعية حيث يؤدي إىل منع إقامة عالقات إجتماعية نظراً لتوقف الطيالب
عن التعامل مع أقراهنم من نفس العمر والتوجو ،فكيف يكون مواطناً صاحلا ومطوراً دلهاراتو اإلجتماعية والسلوكية إذا مل
يكن لديو سلسلة واسعة من العالقات االجتماعية ،واىل ذلك فمن الضيروري دبكيان عليى صبييع الطيالب احلفياظ عليى
التواصل مع ادلدرسة ادلتمثلة ابدلدرسُت والطالب يف ما بينهم ية وسيلة كانت.
 -1ولعل من أبرز اآلاثر السلبية ألنتشار جائحة كوروان وأتثَتىا على سيلوكيات طيالب ادليدارس يف ادلوصيل ونظيراً للتوقيف
عيين الدراسيية واألنع يزال داخييل البيييوت فقييد حصييل تسييرب ىائييل للطييالب ميين مدارسييهم وىييذا أدى بييدوره إىل سيييادة
الفوضى يف حياة الطالب والذي قاد بيدوره إىل الضيعف يف تنميية ادلهيارات االجتماعيية والوجدانيية ليديهم ،ميع صيعوبة
تعلم ادلزيد من ادلعارف وكيفية اإلسهام يف تطوير رلتمعاهتم(( .)99سافَتا ،0202 ،صفحة ألكًتونية)
ومن األمور اليت أثرت فيها جائحة كوروان ىو تعرقجل نظام اإلمتحاانت دلختلف ادلراحل الدراسية يف مدارس ادلوصل شلا
أدى اىل توقييف التعليييم و غلييق اب يواب ادلييدارس وابلتييايل اإلنقطيياع عيين التواصييل مييع ادلدرسيية وميين مث توقييف التواصييل بييُت
التالميذ والطالب ومعلميهم ومدرسيهم وكذلك تعطيل نظام اإلمتحاانت جبرمتو فال وجود لدرجات إمتحياانت يوميية سيواءً
شييفهية أو ربريرييية وال وجييود لييدرجات إمتحيياانت شييهرية أو فصييلية ،وىييذا أدى إىل حصييول خلييل يف نظييام التعليييم ،وذلييك
لكون صبيع ىذه اإلختبارات ىي اليت تكشف عن مدى إستيعاب الطالب للميادة العلميية مين ادليدرس ،وىيذا بيدوره ييؤدي
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إىل تشتيت أفكار الطالب وعزوفهم عن الدراسة جبدية دلواكبة العيام الدراسيي والوصيول إىل الطميوح ادلنشيود اليذي يسيعون
إليو(( .)90طالب ادلراحل ادلنتهية ،0202 ،صفحة ألكًتونية)

احملور الثالث
إستجاابت ادلؤسسات الرمسية ادلسؤولة عن التعليم يف مدينة ادلوصل ألضرار جائحة كوروان على ادلنظومة
التعليمية فيها
لقد إنطلقت ادلؤسسات العلمية ادلسؤولة عن األمور التعليمية والًتبوية دبشروعات يف مدينو ادلوصل لتاليف ادلخاطر
اليت لردبا نتجت عن توقف التعليم وإنقطاع التواصل بُت التالميذ والطالب وبُت الكوادر التعليمية والتدريبية ،فقامت ىذه
ادلؤسسات إبزباذ رلموعة إجراءات عملت على التقليل والتحجيم من األثر السليب جلائحة كوروان على النظام التعليمي يف
لعل من أبرز ىذه االجراءات ما يلي :
مدينة ادلوصل ،و َّ

أوال  :إنشاء منصة نيوتن التعليمية اإللكرتونية :

ففي إطار السعي احلثيث للعمل على تعويض التالميذ والطالب عن اإلنقطاعات عن الدراسة فقد سارعت وزارة
الًتبية العراقية ومن ابب االستفادة من التقنيات احلديثة للتواصل عرب الشبكة اإللكًتونية "األنًتنيت" ،إذ عملت ىذه
الوزارة على إنشاء "منصة نيوتن التعليمية "  ،live on line learningوىي أول منصة تعليم الكًتونية تفاعلية مت
أتسي سها ابلتعاون بُت وزارة الًتبية العراقية وطلبة من األساتذة وادلعلمُت متخصصُت يف رلال طرائق التدريس احلديثة و نظم
ادلعلومات يف مديرية التلفزيون الًتبوي ،وىذه ادلنصة تجع ّد التجربة احلكومية األوىل من نوعها يف العرا  ،تضاف اىل ذبارب
متقدمة أخرى يف رلال التعليم االلكًتوين ،فقد عملت مديرية تربية نينوى يف مدينة ادلوصل على تطبيقها واالىتمام جبعلها
جزءاً أساسياً يف التعليم للتعويض عن اإلنقطاع بُت الطالب والتالميذ ومدارسهم لكون ىذه ادلنصة ستعمل على التأسيس
دلبدأ التعليم االلكًتوين ادلتكامل ابلعرا  ،والذي من ادلتوقع أنو سيجحقق نقلة نوعية يف رلال جودة التعليم وإنتشاره،
وسيكون ادلسألة األىم يف متابعة ىذه ادلنصة أهنا ستحرص على معاجلة مشكالت انقطاع الدوام الرمسي من خالل وصول
الطلبة اىل ادلناىج ادلقررة وىم يف منازذلم ،ولكل ماقد تقدم وقد سارعت مديرية تربية نينوى يف ادلوصل اىل اإلىتمام هبا
وإدخال الكادر الًتبوي الشامل ابدلديرية بدورات إلطالعهم على طريقة إستخدامها وإيصال ادلعلومة واليت ستتم من
خالذلا السيطرة اإللكًتونية على شبكة األنًتنت واليت ستكون متاحة ( 02ساعة) يف اليوم ،كما ان ىذه ادلنصة ستعمل
على توفَت بيئة تعليم تفاعلية عالية ادلستوى تتيح للطالب مشاركة معلوماهتم وقياس مستوى اإلدراك واإلستيعاب ،كما
ستعمل ىذه ادلنصة على تعزيز نظام ادلتابعة ادلركزي الوزاري إلدارة الطلبة واألساتذة وادلدارس بشكل رقمي(( .)93موقع
منصة نيوتن ،صفحة ألكًتونية).
و فيما ؼلص مدينة ادلوصل فقد بدأت مديرية تربية نينوى وإعتباراً من شهر سبوز  0202بتطبيق العمل على منصة
نيوتن التعليمية التابعة لوزارة الًتبية على أرض الواقع إستعداداً إلطالقها على طالب يف عموم زلافظة نينوى وطالب
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مدينة ادلوصل خباصة ،وسعياً يف ترسيخ الفائدة من ىذا العمل ادلتقدم فقد مت البدء إبقامة الورشة التعريفية اإللكًتونية
التعليمية للتعرف على أساسيات التعامل مع منصة نيوتن األلكًتونية ،ومنها التعامل مع اإلدارة وادلدرس والطالب(...)92
(الًتبية والتعليم ،0202 ،صفحة ألكًتونية)
ويف متابعة للتعليم اإللكًتوين فقد مت اإلعالن من على موقع ادلديرية العامة لًتبية زلافظة نينوى -ادلوقع الرمسي عن
اإلستعداد لوضع آلية للدراسة الصفية واإللكًتونية يف ظل الظروف وادلتغَتات ادلستقبلية بفعل جائحة كوروان وتطبيقها على
مدارس ادلوصل قاطبة ،ويف ما ؼلص العام الدراسي ( .)91(0209-0202اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى ،0202 ،صفحة
ألكًتونية رئيسية).
ومن ابب العمل على إصلاح التعليم اإللكًتوين فقد أعلنت تربية نينوى عن تفعيل منصة نيوتن ألكثر من 9302
مدرسة ،ومشول أكثر من  02ألف تدريسي بدورات تطوير موسعة عرب األنًتنيت ،لتطوير خرباهتم ومعلوماهتم حول كيفية
التعامل مع ادلنصة وكيفية التفاعل بُت ادلالكات التعليمية والتالميذ والطالب إلكًتونياً((.)90اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى،
 ،0202صفحة ألكًتونية رئيسية)
وإلنتظام العمل ابلتعليم اإللكًتوين يف مدينة ادلوصل ،مت حصول تربية نينوى على ادلركز األول يف التعليم
األلكًتوين(()92اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى ،0202 ،صفحة ألكًتونية رئيسية) ،وبتوجيو مباشر من قبل القائمُت على
تربية نينوى فقد أعلنت ىذه ادلديرية عن تفعيل ىذه ادلنصة يف صبيع مدارس ادلوصل(()90اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى،
 ،0202صفحة ألكًتونية رئيسية).
وإنطالقا من الثقة ابلنفس فقد أعلنت تربية نينوى عن البدء إبقامة أول ورشة إلعداد القادة العاملُت دبنصة نيوتن،
واليت هتدف إىل إنشاء وإغلاد قادة عادلُت وعارفُت دبجال التعليم اإللكًتوين ومتمكنُت منو(()91اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى،
 ،0202صفحة ألكًتونية رئيسية).
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اثنياً  -:تفعيل دور التلفزيون الرتبوي التابع لوزارة الرتبية:

والذي يعد واجهة تطل من خالذلا الوزارة بكادرىا الًتبوي ومناىجها للتواصل مع التالميذ والطالب ،ولكل ما قد
تقدم فقد مارس ىذا التلفزيون دوراً زلورايً وأساسياً يف التعويض عن اغال ابواب ادلدارس وتوقف التواصل بُت التالميذ
والطالب وبُت جمدرسيهم خالل فًتة جائحة كوروان ،ومن أبرز االمور ادلؤشرة يف دوره الرئيسي ىو قيامو ابإلعالن عن

ادلنصة التعليمية نيوتن ،واليت تجعد أول واجهو تعليمية الكًتونية حكومية يف العرا (()21اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى،
 ،0202صفحة ألكًتونية رئيسية).
ومن ابب احلرص على مستقبل الطالب والتالميذ يف مدينة ادلوصل واحلفاظ على دافعيتهم ضلو ادلعرفة وإكتساب
العلم ،فقد واصل موقع ادلديرية العامة للًتبية يف زلافظة نينوى  -ادلوقع الرمسي ،يف اإلعالن وبشكل مستمر عن مواعيد
الدروس الت عليمية اليت تبث من خالل شاشة التلفزيون الًتبوي ،لتوسيع وزايدة ادلنفعة واإلستفادة من برارلو خالل فًتة
مكوث التالميذ يف منازذلم(()21اإلعالم الًتبوي لًتبية نينوى ،0202 ،صفحة ألكًتونية رئيسية).
كما قام موقع اإلعالم الًتبوي التابع للمديرية العامة لًتبية زلافظة نينوى بنشر مواعيد بث الدروس التعليمية من على
القناة الفضائية الًتبوية لزايدة إستفادة الطالب من الدروس اليت يتم بثها عرب ىذا التليفزيون( .)22وقد أىتم التلفزيون

الًتبوي جبميع ادلراحل الدراسية لتالميذ وطالب ادلوصل من خالل بث صبيع الدروس التعليمية ذلم(( .)23اإلعالم الًتبوي
لًتبية نينوى ،0202 ،صفحة ألكًتونية رئيسية).

مالحظة :صورة توضيحية جلدول الدروس التعليمية اليت يبثها التلفزيون الرتبوي واليت أعلن عنها اإلعالم

الرتبوي لرتبية نينوى من على موقعو الرمسي ليطلع عليها تالميذ وطالب مدينة املوصل لينتفعوا من ىذه
الدروس ويعوضوا إنقطاعهم عن املدارس.
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االستنتاجات :

خلصت يف هناية ىذا البحث اىل رلموعة إستنتاجات وىي:
لقد
ج
أوالً -:تبقى البشريو وعلى الرغم من التطور السائد حالياً يف التقنيات واخلدمات الصحية ادلقدمة دلعاجلة البشر ،لكنها
تبقى معرضة دائماً إىل خطر إنتشار األوبئة اليت تفتك هبا ،وتجعطل احلياة اإلقتصادية و توقف التعليم و جهتدد
السلم اجملتمعي نظراً دلا تسببوج األوبئة من إنتشار البطالة.
ومتمماً اىل
اثنيا  -:إن الضرر الذي وقع على نظام التعليم يف مدينة ادلوصل نتيجة إلنتشار  covid 19كان مضافاً ج
الضرر الذي نتج عن سيطرة العصاابت الظالمية عليها وتدمَت ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية اليت كانت قائمة فيها
والذي أدى ابدلجمل إىل توقف برامج الدراسة ادلعتادة والذي أدى أيضاً إىل ىجرة ونزوح الطالب وعوائلهم فضالً
ج
عن الكوادر الًتبوية والتدريسية ،نظراً للظروف الصعبة اليت مرت على ادلوصل خالل االعوام . 0292-0292
اثلثاً  -:من أىم ما مت إستنتاجو يف ىذا البحث ىو مسارعة الدوائر وادلؤسسات الرمسية احمللية يف ادلوصل ادلعنية ابلًتبية
والتعليم وادلتمثلة يف مديرية تربية زلافظة نينوى وكذلك وزارة الًتبية العراقية  ،ىو اإلندفاع السريع إلغلاد البدائل
اليت تجعوض عن إنقطاع التالميذ والطالب عن التواصل مع معلميهم ومدارسهم خلطورة اجلائحة ومكوثهم يف
منازذلم ،فبدأت ىذه ادلؤسسات الرمسية وابلتعاون مع ادلنظمات الدولية اليت هتتم ابحلصول على ابلتعليم وهتتم
ابلطفولة ،نقول أخذت ابإلعتماد ابلتعلم عن بعد  ،onlineوفتح صفحة نيوتن التعليمية ،وبث الدروس
التعليمية عن طريق شبكة االنًتنت و كذلك التلفزيون الًتبوي لتعويض التالميذ والطالب ما فاهتم من دروس.

اخلامتة :

ورؤى خلصنا ذلا يف ختام ىذا البحث نسطرىا كما أييت :
ؽلكن ربديد رلموعة مالحظات ج
أوالً  -:إن ظهور األوبئة وإنتشارىا وابلتايل خروجها عن السيطرة ،فمن ادلؤكد أن ذلك سيجلقي بظاللو على الواقع احليايت
ادلعاش للبشرية ويف صبيع مفاصلها ومتعلقاهتا وخباصة قطاع التعليم إذا زادت عدد االصاابت وارتفعت نسبة
ج
الوفيات شلتدة على مساحات واسعو .
اثنياً  -:لقد تبُت للباحث أن إنتشار وابء  covid 19يف ادلوصل يف شهر شباط من عام  ،0202وزايدة وتَتة
اإلصاابت قد دفع اجلهات الرمسية ادلسؤولية وادلشرفة على العملية التعليمية يف ىذه ادلدينة جمضطرة اىل غلق أبواب
ادلدارس االبتدائية والثانوية وحجر التالميذ والطالب داخل منازذلم مع ذويهم.
اثلثاً  -:أتضح للباحث أن ظهور جائحة كوروان يف ادلوصل خالل عام  0202إبمتداده قد فاقم من ادلعاانة اإلنسانية
لسكان ادلدينة و أضاف عبئاً وثقالً جديداً عليهم حبكم أهنم كانوا قد خرجوا من فًتة مظلمة خالل األعوام
 ،0292-0292و حرب طاحنة ،شلا أدى إىل حدوث نوع من اإلحباط وفقدان الثقة ابدلستقبل .
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رابعاً  -:ظهر للباحث أن غلق أبواب ادلدارس وتوقف التعليم لسبب اجلائحة أدى اىل إيقاف التواصل بُت التالميذ
والطالب وبُت معلميهم مدرسيهم ،وألقى ىذا القرار بظاللة على مستواىم العلمي وادلعريف ابإلضافة اىل تشتت
افكارىم وضعف وتراجع دافعية التالميذ والطالب ضلو التعلم واإلنطال اىل ربقيق اذلدف ادلنشود وىو النجاح،
وشلا زاد األمور تعقيداً ىو توقف نظام اإلمتحاانت الذي يعد الركن األساس يف تقييم ادلستوى ادلعريف للتالميذ
والطالب ومن مث قاد ىذا اىل إنعكاسات سلبية يف تراجع وأضطراب الوضع النفسي للطالب .
خامساً  -:ابلنسبة للجهات ادلشرف وادلسئولة عن التعليم يف ادلوصل وادلتمثلة بوزارة الًتبية والتعليم العراقية ادلركزية يف بغداد
وادلديرية العامة للًتبية يف زلافظة نينوى ،فإن ىذه ادلؤسسات مل تقف مكتوفة األيدي فقد سارعت اىل إغلاد
البدائل والوسائل اليت تعوض عن ىذا اإلنقطاع وضمن الظروف والوضع ادلمكن ادلتوفرة من احتياجات لوجستية
 ،Logisticلتعويض التالميذ والطالب عن إنقطاعهم عن التعليم وإقفال أبواب ادلدارس بكل مراحلها ،من
خالل إستخدام طريقة التعليم عن بعد  onlineوإستحداث منصة نيوتن التعليمية اليت تبث الدروس وإنشاء
الصفوف األكًتونية  ،classroomفضالً عن بث الدروس اليت ّسبت هتيئتها وإنتاجها من خالل التلفزيون
الًتبوي التابع لوزارة الًتبية ،فضالًعن ادلساعدة اليت مت تقدؽلها من قبل ادلنظمات الدولية اليت هتتم ابلشأن
اإلنساين والتعليمي والطفولة.
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