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 العـددلمة ك

يواصل مركز دراسات ا١توصل نشاطاتو العلمية ككانت ابكورة  َِِِ-َُِِمع بدء العاـ الدراسي اٞتديد          
)ٗتليدا لنورية بُت التكوين كالنهوضإصداره كتاب كقائع اعماؿ ا١تؤ٘تر الدكرل االفًتاضي األكؿ ا١توسـو الدكلة ا اعمالو

/  عن دار نور حوراف يف دمشق سوراي ، كقد تضمن الكتاب  لذكرل مؤسس اٞتامع النورم نور الدين ٤تمود بن زنكي
 َُِِ شباط ِٓ_ِْاىم األْتاث اليت شاركت يف ىذا ا١تؤ٘تر الذم نضمو  مركز دراسات ا١توصل/جامعة ا١توصل  

من  ُتاكادٯتي ْتثا لباحثُت  َّما يزيد عن  الكتاب ٣تموعة من االْتاث لشخصياتكضم ، صفحة  َِٕكبواقع ،
كقد انؿ الكتاب تناكلت جوانب عديدة خاصة بشخصية السلطاف نور الدين ٤تمود بن زنكي،  العراؽ كخارجو

ين ٤تمود بن استحساان كبَتا من قبل ا١تهتمُت، ذلك الف ىذا ا١تؤ٘تر يسلط الضوء ألكؿ  ٮتصص للسلطاف نور الد
ا١تؤ٘تر الدكرل ىذا لكل الباحثُت ا١تسا٫تُت يف  زنكي، كهبذه ا١تناسبة تقدـ إدارة مركز دراسات ا١توصل شكرىا كتقديرىا 

كالشكر موصوؿ اذل مدير دار  ، اذل كادر مركز دراسات ا١توصل الذم بذؿ جهودا كبَتة يف تنظيم ىذا ا١تؤ٘ترك االكؿ 
األستاذ ناصَت كاذل ا١تخرج الفٍت لتصميم غالؼ الكتاب كتنسيق الكتاب ف داكد ا١تنور حوراف بدمشق االستاذ غسا

زىر الدين دمحم العقرب جزاىم هللا خَت اٞتزاء حيث مت مراجعة ستة مسودات من الكتاب من أجل اخراجو هبذه الصورة  
كج من النطاؽ الي اذل العريب كيواصل ا١تركز كضمن خطتو اليت تتضمن ا٠تر .كما أرادهتا إدارة مركز دراسات ا١توصل

 عقد مؤ٘تر دكرل افًتاضي كل سنة ، يتناكؿ جوانب تتعلق بتاريخ ا١تدينة مدف أخرل كعرب عصورىا التارٮتية ا١تختلفة. 

 



 مـوصليـات
 م(0206أيلول هـ/ 6221صفر ) 16 العدد :

 (4) 
 

كمع بداية ىذا العاـ أيضا  داب مركز دراسات ا١توصل على اصدار االعداد ا٠تاصة ٔتجلة موصليات، حيث       
ككاف ٤تور االىتماـ كالًتكيز يف ىذا العدد ، ىو االستمرار يف هنج اجمللة، التارٮتي كالثقايف كالًتاثي ( ُٔاصدر العدد )

( مقالة ، خاصة ابلظركؼ اٟتالية اليت ١ُْتدينة ا١توصل، ٔتا ٮتدـ ٣تمل توجهات اجمللة، حيث قدـ الباحثوف من خالؿ )
مقالة نة ، كا٫تيتها ابلنسبة اذل اترٮتها العريق، كمن بُت تلك ا١تقاالت اعمار ا١تدي إبعادة٘تر هبا مدينة ا١توصل، كا١تتعلقة 

بعنواف )االكاصر التارٮتية بُت ا١توصل كنينول( للدكتور سعد سعيد الديوه جي اليت تناكؿ فيها الصلة الوثيق بُت مدينيت 
انشاء كورنيش للموصل على الضفة مقًتح )مقالة ا١توصل كنينول مستعرضان من خال٢تا اتريخ تلك ا١تدينتُت، ككذلك 

رحلة الستكشاؼ كٖتقيق  مواطن اآلاثر كاٟتضارة/ التلوؿ )مقالة للباحث دمحم توفيق الفخرم، ك  (اليمٌت لنهر دجلة
األثرية ضمن قرل قاطع قبيلة السادة السبعاكيُت على الضفة الشرقية لنهر دجلة، العائدة لناحية القيارة جنوب شرقي 

عامر عبدهللا اٞتميلي، حيث يهدؼ ىذا ا١تقاؿ اذل التعريف ببعض القرل الواقعة على ألستاذ الدكتور لػ (ا١توصل ابلعراؽ
الضفة الشرقية لنهر دجلة كالقريبة من انحية القيارة كاليت جاء كصفها ابالعتماد على الرحلة ا١تيدانية للباحث فضال عن 

ل مقاالت ىذا العدد الضوء على التاريخ الرايضي ١تدينة ككذلك سلطت احد االستعانة ببعض ا١تصادر التارٮتية .
 (صحافة ا١توصل الرايضية، جوانب كاسفار كرموز برزت يف مضمار االعالـ الرايضي)ا١توصل ٔتقالة جاءت ٖتت عنواف 

 من اىداء ابحثي مدينة ا١توصل. ابألصلللباحث سامر الياس سعيد، مع تقدصل العديد من عركض الكتب اليت ىي 
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ال يكتمل اٟتديث عن مدينيت ا١توصل كنينول اال ابإلشارة التارٮتية للتداخل الوثيق بينهما، خصوصان بعدما      
 اٟتديث أطالؿ مدينة نينول، اليت صارت جزءان منها.احتضنت مدينة ا١توصل اٟتالية بتوسعها العمراشل 

ؽ.ـ(، فقد اٗتذىا اآلشوريوف ََِٓفتاريخ نينول أقدـ من ا١توصل، حيث كجدت آاثر لعصور قدٯتة تعود اذل )     
ؽ.ـ(، كأقاموا قالعان حو٢تا على ضفيت هنر دجلة، فكانت كاحدة من اىم ىذه القالع  ََُٖعاصمة ٢تم عاـ )

يت أينشأت على "تل قليعات" اٟتارل كاليت صارت فيما بعد نواة مدينة ا١توصل القدٯتة، كىو ما يعرؼ )اٟتصوف( ال
 "ابٟتصن الغريب".

 
بعد اف ٕتمع الناس حو٢تا صار ىذا ا١توقع مهمان يف ٛتاية طرؽ ا١تواصالت ك زاد سكاهنا نتيجة خصوبة األراضي     

 ؾ.حو٢تا إلشتغاؿ سكاهنا الزراعة كالرعي آنذا
كدل يظهر اسم ا١توصل "اٟتصن الغريب" كمدينة مدة ازدىار نينول كىذا شأف كل ضاحية تكوف ّتانب مدينة كبَتة     

 فطغت اخبارىا على اخبار الضاحية كما يقوؿ ا١ترحـو سعيد الديوه جي.
من خراب كدمار بعد سقوطها على ايدم ا١تيديُت ك الكلدانيُت عاـ  كأصاب "اٟتصن الغريب" ما اصاب نينول    

ؽ.ـ(، كبعدما ىدأت األحواؿ رجع قسم من السكاف كشيدكا ٢تم حصنان على الشاطئ الغريب من دجلة على ُِٔ)
اد انقاض اٟتصن القدصل فوؽ تل قليعات، ككاف ىذا اكؿ ذكر للموصل هبذا اإلسم ام "موسيال" كما يقوؿ ا١ترحـو جو 

 علي، كرٔتا كاف من اللهجات العربية السائدة آنذاؾ، ألف معظم ا٢تجراف كانت من اٞتزيرة العربية.
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يف نفس الوقت أسس بعض من ٧تى حصنان فوؽ "تل توبة"، "تل النيب يونس" كٝتي ابٟتصن الشرقي، كلتقابل      
 الغريب.اٟتصنُت، فقد ذكر معظم من تكلم عن ا١تنطقة ٔتصطلح اٟتصنُت الشرقي ك 

 ككاف على األكثر يقصد هبا ا١توصل ألف نينول دل تستعد عافيتها كمدينة كبقت كحصن صغَت على اٞتانب الشرقي.
ك٨تن لسنا بصدد التاريخ ا١تفصل ألىم معلم من معادل ا١توصل اٟتالية، أال كىو جامع النيب يونس فوؽ تل توبة،     

 ول.ابلرغم من انو ٯتثل جزءان مهمان من تراث نين
نينول( شهرة دينية كاسعة نتيجة ذكر قصة نيب هللا يونس يف القرآف الكرصل بقولو تعاذل )فػىلىٍوالى  –كاكتسبت )ا١توصل      

هيٍم عىذىابى ا٠تًٍٍزًم يف  الدُّنٍػيىا كىمىتػاٍعنىاىيٍم ًإذلىٰ ًحُتو   اٟتٍىيىاةً كىانىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهىا ًإٯتىانػيهىا ًإالا قػىٍوـى ييونيسى لىماا آمىنيوا كىشىٍفنىا عىنػٍ
﴿ٖٗ.)يونس ﴾ 

اف هللا تعاذل كشف العذاب عن اىل نينول بعد أف اتب أىلها، كىو ما دل يذكره القرآف إال يف توبة أىل نينول،      
 ك٢تذا ييعرؼ ىذا التل بتل توبة، كىي خصوصية منفردة ألىل نينول.

  كالنصارل كاليهود.كا١توقع ٭تظى ابلقدسية لدل ا١تسلمُت
كلنينول حضور آخر يف السينة النبوية الشريفة يف قصة الصحايب عداس، ككاف غالمان نصرانيان إلتقاه الرسوؿ )ص( يف     

ـ(، بعد اف آذل غوغاء الطائف الرسوؿ )ص( عندما اراد الرسوؿ )ص( ُٗٔالسنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة )
 ا، كيف اٟتوار مع الرسوؿ )ص(.أف ييبلغ الدعوة ألىله

قاؿ لو عداس: اان رجل من أىل نينول، فقاؿ )ص(: "من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت"، فقاؿ لو عداس: كما      
يدريك ما يونس بن مىت، فقاؿ )ص(: "ذاؾ اخي كاف نبيان كاان نيب"، كأكب على الرسوؿ )ص( يقبل راسو ك يديو 

 كقدميو.
 طع اف اسم نينول كاف معركفان لدل العرب اثناء فًتة الدعوة اإلسالمية كقبلها اكثر من اسم ا١توصل.كىذا دليل قا    

كذلك فإف الصحايب صهيب الركمي كاف عربيان من قبيلة النمر ككاف اسم كالده مالك بن سناف، أسرهي الرـك كابعوه 
(، أبف يـؤ ا١تسلمُت عندما تعرض للطعن من قبل اسَتان، مث أيطلق سراحو كصار من كبار الصحابة، حيث أمر عمر )رض

 ايب لؤلؤة اجملوسي.
لقد طغت موجات ىجرة القبائل العربية اذل بالد اٞتزيرة )ا١تنطقة اصورة بُت دجلة كالفرات( كابدية الشاـ       

قبل ا١تيالد، ك٦تا كامتدت اذل نصيبُت كداير بكر كصارت تعرؼ ابسم "عراباي"، ام بالد العرب كمنذ القرف السادس 
يؤيد قدـ الوجود العريب يف ا١توصل كبالد اٞتزيرة ما ذكره السعريت عند إشارتو اذل أقليم ا١توصل بقولو: "كانت تسكنو 

 منذ القدـ قبائل عربية كصالهتم مع اٞتزيرة العربية مستمرة".
بتقدمها كسعتها كحضارهتا اذل حُت الكشف ففي حُت ٜتدت نينول تلك ا١تدينة اليت دل يعرؼ التاريخ القدصل مدينة      

عنها يف اكاسط القرف التاسع عشر ا١تيالدم، حيث مت العثور على "مكتبة" آخر ا١تلوؾ العظاـ آشور ابنيباؿ 
( موضوع متفرؽ، ككاف ََُِ( لوح طيٍت اب٠تط ا١تسمارم يف )ََََّؽ.ـ(، كاليت ٖتتوم على اكثر من )ِٕٔ)ت

لتل توبة الذم يقع على هنر ا٠توصر، بينما تشهد بقااي سور نينول على تلك السعة كالذم ذلك يف تل قوينجق ا١تقابل 
 يقدر طولو ْتوارل عشرة كيلومًتات لتتحوؿ يف الزمن اٟتاضر اذل مدينة متميزة ا١تعادل األثرية داخل ا١توصل الكبَتة.
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 اٟتصن الغريب كما ذكران.ىذا االنداثر التارٮتي لنينول قابلو زايدة ىجرة القبائل العربية اذل 
كقد قاؿ األصمعي "كانت قريش تسأؿ يف اٞتاىلية عن خصب ابعراباي، كىي ا١توصل لقدرىا عندىم كعن ريف       

 اٞتزيرة كما يليها ألهنا تعدؿ يف ا٠تصب ابعراباي.
 كىكذا بدأ اسم ا١توصل يطغى على اسم نينول كاخذت تتوسع ابستمرار ا٢تجرة إليها.     
كأختلط على كثَت من ا١تؤرخُت األمر فصار بعضهم ٮتلط بُت ا١تصطلحُت فعندما يذكر اٟتصُت فإنو يقصد ا١توصل      

 على األغلب.
اٞتزرية(، اال اان  –ففي حُت تلتقي نينول كا١توصل ابألصوؿ األثنية لسكاف ا١تدينتُت ذكم األصوؿ السامية )العربية      

ث يعتقد معظم الباحثُت إف اسم نينول يعود اذل اسم اإللو "نينا"، كىو احد اٝتاء اصل تسميتها فيو اختالؼ كبَت، حي
اآل٢تة عشتار عند سكاف العراؽ القدصل من البابليُت كاآلشوريُت، بينما تذىب بعض اآلراء اذل كوف االسم متصل ابسم 

 مؤسسها كىو القائد نينوس.
 ّْٗ-ْْْكانت ابسم "موسيال" على ما ذكره "زنفوف" )  أما مصطلح "ا١توصل" فإف كثَتين يعتقدكف أف التسمية    

ؽ.ـ(، يف رحلتو ٨تو بالد اإلغريق، كىو اسم عريب مشتق من ا١توصل اطلقو عليها سكاهنا الذين مصركىا كذلك 
 لوقوعها على ملتقى طرؽ تصل بُت عدة أقطار.

رية ككاف هبا اٟتصن كبًيىع النصارل كتقوؿ الدكتورة حورية عبده سالـ اف "ا١توصل كانت مدينة صغَتة أشبو ابلق    
ىػ(، ككاف فتحها سهالن الف أىلها ُٕكمناز٢تم حو٢تا، ككذلك ٤تلة لليهود، فنزؿ العرب معهم كبنوا ا١تسجد اٞتامع )

 تعاكنوا مع الفاٖتُت ا١تسلمُت كٗتلصوا من نَت الفرس اترة كالرـك اترة اخرل".
ىػ(، بقياده عبد هللا بن ا١تعتم، كقبلها كانت ُٔتحها ا١تسلموف )ككانت ا١توصل ٖتت السيطرة الركمانية عندما ف     

 ٖتت السيطرة الفارسية. 
كقد انتبو ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب )رض( اذل خطورة موقعها فأٗتذىا مركزان للفتوحات، كعُت عليها عتبة بن فرقد      

 السلمي الذم خط ا٠تطط هبا.
كحُت بلغت الدكلة اإلسالمية اقصى اتساع ٢تا يف عهد الدكلة األموية، زاد اتساع ا١توصل يف عهد ا٠تالفة الراشدة     

أيعيد تقسيمها اذل ٜتس كالايت كربل، كانت إحداىا بالد اٞتزيرة كتضم ا١توصل كأرمينية كأذربيجاف كبعض بالد آسيا 
 الصغرل.

دم كبعدىا عن اإلضطراابت كالفنت لقد انلت ا١توصل إىتماـ ا٠تلفاء األمويُت نظران ١توقعها ا١تتميز كمركزىا االقتصا      
 يف ا١تناطق األخرل.

ىػ(، كصلت ا١توصل اذل اقصى اتساع ٢تا كأصبحت من االمصار َُٔ – ُِّكيف كالية مركاف بن دمحم الثانية )    
ة، العظاـ، كصار ٢تا ديواف خاص، كما اصبح أمَت ا١توصل ييورل حكاـ األقاليم التابعة لو، كىي أرمينية كأذربيجاف كاٞتزير 

يف حُت بقت نينول )اٟتصن الشرقي( قرية صغَتة ال ٯتيزىا عن غَتىا سول جامع نيب هللا يونس الذم مر أبدكار عديدة، 
 كىو يف قلب ا١توصل اٟتالية ينتظر اإلعمار.
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ارة يهدؼ ىذا ا١تقاؿ اذل التعريف ببعض القرل الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة كالقريبة من انحية القي       
كاليت جاء كصفها ابالعتماد على الرحلة ا١تيدانية للباحث فضال عن االستعانة ببعض ا١تصادر التارٮتية كفيما يلي 

 التعريف هبذه القرل : 

 
 ) تل مرقد السلطاف عبدهللا / عبيدهللااليت تتمثل اليـو ٔتواقع  ،ابلسراينيةكورة ك رستاؽ حديثة ا١توصل ) حذات(   - ُ

(  خرائب النگار ك كادم السوگ اچهفة احديثة )  ،( -دير الطُت  -بن عاصم بن عمر بن ا٠تطاب / دير برقاان 
على التوارل  ( كاكتشايف ١تا يعرؼ  ،مرفأىا -كمطابقتها من قبلي مع  ا١تسجد اٞتامع ٟتديثة ا١توصل كسوقها ك فرضتها 

يت ٢تا مع ) دير مرگاان ( يف قرية السلطاف عبدهللا قبالة جبل قره كمطابق  -كنيسة   -لدل سكاف القرية ب )  البيعة ( 
 ،يف ذات القرية  -كنيسة   -) بيعة يوسف ( كاكتشايف ١تا يعرؼ ب  ،(يف ا١تصادر السراينية زينام  -چور / ٥تمور 
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ها ألتباع كنيسة كٚتيع  ،حيث ذكر قدامة بن جعفر يف كتابو ا٠تراج كصنعة الكتابة أف فيها بيعتاف كأبيات للنصارل
 ا١تشرؽ النسطورية السراينية ( 

 
 ادكيزات فوقاشل /  تل شبدخي / تل گنصو  (  -قرية مطنطر ) قرية ابطرطر   - ِ
حيث كانت مرعيثان أك اسقفية /  ،حديثة ا١توصل : نشأت حديثة ا١توصل يف اٟتقب السابقة للفتوحات اإلسالمية - ُ

ككانت ىذه اإلدارة الدينية تتبع مطرانية حدايب ابلقرب من الزاب األسفل  ،النسطوريةأبرشية مسيحية تتبع الكنيسة 
 ،كذلك حينما قاـ بعض كالة ا١توصل االكائل بتمصَتىا ،مث ازدىرت يف العصور اإلسالمية ا١تتقدمة ،جنوب غريب أربيل

لفتوحات اإلسالمية إذل لك ربيعة . حيث عدت معسكران للجند كمنطلقان  بعد أف أسكنوا فيها بعضان من قبائل األزد
حيث كانت ٤تجان للخلفاء العباسيُت عند قدكمهم من  ،ك ازدىرت يف العصرين األموم كالعباسي ،أذربيجاف كإرمينيا

 قبةاالكؿ كاٟت على الرغم من أف احدااثن عصفت هبا يف العصر العباسي ،بغداد كاجتيازىم هبا قبل كصو٢تم للموصل
كسكتت ا١تصادر التارٮتية عن  ،اٟتمدانية حيث اٗتذىا خوارج تلك الفًتة منها دار ىجرة ٢تم بعد انتشار مذىبهم فيها 

 ام يف حقبة اإليلخانيُت ا١تغوؿ كما تالىم .  ،إيراد اخبار ٢تا بعد سقوط ا٠تالفة العباسية ببغداد
: اٟتديثة أم ن اعُت بتوسيعها كاالىتماـ بعمارهتا فقيل لو اهنا تسمى )حذات( كتشَت ا١تصادر التأرٮتية إذل قياـ ىرٙتة ب

ٛتلوا اٝتها إذل ك  ،قد ىاجركا اليها ،، كما تشَت بعض ا١تصادر إذل اف سكاف حديثة االنبارابلسراينية فقاؿ ٝتوىا اٟتديثة
كارل العراؽ على أايـ ا٠تليفة األموم  ،أايـ اٟتجاج بن يوسف الثقفي ،كذلك ١تٌا كليهم ابن الرفيل ،موطنهم اٞتديد

كتقـو على انقاض حديثة ا١توصل اليـو )  قرىة  ،فعسفها فبنوا فيها مسجدا كٝتوىا اٟتديثة ،عبدا١تلك بن مركاف
 شخَت (  قبالة انحية القيارة شرقي دجلة  .  ،السلطاف عبدهللا ( ك  ) خرائب النگار ( ك ) قرية تل الشعَت 
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كردت مصٌحفة يف    ،يف شرقي ا١توصل  ،قرية كانت من اعماؿ نينولترتر  –ابطرطر / ابترتر / تراتر / بيت قرية   - ِ

كما  تصحف    ،فضبطها بصيغة ثراثر ،م علي حبيبةالذم حققو الدكتور ا١تصر   ،كتاب اتريخ ا١توصل اليب زكراي االزدم
باحث السرايشل يوسف جرجيس ألطوشل كما أييت : " لكن النص الدقيق ىو كما صححو ال  ،النص لدل اقق ا١تصرم

 ،.. فنزؿ قرية ،كىم أىل ابساطا ،مث كلد عدم بن عمرك بن مالك كبنو ثوابف  ،كلد مالك بن فهم ،ك٦تن سكن ا١توصل
 من اقليم نينول " . ،كسفطا كْتوااث كالعركبة  ،يقاؿ ٢تا تراتر

القرف التاسع ا١تيالدم يف معرض حديثو يف الفصل الثالث عشر عن  كما كرد ذكرىا يف كتاب الرؤساء لػ توما ا١ترجي من
كاقعة ريح السمـو كاجملاعة اليت حدثت اايـ الطوابكم القديس مارف عمو، كاآلية اليت اجراىا بعصاه، بعد ذىابو اذل 

 ، مقاطعتو )حدايب(حصن عربااي )ا١توصل( كطوافو فيها طالبان الصدقة من ا١تؤمنُت ليقيت اليتامى كا١تساكُت الذين يف
سبقو اذل بيث ترتر يف ضواحي نينول بعض اللصوص، رقبوه من ا١توصل ككمنوا لو يف   ،ك١تا ٚتع فضة كثَتة كخرج ليعود

ك١تا مر كىو ينشد مزموران عرفوا أنو ليس حامالن شيئان ك١تا دخل تالميذه ذلك الوادم، انقض عليهم  ،كادو يرصدكف مركره
م. فاستغاث بو التالميذ، فالتفت كاذا ابللصوص يتهيأكف لسلب كل ما عندىم، فقاؿ لتالميذه: السراؽ كأكقفوا دكاهب

"اعطوشل عصااي" ك١تا انكلوه اايىا، شد عمامتو يف رأس العصى كقذفها ٨تو السماء ْتدة كشرع يبكي قائالن: "مىٌلت نفسي 
فهو ذا ا١تاؿ الذم استعطيتو للمعوزين   ،السيئةكما أكثر ضيقايت، فكم ىي أايمي كال تنقلٍت فال أرل   ،يف جهادىا

مث ىب عليو نسيم عليل كبدأت شرارات انر تتطاير  ،فإذا ابلعصى ترتفع بُت األرض كالسماء ،أسلمتو بيدم الناىبُت "
  ،من حواشي العمامة كترشق كجوه السراؽ، ك١تا رأكا ىذه االعجوبة حل هبم خوؼ شديد كارخوا اايديهم عن البغاؿ

احسبنا ٨تن أيضان مثل أكلئك ا١تساكُت الذين تنقل إليهم   ،كجاءكا يطلبوف الصدقة ٥تذكلُت كىم قائلُت: "أيها الطوابكم
كعاد اللصوص  ،ألننا إ٪تا فعلنا ذلك لفرط اٞتوع" فأمر تالميذه أف يعطوىم شيئان   ،كأعطنا منها صدقة ،ىذه الفضة
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ك١تا أتوا اذل مركز االبرشية صاركا يذيعوف على ا١تأل األعجوبة اليت صنعها  ،أما ىم فساركا يف طريقهم فرحُت  ،القهقرل
 الطوابكم .

لكن كاقعها اٞتغرايف كاألثرم  ،كدل يتمكن ٤تقق الكتاب كمعربو الباحث البَت ابوان من ٖتقيق موقع ىذه القرية بيث ترتر
كما تسمى   ،ٍت  ١تطابقتها مع قرية )ٍمطىٍنطىر( حاليان يدفع  ،ٔتا ينتشر على سطح التل من كسر فخارية تعود لتلك اٟتقبة

نصة( كىي من قرل عشَتة السبعاكيُت كتقع على الساحل الشرقي گ)دكيزات فوقاشل( كيسمى التل الواقع فيها بػ )مقربة 
 الشعَت(.لنهر دجلة إذل الشماؿ من كورة حديثة ا١توصل ) قرييت السلطاف عبدهللا ك خرائب النگار كأجزاء من قرية تل 

الدين بن أٛتد بن سليماف بن اٛتد ابشعادل  كالقيم/ الگٌيم على مزار السلطاف عبدهللا ىي أسرة موصلية عمرية )عز    
 .َُِّالعمرية( كىي تقطن ّتوار ا١تزار الذم دمر عاـ 

كقنفذ ذم  ،َتككذلك عقرب أسود كب ،صادفنا رؤية حراشف كجلد أفعى قد غَتت جلدىا كتركتو يف ا١توقع األثرم   
 أشواؾ.

 اىم ا١تصادر التارٮتية كالبلدانية اليت مت االستعانة هبا يف ا١تقاؿ  : 
 ،توما )اسقف ا١ترج من القرف التاسع ا١تيالدم( كتاب الرؤساء عربو ككضع حواشيو األب: البَت ابوان  ،ا١ترجي  - ُ

  َُٗٗ ،بغداد  ،الطبعة الثانية، مطبعة دايان
دراسة ٖتليلية يف ا١تعادل العمرانية  -يوسف جرجيس : حديثة ا١توصل كأطرافها يف العصور اإلسالمية  ،ألطوشل - ِ

  َُِْ،  ُالعدد  ،٣ُّتلد  ،٣تلة أْتاث كلية الًتبية األساسية  ،كالتأرٮتية
وما،  اٞتزء ترٚتة انفع توسا، مراجعة كتقدصل االب د. يوسف ت ،األب جاف فييو : آشور ا١تسيحية ،الدكمنيكي - ّ

 االكؿ
 َُٕٗ ،بغداد  ،ا١تواقع األثرية يف العراؽ ،مديرية اآلاثر العامة  - ْ
 َُٗٗ ،اٟتموم، ايقوت، معجم البلداف، ٖتقيق: فريد عبد العزيز اٞتندم، دار الكتب العلمية، بَتكت - ٓ 

/ ْلة ا١تورد، العدد ، ٣ت-مستدرؾ على معجم البلداف لياقوت اٟتموم-يوسف جرجيس ألطوشل: ريف ا١توصل - ٔ
 .ُٖٗٗنوفمرب، بغداد، 
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ضفاؼ األهنر ابالىتماـ عند مركرىا اب١تدف الرئيسة كاقرب مثاؿ ىو مدينة بغداد حيث  يف كل بلداف العادل ٖتضى      
أف ضفيت النهر منظمة بشكل جيد ابتداءا من كورنيش االعظمية كحىت شارع ايب نؤاس كصوال اذل اٞتادرية للساحل 

كرة، فاف مقًتابت النهر مصانة األيسر، مث من الكاظمية مركران ٔتنطقة الكرخ ككرادة مرصل كالقصور حىت منطقة الد
كمنظمة كمستغلة نوعا ما. أما يف ا١توصل فقد تطورت ا٠تدمات كاألماكن السياحية بفعل انشاء السدة الًتابية على 
اٞتهة اليسرل للنهر ابتداءا من قرية )قرة قوينلي( مركرا ابلرشيدية كفندؽ أكبركم كالغاابت كحىت كصولنا إذل اٞتسر 

لك غازم( كجنوبو. اال اف الضفة اليمٌت للنهر بقيت مهملة، كاف كانت يف العهود القدٯتة قد أنشأ اٟتديدم )جسر ا١ت
بعض األفراد مقاىي بسيطة مثل مقهى )اٛتد ابو عبد( قرب عُت كربيت ّتوار سياج جرؼ بيت ا١ترحـو صديق الشيخ 

ام(، اال اف ىذه ا١تقاىي قد زالت بسبب علي كمقهى جاسم الطيار كمرعي النشعة مشاؿ كجنوب قصر االمارة )قره سر 
تقطع الطرؽ ا١تؤدية إذل ىذه األماكن كالظاىرة ا١تؤ١تة يف الوقت اٟتاضر آف ٥تلفات عمليات ا٢تدـ كالبناء اٞتارية منطقة 
الشهواف كالقليعات فاف االنقاض ترمى على ضفة النهر ما يشوه صورة ىذه ا١تنطقة اليت تعد ابنوراما مدينة ا١توصل 

لقدٯتة، فما ابلك اذا ما ابشرت اٞتهات ا١تختصة إبعادة أتىيل منطقة القليعات كفق ٥تططات الشركة االيطالية ا
(S.G.I .كعدـ التزاـ ا١تقاكلُت ا١تنفذين بعدـ رمي االنقاض على جبهة النهر ) 
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و يف الوقت الذم تفتقر فيو رب سائل يسأؿ أىل ىذا ىو الوقت ا١تناسب ليطرح الباحث اقامة كورنيش ك٣تاؿ ترفي      
ا١تدينة اذل مشاريع أخرل تقدـ منفعة اكرب كتشغيل اايدم عاملة كتعود ٔتردكدات ٠تزينة االدارة الية. اٟتقيقة أف 
ا١تشركع الذم أطرحو ىو مشركع خدمي صحي استثمارم اكثر ٦تا ىو ترفيهي، كلو أف من حق ىذا الشعب ا١تنكوب 

ى ضفة النهر ا١تذكور اليت كانت يف العهد ا١تلكي منطقة سياحية ترفيهية كمسرحا ١تهرجاانت أف يًتفو قليال كيتجوؿ عل
كابشطابيا كاألراضي ايطة بقصر اٟتاج  القاسمشعبية عفوية ٬تتمع فيها األىارل يف منطقة قره سرام كاالماـ ٭تِت بن 
١تتجولوف ا١تياه الغازية )النامليت( كشعر البنات توفيق الفخرم مشاال ك٬تلبوف معهم األكالت الشعبية كيعرض الباعة ا

كالكركرم كاللبليب كالباقالء كا١تستول كقد كثق تلك ا١تهرجاانت ا٠تالدة الفناف ٧تيب يونس كغَته من الفنانُت االصالء 
زاىية يف بلوحات خالدة يظهر فيها ابئع الفرارات كصاحب صندكؽ الدنيا ككجوه االطفاؿ الباٝتة كمالبسهم أبلواهنا ال

اايـ اٞتمع كاألحاد من اايـ الربيع، كأضيف اضافة بسيطة ١تن يعًتض على الًتفيو الربمء اف ما من شعب يستغٍت عن 
ترفيو نفسو كرسم البسمة على كجوه اطفالو كمهما ثقلت األعباء كألقت االايـ الكئيبة بظال٢تا فيجب اف تبقى فسحة 

ابوس كاف يبقى ىذا اماـ اىتماـ كنظر ا١تخططُت عند كضع ا٠تطط كرل اف اذكر األمل اب كبقدرتو على تبديل ىذا الك
القارئ الكرصل أبف ٫تـو الشعب الصيٍت البالغ تعداده مليار كثالٙتائة كٜتسوف مليوف نسمة كصعوبة توفَت القوت اليومي 

دارا، يف  ۰۵األكبرا يف الصُت  ٢تم كالعمل بوضع تصميم دار األكبرا تكلف تنفيذه مليارات اليواانت ليصبح عدد دكر
حُت أف اٟتزب اٟتاكم ىو نفسو صاحب نظرية الثورة الثقافية كتعاليم ماك كالكتاب األٛتر كنظرية ابقاء العصافَت طائرة 
حىت تسقط ك٘توت كي ال تنافس البشر أبرزاقهم كىو نفس النظاـ الذم قمع احتجاجات الطلبة ابلنار اال أف الشعب 

العمل كا١تثابرة كاالنتاج اليتعارض مع فسحة بسيطة من الًتفيو يعيد نشاط البشر كاف زمن النظرايت أف  عىالصيٍت ك 
ا١تقيتة قد آتكل بفعل الواقع ككصلت الصُت إذل ما تعرفونو من التقدـ التقٍت كالقابلية على التصدير كحىت ا١تنتجات 

دمة ا١تتواضعة اضع اماـ ساديت األفاضل بعض التصورات ا١تقًتح الغذائية منها بفعل تغيَت النظرة اذل اٟتياة. بعد ىذه ا١تق
عمل الكورنيش كال أرل أبسا من أف أنشاءه ٬ترم على مراحل تطوؿ أك تقصر كحسب االمكانيات ا١تتاحة كاعترب ىذا 

كأىلو.  ا١تشركع كرقة عمل متواضعة كٞتميع ذكم االختصاص كا١تهتمُت بتطوير ا١تدينة اف يدلوا بدلوىم خدمة للبلد
كمشركع الكورنيش يبدأ من كنيسة مار ميخائيل مشاال كحىت جنوب ا١توصل عند هناايت مطار ا١تدينة كا١تسمى ْتاكم 

اليت تبدأ من  مياه الصرؼ الصحيالواسطة اك اٟتراقية. اكؿ خطوات ا١تشركع تبدا بتخليص ماء هنر دجلة من مصبات 
فات ا١تنطقة الصناعية غرب ا١تدينة كقبلها مياه األمطار النازلة من ٣ترل كادم عكاب الذم ٬تلب مياه األمطار ك٥تل

األكدية اٞتارية اليت تسبب ٕتمعها يف الوقت اٟتاضر اذل برؾ مياه آسنة طيلة ا١تواسم كحىت الصيف منها كمركرا ٔتجرل 
ـ  َٓقره سرام كبعده ب  ا١تاء القادـ من ٣تمع ا١تستشفيات كمنطقة الز٧تيلي ك٤تلة الشفاء الذم يصب يف النهر مشاؿ

يصب ٣تری اخر للمياه القادمة من منطقة شارع نيب هللا جرجيس ابتداءا من دكة بركة كا٠تاتونية مث أييت ٣تری اخر ١تياه 
الصرؼ الصحي يف ابب الشط مشاؿ مرقد )عيسي دده كجامع شيخ الشط( كمصبات ا١تياه الثقيلة على جهيت اٞتسر 

ينول كاألسواؽ القدٯتة مث أتيت مياه اجملرل الصندكقي القادـ من ا١تنصور ك كادم حجر اٟتديدم القادمة من شارع ن
مركرا ابلدكاسة كال اريد االطالة يف تعداد ىذه اجملارم ا١تهم ىو عمل ٣تری صندكقي ٬تمع مياىها كمياه األمطار يف 
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ستفادة من ٥تلفات التكرير كسماد موٝتها ٔتجرم يصل إذل حاكم الواسطة كيكرر ىناؾ ليصبح صاٟتا للزراعة كاال
 عضوم كالفائض من ا١تياه يعود اذل النهر من غَت ملواثت.

 اف تفاصيل اجملرل كما اقًتحها ىي كاآليت: 
. يتألف اجملرل الصندكقي من قطع كونكريتية مسلحة )مسبقة اٞتهد( على شكل متوازم مستطيالت يقرر أبعادىا ُ 

ن بنظر االعتبار ما يصب يف النهر من اجملارم اليت ذكرهتا سابقا اضافة اذل ما يرد كحجمها االستيعايب ا١تختصوف آخذي
 ْتيث يتسع اجملرل ٢تا ٚتيعا دكف اختناقات . ياه األمطار الساقطة على ا١تدينةمن م

بعض قطع اجملرل الصندكقي عند بداية اجملرم من حاكم الكنيسة تكوف فيها فتحات اسفل اٞتانب األٯتن كخاصة .۲ 
 ٘توز لتأخذ معها مياه األمطار. ُٕالقطع ا١تنشأة أماـ األكدية القادمة من منطقة مشَتفة كمشاؿ غرب حي

ها عن طريق عمل حافات مثقبة لربطها بلوالب . يؤخذ بنظر االعتبار عند صب القطع ا٠ترسانية طريقة ربطها ببعضّ 
 من عدة أماكن )كوبلنغ( كجعل مسافة بسيطة على شكل فحل يقابلها يف الثانية شكل انثى حىت تضمن عدـ التسريب.

. تعمل فتحات يف بعض قطع اجملرم من االعلى تسمح لعملية تنظيف اجملرل ابلوسائل ا١تيكانيكية ا١تتوفرة اك ابلعماؿ ْ 
ك٬تعل ٢تا غطاء .. ٕتلس قطع اجملرل الصندكقي على ركائز خرسانية مسبقة اٞتهد ٬ترم غرسها ابٞتهاز ا١تعركؼ لغرز 

حديد التسليح الذم سيظهر بعد هتشم ا٠ترسانة جراء عملية الغرز  الركائز مث ٬ترم صب مساند ٢تا من األعلى على
 لتصبح جزءا من اٟتماية للسابلة ا١تتجولُت على اجملرل الصندكقي الذم سيمر ّتوار النهر يف بعض ا١تناطق.

للجسر  . ٯتر اجملرل الصندكقي من ٖتت قنطرة اٞتسر الثالث مث اٞتسر ا٠تامس مث بُت الدعامتُت األكذل كالثانيةٔ 
اٟتديدم كدعامات اٞتسر الثاشل ككذلك ابلنسبة للجسر الرابع كيستمر اجملرل اذل حُت كصولو منطقة اٞتوسق كيف هنايتو 
٬ترم نصب مكائن لتكرير ا١تاء كيوزع ا١تاء لألراضي الزراعية الشاسعة يف ا١تنطقة جنوب اجملزرة اٟتكومية كمطار ا١توصل 

م اٟتراقية كاف ىذا ا١تاء ٬ترم استثماره يف رم ا١تزارع بطريقة السيح ٦تا يوفر كاليت تسمى حاكم الواسطة اك حاك 
اركقات كالعطالت لتشغيل ا١تكائن اليت تسحب ا١تاء يف الوقت اٟتاضر من النهر يف تلك ا١تنطقة أك بواسطة اركات 

 الكهرابئية اليت تكلف الشبكة الوطنية طاقة.
ع ىي ربع اصوؿ بعد طرح مصاريف اٟتراثة كجٍت اصوؿ كاألٝتدة كا١تبيدات ف حصة من يوفر ا١تاء للمزار إ   

كابالمكاف تشغيل مكائن التكرير كادارة ٚتيع األمواؿ من كارد ا١تاء من قبل شركة استثمار تؤجر ا١تشركع سنواي بطريقة 
فت مبالغ على اقامة ا١تشركع كمن حق ا١تزايدة العلنية ما سيوفر للحكومة الية كاردان كىذا حق مشركع حيث اهنا صر 

بقية ا١تواطنُت اسًتداد ما صرؼ من أمواؿ ٤تافظتهم لقاء انتفاع الفالحُت كا١تستثمرين كما ستوفر للمحافظة قوة  
كهرابئية من ا١تصركفة حاليا يف الرم اضافة اذل اركقات اليت ٯتكن أف يستفيد منها ا١تواطن كيقلل من االختناقات 

ا١تنتجات النفطية كالكازاكيل كزيوت ا١تكائن ككذلك تقلل من العوادـ ا٠تارجة من مكائن الضخ النإتة عن  اٟتاصلة يف
استعماؿ مكائن الرم. كهبذه ا١تناسبة اقًتح اف تتملك كلية الزراعة كالغاابت مساحة معينة من ىذه األراضي كتنتقل من 

اسبة كا١تياه لعمل التجارب اٟتقلية كالتطبيقات كيضطر بعض طلبة مقاطعة )بلبل تبو( اليت ال تتوفر فيها األراضي ا١تن
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الدراسات العليا لعمل ٕتارب رسائلهم كأطار٭تهم اذل استئجار االراضي اك ا١تعدات اٟتقلية يف منطقة الرشيدية 
 كالشرٮتاف.

طالبُت بتوفَتىا حيث سيوفر ىذا ا١تشركع االركائي اضافة اذل انو جزء من كورنيش بسيط للمدينة فرص عمل للم. ۷ 
 يف تسميد األراضي. استزداد الرقعة ا١تزركعة حاليا لتوفر ا١تاء كما أف تكرير ا١تاء سيخلف اٝتدة عضوية ٯتكن استعما٢ت

ستبقى على طوؿ مسار ىذا الكورنيش البسيط كابتداءا من كنيسة مار ميخائيل مساحات على سفوح األراضي . ۸ 
رع ابلفواكو بعد بيعها لألىارل كيسمح للمالكُت ببناء فيالت اك كازينوىات اك كضع  تصلح الف يعمل منها مساطب كتز 

كرفاانت ٦تا سيجعل ىذه األماكن مناطق خضراء بدؿ اف تكوف جرداء كما ىي يف الوقت اٟتاضر كتشًتط الدكلة على 
القادـ من االسالة كىذا اٞترؼ ا١تالكُت حفر آابر بسيطة يف اسفل اٞترؼ لرم بساتينهم حىت ال يؤثر على شبكة ا١تاء 

٘توز كحي النجار كا١تستشفى العاـ كاسفل جرؼ قصر اٟتاج توفيق  ۷۷يبدأ من اراضي مشَتفة مركرا ّترؼ حي 
الفخرم كىناؾ منطقة كانت جزء من مشركع ا١تاء القدصل الذم يغذم ا١تدينة كىو االف من ٤ترمات ا١تستشفيات يصلح 

أبس من ٘تليك ىذه ا١تنطقة لألطباء كما تصلح لنصب تلفريك بُت الساحل األٯتن لعمل مساطب كنصب كرفاانت كال 
كالغاابت كالذم كاف يرـك السيد عاصم علي العمرم نصبو يف منطقة ابشطابيا كدل ٭تصل على ا١توافقة ابعتبار ا١تنطقة 

كمدرجات بيت ا١ترحـو صديق آاثرية. كىناؾ أييت اٞترؼ ٖتت ا١تستشفى اٞتمهورم كحىت عُت كربيت للنساء كالرجاؿ 
الشيخ علي فاف ىذه ا١تنطقة ٯتكن االستفادة منها بعمل كازينوىات اسفل اٞترؼ حيث اف اٞترؼ يف ىذه ا١تنطقة عبارة 
عن قطع شبو عمودم الٯتكن االستفادة منو بشكل مساطب كبعد مغادرة الكورنيش بيت ا١ترحـو صديق فاف ىناؾ 

 ،اشطابياالى ت بيت عبد اللطيف الطالب كبيت التك كخالد العاشل اذل اف نصل ٣تاؿ لعمل كازينوىات كمساطب ٖت
كبعد مغادرة ا١تكاف أتيت ماكنة ا١تاء  .االاثر اف تدرل برأيها ٓتصوص مدی االقًتاب من األثر ا١تذكور مديرية على كىنا

القدٯتة اليت كانت تضخ ا١تاء اذل منطقة السكك اٟتديدية كالزالت البناية موجودة ٟتد االف مث أتيت ا١تنطقة اسفل مشهد 
 سم كالبغالت الساندة ٢تذا األثر كأييت بعد ىذه ا١تنطقة منحدر كانت تنزؿ منو قطعاف اٞتاموس اذل ا١تاءالقا٭تِت بن 

كاالف  ِـََٓمركرا ابلشوارع ايطة بكنيسة الكلداف كالزاؿ اعلى ىذا ا١تكاف قطعة ارض ٘تلكها عائلة كىي ْتدكد 
سيارات مديرية الصحة كابالمكاف استمالؾ ىذه القطعة كاعادة الطريق ليسهل النزكؿ اذل ساحل النهر فيها مدخل 

ارة كاف ىناؾ كازينو صيفي للسيد جاسم الطيار كيف ىذا كبعد ىذه ا١تنطقة أتيت فسحة من األرض كحىت قصر االم
ا١تكاف ٯتكن عمل كازينو كبَت بعد ربط ٣ترل ا١تاء الصندكقي اٟتارل ابجملرل الصندكقي ا١تقًتح كبعد ىذه ا١تنطقة كبعد 

دصل يوجد اجتياز قصر االمارة يوجد فسحة كاف فيها كازينو بسيط )١ترعي النشعة( كمن ىذه ا١تنطقة كحىت اٞتسر الق
العديد من الفسح ك األماكن اليت ٯتكن االستفادة منها كتنظيمها مع اجملرل الصندكقي كيستمر تنظيم ىذا ا١تكاف بعد 
مغادرة اٞتسر القدصل كحىت اٞتسر الثاشل كاليت شيدت فيها ساحات لوقوؼ السيارات كبعد ٕتاكز الكورنيش ا١تتواضع 

بلدية ا١توصل كالثكنة اٟتجرية )مستشفى ا١توصل العسكرم( سابقا كمنطقة  اٞتسر الثاشل أتيت مساحات ٖتت مديريةك 
الدنداف كاٞتسر الرابع كل ىذه ا١تناطق ٯتكن فيها عمل كازينوىات كمسابح ٪توذجية كحقوؿ تربية اٝتاؾ كغَتىا من 

قرر عرضو ا١تختصوف كأف ف سطح اجملرل الصندكقي الذم يإنت االمكانيات ا١تالية متواضعة فا١تشاريع. ىذا فيما اذا كا
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السقوط من على السابلة فيها ـ فهو يكفي لتجوؿ ا١تواطنُت عليو بعد عمل سياج لو يف ا١تناطق اليت ٮتشى ْ-۳يكوف 
 يف النهر.

 أما اذا كانت االمكانيات تسمح بعمل جسر ٯتر فوؽ اجملرل الصندكقي فاقًتح التارل:  
ينشأ جسر من قناطر حجرية تشبو القناطر اٟتجرية اليت كانت تشكل مقًتابت اٞتسر العائم من اٞتهة اليسرل      

للنهر يف العهد العثماشل اك القناطر اٟتجرية من مقًتابت اٞتسر اٟتديدم من نفس اٞتهة ا١تذكورة فوؽ هنر ا٠توصر كاليت 
١تاء أايـ الفيضاانت ايقاـ اٞتسر على اساطُت تسمح ١تركر ـ ٟتد االف ك ۷ِّٗتعمل بكفاءة منذ أتسيس اٞتسر سنة 

العالية ا١تناسيب ك٬ترم صب السقف اب٠ترسانة ا١تسلحة اك استعماؿ قطع ا٠ترسانة ا١تسلحة ا١تسبقة اٞتهد كيراعى عند 
ركر انشاء اٞتسر ا١تذكور ارتفاعو ْتيث ٯتر ٖتت اٞتسور ا٠تمس ا١تقامة حاليا. كبذلك ٨تصل على جسر يتحمل م

السيارات ا٠تفيفة فقط كال يسمح يف كل االحواؿ ٔتركر سيارات النقل اليت تتجاكز ٛتولتها الطن الواحد كبذلك 
 سنخفف من األزمة ا١تركرية اٟتالية على الطرؽ القدٯتة كللجسر ا١تذكور مقًتابت عديدة تتصل ابلشوارع ااذية للنهر.

من ٗتطيط مهندس ٥تتص ابلتخطيط العمراشل اك ا١تدشل كا٪تا ىو عبارة عن  أعود كأقوؿ اف الكورنيش ا١تتواضع ليس      
اقًتاح ٯتكن مناقشتو اذا ما قامت جهة ذات اختصاص بعمل ٗتطيط اخر كاقًتح اف تقـو جامعة ا١توصل إبعطاء طالب  

يهم لتقدصل ْتوث الًتقية كلية ا٢تندسة القسم ا١تعمارم اك ا١تدشل اك ٗتطيط ا١تدف الفرصة لتقدصل ْتوث ٗترج اك لتدريسي
 العلمية لتقدصل مقًتحات ك٥تططات ١تثل ىكذا مشركع.
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تعتٌز األسر ا١توصلية منذ القدـ بلقبها كيتفاخر بو كبارىا يف اجملالس كاألسواؽ كيتٌخذه بعضهم عنواانن ١تهنتو 

الرجبو كالبٌصو كدراجات عزيز فتحي كطرشي طو ا١تلك ككباب كبضاعتو ا١تميزة، كا١توصليوف الكبار يذكركف سيكاير 
أحدىم عندما  سيد بكر. لكٌنهم يسمعوف ابلكثَت من األلقاب كالتسميات كال يعرفوف من أين جاءت أك اشتٌقت؟ ككنت

( كغَتىا ال أعرؼ ماذا تعٍت؟ كحاكلت اٟتصوؿ على كتاب لچي( ك)اللوکچي( ك)الكرچيرأقرأ ألقاب: )الصاغ
ها فلم أفلح إذ دل يكتب أحد عنها، فقررت أف أكوف أكؿ من يوٌثق ىذا ا١توضوع ا٠تاص كالذم يبتعد عنو يوٌضح

الكٌتاب رٔتا ٠تصوصيتو كرٔتا للحساسية اليت ٘تنع ا١توصلي من البحث فيو! كعلى الرغم من ٖتذيرم فقد بدأت ابلبحث 
 بعد التوكل على هللا.

 
 ب كالرغبة لدل ٚتيع الشخصيات كاألسر الكرٯتة اليت زرهتا، ككافكلكن عند شركعي ابلبحث لقيت الًتحا

كتايب )أٝتاء   ا١ترحـو عبد ا١تنعم الغالمي قد الف كتابو ا١توسـو االنساب كاالسر منذ ستينات القرف العشرين مث تاله 
لة. كالحظت أٌف ـ أكضحت فيو معاشل ألقاب األسر ا١توصلية ا١تتداك ُٗٗٗسنة   كالف ىذا الكتابكألقاب موصلية( 

عدد من األسر تبتعد عن ذكر ألقاهبا اليت ألصقت هبا من األعداء كنبز مثل: األقرع كفاغة كمام كلنب كغَتىا، كهللا تعاذل 
 . ُمنعنا من التنابز ابأللقاب يف ٤تكم كتابو العزيز يف )سورة اٟتجرات( فلم أتطرؽ ٢تا يف ْتثي ألهنا تسيء لألسر الكرٯتة
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 –ككثقت األلقاب على كفق معانيها كأسباب التسمية هبا إذ تعود ألسباب عدة منها دينية كأف نقوؿ: اٟتاج 
األعرجي، مثل أسر:  -الصميدعي  –الرفاعي  –اٟتسٍت  –اٟتسيٍت  -الشريفي  –الصويف  -ا١تالٌ  –السيد  –الشيخ 

ي كالسيد يوسف كا١تاٌل سليماف كا١تاٌل ٤تمود، اٟتاج زكراي كاٟتاج يونس كالشيخ رجب كالشيخ جادر كالسيد مرع
أسر، كالصميدعي  ْأسر، كاٟتسٍت أسرة كاحدة، كالرفاعي  َُأسر، كاٟتسيٍت  ّأسرة، كالشريفي  ُِكالصويف منهم 

 .ِأسرة ُٔأسرتُت، كاألعرجي 
استخدمها الناس كىناؾ ألقاب الرتب العثمانية اليت منحت بفرماف سلطاشل مثل: األغا كالبك كالباشا، كأخرل 

عبدالوىاب أغا  -لكبار التجار كاألغنياء، مثل أسر: األغوات  الچلبيمثل األفندم لعلماء الدين كا١تعلمُت كا١توظفُت ك
أسر. كرٔتا كاف أبسط األلقاب ىو  ٓ الچلبي -األفندم أسرتُت -حسُت ابشا اٞتليلي  -ٌٛتو بك  -علي بك  -

السليم  –السلطاف –الزيداف –الداؤكد  –اٟتٌسو  –األيوب  –األرحٌيم  -ألٛتد إبضافة )اؿ( إذل اسم اٞتد كالقوؿ: ا
 اليونس. –اليوسف  –النوح  –الفتحي  –العٌبار  –العبدهللا –العبداللطيف -العلي  –الظاىر  –

أسرة  ُٔ تتنچيؿا –أسرة كاحدة  پاچچيؿاكما اٌٗتذت عدد من األسر أٝتاء ا١تهن العثمانية كألقاب مثل: 
الديوه  –أسر  ٔ/ ابئع اٟتصراف چياٟتصَت –أسرة  ُُ چياٟتالك –/ ابئع قماش اٞتيت أسرة كاحدة چيتچيؿا –

 ّ/ صانع دالء ا١تاء چيالراك -أسرة  َِ چيالشكر -أسر  ٓ/ صانع السيوؼ چيالسوفا –/ اٞتٌماؿ أسرتُت چي
اليوزبكي/ ابئع لواـز ا٠تياطة  –/ قائد القافلة أسرتُتچيالقاطر –أسر  ٓ چيالعبا –أسر ّ/ ا١تدفعي وبچيطال –أسر 
 ْٔأسرة، كٛتلت أسر لقب ابشي أم شيخ ا١تهنة مثل عطار ابشي، فضالن عن ألقاب ا١تهن العربية مثل: الدابغ  ُْ

 –أسرة  ُْا١تالح  –أسرة  ُٗا٠تٌشاب  –أسرة  ِٕالعاٌلؼ   -أوسرة  ُّالصائغ  -أسرة  ّٓالصٌفار  –أسرة 
 أسر  كغَتىا.  َُالقٌصاب  –أسرة  ُُالنجار  -أسرة  ُّر ا١تختا

حسنكو  -جلمَتاف  –اٞتومرد  -توحلة  –كىناؾ األلقاب ا٠تاصة كاليت ٘تيزت هبا أسرة كاحدة مثل: أغواف 
الغضنفرم كغَتىا، كألقاب ٛتلتها عدة أسر مثل:  -طاقة  –الشبخوف  –شندالة  -الصقٌلي  –الزيواشل  –الرضواشل  –
 –أسر  ٕأسر، الصٌفو  ٖاٟتٌياكم  –أسر  َُاٟتٌيو  –أسر  َُالرحاكم  –أسرة  ُّاٟتافظ  –أسرة  ٌِٖمو اٟت

الرٌحو  –أسر  ٓالدركيش  –أسر  ٓاٞتجاكم  –أسر  ٔالعٌبو  -أسر ٔالطالب  –أسر  ٕالقٌدك  –أسر  ٕاٟتٌموشي 
 رٌشاف أسرتُت. –أسر  ّا٠تليلي  –أسر ْالطويل  –أسر  ْحديد  –أسر  ٓالعٌباكم  –أسر  ٓ

كاأللقاب اليت ٖتمل أٝتاء النساء عندما يتوٌّف رب البيت أك تتميز ربة البيت ٔتهنة كا٠تياطة كا٠تبازة أك معركفة 
  -فٌضة  –فٌصولة  –الغبشة  –العيدة  -العجوز  -طريٌة  –الصبحة  –الشكرة  –اٟتٌبة  –بطيبها كتقواىا مثل: أسومة 

النشعة أسرتُت   -العٌشو أسرتُت  –الليلة أسرتُت  –الونسة  -ىٌبالة  -مٌيالة  –٤تجوبة  – لؤلؤة –كرجية   –كشمولة 
 العيشة أسرتُت.  –
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كيف التسعينيات من القرف العشرين ظهرت ألقاب العشائر كشيوخ التسعينيات كأٝتاء قبائل مثل: الطائي 
السادة  –أسرة  ُُْاٟتيارل  –أسرة  ُْٓالنعيم  –أسرة  ُٕٕاٟتمداشل  –أسرة  ُُّالعبيدم   -أسرة  َّٓ
 أسرة كغَتىا.  ْٕاٞتحيش  –أسرة  ِٖا١توارل  –أسرة  ُِْ

كىناؾ ألقاب ا١تدف كا١تكاف مثل: اٞتو٬تايت كالنجيفي كالنجدم كىي أماكن يف اٞتزيرة العربية كالعاشل كالراكم 
 كا١توصلي كاألربيلي كالتكرييت كالداغستاشل.  كالبغدادم

زاء من كتايب )أٝتاء كألقاب موصلية( على صفحات اإلنًتنت تناقلت ىذه األجزاء عشرات كبعد نشر أج
ا١تواقع األلكًتكنية معاشل ىذه األٝتاء كاأللقاب ألهنا دل تعرؼ من قبل، كمنها أشارت للمصدر كمنها دل تشر. كارجو ٦تن 

 ينقل ىذه ا١تعلومات الفريدة اإلشارة للمصدر حفظان للحقوؽ العلمية.
 حفظ هللا مدينة ا١توصل كحفظ أىلها كأسرىا كعشائرىا إنو ٝتيع ٣تيب
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يعد كتاب أساطُت ا١توصل ا١تعاصركف من ا١تؤلفات اليت اىتمت بذكر أعالـ ا١توصل كالنخبة من  ا١توىوبُت فيها،    
فاألساطُت ىم " رجاؿ العلم كاالدب كالفن "، كما عرفهم مؤلف الكتاب الباحث بالكم اٟتمداشل، كقد ارتبطت 

 لذين ٘تيزكا يف فنوفو ٥تتلفة.أٝتائهم بذاكرة ا١توصل من الزمن البعيد كالقريب، ك٦تن ا
 تضمن الكتاب مقدمة كسبعة فصوؿ كخا٘تة.

 
تناكلت ا١تقدمة: ذكر النخب الذين تناك٢تم الكتاب كٗتصصاهتم ما بُت التاريخ كالدين كا٠تط كالشعر كالقصة       

الميُت كالصحفيُت كالرايضيُت، كا١تسرح كالفنوف التشكيلية، فضالن عن بعض أساتذة اٞتامعة األكادٯتيُت كالنٌسابُت كاإلع
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كطبيعة عالقة الباحث  معهم كالثناء عليهم كعلى مدل علومهم كمعارفهم كما قدموه  من خدمات ١تدينةو مباركةو عريقة  
عن مؤلفاتو السابقة، كنشاطاتو األخرل من  كمدينة ا١توصل مدينة األنبياًء كالصاٟتُت، كما ذكر الباحث نبذة ٥تتصرة

كذكر أىم مصادره اليت استعاف هبا يف إ٧تاز ىذا العمل كما حصل عليو منها كما أضافوي إليها، كأخَتان تقدـ صور ك٘تاثيل، 
 الباحث ابلشكر ١تن قدـ لو التسهيالت يف ا٧تاز الكتاب كما سبقو من الكتب اليت قاـ بتأليفها.

الوظائف أك ا١تهن كأعالمها، فقد تناكؿ أما الفصوؿ السبعة فقد تناكؿ كلٌّ منها صنفان من صنوؼ الفنوف أك       
الفصل األكؿ طبقة األئمة كا٠تطباء كرجاؿ الدين مع ذكر أىم ركادىا، ك قاـ بذكر أٝتاء علماء ا١توصل كٗتصصاهتم 

ىم الذاتية، كذكر أبرز إ٧تازاهتم كاألعم  هم األساسية كأئمة كخطباء،اؿ اليت ٘تيزكا هبا إذل جانب مهنكنبذة ٥تتصرة عن ًسَتى
فمنهم الداعية، كمنهم الًتبوم كا٠تطٌاط كالشاعر، كمنهم القاضي،كمنهم استاذ القراءات، كمنهم الكاتب، كمنهم شيخ 

كاستاذ اٞتامعة، كمنهم عادل اإلفتاء، ككاتب العدؿ. فقد اشًتكوا يف ا١تهنة األساسية كىي  ،العشَتة، كالداعية، كالواعظ
 ف لكلو منهم مهنةن أخرل ٘تٌيز هبا عن أقرانو كما ذكران. عادل الدين أمامان كخطيبان، فضالن عن أ

كتناكؿ الفصل الثاشل طبقةن مهمة من طبقات اجملتمع العراقي بشكلو عاـ كاجملتمع ا١توصلي بشكلو خاص كىي طبقة       
ذكر ا١تعلمُت  ا١تعلموف كالًتبويوف كأساتذة اٞتامعة، كقد قاـ الباحث بذكر عددان من الذين عملوا هبذا السلك، فقد

كا١تدرسُت كأساتذة اٞتامعة كعلى مستوايتو ٥تتلفة من انحية الدرجة العلمية ال سيما من كاف لديو نشاطاتو أخرل فضالن 
 عن التدريس، كالشعر كالقصة كا٠تط. 

يف ٣تاؿ  أما الفصل الثالث فقد تناكؿ األدابء من كٌتابو كشعراء كقاصوف كخطٌاطوف، كقد ضم ىذا الفصل األعالـ     
الكتابة كالشعر كالقصة كا٠تط، فمنهم الذين سخركا جهدىم يف ٣تاؿ األدب، كمنهم الذين كانت ٢تم كظائف أخرل 

فقد نبغوا يف اجملاالت األدبية فضالن عن  فضالن عن األدب،كالطبيب كالعسكرم، أك مهنةو أخرل كالصائغ،
 اص كالكاتب.كمنهم من اجتمع لديو أكثر من نشاطو أديب، كالق،كظائفهم

كقد تضمن الفصل ٩تبةن من الشعراء كا٠تطاطُت ككٌتاب القصة، كالذين اشتهركا يف مدينتنا العزيزة كال يكاد ٬تهلهم       
 كعرًفوا على ا١تستوايت الدكلية فضالن عن ا١تستول الي.  أحد،
فيوف، فمنهم من كانت الصحافة مهنتو تناكؿ الفصل الرابع ٩تبةن أخرل من اساطُت ا١توصل كىم اإلعالميوف كالصح    

األساسية، أك كاف إعالميان كىي مهنتو الصرفة، كمنهم  من كانت الصحافة كظيفةن اثنيةن لو فامتهنها ٟتبو ٢تا ك٧تاحو فيها 
 كاٟتاؿ نفسو ابلنسبة لإلعالميُت، كىؤالء النخبة ىم األغلبية أم الذين امتهنوا الصحافة كاإلعالـ إذل جانب كظائفهم
األخرل، فمنهم الوزير، كمنهم اامي، كمنهم الكاتب، كمنهم العسكرم، كىم من مثقفي ا١توصل،ذكرىم الباحث 

 حسب اٟتركؼ ا٢تجائية.
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كتناكؿ الفصل ا٠تامس الفنانوف كالتشكيليوف كا١تسرحيوف كالنٌحاتوف ا١توصليوف، من قارمء مقاـ، كمصور،      
فزيوشل أك مسرحي، كتراثي، كخطٌاط، ككاتب، كتشكيلي، كانقد، ك٨ٌتات، كملٌحن، كإعالمي، كموسيقي، كرٌساـ، ك٦تثل تل

ك بينها كبُت كظيفة حكومية، مع أكمصمم، كفناف فخار كسَتاميك، ك٥ترج، كمنهم من ٬تمع بُت فنُت من الفنوف ا١تذكورة 
 ىم.ادراج صور للفنانُت التشكيليُت كالرسـو أك ا١تصنوعات أك التماثيل فضالن عن ًسَتً 

أما الفصل السادس فقد تناكؿ النٌسابوف ا١توصليوف، كقد بدأ الفصل ابلتعريف بعلم األنساب، كدرجات النسابُت       
كأعما٢تم، فمنهم الراكم كيسمى اٟتاطب، كمنهم الباحث يف األنساب، كمنهم اقق، كمنهم الناقد، كمن مث ا٠تلفية 

هم كضركرة التزامهم ابألمانة. بعد ذلك ذكر ألشهر النسابُت ا١توصليُت كقبائلهم التارٮتية للنٌسابُت ا١توصليُت كأصوؿ عمل
 كسَتىم ككظائفهم األصلية ١تن لديو كظيفة كٖتصيالهتم العلمية كامتيازاهتم كمؤلفاهتم ١تن كاف لديو مؤلفات.

كاهتم يف البطوالت الية فيما تناكؿ الفصل السابع كاألخَت الرايضيوف، سَتىم كٖتصيالهتم العلمية، كتناكؿ مشار 
كالعراقية كالعربية كالعا١تية، كماتولوه من مناصب يف ٣تاؿ العمل الرايضي كما يتعلق بو من مناصب، كىذا الفصل ىو 

 األصغر يف الكتاب، إذ بلغ حجمو سبع كرقات.
 تال الفصل السابع قائمة اب١تصادر كا١تراجع ا١تستخدمة كا١تقابالت الشخصية كالرسائل .

كأخَتان خا٘تة الكتاب كتناكلت ملخص الكتاب كما أبداه الباحث من مالحظات عن كتابو كعما بذلو من جهود       
كاتصاالت يف سبيل ا٘تاـ عملو ىذا، كما تضمنت ا٠تا٘تة جرده كمي للشخصيات، إذ بلغ عدد الشخصيات ا١تذكورة يف 

ٜتسة كٜتسوف من األدابء،كأحدل كعشركف من الكتاب تسعة عشر من العلماء، كستة كستوف من االساتذة، ك 
اإلعالميُت، كٜتسة كأربعوف من الفنانُت، كإثنا عشر من الرايضيُت، فبلغ اجملموع مئتاف ككاحد كثالثوف. كقد أكضح 
الباحث أنو كاف يتمٌت ادراج ا١تزيد من الشخصيات، إال أف ذلك ٭تتاج إذل مساحة كبَتة ال يكفيها كتابه كاحد بل 

 لك أذل ٣تلدات. يتعدل ذ
جهة البداية صوران ١تعظم الشخصيات ا١توصلية ا١تذكورة يف ىذا الكتاب، كأسلوب  كقد تضمن غالؼ الكتاب من     

نبذة  مع ٞتذب القارمء إليو، يف حُت تضمن الغالؼ من جهة النهاية تعريف بعنواف الكتاب يف غالؼ الكتاب األخَت
الذين تناك٢تم الكتاب، كما أثٌت عليهم بشكلو عاـ ككجو ٢تم عبارات األمتناف ١تا قدموه ١تدينتهم  عن األعالـ ا١توصليُت

من خدماتو جليلة كدكرىم يف أثراء الفكر العريب كاألسالمي بعناصر دٯتومتو، ككصفهم أبهنم مثل أشجار الزيتوف راسخةن 
 حُتو إبذف رهبا للموصل بلدة األنبياء كاألكلياء كالصاٟتُت. ّتذكرىا، شا٥تةن ٓتضرهتا، مثقلةن بعناقيدىا تؤيت أكلها كلا 

كقد انتهج الباحث منهجان موحدان يف طريقة ترتيب الشخصيات يف الكتاب، فقد ذكرت األٝتاء يف ٚتيع فصوؿ الكتاب 
حسب التسلسل ا٢تجائي للحركؼ، كخصص لكل شخصية ما بُت نصف الصفحة، كالصفحة كالنصف حسب 

 توفرة.ا١تعلومات ا١ت
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لقد كاف الكتاب كسيلة مهمة من كسائل اإلعالـ اليت استطاعت أف تعرؼ ا١توصليُت بنخبهم مع نبذة ٥تتصرة عن     
، كلواله ١تا ٘تكن كل أىل ا١تدينة من التعرؼ على القارئا١تعلومة إذل  إليصاؿخَت كسيلة  سَتىم، فالكتاب ىو

أهنم قد مركا أبٝتاعهم، أما الكتاب فقد ٘تكن  كعلى عالقة هبم أ الشخصيات ا١تذكورة يف الكتاب، فليس عامة الناس
من حصرىم كإيصا٢تم لعامة الناس من ا١توصل كغَتىا، السيما كأف ا١تؤلف قد أظهر صور الغالبية من الشخصيات على 

 غَت مباشر.  غالؼ الكتاب، كأف ا١تهتم ٔتعرفة أخبار ا١توصل ال يتواسل يف اقتناء كتابو كهذا للتعرؼ عليهم بشكلو 
لذلك فإف الكتاب يعد من خَتة الكتب اليت صدرت الحقان ابلرغم من أف كتبان أخرل ٦تاثلة قد صدرت سابقان لكن ىذا 

، كمنها ما تعرؼ عليو من خالؿ ىذا الكتاب القارئالكتاب قد تناكؿ شخصياتو أخرل كمنها من كاف معركفان لدل 
ن أعالـ ا١توصل كأساطينها، فضالن عن أف الكتاب قد ساىم يف ذكر مادل أكرب عددو م والذم حرص مؤلفو على تضمين

 ىذا مؤلفيذكر من الشخصيات ا١توصلية يف كتبو أخرل ال يسعنا ذكرىا أك إحصائها لكثرهتا، كمنها الكتب اليت كاف 
 قد قاـ إبعدادىا.    الكتاب
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القراف الكرصل، كعلم  تنوعت كتعددت الكتب اليت كاف يدرسها علماء ا١توصل كحسب مراحلهم الدراسية، مابُت    

التفسَت، مث اٟتديث كالفقو، كعلم الكالـ، كحىت الكتب التارٮتية، فكاف ٣تاؿ التعليم كاسع جدا، كطالب العلم لو حرية 
االختيار يف ذلك، ككاف الشيخ لو االثر الكبَت يف توجيو الطالب هبذا اجملاؿ، كقد ذكرت العديد من كتب الًتاجم كالسَت 

ب اليت كاف قد ٝتعها طالب العلم ا١توصليُت، يف مراحل متعددة من عمرىم تبدا اكالن من مكاف نشأتو بعض اٝتاء الكت
االكذل عندما كاف صبيان، حيث ٝتع من شيوخ مدينتو اكالن، كعندما بلغ سن العشرين فما فوؽ فانو يبدا القياـ بعدة 

يت كانت تستقطب طالب العلم كشيوخهم، اما رحالت علمية ، كيتجو من خال٢تا اذل مدف اٟتواضر االسالمية ال
للدراسة اك للتدريس، كقد عكست لنا ا١تصادر التارٮتية ٔتختلف انواعها عن ٚتلة من طالب العلم كالشيوخ ا١توصليُت  

كيف اهنم قد قاموا بعدة رحالت علمية 
اذل بغداد منذ أتسيسها ، كحىت عصور 
متأخرة من اجل الدراسة فيها كالسماع 

خها، ككتاب اتريخ بغداد على شيو 
للخطيب 

ـ( خَت ََُٕىػ/ّْٔالبغدادم)ت
دليل على ذلك حيث اكرد ما يقارب 

( ترٚتة لعلماء ا١توصل ٦تن كاف ِّ)
طالبا اك شيخان توجهوا اذل بغداد من 
اجل الدراسة فيها، اك التدريس فيها 
حيث ينقلوا تراثهم الثقايف ا١توصلي اذل 

كفيات  بغداد، اضافة اذل كتب اخرل كػ
االعياف البن 

، ككتاب ـ(ُِِٖىػ/ُٖٔ)تخلكاف
سَت اعالـ النبالء للذىيب 

اضافة اذل مصادر  م(7448هـ/847)ت
اخرل ذكرت من خال٢تا النشاطات 
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 التارٮتية كمن ضمنها مدينة ا١توصل. بالعلمية لطلبة العلم من كافة ا٨تاء العادل االسالمي كٔتختلف اٟتق
 

كمن بُت تلك الكتب اليت ٝتعها بعض طالب العلم ا١توصليُت كتاب ا٠تطب الينبىاتية اليب ٭تِت بن        
ـ(، كىو كتاب يضم ٣تموعة ا٠تطب النفيسة يف شىت ا١تواضيع كا١تناسبات منها الدينية كالسياسية ْٖٗىػ/ّْٕنيباتة)ت

عبد الرحيم بن دمحم بن إٝتاعيل ا١تعركؼ كىو  اتةبى نػي  د البنكاالجتماعية، كا١تشهور منها ا٠تطب ا٠تاصة ابٟتث على اٞتها
ذاقي ابيب ٭تِت بن نباتة، اٟتي 

نسبة اذل مدينة  الفارقي،
ميافارقُت احدل مدف اٞتزيرة 
الفراتية، كاٟتيذاقي نسبة اذل 
اقىةى بضم اٟتاء ، كفتح الذاؿ  حيذى
ا١تعجمة كىي بطن من بطوف 

 قبيلة قضاعة.
ادر التارٮتية كال تذكر ا١تص       

ككتب الًتاجم معلومات كافية 
إمامان عن ابن نباتة سول انو كاف 

يف علـو األدب، ككاف خطيب 
كهبا اجتمع أبيب الطيب ، حلب

ا١تتنيب يف خدمة سيف الدكلة بن 
 ّٔٓ -َّّ)ٛتداف

كتوذل ،  ـ( ٕٔٗ  -ُٓٗىػ/
ا٠تطابة يف عهد األخَت، مؤسس 
اإلمارة اٟتمدانية ْتلب، كقاؿ 

ـ( ُُّْىػ/ْٕٕابن كثَت)عنو 
كاصفا سيف الدكلة اٟتمداشل 
عند كفاتو مكانة ابن نباتة العلمية 
ابلقوؿ " كاتفق لو اشياء غريبة ، 
منها اف خطيبو كاف مصنف 
ا٠تطب النباتية احد الفصحاء 

ككتاب ا٠تطب النباتية  .البلغاء"
ىي ٣تموعة من ا٠تطب قيلت يف 
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بل القدامى كادثُت، كتتضمن خطب الشهور، خطب ا١توت كا١تعاد، خطب مناسبات عدة ، مت ٚتعها كشرحها من ق
ا١توت كالوابء، خطب ا١توت، خطبة يف ذـ الدنيا كاٟتض على قياـ الليل، كخطب يف ذكر يـو القيامة، خطب الزىد، 

ت، خطب الفتنة كالنهي عن ا٠توض فيها، خطب يف احتباس ا١تطر، خطب يف اٟتث على اٞتهاد، خطب ا١تناسبا
ا٠تطب ا١تختصرة، ا٠تطب الثواشل كنسمى )النعت( كىي اليت تصلح اف تكوف خطبة اثنية يف خطبة اٞتمعة، خطبتاف يف 
ختم القراف كدعاء ا٠تتم، كقد القت خطب اٟتث على اٞتهاد اىتمامان كبَتا يف عهد سيف الدكلة اٟتمداشل، بسبب 

فلهذا أكثر ا٠تطيب قد شن غارات يف عمق األراضي البيزنطية، ك  اٟتركب اليت كاف ٮتوضها يف الثغور ضد البيزنطيُت،
  .ك٭تثهم على نصرة سيف الدكلة ى اٞتهاد،من خطب اٞتهاد ليحض الناس عل

 
كقد بقي ىذا الكتاب متداكالن بُت طالب العلم اذل حوارل القرنُت )السادس كالسابع ا٢تجريُت/الثاشل عشر ك           

حيث ٧تد من ٝتعو من طالب العلم ا١توصليُت كىو ٣تاىد الدين سليماف بن دمحم بن علي  الثالث عشر ا١تيالديُت(،
ـ( ،اذ ٝتعو من  الشيخ ابراىيم بن دمحم بن نبهاف ا١تعركؼ ابلرقي الغنوم الصويف ُُِٓىػ/ُِٔا١توصلي )ت
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شاشي كالغزارل ، ككتب  ـ(، تفقو على شيخُت كبَتين من شيوخ ا١تدرسة النظامية اال ك٫تا  الُُْٖىػ/ّْٓالشافعي)
ة، ككاف ابن ي، كقد حدث ابن نبهاف بكتاب ا٠تطب النبات ، كقرأىا عليو كصحبو مدة كثَتا من مصنفات الغزارل ٓتطو

ٝتعت ىذه ا٠تطبة على نبهاف من الشيوخ الذين اختصوا بركاية كتاب ا٠تطب النباتية، اذ قاؿ عنو ابن ٛتدكف ما نصو:" 
بن دمحم بن نبهاف الغنوم الرقي مع غَتىا من خطب ابن نباتة، كما رأيت ٥تربان أعرؼ منو ٔتا الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم 

 . "يقرأ عليو، كاف ٭تفظ خطب ابن نباتة كأ٪تا يقرأىا من كفو، كيرد على القارئ من حفظو كلفظو

 
كاصبح فيما بعد ٣تاىد الدين ا١توصلي من الشيوخ الذين قاموا إبٝتاع طلبة العلم للخطب النباتية، حيث ٝتع منو       

ـ(، ككذا اٟتاؿ ابلنسبة ُُِّىػ/َُٔكماؿ الدين نعماف بن عبد هللا ا١توصلي ا٠تطيب ىذا الكتاب كذلك يف سنة )
ـ( ُُِّىػ/َُٔالذم ٝتع ا٠تطب النباتية يف سنة ) ٢تٌمامي ا٠تطيباذل موفق الدين دمحم بن عبد الرٛتن بن عبد هللا ا

، كدل يقتصر اٝتاع الكتاب على الشيخ ٣تاىد الدين بل ىناؾ ايضا الشيخ عمر بن طربزد  من الشيخ ٣تاىد الدين ايضا
 بن احد طالب الغنوم، الذم حدث بكتاب ا٠تطب النباتية ايضا، حيث ٝتعو منو ٣تد الدين ابو الفضل عبد هللا
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ـ( قد ذكر يف كتابو ُِّٗىػ/ّٕٔـ(، ك٧تد الكاتب ضياء الدين بن االثَت )تُِْٖىػ/ّٖٔبلدجي ا١توصلي )ت
الوشي ا١ترقـو اف ىناؾ بعض ا٠تطب قد قاـ ْتفظها، كمن ضمنها ا٠تطب النباتية كذلك أل٫تيتها ابلنسبة لكاتب 

من رسائل الناس كخيطبهم ، حىت اشل حضرت على  االنشاء اذ قاؿ ما نصو:" كلقد حضرت على نفسي اف أحفظ شيئان 
نفسي حفظ شًئ من مقامات اٟتريرم كخطب ابن نيباتة ك٫تا عكازا  اىل الزماف من متعاطى ىذه الصناعة...."]ام  

 كتابة االنشاء[.
لعبد  كدل يقتصر االمر على ٝتاع ىذا الكتاب بل اف بعض علماء ا١توصل من قاـ بشرحو كما ىو اٟتاؿ ابلنسبة    

 دمحم بن هللا عبد الدين ـ( ٖتت عنواف شرح ا٠تطب النباتية، كىناؾ ايضا  شرؼَُِّىػ/ِٖٔاللطيف البغدادم)ت
 ٔتدينة لإلقراء تصدر كاألصلُت، ابلفقو عا١تا إماما ـ(،كافُِْٔىػ/ْْٔالتلمساشل )ت اببن ا١تعركؼ الفهرم علي بن

 النباتية. ا٠تطب مصر حيث شرح ايضا كتاب
 ا١تقالة:  مراجع

 ،)ا١تقدمة(.ٔ، صديواف خطب ابن نباتة: بن نباتةا .1
 .ِٔٗ، صٔابن ٛتدكف: التذكرة اٟتمدكنية، مج .2
 .ِٕٔ، صْابن الفوطي: ٣تمع االداب، مج  .3
 .ٖٕ، صٔالصفدم: الوايف ابلوفيات، ، ج .4
 .ِٗٔ، صٖ.  الذىيب: اتريخ االسالـ، جٓ
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 سكن العرب ا٢تالؿ ا٠تصيب قبل ا١تيالد بقركف فالبادية كا٢تالؿ ا٠تصيب امتداد ألرض جزيرة العرب كا٢تجرة
إليها قدٯتة قدـ كجود اإلنساف يف ىذه ا١توقع فسكاف اٞتزيرة العربية كلما أ٤تلت دايرىم كحدث نزاع بُت قبيلتُت نزحوا 
إذل الشماؿ طلبا للمرعى كا١تاء فيجدكف أرضا خصبة كمياه ثرة كمناخا ٚتيال. ككانوا يتولوف حراسة القوافل اليت ٘تر هبا 

ؽ.ـ(. كما تشهد هبذا َٖٓنت أكؿ إشارة للعرب يف نقش أشورم يعود لسنة )طرؽ التجارة لصاحل األشوريُت، فكا
بعض اللوحات ا١تنقوشة داخل القصر ا١تلكي يف مدينة نينول فهي تتحدث عن اشتباكات بُت األشوريُت كبعض القبائل 

 البدكية. 
بية اإلسالمية اتريخ ىذا القبيلة تعريف عاـ بقبيلة كندة)أشراؼ اليمن كملوؾ حضرموت(:لقد تناكلت ا١تراجع العر       

هتا ابلشيء الكثَت فكندة قبيلة عظيمة يف اليمن تنتسب إذل ًكندة بن عيفَت، كًكندة لقبو؛ ألناو كناد أابه: أم  العربية كرجاال
كفرى نعمتو، كٟتق أبخوالو، كقيل: بل كناد على أخيو فقتلو. كاٝتو ثور بن عفَت بن عدم بن اٟتارث بن مراة بن أيدد بن 

تعد حضر موت يف اليمن موطن كندة ككانت تسكن من الغىٍمر إذل ذاًت زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كىهالف. 
، كىي قرل كثَتة ْتضرموت يقاؿ ٢تا: كسر قشاقش. كما كاف ٢تم  ًعٍرؽ، كتسماى مناز٢تم غىٍمر كندة، كمن قيراىم: الكىٍسري

ية(من مياىهم ـ(عاصمتها قرية الفاك)تقع يف اٞتنوب الغريب من السعودّّٔ-ؽ.ـََِدكلة قبل اإلسالـ بُت)
ا١تشهورة: خىبت، كمن أايمهم ا١تشهورة يـو الناجَت. كانتشرت يف كندة النصرانية، كمنهم من كاف على اليهودية أيضا 

ىػ(عن اليمن فقاؿ:)سيفها َُّكبعد ظهور اإلسالـ دخلوا فيو. كرث بنو كندة ا١تلك كابران عن كابر. سيئل الشعيب)ت
ا مىٍذًحج، كملوكها ًكندة( ،ككاف الشعيب يقوؿ: )كندة ىامة اليمن(. كانت كندة ال تزكًٌج قيضاعة، كفرساهنا ٫تىٍداف، كلساهن

بناهتا أبقل من مئة من اإلبل، كرٔتا أمهرت الواحدة منهن ألفان منها، فصارت مهور كندة مثالن يف الغالء. تنقسم كندة إذل 
ن يف موطنهم األصلي يف حضرموت. كما انتشركا بعد قبيلتُت عظيمتُت ٫تا الساكاسك كالساكوف. كاليزالوف موجودي

 الفتح اإلسالمي يف العراؽ، الشاـ ،مصر ك يف األندلس.
وصل يف خالفة عثماف)هنع هللا يضر(حسب قوؿ قبيلة كندة يف ا١توصل كاٞتزيرة: كندة من القبائل القحطانية اليت سكنت ا١ت     

كنوا الة اليت تسمى ابٝتهم كندة ككردت أيضا ابسم ٤تلة بن حجر، كقيل على عهد معاكية بن أيب سفياف سأل
ىػ(فقد أشار اذل انو دل َِْىػ . اما الكليب)تّٓ-ِّحضرموت. كإف كندة سكنت اٞتزيرة كا١توصل ما بُت أعواـ 

 ىػ.  َْينزؿ من كندة احد ابٞتزيرة اال بعد عاـ
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دينة كىو ٤تلة ابب البيض عند ابب كندة اعتمادا كما حدد احد الباحثُت ا١تيحدىثُت موقع ٤تلة كندة جنوب ا١ت

على النص من كتاب الكامل البن االثَت الذم قاؿ فيو)كأصبح صالح الدين كنزؿ البلد )ا١توصل(ككاف نزكلو عليو يف 
 .(رجب ،فنازلو كضايقو كنزؿ ٤تاذم ابب كندة

كأشراؼ اليمن)كندة(كبٍت ـ()سكنها بٍت فهد كبٍت عمراف من كجوه االزد ٕٕٗىػ/ّٕٔقاؿ ابن حوقل )ت
 شجاع كبٍت اكد كبٍت زبيد كبٍت ايب خراش كاالنباريُت كالعمريُت كبٍت ىاشم كغَتىم(.

لقد كاف سبب انتقاؿ قسم من بطوف كندة إذل اٞتزيرة أف من الكنديُت ابلكوفة من موارل عثماف )هنع هللا يضر( ك١تا 
و كبُت معاكية خرج ا١توالُت لعثماف)هنع هللا يضر(من الكوفة، فأنز٢تم معاكية نصبُت مث قدـ علي)هنع هللا يضر(إذل الكوفة كنشبت الفتنة بين

ف أىم بطوف كندة اليت سكنت اٞتزيرة مث استقر قسم منهم يف ا١توصل)الساكوف إنقلهم إذل الرىا كاقطعهم هبا قطائع. 
بٍت االحـز من  -بٍت ٜتر بن عمرك بن كىب-عةبنو االرقم من بٍت كىب بن ربي-كمنهم ابٞتزيرة الفراتية بنو قادح النار

 بٍت حجرين بن كىب كأخَتا بٍت اٟتارث بن عدم بن ربيعة(. 
ـ( نصان مهما يبُت مكانة /945قّّْكنقل لنا مؤرخ ا١توصل االكؿ القاضي ابو زكراي يزيد بن دمحم االزدم)ت

سبعة كتسعُت كمائة)... كفيها خطب اٟتسن  ىذه القبيلة داخل اجملتمع ا١توصلي يف ذلك العهد فيقوؿ يف حوادث سنة
بن عمر بن ا٠تطاب العدكم ا١توصل من دمحم األمُت فقلده إايىا فأتى ا١توصل يف ٚتع عظيم فاخربشل بعض أصحابنا 
كشيوخنا قاؿ كرل اٟتسن بن عمر التغليب مد االمُت ا١توصل سنة سبع كتسعُت كمائة فبلغ علي بن اٟتسن ا٢تمداشل 

فامتنع من كاليتو كقاؿ أىل ا١توصل )اليلينا ربعي(فبعث إليهم اٟتسن )ما رعيت يف كالية –أمر البلد يف يده أمره ككاف 
بلدكم إال ألرد نسيب إذل أصلو فأننا قـو من كندة من السكوف(فلم يزؿ يكاتب بٍت اٟتسن ككجوه الناس إذل أف أجابوه 

 إذل الدخوؿ(.
ٞتزيرة: البد من التذكَت بعدد من رجاؿ قبيلة كندة من أبناء مدينة ا١توصل الذين من أعالـ قبيلة كندة يف ا١توصل كا    

 كقفت على سَت عدد منهم كىم:
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ـ(ابو القاسم كابو ا١تيثاء قائد عسكرم من مناكئي االمويُت من كالة ٖٔٔىػ/ٕٔدمحم بن االشعث بن قيس الكندم)-
كركل عن اـ ا١تؤمنُت السيدة عائشة )اهنع هللا يضر( استعملو ، كن ال تصح لو صحبة ا١توصل قيل كلد على عهد النيب )ملسو هيلع هللا ىلص(كل

ىػ حُت قدـ عبدالرٛتن بن سعيد بن قيس ا٢تمداشل ٔٔىػ كبقي هبا حىت سنة ْٔعبدهللا بن الزبَت على ا١توصل سنة 
دمحم بن  عامل ا١تختار الثقفي فانسحب اذل تكريت حيث تلقى رسالة تعنيف من ابن الزبَت مث جاءه ابنو عبدالرٛتن بن

االشعث كاقًتح عليو اال٨تدار اذل الكوفة كاالنضماـ اذل ا١تختار يف حركتو ضد قتلة االماـ اٟتسُت بن علي كقد فعال اال 
اف ااب القاسم عاد اذل صفوؼ ابن الزبَت مث صار من اصحاب مصعب بن الزبَت ككاف على مقدمة جيشو مع عبيدهللا بن 

 ختار الثقفي كقتال معا قبل مقتل ا١تختار إبايـ .علي بن ايب طالب يف اٟترب ضد ا١ت
ـ( كارل اٞتزيرة  ذكره اٍبني عىٍبًد البػىرًٌ، فقاؿ: مذكور يف الصحابة، كال ٕىػ/ؽُالعرس بن سعد بن األرقم الكندم)ؽ-

: ألىل الشاـ عيرساف: عرس بن عىًمَتة لو صحبة، كعيرس بن قيس ال صحبة لو. كزعم العسكرم  أعرفو. كقاؿ أىبيو حىامتًو
 أهنما كاحد، كأفا عىمَتة أمو كقيسنا أبوه. كزعم اٍبني قانع أف قيسنا أبوه كىعمَتة جده.

ـ( كارل اٞتزيرة كقع خلط يف اٝتو عند ّٖٕىػ/َُِسوادة أيب الصباح بن سوادة أيب الربيع الكندم اٟتضرمي )ت-
( كىو ينتمي ُْاآلية الكرٯتة من )سورة اٟتج: اية بعض النسابة كا١تؤرخُت. ركل عن عمر بن عبدالعزيز قوال يف تفسَت 
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اذل بطن ا٠تمرم من كندة نسبة إذل ٜتر بن عمرك بن كىب بن ربيعة بن معاكية االكرمُت، فقالوا منهم الصباح بن سوادة 
 بن حجر بن كابس بن قيس بن ٜتر الكندم ا٠تمرم.

كاف كاتريخ مولده لكن من ا١ترجح أنو ـ(سكتت ا١تراجع عن مّٖٕىػ/َُِعدم بن عدم الكندم اٟتضرمي )ت-
كلد يف إحدل ىاتُت ا١تدينتُت)الكوفة، الرىا( قاؿ دمحم بن سعد كرل اٞتزيرة كأرمينية كأذربيجاف لسليماف بن عبد ا١تلك. 
 كاقره عمر بن عبد العزيز على ا١توصل كاٞتزيرة مث عزلو عنها ككاله أرمينية فلم يزؿ عليها حىت تويف عمر. كقاؿ مسلمة

ىػ(:إف يف كندة لثالثة ينزؿ هللا هبم الغيثي كينصران: رجاء بن حيوة، كعبادة بن نسي، كعدم بن َُِبن عبد ا١تلك)ت
عدم. قاؿ ابن خليفة: انو يف الطبقة الثانية من اتبعي أىل اٞتزيرة كعن مكانتو يف اجملتمع ا١توصلي قاؿ أبو زكراي يزيد بن 

٤تدثي أىل ا١توصل(قاؿ: كمنهم عدم بن عدم بن عمَتة الكندم كارل ا١توصل دمحم بن إايس األزدم يف كتاب)طبقات 
 ىػ . َُِكأقاـ هبا ككتب عنو ا١تواصلة ككاف فقيها ٤تداث، تويف يف الرىا سنة 

ـ(قاضي ا١توصل...اك ابن أيب زايد السكوشل َٖٖىػ/ُُٗإٝتاعيل بن زايد السكوشل القاضي ا١توصلي)ت بعد سنة-
د كابن جريج كالثورم كشعبو، ركل عنو: مسعود بن جويريو كانئل بن ٧تيح كدمحم بن اٟتسن ،ركل عن ثور بن يزي

الربجالشل كاخركف، قاؿ ابن عدم: منكرا اٟتديث كقاؿ ابن حباف: ال ديواف ٭تل ذكره يف الكتب اال على سبيل القدح 
 فيو.

سن ا١توصلي ٤تدث مؤدب كلد اب١توصل ـ(ابو اٟتّٖٗىػ/ِّٕعلي بن إبراىيم بن موسى بن دمحم السكوشل ا١توصلي)-
اٛتد بن اٟتسُت –رٔتا يف العقد االخَت من القرف الثالث ا٢تجرم كٝتع  هبا من ٤تدثيها كمنهم ابو يعلى ا١توصلي 

اٟتدادم كعبدهللا بن ايب سفياف رحل اذل بغداد كسكنها كحدث هبا عن شيوخو ا١تواصلة كحدث عنو ببغداد اٛتد بن 
و القاسم عبدالعزيز االزجي عمل السكوشل كراقا مد بن ٥تلد ككاف ثقة مستورا جيد العقلية تويف ببغداد دمحم العتيقي كاب
 يف ربيع االخر.

ـ(فقيو حنفي مفيت قاضي، ركل عن ا١تواصلة كمنهم َٔٗىػػ/ِّٗ٭تِت بن ا١تعاّف بن يعقوب الكندم ا١توصلي)ت -
ىػ( كابو عثماف سعيد ِِٕغساف بن الربيع كمن غَتىم منهم ابو عبدهللا اٛتد بن عبدهللا بن يونس الَتبوعي اٟتافظ )ت

الناس عنو أفىت ككتب الشركط مث كرل قضاء ملطية،  ىػ( كاخركف. كتبِِٕبن منصور ا٠تراساشل صاحب السنن )ت 
 ركل عنو أبو زكراي االزدم كغَته من ا١تواصلة كآخركف. 

ـ(أبو اٟتسن شاعر أديب من أىل ا١توصل، كاف يف َٕٗىػ/َّٔالسٌرم بن أٛتد بن السٌرم الكندم ا١توصلي )ت -
يف األدب قصد سيف الدكلة ْتلب، فمدحو كأقاـ  صباه يرفو كيطرز يف دكاف لو ، فعرؼ ابلرفاء ك١تا جاد شعره كمهر

عنده مدة، مث انتقل بعد كفاتو إذل بغداد. كمدح ٚتاعة من الوزراء كاألعياف، كنفق شعره إذل أف تصدل لو ا٠تالدايف، 
ككانت بينو، كبينهما مهاجاة فآذايه كأبعداه عن ٣تالس الكرباء. فضاقت دنياه كاضطر للعمل يف الوراقة ) النسخ 

لتجليد (، فجلس يورؽ شعره كيبيعو، مث نسخ لغَته ابألجرة. كركبو الدين، كمات ببغداد على تلك اٟتاؿ. ككاف عذب كا
كيقع يف جزئُت (، ك)اب كابوب -األلفاظ، مفتنان يف التشبيهات كدل يكن لو ركاء كال منظر. من كتبو )ديواف شعره

 كا١تشمـو كا١تشركب(.
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ـ(من ٨تاة ا١توصل يف القرف الرابع ا٢تجرم اخذ َُىػ/ؽْىيم بن موسى السكوشل ا١توصلي)ؽإبراىيم بن علي بن إبرا-
 ىػ كتزكج ابنتو.ْكركل عن أيب اٟتسُت دمحم بن دمحم بن اٛتد بن دمحم بن ٛتداف ا٠تزاعي النحوم ؽ

 مصادر كمراجع ا١تقاؿ :
 مصادر ا١تقاؿ :-

 ابن االثَت، الكامل يف التاريخ 
 .ِوصل،جاالزدم، اتريخ ا١ت

 ابن حجر، اإلصابة يف ٘تيز الصحابة.
، ٚتهرة انساب العر   ب.ابن حـز

 ابن حوقل، ا١تسالك كا١تمالك .
 الذىيب، اتريخ اإلسالـ. 

 ابن الكليب، نسب معد كاليمن الكبَت.  
 مراجع ا١تقاؿ :-

 بساـ اٞتليب، موسوعة أعالـ ا١توصل. 
 سعيد الديوه جي، اتريخ ا١توصل.

 .الراجحي ،شرح تفسَت ابن كثَتعبد العزيز 
 اٛتد الصويف، خطط ا١توصل. 

 . على ا١توقع  االلكًتكشل للموسوعةِْٗ/ٔا١توسوعة العربية)سوراي(،مادة )قبيلة كندة أعالـ كمشاىَت(،ج
arab.com-www.ency.sy  

 

http://www.ency.sy-arab.com/
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ا التارٮتي العريق على مدار األزمنة كالعصور، كلطا١تا كتبت عنها تعد مدينة ا١توصل من ا١تدف العريقة ْتضارهتا كارثه    
العديد من الدراسات الكثَتة كعقدت ا١تؤ٘ترات كالندكات الكثَتة عنها اليت ٗتص اترٮتها بكافة جوانبو سواء االجتماعية 

ر العراقيُت على اندر شاه كاالقتصادية كالعمرانية كاإلدارية كالسياسية. كمن ىذه الندكات ندكة حصار ا١توصل كانتصا
من شهر تشرين األكؿ يف سنة  ِٓ-ِّـ، كقد عقدت ىذه الندكة يف ا١توصل للمدة من ُّْٕ -ىػ ُُٔٓ
سنة على اٟتصار. كطبعت ملخصات أْتاث ىذه الندكة يف كتاب من قبل مطابع دار  ١َِٓتناسبة مركر  ُّٗٗ

 ة.( صفحَُْالشؤكف الثقافية العامة ببغداد كعدد صفحاتو )
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فقد تقدمو يف البداية تصدير للدكتور ٧تماف ايسُت رئيس اللجنة التحضَتية للندكة  كفيما ٮتص مضموف الكتاب،     
الذم تضمن األ٫تية التارٮتية ١تدينة ا١توصل كاليت كصفها بقولو: ))إف ا١توصل كانت كما تزاؿ كستبقى ْتكم اٞتوىر 

، فتاريخ ىذه ا١تدينة ا١تسكونة بثراء اٟتضارة كاليت ٕتسد يف صورة اندرة فكرة ا١تكٌوف ٢تا، السور كالثغر كالقلعة كالدرع
الوحدة يف التنوع، كاف يشَت ايدان اذل سيادة ركح التكامل القومي كالديٍت كاالنفتاح اإلنساشل، كاالعتزاز ابلسمات ا٠تاصة 

ى أىلها بقولو: ))إف أىلها ٔتختلف ادايهنم كقومياهتم ا١ترتكزة اذل التناغم كالتناسق بُت أبنائها كافة((. مث يثٍت الكاتب عل
يدركوف دكرىم، ال بل يعتزكف أب٫تية ىذا الدكر. كلعلنا ال ٧تانب الصواب إف قلنا: إف كقائع أىل ا١توصل جليلة كعظيمة 

دينتهم كصمود الشأف ...((، كال سيما دكرىم ا١تمتلئ بركح النضاؿ كمقارعة األجنيب الدخيل ا١تتمثل ْتصار اندر شاه ١ت
بليغة كمؤثرة عن ىذه ا١تلحمة اليت ابدعها سكاف  ان عطي دركسيكانتصار العراقيُت على اندر شاه ا١توصل كأىلها، 

 ا١توصل.
د. ٧تماف ايسُت يف ىذا التصدير ايضان يف الفقرة األخَتة عن ملخص البحوث ا١تقدمة يف ىذا الكتاب  كٖتدث      

ا١تأخوذة عن ٣تمل ْتوث الندكة، كيصفها ابهنا قدمت بشكل جاد كدقيق صورة شاملة لطبيعة ظركؼ اٟتصار ككقائعو 
 لية.كابعاده كأتثَته، كقد كتبت بلغة علمية توخت الصدؽ كالشعور اب١تسؤك 

مث أييت بعد ذلك اٟتديث عن ملخصات البحوث تباعان كعددىا ٙتانية عشر ْتثان اليت ٗتص موضوع حصار اندر       
ـ( لألستاذ الدكتور ٤تمود ُّْٕىػ/ُُٔٓللموصل كمن ىذه البحوث البحث األكؿ الذم عنوانو )دفاع ا١توصل سنة 

تُت كٜتسُت سنة كاندحار اندر شاه من ا١تعارؾ الفاصلة يف التاريخ اٞتليلي الذم عٌد فيو اف دفاع ا١توصل اجمليد قبل مائ
 -اليت كاف اثرىا ابرزان كمستمران يف ا١تنطقة، ككضع الباحث ذلك يف ٚتلة نقاط ىي :

 ظركؼ ا٢تجـو .ُ
 تتابع اٟتوادث  .ِ
 االستعدادات الدفاعية يف ا١توصل .ّ
 توفَت ا١تواد الغاية .ْ
 القرل اجملاكرة .ٓ
 صلاستعدادات اٟترب يف ا١تو  .ٔ
 كصوؿ اندر شاه كعمليات ا٢تجـو الدفاعي .ٕ
 العمليات الدفاعية ا٠تاصة اثناء اٟتصار .ٖ
 خسائر العدك .ٗ

 موقف الدكلة العثمانية ككالة الوالايت ا١تتحدة .َُ
ـ مع ُّْٕىػ/ُُٔٓاما البحث الثاشل فعنوانو )مقدمة يف األ٫تية االسًتاتيجية كالتارٮتية ٟتصار ا١توصل سنة 

مالحظات مضافة( للدكتور سيار اٞتميل الذم ٖتدث عن ا١تغزل التارٮتي من احداث حصار اندر شاه للموصل ا١تتمثل 
فة يف خٌضم النظاـ العثماشل الذم اتصف ابلرقابة كالسكونية. إف يف اجملتمع بوالدة حالو كطنية معرٌبة عن حياة عربية مألو 

دفاع ا١توصل اجتماعيان أماـ ىجـو اندر شاه ىو حالة معربه عن سياؽ اجتماعي كسايكولوجي   غريب االطوار لكي 
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كامتاز ىذا يغدك اٟتدث قفلة اترٮتية جملتمع ما قبل اٟتصار ككالدة ٣تتمع جديد ذم عالقات جديدة ١تا بعد اٟتصار. 
اجملتمع اٞتديد بكثافة سكانو كانقساـ سلطتو كصراع حياتو السياسية مع ما تنامى يف خضمو من تطورات حرفية 

 كصناعات ٤تلية كٕتارات إقليمية كدكلية.
 )كالبحث الثالث ا١تعنوف بػ )األ٫تية السوقية ١توضع كموقع مدينة ا١توصل إابف فًتة حصار اندر شاه    

( لألستاذ الدكتور دمحم ازىر السماؾ كتطرؽ الباحث اذل اىتماـ اندر شاه ٔتوقع مدينة ا١توصل ـُّْٕىػ/ُُٔٓ
كموضعها يف ٤تاكلتو الفاشلة لالستياء عليها ارضان كسكاانن، يدفعو اذل ذلك اٯتانو أب٫تية موقعها كوهنا نقطة الوثوب 

. فمدينة ا١توصل تعد اىم قواعد بالد ا١تسلمُت سعة كتنظيمان لألقاليم كا١تناطق اجملاكرة لالنتفاع من الطاقات ا١تتاحة فيها
زيرة كالعراؽ كا١تنطقة كتنسيقان، كىي من مدف العرب ا١تهمة ٕتاراين، فقد لعبت دكران متميزان يف ىذا اجملاؿ بُت أقاليم اٞت

ذلك دكر أىارل مدينة لبادية الصحراكية بشكل خاص. كقد تعاظمت ىذه األ٫تية مع مر العصور، فضالن عن ااٞتبلية ك 
ا١توصل كصمودىم يف درء اشرس ٛتلة غازية كىذا ْتد ذاتو ٯتثل انعكاس حقيقي كجٌدم إلدارة السكاف كاٯتاهنم ا١تطلق 

 بقدسية األرض ك٘تسكهم ابلدفاع عن األكطاف.
للعميد  (ـُّْٕىػ/ُُٔٓم كاف عنوانو )التدابَت العسكرية يف حصار ا١توصل لذكفيما ٮتص البحث الرابع ا     

الركن ا١تتقاعد عبد القادر زينل التحايف، كقد عرض ىذا البحث ٣ترايت ٛتلة اندر شاه على ا١توصل منذ التحشد حىت 
 -انتصار اىل ا١توصل على ىذه اٟتملة، كتوصل الباحث من خالؿ ٖتليلو لوقائع اٟتصار اذل نتائج مهمة أبرزىا: 

قطعات ا١ترابطة كقت االزمة انتصاران للعقيدة الدينية كدفاعان عن األرض كاف تعاكف اىل ا١توصل كالنجدة اٟتلبية كال .ُ
 كالعرض كالعزة الوطنية.

 دل يتخل ا١تواطنوف عن أداء كاجباهتم الوطنية طيلة اٟتصار. .ِ
 اٗتذ ا١تدافعوف كل ما قدركا عليو لًتصُت اٞتبهة الداخلية ك٘تاسكها. .ّ
بدء القتاؿ كاالندفاع اذل ا٠تصم كما ارتفعت لديهم ا١تعنوايت كاف التكبَت عند ا١توصليُت شعاران كعالمة على  .ْ

 بتالكة القراف الكرصل كبياف عظيم اجملاىدين.
كاخَتان كانت خيبة اندر شاه عند اسوار ا١توصل قد حطمت امالو يف امتداد حكمة من ا٢تند اذل البسفور كاذل  .ٓ

فشلو يف حصار ا١توصل كارتداد جيشو عند  البحر ا١تتوسط، فقد كاف ٭تلم بدكلة كربل، كلكن الذم حصل اف
اسوارىا جعل من ٛتلتو أقرب اذل ا١تغامرة اليت أكدت بنظاـ حكمو كأدت فيما بعد اذل اغتيالو سنة 

 ـ(.ُْٕٕىػ/َُُٔ)
اما البحث ا٠تامس فكاف عن )نينول كا١توصل بُت حصارين( للدكتور علي ايسُت اٛتد الذم ٖتدث عن       

رية اليت امتدت من أكاسط إيراف شرقان اذل مصر كالسوداف غراب كمن أرمينيا مشاالن اذل ا٠تليج العريب اإلمرباطورية االشو 
جنوابن، كإهنا كاجهت اضطراابت سياسية كعسكرية داخلية كخارجية، فضال عن اف السيطرة على مقاطعات ىذه 

ابنيباؿ الذم استمر اكثر من أربعُت سنة اإلمرباطورية الواسعة اصبح صعبان كخاصة يف العقد األخَت من حكم اشور 
 كا١تشاكل ا٠تارجية اليت برزت بعد كفاتو.
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ـ( لألستاذ ُّْٕىػ/ُُٔٓكالبحث السادس الذم عنوانو )مصادر حصار ا١توصل كصمودىا بوجو الغزاة الفرس    
لذين حكموا من سنة الدكتور ابراىيم خليل اٛتد العالؼ الذم ٖتدث فيو عن كالية ا١توصل اابف حكم اٞتليليُت ا

ـ اليت امتازت بشخصية ٤تلية كاضحة ا١تعادل من ٚتيع النواحي السياسية كاالقتصادية ُّْٖـ اذل سنة ُِٕٔ
ـ(، ُٕٕٓ-َُّٕكاالجتماعية كالثقافية كالعمرانية. كبرز من حكامها كالة عدة، ابرزىم اٟتاج حسُت ابشا اٞتليلي )

 .ُّْٕـ( سنة ُْٕٕ-ُّٕٔنة حُت حاصرىا حاكم الفرس اندر شاه )كالذم قاـ ْتركة الدفاع ا١تقدس عن ا١تدي
( ألف مقاتل، ََّ( يومان، كمواجهتها ٞتيش تزيد اعداده على )ِْكحصار ا١توصل كصمود أبنائها بوجو الغزاة قرابة )

يعد من اىم االحداث اليت شهدىا العادل اإلسالمي يف القرف الثامن عشر، لذلك فقد حظي ىذا اٟتادث ا١تهم ابىتماـ 
اقيُت اك العرب اك األجانب. كما كانت موضوعا ألطركحات كرسائل ا١تؤرخُت القدامى كادثُت، سواء كانوا من العر 

جامعية قدمها أصحاهبا للحصوؿ على ا١تاجستَت كالدكتوراه من جامعات ٥تتلفة. كقد قٌسمت مصادر اٟتصار كصمود 
 ا١توصل بوجو اندر شاه اذل ٜتسة أنواع رئيسية ىي: 

 اكالن: الواثئق الرٝتية.
 ة القدٯتة.اثنيان: ا١تؤلفات التارٮتي
 اثلثان: ا١تصادر األدبية.

 رابعان: كتب الرحالة.
 خامسان: الدراسات اٟتديثة.

ـ( للدكتور ُّْٕىػ/ُُٔٓكفيما يتعلق ابلبحث السابع كىو )دكافع اٟتصار كعواملو الداخلية كا٠تارجية سنة      
 -افع ىي: علي شاكر علي الذم أشار اذل ٣تلة دكافع حصار اندر شاه للموصل كمن ىذه الدك 

اكالن: قتل ا١تقاكمة الوطنية العراقية، خاصة كانو يف ٛتالتو السابقة تلمس ىذه ا١تقاكمة الواثبة سواء يف ا١توصل اك تكريت 
 ـ.ُّّٕاك بغداد اليت ٖتملت حصاره الظادل أكثر من سبعة أشهر سنة 

 اطوريتو كما فعل مع إقليم ا٢تند.اثنيان: كاف اندر شاه ينوم احتالؿ العراؽ كالبقاء عليو أم اٟتاقو إبمرب 
 -اما ١تاذا ركز على ا١توصل يف ٛتلتو ىذه فكاف لعدة اعتبارات منها:     
اف ا١توقع االسًتاتيجي للموصل ٮتدـ ٥تططو التوسعي إذ ٯتسك اب١تسالك العسكرية كالتجارية كافة ا١توصلة  .ُ

 ابألانضوؿ كبالد الشاـ كا٠تليج العريب.
يعٍت التحكم يف مصَت ا١تدف العراقية الوسطى كاٞتنوبية بسبب قطع طريق االمداد العسكرم اف احتاللو للموصل  .ِ

 كاالقتصادم عنها.
اف سلوؾ اندر شاه كتصرفو ٕتاه السكاف سواء يف ا١تدينة كاطرافها، ال ٯتكن اف يفسر اال على أساس اٟتقد على  .ّ

لفارسية عن طريق تقدصل الدعم ا١تادم كالعسكرم ىذه ا١تدينة اليت دأبت ابستمرار يف الوقوؼ بوجو ا١تخططات ا
 للحمالت العثمانية ضد الفرس.

كاما البحث الثامن فعنوانو )ا١توصل: مدينة العزة كالكرامة( لألستاذ سعيد الديوه جي الذم ٖتدث عن استيالء     
ت بُت الطرفُت حركب يف العراؽ العثمانيوف على العراؽ يف القرف العاشر للهجرة، ككانت الدكلة الصفوية تنازعهم، كجر 
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ـ( من قبل اندر شاه، فاذا ُّْٕىػ/ُُٔٓكبالد فارس. كمن ا١تعارؾ القوية اليت جرت بينهما حصار ا١توصل سنة )
فتحها سار اذل الدكلة العثمانية من غَت مقاكمة، غَت اف اندر شاه خسر ىذه ا١تعركة ك٘تكن اىل ا١توصل من صد أكرب 

وقعة دكم كبَت تغٌت فيو الشعراء ٔتا نقذت الدكلة العثمانية من ىذا الزحف العنيف. ككاف ٢تذه ا١تىجـو شهدتو ا١تدينة كا
 نظموه من القصائد كا١تالحم ك٢تج ا٠تطباء بو.

لدكتور عماد عبد ـ( لألستاذ إُّْىػ/ُُٔٓكالبحث التاسع عنوانو )دكر اٞتماىَت يف صمود ا١توصل سنة       
اذل اف ٣ترايت معركة حصار ا١توصل كشفت ابلدرجة األساس اهنا معركة شعب يدافع عن أشار  ذمالسالـ معركؼ ال

كجوده ماضيان كحاضران اك مستقبالن. كٚتيع ما ادعاه اندر شاه من أسباب للحرب، كشف الشعب نفسو بطالتو كزيفو. 
قيادة كجيشان كشعبان قبل اف تكوف كلقد أدرؾ ا١توصليوف من اللحظة األكذل، اف الدفاع عن مدينتهم يبقى مسؤكليتهم ىم 

 مسؤكلية السلطاف العثماشل، كلذلك فاف النصر كلو كاف للجماىَت ا١توصلية.
ـ االصداء كالنتائج( لألستاذ الدكتور ُّْٕىػ/ُُٔٓكاما البحث العاشر كاألخَت فكاف عن )حصار ا١توصل      

اندر شاه، كاف لو أصداء كاسعة، فقد ابتهجت مدف  خليل علي مراد الذم أشار اذل اف صمود ا١توصل كانتصارىا على
العراؽ األخرل كىللت النتصار ا١توصل، الف ىذا االمر حسم مصَت ا١تواجهة العسكرية مع اندر شاه يف كسط العراؽ 

 كجنوبو كاجربه على االنسحاب من العراؽ.
قيادة متمثلة يف كارل ب٣ٌتدت انتصار ا١توصل  كقد نظم ادابء الشعر كشعراء العراؽ االراجيز الشعرية كالقصائد اليت     

. كاستقبل سكاف ا١تدف كالقصبات يف الوالايت العثمانية اجملاكرة السيما حلب كداير شعبان ا١تدينة حسُت ابشا اٞتليلي ك 
لى بكر، نبأ انتصار ا١توصل ابرتياح كبَت بعد مدة ترقب كقلق خشية اقتحاـ اندر شاه اسوار ا١توصل كتقدمو الحقان ع

 مدهنم كقصباهنم.
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قدـ الباحث ٤تمود جاسم دمحم عيداف رسالتو للحصوؿ على شهادة ا١تاجستَت من جامعة ا١توصل / كلية اآلداب/ 

 .ََِِاريخ لعاـقسم الت
تضمنت الرسالة مقدمة كأربعة فصوؿ كخا٘تة كمالحق مشل كل فصل  ك ( صفحة.َِّعدد الصفحات ) تراكح

 العديد من ا١توضوعات ا١تهمة اليت تتعلق بشؤكف  الدكتور دمحم علي داىش العلمية كالثقافية كاإلدارية.
كمركران  ابلعقدين األكلُت  من القرف اٟتادم كالعشرين، قد شهد  ،كمن ا١تعلـو اف الربع األخَت من القرف العشرين 

األكادٯتية العراقية يف حقوؿ ا١تعرفة  كالدراسات الشخصيات اىتماـ اٞتامعات العراقية ابلكتابة عن حياة سَت كدكر 
ىتماـ ابلشخصيات عرب الرسائل كاألطاريح اٞتامعية، ككاف اال ،اإلنسانية عامة كيف حقل الدراسات التارٮتية خاصة

لكنها  ظلت ابقية  من خالؿ عطائها ا١تعريف  ٔتا الفتة من دراسات  ،األكادٯتية اليت توفاىا هللا تعاذل  كرحلت عن حياتنا
عديد من الدراسات  اٟتثيثة  ال كما قدمتو من نشاطات  ثقافية كأكادٯتية  يف داخل العراؽ كخارجو.فقد كتبت عنو ،ككتب

ؿ  ٗتصصو عن اتريخ ا١تغرب العريب اكأشادكا بنتاجو العلمي كتفرده يف ح ،ا١تؤرخُت  العراقيُت كالعربمن قبل الباحثُت ك 
إذ يشكل  يف ىذا اٞتانب ))مدرسة اترٮتية (( من خالؿ  مؤلفاتو ا١تنشورة .كمن ىذا ا١تنطلق  جاء اختياران   ،كا١تعاصر

ا١تغرب العريب اٟتديث كا١تعاصر (، لتقدصل صورة شاملة  عن  موضوع الدراسة )دمحم علي داىش  كجهوده يف كتابة  اتريخ
 ،كأكثر من ٜتس كعشرين  ْتث علمي ،حياتو كسَتتو العلمية كدراساتو كمؤلفاتو  العديدة اليت بلغت ثالاث عشر كتااب

 كاليت نشر معظمها يف  اجملالت العربية كالعراقية .
اذ الدكتور دمحم علي داىش بقولو  أنو سار من البداية  كحىت حاكؿ الباحث اف يوضح من خالؿ منجز ا١تؤرخ األست

كىذا ا١تنهج يقـو على معاداة  ،النهاية على منهج كاحد يشكل العمود الفقرم ٞتميع مؤلفاتو من دراسات ككتب
حدة إذ نلمس  يف منهجو اٟتس الوطٍت كالعريب كاإلسالمي كاإلنساشل العاـ، فهو من دعاة التمسك  ابلو  ،االستعمار

كمن ا١تؤمنُت ابالنفتاح على الدائرة العربية  كالدائرة اإلسالمية كاإلنسانية األكرب كمن دعاة  ،الوطنية  كالدفاع عنها
كمن الداعُت كالداعمُت  للعمل الدٯتقراطي كالتعددية ا١تسؤكلة لبعضها  ،احًتاـ التنوع داخل الوحدة الوطنية كالعربية

صنع القرار كعدـ  كىو من ا١تؤمنُت إبعطاء الشعب دكره يف ،البعض من اجل التكامل كاالندماج يف العمل الوطٍت
 ،سلطة بشكل سلميفضال عن إٯتانو  بضركرة التناكب  كالتداكؿ يف ال ،نظاـ اٟتزب الواحد كالتفرد الشخصيا٠تضوع ل
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كىذه القضااي  تشكل السمات البارزة  يف منهجو عرب كتاابتو ا١تتعددة .كخالصة القوؿ إنو نتاج لبيئتو  كجامعتو 
فضال عن جديتها كأمانتها كصدقها  كصرامتها يف  ،كللمدرسة التارٮتية العراقية ا١تعركفة بوطنيتها كعركبتها كإنسانيتها

 البحث العلمي".
 قسمالدكتور دمحم علي داىش (، كقد  يف الفصل األكؿ ) النشأة  االجتماعية كالتعليمية لألستاذ عرض الباحث

 إذل مبحثُت تطرؽ ا١تبحث األكؿ بشكل مفصل عن كالدتو كنشأتو كحياتو االجتماعية. الفصل
ا١تكاكم  ، يف ٤تلةُّٓٗ/ُُ/ِْإذ كلد دمحم علي اٟتاج داىش سلطاف سليماف العالؼ العذيباشل الطائي يف 

كفيها جامع الشيخ  ،كىي من ا١تناطق  الشعبية يف ا١توصل  القدٯتة ،الواقعة يف اٞتانب األٯتن  كا١تطلة على هنر دجلة
عبد هللا ا١تكي ككاف تسلسلو ا٠تامس من بُت إخوتو كأخواتو .كنشأ يف ٤تلة ا١تكاكم كأطرافها  ااددة  للمنطقة الشعبية 

تتوسط ٤تلة ا١تكاكم  كرأس الكور كعبدك خوب ك٘تتد حىت شاطئ  هنر دجلة، كتعد  من أبرز ا١تعركفة)بدكة بركة (اليت 
ا١تناطق  اليت أمضى فيها صباه كشبابو كيف ىذه ا١تنطقة ا١تطلة على هنر دجلة سكن أجداده فيها منذ القرف الثامن عشر 

 ا١تيالدم. 
 ، االبتدائية كا١تتوسطة كاإلعدادية كدراستو اٞتامعيةدراستو يف الكتاتيب ككذلك يففقد كاف عن أما ا١تبحث الثاشل 

 .(ا١تاجستَت كالدكتوراه)فضال عن دراستو العليا 
أما الفصل الثاشل فقد تناكؿ مسَتتو العلمية كاإلدارية كالنشاط الثقايف كاألكادٯتي ١توضوع الدراسة كتضمن ثالثة 

لمية لألستاذ الدكتور دمحم علي داىش منذ تعيينو بلقب تناكؿ ا١تبحث األكؿ تسليط الضوء على السَتة الع ،مباحث
)مساعد ابحث( حىت كصولو إذل مرتبة )األستاذية(  يف حُت تضمن ا١تبحث الثاشل مسَتتو اإلدارية كاليت مشلت الوظائف 

  .اإلدارية  اليت شغلتها كرئيس قسم الدراسات اإلقليمية كرائسة قسم التاريخ يف كلية اآلداب جامعة ا١توصل
ففي بداية حياتو العلمية  ُٖٕٗقد تدرج األستاذ الدكتور دمحم علي داىش اب١تناصب خالؿ مسَتتو العلمية منذ عاـك 

، كعُت ُٖٕٗنيساف عاـ  ِْكحصولو على البكالوريوس كإهناء ا٠تدمة العسكرية عُت بوظيفة مساعد ابحث  يف 
 يرانية استدعى ٠تدمة  العلم )االحتياط( .اإل–بعد نشوب اٟترب العراقية  ،سكرتَتا لرئيس قسم التاريخ

كيذكر األستاذ الدكتور خليل علي مراد حوؿ ىذا اٞتانب بقولو:" البد من اإلشارة ىنا إذل نقطة  مهمة كىي الشعور 
اب١تسؤكلية ٕتاه كطنو كجامعتو إذ عاد من دراستو  خارج العراؽ يف بداية التسعينيات من القرف ا١تاضي كالسيما بعد 

 للمواصلة يف ظركؼ أعواـ اٟتصار الصعبة . ُُٗٗا٠تليج الثانية  حرب
كقدمها للحصوؿ على مرتبة علمية أعلى كرقي بعد ذلك إذل مرتبة )أستاذ  ،مث كاصل مشواره إلكماؿ  مسَتة ْتوثو

. كبعد حصولو على الدكتوراه كمباشرتو قاـ بتدريس طالب ا١تراحل األكلية  كالدراسات العليا ُِٗٗمساعد(عاـ 
 إذ كاف يعمل على )ا١تاجستَت كالدكتوراه(، ككاف تعاملو معهم قائما على أسس تربوية صحيحة  كعلى مبدأ أكادٯتي قوصل

 تشجيع الطلبة كمتابعاهتم كالعمل ا١تستمر العلمي  كاألكادٯتي  كدل يبخل عليهم أبم معلومة مضيفا بطريقة ٖتليلية .
بعيدة عن الًتاكيب اللغوية  ،كأبفكار متسلسلة ،أما أسلوبو يف كتابو البحوث كا١تقاالت فقد ٘تيز أبسلوب  سهل ككاضح

 ات كالبحوث ا١تنشورة يف ٥تتلف اجملاالت العراقية كالعربية الرصينة  .الصعبة .كمن تلك الدراس
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كتضمن ثالثة مباحث  ،اما الفصل الثالث فقد تناكؿ اثر ا١تدرسة التارٮتية يف منهجية األستاذ الدكتور دمحم علي داىش
هجية العامة يف كتاابتو اما ا١تبحث ا١تبحث الثاشل ا١تن تناكؿا١تدرسة التارٮتية كأتثَتىا فيو يف حُت ا١تبحث األكؿ تناكؿ 

 الثالث تناكؿ  الظاىرة االستعمارية كردكد فعل البطل يف هنج  األستاذ الدكتور دمحم علي داىش .
كقد  ،كٖتليالن  ان كز الباحث على مؤلفاتو  يف التاريخ السياسي الوطٍت كا١تغريب كاإلسالمي عرضفقد ر أما الفصل الرابع 

تناكؿ ا١تبحث األكؿ التاريخ السياسي لدكؿ ا١تغرب العريب الذم مشل )دراسات يف اٟتركات على أربعة مباحث  اشتمل
الوطنية كاالٕتاىات الوحدكية يف ا١تغرب العريب ا١تعاصر، ا١تغرب العريب ا١تعاصر كالتغيَت(.كمشل ا١تبحث الثاشل البعد 

اٖتاد  ،لعمل الوحدكم يف ا١تغرب العريب ا١تعاصرإتاىات ا َاإلقليمي يف التاريخ السياسي أ١تغاريب من خالؿ كتابيو 
أما ا١تبحث الثالث فقد عرض مشكلة الصحراء  الغربية اليت تعد من أىم  .ا١تغرب العريب كمشكلة  األمن الغذائي

ا١تشاكل يف ا١تغرب الغريب كتصدل ٢تا ا١تؤرخ األستاذ الدكتور دمحم علي داىش  ابلبحث كالتحليل  كألف فيها ثالث  
الصحراء الغربية دراسة ََِٕإذل مفاكضات نيويورؾ  ُٕٓٗىي :)مشكلة الصحراء الغربية من معاىدة مدريد كتب 

، كالصحراء الغربية حقائق االنتماء كاآلفاؽ ا١تستقبلية (، مث ا١تبحث الرابع كاألخَت َُُِ-ُْٖٖاترٮتية كسياسية 
من خالؿ السيطرة العثمانية على اٞتزائر كتونس كليبيا من  توالتاريخ السياسي ا١تغريب (كطبيع عن ) البعد اإلسالمي يف

إشكالية الصراع كالتحالف(، )كالعالقات ا١تغربية العثمانية يف العصر  -خالؿ كتابيو ) الدكلة العثمانية كا١تغرب
 اٟتديث(. 

بشخصية الدراسة كاعتمدت الدراسة على مصادر ٥تتلفة لتغطي جوانبها كأييت يف مقدمتها الواثئق الشخصية ا٠تاصة 
فضال عما ٯتلكو نفسو من  ،فوظة يف ا١تلفة الشخصية للدكتور دمحم علي داىش يف كلية اآلداب شعبة ا١توارد البشريةاك 

أكراؽ شخصية قدمها الباحث، كاعتمدت الدراسة على ا١تلفات ا٠تاصة ٔتديرية األكقاؼ السيما ا٠تاصة  بعدد من 
طفولتو كاليت تعد ألبنة األكذل  يف تفكَته العلمي مثل جامع عبد هللا ا١تكي  كجامع اٞتوامع  اليت درس هبا يف بداية 

العذيباشل  كاليت ْتوزة مديرية أكقاؼ نينول كما اعتمد الباحث على مؤلفات األستاذ الدكتور دمحم علي داىش كاليت 
لتغيَت كمقارنتها اب١تصادر التارٮتية اليت أفادت الدراسة كمن أ٫تها كتاب اتريخ ا١تغرب العريب ا١تعاصر، االستمرار  كا

تناكلت  اتريخ ا١تغرب العريب مثل كتاب ) ا١تغرب العريب يف التاريخ اٟتديث ك ا١تعاصر( لصالح العقاد، ككتاب )ا١تغرب 
 ك )العادل العريب اٟتديث(ٞتالؿ ٭تِت  ...كغَتىم .،العريب الكبَت يف العصر اٟتديث (لشوقي اٞتمل

كانت خالصة استنتاجيو ١تا تضمنتو الدراسة كجاءت ا١تالحق لتعطي صورة حية عن حياة موضوع البحث،   فقد أما ا٠تا٘تة 
فقد توصل الباحث إذل اف األستاذ الدكتور دمحم علي داىش  يعد من ابرز ا١تؤرخُت الذين كتبوا عن ا١تغرب العريب اٟتديث 

فهو كطٍت الوالء كعركيب االٕتاه كإسالمي  ،لمية كدراساتو كمؤلفاتوكا١تعاصر كيتميز بسمات منهجية اثبتة طبعت مسَتتو الع
ككظيفتو ا١تهنية كالعلمية يعكس حالة من اٞتدية كالصدؽ كاألمانة يف االنتماء إذل جذره  ،كىو يف مسَتتو اٟتياتية ،كأنساشل التوجو

ية ا١تعركفة بسماهتا الوطنية كالعربية كاإلنسانية ...،  كوف من ركاد ا١تدرسة التارٮتية العراقيجتماعي كالتارٮتي كالعلمي كبذلك اال
كيف ىذا اٞتانب كانت ا٢توية العربية اإلسالمية أىم ما  ،كما كاف يؤكد دكما على ضركرة القضاء على آاثر ك٥تلفات االستعمار

غَت مباشرة ، يف حُت نلمس  كيتبُت ذلك من خالؿ االٕتاه العركيب اإلسالمي يف كتاابتو العديدة بصورة مباشرة ك  ،يشغل ذىنو
 السمة البارزة يف كتاابتو ىو ا١تيل  اذل الشعب كالقول ا١تنبثقة عنو سواء الفرد أك القائد أك النخبة الوطنية .
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من بُت الكتب كا١تؤلفات ا١تهمة اليت تناكلت اتريخ ا١توصل، السيما ما يتعلق أبسرىا كعوائلها، كتاب )اتريخ 
( كىو من أتليف ٤تمود حسن دمحم آؿ أطلياف النعيمي، كىو يف جزئُت، كفيما يتعلق ََِّ-ََُٗا١توصل يف قرف 

أىل ا١توصل كالصورة ا١تشوىة اليت رٝتها اعداء ا١تدينة  ا١تؤلف ابٟتديث عن أهي ابٞتزء الثاشل من ىذا الكتاب ، فقد بد
كحسادىا ٢تا ،كنعتهم ابلبخل كىي 

رهتا اٟتقيقية اليت حاكؿ غَت صو 
ظهارىا فقاؿ: ))عندما إا١تؤلف 

نكتب عن ا١توصل كأىلها البد أف 
نزيح الستار عن صورة مشوىة 
رٝتها أعداء ا١توصل كحسادىا ، 

اصعة لكي تظهر الصورة اٟتقيقية الن
ا١تتألقة ٢تذا البلد كأىلوي الطيبوف، إذ 
أف ىناؾ أانسا يصفوف أىل ا١توصل 

الضيوؼ،  استقبا٢تمابلبخل كعدـ 
أف ىذا الكالـ غَت معقوؿ كغَت 
 مقبوؿ كغَت صحيح، نعم ا١توصلي

كعندهي ثقة بنفسًو  فردم كمتحضر
كيراعي الغريب أكثر ٦تا يراعي 
 قريبوي كابن بلدتوي اهنم ٕتار كصناع
مهنيوف عمليوف كانصحوف يف 
اعما٢تم كىذا ما يعرفو العادل 

 عنهم...((.
ضم اٞتزء الثاشل من 
الكتاب، أربعة أبواب، كىي الباب 
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ا٠تامس، كالباب السادس، كالباب السابع، كالباب الثامن. يقع الباب ا٠تامس  يف فصلُت، تناكؿ الفصل األكؿ، ٪تاذج 
ل ا١تدينة . أما الفصل الثاشل،  فتناكؿ ٪تاذج من أسر كأعياف ا١توصل خارج من أسر كأعياف ا١توصل ا١توجودكف داخ

 ( أسرة،  كمنها على سبيل ا١تثاؿ: اسرة اؿ اٞتليلي، كالبيكات العتقِْا١تدينة. كذكر ا١تؤلف يف الفصل األكؿ )
، كآؿ اٟتبار، كآؿ العبار، )بيكات ا١تكاكم(، كآؿ الغالمي، كآؿ العمرم، كآؿ النقيب، كآؿ كشمولة، كآؿ الصابو٧تي

كآؿ ا١تفيت، كاسرة آؿ الفخرم، كأسرة آؿ شنشل، كاسرة آؿ توحلة، اسرة آؿ البصو، اسرة آؿ السنجرم، اسرة اؿ 
سرسم كغَتىا من األسر. كمن خالؿ حديث ا١تؤلف عن ىذًه األسر اشار اذل أصو٢تا، كالقبائل العربية اليت تنتمي اليها، 

تلك األسر، كجانبان من سَتهتم الشخصية مثل األعماؿ كالوظائف اليت كانوا ٯتارسوهنا أك كذكر شخصيات ابرزة من 
جتماعية اليت قاموا هبا يف مدينة ا١توصل، كمن ذلك على سبيل كأخالقهم، كأدكارىم السياسية كاإليشغلوهنا، كصفاهتم، 

العربية من قبيلة تغلب اليت كانت تعتنق الداينة ا١تثاؿ ال اٟتصر، ما ذكرهي عن أسرة آؿ اٞتليلي اليت أشار اذل أصو٢تا 
ا١تسيحية كتسكن داير بكر، ككاف عبد ا١تلك بن عبد اٞتليل، اتجران كاسع التجارة يف ا١تدينة مث انتقل اذل ا١توصل بعد 

اؤهي من بعدًه حًتاـ كتقدير كتعظيم ، كقاـ ابناينظركف اليًو نظرة  اسالمًو ككاف ذا ٝتعة كأخالؽ عالية، ككاف أىل ا١توصل
ابلعديد من األعماؿ ا٠تَتية الكثَتة. مثل بناء اٞتوامع كا١تدارس كاكقفوا ٢تا األمواؿ الكثَتة. أما الفصل الثاشل من الباب 

عن أسر كأعياف ا١توصل خارج مدينة ا١توصل، كبدأ الفصل ٔتقدمة أشار فيها اذل  ٠تامس  فقد خصصوي ا١تؤلف للحديثا
ياة االجتماعية كاالقتصادية،  كحىت السياسية بُت مدينة ا١توصل كبُت أرايفها كبواديها ، فاٟتياة االختالؼ البسيط يف اٟت

يف مدينة ا١توصل كما ذكر ا١تؤلف مستقرة، كعلى نظاـ مربمج كمتحضر، أما اٟتياة الريفية كالبدكية فهي حياة جافة كغَت 
على الرغم من كل الفركقات يف اٟتياتُت تبقى العالقة مستقرة ٭تكمها نظاـ عشائرم كأبسلوب بدائي ، كأكضح انوي 

األسرية كاإلجتماعية كاألقتصادية يف كليهما مرتبطة ببعضها أرتباطان ال يكاد ينفصل يف كل عالقاتًو األسرية كاإلجتماعية 
، كأسرة آؿ ( أسرة من خارج مدينة ا١توصل كمنهم: آؿ ىوار، كاسرة آؿ عجيل الياكرّّكاألقتصادية، كذكر ا١تؤلف )

 عبدربو، كاسرة آؿ داؤد، كأسرة آؿ ٪تشة، كأسرة األصويلح كغَتىا. 
أما الباب السادس،  فقد سلط فيًو ا١تؤلف الضوء، على ا١تتشابو يف أٝتاء كالقاب العوائل كاألسر ا١توصلية،  

اب كلكنها ٗتتلف يف األنتماء كأكضح ا١تؤلف أف ىناؾ الكثَت من األسر كالعوائل ا١توصلية ا١تتشاهبة يف االٝتاء كااللق
كاألنتساب ، كىذًه األٝتاء كاأللقاب أما أف أتيت عن اسم اٞتد الصريح لألسرة كأما عن طريق أسم العشَتة ،كأما عن 
طريق لقب أكمهنة أك منزلة اجتماعية ،أك كظيفة سواء كانت عسكرية أك مدنية ، مثل اسرة آؿ صائغ اٞتليب، كآؿ 

)آؿ قدك(، كآؿ ٛتو القدك، كآؿ طو القدك، كما ذكر آؿ الدابغ كتفرعاهتم، كالبكرم، كا١تالح، اٞتليب، كاسرة آؿ جليب
 كأسرة الصويف ، كآؿ ا٠تياط، كآؿ العناز ، كغَتىا من األسر كالعوائل.

يف حُت ضم الباب السابع ، ثالثة فصوؿ ، ٖتدث فيها عن مشايخ كعلماء ا١توصل، كبدأ ىذا الباب بقولًو:  
دما نريد أف نستذكر سَتة علمائنا األعالـ كمشاٮتنا الكراـ حيث ٬تسد اترٮتهم ا١تشرؼ جانبان مهمان من اتريخ ))...عن

أمتنا العربية كاالسالمية ، كلوال كجود ىذًه النخبة العظيمة اليت كانت توجو ٣تتمعاتنا كٖتافظ على تراثنا كتقاليدان كلغتنا 
كالًتاث كتغَتت لغتنا كانطمست معادل ىويتنا.. . بل كحىت ديننا...((.كخصص  العربية لضاع ذلك ا١توركث من التقاليد

ا١تؤلف  الفصل األكؿ من ىذا الباب للحديث عن ا١تشايخ كعلماء ا١توصل يف القرف التاسع عشر ا١تيالدم ، كمنهم 
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دمحم النورم، أما الفصل الشيخ اٛتد السبعاكم، كالشيخ دمحم صاحل افندم ا٠تطيب، كالشيخ ابو بكر االلوسي، كالشيخ 
الثاشل)ا١تبحث األكؿ( من الباب السابع، فذكر فيو ا١تؤلف الشيخ دمحم افندم الرضواشل، حياتو كتالميذه 
كخلفاؤهي.)كا١تبحث الثاشل( ٖتدث فيًو عن خلفاء الشيخ دمحم افندم الرضواشل. أما الفصل الثالث كاألخَت، فتحدث عن 

( شخصية ككاف منهم الشيخ بشَت أفندم العمر، كالشيخ سعد الدين ّْكر منهم )مشايخ كعلماء القرف العشرين، كذ 
 ا٠تطيب، كاالستاذ دمحم رؤكؼ الغالمي، كالشيخ قاسم الشعار، كغَتىم.

أما الباب الثامن كاألخَت من ىذا اٞتزء من الكتاب، فضم ثالثة فصوؿ، خصص الفصل األكؿ للحديث عن  
لة بٍت ٛتداف، كالعشائر التابعة ٢تا مثل عشَتة الشهواف ، كالبو حسُت كغَتىم، كمن العشائر العداننية فتحدث عن قبي

القبائل اليت ذكرىا قبيلة الراشد ، كالنعيم الرفاعية اٟتسينية، فضالن عن قبائل كعشائر أخرل، أما الفصل الثاشل فقد كاف 
عشائر اٞتبور، كعشائر قبيلة اٞتحيش، فضال  عن القبائل كالعشائر القحطانية كبدأىا ٔتجموعة قبائل طئ، مث ٣تموعة

عن قبائل كعشائر اخرل، كٖتدث يف الفصل الثالث كاالخَت من الكتاب، عن العشائر الكردية ، كذكر ايضان العشائر 
كالقبائل الًتكمانية ، كقبيلة الشبك، كاليزيديوف)األيزيديوف( فضالن عن ا١تسيحيوف كالصابئة، كالكاكائية، كختم ا١تؤلف  
كتابوي ابالشارة اذل ا١تصادر كا١تراجع اليت أفاد منها ككذلك الرسائل الشخصية، كا١تقابالت اليت اجراىا. كأخَتان ٯتكن 
القوؿ اف ا١تؤلف بذؿ جهدان كبَتان ككاضحان يف ىذا الكتاب كٖتديدان اٞتزء الثاشل، لكونوي قد زكدان ٔتعلومات تفصيلية 

ا١تدينة كخارجها ، ككذلك عن القبائل كالعشائر العربية يف ا١توصل، فضالن عن كدقيقة عن أسر كأعياف ا١توصل داخل 
 العشائر الكردية كالًتكمانية كاليزيدية كا١تسيحيوف كالصابئة.
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 ،عاـ من  صدكر جريدة) زكراء (كوهنا اٞتريدة العراقية االكذل ٨ُٔتو  بعد،عرفت مدينة ا١توصل الصحافة ا١تقركءة     
جريدة )موصل(  لتكوف لساف حاؿ  ُٖٖٓحزيراف )يونيو ( من عاـ  ِٓحينما صدرت يف مدينة ا١توصل يف 
ليت مرت حيث نشرت كل ما يتعلق بتوجيهاهتا كشرائعها يف سياؽ تلك اٞتريدة ا  السلطات العثمانية يف ا١تدينة حينذاؾ،

لكن فيما بعد عرفت ا١تدينة ،بعد تلك السنوات، ابلعديد من اطات كوهنا كانت تعد اٞتريدة الرٝتية االكذل يف ا١تدينة 
حيث اصدرهتا   ُُِٗرايدة مهمة  سواء من خالؿ  صدكر اكؿ ٣تلة عراقية فيها عرفت ابكليل الوركد كذلك عاـ 

ك اٟتقبة كبعدة لغات لتؤشر هنضة فكرية كثقافية متزامنة مع جلب االابء يف تل نيسة االابء الدكمنيكاف _الالتُت_ك
الدكمنيكاف  الكؿ مطبعة حجرية يف ا١تدينة حيث كانت نقطة  االنعطاؼ البارزة يف  ترجيح كفة القراءة كاستقطاب 

 .  ا١تثقفُت كدخوؿ ا١توصل يف تلك االايـ عهدا تنويراي مهما

 

 ُّٓٗالرايضية فقد اشار ا١تؤرخوف  اذل  مدينة ا١توصل من خالؿ  اهنا شهدت يف عاـ اما يف جانب الصحافة        
كانوف االكؿ من ىذا العاـ حينما  اصدرىا  مراد سعيد مراد فيما    ُٔصدكر  ٣تلة )الشعلة الرايضية ( كابلتحديد يف  

  ُّبعد صدكر مرسـو ا١تطبوعات  يف  كاف مديرىا ا١تسؤكؿ  سامي ايوب عبد النور،  كالغي امتياز  اجمللة ا١تذكورة 
فيما  اشار  االكادٯتي عمار  ،ام اهنا كفق ذلك التاريخ، استمرت ابلصدكر ١تدة عاـ كامل ُْٓٗكانوف االكؿ  عاـ 
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( ابف  ََِّ-ُِِٗطاىر يف سياؽ كتابو  ا١تعنوف  )الصحافة الرايضية  يف العراؽ اتريخ طويل  ك٤تطات مضيئة 
ابهنا شهدت كالدة  ُٖٓٗكحىت عاـ  ُِِٗف العهد ا١تلكي كاليت امتدت اعوامو ما بُت عاـ الصحافة الرايضية  ااب
مفصحا عن اسباب تلك الرؤية النابعة من تشكيل  اغلب اندية العراؽ،  دكف ٗتطيط مسبق  ،ابئسة  كاكضاع مزرية

الكثَت من الصعوابت نتيجة  نقص كما اف تطور تلك االندية  كاجو   ،ككانت بذلك قصَتة االعمار  كبسيطة اال٧تازات
حيث اف التقاليد االجتماعية  كضعت عراقيل  ال٩تراط الشباب  ،ا١تالعب كاالمواؿ  كلوجود ركح اافظة  لدل االىارل

 . فيها

 

يف كتابو  ا١تعنوف) موسوعة  كرة القدـ يف العراؽ (ابف  جريدة) العادل العريب  كْتسب ما اكرده الدكتور ضياء ا١تنشيء    
(لصاحبها الصحفي ا١توصلي )سليم حسوف( كانت ٖتظى بقصب السبق من خالؿ افرادىا لركن رايضي يف اصدارىا 

الرايضة(  ابشراؼ  ٖتت عنواف )ركن  ُُٓٗاليومي، كابشراؼ ٤ترر ٥تتص كظهر ىذا الركن  يف العشرين من اذار  سنة 
 . الصحفي الرائد شاكر اٝتاعيل

كموعد لصدكر ٣تلة رايضية يف مدينة ا١توصل، لكن  الصحف   ُّٓٗكابلرغم من اف  طاىر اشار اذل عاـ      
كمنها ما ابرزه كال من الصحفياف علي  ،ا١توصلية ابرزت تواريخ مبكرة الستقطاب االنشطة الرايضية كاٟتديث عنها

القرف العشرين  احداث –٤تمود حسن  كالراحل عالء عبد الوىاب من خالؿ كتاهبما  ا١تعنوف ) كرة القدـ يف  ا١توصل 
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حيث اعتمد   ُٗٓٗكحىت عاـ  ََُٗكنتائج(  من خالؿ اٞتزء االكؿ الذم كاكب تلك الرايضة الشعبية  منذ عاـ 
يف تلك اٟتقبة، حيث ،ور لصحافة ا١تدينة يف استقطاب االنشطة كالفعاليات اليت ارتبطت بكرة القدـكاتيب الكتاب ا١تذك

اشار الكاتبُت اذل اف الصحافة  ا١توصلية كثقت  كثَت من االحداث  بعد صدكر اكؿ صحفهم كاليت اسلفنا اهنا كانت 
ركا  على مقالة نشرت  ّتريدة) موصل( يف احد جريدة موصل  حيث اشار الباحثُت  يف سياؽ الكتاب ا١تذكور  اهنم عث

رغم بساطة االداء،  كاتبع  ،تتحدث فيو عن مزاكلة  ا١توصليُت اللعاب  رايضية ٥تتلفة ُُٗٗاعدادىا الصادرة   عاـ 
 الكتاب  يف ضوء تلك ا١تقالة  ابف ا١توصليُت  مارسوا  االلعاب الرايضية  يف هناية القرف التاسع عشر  كبداية القرف

كابرز ا١تقاؿ تلك ا١تناطق ا١توصلية اليت شهدت تلك االلعاب  ،العشرين  يف ساحات  كمناطق داخل مدينة ا١توصل
كالفعاليات الرايضية ذاكرا يف سياقها  كال من اراضي الغزالشل  كالبقجة كقضيب الباف  حيث كانت العاهبم الرايضية 

 .(كعلى اٟتبل  كالثالث نطات )قفزاتتتلخص ابلعديد من  الفعاليات  كالقفز على الظهر  
كما ،كما ابرز ا١تقاؿ ضركرة التفات كزارة ا١تعارؼ، لتضمُت  جدك٢تا دركسا منتظمة  يف الرايضة كااللعاب البدنية      

نيساف من عاـ  ِٕكالصادر  يـو  ّٓٔالتفت الكتاب اذل  خرب اخر  نشرتو جريدة )موصل ( كذلك بسياؽ عددىا 
 ،اشواط ٕالضوء على سباؽ ا٠تيل الذم جرل ٔتنطقة  الغزالشل  حيث تكوف السباؽ من حيث سلطت  ُُِٗ

كاشًتؾ فيو كال من خلف ا١تاىود كسعد هللا توحلة ك الشيخ شالش بن خلف ك٤تمود شيخو  كسعيد بك  كما ابرز 
ما كانت تشهده دكر ك حافة الكتاب  يف سياؽ  متابعتو لالنشطة الرايضية اليت نشرت اخبارىا كاسهاماهتا من خالؿ الص

  . ٦تثلة اب١تدارس من انشطة كشافية  كتعليمية مرتبطة ابلرايضة يف تلك اٟتقبة،العلم كا١تعرفة
يف سياؽ كتابو  ا١تعنوف) اتريخ لواء  ا١توصل  يف كاثئق ،كقد تناكؿ  ا١تؤرخ ا١توسوعي) معن عبد القادر اؿ زكراي (     

نبا من بعض االخبار اليت نشرهتا  كال من جريدة فىت العراؽ  كالرقيب  كنصَت (جا َُٓٗ-َُِٗالصحافة  العراقية 
كمن ابقة االخبار اليت سلطت الضوء على  ُْٓٗكحىت عاـ  ُّْٗاٟتق كالعقاب، كذلك يف الفًتة ما بُت اعواـ 

كالصادر يـو االربعاء ا١توافق االكؿ من  ْْية يف ا١تدينة، ما نشرتو جريدة فىت العراؽ  يف عددىا ا١ترقم ضاٟتركة الراي
حيث بينت يف سياؽ ا٠ترب  عن اقامة مسابقة للسباحة  بُت الرايضيُت من بعويرة كحىت  النادم ُّْٗاب  عاـ 
فى القواص حيث قطع مسافة السباؽ ٔتدة حيث احرز  ا١تركز االكؿ يف ذلك السباؽ  ىادم بن  مصط،العسكرم 

كا١تركز الثاشل كاف من نصيب  شيت بن  عبد هللا الذم قطع مسافة السباؽ  بساعة كاملة  فيما قاـ  ،دقيقة ٓٓقوامها 
 . (يبتحكيم السباؽ كال من  ٤تمود اٞتليب  ككجيو الصابو٧تي  كجاء ا٠ترب بتوقيع)رايض

فقد  استطردت اٞتريدة كيف عدد سابق ٢تا  ،قواص كاف من ابرز سباحي ا١تدينةكا١تالحظ اف الرايضي ىادم ال      
عُت كربيت  كاذل  ةمنطق من جرلنيساف من العاـ ذاتو، لتربز اف القواص ٘تكن من  قطع مسافة سباؽ  ُِصدر يف 

اعيل  الذين دل دقيقة متفوقا على كال  من حسن علي كابراىيم اٝت ُّحيث قطعهما القواص ٔتدة ،النادم العسكرم
بعد اف ساعد٫تا بعض الناس  ّتر٫تا  ابٟتباؿ  ،يتمكنا من  الوصوؿ اذل النادم العسكرم بل خرجا  ّتانب  ابب القلعة

حيث افادت اٞتريدة اذل اف القواص  حظي ّتوائز السباؽ الثالث  عند كصولو ١تنطقة هناية السباؽ يف النادم ،
 . العسكرم
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اذل اف القواص عاد  الجراء سباؽ اخر يف اليـو التارل من ذلك السباؽ  اماـ كال من  ،ا٠تربكما ابرزت يف سياؽ ىذا  
صربم نعمي  كعمر يوسف  اب١تسَت من  ا١توصل اذل الصَتموف  ذىااب كااياب كبدكف اسًتاحة،  فتمكنوا كفق اٞتريدة  من 

طريق ككاف السباؽ  ابشراؼ لفيف  من التالميذ دقيقة  كدل يتخلف  احد منهم  يف ال ُِقطع ا١تسافة  بساعة كاحدة  ك
الذين رافقوىم  على الدراجات بغية مراقبة جرايف  ىذه التمرينات  ا١تولدة  للنشاط كفق اٞتريدة اليت  صدرت بعددىا 

 .ُٔا١ترقم 
الضاحية خربا اخر عن سباؽ  ُّْٗااير من  عاـ  ِالصادر يـو  ُٖكما ابرزت اٞتريدة  ذاهتا  كيف العدد        

حيث عدتو اٞتريدة السباؽ االكؿ من نوعو يف لواء ا١توصل  مشَتة اذل اف انطالقو سيكوف  يف الساعة ا٠تامسة  ،
حيث كاف االتفاؽ على مسافة السباؽ بنحو ٜتسة  ُّْٗااير  من عاـ  ِكالنصف زكالية  من يـو االربعاء  ا١توافق 

  ،شل  فشارع ابب اٞتديد مث الطريق ايطة  بشارع التعليم  حىت ا١تدرسةالصَتاموف  اذل الغزال منطقة امياؿ  تنطلق من
كما ابرزت اٞتريدة شركط السباؽ  ابحقية  كل من يرل يف نفسو الكفاءة  من التالميذ بتسجيل اٝتو لدل مراقب 

يث شارؾ فيو ٨تو ح،الرايضة قبل  حلوؿ اكؿ يـو من الشهر  كما اخربت مديرية ا١تعارؼ ٚتيع ا١تدارس بذلك السباؽ 
متسابق كقد كضعت  ادارة ا١تدرسة الثانوية  كاسا فضية  للفائز االكؿ حيث ٧تح يف ٖتقيق ا١تركز االكؿ  التلميذ  َّ

جهاد مرعي، فيما كانت كصافة السباؽ من نصيب عمر يوسف  كالثالث كاف صربم  عبد القادر  كقد راعت ادارة 
لكي يقتفي زمالئهم الطرؽ  ،السباؽ  اباتحة رمي الطالب  الشارات ملونةا١تدرسة عددا من التسهيالت النسيابية 

 . ا١تقررة  فضال عن مرافقة ٜتسة معلمُت  ١تراقبة التالميذ كمنع حصوؿ ام غش ابالضافة لتسيَت سيارة اسعاؼ مرافقة
يف جل االنشطة ،كاحد كعرؼ عن مراقب الرايضة  البدنية كالكشافة  شفيق ٭تِت حضوره البارز كا١تخيف يف اف      

كالفعاليات الرايضية اليت شهدهتا مدينة ا١توصل  حىت لقب ٔتالؾ ا١توت نظرا لكونو كاف حريصا على انسيابية الفعاليات 
 ٓفقد ابرزت جريدة الرقيب يف عددىا الصادر يـو  ،الرايضية كمنع الفوضى  كالشغب من اف ٗتدش تلك ا١تمارسات

بعد اشًتاكو  مع الوفد الكشايف الذم سافر اذل سوراي  ،ودة ا١تراقب ا١تذكور ١تدينتوع ُّٖٗتشرين  االكؿ من عاـ 
اب  من العاـ ا١تذكور  كقد اسهبت اٞتريدة يف ذكر  ِْلغرض ا١تشاركة اب١تخيم العريب  الذم اقيم يف بلوداف  يـو 

السورم  يف كال من الشاـ كٛتص كٛتاه  حيث دفعت ابلوفد ،اٟتفاكة اليت لقيها كفد الكشافة  العراقي يف تلك ا١تشاركة
من اف هتتف تلك الوفود  ،كالالذقية  كطرطوس  كتل كلخ  كيربكد كا١تعرة  كالسويداء  عاصمة جبل الدركز كبَتم كدرعا

  ابلوفد العراقي ْتياة صاحب اٞتاللة  ا١تلك غازم االكؿ قياىالدل ل
مغادرة شفيق ٭تِت  كونو مراقب الرايضة  يف منطقة معارؼ ا١توصل فيما اتبعت الصحيفة كيف سياؽ ذات ا٠ترب اذل        

كذلك يف اكائل الشهر القادـ  ٟتضور يـو الشبيبة  ،اضافة  اذل  ا١تدرس يف  ا١تتوسطة الغربية  عبد اٞتبار صاحل اذل ا١تانيا
كورين  لالشًتاؾ ابلتمارين ا٢تتلرية  الذم سيقاـ  منتصف الشهر  القادـ  يف برلُت  كما دعت كزارة ا١تعارؼ  ا١تذ 

كما عادت اٞتريدة  لالشارة بعودة   ،حيث سافرا عن طريق كركوؾ،ا١تطلوبة  قبل سفر الوفد  كذلك يف العاصمة بغداد
 .ُّٖٗتشرين االكؿ عاـ  ٓكالصادر يف  ْٗالوفد العراقي  من ا١تانيا، كذلك يف سياؽ عدد جريدة الرقيب ا١ترقم 

اختص بتغطية   ُّْٗاذار من عاـ  ُْكالصادر يف  ٓالعراؽ خربا يف سياؽ عددىا ا١ترقم كما ابرزت جريدة فىت     
 ،اٟتفلة الرايضية  اليت اقيمت  اب١تدرسة القحطانية،  كاليت اعتادت ا١تدرسة ا١تذكورة على اقامتها بشكل تقليد سنوم
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كما لفتت اٞتريدة ،سعادة متصرؼ اللواء  اذار،  ٖتت رعاية  ُِيف يـو االثنُت ا١توافق  ُّْٗحيث اقيم حفلها لعاـ 
يف سياؽ ا٠ترب اف  من ا١تدعوين قسم من السيدات ٕتاكز عددىن عدد الرجاؿ ا١تدعوين،  يف لفتة رات اٞتريدة ابهنا  

 .  داللة على رغبة  امهات النشء  يف مشاىدة  اعماؿ اكالدىن
يف ا١تسابقات اليت جرت يف اطار حفلة ا١تدرسة القحطانية    اٝتاء الطالب الفائزين ،كابرزت اٞتريدة يف سياؽ ا٠ترب    

مًت  كطفر ا١توانع   ََْمًت كسباؽ الكراسي  كسباؽ  ََِمًت كسباؽ  ََُكاليت تضمنت ركض الربيد كسباؽ
 . كسباؽ الكواشل  كالعقرب  كالفيل كاٞتمل

ت من خالؿ اىتمامها هبذا الضرب من كمن االٝتاء ا١تهمة  اليت عملت يف ٣تاؿ الصحافة الرايضية كعرف       
الصحافة يربز اسم )اٛتد سامي اٞتليب(  حيث يقوؿ عنو ا١تؤرخ الراحل  عمر الطالب يف سياؽ كتابو  )موسوعة اعالـ 

اىتماما كبَتا  خصوصا كانو من  ابطاؿ كرة ا١تضرب يف  ،ا١توصل يف القرف العشرين(  من اف ا١تذكور اكذل  الرايضة
ٖترير صفحة الفىت الرايضية  يف اطار جريدة فىت العراؽ،  ككتب العديد من ا١تقاالت  ُٔٓٗوذل  عاـ كت،ات يالستين

 .الداعية  اذل رايضة  بناءة ىادفة  كاجرل  لقاءات عدة  مع ابطاؿ ا١توصل
بتشكيل فريق لكرة القدـ ابسم  فىت العراؽ  كمن ضمن االخبار اليت  واميكيتابع الطالب من اٛتد سامي اٞتليب ق  

حيث  ِٕتناكلت تشكيل ىذا الفريق ما ابرزتو جريدة فىت العراؽ كتناكلو كتاب ) كرة القدـ يف  ا١توصل ( يف الصفحة 
غداد ككركوؾ كاربيل ابرزت اٞتريدة  ابهنا اخذت على عاتقها  تشكيل فريق  بكرة القدـ  يلعب اماـ  فرؽ ا١توصل  كب

 ،من بعض الالعبُت  الناشئُت ٦تن  يؤمل ٢تم  مستقبل زاىر  يف ميادين الكرة ُٕٓٗكجاء تشكيل الفريق عاـ ،
 ،كاضافت اٞتريدة ابف فريق الكرة سيشًتؾ يف مبارايت الفرؽ االىلية اليت ستتنافس  على كاس السيد جابر الشكرجي

ماؿ اٝتاعيل  كدمحم منعم  كفاضل اٝتاعيل كعبد ٛتودم كاكـر اٟتاج ٛتيد كازىر  ك  كال من  كيتالف الفريق ا١تذكور  من
كالفريق  ،كخاجيك كيوسف كعصاـ عايد كىاشم جواد كصبيح مصطفى  كشكيب ٭تِت  كحاـز ٤تمود كزاىر شهاب

ريق اخر ابسم فىت بتشكيل ف يشرؼ عليو اٛتد   سامي اٞتليب  ٤ترر الفىت  الرايضية  كيدربو عباس عبدكما قاـ اٞتليب
حيث اصبح سكرتَتا لو قبل اف يًتاسو عاـ  ،كما اسهم اٞتليب بتاسيس اندم الفتوة  ،العرب ١تمارسة رايضة كرة السلة

كيعد اندم الفتوة النادم العراقي االكؿ بقبولو عضوية العنصر النسوم فيو، كما عرؼ عن ،ك١تدة سبع سنوات َُٔٗ
 ،كقد تناكؿ كاتيب كتاب  كرة القدـ يف ا١توصل،ُّٔٗوظفُت  يف ا١توصل عاـ اٞتليب مساىتمتو، بتاسيس اندم ا١ت

 ََِٕا١تعلومات اليت  ابرزىا اٞتليب حينما ذكرا زايرهتما  لو  يف مكتب جريدة فىت العراؽ يف تشرين االكؿ من عاـ 
صل اليت كاجو فيها  منتخب كعاد اٞتليب للذاكرة بشاف مباراة  منتخب ا١تو  ،حيث تطرقا  اذل ٤تطات الكرة ا١توصلية

فىت العراؽ كاعاد الكتاب نشرىا ١تا  كماتناكلو قلم اٞتليب من ذكرايت تطرؽ اليها  يف جريدة ُٗٓٗاٞتزائر  اابف عاـ 
بشاف تلك ا١تواجهة اليت جرت على ملعب قضيب الباف الذم عرؼ فيما بعد ٔتلعب  زخرت بو من معلومات اترٮتية

 . االدارة الية
فقد اسهم عمر الطالب خالؿ موسوعتو ابلتعريف عن نبذة من حياتو ،ما مراقب الرايضة البدنية  شفيق اٞتليليا     

كاهنى دراستو االبتدائية  كا١تتوسطة  كدخل دار ا١تعلمُت   َُٕٗابالشارة  اذل اف اٞتليلي من مواليد ا١توصل  عاـ 
مث اصبح مشرفا  على الرايضة  يف  ،ضة البدنية  يف مدارسهاكقاـ بتدريس الراي َُّٗاالبتدائية،  كٗترج منها  عاـ 



 مـوصليـات
 م(0206أيلول هـ/ 6221صفر ) 16 العدد :

 (51) 
 

كما توذل رائسة اٖتاد كرة القدـ   ،ككىب جل كقتو من اجل انعاش اٟتركة الرايضية  يف ا١توصل  كتطويرىا ،مدينة ا١توصل
 .ُّٕٗحىت احالتو على التقاعد، حيث كافاه االجل عاـ ُٕٓٗيف اافظة اابف اعواـ 

كما عرفت االكساط الصحفية اسم الصحفي انظم العبيدم الذم عمل مراسال ّتريدة صوت االمة البغدادية حيث       
كاف العبيدم يرفد تلك اٞتريدة ٔتا يتيسر من االخبار ا١تتعلقة ابالنشطة كالفعاليات الرايضية اليت ٕترم يف مدينة 

 .ا١توصل
صحفي  انظم العبيدم عن ٤تطات كالده يف ميداف الصحافة كيقوؿ االعالمي  ا١تعركؼ عبد الناصر ٧تل ال    

ابف كالده الصحفي انظم العبيدم، بدا العمل  َُِِ٘توز عاـ  َِخالؿ مقابلة شخصية معو اجريت يـو ،الرايضية
كاليت كاف يراس ٖتريرىا الراحل اٛتد سامي اٞتليب ٤تررا للصفحة ،يف جريدة فىت العراؽ ُّٔٗالصحفي يف بداية عاـ 

لرايضية يف اٞتريدة، كعمل مراسال ٞتريدة اٞتمهور الرايضي يف مدينة  ا١توصل كاليت كانت تصدر عن اندم االمة ا
حيث رفد اٞتريدة ابلكثَت من االخبار كالتقارير  ُٓٔٗ/ُ/ٔا١تؤرخة يف  ٔالرايضي كحسب ا٢توية ذم الرقم 

من الرايضيُت كالشخصيات الرايضية ا١توصلية كعمل  الصحفية، اضافة اذل اللقاءات الصحفية اليت اجراىا  مع الكثَت
 كاالعالمي ا١تعركؼ  الرائد الصحفي الرايضي  الراحل سعدكف جوادحفيي العراؽ انذاؾ  مؤيد البدرم  مع كبار ص

غَتىم من االٝتاء ا١تهمة يف عادل الصحافة الرايضية انذاؾ كاستمر يف العمل الصحفي الرايضي حىت كافاه االجل يف ك 
كترؾ الكثَت من االرشيف الرايضي ا٠تاص بو من خالؿ الصحف الرايضية اليت عمل هبا  لكن لالسف ُٗٔٗـ عا

نتيجة للظركؼ الصعبة اليت مرران هبا كعائلة فقدان  الكثَت من ارشيف كالدم الصحفي كارشيفي  الشخصي كصحفي 
 .ايضا

من ابرز الصحف  اليت ،كتعد جريدة اٞتمهور الرايضي اليت عمل فيها العبيدم مراسال رايضيا ١تدينة ا١توصل      
كتعاقب على  رائسة ٖتريرىا  دمحم ىاشم  السوداشل  كغٍت اٞتبورم كيونس حسُت ك عبد القادر  ُْٔٗصدرت عاـ 

مي  كغٍت اٞتبورم، كتوذل سكراترية التحرير  يونس حسُت  العاشل  كتوذل ادارة ٖتريرىا  ىاشم ا٠تياط كدمحم جاسم االبراىي
 . كىيئة التحرير  غٍت اٞتبورم ك٣تيد السرحاف طاىر كعبد القادر العاشل  كيوسف جويدة  كسعدكف جواد

تقدصل العديد من ااضرات حوؿ كاقع الصحافة الرايضية يف مدينة ،َُِْالعاـ كشهدت االعواـ اليت سبقت      
ستذكر انٍت قدمت يف ىذا الشاف ٤تاضرة حوؿ ىذا ا١توضوع  يف البيت الثقايف يف مدينة ا١توصل ابلتزامن مع ا١توصل كا

ككاف من بينها ىذه التفاصيل  اليت َُُِتشرين الثاشل عاـ  ِِاحتفاؿ اسرة الصحافة الرايضية بعيدىا كذلك يف 
لواقع الصحافة الرايضية يف ا١توصل كما قدمو الركاد من ابرزت  أتكيد جدارة صحافتنا الرايضية فإننا نقدـ ىنا دراسة 

اضاءات أبرقت النور ألجياؿ  تلتهم يف مشوار الكلمة ا١تقركنة بتقدصل ا١تشورة كالدعم لإلبطاؿ  كتسليط األضواء على 
يـو من حضور ما يساكر رحلة  االلف ميل يف ذاكرة اال٧تاز  كنقرف ما ٖتقق قبل اعواـ خلت لنقارف كاقعها ٔتا ٖتقق ال

طاغ لألعالـ الرايضي  خاصة مع دخوؿ الفضائيات بوابة ا١تنافسة مع الصحافة ا١تقرؤة  ليكوف السبق الصحفي 
اما الرأم فيتفرع  ،مسؤكلية مهنية  تعتمد حرفية كاتبها كمهارتو يف هنل ا١تعلومة  كنشرىا  كىذا ما يصب يف ٣تاؿ اٟتقيقة

مَت الرايضة ا١تختلفة،  فضال عن  االشارة اذل ا١تصاعب اليت تعانيها دكائر الرايضة إلبداء ا١تشورة إزاء ما  تشهده مضا
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فيما ٮتص رايضة اافظات، اك التصدم ن األندية ،اليت تتعدد ما بُت ٦تثلية تسعى لتأكيد االىتماـ ابٖتاداهتا الفرعية
   .رقو اذل أخطار  اإللغاءكما تعانيو من غياب ا١تنح  كأتخرىا ٦تا يهدد كاقع النادم  كيعرض ف

فقد ذكر ا١تؤرخ ا١توصلي الراحل عبد اٞتبار دمحم جرجيس ،كبناءا على إشارات ا١تؤرخُت يف ٣تاؿ الصحافة ا١توصلية       
تُت اابف ي(صدكر صحيفتُت رايضََِٓكلغاية  ُٖٖٓعرب كتابو )الدليل ا١ترشد للجرائد ا١توصلية للفًتة  من سنة 

كانوف األكؿ   ّكىو اتريخ صدكر أكؿ جريدة موصلية ابسم) موصل(  كلغاية  ُٖٖٓحزيراف  ِٓالفًتة  ما بُت 
كيشَت ا١تؤرخ  جرجيس اذل الصحيفة االكذل اليت ٛتلت عنواف)  الشعلة الرايضية ( بتفاصيل مقتضبة  نذكرىا  ََِِ

ريدة رايضية  هتتم بشؤكف ـ كصاحب امتيازىا  مراد سعيد مراد على إهنا جُْٓٗىنا كما اكردىا )صدرت  يف سنة
فتوقفت عن الصدكر (،كيف ىذا الصدد يؤكد الرائد  ،سم ( دل تستمر طويالْٓ×ْٓالرايضة  أبربع صفحات قياس) 

اما . ( الصحفي اٛتد سامي اٞتليب تلك ا١تعلومات عرب كتابو ا١تعنوف )صفحات مطوية من  اتريخ الصحافة ا١توصلية
فيشَت اليها  ا١تؤرخ عبد اٞتبار جرجيس  فحملت عنواف  ) الثورة كالرايضة(  ،تلك الفًتةاٞتريدة الثانية كاليت صدرت  يف 

ٔتناسبة انعقاد  الدكرة الرايضية  الثالثة للجامعات ،عن دائرة  شؤكف الطلبة يف جامعة ا١توصل  ُٕٓٗاليت صدرت عاـ 
اعداد فقط لتغطية  أخبار  ّككانت أبربع صفحات  حيث صدر منها  ،كترأس ٖتريرىا  عبد الرزاؽ إبراىيم ،العراقية

كيف ىذا اجملاؿ نعود .( كنشاطات  الفرؽ الرايضية  ا١تسا٫تة ابلدكرة ا١تذكورة، كما قدمتو يف ٣تاؿ األلعاب الرايضية
٣تلة الرافدين   نبذة عن  يف كتابو الذم أضاء جانبا من الصحافة ا١تؤسساتية فذكر،لكتاب الرائد الصحفي اٞتليب 

ككانت تتصدل  ،ُٓٗٗكانوف  األكؿ   ِٔللعلـو الرايضية  كاليت أصدرهتا كلية الًتبية الرايضية يف جامعة ا١توصل  يف 
 .للبحوث كالدراسات األكادٯتية اليت تقدـ يف ىذه ا١تؤسسة العلمية

يف سياؽ كتابو  ،خ  ا١تتمرس يف جامعة ا١توصلكما يؤرخ ا١تؤرخ االكادٯتي  الدكتور  ابراىيم  خليل العالؼ  استاذ التاري 
(كالذم صدر عن دار قناديل،  ابف ٣تلة اٞتامعة  َُِٕ-ُٕٔٗا١تعنوف  )ٜتسوف عاما  من اتريخ جامعة ا١توصل 

 ،اىتمت  ابلرايضة  كالنشاطات الرايضية ُِٖٗكلغاية  ُُٕٗاليت صدرت  عن جامعة ا١توصل للفًتة  من عاـ 
كاجرت ،سرح كالفعاليات  ا١تسرحية كاتبعت  مهرجاانت  الربيع يف ا١توصل على مدل صدكرىا اضافة الىتمامها  اب١ت

حوارات  مع عدد كبَت  من رجاؿ  الفكر  كالسياسة  كالقانوف  كالتشكيل كاالقتصاد، كاىتمت  ابلقصة  كالقصة 
رت مقاالت  تبسط للدراسات  يف ىذا كنش،القصَتة  كالركاية كالشعر  كابلنقد كابلعلـو الصرؼ  كالعلـو  التطبيقية 

كاىتمت  اجمللة ابلصفحة  االخَتة  اليت كاف ٭تررىا  عدد من ،اجملاؿ  كتقرب مفاىيمها للناس ككانت يف اجمللة افتتاحية 
 .. االساتذة  اٞتامعيُت  اك االدابء  كا١تثقفُت

اشرافو   ،مربزا يف سياؽ ىذا االمر،امعة ا١توصلشارة  اذل الرايضة يف جاالما اتبع العالؼ يف سياؽ كتابو، ك         
 ََُِعلى اطركحة الدكتوراه  اليت قدمها  الدكتور رعد اٛتد امُت  اذل ٣تلس كلية  الًتبية للعلـو االنسانية  يف عاـ 

 مبحثا حوؿ  ،كاليت ذكر فيها  امُت َُٖٗ-ُٖٓٗكجاءت  بعنواف  اتريخ اٟتركة  الرايضية  كالكشفية  يف ا١توصل 
ات  من القرف يستيناف اٟتركة الرايضية بدات يف ال  ذكر من خاللو َُٖٗ،-ُْٔٗالرايضة يف جامعة ا١توصل 

ا١تاضي  ككانت البداايت  مع تعاقد الكليات الثالث االكائل  الطب كا٢تندسة كالعلـو  مع االساتذة  ٤تمود داؤد كلية 
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حسوف كلية العلـو  حيث كاف التعاقد معهم  على اساس القاء  الطب كىاشم السيد ٭تِت  كلية ا٢تندسة كعبد الغٍت 
  . ااضرات يف ٗتصصاهتم الرايضية

عمل العديد من الصحفيُت  ََِّكما يربز يف ا١تشهد االعالمي الرايضي ا١توصلي يف اٟتقبة اليت سبقت عاـ       
اٟتدابء كنينول عددا من  االٝتاء  كمنهم   حيث برزت للعلن من خالؿ  صفحيت الرايضة يف كال من جريديت،الرايضيُت

الدكتور سلطاف جرجيس كالصحفي الرايضي ا١تعركؼ طالؿ العامرم  كالصحفي الرايضي الشهيد عالء عبد الوىاب  
كٚتاؿ الدين عبد الرزاؽ كعلي ٤تمود حسن ك الـز عزيز اٟتيارل كسفياف ا١تشهداشل كاٛتد دمحم غصوب ك٤تمود 

عبد اٟتكيم مصطفى رسوؿ الذم اسهم ابلكثَت من االخبار كالتقارير كا١تقابالت اليت رفد هبا السليفاشل ك الصحفي 
جريدة البعث الرايضي،  ابالضافة السهامو يف الصحف الية اليت كانت تصدر يف مدينة ا١توصل كمنها جريدة اٟتدابء  

تسمت ابلعلمية االكادٯتية  دكهنا  الدكتور  اك جريدة نينول من خالؿ الصفحة الرايضية، كاليت شهدت ايضا  مواد ا
 . عكلة سليماف اٟتورم خصوصا يف ىذه اٞتريدة

كالذم  اصدره مركز دراسات  ََِّكقد اعتٌت  كتاب  ببلوغرافيا  ا١توصل  يف الدكرايت  العراقية  حىت سنة       
طائي ك الدكتورة ازىار  ىاشم شيت ككاف الكتاب من اعداد كال من الدكتور  ذنوف يونس ال ََِٔيف عاـ ،ا١توصل

حيث  ،كصباح حسُت اعقاب،  ٔتتابعة ما كتب عن مدينة ا١توصل  من مقاالت كدراسات كْتوث يف الدكرايت العراقية
ابلنظر لعمقها التارٮتي  كا٫تيتها اٟتضارية  يف  ،عد معدك الكتاب اف مدينة ا١توصل تعد ميداان خصبا  للبحث العلمي

 . كيف ٚتيع  العلـو كا١تيادين  ا١تعرفية كالعلمية ،منية٥تتلف اٟتقب الز 
مصدرا  من مصادر  َٔكذلك يف ٨تو ،الكتاب ا١تذكور للمصادر العلمية اليت تناكلت مدينة ا١توصل حصىكقد ا      

كانت تصدر عن ا١تؤسسات االكادٯتية  كقد ْتثنا عن عناكين البحوث كالدراسات   اليت،اجملالت  ا١تعتمدة  كالدكرايت
 : ا١تتعلقة ابلشاف الرايضي ا١توصلي  من خالؿ ما احتواه الكتاب ا١تذكور ككانت حصيلة ْتثنا كااليت

االشوريُت   يف ٣تلة افاؽ عربية  بعددىا السادس، كتب  الباحث االاثرم حكمت بشَت االسود عن رايضة االسود عند
، كما لفت الكتاب اذل مصادر اعتنت ابلشاف الرايضي يف سياؽ الدكرايت ُٖٖٗكذلك يف العدد الصادر  عاـ 

الصادرة، كمنها دراسة اضاءت ٢تا ٣تلة  الًتبية كالعلم اليت كانت ٣تلة علمية ٤تكمة  تصدرىا كلية  الًتبية ّتامعة 
دراسة اعدىا  حسن دمحم العبيدم كاخركف  ُٖٗٗكالصادر عاـ  ٖرقم ا١توصل، اذ احتول عدد اجمللة ا١تذكورة  ا١ت

اضافة لدراسة اخرل   ،تناكلت دكافع  ٦تارسة النشاط  الرايضي  لدل طلبة دارم ا١تعلمُت  كا١تعلمات يف ٤تافظة نينول
جامعة ا١توصل  حيث نشرت ٖتت عنواف  إتاىات طلبة  ،نشرت ابلعدد التارل من اجمللة دكف نشر اسم  معد الدراسة

 .٨تو درس الًتبية الرايضية
ككانت ٣تلة  موصليات اليت تتبع  مركز دراسات ا١توصل، كجاء بًتكيستها  اهنا ٣تلة دكرية  ثقافية عامة قد نشرت      

دكف اف  ََِٓالذم صدر عاـ   َُموضوعا   ابرزت فيو رايضة  الصيد ا١تلكية  عند االشوريُت  كقد نشرت ابلعدد
)ا١توصل تبتدع مفهـو   بعنواف ََِِم كاتبو، كما نشرت اجمللة مقاال اخر يف العدد الثاشل الذم صدر سنة ٭تمل اس

 . ٖتطيم  الرقم القياسي الرايضي (،دكاف ايراد اسم كاتب ا١تقاؿ
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تعد مكتبة مركز دراسات ا١توصل احدل مكتبات جامعة ا١توصل التابعة ١تركز دراسات ا١توصل كىي من ا١تكتبات      

ا١تتخصصة ابلشاف ا١توصلي ٔتا لو صلة بعمل ا١تركز كونو يعٍت بكل ما ٮتتص ٔتدينة ا١توصل من الناحية التارٮتية 
فتحت ٚتيع ىذه االىتمامات  ،ية كاالجتماعية كاالدبية كالدينية كاللغويةكاٞتغرافية كالثقافية كالًتاثية كالعمران

يف ٚتيع التخصصات  -غَت ا١توصلية-كالتخصصات تنصب اىتمامات ا١تكتبة ؛ مع كجود ا١تئات من الكتب االخرل 
 ل .٦تا يتمم الكتب ا١توصلية فيها ك٬تعلها متنوعة االغراض رغم ٘تيزىا ابلكتب ا١تتعلقة ٔتدينة ا١توص

 
كيهدؼ ىذا ا١تقاؿ طرح بعض ا١تسائل اليت ٕتسد كاقع ا١تكتبة اٟتارل السيما بعد تسنم أ.د.ميسوف ذنوف العبا٬تي      

ها ابٞتوانب العلمية كاالدارية فيو نظرا ٠تربهتا مفضال عن كوهنا تشكل جزءا من كادره الوظيفي ا١تتميز كإ١تا ،إلدارة ا١تركز
الطويلة يف التعامل مع كل مفاصل ا١تركز كشعبو ا١تتنوعة ؛ اذ اهنا كجهت نظرىا اذل تطوير ا١تركز كاالنفتاح على اجملتمع 
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ت اليت كاجهت ك٦تا عنت بو ىو مكتبة ا١تركز رغم الصعواب ،ا١توصلي كتبادؿ ا٠تربات العلمية كإقامة النشاطات الثقافية
 ا١تكتبة بسبب ضيق ا١تكاف السيما بعد االنتقاؿ اذل البناية اٞتديدة للمركز ا١تقابلة ١تسبح اٞتامعة.

كمن ىذا ا١تنطلق تربز ا٫تية طرح بعض اٟتلوؿ ك٤تاكلة ا٬تاد سبل لتطويرىا فعملت ادارة ا١تركز على استغالؿ اكرب       
مكتبة للمركز كعملت االدارة ايضا على استغالؿ كل ا١تساحات ا٠تاصة ابلغرفة غرفة يف ا١تكاف اٞتديد لتنظيمها لتكوف 

من اجل تنظيم رفوؼ الكتب ٔتا يتناسب مع كضع الغرفة مع مراعاة كجود االضاءة كالفسح بُت الرفوؼ كاستغالؿ  
 كامل ا١تساحة داخل الرؼ الواحد لوضع الكتب فيها .

كمن اجل االرتقاء بعمل       
فق مقاييس ا١تكتبات ا١تكتبة ك 

اٞتامعية ا٠تاصة ابعارة الكتب  
كاف لزاما على ادارة ا١تركز اف 
تعمل على اقامة جرد لكامل 
الكتب كمن مث كضع قيود 
جديدة ٢تا كمن مث القياـ 
بتصنيفها ؛ فعملت ادارة ا١تركز 
على االستعانة ٔتوظفُت من 
ا١تكتبة ا١تركزية يف جامعة ا١توصل 

كف بُت بعد عمل اتفاقية تعا
ا١تركز كا١تكتبة اخذكا على 
عاتقهم كضع قيود للكتب كمن 
مث تصانيف ٢تا كفق نظاـ ديوم 

لتصنيف  -العا١تي-العشرم
ا١تركز بكادره  ٘تكنك  ،الكتب

الوظيفي من عمل بطاقات 
-Eتصنيف كتب الكًتكنية 

books classification 
card  كا٧تز ا١تركز عددا ال

أبس بو من التصانيف الورقية 
كما انشأ سجل متابعة يسجل فيو بشكل يومي كل ما مت االنتهاء منو   ،لتعاكف مع مسؤكؿ مكتبة مركز دراسات ا١توصلاب

من تسجيل كتقييد كتصنيف ككضع ستيكرات ٖتمل ارقاـ تصنيف الكتب كل كتاب حسب العلم الذم ينتمي اليو 
 كختمها ٓتتم ا١تركز .
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كما اكذل ا١تركز اىتماما ابلكتب ا١توصلية عن طريق فتح ابب االىداء من قبل الباحثُت كا١تهتمُت كالكتاب      
ا١توصليُت كمثقفي ا١تدينة عن طريق اىداء مؤلفاهتم اٞتديدة كرفد ا١تكتبة هبا كيدعوان كاجب الوفاء لذكرىم كىم 

عربية /كلية الًتبية االساسية عن طريق اىدائو عشرة مؤلفات أ.ـ.د.نبهاف السعدكف استاذ االدب العريب يف قسم اللغة ال
الستاذ بالكم اٟتمدكشل الذم قاـ ابىداء مؤلفو القيم افضال عن الباحث  ،لو يف الركاية كالنقد تتسم بسمات موصلية

يم العالؼ كىي  فضال عن االىداءات ا١تتوالية لالستاذ الدكتور ا١تتمرس ابراى ،مباحث من اتريخ ا١توصل ١تكتبة ا١تركز
زايدة على مؤلفات الباحث االستاذ عمر  ،كثَتة فيما ٮتص مدينة ا١توصل ننتخب منها كتابو اتريخ جامعة ا١توصل

القطاف كمنها كتابو شعر ا١تديح يف ا١توصل فضال عن ٜتسُت عددا من بعض الصحف ا١توصلية كالعراقية اليت يعود 
ككذلك الباحث ا١تهندس علي االغا النجماكم الذم قاـ ابىداء كل مؤلفاتو للمركز  َُِّاتريخ صدكرىا اذل سنة 

فضال عن الباحث يف ٣تاؿ الًتاث ا١توصلي االستاذ عماد غازل الربيعي الذم زكد  ،كلعل من ا٫تها كتابو خرائط ا١توصل
يد من مصنفات االستاذ ا١تساعد الدكتور كعد ،ا١تركز ابعداد من ٣تلتو اليت يصدرىا كا١تعنونة االنساب كالًتاث ا١توصلية

عبد الوىاب خليل الدابغ الذم ما فتأ اف اىدل ا١تركز ٔتجاميعو القصصية فضال عن كتابو االخَت عن الًتبوم الراحل 
كمؤلفات الشيخ اٞتليل إبراىيم النعمة اليت انىزت الثالثُت مؤلفا كاليت جلبها بنفسو اذل مكتبة ا١تركز  ،طالؿ كداكم

كالذم زكد ا١تكتبة بكل مصنفاتو ا١توصلية ككاف اخرىا كتابو -ا١تدير السابق للمركز-ستاذ الدكتور ذنوف الطائيكاال
النخبة النسوية يف الكتابة التارٮتية فضال عن ا.ـ.د.دمحم نزار الدابغ الذم كاف يهدم ا١تكتبة احدث الكتب اليت تصدر 

 ل مصنفاتو كلكن ما ذكرانه يعد أ٫تها . عن ا١توصل كالقائمة تطوؿ لو ذكران ٚتيع من اىد
كألجل تطوير عمل ا١تكتبة عقد ا١تركز ندكتو العلمية عن الرقمنة كدكرىا يف اٟتفاظ على تراث مدينة ا١توصل كمن      

وصلية بُت البحوث ا١تقدمة يف الندكة ٧تد ْتثا ١تدير ا١تركز أ.د.ميسوف ذنوف العبا٬تي كاليت كانت ٥تتصة برقمنة الواثئق ا١ت
فهي خطوة جديدة على الطريق الصحيح بعمل ارشفة الكًتكنية طاؿ انتظارىا ٢تذه الواثئق ا١تهمة من  ،التابعة للمركز

اجل اافظة عليها من التلف كالضياع كالتقادـ كاالرضة كالرطوبة ككل االسباب اليت تؤثر على ىذه الواثئق ا١توصلية مع 
ْتجميو الكبَت كالصغَت ككسائل حفظها -السكانر-ا١تشركع كاجهزة ا١تسح الضوئي  ضركرة توفر االجهزة الضركرية ٢تذا

 . Hard Diskالكًتكنيا عن طريق اؿ  
كمن اجل  االرتقاء ابالطاريح كالرسائل اٞتامعية ا١تتعلقة ٔتدينة ا١توصل ظهر توجو جديد يف الدراسات العليا بطرح       

االشراؼ عليها من قبل اساتذة االختصاص ابلتاريخ الي للمدينة فكاف  مواضيع ٢تا صلة ٔتدينة ا١توصل  من حيث
مها سعيد ٛتيد . فسجلت مواضيع لرسائل ماجستَت كدكتوراه ابشراؼ مدير ا١تركز ا.د.ميسوف ذنوف العبا٬تي كأ.ـ.د

ديثي ا١تناقشة كمنها قياـ التدريسية يف ا١تركز، فضال عن اىداء االطاريح ا١توصلية بتشجيع من اساتذة ا١تركز لالساتذة ح
االستاذ حسن فرحاف ابىداء رسالتو عن سياسة ا٠تالفة العباسية ٕتاه ا١توصل حىت هناية العصر العباسي الثاشل بتوجيو من 

ككاف ١تركز دراسات ا١توصل حصة من الكتابة عنو كاليت ستنجز قريبا يف رسالة ماجستَت بقلم  ،أ.ـ.د.دمحم نزار الدابغ
اذا  ،د االستاذ يف تربية نينول كاجملاز دراسيا الكماؿ مشركعو البحثي يف كلية االداب / قسم التاريخالسيد خضر اٛت

قدـ أ.د.ذنوف الطائي كأ.د.ميسوف ذنوف العبا٬تي كافة التسهيالت العلمية من كتب كرسائل كدكرايت ك٣تالت كصحف 
 كاقراص ليزرية للباحث من اجل ا٧تاز عملو .
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رتقاء بعمل ا١تركز اخذت ادارة ا١تركز على عاتقها عمل قسم انكليزم للمقاالت يف ٣تلة موصليات كمن اجل اال      
الصادرة عن ا١تركز كقد تلقى ا١تركز مقاالت اترٮتية مهمة من اساتذة كابحثُت من ا١توصل كدكلة االمارات كمن بعض 

ُت ا١توصل كا١تهتمة ابلشاف ا١توصلي دكؿ اكركاب فضال عن مقاؿ لالستاذ عمر دمحم جاسم ا١تشرؼ على صفحة ع
 الساعي اذل تقدصل مقًتحات كمشاريع كافكار ٠تدمة مدينة ا١توصل ستصدر يف القريب العاجل .

كلقي ا١تركز اىتماما من قبل اساتذة اجالء اكلوه االىتماـ دكما بتسليط الضوء على طبيعة عملو كدكر الباحثُت        
١تهمة كاقامة الندكات كالدكرات كالورش العلمية كا١تواسم الثقافية كمنهم االستاذ الدكتور فيو اب٧تاز ا١تشاريع البحثية ا

ا١تتمرس ابراىيم العالؼ الذم خصص حلقة كاملة من بران٣تو موصليات الذم يقدـ على قناة ا١توصلية الفضائية 
 .للحديث عن ا١تركز كاليت مت رفعها على منصة اليوتيوب العا١تية بصيغة فيديوية

كشرع ا١تركز بتنظيم كهتيئة مشركع ا١تكتبة الرقمية ا١توصلية كالقائمة على استقباؿ ام كتاب عن ا١توصل بصيغة        
PDF  كالباحثُت كطلبة الدراسات العليا كالدراسات االكلية من خالؿ خزنو يف حاسبة  لألساتذة كجعلو متاح رقميان

الباحثُت كاالساتذة كتقدصل ما ٕتود بو ايديهم من مصنفات موصلية  ٥تصصة ٢تذا الغرض كىذا ا١تشركع يرتبط بتعاكف
سواء من أتليفهم اك ٦تا ٯتتلكونو سواء من كتب اك رسائل جامعية اك ٥تطوطات اك كاثئق مع مراعاة  اٟتقوؽ ا١تًتتبة 

بادرات يف اجملاؿ عليها السيما اٞتديدة منها ٔتا ال يتعارض مع حقوؽ ا١تؤلف كدار النشر كلعل جديد ما كصل من م
ا١توصل ا٠تمسة كأكؿ ابدرة يف ىذا  لسالناماتالرقمي ىو اىداء االستاذ عمر دمحم جاسم صاحب صفحة عُت ا١توصل 

 الباب.
كمن اٟتقائق الثابتة ىو تقدصل االستشارات العلمية ا١تكتبية من قبل الكادر االكادٯتي يف ا١تركز لطلبة الدراسات       

كاالستفسار عن كتاب معُت من حيث فائدتو البحثية   ،اقساـ التاريخ بفرعيو االسالمي كاٟتديثالعليا كاالكلية يف 
لطالب العلم كمكاف كجوده يف ا١تكتبة كتلخيص ا١تهم من فقراتو كصفحاتو للباحثُت بكل اخالص كتفاشل من قبل اساتذة 

ل بكل ما فيها مرتكزا ١تادهتم البحثية ضمن كتوجيو طلبة الدراسات االكلية اذل جعل ا١توص ،ا١تركز كموظفي ا١تكتبة
 مشاريع ٗترجهم كاليت يشرؼ عليها بعض اساتذة ا١تركز.

كىناؾ مسالة مهمة ترتبط ابلرقي الثقايف للقارئ كا١تراجع كىي ضركرة التعامل مع الكتاب ا١تعار داخليا بتأشل كركية       
التمزؽ اك تكسر صفحاتو السيما كاف الكتب ا١توصلية  كتقليب صفحاتو بصورة ال ٕتعل من الكتاب عرضو للتلف اك

يف مكتبة ا١تركز ٯتتاز بعضها ابلندرة كالقدـ كعدـ توفره يف مكاف آخر كىذا االمر يرتبط بوعي الطالب كالباحث فضال 
 عن عدـ التأشَت عليو اك كتابة التعليقات كالتلخصيات  النو يشوه منظر الكتاب.

و االىتماـ ابلنشر االلكًتكشل على صفحتو الرٝتية يف الفيس بوؾ بوصفو اسرع كاكثر كاسهل كاخذ ا١تركز على عاتق     
منصة للتواصل االلكًتكشل إنتشارا حوؿ العادل بتوجيو كإشراؼ مباشر من مدير ا١تركز ا.د.ميسوف ذنوف العبا٬تي السيما 

ا ىو جديد كمن ذلك التعريف اب١تصنفات ما يتعلق ٔتدينة ا١توصل من قبل ابحثي ا١تركز كالًتكيز على عرض كل م
عن ابراز كجو  الساتذتو فضالن  علميان  ا١توصلية اٟتديثة الطبع كاليت البد من كجودىا يف مكتبة ا١تركز كىذا يعد نشاطان 

 ا١توصل ا١تشرؽ .
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استطاع االسالـ اف يضم اذل بودقتو االمم كاٞتماعات االخرل اليت اصبحت ٖتت سلطتو، ككل ذلك يف االطار      
يف الوقت   مع االخر، كقد نتج عن ذلك التعايش ا١تتبادؿ ضمن معطيات التسامح الديٍت،السياسي كالتعامل اال٬تايب

اٟتواضر اليت اتسمت ابلتعايش السلمي كالتسامح الديٍت ، كلعل ىناؾ اسس عدة اعتمد عليها من الذم كانت ا١توصل 
 اصحاب السلطاف يف ا١توصل كىي:

يف كتابو العزيز يف سورة  تعاذلبدليل قولو   ،كاالختالؼ سنة من سنن هللافالتنوع كالتعدد  سنة االختالؼ: اكالن:      
ٍتىًلًفُتى )ىود ( ًإالا مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم كى٘تىاٍت كىًلمىةي ُُٖ:﴿كىلىٍو شىاءى رىبُّكى ٞتىىعىلى النااسى أيماةن كىاًحدىةن كىالى يػىزىاليوفى ٥تي

ىفا  ىٍمألى   .(﴾ُُٗجىهىنامى ًمنى اٍٞتًناًة كىالنااًس أىٍٚتىًعُتى ) رىبًٌكى ألى
يف  ماداـ االختالؼ سنة من سنن ىذا الكوف، فمن ا١تستحيل أف يتفق البشر ٚتيعان  إقرار االختالؼ يف الدين: اثنيان:

ابآلخر، كإقراره على األفكار كالتصورات، فضالن عن الدين، كمن ا١تعلـو أٌف اإلسالـ يقـو على االعًتاؼ اإل٬تايب 
كىذا دل  فالتسامح ٙترة للتعايش كنتيجة عنو،،  ًدينً  كىرلى  ًدينيكيمٍ  لىكيمٍ  يف سورة الكافركف: معتقده كدينو، قاؿ تعاذل

ا١تعركؼ اف ك  إال بعد عيش مشًتؾ ٞتماعة من الناس، ٖتمل أفكاران كتصورات متباينة، ك٘تارس عادات متنوعة،٭تصل 
لذا كاف من الطبيعي اف تتميز اٟتياة فيها  ،رٮتية عريقة ٯتتد اترٮتها اذل حقبة ما قبل االسالـ بقركف عدةا١توصل مدينة ات

الذم كاف من حيث الوقائع فتحان سلميان دل يتسم  ابلتنوع من الناحية السكانية كالثقافية كالسيما بعد الفتح االسالمي
ٛتل العرب الفاٖتوف معهم يف حُت ، االماكن من قبل ا١تسلمُت بطابع ا١تواجهات العنيفة مثل ما حصل عند فتح بعض

مبادئ الدين االسالمي ، ىذا الدين الذل سرعاف ما تغلغل يف مفردات اٟتياة السياسية كاٟتضارية ، كيظهر اف ارض 
يثة ا١توصل كانت موطن عطاء حضارم متقدـ ْتكم خصوبة ارضها كجودة مناخها كموقعها اٞتغرايف ا١تالئم كىي كر 

بُت القول السياسية يف عصر ما قبل االسالـ كاف نزاع الركماف كالفرس  نينول عاصمة االشوريُت، لذا كانت ٤تل نزاع ما
لكن سرعاف ما ظهر دكر القبائل العربية عندما تراجع دكر ىاتُت القوتُت كظهر  ،فيها بسبب غياب العنصر القبلي العريب

ا١توصل ))احدل قواعد بالد االسالـ قليلة النظَت كربا كعظما ككثرة خلق االسالـ على ا١تسرح السياسي كاصبحت 
كسعة رقعة ((، كىنا ظهرت ا٫تية ا١توصل بكوهنا مركز استقطاب كٕتمع القبائل العربية فيها قبل الفتح االسالمي كبعده، 

لمُت قد توجهوا لفتح ـ ( اذل اف ا١تس ِِٗىػ / َُّالطربم )ت اشار اما فيما ٮتص فتح ا١توصل ك٘تصَتىا فقد 
كانت ا١توصل قبل الفتح ٖتت السيطرة الركمانية  ، فلما شعر القائد الركماشل   اذـ ( ، ّٕٔىػ / ُٔا١توصل يف سنة )

)االنطاؽ ( ٓتطر ا١تسلمُت كانتصاراهتم على الساسانيُت يف العراؽ، توجو اذل تكريت كمعو بعض القبائل العربية مثل اايد 
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ـ( قائد اٞتيوش يف العراؽ اذل ا٠تليفة  ْٕٔىػ/ٓٓوا يف تكريت، فكتب سعد بن ايب كقاص )ت كتغلب كالنمر كخندق
ا٠تليفة قائال : ))اف سرح اذل االنطاؽ عبد هللا بن  فأجابوبذلك ،  ـ(ْْٔ-ّْٔىػ/ِّ-ُّ)(عمر بن ا٠تطاب )

الذىلي كعلى ميسرتو فرات بن  ا١تعتم كاستعمل على مقدمتو ربعي بن االفكل العنزم كعلى ميمنتو اٟتارث بن حساف
حياف العجلي كعلى ساقتو ىانئ بن قيس كعلى ا٠تيل عرفجة بن ىرٙتة ، ففصل عبد هللا بن ا١تعتم يف ٜتسة االؼ من 

 ا١تدائن فسار اذل تكريت اربعا ، حىت نزؿ على االنطاؽ ، كمعو الرـك كاايد كتغلب كالنمر ....كقد خندقوا هبا((. 
كاليت كانت مقدمات لفتح كيقدـ لنا الطربم كصفا مفصال عن حصار قوات ا١تسلمُت لقوات الرـك يف تكريت     

١تدة اربعُت يوما دارت خال٢تا اربعة كعشركف مواجهة دل تنتو ابنتصار احد الطرفُت، كيظهر اف ا١تواجهة االكذل ك ، ا١توصل
بل يف تكريت اليت كانت السيطرة عليها تعٍت السيطرة على  ،١توصلبُت ا١تسلمُت ك الرـك البيزنطيُت دل تكن يف ا ما

ا١توصل ، كقد ٘تكن ا١تسلموف من دخوؿ تكريت بعد اف غَتت القبائل العربية كالءىا من الرـك البيزنطيُت اذل العرب 
ش اذل ا١توصل كمعو ا١تسلمُت ، كبذلك اصبح الطريق مفتوحا اماـ القائد ربعي بن االفكل العنزم الذم توذل قيادة اٞتي

اذ تظاىرت  ،بعض افراد قبائل اايد كتغلب كالنمر كقد كاف لتعاكف ىذه القبائل اثر ابلغ يف عنصر ا١تباغتة كدخوؿ ا١تدينة
القبائل هبزٯتة ا١تسلمُت اماـ الرـك البيزنطيُت كبدأت تدخل ا١تدينة على شكل ٣تاميع صغَتة ليأمن اىل ا١توصل كيفتحوا 

 ،اذل الصلح لإلجابةذلك اقبلت مسرعة خيل ربعي بن االفكل العنزم كاقتحمت اٟتصنُت ))فنادكا  االبواب  ، كبعد
فلما نزؿ عليهم عبدهللا دعا من جل كذىب  ،فأقاـ من استجاب كىرب من دل يستجب اذل اف ااتىم عبدهللا بن ا١تعتم

ك ا١تنعة((، كيشَت بعض الباحثُت اذل اف ىذا ىو كاغتبط ا١تقيم ك صارت ٢تم ٚتيعا الذمة  ،ككّف ١تن اقاـ فًتاجع ا٢تراب
ـ( على يد اٞتيوش االسالمية اليت كانت مهمتها ٖترير العراؽ ، ّٕٔىػ/ُٔالفتح االكؿ للمدينة ك قد مت خالؿ سنة )

 ـ(على يد اٞتيوش العربية االسالمية اليت كانت مهمتها ٖترير بالد ّٗٔىػ/ُٖاما الفتح الثاشل للموصل فقد مت سنة )
ـ( يف اترٮتو ))اف عمر بن ا٠تطاب  كجو عياضان ففتح ا١توصل  ْٖٓىػ/َِْيف حُت ذكر خليفة بن خياط )ت ،الشاـ 

ٟتو اىلها ك ذلك سنة ٙتاف كخلف عتبة بن فرقد على احد اٟتصنُت ، كافتح االرض كلها  عنوة غَت اٟتصن، فصا
ـ( ذلك عندما ))  َْٔىػ /  َِصل فتحت سنة ) ـ( فقد اشار اذل اف ا١تو  ِٖٗىػ / ِٕٗاما البالذرم )ت،((عشر

كذل عمر بن ا٠تطاب عتبة بن فرقد السلمي ا١توصل سنة عشرين فقاتلو اىل نينول فاخذ حصنها كىو الشرقي عنوة 
د يف ا١توصل دايرات فصاٟتو كعرب دجلة فصاٟتو اىل اٟتصن االخر على اٞتزية ك االذف ١تن اراد اٞتالء يف اٞتالء ككج

 .((اىلها
يتضح من النصوص السابقة اف عملية فتح ا١توصل قد مرت عرب ثالث عمليات عسكرية ، جرت االكذل سنة        

ـ( من اجل استكماؿ العملية االكذل ، اما  ّٗٔىػ/ُٖكجاءت الثانية سنة ) ،ـ( كما اكرد ذلك الطربمّٕٔىػ/ُٔ)
وصل كخركج اىل ا١تدينة عن طاعة الدكلة االسالمية الثالثة فيبدك اهنا جاءت بعد انسحاب القوات االسالمية من ا١ت

ككاف غرضها اعادة السلطة االسالمية كالنظاـ اليها ))كرٔتا كاف ذلك امران طبيعيا يف تلك ا١ترحلة بسبب حداثة اٟتكم 
ا١توصل العريب االسالمي كعدـ استيعاب بعض الناس للقيم الركحية كاٟتضارية اليت جاء هبا االسالـ(( كىكذا فقد غدت 

بعد الفتح العريب االسالمي احد ثغور الكوفة االربعة  ، كمن مث فقد غدت قاعدة عسكرية لتحرير ا١تناطق اجملاكرة ٢تا ك 
كذلك يتضح ٦تا سبق اف سكاف ا١توصل بطابعهم العريب القبلي كانوا ٯتيلوف للفاتح اٞتديد ٦تا نتج عنو   ،إلدارهتامركزا 
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احداث فيها العامل العسكرم رغم اف نصوص ا١تؤرخُت تؤكد على حسم ا١تواجهة يف اجراءات سلمية اكثر من كوهنا 
 . تكريت قبل الوصوؿ اذل ا١توصل 

اما ٘تصَت مدينة ا١توصل فقد ذكر البالذرم ))اف اكؿ من اختط ا١توصل كاسكنها العرب كمصرىا ىرٙتة بن عرفجة 
فانزؿ العرب  ،يلة عند تلك البيع ، ك٤تلة اليهود فمصرىا ىرٙتةالبارقي... ك كاف هبا اٟتصن كبيع النصارل كمنازؿ ٢تم قل

كيبدك من النص اف نواة مدينة ا١توصل كانت موجودة كقائمة قبل اف يقـو  ،مناز٢تم كاختط ٢تم مث بٌت ا١تسجد اٞتامع((
دكا يف ىذا ا١توضع كاف االشوريوف قد  شياذ  كىي ترجع يف جذكرىا اذل العصر االشورم ،  ،ىرٙتة بعملية ٘تصَت ا١توصل

كقد اطلق الكتاب االراميوف على ىذا اٟتصن  ،قلعة اك حصنا العتبارات حربية تتصل ابلدفاع عن عاصمتهم نينول
ٗتطيط ا١تدينة ىو بناء ا١تسجد اٞتامع كاشار عند حصن عربااي اك اٟتصن العبورم، ككاف اكؿ عمل قاـ بو ا١تسلموف 

))بُت اٞتامع كالشط رمية سهم على نشزة يصعد إليو بدرج من ٨تو الشط ،  ـ( اذل انو :َٗٗىػ / َّٖا١تقدسي )ت 
 ٕٓٗىػ/ّٓٔحوؿ من شيد ا١تسجد اٞتامع فقد ذكر ابن الفقيو )ت اآلراءكدرج من قبل االسواؽ (( ، كقد اختلفت 

 ـ( اف ىرٙتة بن عرفجة البارقي ىو الذم بٌت ا١تسجد اٞتامع.  ُْْٗىػ /  ََٗكاٟتمَتم )ت ،ـ(
اما ٤تالت كدكر ا١توصل ، فيظهر من النص الذم اكرده البالذرم اف ا١توصل كانت عند فتحها مكونة من        

٣تموعة من االت يسكنها النصارل كاليهود كالفرس، ك انو كاف )) هبا اٟتصن ك بيع للنصارل كمنازؿ ٢تم قليلة عند 
ار شانسن اف بالد اشور كانت كاحدة من كالايت الساسانيُت ، ك تلك البيع ك٤تلة اليهود(( ، اما الفرس فقد ذكر كريست

احد الباحثُت نقالن عن مصادر كلدانية اذل اف كسرل ابركيز بن ىرمز بٌت حوؿ ا١توصل دكران كثَتة كاتى ّتماعات من 
ليهود كن ابٟتجم الذم يقارف مع ٤تلة اتكيظهر اف دكر الفرس تلك دل  ،بالده كاعطاىم تلك الدكر بدكف مقابل

 سراينية مصادر على اعتمادىم خالؿ من الباحثُت بعض كيشَت ،كالنصارل السيما يف عصر الفتح العريب االسالمي
 عليو هللا صلى دمحم النيب عهد اذل تعود ا١توصل يف كالنصارل الفاٖتُت ا١تسلمُت بُت الطيبة العالقة ىذه جذكر ابف،  قدٯتة
 مع فضية ستارة الف ٚتلتها يف ىدااي( ) الرسوؿ اذل  اٞتدارل  الثاشل ايشوعياب البطريرؾ ارسل قد كاف كانو،  كسلم

 عدنية، كثياب االبل من بعدة( ) الرسوؿ كبره النصارل اذل االحساف كراسلو كاتبو كانو ميشاف اسقف جربائيل
 العربية ا١تصادر من مصدر أم ذكرىا على أيت كدل  سراينية مصادر على اعتمدت قد اهنا الركاية ىذه من كيالحظ

 كىذا( ) دمحم هللا رسوؿ بُت ما ا٢تدااي يف التبادؿ ىذا مثل حدكث عدـ على دليال يعطي ىذا كلعل،  االسالمية
 اخذت اليت( ) الرسوؿ سَتة اف حُت يف ،اٟتادثة ىذه نفت السراينية ا١تصادر بعض كاف السيما، ا١توصل يف البطريرؾ

 ىذه قبوؿ فاف كهبذا.  ذلك اذل يشَت دل النبوم الشريف كاٟتديث االسالمي التاريخ كتب من كمفصالن  كبَتان  حيزان 
 فقد،  الفراتية كاٞتزيرة ا١توصل يف كالنصارل ا١تسلمُت بُت طيبة عالقة كجود ينفي ال كىذا، ضعيفا احتماال يبقى الركاية
 ،غازين ال ٤تررين كاعتربكىم، هللا ارادة ظهورىم يف كرأكا كتفاؤؿ ْتماس الفاٖتُت ا١تسلمُت النهرين بُت ما نصارل استقبل

 جيدا يعاملوننا العادل على السيطرة من هللا مكنهم الذين العرب اف:))فيو جاء نص الثالث ايشوعياب رسائل يف ككرد
 اذل ا١تساعدة يد كٯتدكف ... قسسنا ك٭تًتموف ملتنا ٯتتدحوف بل ا١تسيحيُت يعادكف ال فقط ال فهم،  تعرفوف كما

 (( . اديرتنا ك كنائسنا
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 اجملاؿ اكجد قد العرب كالفاٖتُت ا١توصل سكاف من النصارل بُت ما ا١تتبادلة كالعالقة االحًتاـ ىذا اف كيبدك      
 ا١تسلمُت بُت كالثقايف الديٍت االحتكاؾ اف عن فضال،  التسامح ركح كاتساع ا١تدينة سكاف بُت كالثقايف الفكرم للحوار
 مبكرة ليست مرحلة يف ٙتارىا اتت اليت االسالمية العربية الثقافية اطار يف حضارية لنهضة السبيل مهد قد الكتاب كاىل

 العلم كطالب الدين رجاؿ من النصارل لدل فاعلة كانت النصارل لدل العلمية اٟتياة اف كذلك. االسالمي التاريخ من
 تشكل كدل،  فقط كالكنائس االديرة ٤تيط يف ا١تيالدم( كالثامن السابع/  ا٢تجرم كالثاشل االكؿ القرنُت) يف خاصة، 

 علـو من الشرعية العلـو على تركزت فقد العلمية اٟتياة اما،  ا١تسلمُت لدل ا١تدينة يف العامة العلمية للحياة اساس
 كالطب االخرل  العلـو اما ،ا١تيالدم( كالتاسع كالثامن السابع/ االكذل ا٢تجرية الثالثة القركف) خالؿ كاٟتديث القرآف

 دل لكن،  ا١تسلمُت بُت نشرىا يف أتثَت الكتاب ألىل كاف فقد العقلية العلـو من كغَتىا كالًتٚتة كالصناعة كالفلسفة
 .الزمن من قرنُت من اكثر بعد اال التأثَت ذلك ٙتار أتت

 التارٮتية كتبهم يف اليهم يشَتكف قلما عاـ بشكل ا١تؤرخُت فاف ا١توصل سكاف من جزءان  بوصفهم اليهود ٮتص فيما اما  
 سبق ٦تا الرغم كعلى  ا١تدينة يف أتثَتىم قلة اذل يشَت كىذا،  النصارل على الغالب يف كالمهم اقتصر كقد الفقهية ك

 ترجع جذكره اف كيبدك التواجد، ىذا اتريخ تذكر دل ك الفراتية اٞتزيرة يف اليهود تواجد اذل اشارت قد ا١تصادر بعض فاف
 يف كعاشوا ا١توصل يف استقركا قد ىؤالء بعض اف كيبدك ،اببل اذل اسرل أبجدادىم جاءكا عندما كاالشوريُت البابليُت اذل

 النص ىذا كيؤشر ،(( هبم خاصة ٤تلة لليهود)) ابف ا١توصل فتح عند اليهم ا١تؤرخُت بعض اشار كقد،  ا١تدينة من مكاف
 اذ،  االقتصادم النشاط من نوع ٢تم كاف انو ا١تتوقع كمن،  اقلية كانوا اهنم يبدك لكن ،ا١تدينة يف اليهود كجود على
 .….((   قصااب اك حجاما اك دابغا اك صباغا اال اليهودم ال ٕتد: ))ابنو(  ـ ٖٖٔ/  ىػ ِٓٓ ت) اٞتاحظ يذكر
 فرقد بن عتبة ا١تسلمُت جيش قائد فاف لذلك سلبيا، كليس ا٬تابيا كاف ا١توصل يف االسالمي الفتح من موقفهم كلعل    

 ،الدينية شعائرىم ٔتمارسة ٢تم ٝتح كما ،كاموا٢تم ألنفسهم كاالماف اٟتماية ا١تدينة يف اليهود منح قد الفتح عند السلمي
 بعض يف يشًتكاف ٝتاكيتُت داينتُت كال٫تا كاف،  عدة امور ا١تسلمُت مع ٕتمعهم كتاب اىل يعدىم االسالـ الف كذلك
 من ٭تكموهنم كانوا الذين البيزنطيُت الرـك على كتفضيلهم اب١تسلمُت اليهود ترحيب اذل اشارات كىناؾ ،كاالخالؽ القيم
 اف ذكر حيث الدينية الطوائف بُت كعد٢تم ا١تسلمُت حياد كىو ذلك سبب اترٮتو يف الكبَت ميخائيل مار ذكر فقد ،قبل

 اف الدينية، كيبدك شعائرىم ٦تارسة ْترية اليهود ٘تتع اذل يشَت ٦تا ،((الكنائس من ْتوزهتم ما طائفة لكل ابقوا)) ا١تسلمُت
ككل ما سبق يؤكد الفتح  ،كاحدة عليهم كانت اليت االحكاـ كاف، معهم بنفس ا١تستول التعامل مت قد كالنصارل اليهود

 السلمي للموصل كالذم تبعو احكاـ السيطرة على ا١تدينة. 
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يعػد التعلػيم اٟتجػر األسػاس يف بنػاء شخصػية الطفػل كونػو العنصػر ا١تهػم يف اكتسػاب الطفػل للخػربات ا١تعرفيػػة 
اليت تعد عنصرا أساسي يف سد متطلبات حياتو اليومية خصوصا إذا ما علمنا أف العديد من األطفاؿ يف ىػذه ا١تػدارس دل 

ذلػك أف خرباتػو األكذل بػدأت مػع دخولػو إذل ا١تدرسػة االبتدائيػة  يتلقى التعليم الكايف يف مرحلػة مػا قبػل ا١تدرسػة ٦تػا يعػٍت
كاىم ٤تطات ىذا التعليم ىو تعليم الطفل ا١تبادئ األساسية للغػة كبعػض ا٠تػربات اٟتياتيػة يف ا١تػواد الدراسػية كقػد كانػت 

العملية التعليمية تسػَت علػى كفػق التعلػيم ا١تباشػر كجهػان 
جػػود معلػػم لوجػػو حيػػث ٭تضػػر الطلبػػة إذل الصػػف يف ك 

ا١تػػػادة كعػػػدد مػػػن الوسػػػائل التعليميػػػة البسػػػيطة داخػػػل 
الصف كلكن كبعد مػركر نصػف العػاـ الدراسػي تفػاجئ 
الطلبػػة بتوقػػػف الدراسػػػة يف ا١تػػػدارس ٔتوجػػػب قػػػرار مػػػن 
خليػػة األزمػػػة ا٠تاصػػػة ّتائحػػػة كػػوركان كقػػػد اسػػػتمر ىػػػذا 
األمػػر لفػػًتة مػػن الػػزمن ٦تػػا اجػػرب ا١تسػػؤكلُت عػػن العمليػػة 

اعتبػػػار نتػػػائج نصػػػف السػػػنة الدراسػػػية   التعليميػػػة علػػػى
كعنصػػػػر أساسػػػػي يف التعلػػػػيم النهػػػػائي للطلبػػػػة مػػػػن ىنػػػػا 
جػػاءت مشػػكلة كرقتنػػا ٤تاكلػػة إلقػػاء الضػػوء علػػى كاقػػع 
التعليم يف ا١تدارس اٟتكومية كٖتديد ا١تدارس االبتدائية 
٘تهيدا للوصوؿ إذل أسباب ىذا الواقع مػن جهػة فضػال 

 عن إ٬تاد اٟتلوؿ من جهة أخرل. 
  -ٖتديد األ٫تية :

 ٖتاكؿ ىذه الورقة الوصوؿ إذل إضافة معرفية إذل حقل مهم من حقوؿ علم االجتماع الًتبوم كالتنمية االجتماعية. -ُ
ٖتاكؿ الوصوؿ إذل بعض التوصيات كا١تقًتحات اليت ٯتكن أف يستفاد منها ا١تسؤكلُت يف الدكائر كا١تؤسسات القائمة  -ِ

 كزارة الًتبية كا١تديرايت العامة التابعة ٢تا.  على العملية التعليمية يف
  -األىداؼ:

 ٖتاكؿ ىذه الورقة الوصوؿ إذل األىداؼ التالية. 
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 أ / الوقوؼ على ابرز ا١تعوقات اليت كاجهت التعليم االبتدائي يف ظل كوفيد ا١تستجد. 
ليػة التعليميػة يف ظػل ىػذه اٞتائحػة كعػدـ ب/ ٤تاكلة الوصوؿ إذل رؤية مستقبلية إل٬تػاد اٟتلػوؿ الالزمػة لغػرض تعزيػز العم

 ضياع العاـ الدراسي على الطلبة. 
  -إف من ابرز التحدايت التعليم يف ا١تدارس يف ظل اٞتائحة :

عػػدـ كجػػود بػػرامج مسػػبقة للتعلػػيم عػػن بعػػد كػػوف أف الػػوزارات التعليميػػة كنقصػػد كػػل مػػن كزارة الًتبيػػة ككزارة التعلػػيم  -ُ
كرة التعليم عن بعد يف سنوات اليت دل تكن فيها ىذه اٞتائحة كقد نقوؿ أف كزارة التعليم كاف ٢تا العارل كانتا معارضتاف لف

بعض الربامج التدريبية لبعض كوادرىا على التعليم االلكًتكشل إال أف عدد ا١تشمولُت كاف قلة كوف الوزارة كانت تفكر أف 
  .رين يف حُت أف مثل ىذا األمر دل يكن لدل كزارة الًتبيةىؤالء سيكونوف ىم أساس العملية التعليمية لزمالئهم اآلخ

كجػػود الػػنقص اٟتػػاد يف الكػػوادر ا١تدرسػػية للمػػدارس االبتدائيػػة كػػوف أف الػػبعض مػػنهم فضػػل البقػػاء يف أمػػاكن النػػزكح  -ِ
اٞتانػب كعدـ العودة ٦تا جعل بعض ا١تدارس مغلقة أك تزدكج مع غَتىا من ا١تدارس كىذا مػا ٯتكػن مالحظتػو يف مػدارس 

األٯتػػن بعػػد فػػًتة ٖتريػػر ا١تدينػػة ٦تػػا جعػػل االزدحػػاـ يف الصػػفوؼ الدراسػػية بشػػكل أدل إذل ضػػعف متابعػػة ا٢تيئػػة التدريسػػية 
تواصل الكًتكنيا مع ىذه األعداد خصوصا إذ ما اللطلبتها ىذا على صعيد الدراسة ا١تباشرة داخل ا١تدرسة فكيف سيتم 

فئات العمرية اليت قد تواجو صعوابت عديدة يف التقبل االلكًتكشل فضال عن عدـ ٖتدو أخر ٘تثل بصغر ال كجودأضفنا ٢تا 
 .إتقاف بعض اسر ىؤالء األطفاؿ لتقنيات التواصل االلكًتكشل مع ا٢تيئة التدريسية

عػػدـ كجػػود الدافعيػػة لػػدل ا٢تيئػػة التدريسػػية لعمػػل الصػػفوؼ االلكًتكنيػػة كدمػػج طلبػػتهم هبػػا كذلػػك الف العديػػد مػػن  -ّ
 ت التعليمية عانت يف ظل جائحة كوركان ٦تا أييت. ا٢تيئا

أ/ ا٠توؼ الذم دب يف نفوس الكثَت من أبناء اجملتمع كالتفكَت ا١تستمر يف كيفية ٕتنب اإلصابة هبذا الفايركس الذم قػد 
 تصل اإلصابة إذل حد فقداف اٟتياة. 

جد يف توقف الدكاـ سبيال يف االىتماـ أكثر ب/ الكثَت من الكادر التدريسي مرتبط إبعماؿ حرة إذل جانب عملو كقد ك 
بعملػػو ا٠تػػاص أك اٟتػػر خصوصػػا بعػػد فػػتح حظػػر التجػػواؿ جزئيػػا بشػػكل جعلػػو ال يعػػرؼ عػػن كضػػعو شػػيئا سػػول اسػػتالـ 

 الراتب. 
ج/ عدـ كجود برامج تعليم مدمج لدل ا١تديرايت العامة بشكل عاـ كمديريػة تربيػة نينػول بشػكل خػاص تسػبب ضػعفها 

لكًتكنية للعامُت هبا فضال عن بساطة التكنولوجيا ا١تستخدمة كقلة عدد الدكرات التأىيلية اليت دخل فيهػا يف ا١تسائل اال
الكادر التدريسي بشكل جعل صعوبة تنفيذ التعلم االلكًتكشل، إضافة إذل أف الربامج ا١ترئية اليت تقدـ الدركس التعليميػة 

تمرارية ا١تتابعة ٢تذه الربامج كيبقى متواصال مع ا١تادة فضال أف الكثَت ال يوجد فيها عنصر الالـز إلجبار الطالب على اس
 من القنوات ال هتتم ابلربامج التعليمية لفئات األطفاؿ اليت تركز على اٞتانب الًتفيهي. 

كىذا األمر كلو ٤تط اختالؼ بُت ا١تدارس األىلية اليت حاكلت إدامػة اسػتمرار عمليػة التواصػل مػع طلبتهػا مػن 
الصػػفوؼ االلكًتكنيػػة كػػوف أعػػداد الطلبػػة ٤تػػدكد فضػػال عػػن أف أكليػػاء األمػػور ٯتتلكػػوف التقنيػػات الػػيت تسػػهل علػػى خػػالؿ 

أبنائهم متابعة العملية التعليمية ابإلضافة إذل أف ا٢تيئػة التعليميػة يف ا١تػدارس األىليػة  حاكلػت إدامػة التواصػل مػع طلبتهػا 
 أعضاء ا٢تيئة التدريسية للحصوؿ على دٯتومة ركاتبهم. لضماف تسديد األىارل للمستحقات ا١تالية لبعض
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الًتاث الثقايف كحفظ ا١توركث اإلنساشل من تراث مادم كغَت مادم عرب أحدث التقنيات التكنولوجية  تعد رقمنة     
متعددة الوسائط ليصبح متاحان إذل اٞتميع عرب اإلنًتنت كذلك مواكبة لتطور تكنولوجيا ا١تعلومات، كىي طريقة ٟتفظ 

ًتكشل الذم من شأنو أف يوفر طريقة انجعة ٟتفظ اتريخ اإلنسانية ابعتماد الرقمنة كشكل من أشكاؿ التوثيق اإللك
ا١توركث الشفاىي ا١تتوفر، كالذم على الرغم من ثرائو كبعده التارٮتي كالرمزم ابت مهددان ابالنقراض. ككلنا نتوؽ اليـو 

ا١تهتمُت  إذل استخداـ أفضل الوسائل اليت من شأهنا أف ٖتفظ لنا إرثنا الثقايف الذم ابت مهددان ابإلنداثر. كقد تنبو
بتاريخ األمم كتراثها من مؤرخُت كابحثُت إذل ىذا ا٠تطر كبذلوا جهودان يف البحث عن كسائل ٟتفظ ىذا الًتاث االنساشل 
ابلتعاكف مع ا١تنظمات الية كالدكلية ا١تختصة يف ىذا الشأف مثل منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة 

 )يونسكو(.
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اث الشعيب أ٫تية كربل حيث أنو يلخص ا٢توية اإلنسانية يف أم مكاف كزماف أببعادىا كأشكا٢تا أرل أف لتوثيق الًت 
كمكنوانهتا، كيؤسفنا حقيقةن أف ييسأؿ أحد منا اليـو عن بعض ا١توركاثت الشعبية أك عاداتنا كتقاليدان أك أعرافنا القدٯتة 

ها، ك٨تن ال ٧تد مربران مقنعان كاحدان ٞتهلهم هبذه ا١توركاثت. اليت كانت سائدة، كنصدـ بعدـ معرفتو حىت الشيء اليسَت عن
كمن كجهة نظرم ا٠تاصة، ١تشاريع إحياء الًتاث الشعيب، سواء أكانت بنيوية أـ ثقافية أـ فنية كإذل آخره من ٣تاالت، 

فوا عليها بكل تفاصيلها ضركرة قصول حىت نقدـ إذل اٞتيل اٟتارل كاألجياؿ ا١تتعاقبة موصلنا ْتلتها اٟتقيقية، كأف يتعر 
 البسيطة اٞتميلة، كأال يعرؼ اآلخركف عنا أكثر ٦تا نعرفو ٨تن أك نيسأؿ عن بلدان كال ٧تد جواابن صحيحان للرد! 

إف ا١تسألة ليست ٣ترد ضركرة معرفية كحسب، كإ٪تا كجوب االٕتاه إذل أبعد من ذلك، أم ٤تاكلة اٟتفاظ على موركاثتنا 
يقة بنا كْتياتنا اليومية العادية. نعم تقع على عواتقنا مسؤكلية كربل لنحافظ على اترٮتنا كإرثنا الشعبية أبف نبقيها لص

الشعيب كالثقايف، فال ينبغي أف ٬تف حرب عن الكتابة، كال أف ٕتمد سواعد عن العمل، كال أف تقف أدمغتنا عن التذكر 
نتمي إليو كما ٯتيزان بوصفنا موصليُت. كىذه ليست كالبحث كالسؤاؿ، كال ألسنتنا عن اٟتديث عما ينتمي إلينا كن

مسؤكلية اٞتهات اٟتكومية فقط، بل إهنا مسؤكلية اجملتمع أبكملو، األفراد، اآلابء كاألمهات، الشركات كا١تؤسسات، 
هبا، ال أف  علينا أف ندعم كنوثق كننشر ثقافة رصينة بُت أبنائنا حىت يعرفوا ٘تاـ ا١تعرفة ا١توصل حق معرفة، ككل ما يتعلق

 نكوف غرابء كجهالء بتارٮتنا كتراثنا أك أسارل للحداثة، غافلُت بذلك عن ىويتنا األساس العراقية أكالن كا١توصلية اثنيان. 
إهنا دعوة صادقة إذل كل اٞتهات أفرادان كمؤسسات أبف يتبنوا مشاريع تصب يف صاحل تثقيف اٞتيل اٞتديد بًتاثنا كاترٮتنا 

 كأف يكرسوا جهودىم يف إحياء تراثنا الشعيب.ا١توصلي الزاخر، 
جديد ابلتبعية، كقد شاع استخداـ الرقمنة يف ٣تاالت عديدة كأصبح من ا١تفيد ” رقمنة ا١توركث الشعيب“إف مصطلح 

استخداـ ىذه التكنولوجيا يف ٣تاؿ النشر اإللكًتكشل عامة كيف نشر ا١توركث الشعيب ٓتاصة، كىناؾ العديد من األسباب 
 رجحت كفة الشكل اإللكًتكشل ١تصادر ا١توركث الشعيب عن نظَته الورقي، كٓتاصة أنو أصبح من ا١تألوؼ اآلف أف اليت

٧تد مصطلحات )ا١تكتبات الرقمية( ك )ا١تكتبات اإللكًتكنية( يف مقابلة ا١تكتبات التقليدية، ككذلك )الكتب 
 اإللكًتكنية( يف مقابلة )الكتب ا١تطبوعة(. 

اث كالتاريخ الشفهي بوسائل حديثة كمتطورة يف عصران أكلوية خاصة، من أجل استدامتها كاستحضار يعد توثيق الًت 
تضمن ٢تا اٞتودة كسرعة االنتشار كالًتكيج كقوة التأثَت. كما أف بناء ٥تزكانت رقمية ٢تذا الًتاث لالعناصر ا١ترتبطة هبا، 

اليونسكو( الثقافية أبف ٗتطط لواحد أك أكثر ١تخزكهنا الثقايف يقلل من ضياعو، إذ تلتـز الدكؿ ا١توقعة على اتفاقيات )
غَت ا١تادم على أف يتم ٖتديثو ابستمرار. كقد تتعدد كسائل حفظ الًتاث التقليدية، كلكن بعد الثورة الرقمية أصبح 

يف حفظ الًتاث حفظ الًتاث رقميان ىو أ٧تح الوسائل. كيتم حفظ الًتاث رقميان عرب استخداـ كسائل )ا١تالتيميداي( 
 كتوثيقو كتبويبو كإطالع اٞتمهور كالباحثُت عليو بسهولة كيسر.

إف ٖتويل ىذا ا١توركث الشعيب من منظور تقليدم إذل شكل معاصر، يعد مطلبان مهمان تفرضو التطورات ا١تتسارعة اليت 
 لمية حديثة.   ٕتتاح عادل الرقمنة، ٔتا يسمح ٔتواكبة التحوالت، كإدماج ىذا الًتاث ضمن منظومة ع

كتسمح الرقمنة بنقل ىذا الًتاث من ا١تستول الي إذل الواجهة العا١تية؛ من خالؿ فتح مواقع كصفحات إلكًتكنية 
متخصصة للتعريف ٔتختلف كنوز موركاثتنا الشعبية ؛ سواء منو ا١تادم كغَت ا١تادم ليس يف مدينتنا فحسب، كلكن على 
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ة األمم تقاس ٔتوركثها اٟتضارم كالثقايف، لكن مع الثورة االتصالية كالتكنولوجية ا١تهولة مستول العادل. مث إف عراقة كأصال
كىذا التسارع الكبَت يف األحداث عرب العادل كىذا ا١تد العو١تي اٞتارؼ، الذم يهدد ا٠تصوصيات الثقافية كاألنثركبوٞتية، 

ابت لزامان على ا١تؤسسات كا٢تيئات الثقافية على  ٦تا قد يسبب ىزات كاختالالت على ا١تستول الثقايف كاالجتماعي،
تعددىا كاختالؼ أدكارىا إعادة النظر يف سياساهتا ٕتاه موركثها الثقايف كالتأسيس السًتاتيجيات عصرية مواكبة كمتناغمة 

 ىذه مع التطورات اٟتاصلة على الصعيدين الرقمي كاالتصارل كتسخَت ىذه اآلليات يف حفظ الًتاث كالًتكيج لو عرب
الوسائط، ليكوف الًتاث مستمر اٟتضور يف الزماف كا١تكاف، متوفران متاحان اآلف كالحقان، كىنا نطرح تساؤالت أبرزىا ىل 
قمنا حقان ّترد موركثنا الثقايف كإخضاعو للتحقيق كالدراسة كالتدقيق من أجل حفظو كاستغاللو مث الًتكيج لو؟ كىل 

أم مدل ٯتكن االعتماد على اآلليات كالوسائط االلكًتكنية يف جرد ىذا ا١تورث  ٪تتلك اآلليات الكفيلة بذلك؟، كإذل
 كرقمنتو كمن مث حسن استغاللو؟. كغَتىا من التساؤالت اليت ٖتتاج لإلجابة، كىذا ما ندعو إليو عرب ندكتنا ىذه.
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ركاية فارااب ىي ٔتعٌت من ا١تعاشل ركاية كاقعية فنتازية ابمتياز ترصد أحدااث ١تدينة ا١توصل كىي تقبع يف ظالـ أسود       
على أٚتل ما فيها من كثيف ٖتت حكم داعش الذم أطبق على ا١تدينة كحو٢تا اذل ركاـ من ا٠تراب بعد أف قضى 

لك كلو دٌمر ما تبقى من نفسيات كاجتماعيات ية كسياحية كأماكن عبادة، كقبل ذذكرايت، كآماؿ كمواقع أثر 
كاقتصادايت شرائح اجملتمع عامة بعد أف قيد حركتهم كضيق على معيشتهم. كل ىذه الوقائع كالتفصيالت ترصدىا 

اان، كبعُت فنطازية سرايلية إدىاشية أحياان أخرل. كىي تصوير حي للسَتة الركاية بعُت كاقعية نقدية ساخرة مريرة أحي
الذاتية للمؤلف الذم كابد األىواؿ كعانق الشدائد يف خضم ىذا ا١توج األسود ا١تدمر. كذلك ىي تعرٌب عن حجم الدمار 

 أسباب الدفاع عن النفس.ا٢تائل الذم حٌل اب١تدينة بعد أف تيركت كحدىا ١تصَتىا ا١تظلم اجملهوؿ، كىي ٣تردة من 

 
كالركاية من عنواهنا )فارااب( ا١تأخوذ من مدينة  فاراب كىي مدينة الفارايب، كالواقعة يف كازاخستاف اآلف قرب هنر       

تعرٌب عن صورة التناقض بُت داللة عنواف )ا١تدينة الفاضلة( للفارايب الذم يؤكد على ا١تثالية من خالؿ ىذه شيحوف، كىي 
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اليوتوبيا للمدينة اليت أرادىا الفارايب إ٬تابية كمتعالية كسعيدة، يف حُت العنواف )فارااب( كإف كاف ٭تيل اذل ذلك العنواف 
رة فالعنواف بداللتو ادة اليت تؤكد على معٌت الدستوبيا أك ا١تدينة اطمة ا١تدماترٮتيا لكنو نصيا ٭تيل اذل الداللة ا١تض

 حقق نوعا من النقيض ا١توضوعي بُت العنوانُت ا١تتضادين.  ذهالسالبة ى

 
ركاايت السَت ذاتية ا١تكانية إذ أف للمكاف حضورا كاضحا ك٦تيزا ال ف الركاية تنتمي لذلك النوع من ٯتكن القوؿ أ      

سيما ) اٞتسر العتيق( الشاىد ا١تكاشل العريق كالعالمة السيميائية اليت مت من خال٢تا كمن فوقو سرد كل تلك التداعيات 
لتدافع بُت األان كا٢تو  الذىنية كالعاطفية من خالؿ راكو مقطوع الرأس كاقف فوؽ اٞتسر. كمن خالؿ ىذا التمازج كا

 تتشكل مفاصل الركاية كتسجل كقائعها األليمة.
نطالع ابتداء تصدير الركاية ٔتقولة ٠توسيو ثيال:) الذين يؤمنوف إٯتاان أعمى خطركف جدان، كأخطر منهم من ال يؤمن      

 غزت ا١تدينة عرب اترٮتها الطويل فكانوا كلكنو يتظاىر ابإلٯتاف(. فالعبارة فيها إشارة للعمى الذىٍت ا١تتمثل ابألقواـ اليت
خطرين عليها بسبب جهلهم كحقدىم، كاألخطر منهم أكلئك الذين يتظاىركف ابإلٯتاف كىو برمء منهم من أجل خداع 

 اآلخرين كالقضاء عليهم ٖتت ذريعة كاىية مزيفة.
مث ىناؾ اإلىداء إذل األـ ) ا١توصل(: كىو مقطع شعرم على البحر الكامل ٦تا يؤكد ا١تقصدية التأليفية لركاية ذات     

 خطاب شعرم يتماىى كاتبها مع مدينة يعشقها حىت الثمالة.
 أمي فناراتي اٟتنًُت،

 فحضنها كطنه آبالؼ الٌنوارس يثملي 
 طشته كرائي طاسةي اٟتب ا١تعتق،
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 فانسفٍحتً 
 كيٌف قلبه يذبلي 

 كصىلٍت قلوبى الراحلُت بقلبها 
 كلذا تسميها القوافلي )موصل(.

تبدأ الركاية ٓتطاب استهالرل فنطازم منقوؿ غَت مباشر كصفي تقريرم غَت يقيٍت: ) ىكذا كاف ىو، حسب أقرب       
تقوصل الطيٍت ا١تعتمد رٝتيا يف مدينة الركاايت إذل الصحة، مظلـو بن الفجيعة، يف العقد الثاشل بعد األلف الثاشل من ال

فارااب، كاقفا أمامو، يدكف على جسده الناحل كقصبة ا١تصلوب على حافة اٞتسر العتيق ما يركيو النهر الذم كاف شاىدا 
على عصور غائرة يف الوجع كاألحداث الدامية منذ ارتسمت أكؿ ابتسامة ماكرة على كجو العتوم كىو ينسل من رحم 

بذلك انموس الطبيعة االنسانية(. فالنهر شخصية شاىدة، كمن فوقو ) اٞتسر العتيق( ٘تت عملية تدكين أمو ٥تالفا 
 الفجيعة من قبل مظلومها مقطوع الرأس ضحية الظالـ الذم غزا ا١تدينة.

تعددة كتعتمد الركاية من حيث البناء السردم على البناء ا١تتداخل بُت األحداث السردية، كاستعماؿ تقنيات م     
لتحقيق ىذا التداخل السردم منها الفالش ابؾ اك االسًتجاع بنوعيو الداخلي كا٠تارجي، كا١تفارقات ا١تشهدية كاٟتالية، 
فضال عن التداعيات النفسية كاإلنثياالت العاطفية كالذىنية الوصفية اليت ٘تأل صفحات الركاية كلما جرل اٟتديث عن 

 ية أك الراكم.اللحظات األليمة اليت عانتها الشخص
كذلك كانت صيغ ا٠تطاب السردم ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة حاضرة لتنقل اٟتوارات الواقعية كالفنتازية أحياان كالرمزية 

م يؤكد ك أحياان كثَتة . كىناؾ أيضا ا٠تطاب السردم ا١تنقوؿ سواء أكاف مباشرا أك غَت مباشر معركضا. كعموما فإف الرا
اإلخبارية لسرده حُت يبعد النسبة ا٠تطابية عن نفسو لكي ال ٬تعل الكم اإلخبارم خاصا بو يف أكثر من مرة على الصيغ 

أك أف يكوف ىو راكيو، كإ٪تا ىناؾ من أسهم يف صياغة خطاب ا١تبٌت اٟتكائي مع الراكم األصلي للحكاية، كىذه 
كتدعيم الفاعلية اٞتمالية كالتأثَتية يف األخبار اٟتكائية أتيت يف سياؽ التنويع على اٟتكاية األصلية من أجل التشويق 

 الركاية. 
يقوؿ الراكم أتكيدا على فنطازية ا٠تطاب كاليقينيتو كخداعو للمتلقُت كونو راكو مقطوع الرأس ال يوثق ٔتا يقوؿ  ٦تا       

أس ؛ ٯتٌكنو ) كألنو كاف بال ر  :يتيح لو حكاية ما ال ٮتضع للمنطق العقلي كالسردم،  فكانت الشخصية هبذا الوصف
من أف يدس يف النص األصلي ما ليس فيو، نقل عنو النساخوف كالوراقوف كابرا عن كابر بال ٘تحيص، كىم على يقُت اتـ 

 أف ما ٮتطونو على ألواحهم ٣ترد من ا١تكر كا٠تديعة!!(.
ألحداث عن اٞتسد الناحل  كأف نقل األحداث مت كفق الكيفية النقلية اآلتية: ) بعد أف أمت النساخوف عملهم يف نقل ا   

كقصبة الذم كاف كاقفا أمامو على حافة اٞتسر العتيق، مت إحراؽ اٞتسد كتذرية رماده مع الريح اليت نقلتو اذل كل 
 األمكنة ا١تمتدة من اببل حىت أشور كظل حاضرا على مر العصور كلعنة(.
ة عليها  فإف كجو الشمس اصطبغ )ابلسواد؛ كنتيجة ١تا آلت إليو األحداث يف ا١تدينة بعد تتارل األحداث العصيب

فراحت توزع على كل من تقع عليو أشعتها لعنة دل يستطع أحد من ا١ترقُت كالسحرة منذ آالؼ السنُت فك تعاكيذىا 
 اليت على ذمة أحد الركاة مدفونة يف قعر الزماف، فال يستطيع الوصوؿ إليها أحد(. 
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متنها كتوثيق األحداث اليت جرت يف ا١تدينة:)د٫تتو الشمس أبشعتها السوداء، مث تبدأ الركاية بعد االستهالؿ بسرد    
لتسكب ظلو على الرصيف جسدا بال رأس، كىو يتحسس طريقو ىاراب من غابة الرؤكس اليت ٘تتد على مساحة شاسعة 

 من األطفاؿ كاآلابء كاألمهات(.
 -كىو ضرب من التوظيف الفنتازم ا١ترعب  -رأس   كذلك نعاين البطل بضمَت ا٢تو يتجوؿ يف ا١تدينة جسدا بال     

متخفيا عن أعُت الناس اليت ال تبارل بو، كال تلتفت إليو ألهنا ألفت الفجيعة. فقد أصبح الرعب مألوفا كا٠توؼ حالة 
كم ىكذا يومية معاشة كا١توت زائرا ٟتظواي ال مناص من مصافحتو يف كل األمكنة كاألزمنة ؛ ٢تذا ال غرابة أف يتجوؿ الرا

فال أحد يستغرب مشاىد الفزع ألهنا غدت مألوفة أك ٔتعٌت آخر كل الرؤكس غدت مقطوعة أك معرضة للقطع من قبل 
 ىذه العصاابت يف يـو ما.

كا١تشاىد السردية عموما تصور الوطن ا١تليء اب١تتضادات، كالسرايلية العجيبة حيث القتل بال سبب كالعيش بال أمل     
 كالسيارات تسَت على األرصفة، كالشوارع تيكسى كتيسٌد ابلكونكريت...اخل 

( الذم يعد بطال من أبطاؿ الركاية أما اٟتضور ا١تكاشل ا١توصلي فطاغو يف الركاية كال سيما النهر ك) اٞتسر العتيق     
اوريُت. فالنهر يف بداية كل سرد يتمظهر بوصفو رمزا للمدينة كشاىدا على فجيعتها: )النهر منفلت، يتطاير الزبد من 
أشداؽ دكاماتو الشرىة، ينكمش اٞتسر حُت ٭تتك ا١تاء أبقدامو ا١تغركزة فيو، غيـو سود ٕتوب األفق، كا١تدينة تغوص يف 

 وف(.السك
 ُُمث ىناؾ الشخصية ا١تكانية األخرل اليت أخذت حيزا كداللة مهمة يف الركاية أال كىي )الرصيف( اليت تكررت      

مرة بصيغ ٥تتلفة. كىي عموما تدؿ على التشتت كالضياع كالالكطن. فالسارد حُت يذكر الرصيف فإنو يتجسد ركائيا 
آف كاحد : ) ٬ترُّ خطاه على أرصفة دل يعد يعرفها، اتئهنا عنو، يراه متشظينا يف  مكاانن معاداي فيو داللة اإلغًتاب كالغربة يف

آالؼ ا١ترااي، لكنو دل يكن ىو، كاف مسخنا ال غَت، األرصفة تنكره، كالشوارع كاألمكنة ... كطن تيشق الشوارع كتكسى 
لسيارات. كطن يعيش فيو الناس بال فيو؛ كي تغلق ابٟتواجز الكونكريتية، كترصف األرصفة كتشجر؛ كي تسَت عليها ا

أمل (. كيكوف الرصيف أحياان مالذا حلميا ماضيا بعد أف ضاؽ من اٟتقيقة اآلنية ) كشارع الفاركؽ ٯتتٌد أمامنا متاىة، ال 
أدرم كيف سقطت على رصيف الواقع(. فالرصيف كإف كاف ملكا عاما لكنو كما يراه الراكم قد ٖتوؿ اذل ملك للسلطة 

 .ف مشاعا لشخصيات كانت قد استقرت عليو كأيب ٘تاـ، كعثماف ا١توصلي، كفتاة الربيعبعد أف كا
أما صورة ا١تثقف يف الركاية فهي معتمة للغاية فهم غارقوف يف القراءة يف سراديب معتمة ابحثوف عن ا٠تالص     

ة أبٝتاء شخصية، كأصدقاء، ككتاب الشخصي، تالحقهم عيوف الظالـ، بعيدكف على كاقع اٟتياة ا١تنهار، ٯتركف يف الركاي
مثل األشباح ترصدىم الذاكرة كىم قابعوف يف سراديبهم أك ىاربوف من الظالـ كقد ذكر الراكم بعضهم مصرحا أبٝتائهم 
الواقعية على ٨تو توثيقي مثل: هبجت درسوف صاحب مكتبة الزكراء الذم أمضى اٟتكاية كلها كىو يبحث عنو  أك عن 

كتبة  اٞتيل العريب يف شارع النجفي،  كغَتىم ٦تن غابوا عن مشهد ا١تدينة ٔتنجزىم الثقايف نظرا ذاكر العلي صاحب م
 للظركؼ اليت مرت هبا. ككذلك إشارتو العابرة ألنور عبد العزيز كالشاعر سعد زغلوؿ كغَتىم.

كحاراهتا كبيوهتا العتيقة، كذلك  فضال عن األماكن األثرية كاٟتضارية، كاآلماكن ا١تعاشة، كا١توصل القدٯتة أبزقتها     
كا١تساجد كالكنائس، كزكارؽ  -قلعة ابشطابيا-يصف الراكم مدينة األلعاب مالذ صباه )ىو( مث كصفو للمدينة القدٯتة
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كا١تكتبة العامة كاٟتمدانية ) قره قوش(، كا١تقاىي كشارع  -عليهما السالـ -الصيادين، كجامع النيب شيت كالنيب يونس
اءه ابلشيخ ابن االثَت ا١ترمي قرب ٤تل لبيع القرطاسية كىو ٭تيل تناصيا على ابن االثَت الذم رافق صالح النجفي، كلق

الدين االيويب، كىو نوع من التناص التارٮتي ابلغ الداللة بُت ما كاف ابألمس كما آلت إليو األمور اآلف. كمثلما تيذٌكر 
فإهنا ال تنسى أف تذكر حكاية الراكم   افد النخب الثقافية عليها كالدكاسةالركاية أبٝتاء آماكن موصلية عريقة بًتاثها كتو 

 للكنيسة بعد دكرانو حوؿ سورىا الواقعة يف شيخ الشط.  امع أـ فادم كدخو٢ت
أما رؤية السارد الشخصية للتاريخ فيقررىا على النحو اآليت: )ىكذا ٨تن، إما إف نعيش يف التاريخ، كنعيد حركبو ك٣تازره 

 كخيباتو ذاهتا، أك هنجره، لنعيد أخطاءه كمآسيو نفسها، متطرفوف يف تعاطينا مع كل شيء(.
كذكرايت الراكم مع األـ كا١تركز الصحي كاٟتمى عندما كاف مصااب ابٟتصبة كتصويره ١تشاىد ذىابو اذل ا١تركز    

شارع النجفي، كمكتبة اٞتيل العريب الصحي كما القاه من آالـ كالقتو أمو من أىواؿ كتعب،  كمقهى أيب حسن يف ال
كذكرايت مع ذاكر العلي صاحب ا١تكتبة، كرحلة البحث عن الكتب ا١تهربة من ا٠تارج يف عصر العتوم كما يصفو 

 الراكم.
كل ىذا الكم الصورم للًتاث اٞتميل يتذكره الراكم من على اٞتسر، يتذكر ا١تدينة ا١توصل كقد ٖتولت من البياض اذل 

 ا١توت الذم حل هبا.  السواد بفعل
كذلك يكشف السارد عن رؤيتو السردية يف بناء اٟتكي فيقوؿ: ) على الرغم مٍت أتعثر يف أحايُت كثَتة ابآليديولوجيا 
كالوقائعية الرتيبة ؛ ألسقط بعيدا عن منت اٟتكي، رٔتا ألف الواقع الكابوسي الذم لو قدر لكافكا رؤيتو لعٌد كوابيسو 

 يسلبٍت مفاتيح الكالـ، كيلقيٍت على رمالو عدسة فوتوغراؼ ال غَت(. الركائية ٤تض نكتة،
الزمن يف الركاية زمن رمادم متقطع كمبعثر كمتداخل ال مالمح لو ٘تاما كالرؤكس ا١تقطوعة ا١تتناثرة كاألجساد ا١تقطعة     

 : كالبيوت ا١تتهالكة ا١تدمرة كاألركاح العطشى للحياة كاٟترية. يقوؿ الراكم عن الزمن
)رماداي كاف الزماف، حُت أكقفٍت على مسافة كاحدة بُت اٟتلم كاٟتقيقة : ألرل يف البعيد كيف يرتسم األدل على كجوه 

 العارفُت على شكل ابتسامة(.
كال ٗتلو الراكية اليت كتبت بلغة شعرية ابلغة التأثَت كاٞتماؿ. كىي لغة انقدة كساخرة كال ٗتلو أحياان من الدعابة ال سيما 

)كثَتة موائد الرباز( أك حُت يبيع الراكم ا١تقدمة البن خلدكف ليشًتم نعاال لو إشارة اذل الفساد  : مقولة ابن األثَتيف
الغذائي كاإلدارم السابق كالالحق. كىي ٖتاكي إب٭تاءاتو العالمية تفاصيل ما جرل، كتيوثق بكثافتها الرمزية كعينها 

ى. يقوؿ عن حكايتو: ) غالبا ما أتعثر اب٠تيط الرفيع الذم يفصل بُت الواقعي البارعة يف التصوير تلك الفجيعة العظم
كالوقائعي يف مسار السرد بسذاجة ؛ ألف قوة الوقائع الطاغية عٌرت ا١تخيلة كحيدهتا، أليست ىذه حاؿ من يكتب برأس 

 مقطوع؟!(.
ا، كيتماسك نسيجها البنياشل كأنو ٟتمة سردية فالركاية عموما مشىركع لكتابة قصيدة يف صورة ركاية شعرية تتابع فقراهت 

كاحدة مندفعة كفق تسلسل منطقي نصي كإف كاف ا١تبٌت يف أحداثو متناثرا كمتشظيا . كما أف الركاية تستند يف صياغة 
ية مبناىا اٟتكائي على ذاكرة متعبة مبعثرة تلملم من ىنا كىناؾ ما تناثر من الزمن لًتصد ا١تكاف الواقعي بعدسة عجائب

 لتجسيد عمق كمدل الصورة الفجائعية القا٘تة.



 مـوصليـات
 م(0206أيلول هـ/ 6221صفر ) 16 العدد :

 (71) 
 

كقولو كذلك: ) ليس غريبا أف أنتقل، ىكذا، بال ٗتطيط مسبق من زاكية اٞتنيد الواسعة كحلم ؛ ألجل قصر اٟتجاج  
تلك ا١تخصصة للعناية ابلبشرة  الضيق  كخـر إبرة، كأرمي كراء ظهرم الًتميز كالكناية كاجملاز؛ ألشل أكره األقنعة حىت

 اليت كانت تستخدمها زكجيت فتصيب جييب ابلشلل !!(.
فهو ىنا يريد أف يقنعنا بعفويتو كمصداقيتو يف التعبَت عن رؤيتو اليت انتقلت من ا١تثالية اٟتا١تة ) اٞتنيد( اذل الواقعية 

اليت ٗتلت عن كل ألواف كآليات ا٠تداع كالتقنع اليت  ا١ترعبة كأهنا قرب) اٟتجاج( ككاف ما بينهما مولد ٟتكاية األدل ىذه
تصاغ من خال٢تا اٟتكاايت لًتتدم لباس الوضوح كا١تواجهة مع الوقائعي كالواثئقي. ىكذا يدعي الراكم طبيعة صياغة 

قد أسس ىذا  -اك رٔتا يشعر كيتغافل عن ذلك -ىذه ا١تدكنة اٟتكائية معتمدا على ا٠تداع فهو من حيث ال يشعر
ؿ الالحقة. نص اٟتكائي على سلسلة ٤تكمة من آليات التشكيل كالبناء ابلغة اٞتماؿ كالتأثَت يف ا١تتلقي كيف األجياال

ه مثلما حاكت الواقعي كالواثئقي متنا لكنها صاغتو أبسلوب عجائيب ساحر مبنيان، كبلغة شعرية ذفا١تدكنة اٟتكائية ى
 من بُت ركاـ ا٠تراب كالدمار ا١تتناثر يف كل مكاف. ماكرة ذكية يف اصطياد مفردات اٞتماؿ كتشكيلها
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 النشاطات العلمية ١تركز دراسات ا١توصل
 دكرات التعليم ا١تستمر  
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 االصدارات العلمية ١تركز دراسات ا١توصل 
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 جانب من احداث ا١توصل
 زايرة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي افظة نينول     

 
 

زايرة الرئيس الفرنسي 
اٯتانويل ماكركف ا١توصل 

 يـو االحد
 ِٗ /ٖ/َُِِ  
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 الرئيس الفرنسي يف كنيسة الساعة
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 الرئيس الفرنسي يف اٞتامع النورم
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 االحتفاالت يف ا١توصلاعادة اعمار ساحة 
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