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ملخص البحث:

يهددال البحددث الددل وراسددم الددا ر ال ل د
االلحاث الت تبنتها الكاوي ي

ال قدداا الددلع ابددجل

م قف ماينم ال وصل الل سب ينا

لددع مملددم المام ددم م د
ث انينا ق .62

ددالل ال وبددو ا
Abstract:

The research dealt with the university Journal and shed Light on

 it's early Publication and it's first issues in the early 1971 to the mid1980s ,It also dealt with the topics that were published on it by
university proffessors, writers and intellectuals in the city of Mosul.

ال قامم:

ُعدت ؾبلة اعبامعة ،منرباً ثقافياً وعلمياً عبامعة اؼبوصل ،منذ بداية صػدور اعػدادىا االوىل يف مطلػ نػنة 1971
وحىت أوانط الثمانينات دبا حوتو مػ مووػوعات علميػة وثقافيػة ومع فيػة م نوعػة بػاتذـ انػاتذة اعبامعػة ودب ػار ة لب ػة مػ
ادباء ومثقفي مدينة اؼبوصل .وجاء يف ت ويس ها (اعبامعة :ؾبلة نصف شه ية ،يصدرىا اؼب ز الثقايف االج ماعي يف جامعة
اؼبوصل ،مسجلة دبصلحة الربيد والربؽ واؽباتف ب تم ( ،)85صدرت يف ال داية حبجم  16/1مث تغري حجمها يف من صػف
السػ عينات اىل  ،A4وان ػ م ت يف الصػػدور حػػىت نػػنة  ،1981وؼبػػدة ع ػ نػػنوات ،ويف السػػنة الواحػػدة أُصػػدرت ع ػ ة
اعداد أي ؾبموع ما أصدرتو ا ث م مبة عدد .و اف توتفها ع الصدور ألن اب مالية.

هيأة التحرير:

وعند صدور اعدادىا خذؿ السنة االوىل مل ربمل اظباء ىياة ال ح ي  ،امبا وجدناىا يف السنة الثانية على ال كل
اآليت ،ى ػػاـ الطالػػئ (راػػير ال ح ي ػ ) ،ع داغبميػػد ال حػػايف (نػػك تري ال ح ي ػ ) ،االع ػػاء ،الػػد ور ز ػػي اؼبػػذح ،الػػد ور
فػػاروؽ العم ػ ي ،الػػد ور ؿبػػي الػػدي توفيػػع ،ؿبمػػد نػػعيد اػبيػػاط ،وفبثػػل االربػػاد الػػوكا ،اظباعيػػل اعب ػػوري ،و ان ػ ىيػػاة
ال ح يػ ع وػػة لل ػػدؿ بػػا اغبػػا واآلخػ  ،ردبػػا بسػ ئ ارت ػػاكهم بواج ػػامم الويفيفيػػة وال عليميػػة ،ويف السػػنة الثانيػػة لصػػدورىا
ان ػ ىيػػاة ال ح ي ػ علػػى ال ػػكل اآليت :ى ػػاـ الطالػػئ (راػػير ال ح ي ػ ) ،صبػػاؿ العلػػوي (نػػك تري ال ح ي ػ ) ،واالع ػػاء:
الد ور ز ي اؼبذح ،الد ور فاروؽ العم ي والد ور مفيد ؿبمد نوري وع داغبميد ال حايف وؿبمد نعيد اػبياط .ويف ننة
 1976تغػػريت وتونػػع ىيػػاة ال ح ي ػ ل كػػوف مػػا يػػايت :الػػد ور ؿبمػػد اؼب ػػاط (راػػير ال ح ي ػ ) وع داغبمي ػد ال ح ػػايف
(نك تري ال ح ي ) واالع اء :الد ور اضبد اغبسو ،اؾبد ؿبمد نعيد ،أنر ال يخ علػي ،ب ػ ا ال سػ اخ ،خالػدة اليػامور،
ذنػػوف يػػونر االك تجػػي ،الػػد ور ز ػػي اؼبػػذح ،الػػد ور ؿبػػي الػػدي توفيػػع ،ؿبمػػد نػػعيد اػبيػػاط ،ؿبمػػد فػػدعوس اعب ػػوري،
قبمػػاف يانػػا ،خلػػدوف ابػ اىيم اظباعيػػل (فبثػػل االربػػاد الػػوكا)(مملددم المام ددم  0976تر يسددم ال ملددم) ،ويف مطل ػ

الثمانينػػات تغػػريت ل كػػوف مػػا يػػايت :الػػد ور ؿبمػػد ؾبيػػد السػػعيد (راػػير ال ح يػ ) ،الػػد ور عمػ ؿبمػػد الطالػػئ (نػػك تري
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ال ح ي ) ،االع اء :الد ور اضبد خطاب العم  ،الد ور قبيئ توفيع غزاؿ ،الد ور ع دااللو ع داؼبوجود ،الد ور حافظ
كو اغبافظ ،ع داغبميد ال حايف ،ذنوف االك تجي ،ب ا ال س اخ ،فاتح ع دالسذـ (فبثل االرباد الوكا)(مملم المام م

 0980تر يسم ال ملم).

ويف نفػػر السػػنة ت ػػدل ىيػػاة ال ح يػ ل ػػالف مػ الػػد ور ؿبمػػد ؾبيػػد السػػعيد (راػػير ال ح يػ ) و الػػد ور عمػ

ؿبمد الطالئ (نك تري ال ح ي ) واالش اؼ الفا صديع ؿبمد كاى (مملم المام م  0980تر يسم ال ملم).

وتناول ػ ا لػػة بػػاتذـ لبػػئ م ػ أنػػاتذة اعبامعػػة ومثقفػػي مدينػػة اؼبوصػػل ،مووػػوعات شػػىت ،يف ؾبػػاالت :علػػم
االج مػػاع ،الػػدي  ،االت صػػاد ،السيانػػة ،التبيػػة وال علػػيم ،اللغػػة ،االدب ،العلػػوـ ال ح ػػة ،العلػػوـ ال ط يقيػػة ،الف ػ  ،ال ػػاريخ،
التاجم ،ال ياوة ،ال حقيقات ون اكات جامعية ،ال عقي ات ،اؼبنوعات ،الزاوية الطذبية ،اخ ار جامعيػة ،و خػذؿ السػنة
 1974-1973ن االعداد ( )11-1ت من  191مقالة يف شىت اؼبوووعات.

اهاال ال ملم:

أما ع غا يات وأىداؼ إصدار ا لة ،فقد ومن ها لمة ال ح ي يف العدد األوؿ الذي ضبل عنواف (رنػالة اعبامعػة)
دوف ذ ػ انػػم الكاتػػئ او راػػير ال ح ي ػ وجػػاء فيهػػا  :أيهػػا اؼبثقػػف الع ػ ت ،انطذت ػاً م ػ إيباننػػا ب ػ وبطاتات ػ اػبذّتػػة
بإمكانياتػ الػ ال ربػد ،وثقػػة بتاثػ الثػ اؼبعطػاء ونػػعياً ػبلػع جػػو مػ الثقػػة بػالعلم لفهػػم اغبيػاة وحػػل ألغازىػا وتسػ ريىا
ػبدمة اإلنساف أشب ما لدينا يف ىذه اغبياة وان افاً ؼبس ق ل أف ل ،لدينا م اإلمكانيات ما وبقع ذل لألمة آف ؽبا أف
تصػػن األحػػداث ،وتسػػيط عليهػػا ال أف تسػػري منفعلػػة أػػا ت قاذفهػػا أمواجهػػا اؼب ذكمػػة اىل هنايػػة ؾبهولػػة التػػدرؾ ؽبػػا مع ػ
والتصد.
م ىذا اإليباف باإلنساف الع ت وأم و ورنال ها وبنفر الثقة بالدور الذي يبك للجامعة أف تلع و يف بناء فك تقدمي
إنساخ م ف ح يع مد العلم ىادياً لو وم شداً ،عقدنا العزـ على إصدار (اعبامعة) ل عمل على:
 -تعميع الوعي الع ت ال قدمي وت ني تواعده على أناس م ا م العلم واؼبع فة.

 -تقيم حواراً بناءاً با اعبامعة وا م لل وصل اىل أقب الس ل ل حقيع ا م الع ت اغب اؼبوحد.

 -تعمل على بعث التاث الع ت االنذمي و نوزىا يف شىت مناحي اؼبع فة ،وتع يف اعبيل الصاعد أذا التاث.

 تقػػدم درانػػات علميػػة فنيػػة ت ف ػ م ػ اؼبس ػ وا العلمػػي والفػػا واالج مػػاعي ؽبػػذه االمػػة وتسػػاىم يف خلػػع جيػػلصحيح اعبسػم والعقػل تػادر علػى النهػوض باع ػاء ىػذه االمػة مػ م دبثلهػا ؿبقػع ألىػدافها السػامية ،عصػي علػى
ال ليل وال زييف.
 تُع ػ ؼ بػػاىم مػػا توصػػل اليػػو العلػػم اغبػػديث ،يف شػػىت ميػػادي العلػػم والف ػ وال كنولوجيػػا ومػػدا االفػػادة م ػ ىػػذهاال افات يف ربقيع ا م الع ت اؼبن ود.
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 تُع ؼ باػبربات العلمية والفنية اؼب وف ة يف جامعػة اؼبوصػل ،عػ ك يػع ن ػ األحبػاث القيمػة الػ يبكػ اف تسػاىمجدياً يف ربقيع ا م الفاول الذي يسعى اليو.
 -تن

صبي أوجو الن اط االج ماعي للطذب ومن سيب اعبامعة(مملم المام م  0970تر يسم ال ملم).

ال وبو ا ال قاايم:

اؼب صػػفح إلعػػداد ا لػػة يلحػػظ ال نػػوع يف مووػػوعاما -مػػا أنػػلفنا ،وسبحػػورت تل ػ اؼبووػػوعات حػػوؿ الػػدعوة اىل
اإلصػػذح والنهػػوض بػػالوات وال تػػي بػػا م يف العمػػل وتاديػػة الواج ػػات والسػػعي لل نػػاء وتطػػوي آليػػات األعمػػاؿ اؼبو لػػة يف
الدواا واؼب نسات العلمية ،واالى ماـ بالف د م حيث ال ناء القيمي وت صػا وغػ س اؼب ػادئ الوكنيػة وحػئ الػوك واألمػة
الع بية .وننع ض مباذج ؼبوووعات م عددة للك اب يف ا لة.
ويف ىذا السياؽ أع ب الد ور ؿبمد اؼب اط (راير اعبامعة آنػذاؾ) يف مف ػ ح ا لػة بعنػواف (اىل رنػل العلػم واؼبع فػة
وبناة عامل الغد) ع بالغ ن وره واع زازه بالف صة ال أُتيح لو للعمل يف ىذه اؼب نسة ال يعي ل ش ص فيها أنبي ها
وخطورمػػا ،والػػدور الػػذي تلع ػػو اليف تكػػوي األفػ اد فحسػػئ ،وامبػػا يف تطػػوي اؼبسػ ق ل وعػػامل الغػػد ..وأوػػاؼ اؼب ػػاط" :اف
واج نا الوكا والقومي وب م علينػا صبيعػاً انػ يعاب أ ػرب تػدر فبكػ فبػا توصػل اليػو ال ػ ية يف ـب لػف وػ وب اؼبع فػة .إذا
ُرمنا اللحاؽ دب ن قونا وبلغوا م اتئ أعلى يف نلم اؼبدنية اغباو ة"(مملم المام م  0970ص.)3

وع (األمانة العلمية واؼبس ولية ال ارىبيػة لل حػث العلمػي) ػئ نػيار و ػئ اعبميػل مووػحاً" :اف األمانػة العلميػة
صػفة أنانػػية وىامػػة ،هبػػئ أف ت ػػوف يف دنيػػا ال حػػث العلمػػي الصػ ؼ ،وىػػي زب لػػف مػ باحػػث اىل آخػ ؼبػػا وبملػػو – ػػل
واحػػد منهمػػا -يف ماانػػو م ػ اػبصػػااص الفنيػػة والن ػوازع اؼبميػػزة ،فهنػػاؾ ال ػػمري االنسػػاخ فيمػػا يهػػوا ويس ػ هوي ،وىنػػاؾ
اؼبووػػوعية فيمػػا ربكػػم وت ػ ا وىنػػاؾ االنصػػاؼ وال ج ػ د ع ػ اؽبػػوا مث النقػػد ب ػػكليو ال ػػاى وال ػػاك "(مملددم المام ددم

 0973ص.)5

وع (ال نافر االن عماري يف اػبليج الع ت يف بداية الق ف الع ي ) ئ ػايفم ىاشػم نعمػة م ػداً" :اف ب يطانيػا
نلك ك تاً ـب لفة ل و يد تواجدىا يف اػبليج الع ت ،ف ارة تلجا اىل إيفهػار ع ػذما بقومػا ال ح يػة ،وتػارة باالدعػاء باهنػا
م ت طة ب عهدات تانونية وال زامات ثنااية م القاب ا على زماـ السلطة يف االمارات الع بية .وأحيانػاً بػاالغ اء االت صػادي
واؼبعونات اؼبالية ،وخاصة ت ل ا اؼ النفط ،حيث تع و ب يطانيا اىل ربديات م ت ل االؼباف والف نسيا وم الدولػة
العثمانية يف اؼبنافسة على مناكع النفوذ"(مملم المام م  0973ص.)06

وناىم اؼب رخ نعيد الديوه جي دبوووع (السيدات اؼبسلمات أوؿ م تصدر صػاالت العلػم واالدب والفػ ) تنػاوؿ
فيو :منزلة اؼب أة يف االنذـ ال منحها ل حقوتها منها :حع ال مل والعمل وال ص ؼ دبا سبل وؽبا ح ية ال م دبا خلع
اهلل تعػػاىل يف حػػدود ال ػ ع ،وؽبػػا مثػػل مػػا لل جػػل لقػػوؿ ال نػػوؿ (صػػلى اهلل عليػػو ونػػلم) (امبػػا النسػػاء شػػقااع ال جػػاؿ) وتػػد
شار اؼب أة يف ل االعماؿ ال وب اجهػا ا مػ  ،نػارت مػ اعبػيع ،تُعػد الطعػاـ ،وتنقػل اؼبػاء ،وتػداوي اعب حػى وربػ س
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ال جاؿ وضبل السيف وشار يف اغب وب ،و ان م جيع ال نوؿ يف مع ػة أُحػد "اربػ ع ػ ة إمػ أة لل دمػة ،وبػ زت
لل لفاء والعلماء ،و اف لإلماـ مال عدة جواري يك نب لو ما ي لفو و اف منه اػبطاكػات واؼبزوتػات،
يف الك ابة و
و ػػاف يف احػػد اربػػاض مدينػػة ت ك ػػة"  171ف ػػاة ي ػ غل بك ابػػة اؼبصػػاحف" واش ػ غل اؼب ػ أة يف ال ػػدرير فاإلمػػاـ ب ػ حػػزـ
ال اى ي درس على ٍ
نساء واخذ عنه و ذل اب اعبوزي(مملم المام م  0976ص.)39
وقبػػد اف الػػد ور ؿبمػػود اغبػػاج تانػػم ،وعلػػى ال ػ غم م ػ ونػػو ك ي ػاً لألكفػػاؿ غػػري اف لػػو اى مامػػات يف ال ػتاث الطػػيب
اإلنذمي عند الع ب .وناىم يف الك ابة دبوووع يف غاية األنبية عنوانو (وجوب إن عماؿ اللغة الع بية يف ال علػيم العػا )
مس ن طاً العديد م الصفات للغة الع بية أنبها :إهباز ع اراما ،م حس االداء ،م تدرة على ال ج يد والنزوع اىل الكليػة
وال موؿ ،وت ميز اب هػا باهنػا اخ زاليػة بط يع هػا و وهنػا غنيػة يف مواردىػا ومف دامػا حيػث اهنػا وت ػل ػل شػيء ،لغػة القػ آف
الك م حيث أث اىا بالكثري م االلفاظ واؼبف دات العلمية واألوصاؼ اؼبعربة ،وىي أكوع م ثري م نواىا م اللغات يف
وو ػ اؼبصػػطلحات العلميػػة وتػػدرير العلػػوـ اغبديثػػة مػػا يقػػوؿ اؼب يػػدوف لفك ػ ة ال ع يػػئ .م ػ وجػػود ف يػػع آخ ػ معػػارض
لل ع يئ(مملم المام م  0973ص.)36

ورب عنواف (وتفة عند الغزؿ اؼبػتؼ يف اغبجػاز يف العصػ االمػوي) ػئ علػي ؿبمػد اغب ػوت ،مقػاالً تنػاوؿ فيػو
يفهور ح فة الغزؿ اؼبتؼ يف بيبة اغبجاز وخباصة يف مكة واؼبدينة ،وعزا ذل اىل عاملا االوؿ نفسي ،ي علع ب عور الفػ د
بنفسو واحسانو بذاتو ا ثػ فبػا ػاف وبػر وي ػع أػا يف القػدم ،حػا ػاف يػذوب يف ت يل ػو وي غػ أػا ودبفاخ ىػا ويهجػو
ص االمواؿ عليهم وفاو االعطيػات يف الدولػة .ف ولػد عنػدىم شػعور عميػع بانفسػهم،
خصومها ،ويف العص االموي ُ
وانطلقوا ي حدثوف ع النفر االعلى الق يلة ،اما العامل الثاخ ما –يذ اغب وت -وىو االج ماعي فتج اىل ث ة االماء
وما جلنب معه م ح ارة متفة يف اؼبل ر ويف امباط اغبياة االخ ا م تطور ف الغناء على ايػدي اؼبػوا واالمػاء(مملدم

المام م  0974ص.)59

اما الد ور توفيػع اليػوزبكي (ال دريسػي يف ليػة االداب ،تسػم ال ػاريخ) فقػد ػئ مووػوعاً ثقافيػاً مهمػاً ضبػل عنػواف
(تسلل العقااد غري االنذمية يف الفك االنذمي) اشار فيو :اىل اف اػبط تػد الح منػذ تسػلل العقااػد واالراء الغ ي ػة عػ
االنذـ م ت ل م أنلم م اليهود والنصارا وا وس بعد الف وحات االنذمية حيث اف ؽبذه ال عوب ثقافات وأدياف
ومع قػػدات مل ت ػ مك م ػ ال ج ػ د منهػػا بعػػد دخ ػوؽبم االنػػذـ ،و ان ػ االراء الدينيػػة الفارنػػية م ػ ا ث ػ االراء خط ػ اً علػػى
الدي االنذ مي ألهنا نلك انلوب ت ويو االنذـ والعمل على ال كي بعقااده ،ف ه ت ف ؽ م اث ة بافكػارىم مثػل
الس اية والكيسانية واؼب جبة وغريىا.
وم ذل ما نادت بو اؼب جبػة علػى لسػاف (اعبهػم بػ صػفواف) (اف االيبػاف يعقػد بالقلػئ ،واف االنسػاف مػا داـ م منػاً
بقل و فذ ي ه اف يعل غري ما ي ط اماـ وغط او خوؼ (أعل م دأ ال قية)(مملم المام م  0973ص.)36

يف حا ئ الد ور اضبد خطاب رب عنواف (لإلنذـ مفهوـ واحد) تناوؿ فيػو جػزءاً مػ مواتػف بعػح الصػحابة
الك اـ مف حاً بقوؿ اػبليفة عم ب اػبطاب (روي اهلل عنو) (الخري فيكم اذ مل تقولوىا والخري فينا اذ مل نسمعها) م رياً
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اىل أف االواال انطلقوا يف معامل هم الناس م انسػاني هم ،فمػا ػاف ابػو بكػ يومػاً وال عمػ وال عثمػاف وال علػي (روػي اهلل
عنهم) تد ثاروا يف وجوه ـبالفيهم وال أث نوا ؽبم القوؿ او ت لوىم ،امبا اخذوا م ػادئ انػذمهم اغبنيػف مػ معلمهػم االوؿ
ؿبمػػد (صػػلى اهلل عليػػو ونػػلم) ،فكػػانوا ينطلقػػوف م ػ االنسػػاف االنسػػاخ ،مث تػػداعى اال لػػة علػػى ىػػذه اؼب ػػادئ السػػمحاء،
فػػادعى االنػػذـ ثػػري م ػ الغ بػػاء ولكػػنهم مل يس ػ طيعوا اف يس سػػيغوه ومل ي ػػذوتوا حذوتػػو ،ف ػػل تػػوالً علػػى السػػن هم وحلػػة
يل سوهنا(مملم المام م  0980ص.)04

وع (معايري ال مييز با ا معا ال يفي واغب ي) ئ الد ور صذح ضبيد اعبنات (ال دريسي يف تسم اعبغ افية
 /لية التبية) يقػوؿ :ي ػدو اف ا معػا ال يفػي واغب ػ ي ؾب معػاف م نات ػاف مػ حيػث ىيكػل ال نػاء ،والػن م االج ماعيػة
والقيم االت صادية والثقافية ،وت دو ىناؾ صػعوبة واوػحة يف ؿباولػة الفصػل بينهمػا ،فصػذً تامػاً وب ػكل خػاص يف نػاحي ا
االوىل :تكم يف صعوبة ان داـ اعبانئ االحصااي ل وويح الف ؽ با ا معا ،والثانية العجز يف وو خصااص فبيزة
لكل منهما وسبيل الدرانات االج ماعية اىل وو اؼبعايري ال الية .ال ت ا الف وتات با ا معا:
 -1اؼبهػ واالعمػػاؿ -2 .ال يبػػة الػ يعػػيع فيهػػا ػػل مػ نػػكاف ال يػػف واغب ػ  -3 .اغبجػػم السػػكاخ يف ػػل مػ الق يػػة
واؼبدينة -4 .ال جانر واالخ ذؼ السكاخ يف ذ ا معا.
-5ال ػدرج االج مػاعي وال نػػوع الػويفيفي يف القػ ا واؼبػدف-6 .ال حػ ؾ االج مػػاعي بانواعػو-7 .نسػػع ال فاعػل االج مػػاعي
واؼبعايري اؼب صلة بو .أي اف ا مػ ال يفػي يب ػاز دبمارنػة غال يػة نػكانو ح فػة الزراعػة ،ويسػ وكنوف وحػدات صػغرية اغبجػم،
ويب ػػاز نػػكانو بال جػػانر وال مان ػ ب ػػاثري الق ابػػات ،وتلػػة ح ػ هم خاصػػة بػػا موات ػ السػػك والعمػػل(مملددم المام ددم

 0980ص.)65

وتناولػ ف ػػيلة ع ػػاس مطلػ مووػػوع (اثػ الفلسػػفة الفارابيػػة علػػى الفسػػفة االندلسػػية) أ ػػدت فيػػو أف :أثػ الفػػارات
فعالة يف اغناء الفك
الفلسفي مل يق ص على اؼبنطع وحده وامبا تناوؿ مواوي شىت يف فلسف و ،لذل فهو ناىم مسانبة ّ
الفسػػفي العػ ت واالنػػذمي ،نػواء يف اؼب ػ ؽ او يف اؼبغػ ب ،واليػػو يعػػود الف ػػل يف ووػ انػػر مػػذىئ الصػػدور بالع بيػػة
و ػػذل م ػػادئ الفلسػػفة السيانػػية واالكػػار العػػاـ للػػنهج ال ػػوفيقي بػػا شػػىت ال يػػارات الفلسػػفية اليونانيػػة النػػيما أفذكػػوف

وأرنطو(مملم المام م  0982ص.)028

وع (مصادر ال حث ال ذغي) ئ الد ور اضبد مطلوب ،حبثاً ا د فيو :اف ال حث ال ذغي ،ن ا عند الع ب ،بعد
أف نػػزؿ القػ آف الكػ م وام ػػدت دعػػوة االنػػذـ اىل ثػػري مػ بقػػاع العػػامل ،و انػ ن ػػاتو تسػػري اىل جانػػئ ن ػػاة علػػوـ اللغػػة
الع بية وي طور ب طورىا عرب الق وف ،وم أىم االن اب ال دفع اىل ىذا ال حث إى ماـ اؼبسلما بك ػاأم الع ػيم ،فقػد
وجدوا فيو غري ما ألفوه يف ذـ الع ب ووجدوه معجزة ربا ربدا اهلل بو االنر واعب على أف يػاتوا دبثلػو ،ولكػي يربىنػوا
على اعجازه ويفهموا آياتو وانلوبو ويس ن طوا االحكاـ منػو ،اذبهػوا اىل ال ذغػة بػاحثا فنوهنػا ومووػحا اتسػامها .ويقػف
اىل ج انػػئ الغ ػ ض الػػديا ،دافعػػاف نبػػا :الغ ػ ض ال عليمػػي أي تعلػػيم الناشػػبة لغػػة الق ػ آف الك ػ م ومع فػػة أنػػالي ها ،والغ ػ ض

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )65تذرين الثاني-0202ربيع الثاني2440هـ
() 6

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

اآلخػ النقػػدي ،أي سبييػػز الكػػذـ اغبسػ م ػ الػ ديء واؼبوازنػػة بػػا القصػػااد واػبطػػئ وال نػػالة ،وي صػػل أػػذا الغػ ض روايػػة

االدب ومع فة اعبيد الذي يُ وا وال ديء الذي ين غي أف يُط ح(مملم المام م  0982ص.)08

ما ئ جليل رشيد فاحل مقالة ضبل عنواف (أزمة تع ري) اب دأه بالقوؿ :وىل يف ال ع ري أزمة؟ م ناوالً أُس اؼبوووع
ب ا يػػده :إف جػػوى اؼب ػػكلة يكمػ يف اؼبوتػػف الػػذي يقفػػو صبهػ ة ال ػػاحثا مػ اللغػػة الع بيػػة وويفاافهػػا ال ع رييػػة والػػدالالت
اؼب لفػػة ؼبف دامػػا وت ا ي هػػا وال ػواف صػػياغاما ،وىػػو موتػػف يف غال ػػو ينطػػوي علػػى شػػيء م ػ عػػدـ اؼب ػػاالة أو ذباىػػل ؼبػػا يف
التا يػػئ اللغويػػة م ػ خصػػااص ودالالت .وردبػػا غلػػئ علػػيهم ال ػ أف ال نػػوع بايػػة لف ػػة وبايػػة ت ي ػػة صبيلػػة فبػػا يبك ػ اف
يوصلهم اىل غاي هم ،حىت اذا م ا عدنا لنحلل تل اعبمل والتا يئ العامة او اػباصة الفينا مواوي ثرية م اػبلػل الػذي
تنعكر آثاره السل ية على عموـ الفك ة العلمية اؼب اد ايصاؽبا اىل اآلخ ي (مملم المام م  0980ص.)04

وتناوؿ ؿبمد مصطفى اؽبذ (وىو معلم يف مدرنة الفاروؽ االب دااية) ،موووعاً بعنواف (م مآث وم ك ات الع ب
اؼبسػػلما – صػػناعة الػػورؽ) ،بػ ّػا فيػػو :إف صػػناعة الػػورؽ صػػناعة صػػينية ،ولك ػ فبػػا يعػػزا اىل الع ػ ب وف ػػلهم بنقػػل ىػػذه
الصناعة ال دااية م الصينيا اىل مدينة ظب تند ،مث تطوي ىذه الصناعة وربسينها .بل واب كار مواد جديػدة فيهػا ،ف عػد اف
اف الورؽ يصن م اغب ي  ،اص ح يصن على أيدي اؼبسلما ،مػ القطػ اؼبوجػود يف ػل بلػد مػ الػ ذد االنػذمية ،بػل
ومػ اػبػ ؽ ال اليػػة وغريىػػا .ىػػذا باإلوػػافة اىل أهنػػم ىػػم الػػذي نقلػػوه اىل اوربػػا ،وىػػذا مػػا اعػػتؼ بػػو واتػ ه العديػػد مػ ػػاب
الغ ب اؼبنصفا ،منهم (اي .ىل يف ابو :اغب ارة الع بية) واؼبس تة االؼبانية (نيج يد ىونكة يف اأا :مشر اهلل على
الغ ب) و ذل (غون اؼ لوبوف) وغريىم(مملم المام م  0974ص.)069

و ئ ؿبمد ازىػ السػماؾ (وىػو تدريسػي يف تسػم اعبغ افيػة بكليػة التبيػة) مقػاالً تنػاوؿ فيػو (م ػ وع صػناعة االظبػدة
الكيمياوية يف الع اؽ -درانة يف ال وك الصناعي) أ د فيو :أف انبيػة الزراعػة غبيػاة السػكاف يف العػ اؽ ،وامكانيػة اغبصػوؿ
علػػى ميػػات ػػرية م ػ الغػػاز الط يعػػي -توحيػػاف ألوؿ وىلػػة ب ػ ورة تانػػير صػػناعة االظبػػدة يف ال لػػد ،وانػػو يبك ػ ان ػػاج
االظبػػدة ب كلفػػة تقػػل  21درجػػة عػ نػػع االنػ رياد اؼبعمػػوؿ بػػو ،ومػ اؼبعلػػوـ اف انػ داـ االظبػػدة الكيماويػػة هبػ ي علػػى
نطاؽ ويع ،ويع رب احد االن اب يف تلة ان اج احملاصيل الزراعية فلم تزد تيمة اؼبسػ ورد عػ  289937دينػار نػنة 1956
ولكنهػػا ازدادت خػػذؿ الع ػ نػػنوات ال اليػػة ،إذ بلغػ تيم هػػا يف نػػنة  1966حػوا  4379832دينػػار .وباؼبقارنػػة بػػا
مساحة االرض الزراعية بالع اؽ ال الغة  29مليوف دومن وبا االظبدة اؼبس دمة ،فاف ان هذؾ االظبػدة وػبيل للغايػة ،واف
ك يعة ت بة الع اؽ فقرية اىل عنص ي النيتوجا والفسفور وحباجة اىل ان داـ االظبدة ،بدؿ تػ ؾ االرض بػوراً ل مكنهػا مػ
زراعة ؿبصوؿ واحد يف السنة(مملم المام م  0976ص.)60

وربػ عنػواف (مكافحػػة اغب ػ ات) ػػئ الػػد ور زىػػري ال ػػاروؾ (ال دريسػػي يف ليػػة التبيػػة) مقػػاالً عػ يفيػػة زيػػادة
اغب ات واآلفات الزراعية ووناال مكافح ها بان داـ اؼب يػدات الكيمياايػة ،ور ػز علػى اخػ ذؼ ال ػوازف يف الط يعػة واثػ ه
علػػى ثػ ة اغب ػ ات م ػرياً اىل اف :اغبيوانػػات والن اتػػات يف ال ػ وؼ االع ياديػػة تكػػوف يف حالػػة تػوازف م ػ الناحيػػة العدديػػة
بوانطة عوامل ك يعية ـب لفة ،وأىم ىذه العوامل ىي مية الغذاء اؼب احة واؼب ض واؼب طفذت واؼبفتنات واالحواؿ اعبوية.
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واف حالة ال وازف ىذه ليس نا نة ،امب ا ت ذبذب بصورة داامية ن يجة لل غريات ال تط أ على ال يبة ون يجة ؽبذا ال ذبذب
نذحظ زيادة رية يف اعداد نوع معا مػ اغب ػ ات او أي ػاا آخػ وىػذا نػ ئ يفهػور اآلفػات ،ولكػ اغبالػة تعػود اىل
ووعها الط يعي بعد فتة م الزم  .فإذا حدث واب دأ حيواف معػا بالزيػادة غػري الط يعيػة فانػو هبهػز اغبيوانػات الػ ت طفػل
عليػػو وتفتنػػو بغػػذاء ا ث ػ  ،واف اىػػم عامػػل مسػػاعد علػػى اوػػط اب اؼبي ػزاف الط يعػػي ىػػو االنسػػاف نفسػػو فن ػػاكو تػػد حػػوؿ
وبان م ار وبدوف اف يػدري حيوانػاً او ن اتػاً الوػ ر منػو اىل آفػة ..ونػ ئ ىػذا ال غػري ىػو االتاحػة لنػوع معػا يف وفػاً مذامػة

لل كاث العددي(مملم المام م  0982ص.)96

اما ال يخ ؿبمد علي الياس العدواخ (مدرس يف االعدادية الغ بية) فقد تنػاوؿ مووػوع (الفقػو االنػذمي) اشػار فيػو
اىل ما جاء يف ػاب اهلل العزيػز يف ال يػ وال بػا والػ ى  ،والنكػاح وال وػاع وااليػذء واللعػاف وال هػار والطػذؽ والعػدة والع ػع
واؼبكات ػػة والنفقػػات واغبػػدود والكفػػارات واحكػػاـ الػػديات واعبهػػاد والصػػيد والػػذبااح واالكعمػػة واالشػ بة ،واحكػػاـ اؼبواريػػث
والق اء والدعوا وال ينات واغبث على الصدتات واج ة ومندوبة والرب وال قوا ،وما جػاء بػو باالشػارة اليػو مػ بػاتي انػواع
السػػنة حكػػم مػػا مل يػػذ بلف ػػو يف الك ػػاب صػ وباً فبػػا دخػػل يف عموماتػػو ال ػ ة
اؼبعػػامذت ا ثػ مػ أف وبصػ  ،وبينػ
ّ
والق ض واؽب ة وغري ذل  -واووح ال يخ العدواخ -اف الفقو االنذمي تانوف يب از على غريه م القوانا ال ي ج اليها
يف تن يم ا م االنساخ بانو تانوف اؽبي يف انسو العامة واصولو الػ تػاـ عليهػا ،بػ يء مػ ال غيػري وال ػديل وات ػاع اؽبػوا

وال طط يف احكامو(مملم المام م  0974ص.)5

ال وبو ا الجبيم:

ون ػ ت ا لػػة يف اكػػار ال نػػوع يف مووػػوعاما واعمػػاـ الفااػػدة اؼب جوةػ ػ عػػدداً م ػ اؼبووػػوعات الصػػحية لن ػ الػػوعي
الصحي والطيب يف ا م  ،ومنها ما و الد ور نزار وبىي نزى رب عنػواف (اؼبفهػوـ الصػحي ل ن ػيم االنػ ة) اشػار فيػو
أف تن يم االن ة دبفهومو الصحي ي مي أوالً اىل ن الثقافة الصحية يف ؿبيط اف اد االن ة ،وتوفري اؼبواد اؼبس عملة ل حديػد
النسل نواء ان مواد دوااية ت خذ ع ك يع الفم او ان وناال مووعية تس عملها االنثػى او عمليػات ج احيػة ذبػ ي
علػػى ال جػػل او اؼبػ أة .و ػػذل العمػػل علػػى ن ػ الثقافػػة اعبنسػػية بػػا افػ اد االنػ ة – .وأ ػػد نزىػ  -اف تن ػػيم األنػ ة ىػػو
ع ارة ع إج اء وتااي وحيوي لل غلئ على بعح األم اض الوراثية ال تصػيئ العاالػة خاصػة اذا ػاف ال ػزاوج ؿبصػوراً بػا
األتػػارب .واف اؽبػػدؼ مػ تن ػػيم األنػ ة وربديػػد عػػدد األكفػػاؿ ىػػو إعطػػاء ف صػػة ا ػػرب للطفػػل حػػىت ي قػػى علػػى تيػػد اغبيػػاة،

وليناؿ ح اً أوف م ال عاية الصحية والغذاء وال عليم(مملم المام م  0979ص.)007
أم ػػا ال ػػد ور بان ػػل يون ػػف عزال ػػدي  ،فق ػػد ن ػ ع ػػدداً م ػ اؼبوو ػػوعات تن ػػاوؿ فيه ػػا ك ػ ؽ وون ػػاال اإلن ػػعاؼ مث ػػل
(االخ ناؽ) ذ أن ابو وأصبلها فيما يايت:
 -انسداد ا اري ال نفسية ن يجة دخوؿ مواد غ ي ة.
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 إعاتػػة عمليػػة ال ػػنفر الذاراديػػة وذلػ بوانػػطة ،منػ القفػػص الصػػدري مػ اغب ػػة يف ال ػػهيع لسػػقوط األجسػػاـالثقيلة عليو.
 إصابة اؼبصاب دب ض الكزاز ل لوث ج وحو. -الصعقة الكه بااية.

 -تناوؿ اؼبواد السامة.

 االخ ناؽ يف االجواء غري الط يعية.اما ع عذمات االخ ناؽ فهي:

 ال نفر يكوف ن يعاً ،وردبا نذحظ وجود مواد لعابية حوؿ االنف والفم. -اح قاف الوجو وال ف ا وتغري لوهنا اىل اللوف االزرؽ.

 االغماء وتد يصاح و نوبات م الص ع.ويبك تدارؾ تل االصابة ع ك يع ازباذ اج اءات ن يعة يف االنعافات االولية اصبلها الكاتئ -دبا يايت:
 -إخ اج اؼبصاب م منطقة االصابة ورف االن اب اؼب دية لذخ ناؽ ال ايا وغريىا.

 -ال ا د م خلو ا ا ال نفسي م اؼبواد الغ ي ة بف ح الفم وتن يفو بوانطة منديل او شاش.

الفعالة ال م شاهنا إنقاذ
 عند عدـ وجود ال نفر ي اش باج اء ال نفر الصناعي وغريىا م الوناال الس يعة و ّاؼبصاب فبا ىو فيو(مملم المام م  0980ص ص.)42-39
مػػا ػػئ الػػد ور بانػػل ؿبمػػد وبػػىي (ال دريسػػي يف ليػػة الطػػئ) مووػػوعاً مهمػػا ع ػ (ال ارانػػي اموؿ) الػػذي شػػاع
انػ عمالو مػ ت ػػل النػػاس واؼب وػػى ونػػو رخػػيص الػػثم والوب ػػاج يف اغبصػػوؿ عليػػو وصػػفة مػ الط يػػئ .وىػػو عقػػار مسػػك
لذالـ ،وخافح للح ارة ،تصنعو ش ات عاؼبيػة بلػغ عػددىا حػىت نػنة  1981نػ عة وثذثػا اظبػاً ذباريػاً وتسػميات علميػة
منها (ال ا راني اموؿ والنورجيسي واالعبيسي والسومادريل و) وىي مس ح ات عنػو ،امػا اعب عػات الك ػرية منػو فيػ دي
اىل او ار جان ية -ما يووح الكاتئ -باهنا تد تس ئ تقيباً او نزفػاً معػدياً او معويػاً وأوػ ار يف الك ػد او تػاث الػدماغ او
تن ػ يف أنابيػػئ الكلػى .وردبػػا تسػ ئ نقصػاً يف السػك او زيػػادة فيػػو او نزيػف عػػاـ أو تليػف او ت ػػم يف الك ػد تػػد يػ دي
بصػػاح و اىل الوفػػاة بعػػد فػػتة التطػػوؿ ،لػػذا وجػػئ ال عامػػل مػ اؼب وػػى الػػذي يعػػانوف مػ أمػ اض الك ػػد والكلػػى ب ػػيء مػ
اغبذر عند تناوؽبم ؼبادة (ال اراني اموؿ) (مملم المام م  0980ص ص.)69-68
ورب عنواف (االنفعاالت النفسية ..ىل ت ث على اعبنا) ئ الد ور ف ػ ي الػدبّاغ (ال دريسػي يف ليػة الطػئ)
يقػػوؿ :يف اؼبوصػػل ويف ثػػري مػ منػػاكع شػ تنا العػ ت ،يعػػزا اؼبػ ض -أي م ػ ض يعػػزا اىل اػبػػوؼ (او اؽب طػػة عاميػاً) حػػىت
أصػ ح اػبػوؼ ىػو اؼبسػ وؿ عػ ثػري مػ األمػ اض .وتػد عودتنػا عجاازنػا اغبكيمػات وأمهاتنػا اؽبلعػات اف اػبػوؼ يبكػ اف
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يس ئ أي شيء وحىت ال يفوايد! .ويف غم ة ال فح وال ػعور بػالف والغػ ور العلمػي أصػم بعػح األك ػاء واؼبثقفػا آذاهنػم
ع ل ما ي علع باالنفعاؿ واػبوؼ وال وت  ،اف ال دااد النفسية ،واالوط اب العاالي ،ونوء ال فاىم الزوجػي والصػدمات
النفسػية ،وال جػػارب اؼب ؼبػػة عنػػدما انػ األـ اغباليػة ف ػػاة يف بيػ والػػدىا ،والعنػػف والقسػوة الػ تع وػ ؽبػػا أثنػػاء الطفولػػة
والك ال ديد ذباه اؼب أة يف اغبياة والك ه الدفا او اػبوؼ م اغبياة الزوجية ،ل ذل لو آثاره السل ية على صحة اؼب أة

وجنينها(مملم المام م  0973ص.)73

ما تناوؿ الد ور كذؿ اضبد نوري اػبياؿ ،موووع (ال دي بوانطة وخز االب ) أشار فيو اىل أف :ك يقة ال دي
بوانػػطة وخػػز اإلب ػ  ،ك يقػػة تديبػػة ان ػ عمل يف الصػػا منػػذ  2111نػػنة ،وانػػطة ل فيػػف اآلالـ وال ػػدي  ،ول ػ عح
وبا اػبيػاط -أف ال ػدي بوانػطة اإلبػ يع مػد علػى إحػداث تن ػو تػوي لػ عح أعصػاب ربػ اعبلػد يف
اغباالت اؼب ويةّ -
مناكع معينة م اعبسم ،وذل بوو إب ة واحدة أو أ ث ؿبدثة اى زازاً خاصاً ي دي إىل ربديد معػا يف تلػ اؼبنطقػة ،إذ
يػ م إدخػػاؿ ابػ ذات كػػوؿ يقػػارب االقبػػا يف مواوػ خاصػػة ،وبعػػد ذلػ تػػدار اإلبػ  ،إمػا يػػدوياً أو بوانػػطة دورة ه باايػػة
خاصة ،تصل اىل ( ) 81دورة يف الدتيقة ،وزب لف م منطقػة اىل اخػ ا يف اعبسػم ،ففػي عمليػة فػ ح الصػدر تػدخل اإلبػ ة
يف جلد ذراع اليد ،وتدار ؼبدة ع

ثواف او طبر ع ة ثانية(مملم المام م  0974ص.)86

اما ع (ال هاب اعبيوب األنفيػة) فقػد ب ّػا الػد ور ع ػداهلل ضبيػد ،أنػواع اعبيػوب وىػي  -1اعبيػئ الفكػي-2 .اعبيػئ
الغ با  -3 .اعبيئ اعب هي .اعبيئ اػبفاشي .مووحاً أع اض ال هاب اعبيوب األنفية (اغباد) ويف ىذه اغبالة ي دأ صػداع
شػػديد وضبػػى خفيفػػة م ػ انسػػداد األنػػف و ث ػ ة إف ازاتػػو ،م ػ تغيػػري يف رنػػا الصػػوت .ووػػعف او انعػػداـ حانػػة ال ػػم وتػػد
يصػػاحئ ذلػ تلػػة السػػم  ،ويلػػزـ اؼبػ يح يف ىػػذه اغبالػػة راحػػة تامػػة بصػػورة بسػػيطة او شػػديدة حيػػث يسػ ئ ىػػذا إزعاجػاً
الفعالة(مملم المام م  0975ص.)78
مس م اً للم يح -ويبك ال غلئ على ال هاب اعبيوب بف ل وجود األدوية ّ

القصائا الش ريم:

زبل أعداد ا لة مػ القصػااد ال ػع ية بانواعهػا ،وغال ػاً مػا تكػوف يف الغػزؿ واغبػزف واغبنػا ،وربمػل م ػاع األنػى
ومل ُ
والف اؽ ،ون ري ىنا إىل تصيدة غػامن ؿبمػد اغبفػو الػ ضبلػ عنػواف (مػا تػاؿ الفػ س يػوـ ال سػوس) يصػف فيهػا لوعػة ال عػد
والف اؽ وفبا جاء فيها:
بكي ِ يوـ إفتتنا..
و ن ُ وحيداً ،أكوؼ حبار الصحاري
بسيفي ..ونوـ اػبناؽ،
ويوـ إل قينا..
عصي ِ كقوس الثلوج..
وح ب الفناؽ
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 ...رأي ِ رب اغبواف
مذبوحةً يف ال فاه
وفوؽ جنون ِ ناـ إلو،
تعدي ألواح تليب..
وألواف مويت..
وعودة ع قي م آية العاشقا
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.

وعدت ِ يوـ افتتنا  ..حكاية..
وتليب..

توزع با ال سوس بطاتو( ..مملم المام م  0975ص)82

وأن د ميس تانم اػب ّ اب تصيدة بعنواف (موعد يف نواحل ال مر) يصف فيها لوع و وحنينو واش ياتو ،وفبا جاء فيها:
ارتصي مثل العصافري ،ان ي حو
تناديل  ،عين اآلف ،ا في
لوحة حيب ،تليب الطاا يغفو
خطوؾ إخ اش ق ها (أو ب
يف ال مل يدي ،أت أ حلمي في يا نيديت)
ل غصوخ ت ع ا ،أل سيا ثوب ِ
الذم فاعبوع بصدري صب ة تس ح
ىذي ال يح فيها( ..مملم المام م  0974ص)88

وأن د ال اع حكم صاحل ،تصيدة عنواهنا (انط اع يف ـبيلة صق ت يع) دعػا فيهػا إىل إشػاعة األمػل والسػعي كبػو
ورتي العمل اإلنساخ ،وفبا جاء فيها:
العمل وإعمار األرض ُ
ى ب ُ جبلدي الذاوي اىل الوادي ال ليل الفيء
و ن تطع االفاً م األمياؿ
عرب مفاوز ال فح
تطع م ايع الدنيا
ألزرع يف فيايف ال فة األخ ا م األرض
مواويذً وأغنيات غب الدؼء
فكاف أف ان طاؿ ذراعي اؼب ور
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مبا الن ل ي عث م وراء السور
و اف أف ام ق ُ مهندي يف غيهئ الع ع
ورح ُ أناؿ اغب اس يف الط ِؽ
ع اؼبع ِ
وتة اغبسناء( ....مملم المام م  0974ص ص)66-65
وربػ عنػواف (فاربػػة الفجػ ) ػ ب ػ ا ال سػ اخ تصػػيدة صبيلػة تقطػ حػػئ ورومانسػية وت نػم مذمػػح اغبػزف ومكابػػدات
ال عد والف اؽ ،وفبا جاء فيها:
أت ب خلف تلوؿ اغبزف وأنسى ىواؾ
أتلوا رب اؼبط السفاح وأنسى ىواؾ
إف أُغمح عيا أر عيني ذبوالف بآخ ىذا الليل
وأُبص وردة ح تندا يف شف
وأرفح أف أنساؾ
تال ودرة ح إذ م ت باألغصاف
نارج ليذً
تاؿ الفج :
ناصحئ وردة ح إذ أرحل عرب مياه الغ بة
ل ليا ال يم وأن معي
يا ىذي اػباركة الكربا
مزت ندوؿ الكابوس األوؿ وال اب والعاش
اف دمي اؼب لطخ باألوحاؿ نقياً يص خ مث يغور بقلئ الليل
أىذا ليل يا وكا
ما أكولو ..ما أب خصذت ذواا و
أنوده( ....مملم المام م  0982ص)026
ما َ

وأن د معد اعب وري يف تصيدتو (م مكابدات اف يقية) واصفاً اؼبعاناة االنسانية والسعي للعيع ال غيد تااذً :
حبار
حبار ى ٌـ
ٌ
ٍ
منذ عصور ي حل
أرض واعدةٍ موعودةٍ
وىو يف ع ع ل ل ة تن لع يف ٍ
تاؿ :خذو اغبكمة علي
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إف اإلحبار

ىو الل ل ة اؼبفقودة(مملم المام م  0977ص)46

الرك الرياب :

رب ىذه ال سمية واصل أُت الديوه جي م ابعة االخ ار ال ياوية العاؼبية واعبامعية يف ل عػدد مػ أعػداد ا لػة ؿبلػذً
ومس ػ ن جاً دبػػا يػػنم ع ػ درايػػة فااقػػة بااللعػػاب ال ياوػػية اؼب لفػػة ،و ان ػ اخ ػػار اؼبذ مػػة حينػػذاؾ شػػاغلة ونػػاال االعػػذـ
واالونػاط ال ياوػية ،و ػاف الػديوه جػي يف أغلػئ اعػداد ا لػة يصػػف وي ػاب اخ ػار اؼبذ ػم العػاؼبي ؿبمػد علػي ػذي ،ومػ
وػػم تلػ اؼب ابعػػات أشػػار اىل أف ،يف يػػوـ  28ػػانوف الثػػاخ  ،1974ال قػػى ؿبمػػد علػػي ػػذي مػ اؼبذ ػػم جػػو ف يػػزر يف
م اراة ثاري ة يف اؼبذ مة ،وال ان ىا الكل بفارغ الصرب .ام ازت بكوهنا م أىم اؼب اريات العاؼبية ،رغػم وهنػا بعيػدة عػ
لقئ ال طولة ،ف عد أف خس ؿبمد علي م ف يزر يف م ارمما االوىل ننة  .1971اص ح ال نافر على ع ش ال طولة صع اً
ذل انو يفه يف ىذا ا اؿ مذ ماف جديداف ،نبا فورماف (بطل العامل) ونورث  ،الػذي انػ طاع اف يفػوز علػى ؿبمػد علػي
يف م اراتو االوىل يف  1نيساف  ، 1973وأص ح اؼبسالة ش يهة اىل حد بعيد بػ (تصفية حساب) إذ حاوؿ ػل منهمػا أف
وبقع فوزاً على غ يبو ،فوز واحد هبعلو يف القمة ،وخسارة واحدة ذبعلو يف األنفل(مملم المام م  0974ص.)006

وعػ اؼب ػػاراة الػ جػ ت يف  1نيسػػاف  1973بػػا ف يقػػي ليػ العلػػوـ والزراعػػة علػػى ػػاس راػػير اعبامعػػة ،فقػػد تػػدـ
ربليذً رياوياً صبيذً للم اراة ،م رياً اىل اف الن يجة ان ه  1-1وتاؿ" :يبك القوؿ اف الن يجة عادلة لوصوؿ الف يقا اىل
اللع ة النهااي ة ،وتد ان طاع ف يع لية العلوـ اف يث جدارة يف اللع ة ولعئ مع م أوتػات اؼب ػاراة بانػلوب دفػاعي ؼبقابلػة
ىجمات العيب الف يع اؼبقابل ،تير وقبم ع ود اللذي ىددا م مى العلوـ عدة م ات".
أما فااع فذ أدري ماذا أصابو!! وأحسػ م ػز ينانػ و ىػو أف يلعػئ يف م ػز اعبنػاح خاصػة وأنػو مل يسػدد أيػة وػ بة
تُػػذ اىل م مػػى العلػػوـ و لهػػا كاا ػػة ،وف يػػع العلػػوـ اع مػػد علػػى ال م يػ ات الطويلػػة .واع قػػد أنػػو أقبػػح انػػلوب ي ػ تيانػاً
ؼبسػ وا الف يػػع ،وربمػػل دفػػاع الزراعػة بع ػاً مػ ىػػذه اؽبجمػات خاصػػة نػػعد ع ػػدالوىاب الػذي تلػػل مػ خ ػػون و اؼبع مػػدة
بعح ال يء وأج اد الذعئ صبعة الذي اف يغطػي منطقػة الونػط ويلعػئ أػدوء ونػكينة .ػذل الذعػئ جعفػ اال انػو
ي الغ بعح ال يء يف اؼب اوغة يف منطقة جزاء خصمو ،ومهما يك م أم فإف ف يع العلوـ أدا واج و ب كل فب از وب وح
رياوية عالية(مملم المام م  0973ص.)82

ورب عنواف ( ة السلة لع ة اؼبونم) أووح الديوه جي اي اً ،أف لع ة ة السلة م أصبل اللع ات اعبماعيػة ويػو
اعبمهػػور ،ؽبػػا عنايػػة ػػرية ..ويفهػ ت الفػ ؽ اعبامعيػػة دب هػ جيػػد ،واؼبفاجػػاة الغػػري م وتعػػة ىػػي خػ وج ف يػػع ليػػة العلػػوـ مػ
بطول ػػة جامع ػػة اؼبوص ػػل ،يف وت ػ م ك ػ ن يج ػػة خس ػػارتا م ػػالي ا م ػ لي ػػة الط ػػئ واالداب ،فف ػػي لق ػػاء العل ػػوـ والط ػػئ
ان ػ طاع ليػػة العلػػوـ اف ت قػػارب يف عػػدد نقاكهػػا م ػ الطػػئ ،ولػػو سبال ػ الذع ػػوف اعصػػاأم والزمهػػم اؽبػػدوء ل غػػريت
الن يجة ،اف أحس ما يف اؼب ارة أىداؼ الذعئ غامن نايف والذي ت ؾ ح اً كليقاً دوف رتابة او مذح ة ،ولع ػ الط يػة
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ىذه اؼب ارة بكامل الع يها الذي تنقصهم اللياتة ال دنية خاصة .جورج الذي يفه ت فاعلي و ب كل واكئ و اف قبم اؼب اراة

دوف منػػازع الذع ػػاف م ػزاحم تانػػم اػبيػػاط ،الػػذي ىػػو يف غ ػ ع ػ ال ع يػػف ،فقػػد ػػاف العامػػل االوؿ يف فػػوز ف يقػػو(مملددم

المام م  0973ص.)029

ورب عنواف ( ح انة اؼب مى اؼبهمة الصع ة) ئ الديوه جي يقوؿ :ربكيم اؼب اراة ىي م اؼبهمات الصع ة وال اتة.
اليسلم صاح ها (حكم اؼب اراة) م النقد والذي احياناً بس ئ او بدوف ن ئ ،وتد ي ع ض حكم اؼب اراة يف احياف اخ ا
اىل بعح االذا ن يجة الح جاج اعبمهور او غ ئ بعح الذع ا ،ولك مهمة حارس اؼب مػى أصػعئ وأشػع مػ مهمػة
أي العئ أو أي حكم للم اراة فهو ع وة للنقد دااماً واليسػلم بدنػو مػ ـبػاك جسػيمة اثنػاء اؼب ػاراة ،فقػد ت ػي شػه تو
ومػا تدمػػو يف حياتػػو ال ياوػػية ن يجػػة خطػػا بسػػيط ي تك ػػو ،او تػػد يلجػا أحيانػاً اىل ضبايػػة م مػػاه وتقػػدم ا ثػ فبػػا هبػػئ ولكػ
عواتػػئ ذل ػ تػػد تكػػوف غػػري كي ػػة أو خطػػرية م ػ أصػػاب و بعاىػػة او حػػىت تػػد ىبس ػ حياتػػو هنااي ػاً ،وىنػػاؾ أمثلػػة ثػػرية علػػى
ذل (مملم المام م  0980ص.)87

األ بار المام يم:

أف دت ا لة يف هناية ل عدد ،حيزاً م الصفحات ؼب ابعة األخ ار اعبامعية ،اؼب علقة بان ػطة راػير اعبامعػة ،وح ػة
اؼبػػذؾ وال عيينػػات والتفيعػػات والػػدورات ال طوي يػػة واألمانػػي ال ػػع ية وغريىػػا واؼبذحػػظ أف تسػػماً مػ تلػ األن ػػطة انػ
تقاـ يف اؼبساء خارج أوتات الدواـ ال ظبي ،ولل مثيل ال اغبص نذ جزءاً يسرياً منها:
 تػػاـ الػػد ور ؿبمػػد اؼب ػػاط ،راػػير اعبامعػػة يف مسػػاء يػػوـ  21أيلػػوؿ  1973بإف ػػاح اؼب ػػز الثقػػايف االج مػػاعي،الكاا مقابل منطقة الغابات يف القاوية .وح االف اح عدداً مػ أنػاتذة اعبامعػة ومن سػ يها اىل جانػئ لب ػة
م أُدباء اؼبدينة ومثقفيها ،وع و على ىامع االف اح عدداً م اللوحات الفنية لفناخ اعبامعة.
 يلق ػػي ال ػػد ور عمادال ػػدي خلي ػػل ،ؿباو ػ ة يف اؼب ػػز الثق ػػايف االج م ػػاعي بعن ػواف (ال ع ػػد االج م ػػاعي يف موات ػػفال نوؿ (صلى اهلل عليو ونلم) .يف يوـ  18ت ي االوؿ .1973
 تقػ ر ت ػػكيل عبنػة التامػػة دورات لذنػػعافات االوليػة للػػدفاع اؼبػػدخ ،لطل ػة جامعػػة اؼبوصػػل مػ السػػادة الػػد ات ة:خليل ال ابندر ،نزار كو مكي .ماؿ يونر ش يف ،وليد غزالة ،ون كوف الدورة االوىل لطل ة لية الطئ.
 يف مساء يوـ الس  6ت ي االوؿ  1973أتاـ اؼب ز الثقايف االج ماعي ،ندوة مف وحة ح ىا السػيد راػيراعبامعة ،واع اء اؽبيبة ال دريسية فيها .ؼبنات ة وان ع اض مسرية اعبامعة.
 باش ػ الػػد ور ع دااللػػو اػب ػػاب باعمػػاؿ ويفيف ػػو عميػػداً لكليػػة العلػػوـ بالو الػػة ،بعػػد سب عػػو بسػػنة واحػػدة لل ف ػ غالعلمي خارج الع اؽ.

 أتامػ اللجنػػة الثقافيػػة االج ماعيػػة أمسػػية أدبيػػة ح ػ ىا لفيػػف مػ أُدبػػاء اؼبدينػػة ،والقيػ تصػػااد شػػع ية فيهػػا.وت أت فيها االخ ار اعبامعية وم ابعة ت فيعات االناتذة فيها ومنها مثذً:
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 تق ػ ر ت في ػ الػػد ور موفػػع يانػػا شػػندالة االن ػ اذ اؼبسػػاعد يف ليػػة العلػػوـ ،اىل الدرجػػة الثانيػػة ،م ػ
درجات اػبدمة اؼبدنية ،ما وردت أظباء العديد م االناتذة الذي مشلهم التفي .
 وفيمػػا ي علػػع بال عيينػػات ،فقػػد تعيػػا الػػد ور م فػ أنػػور النعمػة ،بدرجػػة مػػدرس يف ليػػة اؽبندنػػة،
تسػ ػػم اؽبندنػ ػػة الكه باايػ ػػة ،والسػ ػػيد رؤوؼ علػ ػػى الفلػ ػػوجي ،بويفيفػ ػػة معػ ػػاوف زراعػ ػػي يف ليػ ػػة الزراعػ ػػة
والغابات(مملم المام م  0973ص ص.)025-024

 ب عاية السيد راير اعبامعة الد ور عصاـ ع د علي،يف ي ػػوـ السػ ػ  15ػػانوف االوؿ  ،1977اف ػػاح اح ػػدث مطػ ػ خ يف اعبامع ػػات الع اتي ػػة ،ويف اؼب ػػز الط ػػذت،
وبلغ لف و  27الف دينار ،ويقدـ خدماتو لػ  1211كالئ م ة واحدة.
 اف ػ ح الػػد ور عصػػاـ ع ػػد علػػي ،راػػير اعبامعػػة ،يػػوـ الس ػ  27ػػانوف االوؿ  ،1977دار ح ػػانة جامعػػةاؼبوصل ،وح االف اح السادة مساعدي راير اعبامعة ومدي الديواف وبعح السادة عمداء الكليات ،وأبػدا
اعجابو دبس وا الدار وما وف تو م لوازـ ؽب الء االكفاؿ ونومهم(مملم المام م  0978ص.)004

وىناؾ بط يعة اغباؿ ع ات األخ ار لألن طة والفعاليات وم اري اإلعمار ،ت منها أعداد ا لة ،يف ل ننة،
واليبك اإلحاكة أا صبيعاً لكث ما.

م ال ساه ي ا الكتالم:

تػػدـ السػػيد ع ػػدال زاؽ امػػل ذنػػوف (امػػا اؼبك ػػة اؼب زيػػة) فه ن ػاً للسػػنة الثالثػػة علػػى صػػدور ا لػػة 1973-1972
لألعػداد ( )19-1ومشلػ أنػواع اؼبقػاالت اؼبن ػػورة و ّاأػا .وفبػ لػديهم أ ثػ مػ مقػاؿ ونػنوردىم دوف ذ ػ اؼبووػػوعات
الػ نػػانب وا يف ن ػ ىا وىػػم :د.ؿبمػػد اؼب ػػاط ،د.ف ػ ي الػػدباغ ،د.نػزار وبػػىي نزىػ  ،عػػادؿ حسػ أمػػا ،كػػذؿ صػػفاوي،
د.م يػػد كػػو عطارباشػػي (مػػتجم) .اضبػػد خطػػاب ،هنػػاد نػػليم خيػػاط ،نػػناء حنػػا ،ؿبمػػد تانػػم مصػػطفى ،ؿبمػػد عجػػاج
اعبميل ػػي ،عل ػػي حس ػػا عل ػػي ،ؿبم ػػد ن ػػعيد اػبي ػػاط ،د.فيص ػػل دب ػػدوب ،ى ػػاخ ضب ػػدي اضب ػػد ،ؿبم ػػد بان ػػل الط ػػااي ،أزى ػ
نػػليماف ،قبمػػاف يانػػا ،د.ىاشػػم اؼبػػذح ،د.ؿبمػػود اغبػػاج تانػػم ؿبمػػد ،د.ؿبمػػد صػػديع اعبليلػػي ،د.مفيػػد ؿبمػػد نػػوري،
د.علي صادؽ ،اصد يان الزبيدي ،ميسػ صػاحل ،مونػى بنػاي ،د.ؿبسػ صبػاؿ الػدي  ،ع داحملسػ عقػ اوي ،ع داغبميػد
العسػاؼ ،أ ػ ـ جػ جير العجيلػػي (مػػتجم) ،كػػذؿ ؿبمػػد مػ اد ،ؿبمػػد علػػي اغبسػػيا،
ال حػػايف ،ىػػدا ع ػػدالعزيز ،حسػػا ّ
كػػذؿ ع ػػدال ضب  ،د.عم ػ الطالػػئ ،علػػي ؿبمػػد اغب ػػوت ،جانػػم ؿبمػػد حسػ  ،عػػذاب ال ػػات ،نػػامل الص ػ ّفار ،فب ػػاز وبػػىي
رجئ ،اضبد منصور ،باشا فارس الياس ،نعد اب اىيم تانم ،د.نامل اغبمداخ ،ؿبمد علػي اغبسػيا ،خولػة داؤد اعب ػوري،
ب ا ال س اخ ،زعاؿ م عل ،حازـ شي الطااي ،حسا علي عزيز ،ع داؼبطلئ نيد ؿبمد ،ؿبمد اما األع مي ،وبىي
ذنػػوف يػػونر ،انػػور ي ػػوع يعقػػوب ،د.خاش ػ ؿبمػػد ال ػ اوي ،د.كػػذؿ اػبيػػاط ،د.ؿبمػػد نػػعيد انػػة ،ريػػاض مػػاؿ ؿبمػػد
اغبكػػيم ،د.ؿبمػػد ز ػػي ؿبمػػد ،نػػامي خلػػف ضبارنػػة ،خريالػػدي ؿبػػي الػػدي  ،د.ع ػػداػبالع اؼبػػذح ،اؾبػػد ع ػػدال زاؽ جيػػة،
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د.كاى تانم الدبّاغ ،د.ب ىاف ملحم ،ع دالوىاب اعبليب ،د.ؿبمد فب از اعبنيدي ،د.حساف ؿبمود العطّػار ،د.ؿبمػد ظبػري
رؤوؼ .د.اضبد اظباعيل الدبّاغ ،د.غا ع داؼبطلئ ع ػاس ،د.مقػداد عمػ النعيمػي ،د.ع ػداهلل الف ػ ي .د.ع ػداهلل يونػف
شػهاب ،د.حسػوف عزيػػز حديػد (مػتجم) ،ع داؼبهػػدي جػرب ،م يػد صػػديع ع ػدال ضب  ،د.صػادؽ حسػ اغبكػيم ،د.فػػاروؽ
العم ػ ي (مػػتجم) ،عاصػػم اظباعيػػل ،د.ع داغبسػػا خ ػ ش ػ بة (مػػتجم) ،ع ػػداػبالع اؼب ػذّح ،وبػػىي ع داغبميػػد (مػػتجم)،
د.خالػػد ال ػػيخ علػػي (مػػتجم) ،عمادالػػدي خليػػل ،يفػػاف ع ػػدالناف ع ػػداغبكيم ،الػػد ورتوفيع اليػػوزبكي ،د.ؿبس ػ صبػػاؿ
الدي (متجم) ،ع داغبليم الذوند ،أُت الديوه جي (ال ال ياوي) ،يف تصميم الغذؼ ع داغبميػد اغبيػا  ،وػ ار القػدو،
را اف دبدوب (م نم اعبامعة).
وبط يع ػػة اغب ػػاؿ ىن ػػاؾ ان ػػاتذة و ػػاب وادب ػػاء ،نػ ػانبوا يف الك اب ػػة يف ا ل ػػة خ ػػذؿ الس ػػنوات الذحق ػػة وح ػػىت مطلػ ػ
الثمانينيات ،وخ ية االكالة نك في بال دليل على االظباء الواردة يف ـب لف االخ صاصات اؼبع فية.

الخات م:

يعد إصدار ؾبلة اعبامعة ( )1982-1971ذب بة علمية وثقافية مهمة يف السنوات األوىل ،ل انير جامعة اؼبوصل،
وسبكن ػ ا لػػة م ػ ان ػ قطاب لبػػئ م ػ األنػػاتذة ال دريسػػيا م ػ ـب لػػف االخ صاصػػات يف العلػػوـ اإلنسػػانية والص ػ فة،
وجادت أتذمهم باؼبوووعات العلمية الثقافية ال صينة وغاي ها ن الثقافة اؼبع فية با صفوؼ ت ااها.
وتػػد قبح ػ مهم هػػا تل ػ م ػ خػػذؿ ب يػػد الق ػ اء وال سػػاؤالت ال ػ أُثػػريت م ػ ت ػ لهم ونات ػ بعػػح مػػا جػػاء يف
اؼبقػػاالت اؼبن ػػورة ،و ػػاف ال فاعػػل علػػى أشػػده بػػا الكّػػاب والق ػّاء ع ػ ك يػػع ال ػ دود اؼبن ػػورة وال عقي ػػات علػػى م ػػاما
اؼبوووعات.
ومل تق ص اؼب ار ة يف الن على أناتذة اعبامعة ،بل سبكن ا لة م سئ لب ة م مثقفي اؼبدينة وأُدبااها ،فاثاروا
مووػوعات جػادة و ػوا عػ األدب ون ػ وا القصػااد والقصػة القصػرية ،حػىت لَي ػػادر إىل الػذى أف تػ اءة ؾبلػة اعبامعػة تعػػد
ندوة علمية مليبة باحملاور والنقاشات وتث ي الذااقة الثقافية وحىت ال ياوية إذ اف (ألُت الديوه جي) آنذاؾ زاوية خاصة يف
ل عدد رب انم (ال ال ياوي) عاجل فيو موووعات شىت يف ؾباؿ ال ياوة اؼب عددة األوجو.
وتعػػد ا لػػة اآلف دبثابػػة أرشػػيف ل ػػاريخ جامعػػة اؼبوصػػل دبػػا حوتػػو م ػ أخ ػػار وم ابعػػات للم ػػاري ول انػػير األتسػػاـ
والكليات وال عيينات وال نقذت وناا األن طة العلمية والثقافية.
وع ػػربت ع ػ مس ػػرية اعبامع ػػة يف تل ػ اغبق ػػة ،وقب ػػد ػػل ال ص ػػانة واعبدي ػػة يف اؼبوو ػػوعات ال ػ نُ ػ ت عل ػػى ام ػػداد
الس عينات ،ويف مطل الثمانينات ،تغري تق ي ػاً مبػط اؼبووػوعات اؼبن ػورة دبػا ي وافػع ويفػ وؼ ال لػد واغبػ ب وال ع بػة وتصػعيد
وتاا اػبطاب الوكا اغبماني وال مس باىداب القومية الع بية وال غا دبفاخ وأؾباد الع ب تديباً وحديثاً.
حقاً إف توتف ؾبلة اعبامعة ع الصدور (ألن اب مالية آنذاؾ) يعد خسارة للح ة العلمية والثقافية ،فقد انهم
ىيبات ال ح ي اؼب عات ة على ن ل ما م شانو إرواء الذااقة العلمية والثقافية والفنية للقارئ.
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قائ م ال صاور:

( )1ؾبلة اعبامعة ،السنة السادنة ،العدد اػبامر ،ش اط ( 1976ت ويسة ا لة).
( )2ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد ال اب  ،انوف الثاخ ( ،1981ت ويسة ا لة).
( )3ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد الساب  ،نيساف ( ،1981ت ويسة ا لة).
( )4ؾبلة اعبامعة ،السنة االوىل ،العدد االوؿ 1 ،آذار ( ،1971ت ويسة ا لة).
( )5ؾبلة اعبامعة ،السنة االوىل ،العدد االوؿ 1 ،آذار  ،1971ص.3
( )6ؾبلة اعبامعة ،السنة الثانية ،العدد االوؿ 15 ،ت ي االوؿ  ،1973ص.5
( )7ؾبلة اعبامعة ،السنة الثانية ،العدد الثاخ 15 ،ت ي االوؿ  ،1973ص.16
( )8ؾبلة اعبامعة ،السنة السادنة ،العدد اػبامر 1 ،ش اط  ،1976ص.39
( )9ؾبلة اعبامعة ،السنة الثانية ،العدد االوؿ 15،ت ي االوؿ  ،1973ص .32
( )11ؾبلة اعبامعة ،السنة ال ابعة ،العدد العاش 1 ،سبوز  ،1974ص.59
( )11ؾبلة اعبامعة ،السنة الثالثة ،العدد الثام  15 ،انوف الثاخ  ،1973ص.32
( )12ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد  ،1ت ي االوؿ  ،1981ص.14
( )13ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد  ،1ت ي االوؿ  ،1981ص.65
( )14ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  ،8ايار  ،1981ص.118
( )15ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  ،8ايار  ،1981ص .18
( )16ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد  ،1ت ي االوؿ  ،1981ص.14
( )17ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،4العدد  5 ،8ايار  ،1974ص.129
( )18ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،2العدد  1 ،9ش اط  ،1972ص.21
( )19ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،1العدد  ،7نيساف  ،1981ص.92
( )21ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،5العدد  1 ،1ت ي الثاخ  ،1974ص.5
( )21ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  ،3انوف االوؿ  ،1979ص.117
( )22ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  ،8ايار  ،1981ص ص.41-39
( )23ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  ،9حزي اف  ،1981ص ص .69-68
( )24ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،3العدد  ،3ت ي االوؿ  ،1973ص.73
( )25ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،5العدد  ،1ت ي الثاخ  ،1974ص.86
( )26ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،5العدد 1 ،4ش اط  ،1975ص.78
( )27ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،5العدد 4،1ش اط  ،1975ص.81
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()28
()29
()31
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37

ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،4العدد  15 ،9حزي اف  ،1974ص.88
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  1 ،4سبوز  ،1974ص ص .66-65
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،11العدد  7نيساف ،1981 ،ص.116
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،3العدد  3 ،1ت ي االوؿ  ،1977ص.46
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،4العدد  15 ،5ش اط  ،1974ص.112
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،3العدد  15 ،14نيساف  ،1973ص.81
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،3العدد  1 ،13نيساف  ،1973ص.119
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،12العدد ،7نيساف  ،1981ص.87
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،3العدد  15 ،1ت ي االوؿ ،1973ص .115-114
ؾبلة اعبامعة ،السنة  ،8العدد ،4انوف الثاخ  ،1978ص.114
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