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مستخلص البحث
فـــي متغیـــرات الحیـــاة السیاســـیة العراقیـــة بعـــد ،وجـــد األســـتاذ أحمـــد ســـامي الجلبـــي

سقاط النظام السابق في  ٕ الفرصة سانحة إلعـادة ،٢٠٠٣نیسان ٩االحتالل األمریكي، وا
وممــا شــجعه علــى ذلــك حــل ،ســنة٣٤إصــدار جریــدة فتــى العــراق بعــد توقــف دام قرابــة 

وزارة اإلعــالم وتــرك الــبالد فــي وضــع إعالمــي ســائب أتــاح حریــة إصــدار الصــحف لمــن 
كبیـرة مـن أجـل ومع هـذا فقـد بـذل الجلبـي جهـوداً .شاء من األفراد والجمعیات واألحزاب

ال موافقـة محافظـة نینـوى صوالسعي باتجاه استح،ة في نقابة الصحفیینتسجیل الجرید
وقـد بـذل جهـودا كبیـرة مــن أجـل حفـاظ الجریـدة علـى هویتهـا الموصــلیة .علـى إصـدارها

والبحــث محاولــة للوقــوف عنــد ظــروف إعــادة إصــدار .والوطنیــة والعربیــة واإلســالمیة
ا علـــى اســـتمرار نهجهـــا وتأكیـــد صـــاحبه١٩٣٠مـــرة ســـنة ألولالجریـــدة التـــي ظهـــرت 

.وتمسكها بالثوابت والمنطلقات نفسها التي أكدتها في سنوات صدورها األولى

المقدمة
فــي متغیــرات الحیــاة السیاســیة العراقیــة ،وجــد األســتاذ أحمــد ســامي الجلبــي

سقاط النظام السابق في ،بعد االحتالل األمریكي ٕ الفرصـة ،٢٠٠٣نیسان ٩وا
وممـا ،سـنة٣٤ة فتى العراق بعد توقـف دام قرابـة سانحة إلعادة إصدار جرید

شــجعه علــى ذلــك حــل وزارة اإلعــالم وتــرك الــبالد فــي وضــع إعالمــي ســائب 
ومـع .أتاح حریة إصدار الصحف لمن شاء من األفراد والجمعیـات واألحـزاب

ــــدة فــــي نقابــــة هــــذا فقــــد بــــذل الجلبــــي جهــــوداً  كبیــــرة مــــن أجــــل تســــجیل الجری
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.اســتحال موافقــة محافظــة نینــوى علــى إصــدارهاوالســعي باتجــاه،الصــحفیین
وقد بذل جهودا كبیرة من أجل حفاظ الجریدة على هویتها الموصلیة والوطنیة 

.والعربیة واإلسالمیة

٢٠٠٣الصحافة الموصلیة بعد التاسع من نیسان : أوالً 

٩شـــهد میـــدان العمـــل الصـــحفي فـــي العـــراق بعـــد االحـــتالل األمریكـــي فـــي 
فلقــــد عمــــدت .ر وعــــودة العدیــــد مــــن الصــــحف العراقیــــةصــــدو ،٢٠٠٣نیســــان 

وتركــت الــبالد فــي ،ســلطة االحــتالل إلــى حــل وزارة اإلعــالم بكــل مؤسســاتها
وضع إعالمي سائب ممـا أتـاح حریـة إصـدار الصـحف لمـن شـاء مـن األفـراد 

ـــــا ـــــى .والمنظمـــــات واألحـــــزابتوالجمعی عـــــدد إنوثمـــــة إحصـــــائیة تشـــــیر إل
وفـي ٢٠٠٣ي صدرت منذ العاشر مـن نیسـانالصحف والمجالت العراقیة الت

صــحیفة )٤٠٠(المــدة الزمنیــة التــي امتــدت لســتة أشــهر قــد بلــغ مــا یقــارب الـــ 
مـن بلغ عدد اإلصـدارات الصـحفیة أكثـر،وفي مدینة الموصل وحدها.تقریبا

أمـا عـدد الصـحف العراقیـة الصـادرة منـذ . )١(مطبوعة بین جریدة ومجلة)٤٠(
وقد .جریدة ومجلة)٧٦٤(فقد بلغ ٢٠٠٨انون الثاني ك١ولغایة٢٠٠٣نیسان 

جـــاء هـــذا الصـــدور علـــى الـــرغم مـــن المعوقـــات والصـــعوبات التـــي اعترضـــت 
مســیرة العمــل الصــحفي ومنهــا علــى ســبیل المثــال عــدم تــوفر الــورق وأســعاره 

ـــــة ـــــین والمراســـــلین،العالی ـــــى المنضـــــدین والفنی ـــــب عل ـــــادة الطل وصـــــعوبة ،وزی
. )٢(نوفقدان األم،المواصالت

لقــد أصـــبح بإمكـــان أي شــخص إصـــدار جریـــدة بعــد أن یقـــوم بتهیئـــة ثمـــن 
فضــًال عــن االعتمــاد علــى شــبكة .الطبــع وجمــع المعلومــات مــن هنــا وهنــاك

وقد صدر عدد من هـذه الصـحف بطباعـة . )٣()االنترنیت(المعلومات الدولیة 
وحشـدت هـذه الصـحف كـادراً ،وبـورق أبـیض صـقیل،وصفحات ملونـة،أنیقة
ممـا یعكـس بـال شـك ثـراء الصـحیفة ،من المحترفین والكتـاب واألدبـاءفیاً صح
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وهنـــاك أعــداد مــن الصـــحف صــدرت بطبعــات متواضـــعة ،وضــخامة تمویلهــا
.)٤(مما یدل على ضعف تمویلها،وبورق أسمر اللون

إال أن ،وعلـــى الـــرغم مـــن الســـلبیات التـــي لحقـــت بـــالعراق جـــراء االحـــتالل
ورة عامـــة والموصـــل بصـــورة خاصـــة تمتـــع العمـــل الصـــحفي فـــي العـــراق بصـــ

بشــيء مــن الحریــة فعلــى ســبیل المثــال، ُنشــرت العدیــد مــن المقــاالت التــي لــم 
وقد هیأ هذا الوضـع . )٥(٢٠٠٣یكن من الممكن نشرها قبل التاسع من نیسان 

كمـا جعلـه یسـهم فـي إبـداء الـرأي وأخـذ ،القارئ للعیش في جـو متعـدد المنـابر
ومنح فرصـة كاملـة لإلطـالع علـى .قبول الرأي اآلخرعلىفشیئاً یتعود شیئاً 

بتشــكیل وعیــه علــى نحــو ،بشــكل أو بــآخر،وبــذلك أســهمت،الواقــع السیاســي
كما أن غیاب المركزیة اإلعالمیة التي كانت تسیطر علـى العاصـمة .ناضج

وزاد مـــن فـــرص الصـــحف الموصـــلیة التـــي عملـــت ،أســـهم فـــي التعـــدد والتنـــوع
. )٦(لي بكل تفاصیلهعلى نقل الواقع الموص

ولقــــد رســــخت الحركــــة الصــــحفیة بعــــد االحــــتالل أســــماء صــــحفیین كــــانوا 
مهمشــین فــي الســابق، ودفعــت إلــى واجهــة العمــل شخصــیات صــحفیة وجــدت 

كما برزت أسـماء ومواهـب جدیـدة مـن . )٧(الفرصة للعمل في میدان الصحافة
ل لكثیـر ویقینا أن كثرة الصحف وفـرت فـرص العمـ. )٨(خالل العمل الصحفي

مـــن حملــــة األقـــالم والمصــــورین والرســــامین والمنضـــدین واألدبــــاء والمراســــلین 
كمـــا شـــهدت هـــذه المـــدة دخـــول عـــدد كبیـــر مـــن ذوي . )٩(والمحـــررین وغیـــرهم

وقــد . )١٠(الخبــرة الضــعیفة أو القلیلــة فــي مجــال الصــحافة إلــى عــالم الصــحافة
،خبـار أحیانـاكتكـرار واخـتالق األ،أدى ذلك إلى وقوع كثیر منهم في مشـاكل

أضف إلى ذلك األخطـاء اإلمالئیـة . )١١(أحیانا أخرىواعتماد األخبار الكاذبة
واللغویــــة والطباعیــــة التــــي ظهــــرت فــــي كثیــــر مــــن الصــــحف التــــي صـــــدرت 

الجــــــودة (استســــــهال العمــــــل الصــــــحفي الــــــذي یتطلــــــب إنكمــــــا . )١٢(بعجالــــــة
ور صــحف وهــذا أدى إلــى ظهــ،مواصــفات ال یتمتــع بهــا إال القلیــل،)والتمیــز
عالمیــاً ثقافیــاً كمــا اجتــذبت الصــحافة كونهــا مشــروعاً . )١٣(هزیلــة ٕ واســتثماریاً وا
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وربمـا كـان ،العدید من العناصر التي لیس لهـا سـابق صـلة بالعمـل الصـحفي
أو ربمــا ،ذلــك بســبب الرغبــة فــي الوجاهــة األدبیــة واالجتماعیــة وحــب الشــهرة

. )١٤(العهــد الســابقلمجــرد عــرض حالــة معینــة كــان یعــاني منهــا بعضــهم فــي
ـــــــــة أو وكثیـــــــــراً  ـــــــــة أو العائلی ماعكســـــــــت بعـــــــــض الصـــــــــحف النزاعـــــــــات القبلی

. )١٥(المناطقیة
قلـة مشــاركة المـرأة فــي ،وممـا إتسـمت بــه صـحافة الموصــل بعـد االحــتالل

العمـــــل الصـــــحفي وذلـــــك یعـــــود إلـــــى أســـــباب عدیـــــدة منهـــــا طبیعـــــة المجتمـــــع 
المتشــددة وغیرهــا مــن والخــوف مــن التنظیمــات الدینیــة ،الموصــلي المحافظــة

. )١٦(األسباب

إعادة إصدار جریدة فتى العراق: ثانیاً 
،١٩٣٠أشرنا فیما سبق إلى أن جریدة فتى العراق صدرت ألول مـرة سـنة 

إذ صـدر آخـر عـدد مـن الجریـدة ،١٩٦٨كـانون األول ٢٦وألغي امتیازها فـي
،ونصفوبعد توقف طویل دام قرابة ثالث عقود.١٩٦٩كانون الثاني ٦في

أعــاد األســتاذ أحمــد ســامي الجلبــي إصــدارها مجــددًا بعــد االحــتالل األمریكــي 
وقــد حــرص علــى أن تواصــل الجریــدة مســیرتها الصــحفیة .٢٠٠٣للعــراق ســنة 

وبالثوابــت والمنطلقــات الوطنیــة نفســها التــي تؤكــد علــى وحــدة الشــعب العراقــي 
كونهـا صـوتًا وطنیـًا وقد عرفت الجریدة منذ صدورها ب.بكافة أطیافه وقومیاته

،مخلصــــًا جســــد روح اإلیمــــان بحــــق العــــراق وشــــعبه فــــي الحریــــة واالســــتقالل
والســـبب فـــي ذلـــك أنهـــا جریـــدة مســـتقلة لـــم تخضـــع لحـــزب أو لتوجـــه سیاســـي 

كما حرصت الجریدة في كتاباتها على أن تعكس حالة الشـأن المحلـي .معین
الموصــل الموصــلي ممــا أعطاهــا نكهــة خاصــة تعبــر عــن خصوصــیة مدینــة 

عــن توجهــات هــذا فضــالً .الحضــاریة التــي عرفــت بهــا عبــر عصــور ســحیقة
.الجریدة الوطنیة العراقیة والعربیة واإلسالمیة
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لم تكن جریدة فتى العراق جریدة أسبوعیة فحسب بل كانت منتدى لألدباء 
والمفكرین الذین یرتادونها أسـبوعیا وفـي غرفهـا تـدور بیـنهم حـوارات ونقاشـات 

فضـــــال عـــــن متابعتهـــــا للنتاجــــات األدبیـــــة والفكریـــــة المتمیـــــزة العربیـــــة .ثقافیــــة
وكثیــــرا مــــا اهتمــــت الجریــــدة بإقامــــة النــــدوات الســــنویة الفكریــــة . )١٧(والعالمیــــة

والنقدیــة التــي كانــت تتنــاول فیهــا موضــوعات تتصــل بــالراهن الثقــافي العراقــي 
لـى شـيء مـن هـذا القبیـل یشـیر األسـتاذ . )١٨(عامة والموصلي خاصة ٕ أحمـد وا

ــــى العــــراق فــــي ســــنة  ــــي عنــــد إصــــداره جریــــدة فت :فیقــــول٢٠٠٣ســــامي الجلب
حــین راودتنـــي ،بعـــد طــول انقطـــاع،٢٠٠٣وعــدت إلـــى الصــحافة فـــي ســنة ((

وأسهمت بتولي ،وترعرعت معها،التي نشأت فیها) فتى العراق(فكرة إصدار 
وأصــبحت الفكــرة حقیقــة واقعــة حــین أصــدرت . .ســكرتاریة تحریرهــا فــي شــبابي

مـع أكثـر مـن مائـة جریـدة ) معركة الصـحافة(خل من جدید لتد.. .تى العراقف
لقــــد كانــــت الخطــــوة .. .ومجلــــة صــــدرت فــــي مدینــــة الموصــــل بعــــد االحــــتالل

بالنسبة لي جریئة في عودتي لوسـط شـعرت فیـه بالغربـة ألول مـرة فـي مسـیرة 
ها العمـل معــي بالوسـیلة نفســاجدیـدة لـم أجــد فیهـا زمــالء األمـس الـذین اعتــادو 

.)١٩(..)).لهذا لم تكن البدایة هیِّنة علي أول األمر،ویحملون الهدف نفسه
وتــولى أحمــد ،٢٠٠٣تمــوز٨صــدر العــدد األول مــن جریــدة فتــى العــراق فــي 

وعمـل معـه شـقیقه ،سـامي الجلبـي رئاسـة مجلـس إدارة الجریـدة ورئاسـة تحریرهـا
ــي الج وولـــدي )٢٠(لبـــيالـــدكتور أدیـــب إبـــراهیم الجلبـــي وولـــده صـــمیم أحمـــد سامــ

ــه حـــارث أدیـــب بــراهیم أدیـــب.)٢١(شقیقـ ٕ فضـــال عــن صـــدیقه موفـــق أحمـــد . )٢٢(وا
ــدكتور أدیـــب الجلبـــي . )٢٣(الســـبعاوي وقـــد شـــكل هـــؤالء مجلـــس إدارة الجریـــدة فالــ

والمحـــامي حـــارث ،)مـــدیرًا لـــإلدارة(وصـــمیم الجلبـــي ،)مـــدیرًا للتحریـــر(أصـــبح 
أمــا أســرة .للعالقــاتوي مــدیراً ومـــوفق أحمــد الســبعا،)مستشــارًا قانونیــاً (أدیــب

ـــر الجریـــدة فضـــمت ـــاد محمـــد عبـــداهللا: تحری براهیــــم أدیــــب.)٢٤(الـــدكتور أی ٕ ،وا
.)٢٧(وعبـــــدالكریم حـــــازم.)٢٦(عبـــــدالمنعمومحمـــــود.)٢٥(وســـــامر إلیـــــاس ســـــعید
ثم أصبح المهندس یسار . )٢٩(والسیدة عزة نصراهللا.)٢٨(وفارس تركي محمود
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ألســتاذ الـدكتور إبــراهیم خلیـل العــالف أبــرز وا،)ســكرتیرا للتحریـر()٣٠(الـدرزي
وبعــد مــدة اختفــت . )٣١()مستشــارًا للتحریــر(ثــم أصــبح ،أعضــاء أســرة التحریــر

مـــــــن أعضـــــــاء هیئـــــــة التحریـــــــر ومجلـــــــس اإلدارة أســـــــماء كـــــــل مـــــــن محمـــــــود 
بـراهیم أدیـب .)٣٤(وسـامر إلیـاس سـعید.)٣٣(وعبدالكریم حـازم.)٣٢(عبدالمنعم ٕ وا

. )٣٦(والدكتور أدیب الجلبي.)٣٥(والمحامي حارث أدیب،الجلبي
جریــــدة یومیــــة سیاســــیة : ((جــــاء فــــي ترویســــة الجریــــدة بعــــد عودتهــــا أنهــــا

ـــــي األســـــبوع بثمـــــان صـــــفحات،))مســـــتقلة ـــــاس،تصـــــدر مـــــرة واحـــــدة ف وبمقی
، ثــم أصــبحت )٣٧(وبلــونین أزرق وأســود،مــن حجــم النصــف) ســم٤٠×٣٠(

أو (األسـبوع وحكمـة ،وقـد وضـعت فـي صـدر الترویسـة سـورة العصـر.ملونـة
شـــارة إلـــى أن ثمـــن النســـخة ،)حكمـــة العـــدد فـــي أعـــداد أخـــرى مـــن الجریـــدة ٕ وا

أمــا بــدل االشــتراك داخــل مدینــة الموصــل بلــغ . )٣٨(دینــار)٢٥٠(الواحــدة هــو 
وطبعت أعـداد الجریـدة األولـى فـي شـركة مطبعـة . )٣٩(ألف دینار سنویا)٢٥(

ریــــدة فــــي مطبعــــة وبعــــد مــــدة قصــــیرة طبعــــت أعــــداد الج.)٤٠(الزهــــراء الحدیثــــة
وقد جاء ذلك لقرب هذه المطبعة مـن مقـر الجریـدة فـي منطقـة . )٤١(االنتصار

وكانــت كلفــة طبــع كــل عــدد . )٤٢(المجموعــة الثقافیــة وتقلیصــا للنفقــات والجهــد
)٥٠٠(دوالر بمعــــدل )١٥٠(أســــبوعي مــــن الجریــــدة أول صــــدورها قــــد وصــــل 

هــــــــــــو خاصــــــــــــاً اً كمــــــــــــا أصــــــــــــبح للجریــــــــــــدة بریــــــــــــدًا الكترونیــــــــــــ. )٤٣(نســــــــــــخة
com.ahooY@Fatalirag)٤٤( .

أما أماكن توزیع أعداد الجریدة فقد كان في مكتبـة زهـرة نینـوى فـي منطقـة 
وفـــي مكتبـــة ،الدواســـة لصـــاحبیها خلیـــل إســـماعیل خلیـــل ومهنـــد داود ســـلیمان

حكمــة ومكتبــة ومكتبــة ال.)٤٥(الضــحى بالدواســة لصــاحبها مهنــد داود ســلیمان
وكــذلك فــي مكتبــة الجزیــرة فــي ،الزهــراء والمكتبــة الوطنیــة فــي شــارع النجیفــي

ومكتــب المربــد مجــاور مدیریــة تربیــة ،الزهــور قــرب دورة جــامع المحــروقيحــ
كمــــا قامــــت إدارة الجریــــدة بإرســــال أعــــداد منهــــا إلــــى المؤسســــات .)٤٦(نینــــوى

لجریـدة فـي العاصـمة كما وزعت أعداد مـن ا.الحكومیة منها جامعة الموصل
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وكــان . )٤٧(بغــداد عــن طریــق مكتــب الجریــدة فــي بغــداد بــإدارة أســامة الجلبــي
وكان عمله ،یأتي إلى الموصل كل أسبوع لیأخذ العدد األسبوعي من الجریدة

. )٤٨(تطوعي لدعمها دون مقابـل،شأنه شأن معظم العاملین في الجریدة،هذا
: فكـان یـتم بـثالث طرائـق هـي،ینأما عن كیفیة إیصال الجریدة إلـى المشـترك

واألصـــدقاء الـــذین ،)ســـائق دراجـــة هوائیـــة(والســـید خزعـــل أبـــو ضـــیاء ،البریـــد
وكـــان تمویـــل الجریـــدة یعتمـــد علـــى واردات اإلعالنـــات . )٤٩(یرتـــادون الجریـــدة

وقـــد جـــرت العـــادة إن كثیـــرًا مـــن الـــدوائر الحكومیـــة . )٥٠(واالشـــتراكات الســـنویة
ا علـــى جریـــدة فتـــى العـــراق لكونهـــا ملتزمـــة صـــارت تعتمـــد فـــي نشـــر إعالناتهـــ

ـــــات دون أخطـــــاء  ومســـــتمرة بالصـــــدور بشـــــكل دوري مـــــع دقـــــة نشـــــر اإلعالن
وهــــذه اإلعالنــــات نوعــــان األولــــى إعالنــــات المحكمــــة وتكــــون ذات ،مطبعیــــة

ألن صیغ كتابتها تكون ثابتة تقریبا وذات مساحات ،أسعار مقطوعة ومحددة
ن اختلــــف المضــــمون قلــــیالً  ٕ والثانیــــة إعالنــــات الــــدوائر الحكومیــــة ،متقاربــــة وا

وكـــان كـــل ســـنتمتر مربـــع واحـــد منهـــا . )٥١(فیحســـب ســـعرها حســـب المســـاحة
أمـا سـعر إعـالن ،دینـار فیمـا بعـد)٥٠٠(ثـم أصـبح .)٥٢(دینار)٤٠٠(یساوي 

والصـفحة ،ألـف دینـار)٥٠٠(صفحة داخلیة كاملة من الجریـدة فكـان یسـاوي 
ـــرة بلـــونین یســـاوي  ـــارألـــف د)٦٠٠(األخی ـــدة اســـتخدام . )٥٣(ین واعتمـــدت الجری

للحصـول علـى بعـض األخبـار المحلیـة ) االنترنیـت(شبكة المعلومـات الدولیـة 
. )٥٤(والخارجیة والثقافیة بشكل مستمر
،)حـدیث المجـالس(و،)المقـال االفتتـاحي(،تضمنت أبواب الجریـدة وقتهـا

ســــبوعیات أ(و،)مــــدارات(و،)أخبــــار المجتمــــع(و،)شــــكاوى المــــواطنین(و
،)مــــــن األرشــــــیف(و،)أوراق فــــــي التــــــاریخ والسیاســــــة(، و)رئــــــیس التحریــــــر

ــــــدون زعــــــل(و ــــــي ذاكرتــــــي(و،)ب ،)جــــــذاذتان(و،)مكتبتنــــــا(، و)رجــــــال ف
،)كلمــة طیبــة(و،)معالجــات عامــة(و،)ضــیف األســبوع(و،)ســیر وتــراجم(و
ة فیمــــا والعدیــــد مـــن األبــــواب التــــي اســـتحدثتها الجریــــد،)الـــرواق الموصــــلي(و

. )٥٥(بعد
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. .عهــد(:ووضــحت جریــدة فتــى العــراق خطتهــا فــي مقــال افتتــاحي بعنــوان
مـن إن ،على الرغم من علمنا مسـبقا: ((بقلم رئیس التحریر جاء فیه) ورسالة

،العمـل الصـحفي فـي مثــل هـذه المرحلـة الخطـرة والدقیقــة لـیس سـهال ومیســورا
واسع ومتالطم في یـوم إنما هو رحلة شاقة ومجهولة العواقب في خضم بحر 

)فتـــــــــــــى العـــــــــــــراق(فقـــــــــــــد أقـــــــــــــدمنا علـــــــــــــى إصـــــــــــــدار ... غـــــــــــــائم عاصـــــــــــــف
وال مــــن أجــــل أن نحقــــق مصــــلحة ذاتیــــة ،ال مــــن أجــــل أن نصــــل أو نتســــابق

بـل هـو إصـرار منـا علـى دیمومـة العمـل ومواصـلة الطریـق فـي خدمــة ،معینـة
سـنة إیمانـا منـا بضـرورة هـذه ٣٥صـحیفة نظیفـة بعـد اسـتراحة إجباریـة دامـت 

السـابق سـنؤطر بـه ) الفتـى(إنـه إطـار...لدیمومة وأهمیتها لهذا البلـد الصـابرا
القواعــد نفســها التــي أرســتها ،األســلوب نفســه،االنــدفاع نفســه،الالحــق) فتانــا(

التوجه الدیني والحس الوطني أنفسهما مع مواكبة ماتقتضیه ،التجربة السابقة
المعبــر عـن كـل أبنــاء سـتكون اللسـان...ظـروف التطـور الحضـاري والتجدیــد

تفـــتح ،الموصـــل إن شـــاء اهللا تحمـــل همـــومهم وتعكـــس آرائهـــم وتنقـــل أفـــراحهم
صــفحاتها لكــل التیــارات واالتجاهــات بمــا ینســجم مــع خطهــا الملتــزم وابتعادهــا 
عــن كــل فكــر وافــد أو مســتورد أو مایحمــل نفســًا مفرقــًا للشــعب وممزقــًا لوحــدة 

...لموصــل مدینــة عربیــة مســلمةمــع ســعیها للحفــاظ علــى أصــالة ا...الــوطن
واألصــــوات الداعیـــــة ) النظیفــــة(صــــفحاتها لكـــــل األقــــالم ) الفتــــى(كمــــا تفــــتح 

للتماســــــك ولوحــــــدة الهــــــدف والمصــــــیر وتبنیهــــــا لكــــــل األفكــــــار الخیِّــــــرة واآلراء 
.)٥٦())النیِّرة

ـــدة فتـــى العـــراق ـــازت جری ـــد صـــدورها،وامت بتعـــدد صـــفحاتها الخاصـــة ،عن
: وبعناوین مختلفة منها

وقـــد اهتمـــت بنقـــل أخبـــار المجتمـــع علـــى مـــدار :صـــفحة حـــوادث محلیـــة-١
مثــــل أنشــــطة الجمعیــــات الدینیــــة ومنهــــا االجتماعیــــةواألنشــــطة ،األســــبوع

وجمعیـــــة األســـــرة ،وجمعیـــــة الشـــــبان المســـــلمین،جمعیـــــة البـــــر اإلســـــالمیة
،االجتماعیــةونقــل أنشــطة مؤسســات الدولــة مثــل دوائــر الرعایــة ،المســلمة
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وبلدیـــــة ،وتربیـــــة نینـــــوى،ونقابـــــة الصـــــحفیین فـــــي نینـــــوى،ومـــــرور نینـــــوى
.فضال عن نقل أخبار الوظائف والتعیینات،الموصل

ألدبـاء الموصـل بمـا تخصصت بنشر النتاجـات األدبیـة:الصفحة األدبیة-٢
واإلصـدارات الجدیــدة ،والمقـاالت األدبیــة،والقصــائد،فیهـا القصــة القصـیرة

،حسـن طـه السـنجاري: لـذین كتبـوا فیهـاومن أبرز ا،والمجالتمن الكتب
والشــیخ .)٥٨(والــدكتور عبــدالوهاب خلیــل الــدباغ.)٥٧(وزهیــر یحیــى الخیــرو
عــادل والــدكتور.)٥٩(النــون األطرقجــيوالــدكتور ذو،صــالح الــدین عزیــز

.)٦٢(والـدكتور محمـد صـالح رشـید الحـافظ.)٦١(لعبیـدياوأزهـر .)٦٠(البكري
.)٦٤(الـــدكتور علــــي محمـــد أیــــوبو .)٦٣(اهللا الشـــكرجيعبــــدوفاضـــل محمـــد

.وأنور عبدالعزیز، وفارس تركي محمود،وسعد الدین خضر
وقـد اهتمـت بنشـر المقـاالت ذات التوجـه اإلسـالمي :صفحة فتى اإلسـالم-٣

وطـــرح مســـائل فـــي ،التـــي تؤكـــد علـــى القـــیم اإلســـالمیة واألخـــالق الحمیـــدة
وعلمـاء الـدین ،ونشر سیر عدد من الصـحابة والخلفـاء،العقیدة اإلسالمیة

عن إجراءها المسابقات الدینیة بغیة اإلسالمي في مدینة الموصل، فضالً 
عمــر محمــود : ومــن أبــرز كتابهــا،تطــویر المعلومــات الدینیــة لــدى القــارئ

ـــداهللا والشـــیخ إبـــراهیم .)٦٦(واألســـتاذ الـــدكتور ریـــاض هاشـــم هـــادي.)٦٥(عب
عمادالــدین خلیــل، والــدكتور أدیــب الجلبــي، واألســتاذ الــدكتور.)٦٧(النعمــة

عبـدالجبار محمـد .)٦٨(ویسار محمد الدرزي، والـدكتور نبیـل نجیـب فاضـل
وأحمـــــد ســـــامي ،وموفـــــق الســـــبعاوي،وعبدالحمیـــــد التحـــــافي.)٦٩(جـــــرجیس

. )٧٠(والدكتور محمود الحاج قاسم،الجلبي
ـــــة :صـــــفحة حصـــــاد األســـــبوع-٤ ـــــف المواضـــــیع األدبی وقـــــد اهتمـــــت بمختل

،ومـــــدارات،مـــــن األرشـــــیف(ن أبـــــرز أبوابهـــــا ومـــــ،والثقافیـــــةواالجتماعیـــــة
: ومـــن كتابهـــا،)وضـــیف األســـبوع،وجـــذاذتان،ســـبوعیات رئـــیس التحریـــر

ـــــي ـــــي،أحمـــــد ســـــامي الجلب ـــــل العل ـــــدكتور ذاكـــــر خلی وحســـــن طـــــه .)٧١(وال
.وسامر إلیاس سعید،وصمیم الجلبي،السنجاري
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عاألوضــــااهتمــــت بنشـــر المقــــاالت التـــي تناولــــت و:صـــفحة الــــرأي الحــــر- ٥
واألخطــار الخارجیــة التــي تعمــل علــى ،متردیــة التــي یعیشــها الفــرد العراقــيال

الشیخ صـالح الـدین : وأبرز من كتب فیها،تمزیق األمة العربیة واإلسالمیة
بــراهیم النعمــة،عزیــز ٕ وعمــر محمــود .)٧٢(عبــاسوالــدكتور محمــد خضــر،وا

م وعبدالســــال،والـــدكتور نجیــــب نبیــــل فاضــــل،وعمــــاد الــــدین خلیــــل،عبـــداهللا
. )٧٤(واألستاذ الدكتور باسل محمد یحیى.)٧٣(مدني

كانت تتناول األحداث التاریخیة التي مرت بها مدینة :صفحة من الذاكرة-٦
وكثیــراً ،وأهــم الشخصــیات السیاســیة العراقیـة التــي زارت المدینــة،الموصـل

كانـــت الصـــفحة تعـــرض لســـیر عـــدد مـــن الشخصـــیات الموصـــلیة مـــن مـــا
: ومــــن أبــــرز كتابهــــا،ومــــؤرخین وأدبــــاء وغیــــرهمرجــــال اقتصــــاد وسیاســــة 

والــدكتور،وأحمــد ســامي الجلبــي،األســتاذ الــدكتور إبــراهیم خلیــل العــالف
.الوهاب الدباغعبد

وقـد خصصـت هـذه الصـفحة لتسـلیط الضـوء علـى : صفحة الفتى الریاضي- ٧
ــــــي الموصــــــل ــــــار األندیــــــة والفعالیــــــات ،الحركــــــة الریاضــــــیة ف وتابعــــــت أخب

كمــا أجــرت عــدة لقــاءات مــع .ریاضــیة داخــل القطــر وخارجــهوالمســابقات ال
عــدد مــن ریاضــیي المدینــة والعــاملین فــي الوســط الریاضــي، ونشــر الصــور 
والمقاالت الریاضیة التي توثق لتاریخ الحركة الریاضیة فـي الموصـل، ومـن 

والـــدكتور أیـــاد ،أحمـــد ســـامي الجلبـــي: أبـــرز الـــذین كتبـــوا فـــي هـــذه الصـــفحة
.ومحمود عبدالمنعم الشیخ،سامر إلیاس سعیدمحمد عبداهللا، و 

خصصــت لنشــر المقــاالت التوجیهیــة والتربویــة :صــفحة معالجــات عامــة-٨
التـــــي تعـــــالج بشـــــكل أو بـــــآخر قضـــــایا المجتمـــــع بغیـــــة تحقیـــــق المصـــــلحة 

صـدار العملـة ،والتقاعـد، والمخـدرات،والبطالـة،الغـالء: ومنهـا،الوطنیة ٕ وا
،أحمـد سـامي الجلبـي: ومن كتابهـا،المستوردةوالبضائع ،العراقیة الجدیدة

.والدكتور إبراهیم أدیب،واألستاذ الدكتور باسل محمد یحیى
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وقـــد اهتمـــت بالنشـــاطات والفعالیـــات الثقافیـــة فـــي :صـــفحة آفـــاق ثقافیـــة-٩
والصــحافة المحلیــة ،والتعلــیم،والطــب،واللغــة، والصــحة،مجــاالت الشــعر

ومــن ،رز األســر الواقفــة وأنــواع الوقــفومقــاالت عــن الوقــف وأبــ،والعربیــة
األســـتاذ الـــدكتور إبـــراهیم خلیـــل العـــالف، واألســـتاذ ألـــدكتور : أبـــرز كتابهـــا

والــــدكتور عـــــادل ،وســــعد الــــدین خضـــــر.)٧٥(دالجبار الجـــــومر عبــــدجزیــــل
والدكتور نوفل قاسم علي .)٧٦(البكري، والدكتور منهل إسماعیل العلي بك

.الجلبيویسار الدرزي، وصمیم.)٧٧(الشهوان
وقـد خصصـت لتسـلیط الضـوء علـى جامعـة :صـفحة األجـواء الجامعیـة-١٠

ومتابعــة التطــورات الحاصــلة فیهــا ومنهــا افتتــاح كلیــات وأقســـام ،الموصــل
واإلنجــازات التــي حققهــا فــي كافــة ،وتحدیــد المنــاهج الدراســیة،جدیــدة فیهــا

وقــــــائع ونقلــــــت ،المجــــــاالت واالختصاصــــــات العلمیــــــة والفكریــــــة واألدبیــــــة
وتفاصــیل النــدوات والمــؤتمرات العلمیــة التــي أقیمــت فــي الكلیــات والمراكــز 

كما أجـرت عـدة لقـاءات صـحفیة مـع عمـداء ،البحثیة في جامعة الموصل
فضـًال عـن متابعتهـا للمشـاریع العمرانیـة ،الكلیات والمسؤولین في الجامعـة

ت التي عن نشر المقاالفضالً ،والصحافة الجامعیة،في جامعة الموصل
والــرواد الــذین أســهموا فــي وضــع قواعــد ،تـــوثق لتأســیس جامعــة الموصــل

فعلــى ســبیل المثــال فــي مناســبة حلــول یــوم تأســیس الجامعــة فــي ،الجامعــة
نشـــرت الجریـــدة عـــدة مقـــاالت تحـــدثت فیهـــا عـــن نشـــأة ،األول مـــن نیســـان

وعلــى أثــر ذلــك .)٧٨(وتطــور جامعــة الموصــل وأقســامها ومراكزهــا البحثیــة
العـالي والبحـث العلمـي للجهـود الجریـدة كتـاب شـكر مـن وزارة التعلـیم تلقت 

ومن أبرز مـن . )٧٩(المبذولة من قبل الجریدة في خدمة مسیرة التعلیم العالي
واألســـتاذ ،هاشـــم یحیـــى المـــالحاألســـتاذ الـــدكتور: كتـــب فـــي هـــذه الصـــفحة

وأحمد سـامي،الدكتور إبراهیم خلیل العالف، والدكتور محمد خضر عباس
.وعبدالحمید التحافي،الجلبي
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وقــد اهتمــت بنشــر ســیر أبــرز الشخصــیات :صــفحة معــالم وشخصــیات-١١
ـــدین،والسیاســـة،لیة مـــن رجـــال االقتصـــادصـــالمو  والمقـــاالت ،واألدب،وال

،التي تعني بالخصائص االجتماعیة والثقافیة والحضاریة لمـدین الموصـل
ن أهمیـة ومكانـة المدینـة عبــر ومعـالم المدینــة اآلثاریـة والحضـریة التـي تبـی

،أحمــد ســامي الجلبــي: ومــن أبــرز الــذین كتبــوا فــي هــذه الصــفحة،التــاریخ
والــــدكتور عبـــدالوهاب الــــدباغ، ،واألســـتاذ الــــدكتور إبـــراهیم خلیــــل العـــالف

ــــدكتور خلیــــل محمــــد الخالــــدي،والخطــــاط األســــتاذ یوســــف ذنــــون .)٨٠(وال
.)٨١(واألستاذ حسنین حیدر الربیعي

ـــــاالتصـــــفحة أخ-١٢ ـــــار ومق ـــــة منهـــــا:ب ـــــت عـــــدة قضـــــایا اجتماعی : وتناول
كمــا اهتمــت ،والوفــاء،والكبریــاء،وتحمــل المســؤولیة،والقناعــة،االســتقامة

وتابعــت شــؤون ،بنقــل المســابقات والمهرجانــات األدبیــة فــي الــبالد العربیــة
ــــة ــــل ،المــــوظفین والطلب ــــراهیم خلی ــــدكتور إب ومــــن أبــــرز كتابهــــا األســــتاذ ال

.)٨٢(بشیرومظفر،العالف
وقــد كــرس ،المحــرك األساســي للجریــدة،بحــق،كــان أحمــد ســامي الجلبــي

ــل وقتــه لتكــون الجریــدة فــي انطالقتهــا الجدیــدة نبراســًا حقیقیــًا للصــحافة فــي  ُج
ویبحث ،ودقة متناهیة،فقد كان یختار موضوعاته بعنایة فائقة. )٨٣(الموصل

المادة التي تخدم مدینة في عیون األخبار والتقاریر والتحقیقات الصحفیة عن 
الموصل من خالل اسـتقطابه لمجموعـة مـن األقـالم الموصـلیة األصـیلة التـي 

والتي تنقب عن أصغر المفـردات ،امتلكت تاریخًا وخبرة في الكتابة الصحفیة
فضـًال ،الحضاریة التي یتشكل من خاللها المشهد الحضري لمدینـة الموصـل

عــن االنتمــاء إلــى العــراق بعیــداً ل صــفاء عــن األقــالم الشــابة الواعــدة التــي تحمــ
ولــم . )٨٤(ممزوجــة بالصــدق والجدیــة،كــل التوجهــات السیاســیة والعرقیــة والطائفیــة

فلقـد كـان یخطـط لكـل عـدد .یحد الجلبـي عـن المبـادئ والثوابـت المهنیـة والوطنیـة
،ویحرص على أن تكون كل كلمة في الجریدة موزونـة بمیزانـي المهنیـة والوطنیـة

ه فــــي الجریــــدة أن یوثــــق للموصــــل تاریخهــــا العریــــق، رجالهــــا ونســــائها وكــــان همــــ
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وكـان ینطلـق ،ومساجدها ومبانیها وجامعتها وأسواقها وأماكنها اآلثاریة والتاریخیـة
فیخلـق ذلـك بیـنهم ،من إن مایكتب في الجریدة سوف یقع بین أیدي أبناء المدینة

شـعورًا ،واالنتمـاء لهـذه األمـة،وطنواالنتماء لهذا ال،شعورًا باالنتماء لهذه المدینة
.)٨٥(باالنتماء المقرون باالعتزاز والسیر باتجاه كل ما هو نظیف وسلیم وجید

مــن جانــب آخــر كــان أحمــد ســامي الجلبــي مســتاًء مــن العناصــر الجاهلــة 
وكـــــان یؤكـــــد . )٨٦(التـــــي دخلـــــت العمـــــل الصـــــحفي وشـــــوهت مهنـــــة الصـــــحافة

بد من االلتزام بها وقـد التـزم بهـا هناك سلوكیات صحفیة الإنباستمرار على 
: هو والعاملون معه في الجریدة منها

.أن یكون المقال غیر منشور في جریدة أخرى من قبل-١
أن یكـون المقـال المقـدم للنشـر غیــر منقـول عـن كتـاب أو جریـدة أو مجلــة -٢

.بل هو نتاج یراع الكاتب وفكره
وابت اإلسـالمیة والقومیـة والوطنیـة أن یكون محتوى المقال بنَّاًء ویعزز الث-٣

وال یتعارض معها، لهذا كـان یـرفض المقـال الـذي یثیـر النزعـات الطائفیـة 
. )٨٧(یثلم الوحدة الوطنیةأو العرقیة أو الدینیة وكل ما

لقد عرضت على الجلبي مغریات مادیة كبیرة من أجل نشر إعالن ما أو 
وسـعرا لحاجـة مـن ،نـا لمبـدألكنه رفضها ألنها یمكن أن تكون ثم.خبر معین

وفـــي شـــيء مـــن هـــذا القبیـــل قـــال األســـتاذ الـــدكتور . )٨٨(حاجـــات وطنـــه وأمتـــه
،واتصــَلتْ بــه،٢٠٠٤كنــت جالســًا عنـده صــیف سـنة ((إبـراهیم خلیــل العـالف 

موظفــة مــن ســلطة االحــتالل األمریكــي فــي القصــور الرئاســیة وطلبــت ،هاتفیــاً 
الــت لــه إنــك التریــد التعــاون منــه نشــر إعــالن صــغیر بمبلــغ كبیــر فــرفض وق

وقــد ظــل حتــى وفاتــه رحمــه اهللا مصــرًا .فقــال نعــم فأغلقــت الهــاتف فــي وجهــه
مترفعــًا عـــن ،نزیهـــاً ،لقــد كـــان عفیــف الیـــد واللســان. )٨٩())علــى هــذا الموقـــف

علــى ،وكــان یــرفض أیــة مســاعدة مالیــة مــن أیــة جهــة لــدعم الجریــدة،المــادة
ـــــت تواجـــــه مشـــــا ـــــدة كان ـــــرغم مـــــن أن الجری ـــــى ال ـــــرة وبحاجـــــة إل ـــــة كبی كل مالی

، إال أنــه أصــرَّ علــى إصــدار جریدتــه بمواعیــدها علــى الــرغم مــن )٩٠(التمویــل
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. )٩١(إذ كان یضع تكالیف الطبع من جیبـه الخـاص،خسارتها في أوقات عدة
كمــــا كــــان لألســــتاذ الــــدكتور إبــــراهیم خلیــــل العــــالف دور مــــؤثر فــــي دیمومــــة 

وعمــل علــى رفــدها دائمــا بكــل ،لجریــدةإذ أعطــى دفعــًا قویــًا لمســیرة ا،الجریــدة
بـل إنـه كـان .)٩٢(جدید ومفید من الموضوعات التي تستهوي القـارئ والباحـث

.)٩٣(أحیانا یستكتب الشخصیات الثقافیة واألكادیمیة لإلسـهام بتحریـر الجریـدة
فضــًال عــن دور ولــده صــمیم الجلبــي وصــدیقه یســار الــدرزي فــي تحمــل الثقــل 

خاصـــة بعـــد انســـحاب أغلـــب العـــاملین مـــن كـــادر األكبـــر للعمـــل فـــي الجریـــدة
ولكـن .. .((وفي شـيء مـن هـذا القبیـل قـال أحمـد سـامي الجلبـي . )٩٤(الجریدة

ســرعان مااســتقر المســار الطبیعــي للجریــدة بكــادر محــدود جــدًا إذ تــولى ولــدي 
) یسـار الـدرزي(واألسـتاذ المهنـدس ) مدیر التحریر(مسؤولیة ) صمیم الجلبي(

إذ وجـدت فیهمـا قـدرات ،وهما من جیل هذه المرحلة) حریرسكرتیر الت(مهمة 
ـــة ـــة وصـــحفیة متمكن ـــر أخـــي ،ثقافی ـــة التحری ـــي فـــي هیئ ـــى یمین بینمـــا وقـــف إل

بجهـــوده ) إبـــراهیم خلیـــل العـــالف(روصـــدیقي المـــؤرخ الكبیـــر األســـتاذ الـــدكتو 
.)٩٥(..)).الثقافیة المتمیزة والمتمكنة

وعــن هـــذا ) مكتــب الفتــى(م ســإلقــد دأبــت الجریــدة علــى إنشــاء دار للنشــر ب
فــــي شــــتى فــــروع )٩٦(عــــدد مــــن الكتــــب والمطبوعــــات الثقافیــــةالمكتــــب صــــدر

فكانـــت محاولـــة ناجحـــة مـــن أبـــرز العـــاملین فـــي الجریـــدة لزیـــادة . )٩٧(المعرفـــة
بـل . )٩٨(الجریـدة كانـت مسـتقلة التمویـل واالتجـاهإنسیما وال،وارداتها المالیة

.الثقافي في المدینةكانت محاولة قیمة لدعم حركة النشر 
ـــــل قـــــوات االحـــــتالل  ـــــد مـــــن قب ـــــي للتهدی ــــــد تعـــــرض أحمـــــد ســـــامي الجلب لق

Davidفاســــتدعي مــــرة مــــن الجنــــرال األمریكــــي دیفیــــد بترایــــوس،األمریكــــي

petraeus)علــــى خلفیــــة نشــــر،فــــي الموصــــل١٠١قائــــد الفرقــــة األمریكیــــة )٩٩
ویـة منـه نجمـة الجریدة فـي عـددها الرابـع صـورة ملونـة للعلـم األمریكـي وفـي زا

بـدًال ،)الیهـود خطـر علـى أمریكـا(وعبـارة ) النجمة السداسیة اإلسـرائیلیة(داود 
ـــــــ ـــــــات المتحـــــــدة األمریكی ـــــــى الوالی ـــــــي ترمـــــــز إل ةمـــــــن النجمـــــــة الخماســـــــیة الت
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: وقد غضب الجنرال بترایوس وهدد أحمد سامي الجلبي بقولـه. )١٠٠(المعروفة
هــذه إهانــة لــن نســمح بهــا كیــف تســيء إلــى األمــة األمریكیــة وتشــوه علمهــا ف((

لكننــا سنصــفح عنــك وســنعطیك فرصــة .. .وســوف نبحــث فــي كیفیـــة معاقبتــك
. )١٠١())أخرى لتعدل موقفك إحترامًا لكبر سنك

التوجهات الوطنیة والعربیة واإلسالمیة للجریدة : ثالثاً 
القضـایا الوطنیـة وتابعـت ،منـذ بدایـة صـدورها،تناولت جریدة فتـى العـراق

وأعطتها أهمیـة ومسـاحة واسـعة مـن خـالل مقاالتهـا ،ق السیاسیةأحداث العرا
التــي تــدعو إلــى توحیــد الصــفوف والعمــل علــى إنقــاذ البلــد مــن الواقــع الــراهن 

.المتمثل بتدهور أوضاعه السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
ومن ذلك أنها أجرت حـوارًا صـحفیًا مـع األسـتاذ الـدكتور عمادالـدین خلیـل 

طرحت فیه عـدة تسـاؤالت عـن طبیعـة ،تالل األمریكي للعراقبخصوص االح
هــــذا االحــــتالل ومــــا ســــببه مــــن تــــدمیر إلمكانــــات العــــراق وطاقاتــــه واســــتالب 

والخطــط المعلنــة أو غیــر ،ومــدى إمكانیــة دوام هــذا الوضــع المتــردي،ثرواتــه
معلنة لتغییر المناهج الدراسیة والتربویـة التـي تهـدف إلـى إبعـاد الجیـل الجدیـد 

ـــة واإلنســـانیة والخلقیـــةعـــ ـــیم الدینی فضـــًال عـــن إمكـــان اســـتمرار النظـــام ،ن الق
.العــالمي الجدیــد ذي القطبیــة األحادیــة المتمثــل بالوالیــات المتحــدة األمریكیــة

ـــــل أن  ـــــدین خلی ـــــدكتور عمـــــاد ال ـــــك األســـــئلة أوضـــــح األســـــتاذ ال وردًا علـــــى تل
أمـــا .األولـــىاالســـتعمار القـــدیم كـــان یســـتهدف االبتـــزاز االقتصـــادي بالدرجـــة 

االستعمار الجدید فینطـوي علـى غـزو ثقـافي یسـتهدف تـدمیر ثوابـت الشـعوب 
مـا یشـهده العـراق الیـوم هـو اسـتالب اقتصـادي : ((التي ابتلیت به وذكر قـائالً 

حالة مركبة من السوء الذي قـدر للعـراق أن یتحمـل . .وثقافي في الوقت نفسه
اســـتالب مـــدمر كهـــذا الـــذي كمـــا أكـــد أن الســـنن التســـمح باســتمرار،))ویالتــه

ودعا كل العراقیین الشرفاء إلى ضرورة مواجهة الغزو الثقـافي ،یشهده العراق
وحمایـــة ثوابـــت األمـــة ،األمریكـــي بالصـــیغ التـــي تســـقط كـــل محاوالتـــه المـــاكرة
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ــــــراق الســــــرطان األمریكــــــي المــــــبطن بــــــالمكر ((وقیمهــــــا اإلســــــالمیة مــــــن  اخت
الــدین خلیــل أن الثوابــت القرآنیــة تــدل وبــین األســتاذ الــدكتور عماد.))الیهــودي

وان كـــــل ،علـــــى عـــــدم دوام أي نظـــــام عـــــالمي فـــــي تحكمـــــه بمقـــــدرات العـــــالم
وســیجيء ((المحــاوالت البشــریة عرضــة فــي نهایــة األمــر إلــى التآكــل والــزوال 

ــــد فــــي الســــاحة األمریكیــــة التــــي یتصــــور الــــدور علــــى النظــــام العــــالمي الجدی
ستمسك بمقدرات العالم والبشریة إلـى اأنهالمنهزمون من ذوي النظر القصیر 

.)١٠٢(...))األبد
،وعـدت ذلــك،لقـد أكـدت الجریــدة أهمیـة الوحــدة بـین أبنــاء الشـعب العراقــي

ونشـرت مقـاًال افتتاحیـًا بقلـم رئـیس .السبیل الوحید لحفـظ تربـة العـراق وكرامتـه
أوضح فیه أحمد سـامي الجلبـي،)نحو وحدة عراقیة راسخة: (التحریر بعنوان

إن الوحــدة هـــي الســالح الوحیـــد الــذي یمتلكـــه الشــعب العراقـــي للوقــوف بوجـــه 
شــعب بــال : ((وعبــر الجلبــي عــن ذلـك بقولــه،وتحقیــق األمــن والسـالم،أعدائـه

البــــد أن یتالشــــى بعــــد أن تســــحق ،وبــــال وئــــام وأخــــوة وســــالم،وحــــدة وطنیــــة
الطاغیة ودولة بال وحدة لشعبها وأرضها سرعان ماتستعبدها القوى ... كرامته

الطامعة فتصبح بین عشیة وضحاها تحت وطأة العبودیة وسـیاط االسـتغالل 
.)١٠٣())واالستعباد

،)امتـداد األصـابع الیهودیـة إلـى العـراق: (كما نشرت الجریدة مقاال بعنوان
لــم یكــن ســرًا مــن األســرار ) الوجــود الصــهیوني فــي العــراق(أوضــحت فیــه إن 

:لــــــــــــــى ذلــــــــــــــك قولهــــــــــــــاالخفیــــــــــــــة عــــــــــــــن الشــــــــــــــعب العراقــــــــــــــي، وأضــــــــــــــافت إ
فقــد كنــا نعــرف هــذا الوجــود ونــدرك الوســائل العدیــدة واألقنعــة المختلفــة ((...

علـى . .التي كانت تتبرقع بها تلـك األصـابع لتبـرر وجودهـا بأسـلوب أو بـآخر
بكثیـر مـن السـریة -هذا الوجـود كـان یحـیط نفسـه فـي كـل صـورة وأسـالیبهإن

أمــا الیــوم فهــو لــم . .والتصــديوالحــذر والكتمــان خشــیة المقاومــة والمعارضــة 
واألصــابع . .یعــد یخشــى شــیئًا بعــد أن فتحــت لــه األبــواب وتمهــدت لــه الســبل

الصــهیونیة التــي امتــدت إلــى العــراق اختــارت لهــا كــل الطــرق التــي تــؤمن لهــا 
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وأشــارت الجریــدة إلــى الیهــود الــذین هــاجروا مــن ،))الوصــول إلیــه دون ضــجة
ــــر مــــن نصــــ ــــل أكث ــــى إســــرائیل قب ــــة العــــراق إل ــــوم للمطالب ــــرن یســــعون الی ف ق

،بتعویضــــات عــــن أمالكهــــم التــــي یــــدَّعون تركهــــا عنــــد خــــروجهم مــــن العــــراق
وكشـــفت الجریـــدة عـــن نیـــة الســـلطة األمریكیـــة فـــي إعـــادة تشـــغیل خـــط أنبـــوب 
الـنفط مـن الموصـل إلـى حیفـا مـع دعـوة الشـركات اإلسـرائیلیة لإلسـهام بإعــادة 

،ركات اإلســرائیلیة فــي العــراقالعــراق فضــًال عــن تواجــد عــدد مــن الشــرإعمــا
كمــا أوضــحت الجریــدة أن وزارة المالیــة اإلســرائیلیة فســحت المجــال للشــركات 

ومـــن ثـــم أصـــبح بإمكـــان تلـــك الشـــركات أن ،اإلســـرائیلیة بالتجـــارة مـــع العـــراق
ـــــات  ـــــة عقوب ـــــة دون أن تخشـــــى أی تســـــتثمر وتصـــــدر وتســـــتورد بصـــــورة قانونی

.)١٠٤(قضائیة
بینـت ،)هـذا هـو الطریـق: (ه الجریدة بعنـوانوفي مقال افتتاحي آخر نشرت

الشعب العراقي بكل قومیاته ومذاهبه هو صاحب الحق في تراب هذا أنفیه 
ولكــل مــواطن حــق بــأن یمتلــك أو یعمــل فــي أي جــزء مــن أجــزاء هــذا ،الــوطن
یتحقــق للجمیــع إال ضــمن كیــان واحــد إنغیــر إن هــذا كلــه الیمكــن ،الــوطن

یـة واحـدة بعیـدًا عـن كـل توجهـات االنفصـال ودستور واحد وضـمن وحـدة وطن
ومن هـذا المنطلـق دعـت الجریـدة كـل مـن یعمـل ،أو التجزئة أو الحكم الذاتي

كمــا تطرقــت .)١٠٥(لمصــلحة الشــعب وخیــره یجــب أن ینبعــث مــن هــذا المفهــوم
واإلطـــار العـــام ،الجریـــدة إلـــى ماهیـــة الدســـتور الـــذي تریـــده الجمـــاهیر العراقیـــة

ه اإلرادة من أجل إعداده منذ البدایة علـى قاعـدة قویـة الذي البد أن یؤطر هذ
وأوضـــحت الجریـــدة أن هـــذا ،صـــلبة معبـــرة ومحققـــة لمصـــلحة العـــراق وأبنائـــه

الشيء یجب أن یوضع أمام أنظار اللجنة التي سـتتولى إعـداد الدسـتور وكـل 
الـــذین سیســـاهمون بهـــذه المســـؤولیة التاریخیـــة ألنهـــم جمیعـــًا ســـیتحملون أمانـــة 

،لــى عــزة وكرامــة ووحــدة هــذا الــوطن وحقــوق وحریــات كــل مواطنیــهالحفــاظ ع
أرضا واحدة وشعبًا .إننا نرید وطنًا موحداً : ((وعبرت الجریدة عن ذلك بقولها

ـــة أو التقســـیم ... واحـــداً  ونـــرفض أي نـــص فـــي الدســـتور یحمـــل صـــیغة التفرق
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لـة دیـن الدو أنكما نرید نصًا صـریحًا فـي الدسـتور علـى .. .العرقي والطائفي
الرسمي هو اإلسالم وان تؤخذ بنظر االعتبار المبادئ الروحیة التي جاء بها 

.)١٠٦(...))القرآن الكریم
وفیمــا یتعلــق بوحــدة العــراق دعــت الجریــدة إلــى ضــرورة العمــل مــن أجلهــا 

،)لیكن عراقنا واحداً : (بعنوان)١٠٧()هیئة التحریر(ونشرت مقاال افتتاحیا بقلم 
الـــدكتور إبـــراهیم خلیـــل العـــالف إلـــى المخططـــات أشـــار فیـــه الكاتـــب األســـتاذ 

األجنبیــة التــي تســتهدف تجزئــة العــراق وانفصــال عــدد مــن أقالیمــه والحصــول 
علــى حصــص مــن ثرواتــه بحجــج وذرائــع یــراد بهــا إضــعاف العــراق وتحجــیم 

وأكــد العــالف أن العــراق وفــي كــل تاریخــه القــدیم الوســیط والحــدیث كــان ،دوره
فضـًال ،لتقسیم الن شـعبه رفـض التقسـیم والتجزئـةموحدًا وقد استعصى على ا

عن أن العراقیین ذوي الحضارة والمقدرة لكبریاء لن یقفوا مكتوفي األیدي أمام 
وأمـام تكـرار الحـدیث عـن محـاوالت تقسـیم العـراق .)١٠٨(من یرید تقسـیم بلـدهم

الــرقم : العــراق: (نشــرت جریــدة فتــى العــراق مقــاًال للكاتــب نفســه تحــت عنــوان
أوضـح فیـه أن كـل محـاوالت تقسـیم العـراق البـد أن ،..)ال یقبل القسـمةالذي 

وان مـن ابـرز ،الن كل المحاوالت السابقة باءت بالفشل،تذهب أدراج الریاح
انجازات بناة حضارات العراق هو سعیهم المستمر للحفاظ على وحـدة العـراق 

للقســـمة العــراق إذن غیــر قابــل: ((وجــاء فـــي المقــال،مــن شــماله إلــى جنوبــه
ومذهبیـــة متعـــددة ،ودینیـــة،وقومیـــة،وشــعبه المؤلـــف مـــن تكوینـــات اجتماعیـــة

ونحـن علـى یقـین .. .موحدة وهـو الیریـد إال أن یعـیش أبنـاؤه أقویـاء وموحـدین
ـــاهللا ســـبحانه وتعـــالى والتزمـــوا ،قـــاطع أن العـــراقیین طالمـــا تمســـكوا بإیمـــانهم ب

سـبحانه وتعـالى ناصـرهمن اهللاإفـ.. .بقیمهم ومـثلهم وعملـوا مـن أجـل وحـدتهم
.    )١٠٩(.)).محالة، وما النصر إال من عند اهللاال

هــذا وقــد عــدت الجریــدة تعــدد وجهــات النظــر فــي كثیــر مــن أمــور الحیــاة 
واخــــتالف المفكــــرین فــــي أطروحــــاتهم والسیاســـــیین فــــي وســــائل عملهــــم أمـــــرًا 

لعراقیــة لكــن هــذا االخــتالف واالنقســام والتعــدد الــذي تشــهده الســاحة ا،طبیعیــاً 
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وصـــل بالشـــعب إلـــى التشـــتت فـــي الجهـــود والبعثـــرة فـــي القـــوى واالزدحـــام فـــي 
المسـیرة السیاســیة واالجتماعیـة والفكریــة أمـر غیــر طبیعـي ألنــه یعیـق الحركــة 

كمـا أوضـحت الجریـدة أن .)١١٠(ویؤخر المسیرة ویؤدي إلى الخصومة والنزاع
،یة إما خوفـًا أو تهربـاً المجتمع العراقي في هذه المرحلة بدأ یفقد روح المسؤول

ودعــت الجریــدة فــي مقالهــا ،وبــات الفــرد أكثــر مــیًال إلــى االنكمــاش والتقــاعس
بقلــــم رئــــیس ) والمســــؤولیة. .والوطنیــــة. .مجتمعنــــا: (االفتتــــاحي تحــــت عنــــوان

التحریر المجتمع أن یستعید أنفاسـه ویسـترد روح المشـاركة والشـعور بالواجـب 
تسمح بـأن یتخلـى أبنـاء لمرحلة التي یمرها الالوطني والمسؤولیة العامة الن ا

هــذا المجتمــع عــن روحهــم الوطنیــة بــل تتطلــب إذكــاء الــروح الوطنیــة إلعــادة 
.)١١١(الوجه الناصع للعراق األصیل

،وأكدت الجریدة أن الوطن بحاجة إلى أسـس وقواعـد وثوابـت ینطلـق منهـا
مقـاًال افتتاحیـًا فنشـرت الجریـدة ،لمواجهة مـا یعانیـه مـن مشـاكل،ویبني علیها

،)والثوابـت الوطنیـة .. .الخطـاب السیاسـي: (بقلـم هیئـة التحریـر تحـت عنـوان
أشــار فیــه األســتاذ الــدكتور إبــراهیم خلیــل العــالف إلــى أن الخطــاب السیاســي 

وال تسـتند ،یـزال یزخـر بمفـردات تتجاهـل اآلخـر وتثیـر البغضـاءواإلعالمي ال
قـــدمتها وحـــدة الـــوطن وتحقیـــق أمنـــه إلـــى التوجهـــات الوطنیـــة والثوابـــت وفـــي م

واســــتقراره، وأكــــد العــــالف أن تحقیــــق الوحــــدة والتماســــك یحتــــاج إلــــى خطــــاب 
عالمي یوحد بین الناس، ویبحث باستمرار على كل ما ٕ یساعد على سیاسي وا

ـــة  ـــاء دول توســـیع قاعـــدة الحـــوار واالنســـجام مـــع مكونـــات المجتمـــع  بهـــدف بن
ــــــــــــــــــــــــــــــى،القــــــــــــــــــــــــــــــانون والمؤسســــــــــــــــــــــــــــــات أنوأشــــــــــــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــــــــــــالف إل

فالكــل منهمــك فــي بنــاء ،یــدعو إلــى الطمأنینــةیجــري فــي هــذه المرحلــة المــا
.)١١٢(سلطة ولیس دولة

وتطرقـــت الجریـــدة إلـــى فكـــرة المواطنـــة التـــي تتعـــرض إلـــى تحـــدیات كبیـــرة 
ــــة أو ــــزوع نحــــو الطائف ــــةومنهــــا المحاصصــــة والن وأكــــدت ،المــــذهب أو القبیل

ـــة مـــن مصـــطل حات ومفـــاهیم وتصـــورات الجریـــدة أن ماتشـــهده الســـاحة العراقی
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ورؤى التمــت إلــى هــذا الــوطن بصـــلة فهــي كغثــاء الســیل ومصــیرها النســـیان 
ــــاالً .)١١٣(واإلهمــــال ــــاً ونشــــرت الجریــــدة مق ــــة التحریــــر إوقــــع بافتتاحی ســــم هیئ
أكـــد فیـــه األســـتاذ الـــدكتور إبـــراهیم خلیــــل ،!!)المواطنـــة الصـــالحة: (وبعنـــوان

اطنــة فــي هــذه المرحلــة التــي العــالف علــى أهمیــة تكــریس وتعمیــق مفهــوم المو 
یمر بهـا الشـعب العراقـي عـن طریـق غـرس المبـادئ الوطنیـة فـي نفـوس أبنـاء 

وذكــر العــالف ،البلــد والحــث علــى التضــحیة والعمــل مــن أجــل خدمــة الــوطن
فالمواطنـــة عمـــل ایجـــابي واإلنســـان الـــذي الیضـــع وطنـــه فـــي حدقـــة : ((قـــائالً 

تمــع الــذي یســتطیع أن یجعــل والمجتمــع األمثــل هــو المج،خیــر فیــهعینیــه ال
البـد .. .مواطنیه یشعرون بأنهم جـزء مـن منظومـة واسـعة یتعـاون فیهـا النـاس

یكـــون هـــذا عنـــدما ،وننمـــي فضـــیلة المواطنـــة،مـــن أن نخلـــق الـــروح الوطنیـــة
ـــد اإلنســـان ـــة فـــي العمـــل عن ـــیم الشـــجاعة والصـــبر والرغب تكـــون .. .نســـتثمر ق

تكون عنـدما ننطـق بـالحق ،بطةعندما نغلب رابطة الوطن الواحد على كل را
.)١١٤(.)).وندین بالباطل

وممـــا أكـــدت علیـــه الجریـــدة أن الشـــعب العراقـــي شـــعب حـــي لـــه شخصـــیته 
ونشــرت مقــاًال ،وأصــالته وغیرتــه الدینیــة وقیمــه ولــه إحساســه الــوطني القــومي

ـــوان ـــًا بعن ـــاریخ: (افتتاحی ـــر) منطـــق الت ـــیس التحری ـــم رئ ـــه أحمـــد ،بقل أوضـــح فی
على الرغم مما حـل بـالعراق مـن احـتالل وانفـالت وتخریـب سامي الجلبي أنه

: وعبـر الجلبـي عـن ذلـك بقولـه،فهذا ال یعنـي سـقوط العـراق أو شـعب العـراق
لقــد اســتبیحت . .لقــد انهــزم العــراق أكثــر مــن مــرة. .تعــالوا نقــرأ التــاریخ معــاً ((

كــال .. .هــل مــات شــعبه وانــدثرت حضــارته. .!فهــل انتهــى العــراق؟... أرضــه
ـــن یحـــدث إن شـــاء اهللاإن هـــ ـــم یحـــدث ول ـــنفس .)١١٥())ذا ل وفـــي مقـــال آخـــر ل

الوحـدة الوطنیـة كانـت إنبـین فیـه ،)اتقوا لعنة التـاریخ: (الكاتب تحت عنوان
وان التمـزق واالنـدفاع ،دائمًا وأبدًا هي الملجأ وهي الحل لكل تطور واسـتقرار

لتماســــك نحــــو األنانیــــة والتفــــرق وضــــیاع كلمــــة أبنــــاء الشــــعب ســــببه فقــــدان ا
كمــا وصــف الجلبــي الفصــائل الداعیــة إلــى االنقســام ،الوحــدوي للقــوى الوطنیــة
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كمـــا أوضـــحت الجریـــدة فـــي .)١١٦(البـــد أن تحاســـبها األجیـــال ویلعنهـــا التـــاریخ
سـم هیئـة إمقال افتتـاحي كتبـه األسـتاذ الـدكتور إبـراهیم خلیـل العـالف ووقعـه ب

لتـاریخ یصـلح أكثـر مـن أن درس ا) التـاریخ والوطنیـة: (التحریر وتحت عنوان
وأحــد الوســائل االیجابیــة التــي ،غیــره لیكــون أداة ناجحــة لتقویــة فكــرة المواطنــة

وأداة للتوجیــــه ،تســــهم فــــي تربیــــة الجیــــل وفــــق مبــــادئ وقــــیم وأهــــداف وطنیــــة
إن بنـاء .. .: ((وجاء في المقـال،والتوعیة بأهمیة حب الوطن واإلخالص له
،والحریــــــة،وتحقیــــــق االســــــتقالل،الً المجتمــــــع والدولــــــة بنــــــاًء حضــــــاریًا أصــــــی

یتطلـــب وعیــــًا أصــــیال للماضـــي الحضــــاري للعــــراق ،والـــتخلص مــــن األجنبــــي
والـدعوة إلـى إحیـاء الـوعي الیـتم إال عـن طریـق تـذكیر النـاس ،ولألمة عموماً 

ســـــیما التالمیـــــذ والطلبـــــة بماضـــــیهم المشـــــرق وبـــــدور أجـــــدادهم فـــــي بنـــــاء وال
لكثیر من المنجزات وعلـى كافـة أصـعدة الحضارات واإلسهام في رفد البشریة

.)١١٧())الحیاة
لـــیس كالتـــاریخ مـــن أداة : (وفـــي مقـــال آخـــر نشـــرته الجریـــدة تحـــت عنـــوان

رأى فیـه الكاتـب األسـتاذ الـدكتور .)١١٨()أبو سـنا(بقلم ) لترسیخ فكرة المواطنة
فاألمــة التـي تحتــرم ،إبـراهیم خلیــل العـالف إن التــاریخ بالنسـبة لألمــة كالـذاكرة

ســیما فــي مجــال تربیــة ســها البــد أن تضــع التــاریخ فــي مقدمــة أولویاتهــا والنف
فالتــاریخ هویــة وذكریــات وتقالیــد وعــادات تبعــث فــي اإلنســان روحــًا ،الناشــئة

ــًا ولكــن ینبغــي أن إنكمــا ،وثابــة تدفعــه إلــى األمــام فــي التــاریخ مآســیًا ومحن
لكاتــب أن فــي وأكــًد ا،تســهم هــذه المآســي فــي توحیــد الصــفوف وجمــع الكلمــة

تــراث امتنــا العلمــي والفكــري وفــي أســماء القــادة والعلمــاء وســیرهم مــا یســاعدنا 
.)١١٩(على ترسیخ قیم المواطنة

: إذ نشــرت مقــاًال افتتاحیــًا بعنــوان،وتناولـت الجریــدة مســالة الهویــة العراقیـة
العـراق بلـد الحضـارات ومركـز اإلشـعاع إنأكدت فیـه ،)أنت الهویة یا وطن(

ألمجــاد، وبكــل مــا یحملــه مــن ســمات وخصــائص تكونــت لــه هویــة ومــوطن ا
متمیــزة اتصــفت بــالقیم والتجــانس علــى الــرغم مــن اخــتالف قومیــات أبنائــه أو 
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هـذه الهویـة ال تخـدم الوجـود الصـهیوني المتطلـع إنوبینت الجریـدة ،مذاهبهم
وحثـت الجریـدة العـراقیین علـى أن یـدركوا،لحلمه الكبیر من النیل إلى الفـرات

أن تغییــر الهویــة هــو المطلــوب مــن خــالل بــث الفرقــة ومــد الحركــات الطائفیــة 
وتأكیـــــدًا علـــــى عروبـــــة العـــــراق .)١٢٠(المـــــاديونشـــــر الفســـــاد الخلقـــــي والفكـــــر

نشـــرت ،والوقـــوف بوجـــه مـــن یریـــد أن ینكـــر علیـــه هویتـــه العربیـــة اإلســـالمیة
بقلـم ) حولهـاجـدال هویـة العـراق التـي ال: (الجریدة مقاًال افتتاحیًا تحت عنـوان

إنأوضـح فیـه الكاتـب األسـتاذ الـدكتور إبـراهیم خلیـل العــالف ،هیئـة التحریـر
العراق منذ فجر التاریخ كان عربیًا واألقوام التي تواجـدت علـى أرضـه جـاءت 

ودعا العالف كل مـن یریـد دفـن عروبـة العـراق أن یرجـع ،من الجزیرة العربیة
لقد برزت في : ((لعالف مقاله بالقولواختتم ا،إلى التاریخ ویتثبت من حقائقه

عالمیة وتربویة ٕ لم یكن احـد یسـأل عـن .. العراق قیادات سیاسیة واقتصادیة وا
مـن أجـل فلنعمـل نحـن أیضـاً .. .یكفیها أنها أخلصت للعراق. .أصلها القومي

أن یظل العراق واحدًا موحدًا متماسـكًا قویـًا وهـذا الیكـون إال فـي تأكیـد هویتـه 
.)١٢١())محیطه العربي واإلسالمي واإلنسانيالمعروفة ضمن

والعمــل مــن أجــل ،ووجهــت الجریــدة دعــوة ألبنــاء الــوطن للبــدء مــن جدیــد
ألن حراجــة المرحلــة التــي یعیشــها ،وعقــد العــزم والتجــرد مــن األنانیــة،الــوطن

تفـرض علـى كـل فــرد وكـل القـوى الخیـرة أن تســهم مـن أجـل المصـلحة العامــة 
نقاذ الوطن وتداركه ٕ : وعبرت الجریدة عن ذلك في مقالها االفتتاحي بعنوان،وا

إن المســـألة یـــا قـــوم مســـألة وطـــن : ((جـــاء فیـــه.!) .نبـــدأ مـــن جدیـــد. .تعـــالوا(
ــــــون  ــــــون والنفعی ــــــه وســــــعى المصــــــلحیون والمخرب ــــــم احتالل ــــــه وت تهــــــدمت بنیت
واالنتهـــازیون إلـــى تقـــویض أركانـــه واجتثـــاث حضـــارته بـــل وحتـــى إلـــى تغییـــر 

ـــه وتقســـیم أرضـــه ـــدة المســـؤولین فـــي الســـلطة .)١٢٢())هویت كمـــا طالبـــت الجری
یهمشوا إرادة الشعب الذي كان ینتظر أن تكون إرادته فوق كل الحاكمة أن ال

نهـــا فـــي النهایـــة هـــي المنتصـــرة  ٕ شـــيء الن إرادة الشـــعوب الیمكـــن أن تقهـــر وا
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فعلــى الســلطة أن تعــي ذلــك إن أرادت لنفســها ،دائمــًا مهمــا عظمــت األحــداث
.)١٢٣(مرار في خدمة العراق وأهلهالبقاء واالست

إلـــى ) الحریـــة الفكریـــة: (ودعـــا رئـــیس التحریـــر فـــي مقـــال افتتـــاحي بعنـــوان
وأوضـــح ،إتاحـــة حریـــة الفكـــر والتعبیـــر مـــن أجـــل بنـــاء مجتمـــع صـــالح متقـــدم

الجلبي أن المجتمع الذي یفرض علـى أفـراده أن یكونـوا جمیعـًا متشـابهین فـي 
نوعیة ثقافتهم الیمكن أن یكتب له التطور أفكارهم وعاداتهم وطرائق حیاتهم و 

والتقـــدم إال لمرحلـــة زمنیـــة محـــدودة ألنـــه ســـیبقى ســـاكنًا جامـــدًا محـــدود األفـــق 
والتفكیر ومتخلفًا عن المسیرة الحضاریة لبقیة المجتمعـات المنفتحـة علـى كـل 

المــواطن العراقــي یفتقــد الیــوم إلــى إن: ((وجــاء فــي المقــال،نتــاج فكــري جدیــد
ع الحریـــة ســـواء المادیـــة منهـــا أو المعنویـــة نتیجـــة إحاطتـــه بســـیاج ابســـط أنـــوا

األمـر الـذي .. .سمیك من قیود المجتمع والسلطة وتعـدد الكیانـات والتوجهـات
یمنعـــه مـــن تقـــدیم أي نتـــاج أو إبـــداع أو فكـــر نیـــر یمكـــن أن یخـــدم هـــذا البلـــد 

.)١٢٤())ومسیرته
دة والمعبـــرة عـــن ونقلـــت الجریـــدة ردود أفعـــال أهـــالي مدینـــة الموصـــل المنـــد

لالإنســانیة التــي ارتكبــت بحــق المعتقلــین العــراقیین مــن ااســتنكارها للممارســات 
وتمثــل هــذا االســتنكار بالعدیــد ،االحــتالل األمریكــي فــي الســجون والمعــتقالت

،من االجتماعات التي عقدتها المنظمات والبیانات التي أصدرتها بهذا الشأن
.)١٢٥(ه الصحف المحلیة بهذا الصددوكذلك ماكتبت،وفي خطب یوم الجمعة

أوضحت فیه أن الشعب نشرت الجریدة مقاالً ،)اإلدراك الواعي: (وبعنوان
العراقــي وخــالل كــل الظــروف القاســیة والمحــن التــي تعرضــت لــه اثبــت عمــق 

یجتازهــــا بصـــبر وأنــــاة وقــــدرة علــــى إنإدراكـــه لتلــــك الظــــروف التـــي اســــتطاع 
ووعیــًا لمــا یــدور حولــه ومــا یــراد لــه فــي فعلیــه ان یكــون أكثــر إدراكــا ،التحمــل

الن هـذه المرحلـة تتطلـب مـن كـل أبنـاء ،هذه المرحلة الحاسمة التي یمـر بهـا
الشعب الترابط والتكاتف والتجرد من األنانیة وطرح الخالفات جانبًا مـن أجـل 

.)١٢٦(تحقیق االستقرار المنشود
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ماتناولــت مــن خــالل فــإن الجریــدة كثیــراً ،وحــول التوجهــات العربیــة القومیــة
وقفـــت عنـــد إنهـــاكمـــا .مقاالتهـــا الكثیـــرة أوضـــاع الـــوطن العربـــي بشـــكل عـــام

.النظــام العربــي ومــا یواجهــه مــن المعضــالت التــي تمــس كیانــه وتهــدد وجــوده
ـــاحي .عـــن بنیتـــه التـــي تشـــكو مـــن التخلـــف والضـــعففضـــالً  ففـــي مقـــال افتت
قــــال األســــتاذ ،حریــــربقلــــم هیئــــة الت!) أي مســــتقبل للنظــــام العربــــي؟: (بعنــــوان

وثمـة عشـرة ،إن أي مسـتقبل للنظـام العربـي: ((الدكتور إبراهیم خلیل العـالف
أي .. .مالیین طفل في سن دخول المدارس الیجدون لهم مقعدًا في المدارس

.. .%١٠والتبادل التجـاري بـین الـدول العربیـة نفسـها اقـل مـن ،مستقبل عربي
ــدان العــر  وأوضــح ،..)).ب تحــت االحــتاللوأي مســتقبل عربــي وكثیــر مــن بل

العالف البد من صحوة عربیة عامة شاملة تعید الوضع العربي المتردي إلى 
مكانه وتجعل من العرب أمة قادرة على العمل لیكـون لهـا دور فـي صـنع أي 

والبـد مـن إصـالح نظـم التعلـیم وخلـق أجیـال قـادرة علـى التغییـر ،قرار عالمي
عطائــه حریتــه وحقوقــه وتعویــده مــن خــالل إعــادة االعتبــار لإلنســا ٕ ن العربــي وا

ـــد علیـــه أن العدالـــة والمســـاواة فـــي الحقـــوق  ـــه المســـلم والتأكی علـــى احتـــرام أخی
.)١٢٧(والواجبات هي مما ینبغي أن یناضل من أجل تحقیقه

ال : (ودعت الجریدة في مقالها االفتتاحي الذي كتبه رئیس التحریر بعنوان
دم التفـریط بجامعـة الـدول العربیـة وتهمـیش إلى ع) بالجامعة العربیة. .تفرطوا

دورها والتشكیك في قـدرتها، علـى الـرغم مـن عـدم تمكـن الجامعـة العربیـة مـن 
ولــم تكــن قــوة مــؤثرة ،إثبــات وجودهــا كــأداة فعالــة لتوحیــد جهــود الــدول العربیــة

ولــم تكـن فــي أي دور مـن أدوارهــا أداة ،یحسـب العــالم حسـابها ویخشــى قوتهـا
الن الخطـــــأ أو العیـــــب أو ،الشـــــعب العربـــــي وتطلعاتـــــهمعبـــــرة عـــــن مشـــــاعر

ـــم یكـــن فـــي فكـــرة إقامـــة وتأســـیس الجامعـــة أو هیكلیتهـــا السیاســـیة  التقصـــیر ل
إنما یكمن في حقیقة ارتباطات الحكومات العربیة وبعدها كل البعد ،واإلداریة

فالبـد مـن االنـدفاع لـدعمها وتطویرهـا واالرتفـاع ،عن إرادة الشعب وطموحاته
واها وتفعیـل دورهـا فـي رسـم السیاسـة العربیـة الواحـدة، واختتمـت الجریـدة بمسـت
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لتبقـى منتـدى یجتمـع فیـه العـرب . .لتبقى الجامعـة رمـزاً . .إذا((:المقال بقولها
وحتى لتبقى الفتة مكتوبة ألننا فـي هـذا الظـرف وفـي هـذه المرحلـة .. .للحوار

.)١٢٨())یوم من األیامالنرید أن نفرط بهذا الرمز لعله یستعید عافیته في 
وأوضــحت مخاطرهــا ،(Globalization)وتناولــت الجریــدة مســألة العولمــة 

العولمـة ومخاطرهـا علـى : (ونشـرت مقـاًال بعنـوان،على الفكر القومي العربـي
: إنبقلم الدكتور منهل إسماعیل العلي بك أوضح فیـه ) الفكر القومي العربي

ق واحــــــد فــــــي حقــــــول التجــــــارة العولمــــــة ببســــــاطة انــــــدماج العــــــالم فــــــي ســــــو ((
واالستثمارات المباشـرة وانتقـال األمـوال والقـوى العاملـة والثقافـات ضـمن إطـار 
من رأسمالیة حریة األسـواق وبعـدها خضـوع العـالم لقـوى السـوق العالمیـة ممـا 
لــى االنحســار الكبیــر فــي ســیادة الدولــة ٕ ،یــؤدي إلــى اختــراق الحــدود القومیــة وا

وتستهدف من خالل آلیاتها .كات المتعددة الجنسیةوالمستفید الوحید هو الشر 
ســـیادة الدولــــة القومیـــة والهویــــة القومیـــة والثقافــــة القومیـــة فضــــًال عـــن ثــــروات 
الشــعوب وخصوصــیاتها ومناهجهــا المســتقلة وطموحاتهــا وفكرهــا المعبــر عــن 
موقفها وعن حاجاتها تجاه الحیاة ومحاولة فـرض ثقافـة وقـیم تخـص مجتمعنـا 

ودعـــا الكاتـــب إلـــى ضـــرورة وقـــوف األمـــة العربیـــة أمـــام تحـــدیات ، ..)).بعینـــه
العولمــة والعمــل علــى تأســیس متطلبــات األمــن القــومي العربــي والســعي نحــو 

نشاء سوق مشـتركة  ٕ تبـاعالتكامل االقتصادي العربي وا ٕ تنمیـة مسـتقلة تعتمـد وا
.)١٢٩(على الموارد الخاصة

ـــى أثـــر استشـــهاد الشـــیخ أحمـــد یاســـین نقلـــت ،حمـــاسقائـــد حركـــة)١٣٠(وعل
إذ أعلنــــــت جمــــــاهیر مدینــــــة الموصــــــل ،الجریــــــدة ردود فعــــــل أهــــــالي الموصــــــل

اســتنكارها الشــدید الغتیالــه علــى أیــدي الصــهاینة وقــام طلبــة جامعــة الموصــل 
بمظــــاهرة كبیــــرة اختلطــــت خاللهــــا مشــــاعر الحــــزن والغضــــب مــــع اآلم الــــذكرى 

ت الفتــات ورفعــت علــى واجهــات المحــال،األولــى إلعــالن الحــرب علــى العــراق
مدینــة الموصــل علــى الــرغم مــن إنویتضــح مــن ذلــك ،االســتنكار وطلــب الثــأر

فــي الیــوم . )١٣١(جراحهــا وأنینهــا لــم تــنسَ فلســطین وال أهلهــا فــي أحــرج لحظاتهــا



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٣٤[

تظـاهرة ) مجمع كلیة الطب في منطقة المستشفى(التالي نظم طلبة كلیة الطب 
لمتظــاهرون بعــدها صــالة وأدى ا،ضــمت المئــات نــددوا فیهــا بالجریمــة النكــراء

المجمـع (وفي الوقت نفسه أقیم تجمعًا طالبیـًا فـي ،الغائب على أرواح الشهداء
في كلیتي التربیة األساسیة والعلوم السیاسیة دعا فیهـا ) الثاني لجامعة الموصل

المتظــاهرون للثــأر مــن القتلــة وأكــدوا علــى مواصــلة المســیرة علــى درب الشــیخ 
یاسین ارتاح أحنا انواصل الكفـاح ویـا یاسـین یـا مغـوار یا ((أحمد یاسین مرددة 

اغتیـــال : (ونشـــرت الجریـــدة مقـــاًال تحـــت عنـــوان.)١٣٢())أحنـــا انواصـــل المشـــوار
بقلـــم الشـــیخ ) الشـــیخ أحمـــد یاســـین اغتیـــال لقضـــیة فلســـطین وقضـــایا المســـلمین

أوضح فیه ان اغتیـال الشـیخ أحمـد یاسـین رسـالة واضـحة ،صالح الدین عزیز
تیـــال قضـــایا المســـلمین المصـــیریة فـــي فلســـطین والعـــراق وأفغانســـتان البیـــان الغ
شــارة ســافرة العیــان لعالقــة الصــلیبیین الضــالة والصــهیونیة الحاقــدة ،والشیشــان ٕ وا

.)١٣٣(یمت إلى اإلسالم بصلةتجاه كل فرد مسلم وكل شعب مسلم بل كل ما
كـــذلك انتقـــدت الجریـــدة الوضـــع السیاســـي العـــام فـــي الـــوطن العربـــي الـــذي

یقوى على الوقوف بسبب تلقیه الهجمات یعاني اشد حاالت المرض بحیث ال
ــًا بعنــوان،العنیفــة مــن دول الغــرب . .الوقایــة: (ونشــرت الجریــدة مقــاًال افتتاحی

أوضـــحت فیـــه إن المـــرض قـــد استشـــرى واســـتفحل فـــي وطننـــا ،!..)السیاســـیة
ن مـــــد العربـــــي وعالمنـــــا اإلســـــالمي بعـــــد أن تمكنـــــت الصـــــهیونیة العالمیـــــة مـــــ

ـــوطن ـــى هـــذا ال ـــة المجتمـــع ،إخطبوطهـــا إل ـــى ضـــرورة وقای ـــدة إل ودعـــت الجری
العربـــــي وتحصــــــینه بكــــــل مقومــــــات الدیمومـــــة والبقــــــاء والوقــــــوف بوجــــــه كــــــل 

وفي مقال افتتاحي نشرته الجریدة بقلم هیئة التحریر .)١٣٤(المحاوالت العدائیة
تاذ بـــین فیـــه األســـ،!..)االجتمـــاعيفـــي ســـبیل تحصـــین بنائنـــا (تحـــت عنـــوان 

الهجمـــة التــي یتعــرض لهــا وطننــا العربـــي إنالــدكتور إبــراهیم خلیــل العــالف 
وعالمنا اإلسالمي فـي كثیـر مـن أجزائـه عـن طریـق االحـتالل أو االنتـداب أو 

ــــة ــــة سیاســــیة معین ــــم تكــــن مجــــرد حال أو قضــــیة ،الســــیطرة أو بســــط النفــــوذ ل
ودات أو صــفقة تجاریــة كبیــرة لتحقیــق اكبــر قــدر مــن مــرد،اقتصــادیة صــرفة
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بقــدر مــاهي انقضــاض ،تــؤمن تمویــل مشــاریع اســتعماریة كمــا یــرى بعضــهم
وأكــد العــالف علــى ضــرورة ،علــى مقومــات هــذه األمــة وحضــارتها وأخالقهــا

لـى عظـم المسـؤولیة ،االنتباه إلى خطورة المرحلة التـي یمرهـا وطننـا العربـي ٕ وا
وأهمیـة ،اعیینالتي یتحملها أبناء األمـة مـن القـادة المخلصـین والمفكـرین والـو 

دامة بنائنا  ٕ .)١٣٥(االجتماعيدورهم في تحصین صرحنا الخلقي وا
هــذا وقــد حفلــت جریــدة فتــى العــراق بكثیــر مــن المقــاالت التــي اصــطبغت 
بصـــبغة التوجهـــات اإلســـالمیة وممـــا أكدتـــه تلـــك المقـــاالت الـــدور الـــذي یلعبـــه 

نقــــاذ الــــبالد اإلســــالمیة مــــن محنتهــــا ٕ ونوهــــت .الــــدین فــــي توحیــــد المســــلمین وا
الجریــدة بــالخطر الغربــي علــى العــالم اإلســالمي مــن خــالل إنشــائهم حكومــات 
دكتاتوریــة فــي الــبالد اإلســالمیة تعمــل علــى كبــت الحریــات وتســعى مــن أجــل 
بعــاد الشــعوب اإلســالمیة عــن  ٕ منــع عــودة اإلســالم لیمــارس تــأثیره فــي األمــة وا

لمین غـافلین لمـا ورأت الجریدة انـه مـن المـؤلم أن یبقـى كثیـر مـن المسـ،دینها
وذكـــرت ،یـــراد بهـــم وبـــدینهم وهـــم یـــرون الحـــرب تـــدور دائرتهـــا علـــى المســـلمین

أن ظــالم الغــرب الــذي یلــف العــالم اإلســالمي المغلــوب : ((الجریــدة فــي مقالهــا
وصـولة .وان شمس اإلسالم الیمكـن أن تحجـب.على أمره لن یطول بإذن اهللا

وفـــي مقـــال آخـــر بقلـــم .)١٣٦())وجولـــة الحـــق إلـــى قیـــام الســـاعة.الباطـــل ســـاعة
. .األقـــــــوى. .األســـــــرع: (األســـــــتاذ الـــــــدكتور عمادالـــــــدین خلیـــــــل تحـــــــت عنـــــــوان

الــدین اإلســالمي أراد لنـا أن نكــون األمــة األفضــل بــین إنبــّین فیــه ،.).األعلـى
األمـــم األخـــرى لكـــي نـــتمكن مـــن اإلمســـاك بزمـــام العـــالم ونمضـــي بـــه قـــدمًا إلـــى 

ف ـم فوصــــن األمـــة األســـرع فـــي هـــذا العالـــوأراد لنـــا هـــذا الـــدین أن نكـــو ،األمـــام
:اـوى فنادانــوأراد لنـا أن نكـون األقـ،)راتـیسارعون فـي الخیـ(م ـن بأنهـالمؤمنی

             )فضـــــًال عــــــن .)١٣٧
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ـــ ـــیس مـــن قبی ل االســـتعالء هـــذا وذاك أراد لنـــا هـــذا الـــدین أن نكـــون األعلـــى ل
العــدواني ولكنــه االســتعالء اإلیمــاني الــذي یعــرف كیــف یتجــاوز شــرور العــالم 

.)١٣٨(واألدیانوینقذ البشریة من الضیق وجور المذاهب
ـــــدة أن  ـــــبالد ) اإلســـــالم(وأوضـــــحت الجری ـــــاذ ال ـــــدة إلنق هـــــو الوســـــیلة الوحی

ت الن اإلسالم یعالج الظاهر والباطن وینظم المعامال،اإلسالمیة من محنتها
وأكـدت الجریـدة أن المشـرعین وعلمـاء القـانون حتـى مـن غیـر ،ویسن الشـرائع

وهـو ،اإلسالم مصدر هام من مصادر التشریعإنالمسلمین قد أجمعوا على 
ونشــرت الجریــدة مقالــة بقلــم .)١٣٩(بهــذا كفیــل باســتئناف نهضــة قویــة صــالحة

یه الـدرزي أوضح ف،)اإلسالم طریقنا إلى الوحدة: (یسار الدرزي تحت عنوان
وعمـل ،اإلسالم استطاع أن یوحد المسلمین في منهج واحد ولغایة سـامیةإن

للقومیـة أو جـاعًال الـوالء لإلسـالم ال،على صهر جمیـع القومیـات تحـت لوائـه
قـــد أثخـــن األعـــداء عمالقنـــا اإلســـالمي بجـــراح ((:وجـــاء فـــي المقـــال،العشـــیرة

ین لیجعلــوه مشــغوًال بنفســه نازفــًا الطائفیــة والقومیــة ودكتاتوریــة الحكــام العلمــانی
فهــل مــن حكمــاء صــادقین یســتطیعون تضــمید جراحــه لیــنهض .. .دمــاًء زكیــة

مـــن جدیـــد ســـاحقًا هـــؤالء األقـــزام المتكـــالبین علیـــه كمـــا ســـحق أجـــدادهم مـــن 
.)١٤٠())قبل

بقلــم الشــیخ ) الوحــدة اإلســالمیة(كمــا نشــرت الجریــدة مقــاالت عدیــدة حــول 
وأسـباب تفـرق ،المقاالت تطرقـت إلـى مفهـوم الوحـدةإبراهیم النعمة، وفي هذه 

تلـك الفرقـة التـي حلـت بـالمجتمع اإلسـالمي إن((األمة وموقف الغرب منه و
وكثــرة الشـعارات غیــر اإلسـالمیة التــي ،فـي مشــارق العـالم اإلســالمي ومغاربـه

ـــاك ـــا وهن ،وهونـــت أمـــرهم،هـــي التـــي أضـــعفت شـــأن المســـلمین.. .رفعـــت هن
وبــین ..)) .ر المســلمین یســیؤون الظــن باإلســالم نفســهوجعلــت النــاس مــن غیــ

ـــدة : هنـــاك عوامـــل كثیـــرة یلتقـــي فیهـــا المســـلمون منهـــاإنالشـــیخ النعمـــة  العقی
اهللا تعالى واحد في إنفكل مسلم في هذا الوجود یؤمن ،اإلسالمیة والعبادات
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اهللا خلـق مالئكـة تقـوم بتصـریف شـؤون إنویؤمن ،هذا الكون لیس له شریك
وهناك الصالة والصوم والفرائض األخرى التـي ،بإرادته ومشیئته تعالىالعالم

إذن هـذه العقیـدة والعبـادات التـي ،یقوم بها المسلمون متقربین إلى اهللا بأدائهـا
.)١٤١(سبق ذكرها تعد عامًال مهمًا من عوامل اللقاء بین المسلمین

قـدات أو وبشأن االعتداءات والتحرشـات وكـل محـاوالت اإلسـاءة إلـى المعت
عبـرت ،المقدسات اإلسالمیة التي یقوم بها أعداء اإلسالم بین الحین واآلخر

الجریدة عن استنكارها لذلك، وعلى اثر المحاولـة التـي أقـدمت علیهـا صـحیفة 
رســـــــمًا )١٢(بنشـــــــرها ٢٠٠٥أیلـــــــول ٣٠الدانماركیـــــــة فـــــــي) یوالنـــــــدز بوســـــــتن(

ـــــًا یقصـــــد اإلســـــاءة للرســـــول الكـــــریم محمـــــد  وقیـــــام صـــــحیفة ،)(كاریكاتیری
،٢٠٠٦كـانون الثـاني ١٠النرویجیة بإعادة نشر هذه الرسـوم فـي ) مغازینات(

دعــت جریــدة فتــى العــراق إلــى مقــابلتهم بالمثــل والقیــام بحملــة إعالمیــة واســعة 
وعــدت التقــاعس أو الســكوت علــى ،علــى نطــاق اإلعــالم العربــي واإلســالمي

داء بــالطعن دائمــًا طالمــا مثــل هــذه التصــرفات ســیؤدي حتمــًا إلــى تمــادي األعــ
: ونشـــرت الجریـــدة مقـــاًال افتتاحیـــًا بعنـــوان.)١٤٢(لـــیس هنـــاك مـــن یتصـــدى لهـــم

أوضـح فیـه أحمـد سـامي الجلبـي ،بقلم رئیس التحریـر) عندما تمس مقدساتنا(
ابــرز الصــفات التــي یتصــف بهــا المســلمون بصــفة عامــة غیــرتهم الشــدیدة إن

ة واألصـالة اإلسـالمیة المتأصـلة فـي وان الغیـرة الدینیـ،على دینهم ومقدساتهم
وبعد أن أدرك أعداء اإلسالم هذه الحقیقـة عمـدوا ،نفوسهم هي سر دیمومتهم

إلى جس نبض المشاعر اإلسالمیة بین حین وآخر للتأكد مـن مـدى قـوة هـذه 
ودعـا الجلبــي إلــى ضـرورة تبنــي تقـدیم مشــروع إلــى ،المشـاعر أو إضــمحاللها

ع أي تعـرض للمقدسـات الدینیـة بصـورة عامـة مجلس األمن إلصدار قرار یمن
كـل الجهـود البـد إن: ((وعبـر عـن ذلـك بقولـه،بما فیهـا المقدسـات اإلسـالمیة

أن تتوجه للعمل على تحقیق إصدار مثل هذا القرار الذي سیقلل من احتمـال 
ال فإنهـا الفتنـة  ٕ تكرار التحرش بمقدساتنا اإلسالمیة أو مس معتقـداتنا الدینیـة وا

.)١٤٣())حـــرك بـــین مــدة وأخـــرى كلمـــا زاد تحریكهــا المســـتفیدون منهـــاســتبقى تت
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لـنكن : (ونشرت الجریدة مقاًال آخر بقلـم الـدكتور محمـد خصـر عبـاس بعنـوان
أشــــار فیــــه إلــــى فنــــاني الــــدانمارك الــــذین أســــاءوا ،!!..)بقــــوة اإلیمــــان.. .لهــــا

یجهلـون خصوصـیات ) (برسومهم الكاریكاتیریة إلـى الرسـول الكـریم محمـد 
وهـذا لـیس مـن طبـع الفنـانین ،إلسالم وقواعـده ویحملـون حقـدًا دفینـًا لإلسـالما

شـعوبهم إذا بحثـت عـن إنوقـد نسـوا ،الن الفنان الجاد صاحب حـس مرهـف
الحقیقــة فســیجدونها فــي اإلســالم ألنــه الــدین المواكــب للعلــم والعصــر، ویــرى 

ویبـــدؤوا یكـــون لهـــم دورإنمـــن الواجـــب علـــى الفنـــانین المســـلمین إنالكاتـــب 
باألســـلوب نفســـه كاریكاتیریـــًا بعـــرض حقـــائق اإلســـالم ومبادئـــه، والتعامـــل مـــع 

.)١٤٤(ومخاطبة العقل بالعلم،الحدث بأسلوب أخالقي
ـــدانمارك وعـــدد مـــن  ـــذي أقـــدمت علیـــه صـــحف ال واســـتنكارًا للفعـــل اآلثـــم ال
الصــحف األوربیــة، نقلــت الجریــدة ردود أفعــال طلبــة وأســاتذة جامعــة الموصــل 

وقـد ،٢٠٠٦شـباط ٨امـت بـدورها تجمعـًا خاصـًا بثقافـة الـرد وذلـك فـي التي أق
لـم تـأت ) (مـا أثیـر مـن رسـوم تمـس مقـام الرسـول إنجاء في هذا التجمـع 

وان الفرصـة مناسـبة ،بل جـاءت مقصـودة وبـدوافع معروفـة،على نحو عفوي
وذلــــك بــــالتعریف بمكانــــة الرســــول علیــــه أفضــــل الصــــالة ،الســــتثمار الحــــدث

ودعا التجمع إلى اخـذ ،والتعریف بصفاته وبالدین اإلسالمي العظیم،والسالم
یصـــدر مـــن الحیطـــة والحـــذر والتصـــدي بـــاألرواح واألمـــوال واألقـــالم لكـــل مـــا

.)١٤٥(إساءة
Benedictusوعلــى اثــر قیــام البابــا بنــدكتوس الســادس عشــر  pp.xvI)١٤٦(

ر مــن أیلــول باإلســاءة إلــى اإلســالم فــي المحاضــرة التــي ألقاهــا فــي الثــاني عشــ
فـــي جامعـــة ریجنســـبورغ فـــي ألمانیـــا تعـــرض فیهـــا للعالقـــة بـــین الــــوحي ٢٠٠٦
أتــى بــه اإلســالم كــدین هــو شــریر وان المســلمین كــل مــاإنادعــى فیهــا ،والعقــل

نهــــمیتســــمون بالالعقالنیــــة  ٕ یمیلــــون إلــــى العنــــف ویتمســــكون بثقافــــة الكراهیــــة وا
) اإلســالم بــین الــوحي والعقــل(:فنشــرت الجریــدة مقــاًال افتتاحیــًا بعنــوان،لغیــرهم

إنأوضــــح فیــــه األســــتاذ الــــدكتور إبــــراهیم خلیــــل العــــالف ،بقلــــم هیئــــة التحریــــر
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ینضــح علــى القلــب هــو مــا- فــالوحي،اإلســالم دیــن یــوازن بــین الــوحي والعقــل
والعقــــل مصــــدران مهمــــان مــــن مصــــادر الشــــریعة - بمــــراد اهللا ســــبحانه وتعــــالى

رآن الكــریم تخاطــب العقــل وتصــف الكفــر وثمــة آیــات كثیــرة مــن القــ،اإلســالمیة
:قـــال تعـــالى،والجاهلیـــة،نفســـه كنـــوع مـــن غیـــاب العقـــل     

        )أمـــــا بشـــــأن الموقـــــف مـــــن .)١٤٧
وثمـة أدلـة تاریخیـة تؤكـد ،فـي الـدینإكـراهن اإلسالم أكد علـى ان الإف،العنف
إذ عرف الفاتحون العرب المسلمون ،سماحة اإلسالم وتسامح المسلمینعلى

یذهب مقاتـل إنوان اإلسالم انتشر في بقاع كثیرة من العالم دون ،بالتسامح
لنـذكر : ((واختـتم العـالف مقالـه.مسلم واحد وذلك عن طریـق الـدعاة والتجـار

م الذي یتعرض إلیه اإلسالم ونجمله بـأن هنـاك خـوف مـن بأسباب هذا الهجو 
/وتزایـــــد الــــداخلین فیـــــه بعــــد أحـــــداث ســـــبتمبر،انتشــــار اإلســـــالم فــــي الغـــــرب

ثمـــة مـــن یحـــذر مـــن تزایـــد الســـكان المســـلمین وتفـــوقهم إنكمـــا . .٢٠٠١أیلـــول
على غیرهم هذا فضًال عن أطماع الغرب في النفط والرغبة في حمایة قاعدة 

یفــت كــل ذلــك ســوف ال.. .ة فــي المنطقــة ونقصــد بهــا إســرائیلالغــرب المتقدمــ
من عضد المسـلمین فهـم متمسـكون بـدینهم ومعتـزون بنبـیهم الكـریم ومؤمنـون 

، وفـــي مقــال افتتــاحي آخـــر نشــرته الجریــدة لـــنفس )١٤٨(...))برســالته العظیمــة
أشـار فیـه العـالف إلـى أن ،)تخلف المسـلمین وتقـدمهم: (الكاتب تحت عنوان

اإلســالم هــو ســبب التخلــف مــع انــه بــريء إنســیما الغــرب یظــن بعضــهم وال
ــــف القــــرآن الكــــریم قــــد أقــــام العقلیــــة إنوأوضــــح العــــالف ،مــــن دعــــاوى التخل

وأیة قـراءة صـحیحة لمبـادئ اإلسـالم وقیمـه تـدل داللـة واضـحة علـى ،العلمیة
فهـــو الــذي صـــنع الحضـــارة ،اإلســالم هـــو دیــن التقـــدم العلمـــي والحضــاريإن

والمتكاملــــة والمتمیــــزة التــــي كانــــت بشــــهادة الغــــربیین مــــن المتوازنــــة اإلســــالمیة
الــدین واإلیمــان إنوأوضــح العــالف ،المنصــفین أنفســهم مصــدر إشــعاع للعــالم

وان الحضـارة اإلسـالمیة قـد ،یقومان في اإلسالم على العقـل والبرهـان والتثبیـت
مــدن بلغــت مكانــة متقدمــة فــي العصــور الوســطى فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه
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واستشهد العالف بقول الرسول محمد ،الغرب الكبیرة كلندن وباریس قرى بائسة
) ( وهـــو یـــدعو المســـلمین إلـــى التفـــاؤل واألمـــل فـــي الحیـــاة وحتـــى وان قامـــت

فهــذه هــي دعــوة ،))لــو قامــت القیامــة وفــي یــد أحــدكم فســیلة فلیغرســها((القیامــة 
فـي خلـق الحضـارات ودیمومتهـا اإلسالم إلى الزراعة والعمـران والبنـاء والتعـاون 

ـــالتوازن بـــین العقـــل والـــوحي ـــم،ب ـــین العمـــل والعل ـــدنیا واآلخـــرة،ب وحـــدد ،بـــین ال
واألســباب ،إنهــا أســباب داخلیــة وخارجیــة: ((... العــالف أســباب التخلــف بقولــه

واألســــــباب .. .الداخلیــــــة هــــــي حــــــاالت التواكــــــل والكســــــل والخمــــــول واالســــــتبداد
جمـات االسـتعماریة واالمبریالیـة المتواصـلة التـي الخارجیة معروفة وهي هذه اله

.)١٤٩())یواجهها عالم اإلسالم منذ قرون بعیدة 
وأكدت الجریدة في مقاالتها على أهمیة الـدور الـذي یقـوم بـه علمـاء الـدین 

وهم مصابیح الهـدى التـي تـدل النـاس علـى مـنهج اهللا ،بوصفهم ورثة األنبیاء
،وهــم منــابع الخیــر والســعادة والفــالح،ســبحانه وتعــالى وترشــدهم إلــى دیــن اهللا

ویهـذبون النفـوس ویزكونهـا بمراقبـة اهللا وذكـره ،یملؤون العقول بالعلم والحكمـة
،النــافع المتــه،الكــریم بأخالقــه،وینشــئون الجیــل القــوي بعقیدتــه،علــى الــدوام

العلمــاء ورثــة : (وفــي مقــال نشــرته الجریــدة بعنــوان ،المخلــص فــي بنــاء وطنــه
مستشــهدة ،وصــفت علمــاء الــدین بــأنهم روح األمــة وكنزهــا األكبــر،)ءاألنبیــا

مثل العلماء في األرض كمثل النجـوم إن): (((بقول الرسول الكریم محمد 
، وبینــت الجریــدة ))تضــل الهــداةإنفــإذا انطمســت النجــوم أوشــك ،فــي الســماء

إذا كـــان العلمـــاء مصـــادر الســـعادة لمـــن الذ بهـــم واخلـــص فـــي صـــحبتهم فـــي 
،ثم یشّفعون بهـم،فهم تمام السعادة في اآلخرة یحشر أتباعهم بمعیتهم،دنیاال

ویشـفع یـوم القیامـة : ((مستندة بـذلك علـى قـول الرسـول علیـه الصـالة والسـالم
وأي شــرف أرفــع وفضــل أكبــر .)١٥٠())األنبیــاء ثــم العلمــاء ثــم الشــهداء: ثالثــة

ى شــــهادة اهللا فــــي تكــــریم العلمــــاء مــــن عطــــف شــــهادتهم فــــي وحدانیــــة اهللا علــــ
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:قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى،وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة مالئكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                                   

            )وفي مقال آخـر للجریـدة أوضـحت ،)١٥١
وآدابًا ،وأخالقًا علیها مجبولون،ن صفات یعرفون بهافیه ان للعلماء الحقیقیی

: بها متصفون ومنها
.لزوم العلم ومحبته والشغف به١.
.العمل بالعلم٢.
.خشیة اهللا تعالى كلما ازداد علماً ٣.
.الترفع عن سفاسف الدنیا ولغوها ولعبها وبشهواتها الرخیصة٤.
.عتقلین والرفق بهمالتواضع لعباد اهللا والشفقة على الم٥.
رادة وجــه اهللا تعــالى بــه وطلبــًا ،اإلخــالص فــي تعلــیم العلــم وبذلــه للنــاس٦. ٕ وا

.لرضاه
.االلتزام بالحلم والوقار واألناة وسعة الصدر٧.
یـــذاء الحاســـدین وافتـــراء الكـــاذبین وعـــداوة ٨. ٕ الصـــبر علـــى جفـــاء الجـــاهلین وا

.الجاحدین
.)١٥٢(أو تأكد من المسألةتجنب الفتیا بغیر علم أو تثبت ٩.

وامتحانهـا فـي األعمـال بمـا ،واختبارهـا،وحثت الجریدة على مراقبة الـنفس
فـالنفس أمـارة بالسـوء تقـود ،یرضي اهللا تعالى والوقوف عند حـدود أمـره ونهیـه

ـــك ـــى المهال ـــى الجهـــاد األكبـــر،صـــاحبها إل ـــدة إل ـــنفس ،ودعـــت الجری جهـــاد ال
ن أجـــل النجـــاة مـــن الشـــر والـــذل وضـــبطها مـــن الســـقوط ومفاســـد األعمـــال مـــ

فاإلســالم صـــفاء ونقــاء عـــن ،والتفرقــة الن هــذا لـــیس مــن اإلســالم فـــي شــيء
وأكــدت الجریــدة علــى أهمیــة اثــر اإلیمــان بــالنفس فــي ،)١٥٣(الرذائــل والنقــائض

فالعقیدة المكینة واإلیمان بالنفس تمد اإلنسان بالقوة والشجاعة ،حیاة اإلنسان
ودعــت الجریــدة كــل فــرد مســلم أن یكــون ،جتمعنــاوهــذا ماتحتاجــه الیــوم فــي م
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صـــریحًا فـــي أقوالـــه وأفعالـــه وتصـــرفاته لیواجـــه النـــاس بقلـــب مفتـــوح ومبـــادئ 
.)١٥٤(معروفة من أجل أن تسود مفاهیم الحق والخیر

وأشارت الجریدة إلى أهمیة القرآن الكریم في كل موقف من مواقف الحیـاة 
: الجریـدة مقـاًال افتتاحیـًا بعنـوانونشـرت ،والتوجه نحـو وجهـة إسـالمیة أصـیلة

تســـاءلت فیـــه عـــن الســـبیل للخـــالص مـــن القـــوى الشـــریرة ،)كیـــف الخـــالص(
وهدم كیـان المجتمـع ،المعادیة التي تعمل على إبعاد الدین عن الحیاة العامة

القـــرآن الكـــریم هـــذا المـــنهج : ((وعبـــرت الجریـــدة عـــن ذلـــك بقولهـــا،اإلســـالمي
إننـا متـى .. .الـذي سـیقودنا إلـى النـور والخـالصالكامل المتكامل المالئم هو 

اســــتطعنا أن نفهــــم القــــرآن الكــــریم فهمــــًا مــــدركًا واعیــــًا وتعاملنــــا معــــه كمــــنهج 
))حینــذاك فقــط نكــون قــد عرفنــا الســبیل وأدركنــا الطریــق نحــو النــور.. .للعمــل

)١٥٥(.
كما أشارت إلى أهمیة دور المساجد والكنائس فـي إشـاعة مفـاهیم اإلیمـان 

،والیوم اآلخر ومفاهیم التعاون والمحبة والصدق بین أفراد المجتمع كافةباهللا 
واستطاعت أن تقف بوجه تداعیات الوضع الراهن فـي البلـد مجسـدین اللحمـة 

وبـــذلك أســـقطت ،الوطنیـــة التـــي اتصـــفت بهـــا الموصـــل منـــذ عشـــرات الســـنین
.)١٥٦(مدینة الموصل كل الرهانات التي خططت لحرب أهلیة في هذا البلد

كونــــه الوســـیلة لصــــحة ،وأكـــدت أهمیــــة اإلخـــالص وأثــــره فـــي حیــــاة األمـــم
فهـو دسـتور عـام لكـل النـاس لـو سـاروا علـى نهجـه ،اإلیمان واألعمال جمیعاً 

ومــن وســائله ،وهــو تصــفیة األفعــال والنوایــا مــن الشــوائب،لصــلح حــال األمــة
حســن الخلــق ویقضــة الضــمیر ومراقبــة الــنفس ومحاســبتها علــى أعمالهــا مــن
أجــل أن یســود اإلخــالص فــي المجتمــع وتنتصــر مفــاهیم التضــحیة والصــراحة 

ــــى أن یتحلــــى اإلنســــان المــــؤمن .)١٥٧(فــــي القــــول والعمــــل ودعــــت الجریــــدة إل
التوجــه إلــى اهللا : (ونشــرت الجریــدة مقــاًال بعنــوان.بالصــبر والرضــا فــي كربتــه

ه المـؤمن اهللا سبحانه وتعالى یواصل ابتالء عبـدإنبینت فیه ،)والتوكل علیه
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ولكــن متــى توكلنــا علــى اهللا ((حتــى یمشــي علــى األرض ولــیس علیــه خطیئــة 
.)١٥٨())فستأتینا رغباتنا وهي تمشي سراعاً ،واعتمدنا علیه وسلمنا له أنفسنا

بقلــم ) العمــل اإلســالمي بــین الشــیوخ والشــباب: (وفــي مقــال نشــرته بعنــوان
ع النهضـــــوي أشــــار إلـــــى دور الشـــــباب فــــي بنـــــاء المجتمـــــ،مــــاهر أحمـــــد أغـــــا

وهــم الشــریان النــابض فــي جســم األمــة والتیــار ،والحضــاري لألمــة اإلســالمیة
،فهــم أكثــر شــرائح المجتمــع تقــبًال لإلســالم،الحیــوي المتــدفق فــي كیــان األمــة

ولكي یكون الشباب مؤهًال لقیادة الحیاة یجب أن یستفید من تجارب السابقین 
: الكاتــب قــائالً وذكــر،القــویمممــن هــم أدرى بمعركــة الحیــاة واختیــار المــنهج 

إذن البـــد أن یكـــون جیـــل الشـــباب وجیـــل الشـــیوخ نســـیجًا اجتماعیـــًا إســـالمیًا ((
مترابطًا ومتماسكًا التفصل بینهم فجوة أو فراغ یـؤدي إلـى خلـل الصـف فتفقـد 
الجماعة أو األمة حلقـة النجـاح وفرصـة النهـوض وتكـون دون مسـتوى األمـل 

.)١٥٩())والطموح
إن الــدین ) الوشــایة بالنــاس مرفوضــة: (ال تحــت عنــوانوأوضــحت فــي مقــ

،اإلسالمي نهى عن الوشایة ونقل األخبار الكاذبة وتلفیقها لإلیقـاع بـاآلخرین
وقــد حــذر ،مــدفوعین بــذلك إمــا لالنتقــام أو لتحقیــق مكاســب شخصــیة ومادیــة

وان المستفید ،))ال یدخل الجنة نمام: ((تلك الفئة الضالة بقوله)(الرسول 
لوحید من ذلك هم أعـداء اإلسـالم ألنهـم علـى علـم ویقـین بـأن صـالبة الـدین ا

ـــه الیمكـــن اختراقهـــا إال مـــن خـــالل النفـــوس الضـــعیفة التـــي  اإلســـالمي ومتانت
.)١٦٠(باعت ضمائرها ودینها لألجنبي وباعت الوطن من أجل المال

وعبـرت عـن فهـم ،)مسـألة حكـم التغییـر فـي اإلسـالم(وتطرقـت الجریـدة إلـى 
ة التغییر بأنهـا محاولـة التحـول مـن واقـع مریـر وسـيء نعـیش فیـه إلـى واقـع كلم

أعیننــا اآلیــة وهــذا یتحقــق باتخــاذ خطــوات عملیــة أولهــا أن نضــع أمــام،منشــود
الكریمة                     )وبینت . )١٦١

ــــتكــــري إلقامــــة الحضــــارة ودیمومتهــــاالجریــــدة أهمیــــة التغییــــر الف إن: ((إذ قال
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فنالحظ الحضارة الغربیة ،التغییر المادي هو أسرع بكثیر من التغییر الفكري
ـــر المـــادي.. .نهضـــت بهـــذه الســـرعة ـــى جانـــب التغیی .. .والســـبب تركیـــزهم عل

وتركوا عنصرًا مهمًا إلقامة الحضـارة ودیمومتهـا أال وهـو البنـاء الفكـري والقـیم 
.  )١٦٢())نیةاإلنسا

ــــت مســــألة الســــعادة ــــة اإلنســــان باســــتعمال الصــــیغ والوســــائل ،وتناول وغای
البـاحثون : (ونشـرت مقـال بقلـم یسـار الـدرزي تحـت عنـوان،المتباینة لتحقیقهـا

االلتــزام بالتعــالیم الدینیــة اإلســالمیة یحقــق إنأكــد فیــه الــدرزي ،)عــن الســعادة
هللا ســبحانه وتعــالى بعــث باإلســالم وان ا،الســعادة فــي الــدارین الــدنیا واآلخــرة

دیـــــن یفســـــر ســـــر وجـــــود اإلنســـــان واصـــــله ومحـــــددًا الخیـــــر والشـــــر واألحكـــــام 
والعبادات وذلك هو المنهج اإللهي الصحیح المتكامل الذي على اإلنسان أن 

: وذكر الدرزي قائالً ،یؤمن بصحته كواجب یستطیع تحقیق سعادته من خالله
حیـث ،قي خیـر مثـال علـى اإلنسـان السـعیدومن هنا نبین بأن المسلم الحقی((

بل .. .سعادته في قضاء حوائجهمیتصدق على الفقراء عن طیب نفس فیرى
ـــه وبمـــا أن أعمـــال الخیـــر  یجـــد ســـعادته فـــي كـــل عمـــل أخالقـــي ســـام یقـــوم ب
واإلصــالح ال تنتهــي وال تقــف عنــد حــد لــذا یكــون المســلم العــالم العابــد ســعیدًا 

ل یسعى لتحقیقها ورذائل یبتعد عنها فیحاربها طوال حیاته ما دام هناك فضائ
وبهــذا تتكامــل ســمات الســعادة الروحیــة .. .فهــو إنســان ســعید،للقضــاء علیهــا

. )١٦٣())والمادیة في الشخصیة اإلسالمیة
بینـت فیـه ،)شـعبة مـن اإلیمـان.. .الحیـاء: (وفي مقال نشرته تحت عنوان

والحیــاء مــن ،یلیــقفهــو خصــلة حمیــدة تكــف صــاحبها عمــا ال،مفهــوم الحیــاء
وقلة الحیاء مـن مـوت القلـب ،فحیاة القلب یكون فیها قوة خلق الحیاء،الحیاة
فحقیقـــة الحیـــاء انـــه خلـــق ،فكلمـــا كـــان القلـــب أحیـــى كـــان الحیــاء أتـــم،والــروح

والحیـاء ،یبعث علـى تـرك القبـائح ویمنـع مـن التفـریط فـي حـق صـاحب الحـق
یي العبــد مــن ربــه أن یــراه علــى فیســتح،بــین العبــد وبــین ربــه عــز وجــلیكــون
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والحیـــاء بـــین العبـــد وربـــه قـــد بینـــه الرســـول الكـــریم محمـــد ،معصـــیته ومخالفتـــه
) (بقولــه:))قــالوا إنــا نســتحي یــا رســول اهللا،اســتحیوا مــن اهللا حــق الحیــاء،

ومــا ،لــیس ذلكـم ولكــن مـن اســتحیا مــن اهللا حـق الحیــاء فلـیخفض الــرأس: قـال
ومن أراد اآلخرة تـرك ،ولیذكر الموت والبلى،ولیحفظ البطن وما حوى،وعى

فقـد بـین الرسـول )) فمن فعل ذلك فقد استحیا مـن اهللا حـق الحیـاء،زینة الدنیا
أنهـاعلیه الصالة والسالم في هذا الحدیث عالمات الحیاء من اهللا عز وجـل 

وتقصــیر األمــل فــي ،وبتــذكر المــوت،تكــون بحفــظ الجــوارح عــن معاصــي اهللا
.)١٦٤(االنشغال عن اآلخرة بمالذ الشهوات واالنسیاق وراء الدنیاوعدم،الدنیا

مؤكـدة أهمیـة ،وتطرقت الجریدة إلى ركن من أركـان اإلسـالم وهـو الصـوم
شهر رمضان لما فیه من معانٍ سامیة تغـرس المحبـة واإلخـاء والتصـافي فـي 

إنأوضــحت فیــه ،)معــاني الصــوم(:ونشــرت مقــاًال بعنــوان،قلــوب المســلمین
شــهر رمضــان لــیس مجــرد إذالل الــنفس باالنقطــاع عــن مبــاهج الحیــاة صــیام

إنما لتعوید النفس على الصبر واثبـات لعظمـة الـنفس ،الفانیة أو مجرد التعبد
وجرهــا علــى األذى وثباتهــا فــي ،وقــدرتها للتغلــب علــى كــل اآلثــام والمعاصــي

: نـوانفـي مقـال آخـر بقلـم هیئـة التحریـر تحـت ع. )١٦٥(میادین الجهاد بأنواعه
بـــین فیـــه األســـتاذ الـــدكتور إبـــراهیم خلیـــل ،)رمضـــان وتجدیـــد القـــیم الروحیـــة(

تؤكده فریضة الصیام في شهر رمضان هو التجدیـد للقـیم العالف إن أبرز ما
الروحیة النبیلة التـي نحـن الیـوم أحـوج إلیهـا مـن أي وقـت مضـى لكـي تتحقـق 

علـــــى مواجهـــــة لدیــــه الطمأنینـــــة والســــكینة التـــــي هـــــي مــــن مقتضـــــیات القــــدرة 
إن كثیــر مــن : ((وعبــر العــالف عــن ذلــك بقولــه،صــعوبات الحیــاة وتعقیــداتها

،فقــدت إرادتهــا علــى الصــمود بســبب خوائهــا الروحــي والفكــري،األمــم البائــدة
ن اسـتطاعت امـتالك كـل نـواحي التقـدم المـادي والتكنولـوجي ٕ أال إنهـا ،فهي وا

ابة للتحدیات سواء الداخلیة افتقدت الجوانب الروحیة التي تعینها على االستج
امتنا بحاجة الیوم إلـى تجدیـد اإلیمـان إنوأكد الكاتب ..)) .منها أو الخارجیة

ــــي أكــــد علیهــــا اإلســــالم الحنیــــف كالصــــدق  ــــیم والمعــــاني الت والعمــــل بكــــل الق
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شاعة روح المحبة بین الناس وحثهم على التعاون ٕ وان الطریق ،واإلخالص وا
اتهـــا هـــو العمـــل بشـــریعة اهللا والتمســـك بمـــنهج الوحیـــد الـــذي یجنـــب األمـــة عثر 

. )١٦٦(اإلسالم القویم
حرصـــت جریـــدة فتـــى العـــراق علـــى متابعـــة المناســـبات الدینیـــة مـــن خـــالل 

وتوضــیح معنــى هــذه المناســبات ،نشــرها المقــاالت الخاصــة بهــذه المناســبات
واستخالص العبر والدروس التي تنور مسیرة المسلم في طریق الحق ،للقارئ
وبمناســبة المولــد النبــوي الشــریف نشــرت الجریــدة مقــاًال افتتاحیــًا بقلــم ،روالخیــ

مــیالد إنأوضــح فیــه الجلبــي ،!..)رســالة .. .مولــد: (رئــیس التحریــر بعنــوان
فـــــي الثـــــاني عشـــــر مـــــن ربیـــــع األول مـــــن عـــــام الفیـــــل )(الرســـــول محمـــــد 

لـــم یكـــن مجـــرد حـــدث لمـــیالد نبـــي جـــاء ،للمـــیالد٥٧١نیســـان ٢٠المصـــادف 
ایــة النــاس إلــى الوحدانیــة والــدعوة لعبــادة اهللا ســبحانه وتعــالى وتــرك عبــادة لهد

مولــد رســالة مقدســة مــن الخــالق إلــى البشــریة إنمــا كــان یعنــي أیضــاً ،األوثــان
جمعــــاء وانبعــــاث ثــــورة إنســــانیة وخلقیــــة واجتماعیــــة قلبــــت كــــل مفــــاهیم الــــرق 

: وجـاء فـي المقـال،والعبودیة لتأتي بتشریع سماوي عظـیم قوامـه اإلیمـان بـاهللا
تلــك هــي الرســالة التــي جــاء بهــا محمــد علیــه أفضــل الصــلوات لهــذا فــنحن ((

نحتفل بمولده الكریم البد أن نستذكر كل ماحملتـه مـن مبـادئ وتعـالیم وأوامـر 
فنحن الیوم أحوج مانكون . .وما وضعته من أسس ورسمته من معالم للطریق

مـــا حملتـــه رســـالة صـــاحب إلـــى هـــذا االســـتذكار وأحـــوج مـــانكون إلـــى العمـــل ب
ذكــرى : (وفــي مقــال آخــر بقلـــم یســـار الـــدرزي تحــت عنــوان،)١٦٧(...))الــذكرى

االحتفــال بیــوم مولــده إن: ((جــاء فیــه) دروس وعبــر. .المولــد النبــوي الشــریف
)(، هو في حقیقتـه اسـتذكار لكـل المعـاني األخالقیـة السـامیة التـي غرسـها

كي تكون منارًا وعـدة لـه فـي ،یل الجدیدلنلقنها للج،في نفوسنا بسیرته وسنته
فـــي زمـــن تكالـــب فیـــه علینـــا األعـــداء وضـــعفت الهمـــم وخربـــت ،مســـیرة حیاتـــه

وهكــــذا كلمــــا تعاظمــــت األهــــوال وتعــــددت . .الــــبالد واســــتبیحت حقــــوق العبــــاد
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ســــر عــــز ،ازددنــــا حاجــــة للرجــــوع إلــــى منهجــــه القــــویم،المصــــائب واألزمــــات
.)١٦٨(..)).اءأجدادنا بل سر سعادة اإلنسانیة جمع

ونقطـة ،یعد بدء المسـیرة،)(مولد الرسول محمد إنوأوضحت الجریدة 
فـــي وقـــت ،االنطـــالق لحیـــاة جیـــدة تحمـــل معهـــا كـــل تعـــالیم التغییـــر ووســـائله

اســتطاعت فیــه هــذه الرســالة أن تغیــر وجــه التــاریخ وان تبنــي مجتمعــًا جدیــدًا 
التضـــحیة مــن أجـــل بــذل مــن أجـــل إقامتــه رســـولنا الكــریم الكثیــر مـــن الجهــد و 

ونحن في هذا الظرف : ((وعبرت الجریدة عن ذلك بقولها،إقامة دعائم الدین
الــدقیق الــذي تمــر بــه األمــة اإلســالمیة بصــورة عامــة وقطرنــا العراقــي بصــورة 
خاصـة یهمنـا جـدًا أن نتــدارس المبـادئ الخیـرة التــي تضـمنتها الرسـالة الخالــدة 

ـــة بكـــل) (التـــي حملهـــا محمـــد  یمـــان فبلـــغ األمان ٕ انـــدفاع وعـــزم وتصـــمیم وا
كما البد لنـا أن نتـدارس المسـیرة التـي تضـمنت كـل معـاني الرجولـة ،بخلودها

والبطولــة والعــزم ومبــادئ قیمــة ســتبقى تنیــر الطریــق لكــل الســائرین فــي درب 
.)١٦٩())اإلسالم وطریق الحق والخیر والخلود

عــام الهجــري واعتــادت الجریــدة فــي ذكــرى الهجــرة النبویــة الشــریفة وحلــول ال
بقلـم رئـیس التحریـر ومـن هـذه المقـاالت مقالـه افتتاحیـاً الجدید أن تنشر مقـاالً 

عــــد فیــــه الهجــــرة بوصــــفها ،)فــــي ذكــــرى الهجــــرة النبویــــة الشــــریفة: (الموســــوم
انطالقة لنقل الدعوة اإلسـالمیة فـي مرحلتهـا الضـیقة المقیـدة إلـى آفـاق العمـل 

دقة التـي تعـد أعـز مایملكـه اإلنسـان الواسعة من أجل العقیدة اإلسالمیة الصـا
المــؤمن الـــذي ضـــحى بمالـــه وأهلـــه مـــن أجـــل تعمیـــق المعـــاني التـــي جـــاء بهـــا 

ومـــن هـــذا المنطلـــق یحـــث الكاتـــب علـــى ،اإلســـالم وتجســـیدًا لـــروح التضـــحیة
اســـــتلهام معـــــاني الخیـــــر واســـــتذكار صـــــور األخـــــوة الحقـــــة فـــــي یـــــوم ذكـــــرى 

عــــام هجــــري : (عنــــوانوفــــي مقــــال آخــــر نشــــرته الجریــــدة تحــــت.)١٧٠(الهجــــرة
أشــارت فیــه إلــى الحاجــة الملحــة فــي هــذه المرحلــة التــي نعیشــها إلــى ،)جدیــد

استذكار أیام الهجرة بكل ماحملته وتضمنته من تضحیة وفداء ونكران الـذات 
قــدام علــى ركــوب المخــاطر إلعــالء كلمــة اهللا  ٕ وثبــات علــى المبــدأ وشــجاعة وا
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ذا كنـا الیـوم نشـعر : ((ي المقـالوجـاء فـ،سبحانه وتعالى ورفع رایة اإلسـالم ٕ وا
فمـــا أجـــدرنا أن نســـتعید ذكریـــات الهجـــرة لنعـــي كـــل ،بالخـــذالن لمـــا نحـــن فیـــه

االحتفـــال إن، وأكـــدت الجریـــدة ))أبعادهـــا ومزایاهـــا لنصـــل حاضـــرنا بماضـــینا
والفرحة بحلول السنة الهجریة الجدیـدة وحـده الیكفـي إن لـم نجعـل مـن ذكراهـا 

ومــن روحهــا خیــر دافــع لالســتمرار فــي ،عقیــدتناخیــر حــافز للتمســك بــدیننا و 
أداء رسـالتنا اإلنســانیة ومــن وحیهــا أفضــل سـیبل لتــامین الحیــاة الحــرة الكریمــة 

.)١٧١(لنا
معنــــى االحتفــــال بالعــــام : (ونشــــرت الجریــــدة مقــــاًال افتتاحیــــًا تحــــت عنــــوان

خلیـل بـین فیـه األسـتاذ الـدكتور إبـراهیم ،بقلم هیئة التحریر!!) الهجري الجدید
ولــیس كمــا ،العــالف أن اإلســالم انتشــر فــي أصــقاع العــالم بالتســامح والمحبــة

من الدعاة والتجار والبحارة وان كثیراً ،یظن البعض بأن اإلسالم انتشر بالقوة
حملــوا رســالة اإلســالم فــي التســامح والخیــر والعدالــة واإلنصــاف والــدعوة إلــى 

العـــالف أن الخلـــق العظـــیم وأكـــد ،العمـــل الحثیـــث والجـــاد الـــذي یبنـــي األمـــم
والعمـــــــل المـــــــتقن بالـــــــذات واالســـــــتقامة واإلیمـــــــان والتقـــــــوى كـــــــان وراء قبـــــــول 

كما اهتمت الجریدة بإقامـة المسـابقات الدینیـة وخصصـت لهـا .)١٧٢(المسلمین
ــــدى  حقــــًال خاصــــًا فــــي إحــــدى صــــفحاتها بغیــــة تطــــویر المعلومــــات الدینیــــة ل

.)١٧٣(القراء
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Re- Issuing Fata Al - Iraq News paper
٢٠٠٣ - ٢٠٠٩ in Mosul, lts National,

patriotic and Islamic Directions
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prof of modern History
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Abstract
Mr. Ahmed Sami Al-Jalabi had found in the changes of  Iraqi

political life after the U.S. occupation and the fall of the regime on

April, ٩, ٢٠٠٣ the suitable chance to reissue the newspaper Fata – Al

– Iraq aftir a stop of ٣٤ years. The abolition of ministry of lnformation

gave him the courage to do so and the freedom of issuing so many

news papers. Al- Jalabi made great efforts in recording the news paper

at journalists society. He tried to keep the Mosuli, National, Arab

Islamic identity of the newspaper and to stand on the conditions of

issuing the newspaper again which appeared for the first time in ١٩٣٠.

The owner of the newspaper confirmed the continuity of national

themes of the first years of its issuing.
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الهوامش والمصادر

احمــد ســامي الجلبــي وجريــدة فتــى العــراق فــي مرحلتهــا ":ةالموســوممســتل مــن رســالة الماجســتير )(*
والتــي قـــدمها الســيد فــواز أنـــور محمــد الشــيخ احمـــد إلــى مجلــس كليـــة "٢٠٠٩-٢٠٠٣الثانيــة 

.بإشراف األستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف٢٠١١اآلداب 
، تطبيـــق وتوثيـــق أوســـع دراســـة ٢٠٠٣شـــر مـــن نيســـان صـــحف العـــراق بعـــد العا: ســعدالدين خضـــر)١(

وقــد .١٠٤ص ،)٢٠٠٨الموصــل، (، مكتبــة الجيــل العربــي ٢ميدانيــة عــن الصــحف الجديــدة، ط
وصـــدرت عـــن ) الموصـــل(ســـم جريـــدة إب٢٠٠٣أيـــار ٣صـــدرت فـــي الموصـــل أول جريـــدة بتـــاريخ 

المحــامي ذاكــر خليــل المــؤتمر الــوطني العراقــي، صــاحب امتيازهــا أيــاد الحمــداني ومــدير تحريرهــا
الشــورى، الحــدباء اليــوم، اليقــين، : العلــي، ثــم تــوالى بعــد ذلــك إصــدار الصــحف فــي الموصــل منهــا

وادي الرافــدين، الوئــام، فتــى العــراق، البيضــاء، العطــاء، الحــدباء، النهــار، بــال اتجــاه، الــرأي العــام، 
الحــوار الــوطني، نــبض الموصــل، الرايــة، أخبــار األســبوع، البعــد الرابــع، العدالــة، مســتقبل العــراق، 

، ...الـدليل المرشـد: لنعيمـيالمزيد من التفاصـيل عـن تلـك الصـحف ينظـر، . النداء، صدى الطلبة
. ٩٧-٣٦، ص ...صحف العراق: ؛ خضر٩٧-٥٩ص 

. ١٠٨، ص ...صحف العراق: خضر)٢(
، مكتبــــــــــة الجيــــــــــل ١مقــــــــــاالت فــــــــــي الصــــــــــحافة، ط.. أقــــــــــول لكــــــــــم: ذاكــــــــــر خليــــــــــل العلــــــــــي)٣(

.  ١٩٥، ص )٢٠١٠لموصل،(العربي،
.  ١٦، ص ...صحف العراق: خضر)٤(
. ١٩٥، ص ...أقول لكم: العلي)٥(
، النـدوة العلميـة الثالثـة والعشـرين ))٢٠٠٣/ ٤/ ٩الصحافة الموصلية بعد أحداث : ((عمار أحمد) ٦(

قـــراءة فـــي صـــحافة (:تحـــت عنـــوان٢٠٠٤أيلـــول ٢١التـــي أقامهـــا مركـــز دراســـات الموصـــل فـــي 
.  ٢٤، ص )واليوم.. صل أمسالمو 

. ٢٤المصدر نفسه، ص )٧(
.١٩٧، ص ...أقول لكم: العلي)٨(
.١٧، ص ...صحف العراق: خضر)٩(
. ١٩٥، ص ...أقول لكم: العلي)١٠(
. ٢٤، ص ...))الصحافة الموصلية بعد أحداث: ((أحمد)١١(
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. ١٦، ص ...صحف العراق: خضر)١٢(
. ٢٤، ص ...))عد أحداثالصحافة الموصلية ب: ((أحمد)١٣(
. ١٠٨–١٠٧، ص ص ...صحف العراق: خضر)١٤(
. ١٦المصدر نفسه، ص )١٥(
. ١٩٥، ص ...أقول لكم: العلي)١٦(
. ٢٠١١كانون الثاني ١٩مقابلة شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ )١٧(
ــــدين خضــــر)١٨( ــــدة موصــــلية : ((ســــعد ال ــــى العــــراق(احتجــــاب أقــــدم جري ــــب) فت عــــن المشــــهد تغي

.٢٠١١شباط ٧، )٣٨١٥(، العدد )بغداد(، جريدة الزمان ))الصحفي
.١١-١٠، ص ص...صفحات مطوية: لجلبيا)١٩(
، وأكمـل دراسـته االبتدائيـة المتوسـطة ١٩٥٩ولد صميم احمـد سـامي الجلبـي فـي الموصـل سـنة )٢٠(

النبـــات فــي كليـــة واإلعداديــة فـــي الموصـــل، وحصــل علـــى شـــهادة البكــالوريوس مـــن قســم وقايــة 
، مـــارس لعبـــة كـــرة المنضـــدة وكـــان أحـــد العبـــي ١٩٨١الزراعـــة والغابـــات بجامعـــة الموصـــل ســـنة 

، ولعـــب فـــي منتخــب محافظـــة نينـــوى فـــي لعبـــة كـــرة ١٩٧٦–١٩٧٥منتخــب تربيـــة نينـــوى ســـنة 
، ولعـب فـي فريـق نـادي الفتـوة الرياضـي، وكـذلك العـب منتخـب ١٩٨١–١٩٧٣المنضدة للمدة 

، وأحــرز المرتبــة األولــى لبطولــة كليــات جامعــة الموصــل بكــرة المنضــدة ســنة ١٩٨٠ل جامعــة الموصــ
فــي الموصــل، نشــر عــدة مقــاالت فــي ١٩٨٧، وأصــبح ســكرتير اتحــاد كــرة المنضــدة ســنة ١٩٨٠

جريدة فتى العراق، وجريدة ومضات جامعيـة التـي تصـدرها جامعـة الموصـل، ومجلـة مناهـل جامعيـة، 
مقابلـة شخصـية للباحـث معـه، . قـات واإلعـالم فـي جامعـة الموصـلوهو اآلن موظـف فـي قسـم العال

. ٢٠١١نيسان ٢٥بتاريخ 
، وأنهــى دراســته بمراحلهــا الــثالث فيهــا، وحصــل علــى ١٩٧٧ولــد حــارث أديــب فــي الموصــل ســنة )٢١(

، ثــم حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي ١٩٩٩شــهادة بكــالوريوس قــانون مــن جامعــة الموصــل ســنة 
، وشــارك فــي مــؤتمر الشـريعة والقــانون الــذي أقامتــه رابطــة ٢٠٠٣جامعــة بابـل ســنة القـانون العــام مــن 

علمــاء المســلمين فــي العــراق فــرع نينــوى، وعمــل فــي مركــز بحــوث دار األرقــم التــابع لرابطــة علمــاء 
العــراق، وهــو رئــيس المنظمــة اإلســالمية لحقــوق اإلنســان فــي الموصــل التــي تتــابع قضــايا المعتقلــين 

نيســـان ٢٥بلـــة شخصـــية للباحـــث مـــع أخيـــه الـــدكتور إبـــراهيم أديـــب الجلبـــي، بتـــاريخ مقا. العـــراقيين
٢٠١١ .

ــــراهيم أديــــب فــــي الموصــــل ســــنة )٢٢( ، وأنهــــى دراســــته فيهــــا، وحصــــل علــــى شــــهادة ١٩٧٩ولــــد إب
، ثـم ٢٠٠١البكالوريوس من قسم االقتصاد في كلية اإلدارة واالقتصـاد فـي جامعـة الموصـل سـنة 

ــة نفســها، شــارك٢٠٠٩والــدكتوراه ســنة ٢٠٠٤ير ســنة حصــل علــى شــهادة الماجســت مــن الكلي
، وهـو مـدير مؤسسـة ٢٠٠٢ببحث في مؤتمر االقتصاد اإلسالمي األول في جامعة الموصل سنة 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٥٢[

والتــي تتـــولى إقامــة دورات للتنميــة البشـــرية، ٢٠٠٤للعمــران البشــري فـــي الموصــل ســنة ) نيــان(
، ولـــه مقـــاالت منشـــورة فـــي ٢٠٠٤–٢٠٠٣نة وتـــولى إدارة دار األرقـــم للبحـــوث والدراســـات ســـ

تدريســي فــي قســم االقتصــاد بكليــة اإلدارة واالقتصــاد بجامعــة جريــدة نينــوى وفتــى العــراق، حاليــاً 
.٢٠١١نيسان ٢٥الموصل، مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ 

. ٢٠٠٣تموز ١٤–٨، )١(جريدة فتى العراق، العدد )٢٣(
، وأكمـل دراسـته فيهـا، وحصـل علـى شـهادة ١٩٦٠مواليد الموصل سنة اهللا، من عبدأياد محمد)٢٤(

، ونـال شـهادة الماجسـتير مـن ١٩٨٤البكالوريوس من كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل سنة 
، ولعــب فــي منتخـب شــباب محافظــة نينــوى ٢٠٠٠، ثــم الـدكتوراه ســنة ١٩٨٩نفـس الكليــة ســنة 

فظة نينوى بالعاب القوى، وحصل علـى عـدة بطـوالت بكرة القدم وأحد أعضاء منتخب تربية محا
م ٤٠٠كــم وبطــل جامعــة الموصــل بركضــة ٧منهــا بطــل شــباب محافظــة نينــوى بركضــة الضــاحية 

حــواجز، وهــو عضــو اتحــاد العــاب القــوى فــي الموصــل لعــدة ســنوات، وعضــو المجلــس الرياضــي 
القـــوى داخـــل ، وحصـــل علـــى عـــدة شـــهادات تدريبيـــة بالعـــاب ٢٠٠٣األعلـــى فـــي الموصـــل ســـنة 

القطــر، وشــارك فــي عــدة مــؤتمرات علميــة داخــل القطــر وخارجــه، وأشــرف علــى العديــد مــن طلبــة 
الــدكتوراه والماجســتير فــي جامعــة الموصــل، ونشــر العديــد مــن المقــاالت العلميــة والرياضــية فــي 

ربيـة جريدة فتى العراق ونينوى والرياضي ونشرة الطب الرياضي الفصلية، حاليا أستاذ فـي كليـة الت
.  ٢٠١١أيار ٨مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . الرياضية بجامعة الموصل

، وأكمل دراسته األولية فيهـا، وتخـرج مـن معهـد ١٩٧٤ولد سامر إلياس سعيد في الموصل سنة )٢٥(
يعمـــل معلمـــا للغــة الســـريانية فـــي مدرســـة ، وحاليـــاً ٢٠٠١التكنولوجيــا قســـم إنتـــاج المعـــادن ســنة 

لموصــل، هــو مراســل جريــدة الزمــان اللندنيــة، ومــدير تحريــر مجلــة موصــل ســبورت، الطــاهرة فــي ا
، رسالة خطية منـه إلـى )بغداد(ويكتب في جريدة فتى العراق، وعراقيون واإلصالح، وجريدة بهرا 

. ٢٠١١أيار ٩الباحث، بتاريخ 
. ٢٠٠٣آب ٧، )٣(جريدة فتى العراق، العدد )٢٦(
جريــدة فتــى . لجريــدة فــي عــدد واحــد فقــط مــن جريــدة فتــى العــراقظهــر أســمه فــي أســرة تحريــر ا)٢٧(

. ٢٠٠٣تشرين الثاني ١٩–١٣، )١٥(العراق، العدد 
، حصـل علـى شـهادة بكـالوريوس آداب مـن ١٩٧٤فارس تركي محمود، من مواليد الموصل سنة )٢٨(

نة ، ثم حصل على شهادة الماجستير من نفس القسم سـ١٩٩٨قسم التاريخ في جامعة الموصل 
، وكتــب مقــاالت فــي ٢٠٠٥، وعـين فــي مركــز الدراســات اإلقليميــة بجامعـة الموصــل ســنة ٢٠٠١

، وجريــدة فتـــى العــراق، ولـــه بحـــوث ٢٠٠٣جريــدة الحـــدباء الموصــلية قبـــل احــتالل العـــراق فـــي 
ودراســـات منشـــورة فـــي مجلـــة دراســـات إقليميــــة، ومجلـــة التربيـــة والعلـــم، وســـاهم فـــي تشــــكيل 

الهــدف منهــا المطالبــة بحقــوق حملــة ٢٠٠٣ســنة ) ة الشــهادات العليــاالجمعيــة العراقيــة لحملــ(



]٥٣[إبراھیم خلیل وفواز أنور.د.أ...فتى العراقاعادة اصدار جریدة 

الشهادات، وعقـدت هـذه الجمعيـة عـدة اجتماعـات مـن أجـل ذلـك، وتوقـف عمـل الجمعيـة سـنة 
بعد تشتت أعضائها بسبب حصول عدد منهم على عقـود وظيفيـة عـن طريـق هيئـة العمـل ٢٠٠٤

. ي جامعـة الموصـل ومؤسسـات الدولـةفـتفي محافظة نينـوى، وحصـول عـدد آخـر علـى التعيينـا
.٢٠١١أيار ١٠مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ 

، وأكملـت دراسـتها األوليـة فـي الموصـل، ١٩٨١ولدت السيدة عـزة نصـر اهللا فـي الموصـل سـنة )٢٩(
وحصــلت علــى شــهادة البكــالوريوس فــي هندســة المــوارد المائيــة، كليــة الهندســة، جامعــة الموصــل 

، وعملت فـي جريـدة فتـى العـراق بصـفة ٢٠٠٧ماجستير من نفس الكلية سنة ، ثم ال٢٠٠٢سنة 
متخصصـة فـي عمـل التحقيقـات الصـحفية عـن النـدوات واالحتفـاالت التـي تجـري فـي ) مندوب(

مقابلـة . تعمل مدرسة في قسم هندسة الموارد المائيةأروقة جامعة الموصل وخارجها أيضا، حالياً 
.٢٠١١يار أ٢شخصية للباحث معها، بتاريخ 

، وحصل على شهادة البكـالوريوس ١٩٧٤يسار الدرزي، كاتب، وصحفي، ولد في الموصل سنة )٣٠(
وشـــغل منصــب ســـكرتير تحريــر جريـــدة ،١٩٩٨فــي هندســة الكهربـــاء مــن جامعـــة الموصــل ســنة 

، ومــدير اإلعــالم والعالقــات فــي شــركة الكنــدي العامــة التابعــة لــوزارة ٢٠٠٣الحــدباء اليــوم ســنة 
والمعادن، وله العديد من المقاالت الفكريـة واألدبيـة والسياسـية المنشـورة فـي الصـحف الصناعة

، وحصــل ١٩٨٦للناشــئة فــي بغــداد ســنة ) القصــة العراقيــة القصــيرة(العراقيــة، شــارك فــي مســابقة 
نظـرات فـي روح العصـر، مـدارات : ، ومـن مؤلفاتـه)صـقر مـن الجنـوب(على المرتبة األولـى بقصـة 

.   ٢٠١١كانون الثاني ١٩مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . الفكر اإلنساني
؛ العـدد ٢٠٤أيـار١٨، )٣١(؛ العـدد ٢٠٠٣كـانون األول ١٦، )١٨(جريدة فتى العراق، العدد )٣١(

كـــــانون الثـــــاني ٣١، )١٠٢(؛ العـــــدد ٢٠٠٤آب ١٩، )٤٢(؛ العـــــدد ٢٠٠٤تمـــــوز ١٤، )٣٧(
٢٠٠٦ .

.   ٢٠٠٣تشرين الثاني ١٩-١٣، )١٥(جريدة فتى العراق، العدد )٣٢(
. ٢٠٠٣كانون األول ٨-٢، )١٦(جريدة فتى العراق، العدد )٣٣(
. ٢٠٠٤تموز ٦، )٣٦(جريدة فتى العراق، العدد )٣٤(
. ٢٠٠٤أيلول ٢، )٤٤(جريدة فتى العراق، العدد )٣٥(
. ٢٠٠٤تشرين األول ٢٣، )٥١(جريدة فتى العراق، العدد )٣٦(
).٢٥(ينظر الملحق رقم . ٢٠٠٣تموز ١٤–٨، )١(العراق، العدد جريدة فتى)٣٧(

. ٢٠٠٦حزيــران ١٩، )١١٨(؛ العــدد ٢٠٠٣تمــوز ٢٣–١٦، )٢(جريــدة فتــى العــراق، العــدد )٣٨(
.)٢٦(ينظر الملحق رقم 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٥٤[

. ٢٠٠٧أيار ٢٩، )١٦١(جريدة فتى العراق، العدد )٣٩(
. ٢٠٠٣ز تمو ١٤–٨، )١(جريدة فتى العراق، العدد )٤٠(
. ٢٠٠٣أيلول ٢٣–١٦، )٧(جريدة فتى العراق، العدد)٤١(
. ٢٠١١كانون الثاني ١٩مقابلة شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ )٤٢(
، )صـاحب مطبعـة االنتصـار(مقابلة شخصية للباحث مع الحاج حمودي رجب عزيز المعاضيدي )٤٣(

. ٢٠١٠كانون األول ٢١بتاريخ 
.  ٢٠٠٣آب ٢٥–١٩، )٤(دة فتى العراق، العدد جري)٤٤(
؛ مقابلـــة ٢٠١١كـــانون الثـــاني ١٩مقابلـــة شخصـــية للباحـــث مـــع الســـيد يســـار الـــدرزي، بتـــاريخ )٤٥(

. ٢٠١١كانون الثاني ٢٠شخصية للباحث مع السيد مهند داود سليمان، بتاريخ 
. ٢٠٠٤حزيران ١، )٣٢(جريدة فتى العراق، العدد )٤٦(
، أكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة واإلعداديـة فـي ١٩٤٠الجلبي، من مواليد الموصل سنة أسامة)٤٧(

الموصل، وتخرج في كلية التجارة في جامعة بغداد، عين في البنك المركزي في الموصل، ثـم أنتقـل 
إلى بغداد وأصبح مدير عام في البنك المركزي في بغداد في تسعينات القرن العشرين، وأحيـل علـى

. ٢٠١١نيسان ٢٥، مقابلة شخصية للباحث مع السيد صميم ألجلبي، بتاريخ ٢٠٠١التقاعد سنة 
؛ مقابلـة شخصـية للباحـث مـع السـيد ٢٠٠٣تشـرين الثـاني ٤، )١٣(جريدة فتـى العـراق، العـدد )٤٨(

. ٢٠١١كانون الثاني ١٩يسار الدرزي، بتاريخ 
؛ مقابلـــة ٢٠١١كـــانون الثـــاني ١٢بتـــاريخ لجلبـــي،امقابلــة شخصـــية للباحـــث مـــع الســـيد صــميم )٤٩(

. ٢٠١١كانون الثاني ١٩شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ 
كــانون األول ٢١مقابلــة شخصــية للباحــث مــع الحــاج حمــودي رجــب عزيــز المعاضــيدي، بتــاريخ )٥٠(

. ٢٠١١كانون الثاني ١٢؛ مقابلة شخصية للباحث مع السيد صميم ألجلبي، بتاريخ ٢٠١٠
. ٢٠١١كانون الثاني ١٩مقابلة شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ )٥١(
. ٢٠٠٨نيسان ١٦، )٢١٠(جريدة فتى العراق، العدد )٥٢(
. ٢٠٠٨تموز ٢٤، )٢٢٣(جريدة فتى العراق، العدد )٥٣(
.٢٠١١كانون الثاني ١٩مقابلة شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ )٥٤(
حزيــران ١٧، ٩، )٣٤، ٣٣( ؛ العــددان ٢٠٠٣تمــوز ١٤–٨، )١(جريــدة فتــى العــراق العــدد )٥٥(

. ٢٠٠٨شباط ٧، )٢٠١(؛ العدد ٢٠٠٤
. ٢٠٠٣تموز ١٤–٨، )١(جريدة فتى العراق، العدد )٥٦(
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، وأكمــل دراســته األوليــة فيهــا، وحصــل علــى شــهادة١٩٤٥ولــد زهيــر يحيــى الخيــرو فــي الموصــل ســنة )٥٧(
، وحصـل علـى شـهادة الماجسـتير مـن كليـة الشـريعة ١٩٦٨دبلوم عالي في المحاسبة في الموصل سـنة 

، وكتب الشـعر وهـو فـي سـن الحـادي عشـر ١٩٨٠والقانون في جامعة األزهر الشريف في القاهرة سنة 
ــن شــعرية، وكتــب القصــة القصــيرة والمســرحية والمقالــة فــي الســتينات مــن القــرن  مــن عمــره، ولــه دواوي

. ١٩٨، ص ...موسوعة أعالم الموصل: الطالب. الماضي ونشر عدداً منها في جريدة فتى العراق
، وأنهـــى دراســـته األوليـــة بمراحلهـــا ١٩٥٦عبـــدالوهاب خليـــل الـــدباغ، مـــن والدة الموصـــل ســـنة )٥٨(

ـــة بجامعـــة الموصـــل ســـنة  ـــة التربي ـــثالث فـــي الموصـــل، وتخـــرج فـــي كلي ، وحصـــل علـــى ١٩٧٩ال
، نشـر العديـد مـن ١٩٩٦اريخ األندلسـي مـن كليـة اآلداب بجامعـة الموصـل سـنة الدكتوراه في الت

البحــــوث التاريخيــــة فـــــي المجــــالت العلميـــــة مثــــل مجلـــــة كليــــة الدراســـــات اإلســــالمية والعربيـــــة 
، ومجلـة آداب الرافـدين ومجلـة أبحـاث التربيـة )التونسـية(، ومجلة دراسـات أندلسـية )ةاإلماراتي(

العلـم فـي جامعـة الموصـل، وهـو مؤسـس ومحـرر ألول مجلـة تصـدر فـي األساسية ومجلة التربية و 
مدونـــة مـــن ريـــش الـــدم : ، ومـــن مؤلفاتـــه )تربويـــون(معهــد إعـــداد المعلمـــين فـــي الموصـــل عنوانهـــا 

القادر الكــداوي مذكراتــه ومقاالتــه وأشــعاره عبــدالرزاقعبــد، األديــب)مجموعــة قصــص قصــيرة(
. ٢٠١١أيار ١١خ مقابلة شخصية للباحث معه، بتاري). تحقيق(

، وأكمـــل دراســـته بمراحلهـــا الـــثالث فيهـــا، ١٩٤٠ولـــد ذو النـــون االطرقجـــي فـــي الموصـــل ســـنة )٥٩(
وتخرج في كلية التربية، قسم اللغـة العربيـة فـي جامعـة بغـداد، ثـم حصـل علـى شـهادة الماجسـتير 

لموصــل، مــن كليــة اآلداب، قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة ا١٩٩٦، والــدكتوراه ســنة ١٩٨٥ســنة 
وشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية في جامعة الموصل لعدة مـرات، 

ـــدورات ثـــالث  ـــاء نينـــوى ل ـــيس اتحـــاد أدب ، وعضـــو المجلـــس المركـــزي ١٩٨٦–١٩٧٧وهـــو رئ
التحاد األدباء في العـراق، صـدرت لـه أربـع مجـاميع شـعرية، وحاليـا يعمـل مدرسـاً فـي قسـم اللغـة 

. ٢٠١٠كانون األول ٣٠مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . بكلية التربية األساسيةالعربية
، درس القــران الكــريم علــى يــد الشــيخ محمــد ١٩٣٠عــادل البكــري، مــن مواليــد الموصــل ســنة )٦٠(

ــة الطــب فــي  ــم التحــق بكلي ــثالث فــي الموصــل، ث صــالح الجــوادي، وأكمــل دراســته بمراحلهــا ال
، كمــا حصــل فــي نفــس الســنة علــى شــهادة بكــالوريوس ١٩٥٦ا ســنة جامعــة دمشــق وتخــرج فيهــ

فلســـفة مـــن كليـــة اآلداب فـــي جامعـــة دمشـــق، وشـــغل منصـــب المـــدير العـــام لصـــحة نينـــوى ســـنة 
، وعمـــل مدرســـا فـــي كليـــة الطـــب ١٩٦٤، ومـــدير عـــام الصـــحة فـــي محافظـــة واســـط ســـنة ١٩٦٣

الجمـان (ولـه فيـه ديوانـان ، مـارس الشـعر١٩٩٠بالجامعة المستنصرية، أحيـل علـى التقاعـد سـنة 
. الفلسفة لكل الناس، وتطور الفكر الفلسفي عند العرب: ، ومن مؤلفاته )المنضود، عبق األزهار

. ٢٠١٠كانون األول ٢٧مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ 
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ـــدي فـــي الموصـــل ســـنة )٦١( ـــد أزهـــر العبي ـــة ١٩٤٦ول ـــة فيهـــا، والتحـــق بالكلي ، وأنهـــى دراســـته األولي
، واشـــترك بـــدورة الـــدفاع ١٩٧٨، دخـــل كليـــة األركـــان وتخـــرج فيهـــا ســـنة ١٩٦٤ة ســـنة العســـكري

، ١٩٨٩الــوطني فــي جامعــة البكــر للدراســات العســكرية العليــا وحصــل علــى الــدبلوم العــالي ســنة 
، وهو ١٩٩١وشغل عدة مناصب في الجيش آخرها قائد فرقة المشاة، وأحيل على التقاعد سنة 

ــهعضــو فــي اتحــاد األدبــاء والك ــام زمــان، إمــارة العبيــد الحميريــة: تــاب، ومــن مؤلفات . الموصــل أي
.   ٤٩، ص ...موسوعة أعالم الموصل: الطالب

، وتخــرج مــن كليــة اآلداب بجامعــة ١٩٥٦ولــد محمــد صــالح رشــيد الحــافظ فــي الموصــل ســنة )٦٢(
١٩٩٩، ونـال شـهادة الماجسـتير، ثـم الـدكتوراه سـنة ١٩٧٧الموصل من قسم اللغة العربية سـنة 

–١٩٧٩مــن نفــس الكليــة، وعمــل محاضــرا فــي معهــد التطــوير اإلذاعــي فــي إذاعــة بغــداد للمــدة 

، وعمل في سلك التعليم فـي الموصـل، ثـم مدرسـا فـي كليـة التربيـة األساسـية بقسـم اللغـة ١٩٨٢
العربية، نشر العديد مـن األبحـاث والمقـاالت فـي المجـالت والجرائـد العراقيـة، وشـارك فـي عـدة 

ــوان نــدوات و  ــه كتــاب بعن ــر(مــؤتمرات بجامعــة الموصــل، وصــدر ل ــاً )تحســين األداء والتعبي ، حالي
أيــار ٢مقابلــة شخصــية للباحــث معــه، بتــاريخ . رئــيس تحريــر مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة األساســية

٢٠١١   .
، وأكمـل دراسـته بمراحلهـا الـثالث ١٩٣٣اهللا الشكرجي في الموصل سنة عبدولد فاضل محمد)٦٣(

ودخـــل الـــدورة التربويـــة وتخـــرج فيهـــا وعمـــل فـــي ســـلك التعلـــيم، ثـــم حصـــل علـــى شـــهادة فيهـــا،
البكــالوريوس فـــي االقتصــاد مـــن جامعــة الموصـــل، كتــب العديـــد مــن القصـــص والمســرحيات فـــي 

–١٩٧٣صـــحف الموصـــل، وعـــرض قســـما مـــن مســـرحياته فـــي تلفزيـــون نينـــوى فـــي الســـنوات 

، ))اهللا الشكرجي قاصا ومربيا وكاتبا مسـرحيادعبفاضل محمد: ((إبراهيم خليل العالف. ١٩٧٤
. ٢٠٠٦تموز ٣، )١٢٠(جريدة فتى العراق، العدد 

، أكمل دراسته بمراحلهـا الـثالث فيهـا، ونـال ١٩٥٨علي محمد أيوب، من مواليد الموصل سنة )٦٤(
، ثم حصل علـى شـهادة ١٩٨١في الطب والجراحة في جامعة الموصل سنة سشهادة البكالوريو 

، كمــا حصــل علــى شــهادة ١٩٩٤عــالي فــي طــب األطفــال مــن الجامعــة المستنصــرية ســنة دبلــوم
بجامعــة الموصــل ســنة ) الدراســة المســائية(مــن قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة سالبكــالوريو 

، نشـــر العديـــد مـــن المقـــاالت فـــي جريـــدة الرســـالة الكويتيـــة فـــي نهايـــة الســـبعينات وبدايـــة ٢٠١٠
الموصـليتين، ولـه بحـوث نالماضي، ونشر فـي جريـدتي فتـى العـراق وعراقيـو الثمانيات من القرن 

منشورة في مجلة آفاق طبيـة الصـادرة عـن دائـرة صـحة نينـوى، ولـه مشـاركات فـي عـدة مـؤتمرات 
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مقابلـة شخصـية . طبية داخل القطر وخارجه، وهو عضو في الجمعية الطبية اإلسالمية في العـراق
. ٢٠١١أيار ٤للباحث معه، بتاريخ 

، وتلقــى علومــه األوليـة فيهــا، ونشــأ فــي أحضــان ١٩٤١ولـد عمــر محمــود عبــداهللا فـي الموصــل ســنة )٦٥(
الدعوة اإلسالمية، وتخرج من كلية الصيدلة ببغداد علـى نفقـة وزارة الـدفاع برتبـة مـالزم أول صـيدلي 

ـــى رتبـــة عميـــد صـــيدلي، أحيـــل علـــى التقاعـــد ســـنة  ـــة العســـكرية إل عـــرف ، و ١٩٨٨وتـــدرج فـــي الرتب
ــه  ــاجين، وكــان مــن نشــطاء الحــزب اإلســالمي فــي الموصــل، ومــن مؤلفات الطــب :بمســاعدته للمحت

الوقائي في اإلسالم، لماذا نصلي، فتى حلب، اإلسالم هو الحل، فـتح الموصـل، وقـد اغتيـل فـي 
ـــاني ٥الموصـــل فـــي  –٣٨٢، ص ص ...موســـوعة أعـــالم الموصـــل: الطالـــب. ٢٠٠٥كـــانون الث

٣٨٣ .
، وأنهــى دراســته بمراحلهــا ١٩٥٠الــدكتور ريــاض هاشــم هــادي، مــن والدة الموصــل ســنة األســتاذ)٦٦(

الثالث فيها، حصل على شهادة البكالوريوس من قسم التاريخ في كلية اآلداب بجامعـة الموصـل 
مـــن الكليـــة نفســـها، وعمـــل ١٩٩٦، والـــدكتوراه ســـنة ١٩٨٦، ثـــم الماجســـتير ســـنة ١٩٧٦ســـنة 

امعــة الموصــل، ونشــر العديــد مــن المقــاالت فــي جريــدة فتــى العــراق، فــي كليــة التربيــة بجمدرســاً 
مجلــة آداب : والحــدباء، ونينــوى، ونشــر العديــد مــن البحــوث فــي مجــالت عراقيــة وعربيــة منهــا 

، ومجلـة )دبـي(، ومجلـة آفـاق الثقافيـة )بغـداد(، ومجلة بيت الحكمـة )جامعة الموصل(الرافدين 
س قســـم الحضـــارة اإلســـالمية فـــي كليـــة العلـــوم اإلســـالمية جمعيـــة المـــؤرخين المغاربـــة، حاليـــا رئـــي

الحركة االستشراقية دراسة تحليلية، والسيرة النبوية برواية اإلمام : بجامعة الموصل، ومن مؤلفاته 
٢٨مقابلـــة شخصـــية للباحـــث معـــه، بتـــاريخ . البخـــاري، ومعجـــم نســـاء األنصـــار، وتـــاريخ األديـــان

. ٢٠١١نيسان 
، وأنهى دراسته األولية فـي الموصـل، وحصـل ١٩٤٣النعمة في الموصل سنةولد الشيخ إبراهيم)٦٧(

، وحصـل علـى اإلجـازة العالميـة مـن ١٩٧٣على شهادة البكالوريوس من كلية اإلمام األعظم سـنة 
، وإجـازة عالميـة ثانيـة مـن فضـيلة الشـيخ محمــد ١٩٦٨فضـيلة الشـيخ رشـيد الخطيـب الموصـلي 

شغل وظائف اإلمامة والخطابـة فـي عـدد مـن جوامـع الموصـل ، أ١٩٧٣علي اليأس العدواني سنة 
، ١٩٩٥والعاصـــمة بغـــداد، وهـــو رئـــيس جمعيـــة الشـــبان المســـلمين وجمعيـــة رابطـــة العلمـــاء ســـنة 

، وبقي فيها ستة أشهر موفدا من قبل الحكومة ١٩٧٧وسافر إلى إمبراطورية أفريقيا الوسطى سنة
ــة ومهمتــه الــدعوة إلــى اإلســالم، واشــترك فــي عــدد مــن المــؤتمرات العلميــة فــي الموصــل العراقي

يسألونك ليـزدادوا إيمانـا، : وأشرف على نشاطات رابطة العلماء فرع الموصل، ومن مؤلفاتهوبغداد، 
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- ٧ص ص ،...موسـوعة أعـالم الموصـل: الطالـب. الجهاد في التصور القرآني، من صـفات الداعيـة

٨.
، فجــــده الشــــاعر المعــــروف فاضــــل ١٩٥٥ة ولــــد الــــدكتور نبيــــل نجيــــب فاضــــل فــــي الموصــــل ســــن)٦٨(

الصـــيدالني، وأكمـــل نجيـــب فاضـــل دراســـته بمراحلهـــا الـــثالث فـــي الموصـــل، وحصـــل علـــى شـــهادة 
، وحصــل علــى شــهادة المجلـس العربــي الختصــاص األمــراض ١٩٧٩طــب وجراحــة سـنة سبكـالوريو 

تمامـات فـي ، ولديـه اه١٩٩٢، وتولى منصـب مـدير مستشـفى تلعفـر العـام سـنة ١٩٩٠الباطنية سنة 
والحـدباء وفتـى العـراق ) بغـداد(األدب والشعر والرسم، ونشر عدة مقـاالت فـي صـحف الجمهوريـة 

دليل األطباء والصيادلة العاملين في الموصل فـي القـرن : محمود الحاج قاسم وآخرون. الموصليتين
ص ، )٢٠٠٠الموصــل، (، مركــز التعلــيم الطبــي المســتمر، ١، ط١، ج)١٩٨٠–١٩٠١(العشــرين 

. ٢٧١–٢٧٠ص 
، وأكمل دراسته بمراحلها الثالث فيها، ١٩٤٢الجبار محمد جرجيس في الموصل سنة عبدولد)٦٩(

،  ١٩٦٠، وعـين فـي المكتبـة المركزيـة العامـة سـنة ١٩٦٥ثم حصـل علـى دبلـوم تعلـيم عـالي سـنة 
فـي عـدة كما تولى إدارتها، ثم مدير أوقاف الموصل، ومدير األمالك في محافظة نينوى، وشـارك

مـؤتمرات مكتبيــة، وفــي المـؤتمر اإلســالمي المنعقــد فـي بغــداد األول والثــاني، وهـو عضــو جمعيــة 
اتحاد المكتبيين العراقيين، وعضو اتحاد الكتاب واألدباء العراقيين في نينـوى، وعضـو المجلـس 

ـــداع مـــن الفضـــائية الموصـــلية ســـ نة الـــوطني لعشـــائر العـــراق فـــرع نينـــوى، مـــنح درع الثقافـــة واإلب
دليـــل الموصـــل العـــام، وحصـــار الموصـــل مـــن مالحـــم البطولـــة، والـــدليل : ، ومـــن مؤلفاتـــه ٢٠٠٩

ــد الموصــلية، وموســوعة علمــاء الموصــل ج ــة والنشــر١المرشــد للجرائ ــزال يواصــل الكتاب . ، وال ي
. ٢٠١١آذار ١٠مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ 

كمــل دراســته بمراحلهــا الــثالث فيهـــا، ، وأ١٩٣٧ولــد محمــود الحــاج قاســم فــي الموصـــل ســنة )٧٠(
، وعـين فـي ١٩٦١وحصل على شهادة بكالوريوس في الطب مـن جامعـة اسـتانبول فـي تركيـا سـنة 

، وتــولى منصــب مــدير مستشــفى الحكمــة ١٩٧٧–١٩٦٣مستشــفى األطفــال بالموصــل للفتــرة 
، وهـو ١٩٨٨، وأحيـل علـى التقاعـد بنـاًء علـى طلبـه سـنة ١٩٧٨–١٩٧٧لألطفال في الموصل 

، وعضو جمعية المؤرخين واآلثـاريين فـرع الموصـل، )باريس(عضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب 
، حصـــل علـــى عـــدة جـــوائز وتكريمـــات علميـــة، ومـــن ١٩٦١وعضـــو نقابـــة األطبـــاء العراقيـــة ســـنة 

: محمـد، وآخـرون. أمراض الطفل المعدية وتلقيحاته، وتاريخ طب األطفال عنـد العـرب: مؤلفاته 
.  ٢٤٦–٢٤٣، ص ص ...ألطباء والصيادلةدليل ا
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ــد فــي الموصــل ســنة )٧١( ، وأكمــل دراســته بمراحلهــا ١٩٥٩ذاكــر خليــل العلــي، باحــث، وكاتــب، ول
الثالث فيها، وتخرج من الجامعة التكنولوجية في بغداد، ثم حصل على شهادة البكالوريوس فـي 

لـى شـهادة الماجسـتير فـي القـانون القانون من جامعة الموصل في الدراسة المسائية، ثم حصـل ع
، ثـم الـدكتوراه فـي نفـس التخصـص مـن الجامعـة اللبنانيـة فـي ٢٠٠١المدني من جامعة بابل سـنة 

ــدة بعــد دخــول ٢٠٠٨بيــروت ســنة  ــدان الصــحافة فــي الموصــل، وأصــدر أول جري ، عمــل فــي مي
٢صـدرت فـي والتـي) الموصـل(القوات األجنبية بعد التاسع من نيسان إلـى العـراق وهـي جريـدة

، وشـارك فـي العديــد مـن المـؤتمرات والنـدوات داخــل العـراق وخارجـه، وهـو ســكرتير ٢٠٠٣أيـار 
ــــدير تحريــــر جريــــدة ) المســــار(، ومــــدير تحريــــر جريــــدة ٢٠٠٤–٢٠٠٣للمــــدة ) الحــــدباء(وم

الحق : الموصلية، وهو عضو اتحاد المحاميين العرب، وخبير في المحاكم العراقية، ومن مؤلفاته
. ٢٠١١أيار ١مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . ي للمؤلف وحمايته القانونيةالمال

، حصـل علـى شـهادة البكـالوريوس مـن قسـم ١٩٤٤ولد محمد خضر عباس في ناحية زمـار سـنة )٧٢(
، ونـال شـهادة الماجسـتير ١٩٦٨اإلنتاج النباتي في كلية الزراعة والغابـات بجامعـة الموصـل سـنة 

، وهــو ١٩٨٠، ثــم الــدكتوراه مــن جامعــة لنــدن ســنة ١٩٧٥بريطانيــا ســنة مــن جامعــة ريــدنك فــي
عضو جمعية علوم التربة البريطانية، وعضو الجمعية العالمية لعلوم التربة، وشـارك فـي العديـد مـن 
المــؤتمرات والنــدوات داخــل العــراق وخارجــه، وكــان أحــد مراســلي صــفحة األجــواء الجامعيــة فــي 

نشـوء : راعـة فـي أواسـط السـتينات مـن القـرن الماضـي، ومـن مؤلفاتـهجريدة فتـى العـراق بكليـة الز 
. ومورفولوجيا التربة، وإدارة التربة لتخطيط واستعماالت األراضي، حاليا تدريسي في كلية الزراعـة

. ٢٠١١نيسان ٢٨مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ 
التحــــاد اإلســــالمي الســــالم مــــدني، كاتــــب، مــــن ســــكنة محافظــــة دهــــوك، وهــــو عضــــو فــــي اعبد)٧٣(

الكردســـتاني، ويكتـــب فـــي مجلـــة الحـــوار التـــي يصـــدرها االتحـــاد المـــذكور، وهـــو مـــن الكتـــاب 
أيــار ١مقابلــة شخصــية للباحــث مــع الــدكتور ذاكــر خليــل العلــي، بتــاريخ . اإلســالميين المعتــدلين

٢٠١١ .
يها، وتخرج ، وأكمل دراسته بمراحلها الثالث ف١٩٤٧ولد باسل محمد يحيى في الموصل سنة )٧٤(

ــة الصــيدلة بجامعــة الموصــل ســنة  ــدكتوراه فــي علــم الســموم مــن ١٩٧٠فــي كلي ــال شــهادة ال ، ون
مــن قســم الســموم فــي ) دبلــوم(، كمــا حصــل علــى شــهادة ممارســة ١٩٨٠جامعــة كالســكو ســنة 

أوهايو في الواليات -جامعة نيويورك، وشهادة دبلوم أخرى من قسم السموم في جامعة كليفالند
فــي كليــة طــب الموصـــل، وشــارك فــي عــدد مـــن ، وعمــل مدرســـاً ١٩٨٠ألمريكيــة ســنة المتحــدة ا

المـــؤتمرات المحليـــة والعالميـــة داخـــل العـــراق وخارجـــه، وهـــو عضـــو فـــي العديـــد مـــن الجمعيـــات 
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كتـــاب الصـــيدلة والـــدواء، وكتـــاب الطـــب : العلميـــة والمهنيـــة والنقابيـــة فـــي العـــراق، ومـــن مؤلفاتـــه
مع مجموعة أساتذة عرب، حاليا عميد كلية الصيدلة في جامعـة الشرعي والسموميات بالمشاركة 

. ٢٠١١نيسان ٢٥مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . الموصل
، ١٩٦٧، وأنهـــى دراســـته الثانويـــة ســـنة ١٩٥٢ولـــد جزيـــل عبـــدالجبار الجـــومرد فـــي الموصـــل ســـنة )٧٥(

ادة الــدكتوراه مــن ، ونــال شــه١٩٧٤وحصــل علــى شــهادة بكــالوريوس آداب فــي قســم التــاريخ ســنة 
، وحصـل علـى شـهادة دبلـوم عـالي فـي الدراسـات ١٩٨٤فـي بريطانيـا سـنة ) سـانت أنـدروس(جامعـة 

، وعمــل مدرســاً فــي جامعــة الموصــل منــذ ســنة ١٩٨٥فــي بريطانيــا ســنة ) أونبــرة(ألســامية مــن جامعــة 
، لــه العديــد مــن الكتابــات فــي ٢٠٠٣، وشــغل منصــب مســاعد رئــيس جامعــة الموصــل ســنة ١٩٨٥

١مقابلــة شخصــية للباحــث معــه، بتــاريخ . فتــى العراق،والحــدباء،وعراقيون:الصــحف المحليــة منهــا
.٢٠١١حزيران 

، وأكمـل دراسـته بمراحلهـا الـثالث فيهـا، ١٩٦٠العلي بك في الموصل سنة إسماعيلولد منهل )٧٦(
ماجسـتير وحصل على شـهادة بكـالوريوس فـي التـاريخ مـن كليـة التربيـة فـي جامعـة الموصـل، ثـم ال

أبن رشد في جامعة بغداد، -في التاريخ الحديث من الكلية نفسها، ثم الدكتوراه من كلية التربية
اشترك في عدة ندوات ومؤتمرات علمية داخل القطر وخارجـه، كتـب فـي عـدة صـحف منهـا فتـى 

ة العراق، وعراقيون، ودجلة، وهو عضو اتحاد الكتاب العـرب، ولـه العديـد مـن البحـوث المنشـور 
موســوعة أوقــاف الموصــل : فــي مجــالت علميــة مختلفــة، لــه تحــت الطبــع عــدد مــن الكتــب منهــا

تدريسـي بقسـم التـاريخ فـي كليـة ، وعشـائر عنـزة ومراحـل توطنهـا فـي العـراق، حاليـاً )أربعة أجـزاء(
.  ٢٠١٠كانون األول ٢٦مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ . جامعة الموصل-اآلداب

. كز الدراسات اإلقليمية بجامعة الموصلأستاذ في مر )٧٧(
. ٢٠٠٥آذار ٣٠، )٦٢(جريدة فتى العراق، العدد )٧٨(
، بتــــــــاريخ٥/٢٥٩م و: وزارة التعلـــــــيم العــــــــالي والبحــــــــث العلمــــــــي، مكتـــــــب الــــــــوزير، العــــــــدد)٧٩(

.)٢٧(ينظر الملحق رقم . ١٠/٤/٢٠٠٥
أكمــــل دراســــته االبتدائيــــة ، ١٩٦٥الــــدكتور خليــــل محمــــد الخــــالي، مــــن مواليــــد الموصــــل ســــنة)٨٠(

والمتوســطة واإلعداديــة فـــي الموصــل، وحصــل علـــى شــهادة بكــالوريوس فـــي علــم االجتمــاع مـــن 
، وحصـل علـى شــهادة الماجسـتير مـن قســم علـم االجتمـاع فــي  ١٩٨٨جامعـة صـالح الـدين ســنة 

، ثم حصل على شهادة الـدكتوراه مـن الكليـة نفسـها سـنة١٩٩١كلية اآلداب بجامعة بغداد سنة
ــد مــن ، وشــارك ٢٠٠١ ببحــوث فــي عــدد مــن المــؤتمرات التــي عقــدت داخــل القطــر، وكتــب العدي

البحــوث والمقـــاالت نشــرت فـــي المجــالت والجرائـــد المحليـــة منهــا جريـــدة فتــى العـــراق والحـــدباء 
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وعراقيـون  ومجلــة مناهـل جامعيــة ومجلـة العلــوم اإلجتماعيـة وآداب الرافــدين وغيرهـا، ويشــغل حاليــا 
مقابلـة شخصـية للباحـث معـه، بتـاريخ . االجتماع فـي كليـة اآلداب بجامعـة الموصـلرئيس قسم علم

. ٢٠١١نيسان ٢٤
، وحصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي اآلثـار ١٩٨١ولد حسنين حيدر الربيعي في الموصـل سـنة)٨١(

فــي قســم الدراســات المســمارية فــي  القديمــة مــن كليــة اآلثــار فــي جامعــة الموصــل، ويعمــل مدرســاً 
اآلثار بجامعـة الموصـل، ويشـغل منصـب مقـرر قسـم الدراسـات المسـمارية، لـه عـدة بحـوث كلية

جامعــة -منشــورة فــي مجلــة آفــاق الثقافــة والتــراث، ومجلــة آداب الرافــدين، ومجلــة كليــة اآلداب
. ٢٠١١شباط ١مقابلة شخصية للباحث معه، بتاريخ. بغداد

. ٢٠٠٨نشاط ٧، )٢٠١(جريدة فتى العراق، العدد )٨٢(
؛ مقابلـــة ٢٠١٠كـــانون األول ٢٦مقابلـــة شخصـــية للباحـــث مـــع األســـتاذ فـــوزي القاســـم، بتـــاريخ )٨٣(

. ٢٠١١كانون الثاني ١٠شخصية للباحث مع األستاذ سعدالدين خضر، بتاريخ 
؛ مقابلـــة شخصــية للباحـــث مـــع ٣٦، ص ...))رائـــد الصــحافة: لجلبـــياأحمـــد ســامي : ((لنعيمــيا)٨٤(

. ٢٠١٠كانون األول ٢٦بتاريخ األستاذ فوزي القاسم،
، مجلــة ))األســتاذ أحمــد ســامي ألجلبــي شــيخ الصــحفيين الموصــليين: ((إبــراهيم خليــل العــالف)٨٥(

. ١٢-١١، ص ص ٢٠٠٩، أيار )٢٦(موصليات، عدد خاص، العدد 
.  ٢٠١١كانون الثاني ١٠مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ سعد الدين خضر، بتاريخ )٨٦(
. ٢٠١١كانون الثاني ١٩لة شخصية للباحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ مقاب)٨٧(
. ١٢، ص ...))لجلبيااألستاذ أحمد سامي : ((العالف)٨٨(
.٢٠١١تموز ٣١مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف، بتاريخ )٨٩(
عــدداً مــن جريــدة فتــى العــراق، ثــم بعــد وفــاة أحمــد ســامي الجلبــي صــدر مــا يقــارب مــن ســبعين)٩٠(

٢٠١٠كـــانون األول ٥بتـــاريخ )٣١٨(توقفـــت الجريـــدة عـــن الصـــدور فـــي عـــددها األخيـــر رقـــم 

وهنــاك مــن . )٢٨(ينظــر الملحــق رقــم . ألســباب ماليــة وفنيــة كمــا جــاء فــي أعلــى صــفحتها األولــى
الجلبـي، إذ رأى إن سبب توقف الجريدة عـن الصـدور هـو الفـراغ الـذي تركـه رحيـل أحمـد سـامي

ــــم يســــتطع مــــن بقــــي فــــي الجريــــدة تجــــاوز ذلــــك الفــــراغ احتجــــاب أقــــدم جريــــدة : ((خضــــر. ل
؛ مقابلــة شخصــية للباحــث مــع ٢٠١١شــباط ٧، )٣٨١٥(، جريــدة الزمــان، العــدد ...))موصــلية

.٢٠١١آب ٢٨األستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف، بتاريخ 
، أيـــار )٢٦(جلـــة موصـــليات، عـــدد خـــاص، عـــدد، م))لقـــد فقـــدتك يـــا ســـامي: ((عـــادل البكـــري)٩١(

ـــون األطرقجـــي، ٤١–٤٠، ص ص ٢٠٠٩ ـــدكتور ذن ؛ مقابلـــة شخصـــية للباحـــث مـــع األســـتاذ ال
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؛ مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ سـعد الـدين خضـر، بتـاريخ ٢٠١٠كانون األول ٣٠بتاريخ 
. ٢٠١١كانون الثاني ١٠

ي كتبهـا األسـتاذ الـدكتور إبـراهيم خليـل العـالف فـي لإلطالع على عدد من عنـاوين المقـاالت التـ)٩٢(
.)٢٩(جريدة فتى العراق، ينظر الملحق رقم 

شــــباط ٧، )٣٨١٥(، جريــــدة الزمــــان، العــــدد ...))احتجــــاب أقــــدم جريــــدة موصــــلية: ((خضــــر)٩٣(
٢٠١١.

.اوهذا ما أكدت عليه أغلب المقابالت التي أجراها الباحث مع كتاب الجريدة والعاملين فيه)٩٤(
.١١، ص...صفحات مطوية: لجلبيا)٩٥(
الجمــان : (كتــب الــدكتور عــادل البكــري وهـــي: هــي) مكتــب الفتــى(الكتــب التــي صــدرت عــن )٩٦(

وكتــاب األســتاذ الــدكتور إبــراهيم خليــل العـــالف ). المنضــود، وعبــق األزهــار، وقصــص مــن الحيــاة
صـــفحات (لجلبـــي الموســـوم وكتـــاب األستــــاذ احمـــد ســـامي ا). أوراق تاريخيـــة موصـــلية(الموســوم 

صـحف العـراق بعـد : (وكتب األستاذ سعـد الديـن خضر وهي). مطوية مـن تاريـخ الصحافة الموصلية
). ، وفي الصحافة والصحف، وأحـداث وشخصيـات مـن تاريخنـا المعاصـر٢٠٠٣العاشر مـن نيسان 

وكتـــاب ). ـر اإلنســـانينظــرات فــي روح العصــر، ومـــدارات الفكــ: (وكتابــا األستـــاذ يســار الـــدرزي وهــي
ــوسوم  ــاع المــ ـــدالوهاب الشمــ ـــة(الشـــيخ عب ـــات رحـــالت إيماني ــاب األســـتاذ مظفـــر بشـــير ). يومي ــ وكت

).التاريـخ الشعـري لـون من ألوان البديع(الموسوم 
شــــباط ٧، )٣٨١٥(، جريــــدة الزمــــان، العــــدد ...))احتجــــاب أقــــدم جريــــدة موصــــلية: ((خضــــر)٩٧(

٢٠١١.
.٢٠٠١حزيران ٤باحث مع السيد يسار الدرزي، بتاريخ مقابلة شخصية لل)٩٨(
لوالـــدين مــن أصـــول ١٩٥٢فـــي واليــة نيويـــورك ســنة David petraeusولــد ديفيــد بترايـــوس )٩٩(

، وعمــل فــي القــوات البريــة ثــم )وينــت بوينــت(تخــرج مــن األكاديميــة العســكرية العريقــة . هولنديــة
لمشــاة الجويــة الهجوميــة فــي الشــرق األوســط تــولى مناصــب قياديــة فــي قــوات المظليــين اآلليــة وا

) برنســتون(حصــل علــى شــهادة الــدكتوراه فــي العالقــات الدوليــة مــن جامعــة . والواليــات المتحــدة
شارك في الغزو األمريكي للعراق سـنة . وعمل أستاذًا مساعدًا في األكاديمية العسكرية األمريكية

، ثـم أصـبح قائــدا للقـوات األمريكيـة فــي المحمولـة جــوا)١٠١(وكـان يومهـا قائــدا للفرقـة ٢٠٠٣
العـراق خلفـا للجنـرال جـورج كيســي، ثـم عينـه الـرئيس األمريكـي أوبامــا قائـدا للقـوات الدوليـة فــي 

، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية ))الجنرال ديفيد بترايوس. ((٢٠١٠أفغانستان سنة 
:         ونت كارلووإذاعة م٢٤موقع نادي فرانس ومتاح على ) االنترنيت(
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.٢٠٠٣آب ٢٥–١٩، )٤(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٠(
تشـــرين األول ٦مقابلـــة شخصـــية للباحـــث مـــع األســـتاذ الـــدكتور إبـــراهيم خليـــل العـــالف، بتـــاريخ )١٠١(

. ٢٠١٠كانون األول ١٥تاذ سعدالدين خضر، بتاريخ ؛ مقابلة شخصية للباحث مع األس٢٠١٠
.  ٢٠٠٣تموز ١٤-٨، )١(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٢(
. ٢٠٠٣تموز ٢٣-١٦، )٢(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٣(
.  ٢٠٠٣آب ٧، )٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٤(
. ٢٠٠٣آب ٢٥-١٩، )٤(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٥(
.  ٢٠٠٣أيلول ٢٣-١٦، )٧(دة فتى العراق، العدد جري)١٠٦(
أســم مســتعار لألســتاذ الــدكتور إبــراهيم خليــل العــالف، فــي حــين كــان األســتاذ أحمــد ) هيئــة التحريــر()١٠٧(

ــة بأســم  ــيس التحريــر(ســامي الجلبــي يوقــع المقــاالت االفتتاحي لإلطــالع علــى عــدد مــن األســماء ). رئ
ي واألســتاذ الــدكتور إبــراهيم خليــل العــالف ينظــر الملحــق رقــم المســتعارة لألســتاذ أحمــد ســامي الجلبــ

)٣٠(.
. ٢٠٠٥آب ٢٥، )٨٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٨(
. ٢٠٠٧تشرين األول ٢، )١٨١(جريدة فتى العراق، العدد )١٠٩(
. ٢٠٠٤تموز ٦، )٣٦(جريدة فتى العراق، العدد )١١٠(
. ٢٠٠٥آب ٢٥، )٨٣(العدد ؛٢٠٠٤آب ٤، )٤٠(جريدة فتى العراق، العدد )١١١(
. ٢٠٠٥تشرين األول ٢٢، )٩١(جريدة فتى العراق، العدد )١١٢(
. ٢٠٠٦شباط ٢١، )١٠٤(جريدة فتى العراق، العدد )١١٣(
. ٢٠٠٧تشرين الثاني ٨، )١٨٨(جريدة فتى العراق، العدد )١١٤(
. ٢٠٠٣آب ٧، )٣(جريدة فتى العراق، العدد )١١٥(
. ٢٠٠٣كانون األول ١٦، )١٨(العدد جريدة فتى العراق، )١١٦(
. ٢٠٠٨نيسان ٢٤، )٢١١(جريدة فتى العراق، العدد )١١٧(
. أسم مستعار لألستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف) أبو سنا()١١٨(
. ٢٠٠٨تشرين الثاني ٢٢، )٢٣٩(جريدة فتى العراق، العدد )١١٩(
.  ٢٠٠٤أيار ١٨، )٣١(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٠(
.  ٢٠٠٥أيلول ١٥، )٨٦(جريدة فتى العراق، العدد )١٢١(
. ٢٠٠٤نيسان ٨، )٢٨(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٢(
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. ٢٠٠٤آب ٢٦، )٤٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٣(
. ٢٠٠٧تشرين األول ١٦، )١٨٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٤(
. ٢٠٠٤أيار ١٨، )٣١(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٥(
.٢٠٠٥نيسان ١٧، )٦٤(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٦(
. ٢٠٠٦أيار ٨، )١١٢(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٧(
. ٢٠٠٥نيسان ٧، )٦٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٨(
. ٢٠٠٧تشرين األول ١٦، )١٨٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٢٩(
لمجــدل الجنــوبي جنــوبي مدينــة فــي قريــة الجــورة قضــاء ا١٩٣٨ولـد الشــيخ أحمــد ياســين ســنة )١٣٠(

غزة، أصيب بشلل عام اثـر سـقوطه علـى رأسـه أثنـاء القيـام بتـدريبات كشـفية وكـان عمـره آنـذاك 
عامـــاً، وأكمـــل تعليمـــه الجـــامعي فـــي جامعـــة عـــين شـــمس فـــي القـــاهرة، ثـــم عمـــل معلمـــاً )١٥(

ات بتهمـة قتـل وخطيباً ورئيساً للمجمع اإلسالمي في غزة، اعتقلته السلطات الصهيونية عدة مر 
. بعد تعرضه لقصـف جـوي٢٠٠٤آذار ٢٢جنود صهاينة وتأسيس حركة حماس، استشهد في 

-١٩٨٧)) حماس أنموذجـا((الحركات اإلسالمية في فلسطين : سعود محمد حسين الراشدي

.     ٤٨، ص)٢٠١٠جامعة الموصل، (،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، ٢٠٠٦
. ٢٠٠٤آذار ٣١، )٢٧(لعراق، العدد جريدة فتى ا)١٣١(
.  ٢٠٠٤آذار ٣١، )٢٧(جريدة فتى العراق، العدد )١٣٢(
. ٢٠٠٤نيسان ٨، )٢٨(جريدة فتى العراق، العدد )١٣٣(
. ٢٠٠٤آب ١٩، )٤٢(جريدة فتى العراق، العد )١٣٤(
. ٢٠٠٦أيار ١٥، )١١٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٣٥(
. ٢٠٠٣آب ٧، )٣(جريدة فتى العراق، العدد)١٣٦(
. )٦٠(سورة األنفال، اآلية : القرآن الكريم)١٣٧(
. ٢٠٠٣تشرين األول ٢٠-١٤، )١١(جريدة فتى العراق، العدد )١٣٨(
. ٢٠٠٤تموز ٦، )٣٦(جريدة فتى العراق، العدد )١٣٩(
. ٢٠٠٤آب ٤، )٤٠(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٠(
كــانون ٨-٢، )١٦(؛ العــدد ٢٠٠٣تشــرين الثــاني ١٢-٥، )١٤(جريــدة فتــى العــراق، العــدد )١٤١(

. ٢٠٠٣األول 
. ٢٠٠٦كانون الثاني ٣١، )١٠٢(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٢(
.  ٢٠٠٦شباط ١١،)١٠٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٣(
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. ٢٠٠٦تشرين األول ٣٠، )١٣٥(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٤(
. ٢٠٠٦شباط ١١، )١٠٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٥(
وتلقـى دراسـته ، ١٩٢٧، ولد في والية بافاريا األلمانية سـنة)جوزيف راتزينجر(وهو الكاردينال )١٤٦(

شـباب (، وفي سن الرابع عشر من عمـره أنضـم إلـى جـيش )آستاوا آم إن(االبتدائية في مدرسة 
لتحــق بكليــة ا١٩٤٥وفــي ســنة.١٩٤٣عنــوة، ثــم التحــق بجــيش المشــاة األلمــاني ســنة) هتلــر

القديس مايكل في جامعة لودفيج ماكسـميليان فـي ميـونخ إذ درس الالهـوت والفلسـفة وتخـرج 
، ١٩٧٧ثــم نــال شــهادة الــدكتوراه مــن الجامعــة نفســها، أصــبح كاردينــاال ســنة١٩٥١فيهــا ســنة

وأصــبح رئــيس مجمــع العقيــدة واإليمــان فــي الفاتيكــان، ثــم عميــداً ١٩٨١إنتقــل إلــى رومــا ســنة
خلفــا للبابــا يوحنــا بــولص ٢٠٠٥وانتخــب لمنصــب البابــا ســنة، ٢٠٠٢الكرادلــة ســنة لمجمــع
ــــدكت الســــادس عشــــر. ((الثــــاني ــــا بن ــــة ))الباب ، مقــــال منشــــور علــــى شــــبكة المعلومــــات الدولي

ــــــــــــــــــــت( ــــــــــــــــــــع ) االنترني ــــــــــــــــــــى موق ــــــــــــــــــــاح عل ــــــــــــــــــــديا الموســــــــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــــرةومت :ويكيبي
org.pediawiki.ar

.)١١١(القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية )١٤٧(
. ٢٠٠٦تشرين األول ٢، )١٣٢(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٨(
. ٢٠٠٦تشرين األول، ٩، )١٣٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٤٩(
.  ٢٠٠٤كانون األول ٧، )٥٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٠(
. )١٨(ن، اآلية سورة آل عمرا: القرآن الكريم )١٥١(
. ٢٠٠٤كانون األول ١٦، )٥٤(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٢(
. ٢٠٣٠تشرين الثاني ٩١-١٢، )١٥(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٣(
.  ٢٠٠٣آب ٧، )٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٤(
. ٢٠٠٣تشرين األول ٢٠-١٤، )١١(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٥(
. ٢٠٠٣آب ٢٥-١٩، )٤(راق، العدد جريدة فتى الع)١٥٦(
.  ٢٠٠٣أيلول ١٦-١٠، )٦(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٧(
. ٢٠٠٣تشرين األول ٦–أيلول٣٠، )٩(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٨(
. ٢٠٠٤آذار ٣١، )٢٧(جريدة فتى العراق، العدد )١٥٩(
. ٢٠٠٤تموز ٦، )٣٦(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٠(
. )١١(سورة الرعد، اآلية : رآن الكريمالق)١٦١(
. ٢٠٠٥آذار ٢٠، )٦١(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٢(
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. ٢٠٠٦كانون الثاني ٢٢، )١٠١(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٣(
.   ٢٠٠٦كانون األول ٢٠، )١٤١(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٤(
.  ٢٠٠٣تشرين الثاني ٤-تشرين األول٢٩، )١٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٥(
.   ٢٠٠٧أيلول ٢٠، )١٧٩(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٦(
.    ٢٠٠٦نيسان ١٣، )١٠٩(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٧(
.     المصدر السابق)١٦٨(
.     ٢٠٠٧نيسان ٢، )١٥٣(جريدة فتى العراق، العدد )١٦٩(
.   ٢٠٠٥شباط ١٢، )٥٧(جريدة فتى العراق، العدد )١٧٠(
.   ٢٠٠٦كانون الثاني ٣١، )١٠٢(جريدة فتى العراق،  العدد )١٧١(
.    ٢٠٠٨كانون الثاني ١٢، )١٩٧(جريدة فتى العراق، العدد )١٧٢(
. ٢٠٠٣تموز ١٤-٨، )١(جريدة فتى العراق، العدد )١٧٣(


