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الموصل ام الربيعين.. تستعيد عراقيتها

مدينة املو�صل هي مركز 
حمافظة نينوى تقع �صمال 

العراق على �صفاف نهر دجلة، 
وهي ثاين مدينة يف البالد من 
حيث ال�صكان بعد بغداد حيث 
يبلغ عدد �صكانها ثالثة مليون 
وثالثمائة األف ن�صمة، ت�صتهر 

بالتجارة مع الدول القريبة مثل 
�صوريا وتركيا. 

و�صكان املو�صل الع��رب يتحدثون باللهجة املو�صلية 
الت��ي حتم��ل يف طياته��ا  العربي��ة  )او امل�صالوي��ة( 
وتعابريها مالم��ح خا�صة, وله��ذه اللهجة املو�صلية 
ال��دور االك��ر يف احلف��اظ عل��ى هوي��ة املدين��ة م��ن 
الدخالء, و�صكان املو�صل من امل�صلمني وينحدرون من 
ارب��ع ع�صائر رئي�صية وهي �صمر واجلبور والدليم وطي 
ويوجد اي�صا امل�صيحني الذين ينحدرون من �صعبيهما 
اال�صوري والكلداين. ويتواجد اي�صا يف املدينة االكراد 
والذي��ن اندجموا م��ع اخوتهم الع��رب ومتحابني وهم 
يرف�صون النعرات الطائفي��ة للعن�رصيني من ال�صا�صة. 
وتعتر مدينة املو�صل عا�صمة حمافظة نينوى �صفة 

نهر دجلة يف مدينة املو�صل .
تاريخها

تعت��ر مدين��ة نين��وى اح��دى اأه��م امل��دن التاريخية 
اوج  لكونه��ا عا�صم��ة لالمراطوري��ة اال�صوري��ة يف 
تو�صعه��ا وفيها تا�ص�ص��ت اوىل املكتبات )االلف الثاين 

قبل امليالد( التي عرفتها االن�صانية فيمابعد.
 ن�ص��اأت يف العه��د االآ�ص��وري عل��ى ال�صف��ة الي���رصى 
لنه��ر دجلة, تاأريخيا �ص��كان املو�ص��ل االأولون كانوا 
اال�صوري��ون وم��ن ث��م اختلط��وا ه��وؤالء بالكلداني��ني 
االآتي��ني من بابل وهوؤالء �صاروا م�صيحيون يف القرن 
الثاين املي��الدي وكان اإىل جان��ب امل�صيحيني اليهود 
الذي��ن اأتى بهم م�صبي��ني �صلمن�رص الثال��ث عندما غزا 
وا�صق��ط مملكة ال�صام��رة اليهودي��ة وكان هذا يف عام 
721 قبل امليالد. وكان اهلها امل�صيحيون يف القرون 
من 2 اإىل 6 للميالد انتقلوا اإىل ال�صفة اليمنى من نهر 
دجل��ة لكي ياأمتن��وا على ارواحهم من غ��زوات الفر�س 
ال�صا�صانيني ويف الكتاب��ات التي خلدها امل�صيحييون 
كانت ت�صمى بنينوى فمار ا�صحاق النينوي ترعرع يف 

نينوى الغربية.
 بع��د ال�صيط��رة العربي��ة اال�صالمية يف الق��رن ال�صابع 
امل�صيحي��ني  اأي�ص��ا بج��وار  الع��رب  �صكنه��ا  للمي��الد 
واليهود ولكن اليهود مت تهجريهم من املو�صل نهائيا 

بني 1948 و 1955 وذهب اأغلبهم اإىل اإ�رصائيل.
 كان��ت املو�صل اأهم مراكز انطالق للغزوات اال�صالمي 
امل�صم��اة بالفتوح��ات بعد ا�صتق��رار القبائ��ل العربية 
اب��ان  اال�صالم��ي  التاري��خ  يف  دورا  ولعب��ت  فيه��ا. 
الدول��ة االموية وتا�ص�صت فيه��ا دويالت خالل الع�رص 
ت�ص��دوا  الذي��ن  احلمداني��ني  مث��ل  الث��اين  العبا�ص��ي 
لل��روم ثم الزنكي��ني وااليوبي��ني املقاوميني للغزوات 

ال�صليبية االوربية.
كان��ت من اأهم مدن الدول��ة العثمانية. �صمدت مرتني 
بوج��ه جيو���س نادر �ص��اه ال�صف��وي ال��ذي غزاها يف 
الق��رن الثامن ع���رص عندم��ا كان والي��ا عليها ح�صني 
با�صا اجلليلي وف�صل ن��ادر �صاه ال�صفوي يف احتاللها 
ت��اركا بع�س من فل��ول جيو�صه حول املدينة يف قرى 

متناثرة ا�صبحت جزءا من مدينة املو�صل االن.
كان ميت��د ل��واء املو�ص��ل جغرافي��ا لي�صم��ل حمافظة 

دهوك وعقرة �صماال وحتى بيجي جنوبا.
 ن�صئ��ت مدينة املو�صل على ال�صف��ة اليمنى من دجلة 
وق��د �صكنه��ا اآ�صوري��ون وقبائ��ل م��ن مملك��ة احل�رص, 
�صماه��ا العرب املو�صل لكونها ملتقى عدة طرق تربط 
ال�رصق بالغرب. يف �صنة 637, دخل العرب امل�صلمون 
املو�ص��ل بقي��ادة ربيعة بن االأف��كل التغلبي الذي دبر 
خطة لل�صيطرة على املو�صل مب�صاندة قبائلها العربية 
الت��ي كان��ت يف قت��ال �صد ال��روم يف مدين��ة تكريت, 
فقامت هذه القبائل باالن�صحاب اإىل املو�صل ُمظهرين 
انه��زام امل�صلم��ني يف معركة تكريت, حت��ى اذا دخلوا 
املدين��ة �صيطروا على ابوابها لتدخ��ل وراءهم جيو�س 

امل�صلمني.

ا�صب��ح عتب��ة ب��ن فرق��د ال�صلم��ي واليًا عل��ى املو�صل 
بع��د ال�صيط��رة عليه��ا وعم��ل عل��ى توط��ني واإ�ص��كان 
الع��رب امل�صلمني م��ن قبائل النمر وتغل��ب واياد. بنى 
داراً االم��ارة وامل�صج��د اجلام��ع وه��و اأول جامع بناه 
امل�صلم��ون يف املو�ص��ل, والذي بقي حت��ى �صنة 543 
ه���. ازداد م�صاحة املو�صل يف عهد �صعيد بن عبدامللك 
ب��ن مروان حيث قام بتعمريه��ا وحت�صينها واحاطها 
ب لها مروان  ب�صور ور�صف طرقها باحلجارة. كما ن�صّ
بن حمم��د اآخر اخللفاء االأمويني ج���رصاً وبنى قلعتها. 
و�ص��ق احلر ب��ن يو�صف االأموي نهراً ع��رف ب� نهر احلر 
وكان مي��ر قرب �صور نينوى وتقع عليه بوابة امل�صقى. 
وا�صتم��رت هجرة القبائل العربية يف هذه الفرتة وهي 

قبائل تغلب وربيعة و�صيبان وطيء.
اأ�صبحت مدينة املو�صل اأهم مراكز انطالق للفتوحات 
اال�صالمية بعد ا�صتقرار القبائل العربية فيها خ�صو�صًا 
اب��ان الدولة االموي��ة. حكم العبا�صي��ني املو�صل �صنة 

132 ه��� - 751 ه���, اأ�صتط��اع احلمداني��ني متري��ر 
نفوذهم على املدين��ة يف اواخر القرن الثالث للهجرة 
بع��د دخولهم يف طاع��ة العبا�صي��ني, تو�صعت املدينة 
وا�صبح��ت مركزاً جتاري��ًا مهمًا. و�ص��ارت ت�صدر اإىل 
بغ��داد الدقيق وال�صكر والع�صل وال�صمن واجلنب والفحم 
وال�صحوم واملن وال�صماق والقري واحلديد. كما تو�صعت 

حولها القرى والب�صاتني واملزارع.
العبا�صي��ني  ث��م  االأموي��ون وم��ن  احل��كام  ا�صتع��ان   
باالآ�صوري��ون لرتجمة كتب الفلك والطب والريا�صيات 

والكيمياء اإىل العربية.
 خ��الل ف��رتة 367 ه��� - 489 ه��� انتقل��ت املو�صل 
اإىل حك��م العقيلي��ني )بن��ي عقيل( وتعاق��ب بعد ذالك 
حك��م الرتك ال�صلجوقيني والزنكي��ون واملغول والتتار 
والفر���س. بقيت املو�صل حتت حكم العجم حتى �صيطر 
عليه��ا �صليم��ان ب��ن ال�صلط��ان �صليم العثم��اين, ووىل 
عليه��ا حاكمًا يدعى حممد با�ص��ا بكلربكي ومن بعدة 
حدي��د �صليمان املحمدي وتوىل بع��ده عدة والة حتى 
�صن��ة 1730 )1143 ه���( حيث تواله��ا اأحد ابناءها 
وه��و ح�ص��ني با�صا ب��ن اإ�صماعيل با�ص��ا اجلليلي. ويف 
عه��ده حاول قائد دولة الفر�س ن��ادر �صاه ان ي�صتويل 
عل��ى املو�صل �صنة 1145 ه� ولك��ن قائده نركزخان 

ُقتل على ايدي قبائل من البدو يف قرية الغزالين.
مدين��ة املو�ص��ل احلالية مازالت يف تو�ص��ع و ازدهار 
و من��ذ الن�صف االأول من الق��رن الع�رصين بداأت مدينة 
املو�ص��ل يف التو�صع اإىل اجلانب االأي�رص من نهر دجلة 
لت�صم��ل املوقع االأث��ري ملدينة نين��وى باأكمله �صمن 
حدوده��ا. اإداريًا, مدينة املو�ص��ل هي مركز حمافظة 

نينوى.
ال�صكان تعد املو�صل ثاين كريات املدن العراقية بعد 
بغ��داد من حيث عدد ال�صكان. - بلغ زيادة عدد �صكان 
املو�صل ح��وايل 20,3 مرة منذ بداية القرن الع�رصين 
مقاب��ل 1,7 مرة فقط خ��الل القرن التا�ص��ع ع�رص فقد 
ارتف��ع ع��دد �ص��كان املدين��ة م��ن 35,000 ن�صمة يف 
بداي��ة القرن التا�صع ع���رص امليالدي اإىل 40,000 يف 
منت�ص��ف القرن التا�صع ع�رص ث��م اإىل 60,000 ن�صمة 
عام 1900م وت�صاعفوا بعد ذلك ثالث مرات لي�صلوا 
اإيل 178,000 ن�صم��ة ع��ام 1965 م ثم قفزوا خالل 
االثني ع���رصة �صن��ة التالي��ة اإىل 1,220,000 ن�صمة 
ع��ام 1977م ويعد الربع الثالث م��ن القرن الع�رصين 
اأ�رصع فرتات منو �ص��كان املو�صل حيث ت�صاعف عدد 
ال�ص��كان اأك��ر من ت�صع مرات. - وق��د بلغ معدل النمو 
ا مما ت�صبب يف  ال�ص��كاين ملدينة املو�صل 30 % �صنوًيّ
م�صاعف��ة ع��دد �صكانها مرة واح��دة كل ثالث �صنوات 
تقريًب��ا ب��ني عام��ي)1950 - 1977م(. وبل��غ عدد 
�ص��كان مدين��ة املو�ص��ل ع��ام 2007 ثالث��ة ملي��ون 

و�صبعمئة الف �صخ�س.
االإقت�صاد

باأهميته��ا كمرك��ز  الق��دم  ا�صته��رت املو�ص��ل من��ذ   
جتاري مهم ب�صب��ب موقعها اجلغرايف كبوابة �صمالية 
للع��راق وتت�صل املدين��ة برتكيا وحل��ب بوا�صطة خط 
حدي��دي بناه االأملان قبل احل��رب العاملية االأوىل اإىل 
جان��ب وجود مطار �صغري للخط��وط الداخلية. - اأدى 
اكت�ص��اف النف��ط يف املو�ص��ل من��ذ الثالثيني��ات م��ن 
الق��رن الع�رصي��ن اإىل اكت�ص��اب املدين��ة اأهمي��ة كبرية 
يف االأ�ص��واق الدولي��ة �صواء من حيث امل��ادة اخلام اأو 
املنتج��ات املكررة من النفط. - كما ا�صتهرت املدينة 
باإنتاج االأقم�صة القطنية الناعمة التي ا�صتق منها ا�صم 

املو�صلني وهي مالب�س قطنية م�صهورة. - - يوجد يف 
ا اأهم م�صانع ال�صكر بالعراق. املو�صل اأي�صً

كان��ت املو�صل ومازال��ت مركزا الأك��ر مناطق اإنتاج 
احلبوب وباق��ي املنتج��ات الزراعية مث��ل البقوليات 
واخل���رصوات يف الع��راق, واأ�صبحت ت�صم��ى �صلة خبز 
الع��راق حي��ث تقع فيه��ا ن�صف امل�صاح��ات املزروعة 
باحلنط��ة, وكانت املو�صل تزود باق��ي مناطق البالد 

بهذه املنتجات.
 وتتاأثر املدينة اقت�صادي��ا باملوا�صم الزراعية اجليدة 
وال�صيئ��ة حي��ث يتذبذب معه��ا املدخ��ول االقت�صادي 
للنا���س ب�ص��كل وا�صح ويوؤث��ر على الكثري م��ن نواحي 

احلياة االقت�صادية فيها. 
تو�صع��ت الزراع��ة فيه��ا وتنوع��ت بع��د اإجن��از بع�س 
م�صاري��ع الري على �صد املو�صل ونهر الزاب واأ�صبحت 
ت��زرع فيه��ا بع�س املحا�صي��ل ال�صناعي��ة مثل الذرة 
والقط��ن حتت منظوم��ات ال��ري التقليدي��ة واحلديثة. 
- اأدى اكت�ص��اف النف��ط يف املو�صل من��ذ الثالثينيات 
من الق��رن الع�رصين اإىل اكت�صاب املدينة اأهمية كبرية 
يف االأ�ص��واق الدولي��ة �صواء من حيث امل��ادة اخلام اأو 
املنتجات املكررة م��ن النفط. - كما ا�صتهرت املدينة 
باإنتاج االأقم�صة القطنية الناعمة التي ا�صتق منها ا�صم 
املو�صلني وهي مالب�س قطنية م�صهورة. - - يوجد يف 
ا اأهم م�صانع ال�صكر بالعراق, كما يوجد  املو�صل اأي�صً

فيها ثالثة م�صانع لل�صمنت.
العلماء

ينت�ص��ب للمو�ص��ل عدد كبري م��ن العلم��اء وكان فيها 
جماعة م��ن املوؤرخني من اأهل املو�ص��ل اأو من الذين 
نزح��وا اإليها واتخذوه��ا دار اإقامة له��م وكتبوا عنها. 
وم��ن اأ�صه��ر م��ن ينت�صب��ون اإىل املو�ص��ل اب��ن �ص��داد 
املو�صل��ي �صاحب كتاب تاريخ حل��ب وهو من علماء 
ع�رصه املعدودين, كان اإماما يف الدنيا والدين وكان 
ي�صبه القا�صي اأب��ا يو�صف يف ع�رصه, واأي�صا املبارك 
ب��ن ال�صع��ار املو�صل��ي �صاح��ب كتاب عق��ود اجلمان 
, واأب��و احل�ص��ن اله��روي الرحال��ة ال�صه��ري ول��ه كتاب 

االإ�صارات اإىل معرفة الزيارات . 
كم��ا ا�صته��ر منها م��ن علم��اء الدين الفخ��ر املو�صلي 
وكان ب�ص��ريا بعل��ل الق��راءات وله كت��اب يف خمارج 
احل��روف , واأب��و عبد اهلل حممد ب��ن احلنبلي املو�صلي 
 , الق��راء يف املو�ص��ل  �صي��خ  ب�صعل��ة كان  املع��روف 
مت�صلع��ا بالعربي��ة والنظ��م والنح��و ول��ه كت��اب كنز 

املعاين يف حرز االأماين . 
وا�صته��ر من املحدث��ني اأبو زكريا يحي��ى بن �صامل بن 
مفل��ح البغ��دادي املو�صلي احلنبلي. ح��دث باملو�صل 

وتويف بها ودفن مبقرة اجلامع العتيق. 
واحلافظ زين الدين عمر بن �س عيد احلنفي املو�صلي 
ل��ه كتاب املغني يف عل��م احلديث رتبه عل��ى االأبواب 
وح��ذف االأ�صانيد. ومن فقهاء احلنابل��ة اأبو املحا�صن 
املجمع��ي املو�صل��ي احلنبل��ي جم��ع كتاب��ا ا�صتم��ل 
عل��ى طبقات الفقه��اء من اأ�صحاب االإم��ام اأحمد. كما 
ا�صته��ر من فقهاء احلنفية اأوالد بلدج��ي.  وا�صتهر بها 
م��ن االأطباء اأبو احل�صن علي ابن اأب��ي الفتح بن يحيى 
كمال الدي��ن الكباري املو�صلي عا�س ما يقارب مائة 
�صن��ة. وكان من اأطباء زمان��ه. واملهذب علي بن اأحمد 
بن مقي��ل املو�صلي وكان اأعلم اأه��ل زمانه بالطب له 
ت�صني��ف ح�صن.  وم��ن االأعالم الذي��ن �صكنوا املو�صل 
وكتب��وا عنها وع��ن رجالها اب��ن امل�صت��ويف االأربلي, 
وياق��وت احلم��وي الروم��ي, و عبد اللطي��ف البغدادي 

عب��د  اب��ن  والع��ز   . االأن�ص��اب  وال�صمع��اين �صاح��ب   ,
ال�ص��الم وله كتاب الفت��اوى املو�صلية . وابن ال�صالح 
ال�رصخ��اين ال�صه��رزوري امللقب تقي الدي��ن, كان اأحد 
ف�ص��الء ع���رصه يف التف�صري واحلديث والفق��ه واأ�صماء 
الرج��ال وما يتعلق بعلم احلدي��ث واللغة وله م�صاركة 

يف فنون كثرية وهو من فقهاء ال�صافعية يف ع�رصه.
 املناخ

منطقة معتدل��ة دافئة وهي عا�صم��ة حمافظة نينوي 
العراقي��ة ويبل��غ ارتفاعها 730 قدًم��ا )223م( فوق 
م�صت��وى �صط��ح البح��ر. وت�صق��ط على مدين��ة املو�صل 
بوج��ود ربيع��ني يف ال�صن��ة , حيث ان ف�ص��ل اخلريف 

يكون بجمال الربيع.
مركز َمدينة امَلْو�صل �صمال العراق, يف اجلانب الغربي 
من ِدجل��ة يف حملٍَّة ُتعَرف با�صمه باجلامع النوري اأو 
)اجلام��ع الكبري(؛ ل�َصعِته وعظم��ِة مبانيه, وُيعتر هذا 
اجلام��ع ومنارته املعروفة مبنارة احلْدب��اء ِمن اأ�صهر 
املع��امِل االإ�صالميَّة ال�صاِخ�صة الي��وم يف هذه املدينة, 
��ة  وق��د ُع��دَّ ه��ذا اجلام��ع يف ُمقدِّم��ة االآث��ار االإ�صالميَّ
النفي�ص��ة؛ اإذ حافظ على ِقدمه ق��دَر امل�صتطاع, وبقيْت 
منارُت��ه املعروف��ة بالطويلة اأو باحلدب��اء. ُبو�رِص ِبناء 
اجلاِمع �صنة 566 ه�, واكتمل عام 568 ه� / 1173 
��ي العلم, ومَتَّ اإجنازها يف  م, و�ُصيِّ��دت فيه مدر�صٌة لتلقِّ
�صن��ة 568 ه� / 1172 م, وبع��د الغزو املغويل اأُْهِمل 
ه��ذا اجلامع, وظلَّ كذل��ك اإىل اأْن �ُصِمل باأعمال الرتميم 

والتجديد يف بع�ِس اأق�صامه . 
ِمن اأبرز معامِل هذا اجلامع منارُته ال�صهرية باحلدباء, 
يبل��غ ارتفاُعه��ا نح��و 65  م��رًتا, وه��ي ِم��ن امل��اآذن 
��ة, غني��ة بالزخارف  ��زة باأ�صالي��َب فنيَّ اجلميل��ة املميَّ
ن ه��ذه امِلْئذنة م��ن قاعدة  ��ة املتنوِّع��ة. َتَتَك��وَّ االآُجريَّ
��ة, ارتفاعه��ا )65, 8 م(, وه��ي  ب��ة ن�ص��ف هرميَّ مكعَّ
 , ��ف م��ن ُجْزاأي��ن, االأول مبن��يٌّ باحَلج��ر واجل�سِّ تتاألَّ
��ا اجلزء الث��اين الُعلوي,  يبل��غ ارتفاع��ه )8, 80م(, اأمَّ
د باالآُجرِّ, واجهُت��ه مزدانة بت�صكيلة ُزخرفية  فه��و م�صيَّ
راِئع��ة, ارتفاع��ه )7م(, يق��وم فوق ه��ذه القاعدة َبدٌن 
��ف ه��ذا  اأُ�صط��واين يبل��غ ارتفاُع��ه )19, 20م(, ويتاألَّ
ة  البدن من �َصْبع وحدات نباتية ُمزدانة بزخارَف اآُجريَّ

فاِخرة, متنوِّعة االأ�صكال.
��ُل كلٌّ منهما بوا�صط��ة َدَرج اإىل  للمن��ارة مدخالِن َي�صِ
لَّم,  االأْعل��ى, وق��د تف��نََّ املعم��اُر يف ت�صميم بن��اء ال�صُّ
فجع��ل �ُصلَّم��ني يف باِطن املن��ارة, كل منهما منف�صٌل 
عِن االآخ��ر, يلتقياِن عن��َد منطقة احِل�ص��ن يف االأعلى, 
فال�صاِع��د اإىل االأْعل��ى ال ي��رى الن��ازل اإىل االأ�صف��ل, 
وه��ذا النوع ِمَن ال�صالمل موجوٌد يف منارة �صوق الغْزل 
ر الفريد  يف بغ��داد, الت��ي ال تزال قائم��ة, وهذا التط��وُّ
يف ِمئذن��ة اجلاِم��ع الن��وري بامَلْو�صل انتق��ل تاأثرُيه 
��ة يف اأربي��ل 630 - 586 ه��� /  اإىل املئذن��ة املظفريَّ

1190 م.  - 1232
واملن��ارة املاِئلة اأو احلدب��اء رغَم م��رور �َصْبعِة قرون 
تقريًبا على َت�صييدها, لكنَّها ما زالْت مائلًة و�صاخ�صة 
يان��ة  للِعي��ان, دون اأن تَق��َع, رغ��َم ع��دِم وج��ود ال�صِّ
الالزم��ة لذل��ك, كالت��ي حت��ُدث للكث��ري ِم��ن االأب��راج 
ة  املائلة يف الع��امَل, وُتعدُّ ح�صب االإح�ص��اءات االآثاريَّ
د الباحثون  اأط��وَل االأب��راج املاِئلة يف العامَل, ولق��ْد اأكَّ
��ون الذي��ن وف��دوا ملعاجل��ة ال���رصوخ الت��ي  االإيطاليُّ
ظه��رْت يف ج�صد املن��ارة منت�صَف �صبعيني��ات القرن 
املن�رِصم: اأنَّ منارة احلدباء هي االأطوُل يف العامَل بني 
مثيالته��ا, وهي االأجمُل يف فنون الرِّي��ازة والعمران, 

واأنَّ م�صاأل��ة ت�صييدها به��ذا االْرِتفاع ال�صاهق يف زمن 
ها ارتفعْت بط��ول )65 م(  بناِئه��ا ُيع��دُّ معج��زًة؛ اإذ اإنَّ
وعر���س )17 م(, وه��ذا االأمر يف حدِّ ذات��ه ُيعتر من 
ا عن تكنولوجيا  اخل��وارق العمرانيَّة يف زم��ن بعيد جدًّ
االإن�ص��اء والعمران, مل تعرْف في��ه الرافعات العمالقة, 
��ز عليه��ا املعماُر  وال الو�صائ��ل امل�صاِع��دة الت��ي يتعكَّ

 . املعا�رصِ
ا   هذه املنارُة َحَملْت خ�صو�صية يف البناء, اإذا ما اأمعنَّ
ة وجْدن��ا فيها زخارَف نباتية  النظ��ر يف ِريازتها بدقَّ
ا  مت�صاِبكة, مع زخ��ارَف هند�صيَّة ُمتداِخلة تداُخاًل ُكليًّ
م��ع بع�صها ب�ص��ورٍة متناِظرة؛ بحيث تك��ون ال�صورُة 
م��ة للزْخَرفة النباتية, وه��ذا ُيدلِّل على مهارِة فنِّ  ُمتمِّ

الزخرفة يف ذلك الوْقت. 
 وال�ص��وؤال: كي��ف اأنَّ احلدباء باقيٌة رغ��م ميالنها ومل 
ت�صق��ْط؟ ال�رصُّ يف ذلك َيرِج��ع اإىل ت�صميمها املعماري 
الدقي��ق, قاعدته��ا املن�صوري��ة التي ترتف��ع 15.8 م, 
و�صع��وًدا اإىل هيكله��ا االأ�صطواين الذي يبل��غ ُقطُره 3 
ة الت��ي اأخذْت �صكاًل  اأمت��ار, وَينتهي مبرتي��ن قبل الِقمَّ
ُي�صِب��ه اخل��وذَة, وق��د وَجد الفري��ُق العلم��ي اأنَّ املئذنة 
ا(, والتي  ُتع��دُّ ِمن م�صايف اأبراج الع��امَل )الداعمة ذاتيًّ
متت��از بامُلرونة العالية, وال�صالبة يف اآٍن واحد, فهي 
مة عل��ى اأ�ص�س قوانني )اال�صتاتيك( و)الداينمك(,  ُم�صمَّ
ونظري��ة املجامي��ع, وهي قوانني حديث��ة, وقد اعتمد 
رات عميقة داخل  املعماريُّ املو�صليُّ على اإحداث تقعُّ
ج��دار امِلئذن��ة, ُم�صتفي��ًدا من احلواف كهي��كل, وبذلك 
��ظ على �رصِّ  اأُتي��ح للتقني��ة املعماري��ة املذكورة التحفُّ
حَتدُّب املنارة و�صالبته��ا, وعدم انهيارها اإىل يوِمنا 

هذا, رغَم َمْيلها.
اإالَّ اأنَّ ه��ذا االأم��ر ال مَينع ِمن ُمتابع��ة �صوؤون هذا االأَثر 
د �صيانت��ه واحلفاِظ عليه ِمن  املعم��اري الكبري؛ بق�صْ
العوام��ل املناخي��ة َوف��َق مبتك��رات العم��ران احلديث 
ل هذه  َبع يف العامَل, وِمن ال�رصوري كذلك اأن ُت�صجَّ املتَّ
م��ات الدولية التي تت��وىلَّ االإ�رصاَف  املن��ارة يف املنظَّ
ب�صيان��ٍة  وتق��وم  الع��امَل,  يف  االآث��ار  نفائ���س  عل��ى 
��ا قد يط��راأ عليها م��ن ُمتغ��ريات معمارية,  ��ة مِلَ دوريَّ
وعل��ى الرغم ِمن مرور 834 عاًما عل��ى ت�صييدها, اإالَّ 
ها م��ا زالْت حمافظ��ًة على دقة هند�صته��ا اجلميلة,  اأنَّ
ل اآي��ًة يف الفنِّ املعماريِّ  بنقو�صه��ا البديعة التي ُت�صكِّ
, وَمْعَلًما بارًزا من معامِله��ا, اإالَّ اأنَّ ال�صنني  االإ�صالم��يِّ
الطوال اأخذْت منها الكثرَي؛ لتبدَو يف ال�صنوات االأخرية 
ُمتَعبة وهي ُتعاين ِمن االإهمال, وقد نالِت الت�صدُّعات 
ق��ات قدًرا كبرًيا ِم��ن جمالها؛ لذا ال بدَّ ِمن �صمِّ  والت�صقُّ
ة  ة االأثريَّ هذا امَلْعَلِم االأثريِّ املهمِّ اإىل املعامِل احل�صاريَّ
يف الع��امَل؛ لكي ياأخَذ ن�صيَبه م��ن االهتمام والرِّعاية 

يانة املطلوبة. وال�صِّ
مو�صل اليوم

والي��وم اعل��ن رئي���س ال��وزراء القائ��د الع��ام للق��وات 
انط��الق عملي��ة حتري��ر  العب��ادي,  امل�صلح��ة حي��در 
املو�ص��ل بعد ح�صار داعم اكر من �صنتني, فيما توعد 
بالق�صا���س م��ن الع�صابات االرهابية بع��د التحرير, 
داعي��ا اهايل املدينة للتع��اون من اجل ح�صم املعركة 

�رصيعا.
العملي��ة  انط��الق  اع��الن  ق��ال   بي��ان  العب��ادي يف 
خماطب��ا اه��ايل املو�ص��ل :”قد دق��ت �صاع��ة التحرير 
واقرتب��ت حلظ��ة االنت�ص��ار الكب��ري,   ب��اإرادة وعزمي��ة 
و�صواع��د العراقيني,   وباالتكال على اهلل العزيز القدير, 

  اأعلن اليوم انطالق عملية 

حتري��ر حمافظ��ة نين��وى, قريب��ا �صنلتق��ي يف ار���س 
املو�ص��ل لنحتفل جميع��ا بتحريره��ا وخال�س اهلها 
لنعي���س م��رة اخ��رى بجمي��ع ادياننا وطوائفن��ا احبة 
متكافئ��ني متعاونني نق��ف جميع��ا لالقت�صا�س من 

جرائم داع�س واعادة بناء هذه املحافظة الطيبة”.
واأ�ص��اف “�صنعمر مادمرت��ه هذه الع�صاب��ة املجرمة 
و�صنعي��د احلي��اة واال�صتق��رار يف املو�ص��ل املناط��ق 
املحيط��ة به��ا, قريبا ج��دا �صنكون بينك��م لرنفع راية 
العراق��ي يف املو�ص��ل احلدباء ويف كل قري��ة وزاوية 
ول��ن يكون لداع�س مكان بينن��ا ال يف املو�صل وال يف 

غريها, لقد جئنا خلال�صكم من االرهاب “.
وتاب��ع “لقد ف�صلت كل حماوالت التعطيل يف املو�صل 
كما ف�صلت قبلها حماولة تعطيل عملية حترير الفلوجة 
والرمادي وتكريت وبيج��ي وكل مدن العراق, وهناك 
من بذل كل اجلهد من اجل تعطيلنا لكن ها نحن اليوم 
نويف بعهدنا من اجل تخلي�صكم من بط�س االرهاب “.
وا�ص��اف”ان الق��وة الت��ي تق��ود عملي��ة التحرير هي 
ق��وات اجلي�س البا�صل��ة وال�رصطة الوطني��ة وهم الذين 
�صيدخلون املدينة لتحريرها ولي�س غريهم وهم منكم 
ويري��دون حمايتك��م وتخلي�صكم”.وم�ص��ى اىل القول 
“ندعوكم يا ابناء نينوى للتعاون كما تعاون اهايل 
ال�رصقاط والقيارة مع القوات البطلة فكانت العمليات 
�رصيع��ة وباقل اخل�صائر, وبتعاونكم نرفع راية الن�رص 

با�رصع وقت كما رفعناها يف باقي املدن”.
وزاد مقدمه��ا التهنئ��ة للقوات االمني��ة “حتية جلميع 
االبط��ال املقاتلني وجلميع ال�صهداء واملرابطني الذين 
يتحرك��ون االن و�صيتحرك��ون قريب��ا لتحريركم واخذ 
الث��ار لكم واع��ادة النازحني واع��ادة اللحمة الوطنية 
وجع��ل العراقي��ني ج�صدا واح��دا ال ي�صتطي��ع العدو ان 
ينف��ذ م��ن خالله��ا, م�ص��ريا اىل ان ” هن��اك حماول��ة 
كان��ت خالل االي��ام املا�صية لتاخ��ري عملية التحرير 
وخل��ط االوراق ولك��ن احلم��د هلل واأدناه��ا يف قره��ا 
” الق��وات امل�صلح��ة وجمي��ع  “.ودع��ا  ويف مكانه��ا 
املرابط��ني الذين ي��ذودون عن العر���س وعن ال�رصف 
وال�صي��ادة ان يكون��وا متاأهب��ني للق�صاء عل��ى داع�س 
وعل��ى من يق��ف وراء داع�س وعلى م��ن ي�صاند داع�س 
ومن ميده��ا بالقوة واالره��اب ب��ادوات البط�س التي 
ا�صتم��رت ل�صنت��ني عليكم ي��ا اهايل املو�ص��ل واهايل 
نين��وى “.واردف العب��ادي “جئنا الي��وم لتخلي�صكم 
م��ن هذه العذاب��ات والعادة اعم��ار املحافظة وهناك 
فرق متكاملة مت ت�صكيلها لالعتناء باجلانب االن�صاين 
للمواطن��ني واعادة االعم��ار فور االنته��اء من عملية 
التحرير وندعوكم مرة اخرى اىل التعاون مع قواتنا”.
وخل���س اىل التاكي��د “كم��ا وعدناك��م ان ه��ذا العام 
2016 �صيك��ون عام التحرير من داع�س ونحن نويف 
بهذا العه��د االن ونويف بهذه امل�صوؤولي��ة امللقاة على 
عاتقن��ا, واجبن��ا االن لتخلي�صكم م��ن داع�س لتحرير 
ار�صنا وحتررك��م من هذا االره��اب وعودتكم جميعا 
اىل ديارك��م و�صنقت���س م��ن املجرم��ني ونع��د بذلك, 
داعي��ا اىل التعاي�س ال�صلمي ب��ني املواطنني والتعاون 
م��ع البع���س االخر وهذه الق��وات الت��ي حترركم لي�س 
لهم هدف يف املو�صل اال الجلكم وتخلي�صكم والعادة 

احلياة احلرة الكرمية لكم”. 
 ه��ذا و�رصع��ت القوات االمني��ة بالهجوم عل��ى مدينة 
املو�ص��ل م��ن اربع��ة حم��اور, فيم��ا توغل��ت الق��وات 
التابع��ة لل�رصط��ة االحتادية بعم��ق 4 كيلو مرتات من 
حمور �صمال القيارة . وابلغ  قائد قوات النخبة االأوىل 
الل��واء الركن �صامي العار�صي مرا�صلني ميدانيني , ان 
“القوات االأمنية انطلقت من اأربعة حماور حيث بداأت 
ب���رصب ال�صف��وف االمامي��ة لداع�س “, الفت��ا اىل ان 
“التن�صي��ق بني املحاور الع�صكرية املقاتلة كان على 
م�صت��وى عال واخلطط ت�صري وفق ملا هو مقرر”.واأ�صار 
اىل ان “ق��وات جهاز مكافحة االإره��اب �صتبا�رص يوم 
غ��د بالتحرك م��ن حمور ا�صك��ي كلك �ص��وب االأهداف 
املر�صوم��ة لها”.وكان��ت القي��ادة الع�صكري��ة اأوكل��ت 
مه��ام حمور جن��وب غ��رب مدينة املو�ص��ل اىل قوات 
جه��از مكافحة االإرهاب, فيما . ب��دوره  قائد ال�رصطة 
االحتادي��ة الفري��ق رائ��د �صاك��ر ج��ودت, ان “ق��وات 
ال�رصط��ة االحتادي��ة واجلي�س با�رصت من��ذ فجر اليوم 
باقتح��ام حمور �صم��ال القيارة, حي��ث متكنت القوات 
املهاجم��ة من التق��دم بث��الث اجتاهات م��ن املحور 
املذكور والتوغل بعمق اأربعة كيلو مرتات فيه”, الفتا 
اىل ان “ع�صاب��ات داع�س االإرهابية بدت منهارة منذ 

ال�صاعات االأوىل للهجوم”.
واأ�ص��اف, ان “الق��وات االأمني��ة �صيطرت عل��ى مواقع 
عنا���رص داع���س  واأ�صلحته��م الت��ي تركوها”.واعل��ن 
القائ��د العام للقوات امل�صلح��ة , فجر االثنني,  انطالق 
عملية حترير مدينة املو�صل.و�رصعت القوات املحررة 
وط��ريان التحالف الدويل بالق�صف على مواقع داع�س 

يف املدينة ومن عدة حماور.

اعداد_فاطمة عدنان


