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الممخص

يجب أن يكون لمجامعات العراقية دور في نشر ثقافة تؤكد عمى االرتفاع فوق المصالح

 والفشل في عكس عدم قدرتيا, بحيث تصبح عمى مستوػ المسؤولية الوطنية,الجزئية والجنسيات

 بدالً من عكس جيل الناس أو األمية أو عدم.عمى تمثيل قيم الرؤية والمعايير السياسية الحديثة

 ليس من الضرورؼ أن يتحرر المجتمع المدني من انتماءاتو.التسامح تجاه ىذا الدين أو ذاك
 بل أن تحرر النخبة األكاديمية, التي تعكس واقع الحالة,الدينية أو الطائفية أو العرقية المختمفة
من تفاىماتيا الجزئية حتى يمكنيا أن تجسد مثال الوطنية وتحرر الدولة ومؤسساتيا من إمكانية

 دولة, بشكل أكثر دقة, سياساتيا الوطنية لدولة قومية أو.االعتماد عمى األيديولوجيات الخاصة
مواطنييا كل ىذا ال ينفي الدور الذؼ تمعبو ىذه المؤسسة في إنتاج نخبة مؤىمة تنتمي إلى
 والتي تحتل اآلن مكانة عممية يمكن تبنييا في تطوير الجامعات,أصول اجتماعية مختمفة

 لممشاكل التي تسبب األعطال في.العراقية ومنحيا دو اًر مباش اًر في تطوير الحمول والعالجات
ىذا الفيم لمدور الذؼ يجب أن تمعبو الجامعات العراقية في. الوالء لموطن وتشويو اليوية واالنتماء

.الوقت الحاضر يكمن وراء سبب اختيار عنوان البحث
ABSTRACT
The Iraqi universities must have a role in spreading a culture that
emphasizes the rise above the partial interests and the nationalities, so
that they become at the level of national responsibility, and failure to
reflect their inability to represent the values of modern political vision
and
standards, rather than reflect the ignorance of the people or
illiteracy or intolerance to this religion or that . It is not necessary for
civil society to be liberated from its various religious , sectarian or
ethnic affiliations, which reflect the reality of the situation, but rather to
free the academic elite from its partial understandings so that it can
embody the example of patriotism and liberate the state and its
institutions
from
the possibility of dependence on the special
ideologies. Its national policies to a nation -state or, more precisely,
the state of its citizens.
All this does not negate the role played by this institution in the
production of qualified elite belonging to different social origins, which
now occupies a scientific position that can be adopted in the
development of Iraqi universities and give them a direct role in
developing solutions and remedies for problems that cause breakdowns
in loyalty to the homeland and distortion of identity and belonging.
This understanding of the role that should be played by Iraqi
universities at the present time lies behind the reason for choosing the
title of research.
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المقدمة

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد:

اليوية ألؼ أمة أو شعب ىي حصيمة العقيدة والفكر والمغة والتاريخ والفنون واآلداب والتراث

والقيم والعادات واألخالق والوجدان ومعايير العقل والسموك ,وغيرىا من المقومات التي بيا تتمايز

األمم والشعوب والمجتمعات ,وليس كل ىذه المكونات ثابتة بل بعضيا يتغير حسب المستجدات

اإلنسانية والحضارية التي ال تتناقض مع الثوابت الدينية والوطنية ,كما إن اليوية تعني الكل
المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات والتطمعات التي تحتفع

لجماعة بشرية تشكل أمة بيويتيا الحضارية في إطار ما تعرفو من تطورات بفعل ديناميتيا
الداخمية وقابميتيا لمتواصل واألخذ والعطاء .

عمى ضوء ىذا الفيم لميوية الوطنية يبرز تساؤل ميم وحيوؼ آال وىو :من الجية التي

يمكن االعتماد عمييا في بناء الوعي االجتماعي المتفاعل مع أسس التكامل الوطني ويأخذ عمى
عاتقو ترسيخ تمك المفاىيم بطريقة واعية وبعيدة عن الترسبات التاريخية التي ىيئت معطيات

مزقت المحمة الوطنية ؟.

إن اإلجابة البدييية ال تبتعد عن الجامعات ودورىا الريادؼ في خمق األجواء اإليجابية القادرة

عمى التعايش السممي الخالق ,فالجامعة قد أضحت في ظل التحوالت الجديدة وفي المجتمعات
الحديثة والمعاصرة من أىم المؤسسات االجتماعية وأخطرىا نظ ار لما أنيط بيا من ميام تربوية

وعممية وسياسية واقتصادية متعددة يتمثل بعضيا في تكوين العنصر البشرؼ وتأىيمو عمميا
ومينيا وفكريا وسياسيا رافدة مختمف القطاعات اإلنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني بما تحتاجو

من قوػ بشرية مؤىمة لإلسيام في مشاريع التنمية والتحديث .

انطالقا من ىذه األىمية المركزية لمجامعة فالبد من الوقوف عمى الدور الذؼ ينبغي أن

تضطمع بو وبخاصة مسؤوليتيا تجاه مجتمعيا الذؼ وجدت فيو وضرورة قياميا بالدور المطموب
في وضع اليد عمى العطب واصالحو عمى أكمل وجو.

فالجامعة في الغرب قد تأسست انطالقاَ من اعتبارىا المؤسسة العممية والتربوية القادرة عمى
مواكبة مختمف التحوالت المعرفية والتكنموجية والحضارية الكبرػ التي عرفيا المجتمع الغربي

ورفدىا بما يمزم من بحث عممي ومعارف وخبرات وقيم وثقافة ورأسمال مدرب ومؤىل ,إال أن

الجامعات في العالم الثالث والعراقية عمى وجو الخصوص عمى الرغم مما اعتبرت ُو الجيات
الرسمية محاوالت لتطوير التعميم الجامعي وانمائو وتكوين االطر والبحث العممي و إنشاء
جامعات متخصصة بالدراسات العميا ضل التعميم العالي قاص اًر عمى االقل من ثالثة محاور

أساسية يتمثل االول في انحسار دور التعميم والجامعات في رفد التنمية االجتماعية عبر إقامة
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عالقات تبادلية تكاممية مع المحيط اإلقتصادؼ واإلجتماعي والسياسي ,ثانييما يتمثل في عدم

قدرة ىذا التعميم عمى تشكيل فضاء لمتفكير الحر والبحث العممي ومراكمة ُممنيجة لممعارف

والخبرات والتجارب الوطنية والكونية وتحويل ىذا الكم المعرفي والقيمي إلى منتوج ثقافي

واجتماعي ,وثالثيما عدم أخذىا الدور الفعال في صياغة الشعور المشترك لدػ أبناء المجتمع
العراقي وبناء ىويتو الوطنية التي تمكنو من تحدؼ األزمات التي تنمو فييا اآلراء المتطرفة
والداعية الى العرقية أو الطائفية .

إن الجامعات العراقية البد أن يكون لدييا دور بنش ـر ثقافة تؤك ـد عمى اإلرتفاع فوق المصالح

الجزئية والعصبيات ,حتى تصبح في مستوػ المسؤولية الوطنية ,وفشميا في ذلك يعكس عجزىا
عن تمثيل قيم الرؤيا السياسة الحديثة ومعاييرىا ,أكثر مما يعكس جيل الشعب وأميتو أو تعصبو
ليذا الدين أو ذاك .فميس المطموب أن يتحرر المجتمع المدني من عصبياتو أو تضامناتو

الطبيعية المتعددة ,الدينية أو المذىبية أو اإلثنية التي تعكس واقع الحال وانما أن تتحرر النخبة
األكاديمية من تماىياتيا الجزئية لتتمكن من تجسيد مثال الوطنية وأن تحرر معيا الدولة

ومؤسساتيا من إحتمال إرتيانيا لمعصبيات الخاصة ,حتى تتحول بفضل سياساتيا الوطنية إلى

دولة أمة أو بمعنى أدق دولة مواطنييا.

وىذا كمو ال ينفي ما كان ليذه المؤسسة من دور ميم في إنتاج نخبة مؤىمة تنتمي إلى

أصول إجتماعية مختمفة تحتل اآلن مكانة عممية يمكن إعتمادىا في تطوي ـر الجامعات العراقية
واعطائيا الدور المباشر في وضع الحمول والعالجات لإلشكاالت التي تسبب اإلنكسارات في

الوالء لموطن وتشوه اليوية واالنتماء.

ىذا الفيم لمدور الذؼ يجب أن تقوم بو الجامعات العراقية في الوقت الحاضر يكمن وراء

السبب في إختياره عنوانا لمبحث ومن أجل الوصول إلى نتائج تتالئم واليدف المنشود تم وضع
خطة تنقسم عمى أربعة مطالب ركـ ـز المطمب األول عمى تعريف اليوية لغ ًة واصطالح ـ ـاً وأىم
مكوناتيا .وجاء المطمب الثاني ليبين دور الجامعات في تعزيز الثقافة المشتركة بين أبناء الشعب

العراقي .وأما المطمب الثالث فأىتم بدور الجامعـ ـ ـات لعالج إشكاالت االنتم ـاء و الوالء لموطن.
وأخي اًر المطمب الرابع كان تركيزه عمى دور الجامعات في توحيد الرؤية التاريخية ,وختم البحث
بمجموعة من االستنتاجات وىوامش البحث .
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المطمب االول

اوال -الهوية لغة واصطالحا وأهم مكوناتها:
اليوية لغ ًة :حسب ما جاء في لسان العرب بضم الياء وكسر الواو و تشديد الياء
المفتوحة نسبة لمصدر المفع (ىو)(ٔ) ,أما اليوية بفتح الياء فيي البئر البعيدة الميواة والموضع

الذؼ ييوؼ ويسقط من وقف عميو ,والمرأة التي ال تزال تيوػ(ٕ).

اليوية اصطالحا :وذكر الجرجاني تعريفاً لميوية بقولو " :ىي الحقيقة المطمقة المشتممة عمى
الحقائق إشتمال النواة عمى الشجرة " (ٖ) ,كما ذكر صاحب لسان العرب أيضاً ما قالو الكفوؼ" :

نفسو والوجود الخارجي"(ٗ).
إن اليوية تُطمق عمى ثالثة معان ,التشخيص والشخص
ُ
وصفاتو التي
وأما التعاريف الحديثة لميوية فقد أجمميا الخويمدؼ بقولو":ىي حقيقة الشيء
ُ
شخصيتو ,وأىم تمك المميزات ىو الدين والمغة والقومية والتراث,
يتميز بيا عن غيره وتظير بيا
ُ
وعمى ىذا تمثل اليوية الضمير الجمعي ألؼ تكتل بشرؼ ومحتوػ ليذا الضمير في اآلن نفسو

يشممو من قيم وعادات ومقومات تكيف وعي الجماعة وارادتيا في الوجود والحياة"(٘).
بما
ُ
وىناك من حاول أن يعمق ذلك المعنى بقولو " :تُعبر اليوية عن حقيقة الشيء المطمقة

المشتممة عمى صفاتُ ُو الجوىرية التي تميزه عن غيره ,وبالتالي فاليوية ىي ثقافة الشعب أو القدر
تو عن غيرىا من
الثابت الجوىرؼ والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تُميز حضار ُ

الحضارات(.)ٙ

وبالمحصمة النيائية فإن الفرد يحقق وجودهُ باليوية كما يشعر أن لو كيان ينتمي الى
مجموعة تمثل ذاتو ,وبالمقابل إن لم يكن لديو شعور بيويتو ألسباب وعوامل داخمية أو خارجية
ىنا يسيطر عميو شعور أزمة الوعي وتنتج ضياع ىويتو ووجوده(.)ٚ

ثانيا -الهوية الوطنية:

اليوية الوطنية ببساطة ىي اإلنتماء لموطن وىذا ينسحب إلى إنيا تعني تطبيق مجموعة من

القيم واألخالق التي تنعكس أفعاالً تنتج حب الوطن والدفاع عنو والتقيد بنظمو واحترام قوانينو(.)ٛ
وبالنتيجة تصبح اليوية الوطنية معبرة عن اإلنتظام العام في المجتمع وفق مبدأ أخالقي ضمن

نسيج مجتمعي متماسك ,قائم عمى التعاون والمحبة واحترام العادات والتقاليد واألسرة والبيئة
والتمسك بالقيم الدينية السائدة واحترام الرأؼ اآلخر ومعتقده ووجية نظره(.)ٜ

واليوية الوطنية ىي قدرة االمة عمى تذويب جميع الفروقات الفرعية في بوتقة المصمحة العميا

لموطن والتي تعني مصمحة الجميع ,وخطورة عدم القدرة عمى اإلنص ـيار ستسبب ضي ـ ـاع اليوية

الوطنية أؼ ضياع الوطن بأجمعو(ٓٔ).
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تتننوع اليويات
والجدير ذكره إنو باإلمكان أن ّ
تتعدد الثقافات في اليوية الوطنية ,كما أنو قد ّ
بالتنوع في إطار الوحدة ,فقد تنتمي ىوية شعب من
يعبر عنو
في الثقافة الواحدة ,وذلك ما ّ
ّ
مكوناتيا ,فتتبمور في ىوية واحدة(ٔٔ),
الشعوب إلى ثقافات متعددة ,تمتزج عناصرىا ,وتتالقح ّ
تتشكل من
وىذا ىو النتاج الحضارؼ لميوية الوطنية ,وعمى سبيل المثال ,فإن اليوية اإلسالمية ّ
ثقافات الشعوب واألمم التي دخمت اإلسالم أو التي تعايشت معو والتي أعطت بالنتيجة ىوية

وطنية تمثل جميع ىويات األمم والشعوب التي إنضوت تحت لواء الحضارة العربية اإلسالمية,
وىي بذلك ىوية إنسانية ,متفتحة ,وغير منغمقة(ٕٔ).

ثالثا -أهم مكونات الهوية الوطنية:

يبدو أن تغير اليويات ينبغي أن يخضع لقانون التوازن بين الثوابت المميزة لميوية

والعناصر القابمة لمتحول ,واال كانت اليوية عرضة لمخطر والتدمير ,فاليوية تتضمن مكونات

ثابتة وأخرػ قابمة لمتغيير(ٖٔ) ,ويعد الدين والمغة من الثوابت الراسخة ,بينما تكون المكونات

األخرػ من عادات وقيم وطرق تفكير قابمة لمتغيير في الشكل اإليجابي الذؼ تحدده حركية

وتفاعمو بمحيطو الخارجي ,واذا كان القول بثبات المغة كمعطى أساسي يحيل عمى
المجتمع
ُ
اليوية ,فإن ذلك ال يعني تحنيطيا ,والحيمولة دون تطوير بنيتيا إلنتاج أفكار جديدة وتوليد
مصطمحات لغوية ذات قيمة(ٗٔ).

وعمى العموم فإن مكونات اليوية اإلنسانية تنسج وجودىا عبر شبكة من العالئق التي تندرج

في الخانات الحضارية والمشتركات التالية(٘ٔ):
ٔ -وطن تاريخي مشترك .

ٕ -ذاكرة تاريخية مشتركة .
ٖ -ثقافة شعبية مشتركة .

ٗ -منظومة حقوق وواجبات مشترك.

المطمب الثاني

اوال -دور الجامعات في تعزيز الثقافة المشتركة بين أبناء الشعب العراقي
تعد الجامعات مؤسسات وطنية تربوية تيدف ومن ُذ نشأتيا إلى ترسيخ الثقافة واليوية الوطنية
القائمة عمى تكريس مفيوم المواطنة الصالحة وتكريس مبادغ وقيم الشورػ ,وأيضا التسامح
والتعددية واحترام الرأؼ والرأؼ اآلخر واعتماد الحوار المسؤول اليادف بغية الوصول إلى التفاىم

والتحاور بين الطمبة( ,)ٔٙويعد الذين ينضوون تحت لواء ىذه الجامعات نموذجاً لإللتزام بسموكيات
مدنية رفيعة المستوػ ,وىنا ال بد لمجامعة أن تكون قادرة عمى توفير متطمبات البيئة الجامعية

الصحيحة وأن تمتمك إدارات الجامعات الرؤية التي تمكنيا من صياغة مجتمع مبني عمى مبدأ
ٕٛٚ
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اإلنتماء الوطني و عمى فكرة التفاعل اإليجابي والحوار اليادف والتسامح واإلعتزاز بالقيم والمبادغ
الوطنية التي من شانيا تعزز اليوية الوطنية(.)ٔٚ

الثقافة التي يمكن أن تتبناىا الجامعات البد أن تكون قادرة عمى صياغة فكرة جامعة لمشعور

العام وصانعة لسموك عفوؼ متسامح ويتبنى روح الجسد الواحد الذؼ تحركو اآلمال واألماني

واألىداف المسئولة والواعية فإذا ما إعترضيا خيارات متعددة ال تختار إال ما يزيد في تالحميا
ِ
احميم
وتعاضدىا وقوتيا حتى تكون كما وصفيا الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (( َمثَ ُل المؤمنين في تََو ّادىم وتر ُ
الح ِّمى))(. )ٔٛ
سائر الجسد َّ
وتعا ُ
مثل الجسدِ ,إذا اشتكى منو عضو :تََد َ
بالس َي ِر و ُ
اعى لو ُ
طفيمُ :
وبالنتيجة فيمكن تصور ما ستؤول إليو المسيرة اإلنسانية إذا ما عممنا إن الكون محكوم

بسنن إليية ال يحيد عنيا بني اإلنسان أال وىي سنن التدافع ,فإما حالة التدافع المتخمف المستند

عمى الذاتية الضيقة ,أو إلى التدافع الحضارؼ المستند عمى المصمحة العامة والمتمثمة بالنظرة
َّللاِ
الواعية الشاممة لجميع أبناء األمة وىذا سيكون متطابق مع قولو تعالىَ ... (﴿ :وَل ْوَال َد ْف ُع َّ
ِ ٍ ِ
اجد ي ْذ َكر ِفييا اسم َّ ِ ِ
ِ
ِ
ير وَل َي ْنص َرَّن
َّ
صَم َو ٌ
اس َب ْع َ
الن َ
َّللا َكث ًا َ ُ
ص َوام ُع َوبَِي ٌع َو َ
ض ُي ْم ب َب ْعض َل ُيّد َم ْت َ
ات َو َم َس ُ ُ ُ َ ْ ُ
َّللا َلَق ِوؼ ع ِز ٌيز * َّالِذين ِإن م َّكنَّ ِ
ِ
الة وآتَوا َّ
ِ
اة
َّ
اموا َّ
الزَك َ
َ ْ َ ُ
َ
ص ُرهُ إ َّن َّ َ
الص َ َ ُ
اى ْم في ْاأل َْرض أََق ُ
َّللاُ َم ْن َي ْن ُ
ِ
ِ
وف وَني ْوا َع ِن اْلم ْن َك ِر وَِّلِلِ َع ِاق َب ُة ْاألُم ِ
ور))(.)ٜٔ
َ
ُ
ُ
َم ُروا باْل َم ْع ُر َ َ
َوأ َ
وقد أجمعت التفاسير عمى إن المراد من ىذه اآلية أن هللا سبحانو وتعالى خمق اإلنسان
ليستعمر بو األرض وال يكون ذلك إال بحصول نوعين من التدافع سمبي وايجابي ,فاألول أن

يكون التنافس مثير لألحقاد والكراىية واإلنتقام وال يحقق إال التمزق والتشتت والتشرذم ,أما الثاني

وىو التدافع اإليجابي فانو سيكون التنافس حول تحقيق أفضل إنتاج أو إكتشاف أفضل عالج أو

صناعة أحسن بضاعة وغيرىا مما يجعل اإلنسانية أكثر ألفة وأشد حرصا عمى األفضل في كل

شيء ,فمنيم من فسرىا بقولو" :لوال دفع هللا ظمم قوم بشيادة العدول"(ٕٓ),أؼ أن إفشاء العدل في
المجتمع سيكون سببا الى التحضر والتكامل والتطور ,في حين ذىب احدىم في تفسير ىذه اآليو
بقولو" :ولوال دفع هللا ظمم الظممة بعدل الوالة"(ٕٔ) ,ويرػ آخرون ايضا" :لوال أن هللا عز وجل يدفع
بمن في المساجد عمن ليس في المساجد ,وبمن يغزو عمن ال يغزو ,ألتاىم العذاب"(ٕٕ) ,وذىب

البعض الى أن :المقصود باآلية الكريمة ىو لوال دفع هللا العذاب في الدنيا واآلخرة بدعاء
الفضالء واألخيار (ٖٕ) ,وكذلك ىناك من قال المراد بيذه اآلية أن هللا تعالى يدفع المكارة عن
األشرار بوجود األخيار ,فيكون وجود األخيار سببا لسالمة األشرار من الفتن والمحن ,فزمان

موسى عميو السالم يسمم فيو أىل األرض من بالء يعميم بسبب من فيو من أىل االستقامة عمى

الشريعة الموسوية ,وزمان عيسى عميو السالم يسمم فيو أىل االستقامة عمى الشريعة العيسوية,
وزمان دمحم– ملسو هيلع هللا ىلص -يسمم فيو أىل األرض بسبب من فيو من أىل االستقامة عمى الشريعة الدمحمية,
ٕٛٛ
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وكذلك سائر األزمان الكائنة بعد األنبياء عمييم السالم ,كل من كان مستقيماً عمى الشريعة

الماضية ىو سبب لسالمة البقية ,ولوال أىل الخير في زماننا لم يبق ما يصمح حال المسيرة

اإلنسانية وانقطع الخير كمو(ٕٗ) .وعمى ما يبدو فأن معظم المفسرين يرون أن التدافع ىو السعي
الى وضع قواعد وقوانين تصبح ثقافة عامة تمثل اليوية الجامعة لألمة والتي تعطييا الحصانة

من الداخل والخارج .

إن إتجاه التدافع السمبي أخذ بعداً عميقا في المجتمع العراقي وتم توظيفو من قبل األعداء بما
يخدم مصالحيم الخاصة والضيقة مما جعل األمر يزداد ضراوة وقسوة فاألعداء يريدون تحقيق

أىداف واسعة وخطيرة ربما تصل الى إستئصال الدين أو حتى الجنس ,وبذلك يكون بحاجة الى
فانو يسعى جاىداً الى سياسة "فرق تسد" فميذا يحتاج الى إقناع
مجموعة تؤيد ما يذىب اليو ,لذا ُ
تمك المجاميع بأن إ نتمائيم ميدد من قبل فئة معينة ويتوجب الدفاع عنيا بالتكاتف واإلتحاد
والتضحية وبالنتيجة يتعمق الشرخ وتزداد اليوة بين المكونات(ٕ٘),

وربما يصبح الوطن مسالة غير ميمة بالقدر الذؼ تصبح الطائفة ىي التي يجب الحفاظ

عمييا من األخطار الوىمية التي أسسيا أصحاب التوجيات الضيقة أو أعداء الوطن واألمة

والدين ,وىنا كان عمى الجامعات وبالتحديد مراكز البحوث األلتفات الى ىذا الخطر ورصد
المصير الذؼ ستؤول اليو األمور إذا ما إستمر ىذا النيج وتحديد من المستفيد من ذلك كما يجب

أن تحدد النقاط المشتركة التي من شانيا إعادة المحمة الى أبناء الوطن الواحد ,عن طريق
البحوث التي ترعاىا المراكز البحثية بدالً من تمك الرسائل واألطاريح التي أستيمكت أطنانا من

األوراق واألحبار وبالنتيجة كانت الرفوف مثواىا األخير تُزيدىا األتربة ضياعا ونسياناً (.)ٕٙ
إن الجامعة تعد نقطة إرتكاز صناعة المعرفة في المجتمع ,فمم تعد مجرد مؤسسات تمنح

شيادات تؤىل الطالب إليجاد وظيفة ,بل إنيا تحقق األمن أوالً و الوحدة الوطنية ثانيا(,)ٕٚلذا فال
بد من إعداد برامج بحثية ضمن خطة يكون فييا التنظير والتطبيق مترادفان من أجل خمق ثقافة

موحدة تجمع العراقيين عمى أسس مشتركة.

في الوقت نفسو فأن أىمية الثقافة المشتركة في بناء الشخصية اليمكن التخمي عنيا أو النظر

الييا عمى إنيا مسالة ثانوية ,بل إنيا العنصر األىم في خمق تماسك بين طبقات المجتمع وتقوية
ولحمتو ,وبالتأكيد تنبثق الثقافة من خالل دعم اليوية الوطنية والتمسك بالقيم واألخالق
نسيجو
ُ
ُ
()ٕٛ
والعادات المستمدة من التأريخ العربي األسالمي .وفي ضوء ماتقدم فإننا بحاجة ماسة

إلستخدام المؤسسات التعميمية واإلعالمية والدينية ,في دعم مفيوم اليوية الوطنية ,بمحدداتيا
ومقوماتيا وثوابتيا ودعم الدور الثقافي العراقي في محيطو العربي واإلسالمي باعتباره أىم دعائم

القوة الناعمة .

ٕٜٛ
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المطمب الثالث

أوال -دور الجامعات لعالج إشكاالت ال نتماء و الوالء لموطن:

اإلنتماء في المغة يعني األنتساب( ,)ٕٜويشترك تعريف اإلنتماء إصطالحاً مع التعريف
المغوؼ ,إذ إن كالىما إنتساب ,ويضاف الى التعريف األصطالحي إن األنتسـ ـ ـاب يكون فكـ ـ اًر
وتجسدهُ الجوارح عمالً(ٖٓ),وىذا اإلنتساب أخذ رم از "الجنسية" ؛ كونيا تقوم عمى أساس فكرة
التبادل بين الفرد والدولة في الحقوق والواجبات(ٖٔ).وتماشياً مع ىذا الفيم يكون اإلنتماء الوطني

نو يكون بمثابة الضمير الذؼ يوجو الفرد
من أىم مقومات الوطنية التي يجب اإلىتمام بتربيتيا؛ أل ُ
ويرشدهُ إلى مصالح وطنو وىـ ـذا بالتالي يكون عامالً حيوي ـ ـاً في بناء المجتمع ورص صف
الجماعة ويجنبيا كل مشاعر العنصرية او الطائفية(ٕٖ) .
أما مفيوم الوالء :فإنيا مفردة مشتقة من الولي أؼ القريب ,والولي ىو المحب والصديق

والنصير ويكون بالنتيجة ضد العدو(ٖٖ) .ويشترك الوالء لغ ًة مع األصطالح فكمييما تعني القريب
حاسيسو اإليجابية بالمحبة والنصرة
نو مشاعر الفرد وأ
ُ
والحبيب والنصير ,إذ إنو ُيعرف بأ ُ

لموطن(ٖٗ).

وتاسيساً عمى ماتقدم تكون العالقة بين المفيومين جدلية ال إنفكاك ليا فالفرد عندما ينتسب

فيكتسبو الفرد بالتربية
سيتبعو الحب والنصرة والعطاء ,فاإلنتماء يوجد بوجود الفرد أما الوالء
لوطن
ُ
ُ
والتنشئة(ٖ٘),أؼ إن الوالء يكون وسيمة لمتعبير عن اإلنتماء ,وعميو فأن اإلنتماء والوالء لموطن ىو
عبارة عن صير المجتمع المدني في أمة عمى الرغم من التنوع الثقافي والعقدؼ والعرقي ,وىذا قد

أقرتو وثيقة المدينة المنورة(.)ٖٙ

إن التحوالت السريعة التي يعيشيا العالم وعمى جميع المستويات التربوية واإلجتماعية

والسياسية واإلقتصادية والثقافية والمعموماتية تحتاج إلى قدرات ذاتية وجماعية متجددة من أجل

مواصمة المسيرة واال ستكون النتيجة مأساوية ال يمكن تفادييا أو توقع نتائجيا ,وعميو يتوجب

أن يكون المجتمع العراقي متأىب بشكل مستمر لفيم الماضي والحاضر عسى أن تكون لديو
رؤيا واضحة لممستقبل ,وال تتكون تمك الصورة إال عن طريق تييئة دراسات معمقة لممشاكل التي
يعاني منيا بوساطة البحوث األكاديمية الواعية والشك إن الجية المؤىمة لمقيام بيذا العمل ىي

الجامعات ,وفعالً عند النظر الى الجامعات العالمية نجد إن مراكز البحوث فييا ىي التي تتحمل
ىذه المسؤولية وتعطي دراسة تفصيمية لألحداث الجارية وتستند في تحديد نقاط القوة والضعف

عمى ضوء المعطيات المعاشة ومن ثم تقوم بإعداد البرامج التي باإلمكان إعتمادىا لمعالجة

الخطأ وتقوية الصواب(.)ٖٚ
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في الوقت نفسو تعد عممية دراسة القضايا والمشكالت التي تواجو المجتمع والدولة وتحميميا,

عموما؛ إذ تيدف من خالليا إلى معرفة
من أىم األدوار التي تضطمع بيا المراكز البحثية
ً
األسباب التي تكمن وراءىا ,وبمورة الرؤػ والمقترحات العممية المتعّمِقة بيا ,ووضع الحمول

المناسبة ليا ,األمر الذؼ الشك فيو ىو التأثير ليذه المراكز بوصفيا أحد الفاعمين في رسم
التوجيات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والتربوية ,وأحد المؤِثّرين فييا ,واآلخر ضمن
المشاركين في وضع الحمول ليا؛ وذلك من خالل توظيف البحث العممي في خدمة قضايا

المجتمع ,بتقديم الرؤػ وطرح البدائل والخيارات ,بما يدعم عمميات صنع الق اررات ورسم

السياسات(.)ٖٛ

ويـعد تشجيع البحث العممي والنيوض بالمجتمعات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ووسائط

األتصاالت المتنوعة وتأىيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام الوسائط الثقافية واالنترنت ونشر

الوعي التكنولوجي وتطوير ميارات إستخدامو من أىم ميام الجامعات تجاه مجتمعاتيا ,إذ "تعد

الجامعة قائدة التغيير اإلجتماعي وتقوم بمواجية التغيرات اإلجتماعية والثقافية عن طريق التالحم
والتواصل بالمجتمع وأفراده ... ,كما أنيا تعمل عمى تعزيز اليوية الثقافية الموحدة عمى الصعيد

الوطني والقومي واإلسيام في التنمية اإلجتماعية والثقافية ...ىنا تظير قدرات الجامعة عمى
تخريج الكفاءات الالزمة في المعارف المختمفة لممجتمع التي تكفي حاجاتو"

()ٖٜ

.

وال بد من التنويو الى إن إنتاج المعرفة ونشرىا بين أفراد المجتمع من أىم األدوار التي تتميز

بيا الجامعات عن غيرىا من المؤسسات التربوية المنتشرة في المجتمعات ,ويرجع السبب في ذلك

إلى أن الجامعات تضم في عدداً ال بأس فيو من الباحثين ومنتجي المعرفة والثقافة ,ورغم ذلك قد
يبقى ىذا اإلنتاج المعرفي حك اًر عمى منتجيو فقط إذا لم يمق الوعاء المناسب لو الذؼ يعمل عمى
نشره وعرضو بصورة جذابة وفعالة وتتوافق مع متطمبات العصر ,وعصر التعمم االلكتروني .وفي

ظل الوضع الراىن في العراق عمى وجو الخصوص ال يوجد تفاعل وتعاون بين الجامعات بصورة
تعمل عمى نشر المعرفة والثقافة في المجتمع ,من ىنا يسعى البحث الحالي لتقديم تصور مقترح

لتعزيز روح التعاون والتفاعل بين الجامعات(ٓٗ).

المطمب الرابع

اوال -دور الجامعات في توحيد الرؤية التاريخية:
يعد التاريخ المشترك ألية أمة بمثابة عامل أساسي يزيد من ترابط أفراد تمك األمة ,وكمما

طالت مدة التاريخ المشترك وامتدت إلى عيود عميقة ,فإنيا تزيد من أواصر التماسك بين أبناء

األمة أكثر مما لو كانوا تجمعوا حديثا وأستقروا معاً دون أن تكون ليم وحدة تاريخية مشتركة(ٔٗ).
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إن التاريخ المشترك من النواحي السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية يعنى أن األمة تفاعمت

مع تمك العوامل عمى مدار مئات السنين(ٕٗ) ,وتراثيا المتميز وسماتيا الثابتة ىي التي تميز

مواطنى ىذا البمد عن غيرىا من البمدان األخرػ التي عاشت تاريخا مغاي ار لتاريخيا ,فاختمفت
سماتيا وخصائصيا عن غيرىا ,ولقد كانت وحدة التاريخ في البمد حاف اًز كبي اًر عمى تأكيد الرابطة

الوطنية ودافعاً عمى إحياء المشاعر والتفاخر باألمجاد السابقة وبث النخوة لدػ الشباب الجديد
إلستكمال مسيرة التاريخ والتعاون ألجل تطوير المجتمع والنيوض باألمة(ٖٗ).

وأن التاريخ المشترك ألبناء األمة الواحدة سبب أساسي ألن تصبح آماليم وأىدافيم واحدة

ومشتركة فى بناء المستقبل ,ألن التاريخ السابق المشترك ألية أمة غالباً ما يؤدػ الى ظيور
أىداف وآمال مشتركة ليذه األمة ,ومن ثم تزداد الروابط الوطنية وتتكاتف الجيود لمحاولة تحقيق

تمك األىداف واآلمال المشتركة(ٗٗ).

إ ن التركيز ىنا ينصب فقط عمى األحداث التاريخية المشتركة بين أفراد األمة الواحدة كالغزو

واإلستعمار والثورة عمى إستبداد الحكام ,وما شابو ذلك من أحداث تاريخية أما األحداث الممزقة
لنسيج المجتمع فإنيا تستبعد من سياق التاريخ المشترك لألمة(٘ٗ).

ومن ىنا يجب أن تكون موضوعات البحوث منبثقة من عمق التاريخ الوطني التي من

شأنيا أن تعيد المحمة إلى النسيج اإلجتماعي وىناك المواقف التي ال تُحصى و ال تُعد في السفر
العظيم لمعراق وعمى سبيل المثال ال الحصر رأيناىا في التصدؼ البطولي لإلنكميز آبان الحرب
العالمية األولى (ٜٗٔٔٔٛ-ٜٔم),إذ اختمط الدم المقاوم العربي والكردؼ في الشعيبة (,)ٗٙفي

معركة دارت رحاىا من ٕٔ ٔٗ-نيسان عام( ٜ٘ٔٔم) ,شارك فييا ٓٓٓٔ من الخيالة األكراد
بقيادة الشيخ محمود الحفيد(( ,)ٗٚالبرزنجي)(,)ٗٛإذ كان الى جنب المجاىد الكبير دمحم سعيد

ألحبوبي

()ٜٗ

وعجمي السعدون(ٓ٘) ,وكذا في ثورة العشرين التي أمتدت من أقصى العراق إلى

أقصاهُ وشاركت فييا كل مكونات الشعب(ٔ٘).
الخاتمة والستنتاجات

تبين عبر القراءة المستفيضة لممصادر والمراجع التي تيم موضوع البحث وتبويبيا ضمن
خطة ممنيجو تتسع لألفكار النظرية والتطبيقات العممية إن ىناك العديد من اإلستنتاجات التي
تستحق الذكر من أىميا:

ٔ -أوضح البحث إن اليوية الوطنية تمثل وحدة التنوع لمشعوب التي تعيش في رقعة جغرافية
محددة.
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ٕ -أكد البحث إن الجامعات في العراق أو في العالم ىي المنبر األول لخمق ىوية وطنية
قادرة عمى تحدؼ اإلنقسامات داخل المجتمع وكذلك تعد المحرك األساس لمنيضة
والتطور.

ٖ -الشك إن الثقافة ألؼ مجتمع تشكل الجانب التطبيقي لميوية الوطنية ,حتى وان حصل

فييا تنوع إال إنيا بالنتيجة تتمحور حول فكرة جامعة لمشعور العام وصانعة لسموك عفوؼ
يتبنى روح الجسد الواحد.

ٗ -األوطان التي ال يّقدر أفرادىا اإلنتماء والوالء ليا تصبح عرضة لمغزو الفكرؼ والعسكرؼ.
٘ -تبين إن إنتاج المعرفة ونشرىا بين أفراد المجتمع من إختصاصات الجامعات ,كونيا
تحتوؼ عمى مراكز بحثية وباحثين قادرين عمى إنتاج المعرفة وتسويقيا.

 -ٙتأكد في البحث إن التاريخ المشترك ألؼ مجتمع يعد عامالً أساسيا في التماسك ويعني
نتاج التفاعل بين األحداث التأريخية وشخصية ذلك المجتمع .

هوامش البحث

وهللا ولي التوفيق

(ٔ)– ابن منظور,ابو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور االفريقي المصرؼ (تٔٔٚىـ
*

لسان العرب,دار المعارف( ,القاىرة,د.ت),مادة عرش.ٖٖٔ/ٙ,

ٖٔٔٔ/م).

(ٕ) -ابن منظور,المصدر نفسو ,مادة ىوا.ٖٚٔ/ٔ٘ ,
(ٖ) -ابو الحسن عمي بن دمحم(,تٛٔٙىـٖٔٗٔ/م).

* التعريفات,دار الشؤون الثقافية العامو(,بغدادٜٔٛٙ,م),ص.ٔٓٛ

(ٗ)-ابن منظور,لسان العرب,مادة ىواءٖٚٔ/ٙ,
(٘)-الخويمدؼ,زىير.

*اليوية السردية والتحدؼ العولمي(,منشورات اؼ الكتاب,لندنٕٓٔٔ,م),صٕ.
( -)ٙعمارة,دمحم.
*مجمة اليالل,القاىرة(,فبرايرٜٜٔٚ,م,صٖ٘).

(-)ٚالبيطار,نديم.

*حدود اليوية القومية,نقد عام,دار الوحده,
( -)ٛوىبة,مراد المعجم الفمسفي,دار الثقافو الجديدة,طٖ(,القاىرةٜٜٔٚ ,م) ,ص٘ٗ.
(-)ٜغميون,برىان.

*ٍحوارات من عصر الحرب االىميو,المؤسسو العربية لمدراسات والنشر( ,بيروتٜٜٔ٘,م),صٕٔٔ.ٖٔٔ-

(ٓٔ)-الجابرؼ ,دمحم عابد ,مسالة اليوية:العروبة واالسالم والغرب ,مركز دراسات الوحده العربية( ,بيروت,
ٜٜٔٙم) ص٘.ٙ
(ٔٔ) -الدليمي,لطيفو.
*اليوية والثقافو وتعدد مثادرىا االنسانية ,مجمة المدػ ,العدد ٕٖٓٔ/ٛ/ٔٚ ,ٕٛٙٛم ص.ٙ
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(ٕٔ) -زايد ,احمد ,عولمة الحداثو وتفكيك الثقافو الوطنية ,مجمة عالم الفكر,الكويت ,مجمدٕٖ,العددٔ (,يوليو-
سبتمبرٕٖٓٓ-م) صٗٔ.

(ٖٔ)-القادرؼ ,ابراىيم.

*حول مفيوم اليوية ومكوناتيا االساسية,مدونات المكتوبhttp//histoire.maktoobblong.com.2008 ,
(ٗٔ) -الطائي ,عباس.
* آفات المغو واليوية,مقال نشر بالموقع االلكتروني www.ahwazstudied.org
(٘ٔ)-القادرؼ,مرجع سابق.

(-)ٔٙالزبيدؼ,صباح حسن ٓ.

* دور الجامعات العراقية في بناء مجتمع المعرفو في ضوء االرىاب المعموماتي ,نظرة نقدية,ورقو عممية مقدمة
في مؤتمر جامعة الحسين بن طالل الدولية ,صٓٔ.
( -)ٔٚالفريح,سعاد.

* التعمم عن بعد ودوره المامول في مؤسسات التعميم العالي والتدريب ,ورقو بحثية مقدمة لندوة دور الجامعة في
تنمية الميارات البشرية ,ورقو مستقبمية ,جامعة الممك سعود(,الرياضٕٓٓ٘,م),صٕٔ.

(-)ٔٛالبخارؼ,دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم(,تٕ٘ٙىـٜٛٙ/م).
*صحيح البخارؼ,دار ابن كثير(,بيروتٕٖٔٗ,ىـٕٕٓٓ/م),رقم الحديث.ٙٓٔٔ,

(-)ٜٔسورة الحج,االيات ٓٗٗٔ-

(ٕٓ)-الطبرؼ,دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي(,تٖٓٔىـٜٕٕ/م).
*جامع البيان في تأويل القرآن,تحقيق :احمد دمحم شاكر,مؤسسة الرسالو(,بيروتٕٓٗٔىـٕٓٓٓ-م).ٙٗٙ/ٔٛ,
(ٕٔ) -القرطبي ,ابو عبدهللا دمحم بن احمد االنصارؼ( ,تٔٙٚىـٕٕٔٚ/م).
*الجامع الحكام القران,تفسير القرطبي,تحقيق :احمد البردوني و ابراىيم اطفيش ,دار الكتب المصرية ,طٕ,
(القاىرةٖٔٛٗ,ىـ ٜٔٙٗ/م).ٙٛ/ٕٔ,

(ٕٕ) -االلوسي,شياب الدين السيد محمود االلوسي(,تٕٓٔٚىـٖٔٛ٘/م).

*روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني,تحقيق :عمي عبد البارؼ عطية ,دار الكتب العممية,
(بيروتٓٓٗٔىـ).ٕٔٙ/ٕ,

(ٖٕ)-إبن خالويو,ابو عبدهللا الحسين بن احمد( ,تٖٓٚىـٜٕٛ/م).
*مختصر في شواذ القران من كتاب البديع,عنيو بنشره,ج.برجشتراسر,طٔ(,مصرٖٖٔ٘,ىـٜٖٔٗ/م),ص-ٜٚ
ص.ٜٛ
(ٕٗ)-إبن كثير,عماد الدين ابو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي( ,تٗٚٚىـٖٕٔٚ/م).
*تفسيرالقران الكريم,تحقيق:سامي بن دمحم السالمو ,دار طيبو (,القاىرة ٕٓٗٔىـٜٜٜٔ/م).ٕٖٙ/ٖ,

(ٕ٘)-بياء الدين,حسين كامل.

*الوطنية في عالم بال ىوية,الييئة المصرية العامة لمكتاب(,القاىرةٕٕٓٓ,م),ص.ٕٜ

(-)ٕٙغميون ,برىان.

*نظام الطائفية من الدولو الى القبيمو,المركز الثقافي العربي(,بيروتٜٜٔٓ,م),ص.٘ٙ

(-)ٕٚابراش,ابراىيم.
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*المجتمع الفمسطيني التطور التريخي والبناء االجتماعي,مطبعة الوفاء(,غزهٕٜٓٓ,م),صٓ.ٔٚ

(-)ٕٛابراىيم,البيضاني.

*دور منظمات المجتمع المدني في خمق مجتمع المعرفو,مؤتمر التعميم العالي في بناء مجتمع المعرفة ,جامعة
البحرين(,البحرينٕٓٔٓ/ٛ/ٙ,م),صٖ.

(-)ٕٜالفيروز ابادؼ,مجدالدين دمحم بن يعقوب( ,تٛٔٚىـٔٗٔٗ/م).

*القاموس المحيط ,تحقيق :دمحم نعيم العرق سوسي ,مؤسسة الرسالو لمطباعو والنشر والتوزيع ,ط,ٛ
(بيروتٕ٘ٓٓم),صٕٔٚٚ؛ابن منظور ,مصدر سابق.ٖٕٗ/ٔ٘ ,

(ٖٓ)-بدران ,عمر سميمان.

*ىكذا يكون األنتماء لموطن(,عمانٜٔٛٗ,م),ص٘ٔ.

(ٖٔ)-شمس الدين,وكيل.
*الموجز في الجنسية ومركز االجانب ,دار المعارف(,بيروتٜٔٛٗ,م),صٖٗ.

(ٕٖ)-الطعان,عبدالرضا.

*الفكر السياسي في العراق القديم,دار الشؤون الثقافية,طٕ(,بغدادٜٔٛٙ,م).ٖٕٖ/ٕ,

(ٖٖ)-ابن منظور,مصدر سابقٗٓٚ/ٔ٘,
(ٖٗ)-السرحان,دمحم قظام.

*الوالء واالنتماء لدػ الشباب واثره في بناء الشخصية ,مطبعو التوفيق(,عمانٕٖٓٓ,م),صٔٗ.

(ٖ٘) -الغبيسي,دمحم اسماعيل.
*تدريس الدراسات االجتماعية تخطيطو وتنفيذه وتقويم عائده التعميمي,مكتبة الفالح( ,بيروتٕٓٓٔ,م),صٖ٘.
()ٖٙبسيوني ,حسن السيد.
*الدولة ونظام الحكم في االسالم,عالم الكتب(,القاىرةٜٔٛ٘,م),صٕٔ.

(-)ٖٚسيد,محمود يوسف.

*رؤػ جديدة لتطوير التعميم الجامعي( ,القاىرةٕٜٓٓ,م),صٖٕٔ.

(-)ٖٛشاىين,ناجح.
*واقع التعميم الجامعي,المؤسسة الفمسطينية(,رام هللإٓٓٗ,م),ص.ٜٛ

(-)ٖٜرمزؼ ,عبدالحي.

*التعميم العالي والتنمية وجو نظر نقدية مع دراسات مقارنة ,دار الوفاء الطباعة والنشر( ,االسكندريةٕٓٓٙ ,م),
صٖ٘.

(ٓٗ) -الدورؼ ,عبدالعزيز.
*التكوين التاريخي لألمة العربية دراسة في اليوية والوعي ,مركز دراسات الوحدة العربية,طٕ( ,بيروتٜٔٛٙ,م),
ص.ٔ٘ٙ

(ٔٗ) -الفضل ,شمق.
* في ميب الثورة ,دار الفارابي( ,بيروتٕٓٔٗ,م),صٕٔ.
(ٕٗ) -الماوردؼ ,ابو الحسن عمي بن دمحم بن حبيب البصرؼ(,تٓ٘ٗىـٔٓ٘ٛ/م).
*نصيحة المموك ,تحقيق :دمحم جاسم المشيداني( ,بغدادٜٔٛٙ,م) ,صٕٕٓ.
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(ٖٗ) -عبدهللا ,العروؼ.

*ازمة المثقفين العرب تقميدية ام تاريخية ,ترجمة :دوقان قرطوط(,بيروتٜٕٔٛ,م) ,صٕ.ٜ

(ٗٗ) الدورؼ ,مرجع سابق ,ص.ٔٚٛ
(٘ٗ) -زريق ,قسطنطين.

*نحن والتاريخ( ,بيروتٜٜٔ٘,م) ,ص٘.ٔٙ
( -)ٗٙالفياض ,عبدهللا.

* الثورة العراقية الكبرػ سنة ٕٜٓٔم ,مطبعة االرشاد( ,بغدادٜٖٔٙ,م) ,ص.ٖٕٚ

( -)ٗٚمحمود الحفيد(ٔ )ٜٔ٘ٙ-ٔٛٛويدعى أحياناً محمود حفيد زادة البرزنجي .وىو زعيم سياسي ووجيو
عراقي كردؼ عاش في شمال العراق ضمن أسرة ليا نفوذ ديني وعشائرؼ لدػ أكراد العراق .ولقد قاد
الحفيد مجموعات مسمحة كردية لمحاربة االحتالل البريطاني في العراق,وشارك في ثورة العشرين.لممزيد
ينظر :بصرؼ ,مير ,اعالم الكورد( ,لندنٜٜٔٔ,م) ,صٖٕٔ ومابعدىا.

( -)ٗٛالحسني ,عبدالرزاق.

* تاريخ العراق السياسي الحديث( ,بغدادٜٔٛ٘ ,م).ٔ٘ٙ/ٖ ,
( -)ٜٗدمحم سعيد الحبوبى فقيو أديب وشاعر مناضل ,ولد في النجف عام( ٜٔٔ٘-ٜٔٛٗم) ,درس القرآن
والعربية واألدب والفقو واألصول .كما صاحب المجدد جمال الدين األفغانى ألربع سنوات في دراساتو

وكانا زميمين لدرس واحد وكان بينيما تأثر وتأثير ولقاء فى المبادغ العامة اإلصالحية اشترك في ثورة

العشرين وقاد جيشا من المتطوعين عام (ٗٔ ٜٔم) .لممزيد ينظر :الزركمي ,خيرالدين ,األعالم ,دار العمم
لمماليين (,بيروتٜٜٔٓ ,م),ص.ٔٛٙ

(ٓ٘) -عجمي " باشا " ابن سعدون بن منصور بن راشد السعدون ,زعيم عراقي ,كان ألسرتو إقطاع " الم ـ ـ ــنتفق
ظفير وعنزة ومطظير.
" ومشيخة عشائره .ونشأ عونا ألبيو ,وفيو شجاعة ولو أخبار وجروب مع عشائر ال ّ
وكان يقيم في مكان يسمى " المغبيشية " بقرب البصرة ,لممزيد ينظر :الزركمي ,المصدر نفسو ,صٖٕٔ

ومابعدىا.
(ٔ٘) -الفياض ,مرجع سابق ,صٕٕٗ.
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