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وايـة   التاريخية لها صيغة نهائيـة فـي الر        األحداثربما يتساءل البعض هل ان        

 وهل ان الشخصيات التاريخية او الفاعلة في المجتمع والمساهمة          األحكام وإطالقوالتناول  

في صنع االحداث خالل حقبة بعينها قد استوفت حصتها في التدوين والكتابة وأدت ادوارها              

المستحقة تاريخيا؟ وفي ذات االطار يحق لنا التساؤل والقول هـل ان تاريخنـا الـوطني                

 الحقيقيـة، ضـمن الـشروط    واألبعـاد  األطـر جليت صفحاته ووقائعه بكامل     والمحلي قد   

الموضوعية والذاتية لتلك الحقبة من تاريخنا الوطني المعاصر، ولم يبق غامضاً او مبهماً             

  في مسيرة االحداث التاريخية او المشاركين في صناعة الحدث التاريخي؟

ايات والمحدثين ومعاصـري    وهل ما كتب عن تاريخنا المعاصر وما قيل من الرو           

االحداث قد ادلوا بكل ما لديهم من حقائق ووقائع في تلك االحداث الملتهبة التـي شـهدها                 

العراق، خالل الحقبة منذ اوائل القرن العشرين وما تلته من احداث منذ تأسـيس المملكـة          

ياسي العراقية وبروز شخصيات وتيارات واحزاب متالطمة، كأمواج البحر في صراعها الس          

والعقائدي والفكري، وبروز اتجاهات وتيارات ذات مشارب متعددة قد اتفقت مـع الـبعض              

  وافترقت مع اآلخر؟

ويبدو من قراءة صفحات تاريخنا المعاصر ان ثمة مسميات قد بدأت تتغير ويعـاد                

 لتأخذ صيغاً وحيزاً  ) الخ...الثورة، االنقالب، الحركة، االنتفاضة الوطنية    (صياغتها من قبيل    

تتواءم والتطورات الدراماتيكية التي شهدها الحدث التاريخي المتسارع الخطى خالل الحقب           

  .االخيرة

في الحقيقة هذه تساؤالت قد عنت على فكري وانا اطالع ما سطره االستاذ والناقد                

) احداث وشخصيات من تاريخنـا المعاصـر      (الحصيف سعد الدين خضر، في كتابه االخير        

اً، وهو يلج مداخل تاريخية في هذه المرة بعيداً عن ما عودنا عليه في              الذي اصدره مؤخر  

مؤلفات ذات المسحة النقدية الصحفية واالدبية، وبخاصة اهتمامه المتفرد باالدب النـسوي            
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والتي اليباريه احد فيما تجود به ذاكرته وكتاباته في ذلك المجال حيث جد كما اجاد في هذا                 

  .ية التاريخاألطرالكتاب ذات 

وكما عهدناه في كتاباته واختياره البارع للموضوعات والعناوين فقد جـاء هـذا               

التبشير الثقافي المبكـر فـي      ( مبتدأ بموضوع    األهميةالكتاب ليحمل لنا عناوين غاية في       

، ويعد من الموضوعات المهمة والحساسة في تاريخ العـراق المعاصـر بـالنظر              )العراق

 في اطار زرع ابجديات الحياة االوربية في المجتمـع          وربييناألللجهود التي بذلت من قبل      

العراقي، واستقطاب العناصر الكفوءة في تلك المنتـديات الثقافيـة المعروفـة ومحاولـة              

  .تسخيرها لمصالحها المعروفة

كما عرج على موضوع يعد حجر الزاوية في الحياة الفكرية والثقافيـة العربيـة                

متوقفاً عند علي ناصـر     ) كتابات مبتكرة وسياسات  :  العرب النهضويون(واختار له عنوان    

الدين وفلسفته القومية مستعرضاً لسيرته ونضاله القومية منذ اوائل القرن العشرين مـع             

  .ذكر ابرز مؤلفاته في الحقل القومي

 بالغة في هـذا  أهمية) ١٩١٧-١٩١٤لحركات الجيش الروسي في العراق     (وكان    

 األراضي العسكرية واللوجستية عن تحركات الجيش الروسي في         الكتاب ذلك ان المعلومات   

 بعض الغمـوض المتـسمة بقلـة المعلومـات          االعراقية خالل الفترة المشار اليها يكتنفه     

  .المتوافرة عنها

 سـعد   األسـتاذ كتب  ) شخصيات غامضة في تاريخ العراق الحديث     (وتحت عنوان     

باطه الوثيق مع السلطات البريطانيـة       وارت أفنانالدين خضر بشكل جيد ومفيد عن حسين        

وسفاراتها وقنصلياتها وعمله المريب في البالط الملكي العراقي خالل حقبـة العـشرينات             

  . بخاصةاألولوالثالثينات وفي عهد الملك فيصل 

فضالً عن استعراض كاتبنا الموجز لمحاضرات نوري السعيد المتعلقة بالتحركـات             

، متناوالً كذلك رثاء محمـد      ١٩١٨-١٩١٦حجاز وسوريا   العسكرية للجيش العربي في ال    

رؤوف الغالمي لثابت عبد النور، الشخصية القومية النشطة المعروفة بمواقفها وارتباطاتها          

 تأسـيس الحكـم   وأوائـل  العهد العثمـاني  أخرياتبالعاملين في الحقل القومي العربي في   

  .الوطني في العراق
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خفايـا  : مقتل بكر صـدقي   ( البارز في الكتاب هو       الى العنوان  اإلشارةومن المفيد     

مستعرضاً دور بكر صدقي في انغماره بالسياسة العراقية وقيامه         )  والنتائج األسباب: التنفيذ

بأول انقالب عسكري في تاريخ العراق المعاصر وما تاله من تصفيات سياسية ومـداخالت            

همة التي كانت بحـوزة بكـر       وارتباطات مع بعض السفارات مفصحاً عن خبر الوثائق الم        

  .صدقي خالل عملية مقتله

منابع الفكر السياسي لحركة القوميين     (وقد ختم الكتاب بموضوع غاية في االهمية          

ذاكراً علي ناصر الدين وساطع الحصري والدكتور قسطنطين زريق وطروحـاتهم           .. العرب

  ).ومؤلفاتهم المتعددة

 وقد قرأته في جلـسة واحـدة نظـراً           صفحة ١٠٠اخيراً اقول ان الكتاب يقع في         

ألسلوبه الشيق وسالسة التعابير ودقة اختياره للموضوعات واهميتها في تاريخنا المعاصر           

 –متمنياً لكاتبنا الكبير االستاذ سعد الدين خضر اتحافنـا بالمزيـد مـن كتاباتـه االدبيـة                  

  . الصحفية والتي تجمع بين الصحافة والحدث التاريخي-التاريخية
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يعد كتاب اآلثار والمباني العربية واالسالمية في الموصل كما قال مؤلفـه احمـد              

 والمؤلف هو احمد بن     ،"أول رسالة في اآلثار العربية  االسالمية للموصل       " الصوفي  بأنه    

 تلقى علومه األولية فـي جـامع        ،١٨٩٧الموصل سنة   علي بن سليمان الصوفي ولد في       

 وبعد حـصوله علـى      ، ثم اتجه إلى التعليم الرسمي فتخرج من المرحلة الثانوية         ،الرابعية

 ثم معاوناً لمدير متوسطة     ، وعمل مدرساً للمادة التاريخ والجغرافية     ،الشهادة مارس التعليم  

لصوفي قد عمل في اآلثـار الـى         حين احيل على التقاعد، وكان ا      ١٩٥٦المثنى حتى سنة    

-١٩٣٤جانب التعليم اذ كان يعمل في مفتشية اآلثار القديمة في الموصل ما بـين سـنتي               

، ولعل عمله ذلك فد اسهم في بلورة أفكاره والعمل على تأليف هذا الكتـاب الـذي                 ١٩٣٧

  .١٩٤٠نشره بعد تسريحه من مفتشية اآلثار وذلك في سنة 

 ال سيما وان له مؤلفـات عـدة عـن تـاريخ             ، بارعاً ويعد الصوفي مؤرخاً محلياً   

 نـشر كتابـه     ،١٩٤٩ فبعد تأليفه كتاب اآلثار والمباني بتسعة سنوات أي سنة           ،الموصل

خريطة مدينة الموصل في    ( نشر   ١٩٥١ وفي سنة    ،)المحاكم والنظم االدارية في الموصل    (

، )خطط الموصل (تابه   وذلك في ك   ١٩٥٣، ثم وضع دليالً لخارطته في سنة        )عهد االتابكين 

تـاريخ بلديـة  مدينـة    (بعنـوان  ١٩٧٠ثم ألف الصوفي كتاباً نشرته بلدية الموصل سنة         

، كما له مؤلفات اخرى غير منشورة اشار اليها الدكتور االستاذ ابراهيم خليـل              )الموصل  

الموصل في اواخـر العهـد العثمـاني وأوائـل          (وكتاب  ) تاريخ وعبر (العالف منها كتاب    

وقال عنه انه شاهدته مطبوع على اآللة الكاتبة، كما له كتاب مخطوط            ) ل االنكليزي االحتال

خطط ( ولعل اشهر كتب الصوفي هو كتاب ،)لمحات من تاريخ القومية العربية  (اخر عنوانه   

الذي يعظم فيـه الحـضارة      ) ارض السواد   ( في حين له كتب اخرى مثل كتاب         ،)الموصل



 

)٦(
paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@WH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@@RPQQ@â@ @

عـالج فيـه    )حكايات الموصل الـشعبية   (التحديات، وكتاب العراقية وقدرتها على مواجهة     

  .المشاكل الحياتية للمجتمع الموصلي

وكتاب اآلثار والمباني العربية واالسالمية في الموصل من الحجم الوسـط وعـدد             

 وبين الصفحات يوجد أكثر من أربعين صورة لآلثار والمباني التي           ،صفحة) ٩٦(صفحاته  

حقيقة االمر بمثابة معجم مبـسط لآلثـار االسـالمية فـي             والكتاب في    ،تم الحديث عنها  

 كذلك له صفحات الدليل الثار المدينة الذي يعرف االخرين بحضارتها، وامتـازت             ،الموصل

الصور في ثناياه بمادة علمية  السيما وهو يعرض لنا صور الثار قد اندثرت وضاعت مثل                

 لمرقد اوالد الحسن وصورة      وصور اخرى نادرة   ،صورة لباب خشبي لمرقد النبي جرجيس     

باب خشبي لمرقد االمام ابراهيم، او انه يعرض لنا صور آلثار قد طمست معالمها بـسبب                

 فنجده يعـرض لنـا تـصاوير        ،الصيانة الغير مهنية وتولي امرها من غير ذي اختصاص        

للكتابات الموجودة على قبر النبي جرجيس التي طمست بسبب اجراء الترميمات التي اخلت            

 كذلك تصوير األلواح المزخرفة في داخل قاعة مرقد االمام          ،لمكانة االثارية لتلك الكتابات   با

  .الباهر التي فقدت جماليتها بعد الترميم العشوائي

اما بالنسبة للمادة العلمية فهي ال ترتقي عما كتب فيما بعد من ابحاث ودراسـات               

ي جامعة الموصل قد أنجزت العديد       اذ كانت كلية االداب ف     ،عن آثار ومباني مدينة الموصل    

من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه، فضالً عن ما قدمته فـي موسـوعة الموصـل               

 في حين ان الرائد في هذا المجال من         ،الحضارية بأجزائها الخمسة عن تلك المباني واآلثار      

  .نةأساتذتها هو االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة االثاري المعروف في المدي

 وان المؤلف أراد ان يعطي قيمة اثاريـة         ،ويالحظ حداثة موضوع الكتاب في وقته     

 كما اعطى بعض المستشرقين في العقود الثالثة االولى من القرن العشرين لبغداد             ،للموصل

 فوجد الصوفي ان الموصل     ،مكانتها االثارية عندما ألف في خططها ماسنيون وكي لسترنج        

 ويظهر ان كتاب االثار والمباني العربية واالسالمية فـي          ،مبانيهاتستحق ان تذكر آثارها و    

بجزئيه األول والثاني والمطبـوع     ) خطط الموصل   (الموصل هو النواة االولى لفكرة كتابه       

، ال سيما وان الكثير من التصاوير الموجودة في كتاب اآلثار وظفها في كتابه              ١٩٥٣سنة  

  ).خطط الموصل ( اآلخر
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المؤلف قد صرح بمعاناته التي يعاني منها كل العـاملين بـالتراث   كذلك يالحظ ان   

ان دراسة اآلثار العربية في الموصل امر عسير المنـال لقلـة            "والتاريخ الموصلي اذ ذكر     

  . ورغم ذلك يعد الكتاب من نوادر الكتب لمحليته وتقادمه،"المصادر التي يعول عليها

اآلثار والمبـاني العربيـة     ( ان عنوانه    اما بالنسبة لعنوان الكتاب وأقسامه فيظهر     

انه يميل إلى منجزات الدولة االموية في المدينـة مـن توسـيع             ) واالسالمية في الموصل  

 فضالً عن حديثه عن     ،الجامع الذي بناه المسلمون عند فتح المدينة وعرف بالجامع االموي         

 عـرض اآلثـار     أطالل مدرسة الحر بن يوسف االموي، وبذلك فقد عد المؤلف من خـالل            

 وان   ،والمباني ان لالمويين منجزات فاقت   بشكل كبير على ما أنجزته الدولـة العباسـية               

من آثار خالل حكم الخلفاء العباسين انما كان في العصور االخيرة من حكمهم وان الموصل               

ذي كانت تحت الحكم االتابكي ابتداءاً من حكم عماد الدين زنكي وابنائه وابن اخيه محمود ال

  .ثم مجيء حكم بدر الدين لؤلؤ) م١١٧١/هـ٥٦٦(بنى الجامع النوري سنة 

اما أقسام الكتاب فقد تصدر باهداء ثم تطرق إلى أهم المصادر التي اعتمد عليها،              

 والمجمع  ،ثم عرض كلمة لالستاذ عيسى اسكندر المعلوف عضو المجمع العلمي في سوريا           

ي كان قد أرسل بعض مسوداته المؤلـف إلـى          العلمي في  مصر جاء فيها مدح للكتاب الذ        

" المعلوف، وقد أشاد األخير بالموضوع وباتقان الطبع وعرض تـصاوير اآلثـار اذ ذكـر                

يشترك البصر والبصيرة في فهم حالة تلك العصور الخالية وهذه افضل خدمـة  واشـرف                

لمعلـوف   وقـد ذيـل ا     ،.."عاطفة يبرزها الكتاب للناطقين بالضاد من وطنيين ومستشرقين       

 ثم بعد ذلك جاءت مقدمة المؤلف وهي  ،١٩٣٩ أب   ٢٠كلمته بمكان وزمان وهو زحلة في       

جداً مختصرة ال تتجاوز الخمسة عشر سطراً جاء فيها ان الكتـاب بمثابـة دليـل لآلثـار                   

والمباني قد جمع من شتات الكتب وبطونها وان بعد المثابرة والدرس  والتنقيب تمكن من               

 ثم شكر المؤلـف فـي       ،من القراء والدارسين  " ابناء العروبة   "قدم الى   جمع مادته وانه م   

  . نهاية مقدمته الدكتور داود الجلبي الذي شجعه وساعده في تقديم المصادر

وبعد المقدمة جاء الحديث عن منشأ مدينة الموصل وتأسيـسها بحـوالي أربعـة              

 ثم تناول جامع    ،موي ثم تحدث عن اطالل مسجد الجامع النوري ومدرسة الحر اال          ،صفحات

 ثم الحديث عن الجامع النوري ،النبي جرجيس والنبي يونس  ومسجد ومرقد االمام ابراهيم

وقد عرضه بحوالي عشر صفحات في ثناياها تصاوير نادرة عن مئذنة الجامع والمحـراب              
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 كما تحدث المؤلف عن مرقد االمام عبد الرحمن وعن المدرسة الزينية            ،وزخارف المصلى 

 كما تحدث عـن     ، وعن الجامع المعروف بجامع مجاهد الدين      ، بناها زين الدين كوجك    التي

بعض المراقد مثل مرقد ومسجد اوالد الحسن  ومرقد االمام يحيـى بـن القاسـم ومرقـد                   

 ثم تناول جامع الجويجاني واخيراً تحدث عـن مدرسـة           ،قضيب البان وغيرها من المراقد    

وقي مؤيد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد          الطغرائي التي بناها الوزير السلج    

 ، ثم ختم الكتاب بفهرس بالمواضيع وفهرس للتصاوير       ،بن عبد الصمد المعروف بالطغرائي    

  . مما يدل على اتقان الطبع والمتابعة،واخيراً وضع جدوالً باألغالط  المطبعية

رية وعمرانيـة   ويظهر من خالل قراءة هذا الكتاب  ان الموصل ذات مكانة حـضا            

وان االمويون والعباسين لم يكونوا بمستوى واحد من العطاء لهـذه المدينـة، وان بنـو                

حمدان آثارهم األدبية قد فاقت آثارهم العمرانية وان االتابكة الزنكيين لهم منجزات عمرانية             

   .بعضها باقي إلى يومنا هذا كالجامع النوري
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الوسـطى    ترجع بجـذورها إلـى العـصور   ، وجدت مؤسسات تعليمية شعبيةلقد

في حياة  مهم وقد قامت هذه المؤسسات بدور. اإلسالمية ومنها الكتاتيب والمدارس الدينية

  .، وفي تاريخ العراق المعاصرالمجتمع العراقي في العهد العثماني

للمـؤرخ أألسـتاذ    )- نماذج منتخبـة     –دارس الموصل ومعلموها    م(ويمثل كتاب   

 مثاال حيا للدور الذي لعبته هذه المؤسسات التعليمية في تطور حركة    ،الدكتور ذنون الطائي  

 زيادة على ابراز دورنخب مـن المعلمـين الـذين           ،التعليم في العراق في القرن العشرين     

  .وم المختلفةساهموا برفد الطلبة بالمعارف والثقافة والعل

 مما ازدانت بـه مقدمـة       ،ومن األهمية بمكان أن نجمل هنا كلمة الدكتور الطائي        

  : للوصول إلى فهم أكثر لطبيعة الموضوع، إذ قال في مطلع مقدمته،كتابه

 تطورات مهمة على صعيد التوسع في المدارس        ،شهدت األوضاع التعليمية في الموصل     " 

 والموصل تعد سباقة في     ،طور في المناهج الدراسية فيها     فضال عن الت   ،بمراحلها المختلفة 

 ، ففي مطلع القرن العشرين ومع بدايات تأسيس الحكـم الـوطني           ،إطار الريادة في التعليم   

 وبخاصة األنشطة الالصفية والرياضية فظهرت      ،اتسعت األنشطة المرافقة للعملية التربوية    

 وعليـه كـان موضـوعنا األول        ،الرياضيةالفرق الكشفية بتشكيالتها المتعددة وفعالياتها      

 وتاله دراسة إحدى التجارب التعليمية المهمـة        ،دراسة نشأة الحركة الكشفية في الموصل     

في الموصل والمتمثلة بتأسيس مدرسة كلية الموصل األهلية في أوائل خمسينيات القـرن             

 والى جانبهـا درسـنا إحـدى        ،العشرين والتي خرجت العديد من الشخصيات في الموصل       

 المتمثلة بالمدرسة النظامية وتسليط المزيد من األضواء على كادرهـا           ،المدارس الرسمية 
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 كما وتعـد ملفـات المـدارس        .ونسب النجاح فيها ومناهجها وأنشطتها الرياضية والفنية      

ـ     ،االبتدائية في الموصل مصدراً أساسيا لدراسة تاريخ التعليم في الموصل          ن  بما ضـمه م

  .تقارير وتقويمات عن الهيئات التدريسية حيث كانت وقفتنا التحليلية لتلك الملفات المهمة

وفي إطار تناولنا للحياة التعليمية في الموصل كان لزاما علينا التدقيق مليئاً عـن              

ابرز رواد ورائدات التربية والتعليم في الموصل من خالل دراسة نماذج منتخبة من أولئك              

 واالطالع على أدوارهم التربوية والتعليمية لجيل واسـع         ،لمعلمين والمعلمات الصفوة من ا  

  ).وهم قادة المستقبل(من التالمــيذ 

نأمل أن يساهم هذا الجهد العلمي في الكشف عن المزيد مـن الجهـود التربويـة        

  .والتعليمية التي بذلت في مسيرة التربية والتعليم في الموصل خالل التاريخ المعاصر

اجل ذلك كله فقد سعيت إلى رص البحوث التي كتبتها عن المدارس االبتدائية             من  

والمتوسطة وروادها من المعلمين والمعلمات في هذا الكتاب ليسهل على القـارئ الكـريم              

 وهي تمثل في ذات الوقت وقفة عرفان لتلك الصفوة الخيـرة            .االطالع عليها واإلفادة منها   

المدرسين والمعلمات والمدرسات ممن اضاؤوا الدرب بنـور        من المربين الرواد المعلمين و    

   ."علمهم الوضاء لألجيال المتعاقبة  

وسنحاول في هذا العرض استقراء أهم ما يمكن مالحظته لفـصول هـذا الكتـاب               

  .المهم لكي تتضح الصورة للقارئ

 مصدراً لدراسـة    – ملفات مدارس الموصل االبتدائية      :فحمل الفصل األول عنوان   

 إذ نجد أن الباحث في تاريخ العراق الحديث         –عليم في الموصل منذ أواخر العهد الملكي        الت

والمعاصر بعامة والموصل بخاصة ال يمكنه أن يغفل ما للوثائق الرسمية من أهميـة فـي                

 بعد مضي حقبة مـن الـزمن        ،تقديم معلومات دقيقة وواضحة وتكشف عن حقائق بعينها       

ذه الوثائق والملفات بإحصائيات وتقارير رسمية للمفتـشين         زيادة على ما تزوده ه     ،عليها

المدرسيين عن المدارس االبتدائية التي نشأت في الموصل وأطرافهـا ممثلـة باالقـضية              

 فضال عن ما تكشفه هذه الوثائق والملفـات         ،والنواحي والقرى منذ أواسط القرن العشرين     

مدارس وتبرز هـذه الوثـائق أيـضا       عن معاناة حقيقة  للمعلمين إبان فترة تأسيس هذه ال         

  .العديد من األنشطة والفعاليات الالصفية
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 -١٩٢١( نشأة الحركـة الكـشفية فـي الموصـل           :وجاء الفصل الثاني بعنوان   

، إذ مثلت الحركة الكشفية التي كانت منتشرة في مدارس الموصـل حتـى أوائـل      )١٩٣٧

اضي والبدني الذي انـدرج فـي   السبعينيات من القرن العشرين نوعا مهما من النشاط الري    

مرحلة إعداد الفتيان لتحمل المشاق في مواجهة الصعاب في الحياة وغرس مبادئ الرجولة             

تحية (وكانت مجاميع الفرق الكشفية تبدأ صباحا بممارسة        .والقيم والمثل العليا في نفوسهم    

المواهب الفرديـة   مع حركة دائبة للتمارين الرياضية والعاب فرقية بغية الكشف عن       )العلَم

 وقد ركز الفصل على نشأة الحركـة الكـشفية فـي            ،في أجواء ملؤها اإلقبال على الحياة     

 وغالبا ما كانت تنتـشر زمـر الكـشافة فـي     ،الموصل وغاياتها وصداه وحتى معارضتها   

الغابات وبين األحراش لممارسة التدريبات ثم ما يلبثوا أن يعودوا إلى الخيم المعـدة لهـم                

  .ظمةبصورة من

-١٩٤٤مدرسة كلية الموصل األهلية  (وقدم المؤلف في الفصل الثالث دراسة عن        

 إذ شهد قطاع التعليم من بداية العقد الرابع من القرن العشرين            ،) دراسة وثائقية  – ١٩٥٩

توسعا ملحوظا في عدد المدارس المختلفة وبخاصة بعد صـدور عـدد مـن التـشريعات                

 وقـانون المعـارف     ،١٩٣٦ لسنة   ٥٦دارس الثانوية رقم   ومن أبرزها نظام الم    ،التعليمية

 هذه التشريعات كان لها األثر البالغ في تطور شؤون التعليم           ،١٩٤٠ لسنة   ٤٧العامة رقم   

 ولعل من ابرز المدارس األهلية التي ظهرت في مدينة الموصل هـي             .في كل أنحاء العراق   

ابع من القرن العشرين من قبـل       مدرسة كلية الموصل األهلية التي أسست أواسط العقد الر        

 في محاولة لتسليط الضوء على إحدى التجـارب العلميـة           ،اآلباء الدومنيكان في الموصل   

األهلية التي ساهمت في إرساء القواعد التعليميـة والمعتمـدة علـى الخبـرات العلميـة                

اإلعانـات  التدريسية الكفوءة المحلية والعربية واألجنبية وبتمويل ذاتي إلى جانب الهبات و          

  .الحكومية

 المدرسة النظامية االبتدائيـة فـي       :على أن الفصل الرابع قد اندرج تحت عنوان       

 وتضمن الحديث عن طبيعة هذه المدرسة من ،- دراسة وثائقية -١٩٧٤-١٩٥٠الموصل 

حيث مالكها التعليمي وكيفية سير العملية التعليمية فيها مع التركيز على تقويم المفتـشين              

لزائرين للمدرسة وبيان ما تضمنته تقاريرهم ومالحظاتهم حول كل مـا يتعلـق             الرسميين ا 

  .بالمدرسة وأنشطتها الالصفية باالعتماد على الوثائق الرسمية للمدرسة
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وركز الفصل الخامس على تناول ِسير لجملة من المعلمين فـي كـل مـا يتعلـق         

 البحث الذي ارتأه المؤلف بنشأتهم وتدرجهم في السلك التعليمي والوظيفي من خالل عنوان        

 ١٩٨٤-١٩٣٥ من رواد التربية والتعليم االبتدائي في الموصـل          :والذي جاء تحت عنوان   

 مركزاً فيه على دور المعلم في التنشئة بعد األسرة باالعتماد           )قراءة في الملفات الشخصية   (

  .على تقارير المفتشين التربويين

ائدات التربية والتعليم االبتـدائي     وتضمن الفصل السادس الحديث عن نماذج من ر       

 وبيـان   ،)قراءة في ملفاتهم الشخصية   (في الموصل في النصف الثاني من القرن العشرين         

 بما امتزن به من حٍب للمهنة والتفاني في         ،أدوارهن التعليمية من خالل التقارير الشخصية     

  .انجاز الواجبات المناطة بهن

ة في المدارس المتوسطة للبنين فـي الموصـل        قراء: وأندرج الفصل السابع تحت عنوان    

، في محاولة لدراسة حقبـة      )نماذج منتخبة تاريخية حول واقع العملية التربوية       (١٩٦٨-١٩٥٨

اكتسبت أهميتها على صعيد التوسع في فتح المدارس المتوسطة في الموصل وضـواحيها خـالل               

ن طبيعة الحياة التعليمية، من خـالل       الفترة المتقدمة آنفاً، بما يعكس لنا صورة واضحة المعالم ع         

مفردات العملية التدريسية والتربوية في المدارس المتوسطة والمتمثلة بكيفية وظـروف تأسـيس             

المدارس والمالك التعليمي وتقويمات المفتشين االختصاصيين للمالك التدريسي، وتوفير مستلزمات          

ب إلى جانب معانـاة الكـادر التدريـسي         سير العملية التدريسية، فضال عن إعداد الصفوف والطال       

والصعوبات التي يواجهه الِمالك والطلبة معا، من خالل وثـائق وملفـات مديريـة التربيـة فـي                  

  .الموصل

ودرس الفصل الثامن المدارس المتوسطة للبنات في النصف الثاني  من القرن العـشرين              

هـذه المـدارس تلبيـة      ، وجـاءت    ١٩٧٣-١٩٥٩) دراسة نماذج منتخبة في مراحل التأسيس       (

وقد كانت تلك الفترة تزخـر بعـدد    . الموصل آنذاك ) محافظة(لضرورة نشر التعليم في عموم لواء       

وافر من المدرسات الدؤوبات الالئي بذلن جهوداً متواصلة في تدعيم مـسيرة العلـم وفـي هـذه                  

ة للبنـات   الدراسة هدف المؤلف إلى إضاءة جانباً من مرحلة تأسيس بعض المـدارس المتوسـط             

وكيفية التغلب على المعوقات والحؤول دونها من خالل تلك النخب وادارات المدارس ومن رائدات              

التعليم في الموصل أبان تلك الفترة، والتي شكلت جزءاً من تاريخ التعليم في الموصل في العـصر                 

عتـه األولـى   صفحة من القطع الكبير، في طب    ) ٢١٤(بقي أن نذكر أن هذا الكتاب جاء في         .الحديث

   وبغالف فني جميل من تصميم التشكيلي موفق الطائي، ٢٠١١لسنة 
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قدمت الباحثة مها سعيد حميد إلى مجلس كلية االداب، جامعة الموصـل رسـالة                

 الموسومة، الدور التعليمي لالسر العلمية في الموصل من القرن الخامس إلـى             الماجستير

 باشراف االستاذ المساعد الدكتور عبد الجبار حامد ٢٠٠١نهاية القرن السابع الهجر، سنة 

  .احمد

وقد وقع اختيار الباحثة في هذه الدراسة، على نخبة من العلماء الذين اسهموا في              

سالمية من خالل نشاطاتهم المعرفية، وهم االسر العلمية المعروفة         بناء الحضارة العربية اإل   

والمشهورة في مدينة الموصل، للفترة من القرن الخـامس إلـى نهايـة القـرن الـسابع         

الهجري، وكان لهذه االسر خدمات علمية وتعليمية، وكان لها دوراً كبيراً في تقدم الموصل              

وقـد جـاءت هـذه      . المدن العربية اإلسالمية  وازدهارها وجعلها مركز اشعاع ثقافي بين       

الدراسة باربعة فصول يسبقها تمهيد، تناولت الباحثة فيه ميزة الحضارة العربية اإلسالمية            

في حلق اسر علمية تخصصت بالعلم والمعرفة، وان التعليم االسري ليس ظاهرة منفـردة              

يم وجد في الموصـل     كما اوضح ان هذا التعل    . في الموصل، بل لها سوابق في مدن اخرى       

  . قبل هذه الحقبة واصبحت وراثة التعليم تشبه وراثة المهنة

وتضمن الفصل االول نبذة مختصرة عن االسر العلمية في الموصل مـن القـرن                

الخامس إلى نهاية السابع الهجري، إذ تحدث عن الجذور االجتماعية لهذه االسر، وترجمة             

ذا الفصل هو تعريف القارئ بترجمات علمـاء        وه. لكل عالم من علمائها بصورة مختصرة     

االسر في الموصل، وشمل الفصل الثاني عوامل نشأة التعليم االسري في الموصل، وتضمن            

اثر البيئة بما فيها الموقع الجغرافي والمناخ في جذب االسر العلمية فـي الموصـل ودور                
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يرا تمت االشارة إلـى  الدولة في خلق اسر علمية، ثم دور اهل الموصل في ذلك ايضا، واخ      

  . روح العصر واثرها في خلق االسر العلمية

اما الفصل الثالث، فقد تناولت فيه الباحثة نظام المعرفة العلمية لالسر في الموصل               

وقسم إلى ثالثة مباحث، تضمن المبحث االول الخلفية العلمية لالسر في الموصل، بما فيها              

جها، ورحالتهم العلمية واتقانهم لغات غير اللغة       مصدر تعلمهم ومكانة داخل الموصل وخار     

وتضمن المبحث الثاني الدور العلمي والتعليمي لالسر العلمية في الموصل، الـذي            . العربية

شمل موسوعيتها واهتماماتها بالمنشآت التعليمية وعالقاتها مع طالبها ومع العلماء فـي            

خصص العلمي بين االسر، وتوارث     واخيرا تناول هذا المبحث الت    . داخل الموصل وخارجها  

المناصب العلمية بينها سواء التخصص بين افراد االسر الواحدة، أو التخصص المـشترك             

  . بين علماء االسر المختلفة وبمختلف الفروع العلمية

وخصصت الباحثة المبحث الثالث للحديث عن التقاليد العلمية لالسر في الموصل،             

ند علمائها وااللقاب التي حملها هؤالء العلمـاء ومراسـيم          شملت المنهج العلمي المتبع ع    

التعيين، ومالبس العلماء، واخيرا االجازات العلمية التي منحوها لالشخاص الذين درسـوا            

وتناولت في الفصل الرابع، اثر التعليم االسري على الحركـة العلميـة فـي              . على ايديهم 

سالمية والذي شمل انعكاسات التكاتف     الموصل واسهام ذلك في تطور الحضارة العربية اإل       

االسري والتعاون العلمي على تطور الحركة العلمية بالموصـل وخارجهـا، وكـذلك اثـر               

المعرفة العلمية لالسر في الموصل على الحقب الالحقة مثل اعتمـاد العلمـاء والمـؤلفين             

كـذلك  وشـمل   . الـخ ...الالحقين على مؤلفات ابناء االسر للتدريس والبحـث والتحقيـق         

استمرارية علماء االسر في مواصلة عطائهم الحضاري على الرغم مـن العاهـات التـي               

  . أصيبوا بها مما يزيد من صعوبة دورهم العلمي والتعليمي

وقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة منهجا تمثل باستقراء المادة التاريخيـة مـن                

الحاجة لذلك، كذلك مناقـشة اراء      خالل المصادر، ومناقشة الروايات التاريخية كلما دعت        

وقـد  . المؤرخين المحدثين بأسلوب علمي وتصحيح بعض االلتباسات التي وقعـوا فيهـا           

توصلت الباحثة مها من خالل دراستها هذه إلى جملة من النتائج منها، ان جـذور معظـم                 

االسر العلمية التي ظهرت في الموصل خالل حقبة البحث ترجع إلى اصـول عربيـة، وان                

البية األسر التي اوردت الباحثة ذكرها في هذه الدراسة هم من خارج الموصل وقد قدموا               غ
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اليها وسكنوها بسبب اهميتها العلمية واالقتصادية وطبيعتها الجغرافية، فكان لهم دورهـم            

العلمي والحضاري في تطورها، فنسبوا اليها لطوال اقامتهم بها، والى جانب دور االسـر              

تقلدوا مناصب سياسية وادارية من قبل الدولة، وهذا دليل         . ي في الموصل  العلمي والتعليم 

فـضالً  . على امتالك ابناء االسر الدراية ورجاحة العقل في تدبير االمور والسيطرة عليهـا           

عن ذلك فقد تبين للباحثة الدور الكبير للدولة في جـذب االسـر العلميـة إلـى الموصـل         

ك من خالل توفير االمن واالسـتقرار فـي المنطقـة،           وتشجيعها على االستقرار فيها، وذل    

وتقريب العلماء وبناء المؤسسات التعليمية كما كان الهل الموصل اسهام في جذب االسـر              

العلمية نظراً لما يمتلكه الكثير منهم من وعي واهتمام بالعلم والعلماء فكانت نظرتهم إلـى               

  . العلماء نظرة تقديس واحترام

 التي توصلت لها الباحثة، انه كان لهذه االسر دوراً كبيراً فـي             من النتائج االخرى    

وذلك من خالل بنـاء     . ازدهار الحركة العلمية وتطور الحركة العلمية والفكرية في الموصل        

المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس ودور حديث وربط وغيرها من المراكز المهمـة             

ء هذه االسر العلمية والحضارية مكملة لجهود       لنشر العلم والمعرفة، كذلك كانت جهود ابنا      

فهي لم تكن مطبوعة بطابع اقليمـي أو        . علماء المدن االخرى في العالم العربي االسالمي      

محلي وانما هي ثقافة عربية اسالمية امتزجت بثقافات البالد االخرى من خالل رحالتهـم              

موصل، مما ادى إلى تمازج     العلمية، ونشاطاتهم العلمية والحضارية في مدن اخرى غير ال        

  . علمي وحضاري، وكان القاسم المشترك اللغة العربية والدين االسالمي والتاريخ المشترك

هذا وقد اعتمدت الباحثة مها سعيد في رسالتها على جملة مـن كتـب التـراجم                  

والطبقات وكتب التواريخ العامة وتواريخ الدول والمدن، وكتب الجغرافية والرحالت فضال           

ومن اهم كتب التراجم والطبقات التي اعتمدت       . ن المراجع والدوريات والرسائل الجامعية    ع

) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد االصفهاني        . عليها الباحثة 

انباه الرواة على انبـاه     (وكتاب  ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت  (وكتاب تاريخ اربل البن المستوفي      

مرآة الزمـان فـي تـاريخ       (فضال عن كتاب    ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ ت(البن القفطي   ) النحاة

... وغيرها من كتب التراجم والطبقات    ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت  (لسبط ابن الجوزي    ) االعيان

لعز الدين  ) الكامل في التاريخ  (ومن كتب التواريخ العامة التي اعتمدت عليها الباحثة كتاب          

). ي الدولـة االتابكيـة بالموصـل      الباهر ف (وكتابه االخر   ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(بن االثير   
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/ هـ  ٦٦٥ت  (البي شامة   ) الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحية     (وكذلك كتاب   

معجـم  (، ومن اهم كتب الجغرافية التي اعتمدت عليها الباحثة في دراستها كتاب             )م١٢٦٦

  ). م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت (لياقوت الحموي ) البلدان

فقد افادت الباحثة منها ومن ذلك على سـبيل         . ديثةاما فيما يتعلق بالدراسات الح      

لسعيد الديوه  ) تاريخ الموصل (لسليمان الصايغ، وكذلك كتاب     ) تاريخ الموصل (المثال كتاب   

كما استعانت بالرسائل الجامعية    . لصادق جودة ) القضاة الشهرزوريون (وكذلك كتاب   . جي

لعبـد  ) الموصل في عصر االتابكية   الحياة العلمية في    (ومنها رسالة الماجستير الموسومة     

  .الجبار حامد احمد


