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زبدة المفهوم في وجوب االنصات واالستماع على المأموم لقاضي بغداد العالمـة            

كتور أكرم عبد   الشيخ عثمان بن محمد اغا الديوه جي الموصلي، اعتنى به وعلّق عليه الد            

بعد مضي اكثر من ثمانية عقود على       . ١٩٣٥الوهاب، وهو الطبعة الثانية بعد االولى سنة        

ابي سعيد الديوه جي، لنشر مكنونات خزانة       . د.تأليفه، في اطار الجهد العلمي الذي تبناه أ       

الديوه جي من المخطوطات والمؤلفات التي تعود الى علماء عائلته وشيوخها فـي العلـوم    

القرآنية والعقائد والعلوم الشرعية واألدب والتاريخ، وهو عمل محمود أتمنى مخلـصاً ان             

يحذوا حذوه اآلخرين، ممن يحترزون على مخطوطات وأوراق هامـة لكبـار الشخـصيات          

ــل   ــن العوائ ــلية م الموص

الموصلية المعروفة بباعهـا    

  .الطويل في العلوم المختلفة

صدر هـذا الكتـاب     

عات الذي يبحث في موضـو    

فقهية عن دار ابـن األثيـر        

للطباعة والنشر في جامعـة      

 ويقع بــ     ٢٠١٣/ الموصل

 صفحة، ويتناول بيان ما     ٥٢

يجب على المأموم عند قراءة     

االمام مستنداً الى ما جاء في      

كتاب الباري عز وجل وأسانيد  

  .االحاديث النبوية المطهرة

ويشدد الشيخ عثمان   

اعلم ان الدالئل المحكمة ان كانت قطعيـة        : ؤلف بقوله الديوه جي على منهجيته في هذا الم      
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فاليقع فيها تعارض اصالً، وان كانت ظنية فالتعارض اليكون اال صورياً، اما في الحقيقـة               

فال تعارض اصالً، الن التعارض تقابُل الحجتين المتساويتين على وجـه اليمكـن الجمـع               

 وائمتنا االقدمين، نفعنا اهللا بآثـارهم       هذا وان سادتنا المجتهدين   .. بينهما بوجه من الوجوه   

وقد اخذت األمة اقوالهم بـالقبول واالحتـرام وتلقتهـا بـالتوقير            . ووفقنا لسلوك منارهم  

وهمة ذهـنهم واسـتقامة أحـوالهم وزكـاة         . واالعظام، لما تحقق لديها من وفور علمهم      

. ألربعـة األعـالم   سيما األئمـة ا   . اعمالهم وبذل وسعهم في تمهيد الدالئل وتبيين المسائل       

والجهابذة الكرام الذين أخذ المسلمون عنهم االحكام واعتمدوهم في بيان الحالل والحـرام             

وعلمت مآخذهم فحمدت ودققت مباحثهم فقبلت، وتبعهم الخاص والعام فأصبحوا مشكورين           

  .لدى األنام

مام، وينتقد الشيخ عثمان الديوه جي ما ذهب اليه البعض في ترك القراءة خلف اإل            

فمن ذلك ما ذهب اليه من      : "وينبه الى ضرورة معالجة ذلك بالتوعية واالرشاد، عنه فيقول        

وجوب ترك القراءة خلف اإلمام، ووجوب االستماع واالنصات التـام، زاعمـين ان ذلـك               

اجتهاد باطل وادعاء عاطل حتى بينوا ذلك في مجالس العوام، واكثروا اللغط بذلك في كـل                

فملئت اندية القوم بقيل وقال،     . ذلك الجاهلون، وخاض فيه قوم اليشعرون     مقام، فتجرأ على    

واخذوا متجاهرين بذميم االقوال، حتى كان الرجل الجاهل والغمر الغافل مع انـه اليعـرف               

ـ . السنة والكتاب وال الخطأ والصواب     كأنه ) صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب     (ال  : يستدل ب

.  فيه نزاع واليوجه اليه امتناع، يزعم انه لم يطلع عليـه اإلمـام             يذكر دليالً قاطعاً ال يمكن    

ولم يفهم مفاده العلماء األعالم، فنعوذ باهللا من الجهل وبواعثه، ونعـوذ بـاهللا مـن قـوم              

  .اليفقهون هذا حال جهالئهم

وقد عالج الكتاب تلك الطروحات مستعنياً بالبراهين من اآليات القرآنية واألحاديث           

  . سندة وما قاله البلغاء والفقهاء من علماء األمة اإلسالميةالنبوية الم

وفي خاتمة الكتاب أجمل الشيخ عثمان الديوه جي ما توصلت اليه الدراسة وممـا              

اعلم ان الحنفية قالوا فرض القراءة في الصالة سورة قصيرة او ثـالث آيـات               : "جاء فيها 

ـ       (قصار مثل قوله تعالى      ) ٢٣-٢١: المـدثر )(ر واسـتكبر  ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادب

: وحدها او ما يكون مقدارها من القرآن، وذلك الن اهللا تعالى يقول فـي سـورة المزمـل                 

للمسيء صـالته   : وقال عليه الصالة والسالم   ) ٢٠- المزمل –فاقرأوا ما تيسر من القرآن      (

ـ        ) ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن      ( راءة، وما تيسر يصدق بهذا المقدار، فيكون فرض الق

  .ففيه نظر من وجوه. واما ما جعل ما تيسر سورة الفاتحة النها أيسر من غيرها
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آحـاد  ) الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب     (انها تخصيص بال مخصص، وحديث      :  احدهما

  . الكتابصومخصص فال يخص

  .ان سورة اإلخالص وسورة العصر وسورة الكوثر ايسر منها، وهذا ظاهر بداهة: الثاني

  ..ان تخصيصه بسورة تامة زيادة على النص: ثانيال

وينبغي االشارة هنا الى الجهود العلمية المبذولة من لدن الشيخ الدكتور اكرم عبد             

الوهاب الذي تولى التعليق على نص الكتاب في هوامشه باالرتكاز الى ما جاء في الكتـاب               

لمعتمـدة واألحكـام القرآنيـة    الكريم واالحاديث النبوية الشريفة، فضالً عن كتب الصحاح ا   

بما جعل هذا الكتاب مرجعاً هاماً لطلبة العلوم القرآنيـة          . واقوال الفقهاء والعلماء االفاضل   

فجزى اهللا كل من ساهم في اخراجه ليكون علماً ينتفـع  . ولكل مسلم يرغب بالتفقه في دينه 

  .به

ضـل العلمـاء    وبالنظر ألهمية ما جاء بهذا الكتاب فقد قرضه مجموعة مـن االفا           

االجالء بكلمات توضح مقاصده وطبق الفروع على االصول وبلوغ غاية المـأمول بأدلـة              

  حتى قال الشيخ العالمة قاسم البغدادي . واضحة

  واذا سخّر اإلله ُأناساً      لسعيٍد فإنهم سعداء

  :اذ تضمن الكتاب ما يلي

  .ابي سعيد الديوه جي. د.كلمة الناشر أ

  .مقدمة

  .في االستدالل بالكتاب الكريم: الفصل االول

  .في االستدالل بالسنة الشريفة: الفصل الثاني

  .الخاتمة

  .تقريضات الكتاب

  .للشيخ يوسف أفندي عطا البغدادي: التقريض األول



 

)٥(

– 

لحضرة األخ الصالح التقي النقي، العضو فـي مجلـس التميـز         : التقريض الثاني 

  .دادي، زيد فضله وعلمهالشرعي العالمة الشيخ قاسم أفندي القيسي البغ

لحضرة سماحة العالمة األستاذ الكبير شيخ الكل في الكل الفاضل         : التقريض الثالث 

  .الحاج احمد أفندي الجوادي الموصلي

لحضرة الفاضل النجيب العالمة األديب اخـي وسـيدي حـضرة        : التقريض الرابع 

  .المندوب عبد اهللا بك آل سليمان بك الموصلي المحترم

للعلم األوحد عالمة زمانه بين أقرانه سماحة مفتي الكـاظمين          : لخامسالتقريض ا 

  .سابقاً عبد الجليل افندي آل جميل البغدادي المحترم
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الثقافــة وزارة /صــدر عــن المديريــة العامــة للثقافــة والفنــون الــسريانية

كتـاب اُألسـر المـسيحية فـي الموصـل للمربـي             العـراق، -إقليم كردسـتان  /والشباب

وتولـت مطبعـة وزارة الثقافـة والـشباب طبـع            ،)الموصلي( الفاضل بهنام سليم حبابة   

صـفحة مـن القطـع      ) ٣٠٠(  وبواقـع  ٢٠١٢الكتاب في أربيل بطبعتـه األولـى سـنة          

ــورة م  ــل ص ــزوق يحم ــون وم ــي مل ــالف فن ــط وبغ ــي المتوس ــات ف ــة قليع نطق

مـن سلـسلة كتـب الثقافـة الـسريانية الـصادر            ) ٢٤(الموصل،والكتاب يحمل الـرقم     

ضـمن مؤلفــات المديريــة العامــة  

  .للثقافة والفنون السريانية 

ــي  ــف ف وقــد ذكــر المَؤِل

كلمتــه عــن موضــوع الكتــاب أن 

هذا اإلصدار يتـضمن ذكـراً ألهـم        

ــكنت   ــي س ــسيحية الت ــر الم اُألس

      ـرالـسنين مـع    الموصل علـى م

وصف مقتـضب لكـل منهـا مـن         

ــا   ــرة وكبيره ــل اُألس ــث أص حي

ــرفهم    ــائفهم وح ــا ووظ وأفراده

ومنجزاتهم كـل ضـمن اختـصاصه       

أو علمــه ســواء كــانوا تجــاراً أم 

صناعيين أم أصحاب حـرف حـرة       

ــاء،  ومهندســين، صــيادلة، أم أطب

وكُتــاب ومدرســين،معلمين،ووجهاء أو  أســاتذة جامعــات، ،صــحفيين، رجــال دولــة

كمـا أشـار المَؤِلـف الـى         .حاب عقارات سـكنية أو أراضـي وبـساتين وغيـرهم          أص

انتمـائهم إلـى أي     ( انتماءاتهم ومذاهبهم الدينية ومراجهم البيعية المعروفـة فـي البلـد          
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وان كانوا جميعاً مـسيحيين مـن الكلـدان والـسريان األرثـوذكس والكاثوليـك               ) كنيسة

وقـد   . والـسبتيين واليعاقبـة واآلثـوريين   واألرمن والروم والبروتـستانت واالنجيليـين   

بعـضها عربيـة     اسم من مختلـف الطوائـف المـسيحية،       ٦٠٠أحصى المَؤِلف أكثر من     

وبعـضها أسـماء مختلفـة المعـاني         ومنها سريانية تـدل علـى عراقتهـا وأصـالتها،         

وال نجـد فهرسـاً للكتـاب إنمـا          .أدرجها المَؤِلف كلها حفظاً لها من االندثار والـضياع        

دوالً بأسماء اُألسر المسيحية حسب الحـروف األبجديـة،ولعل أصـول أسـماء بعـض               ج

اُألسر نجده مرتبطاً بمهنة أو لقب ديني أو نـسبة الـى مكـان أو بلـدة أو طائفـة وان                     

  .كان االرتباط بالمهنة هو األعم األغلب

ويالحظ أن اغلب اُألسر المسيحية فـي الموصـل كانـت منتـشرة فـي أحيـاء                 

والمكـاوي  ) القلعـة (  أن تركزها كان فـي أحيـاء الـساعة وحـوش الخـان             المدينة إال 

أمـا فـي الجانـب األيـسر         ورأس الميدان وحوش البيعة وقصر المطـران والدواسـة،        

من المدينة فنجـدهم مـوزعين علـى أحيـاء الثقافـة واألنـدلس والمثنـى والعربـي                  

ديثـة واخـص    وكان لهذه اُألسر كنائس مميـزة مـا بـين قديمـة وح            .والزهور وغيرها 

منهــا مــار اشــعيا والطهــرة وكنــائس منطقــة حــوش البيعــة وهــي لألرثــوذكس 

والكاثوليك واألرمن وفـي منطقـة الـساعة كنيـسة اآلبـاء الـدومنيكان ومـار تومـا                  

التاريخية ومسكنتا ومار حوديني مما يقع فـي الجانـب األيمـن مـن الموصـل، وفـي                  

ـ            ) الدركزليـة وحـي الثقافـة    ( ريمالجانب األيسر من المدينة نجـد كنيـستي العـذراء م

هـذا فـضالً عـن       كنيسة الـروح األقـدس،     )النور( وفي حي  ،)المهندسين( ومار بولص 

األديرة العريقة القائمة الى اليوم في الموصـل كـدير مـار ميخائيـل ومـار كـوركيس                  

وكانت للمـسيحيين لهجـتهم الخاصـة كمـا لهـم عـاداتهم وتقاليـدهم فـي                  .وغيرهم

ت واألفراح واألحزان كما كانت لهـم مقـابرهم الخاصـة فـي سـاحات               األعياد والمناسبا 

  .كنائسهم

وأشار المَؤِلف باعتزاز أن من أصحاب فكرة هذا الكتـاب هـو جـار قـديم لـه                  

 /كليـة التربيـة   /أستاذ التاريخ والحضارة العربيـة اإلسـالمية      ( جزيل الجومرد  .د .هو أ 

إلحـصائية بأسـماء اُألسـر      حينهـا شـرع المَؤِلـف بجمـع هـذه ا           ،)جامعة الموصـل  

وبـالطبع أن هـذا العـدد الـذي جمعـه المَؤِلـف              وتنظيمها حسب الحروف األبجديـة،    

مشكوراً ال يمثل العدد الحقيقي ألسماء اُألسر المـسيحية إنمـا هنـاك اسـر أخـرى لـم                  

ولـم يتقيـد المَؤِلـف فـي شـروحاته متنـاً            .تصلنا أخبارها أو فـات المَؤِلـف ذكرهـا        
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فلكلوريـة  ( بقواعـد اللغـة العربيـة حـسب مـا ذكـره ألنـه أرادهـا                وأسلوبا وعرضاً 

  ).موصلية شعبية

أما موارد الكتـاب ومـصادر مادتـه فقـد اعتمـدت بالدرجـة األولـى علـى                  

 الحوارات واالستذكارات والمناقشات مع زوجته الراحلـة الـسيدة ميـري وديـع ججـي              

 المـسيحية عـن طريـق       إذ انه حسب قوله أفادتـه معلوماتهـا عـن اُألسـر           ) ُأم سالم (

يـضاف إليهـا سـؤال       عالقاتها اُألسرية مع األقـارب فـضالً عـن أصـدقاء العائلـة،            

المَؤِلف لبعض أصدقائه ومعارفه ممن التقى بهم أثنـاء سـفره الـى الواليـات المتحـدة              

األمريكية وكندا فضالً عن رجوعه إلى بعض المصادر التي أوردهـا فـي نهايـة كتابـه                  

 و لبطـرس نـصري،    )ذخيـرة األذهـان   (و لفيليب طـرازي،   )ريخيةالسالسل التا ( وهي

لـسعيد الـديوه    )بحـث فـي تـراث الموصـل       (و ألزهر العبيـدي،   )الموصل أيام زمان  (

 )اآلثـار المـسيحية فـي الموصـل       (و تحقيق القس بطرس حداد،   )وثائق آل رسام  (جي،و

 فـضالً .لمحمـود الحـاج قاسـم      )الطب فـي الموصـل    (و لجان موريس فييه الدومنيكي،   

قـرأت فـي احـد      ( ،)تقـول التـواريخ   ( عن موارد أخرى غير مصرح بها كقول المَؤِلف       

،فـضالً عـن إشـارات ألسـماء        )وجدت في بعض المصادر الدينيـة     ( ،)المصادر القديمة 

ــصادر    ــة الم ــي قائم ــرد ف ــم ي ــا ل ــا مم ــي عنوانه ــصرفاً ف ــبهم مت مــؤلفين وكت

لبـسام الجلبـي    ) الموصـل  موسـوعة أعـالم   (والصحيح  ) كموسوعة بسام الجلبي  (بعبارة

وربما انه اكتفـى بإشـارة واحـدة مـن كتـاب الجلبـي ممـا دعـاه الـى االختـصار                    

اآلبـاء  (ونجـد أن المَؤِلـف قـد اسـتعان بكتابـه اآلخـر عـن          .والتصرف باسم الكتاب  

مما لم يضمنه في قائمـة المـصادر،واعتماده علـى مـصادر موجـودة فـي          )الدومنيكان

  كوركيس وميخائيل عواد ممـا لـم يـصرح بهـا كقولـه             مكتبته عند حديثه عن األخوين    

واسـتعانته بروايـة والـده       ،)وفي مكتبتي تفصيل كثيـر عـن حياتهمـا ومؤلفاتهمـا          (

معـززاً بمـادة هامـة اطلـع عليهـا مـن             ،)وقد ذكر لـي والـدي رحمـه اهللا        ( بقوله

سـجل  ( و )سـجل زوجـات بيعـة الطـاهرة      ( األرشيف الكنسي الموصلي وغيـره مثـل      

 )سـجالت بيعـة الطـاهرة للـسريان الكاثوليـك         ( و ) في بيعة مـار يوسـف      )١(األخوية

ــك (و ــسريان الكاثولي ــاهرة لل ــة الط ــي بيع ــوفين ف ــسس المت ــة الق ســجل (و )قائم

  ).سجل عماذ كنيسة حلب(و )في كنيسة مسكنتا)٢(العماذ

وتعود جذور بعض اُألسر المـسيحية فـي الموصـل حـسب مطالعتنـا للكتـاب                

فرنـسية أو ايطاليـة علـى        سية وفـي أحيـان قليلـة أوربيـة،        الى أصول تركية أو فار    

وان اغلـب اُألسـر المـسيحية كانـت قـد        وجه الخصوص ممن سكنت الموصل قـديماً،      
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وخـارج   هاجرت من الموصل الى بغداد و سهل نينـوى والـى البـصرة بـصورة اقـل،         

يـا  والـى دول أوربـا كألمانيـا والـسويد وبريطان          البلد الى سـوريا ولبنـان واألردن،      

للعمـل أو    وفي األمريكتين الى الواليـات المتحـدة وكنـدا والبرازيـل،           وفرنسا وايطاليا، 

 ،٢٠٠٣نتيجة لألحداث السياسية التي عاشـها العـراق بـين سـتينيات القـرن وسـنة           

  .ومن اُألسر المسيحية من انقرض وجودها في الموصل نهائياً

رتبطـاً برمـوز    وجاء ذكر أسماء بعض الشخصيات ضـمن اُألسـرة المعينـة م           
واألسـقف والقـس والمطـران والبطريـرك        ...) فـالن (أو وظائف كنـسية كالـشماس       

  ...) .)٤(من رعية( و)٣(والراهب والخوري

وفي الكتاب إشارات الـى العديـد مـن منـاطق الموصـل القديمـة وان كـان                  

والـساعة والميـدان ومنطقـة حـوش     ) القلعـة (اغلبها وروداً هو منطقة حوش الخـان   

وقنطـرة الجـومرد،     وشارع نينوى وسوق الـشعارين والنجـارين والحـدادين،         البيعة،

وبيت سرسم ومنزل استارجيان، وعمارة توما جـردق فـي شـارع نينـوى، ومدرسـة                

  .شمعون الصفا ومدرسة الطاهرة للكاثوليك واألرمن، والدير الكهنوتي للكلدان

لمدرسـة  ا: وقد وردت إشارات طريفة قلما نجـد أخبارهـا فـي الكتـب منهـا                
المنذرية، والبنك الشرقي في الموصـل، وديـر الموصـل أمـام بـاب شـط المكـاوي،                  

وهـي آلـة صـغيرة      (، والـدكرمان    )كان بيتهم على طريـق النعلبنديـة      (وأسرة عجزان   
كـان لهـم رحـى فـي سـرداب تحـت األرض لطحـن               (، وبيت عبدوني    )لطحن القهوة 

قابـل معمـل العـرق قـرب     ، وبستان أشـجار الفـستق م  )ولدرس الحنطة وعمل البرغل  
  ).جرجيس أسحيق(سور نينوى والعائد ُألسرة 

وأدرج المَؤِلف في آخـر الكتـاب صـوراً لـبعض أسـواق وشـوارع وخانـات          
وأبنية الموصل مع الزي التقليدي لُألسرة المسيحية فـي الموصـل وزي رجـال الـدين                
 المسيحيين، مع صور أخرى للمؤلف فـي مدرسـة شـمعون الـصفا ونمـوذج لـبعض                
شهاداته التقديرية ومنها شهادة تقديرية مقدمـة للمَؤِلـف مـن مـدير مركـز دراسـات               

جامعة الموصل، األستاذ الدكتور ذنـون الطـائي إسـهاماً وعرفانـاً بعطائـه              / الموصل  
  .الثقافي في مجال الكتابة والتأليف عن تاريخ مدينة الموصل 

  :الهوامش

 .راء والمحتاجينجمعية دينية للصالة وجمع األموال للفق )١(

 هي طقس الغسل بالماء للتطهير الديني )٢(

 .درجة دينية أعلى من القس واقل من المطران )٣(

من أتباع هذه الحارة أو الملة وتأتي مرتبطة بإقامة الصلوات كالقول من رعية بيعة مار  )٤(
 .اشعيا للكلدان
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 في تاريخ العراق المعاصر الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه والكتـب      تبرز

 ت لحياة الكثير من الشخصيات الموصلية البارزة كان من بينها رسالة الماجستير            خَالتي أر

التي كتبها الدكتور عدنان سامي نذير عن عبد الجبار الجومرد ونـشاطه الثقـافي ودوره               

 في العهد الملكي، وكثرة مواهبه التي تمثلـت          سياسيٍ  لما كان للجومرد من دورٍ     السياسي،

الدكتور عدنان سـامي نـذير فـي        رسالة   طُِبعت وقد   ، الشعر وكتاباته التاريخية   ِمِهفي نظ 

، ويقـع الكتـاب   ١٩٩١مطابع شركة المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة في بغداد في سنة      

ـ       ِسوِل،عاديصفحة من الحجم ال   ) ٢٨٧(في    َلضعة الموضوع وتشعبه وتنوع اتجاهاتـه، فَ

  :أتيوكما ي  بابين، بستة فصولإلىالمؤلف تقسيم الكتاب 

  : الباب األول

عبد الجبار الجـومرد  ل الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية   يتناول  : الفصل األول 

راسـته فـي    على نشأته فـي الموصـل ود      وكان التركيز   ،  ١٩٤٨-١٩٠٩  بين في الفترة 

، )١٩٤٥-١٩٣٦(الموصل وبغداد ثم إكمال دراسته في دمشق، ودراسـته فـي بـاريس              

 كما تناول الفصل دور الجومرد في تأسـيس  ،)١٩٤٨-١٩٤٦(وعمله في الجامعة العربية  

  .)١٩٣٦-١٩٣٥(نادي الجزيرة الثقافي 

    كَّأما الفصل الثاني، فقد رن مؤلفاتـه   على الجوانب الثقافية في حياة الجومرد، م      ز

  .المنشورة والغير منشورة، وبروز البعد القومي في شعره

  :الباب الثاني

ـ ، موضـحاً   )١٩٥٤-١٩٤٨( حياة الجومرد النيابيـة      األولالفصل  تناول   روف ظ

 الوطنية في   األحداث، وموقفه من    ١٩٤٨ودوافع عمله النيابي، وترشيحه لالنتخابات سنة       

 في المجلس النيابي فيمـا يخـص        ه على آراء  زكَّ كما ر  ،)١٩٥٠-١٩٤٨(المجلس النيابي 

وفي ،  ١٩٥٠ استقالته من المجلس النيابي سنة       وأخيراً ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية  
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حد المؤسسين لحزب الجبهة الـشعبية      كان أ  السياسية دخل الجومرد نائباً و     األحزابمجال  

الـسياسة الداخليـة     دور الجومرد في مجـال       إلى الفصل   تطرق و ،)١٩٥١(المتحدة سنة   

المجـال االقتـصادي    ، و  والمشاريع االستعمارية في السياسة الخارجيـة      لألحالفوتصديه  

فضالً عـن   ، الجومرد أماموضع العراقيل   في   ومحاوالت الفئة الحاكمة     ،والمجال االجتماعي 

  . اعتزاله للحياة السياسية، وأخيراً)١٩٥٤(ترشيح الجومرد النتخابات حزيران تطرقه ل

 دور الجومرد في حزب الجبهة الشعبية المتحدة،       الفصل الثاني فقد اقتصر على     أما

، ومـشاركة   وأهدافـه نظرة عامة عن منهاج الحزب      كما تضمن   وموقفه من نشأة الحزب،     

الجومرد في الهيئة المؤسسة للحزب، وتولي الجومرد لمنـصب معتمـد لحـزب الجبهـة               

) ١٩٥٤(ة لعـامي    لحزب ومواقفه الـسياسي    واستقالته من ا   ،الشعبية المتحدة في الموصل   

  ).١٩٥٨(و

، منهـا   )١٩٥٨(مواقف الجومرد القومية حتى سنة       الفصل الثالث في حين عالج    

مواقفه من القضية الفلسطينية، وموقفه من الوحدة وقضايا االستقالل العربي حتـى سـنة              

)١٩٥٨(.  

 الجمهـوري    دور ومواقف الجومرد السياسية في العهد       عن الفصل الرابع وتحدث  

 شـباط  ٣ -١٩٥٨ تمـوز  ١٤(خارجيـة   ال توليه منصب وزيـر      ها، من )١٩٧١-١٩٥٨(

 مواقفه مـن دول حلـف بغـداد         كذلك و ، ودوره على الصعيدين العربي والدولي     ،)١٩٥٩

 األسـيوية والعالقات مع االتحاد السوفياتي ودول المنظومة االشتراكية والعالقات مع الدول           

 األردن،البريطاني في   اإلنزال   في لبنان و   اإلنزال األمريكي ألة  ، والموقف من مس   واألفريقية

كما تناول موقفه   ،   من وزارة الخارجية   ة الجومرد  العراق واستقال  إلىوزيارة داك همرشولد    

" شـباط  ٨ " رمـضان  ١٤(وثورة  ) ١٩٥٩ سنة   آذار ٨(من انتفاضة الموصل القومية في      

عـارف  الـذي دار بـين    حـوار   عن ال تحدث  و،   في الحكم  إشراكه ومحاولة   ،)١٩٦٣ سنة

ناقش الفصل   وأخيراً،  )١٩٦٨( تموز   )٣٠-١٧(ثورة  عرج في الحديث على     والجومرد، و 

 وتوليـه منـصب     ،)١٩٧١ -١٩٦٦( األخيـرة الجومرد في السنوات الخمس     الرابع حياة   

 اإلنـسانيات رئيس اللجنة الشعبية لمكافحة الكوليرا بالموصل، وعضويته في مجلس كلية            

  .وفاته حتى في جامعة الموصل
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  هدى ياسين الدباغ.د. م
من الكتب المتعلقة بالموصل والتي اختصت بفترة زمنية معينة من تاريخهـا كتـاب           

لمؤلفه عبد الماجود احمد السلمان، والذي صـدرت     ) الموصل في العهدين الراشدي واألموي    (

عن مكتبة بسام، والكتاب في األصل رسالة ماجـستير مقدمـة         ١٩٨٥ سنة   الطبعة األولى منه  

ويتكون الكتاب من مقدمة وخاتمة، فـضال عـن خمـسة           . إلى كلية اآلداب، جامعة الموصل    

  . فصول، وملحقان، وقائمة بأهم المصادر والمراجع المستخدمة

 دفعته إلـى    أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أهمية مدينة الموصل،واألسباب التي         

الموصل من المدن العربية،ولها مكانتها التاريخيـة،       : ((اختيار هذا الموضوع للكتابة فيه فقال     

فهي وريثة نينوى عاصمة األشوريين ولعبت دورا مهما في التـاريخ العربـي اإلسـالمي،               

إال تناولها الباحثون بالدرس والكتابة، فقد كتب عنها عدة رسائل في فترات تاريخية متعـددة،               

أن أي احد منهم لم يبحثها في فترة صدر اإلسالم والعهد األموي، مما ترك ثغرة كبيرة فـي                  

ولهذا الموضوع أهمية ،فقد أصبحت الجزيرة وقاعدتها الموصل إحـدى          ...تاريخ هذه المدينة  

األمصار اإلسالمية، التي لها مكانتها االقتصادية والسياسية واإلدارية، ومما زاد في أهميتهـا،     

و توسطها جغرافيا بين مركزي الخالفة اإلسالمية، والكوفة في العصر الراشـدي ودمـشق         ه

في العصر األموي، فقد بذل أنصار كال الطرفين لبسط نفوذهما على الموصل واستمالتها إلى              

جانبه، فقد كانت مصدرا اقتصاديا للخالفـة لـسعة رقعتهـا الجغرافيـة وكثـرة مواردهـا                 

 بارزا في المجال السياسي، فقد كانت مسرحا ألحداث مهمـة، فقـد            االقتصادية، ولعبت دورا  

جرى تسابق بين األوساط السياسية للسيطرة عليها ابتدءا من عبد اهللا بن الزبيـر والمختـار                

وللموصل أهمية حيث أنها كانت مركز استقطاب وتجمع القبائـل العربيـة        . الثقفي والخوارج 

  )).فيها بعدة قرون قبل الميالد

، عن الجزيرة، وحـدودها وموقعهـا وتـسمياتها         الفصل األول ث المؤلف في    وتحد  

كمـا  .البيزنطي عليهـا  –ووصفها، ثم السيطرة الساسانية على الموصل، والصراع الساساني         

تناول هذا الفصل تأسيس مدينة الموصل، وتسمياتها، والفتح العربي اإلسالمي لهـا والقبائـل              

أمـا  . صور حتى العصر األموي، ووصف الموصل وأهلهـا العربية التي سكنتها منذ أقدم الع     

، فكان عن خطط الموصل، وفن البناء والزخرفة،ومساجد الموصل، والمحالت          الفصل الثاني 
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والدور، ثم الدروب، والسكك، واألسواق والمنـشآت العمرانيـة المتعـددة، كـدار اإلمـارة               

ق المحيط بها ثم نهر الحـر       والمنقوشة والحمامات والخانات،وسور الموصل وجسرها والخند     

الفـصل  وكـان   . بن يوسف،والطواحين المنصوبة عليه، وقصر هشام بن عبد الملك وغيرها         

،عن الجوانب االقتصادية للجزيرة والموصل، وجغرافية المنطقة وأثرها على النـشاط           الثالث

ت االقتصادي، والتربة وخصوبتها ،ومصادر المياه والزراعة وأنواعها، وأشـهر الحاصـال           

الزراعية ثم المعادن والصناعة، وأشهر الصناعات، أيضا تحدث الباحث عن تجارة الموصل            

مع المناطق المجاورة واهم طرق المواصالت واألسواق المحلية ثم واردات بيت المال مـن              

، أهمية الموصل من الناحية اإلداريـة كثغـر تـابع           الفصل الرابع وتناول  . الجزية والخراج 

ا،والتقسيمات اإلدارية الكور والنـواحي والقـرى، وقائمـة بأسـماء والة            للكوفة ثم تمصيره  

 .الموصل بضمنهم والة حكموها من قبل عبد اهللا بن الزبيـر والمختـار الثقفـي والخـوارج       

 واألخير، خصصه الباحث للحديث عن الوضع السياسي، ابتداء بالـصراع           والفصل الخامس 

يرة، ثم سيطرة عبـد اهللا بـن الزبيـر علـى            ومعاوية على الجز  ) رضي اهللا عنه  (بين علي   

الموصل والقضاء عليه من قبل عبد الملك بن مروان، كما تحدث الفـصل عـن الخـوارج                 

ونشأتهم في الجزيرة ودوافع االنتماء لهذه الحركة، وأشهر زعماء الخوارج، ومواقـف أهـل              

ورة الموصل عـام  الموصل من الدعوة العباسية، ومروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية، ثم ث      

  .م على العباسيين ورد فعل العباسيين تجاهها٧٥٠/هـ١٣٣

عن والة الموصل فـي العهـدين       : الملحق األول أما الملحقان في نهاية الكتاب فكان         

ثمان وعـشرون والـي، وسـنوات حكمهـم،         ٢٨الراشدي واألموي، كما ذكره زمباور،وهم      

) ١٦(حسبما ورد عند ابن األثيـر وهـم         كان عن والة الموصل والجزيرة،    : والملحق الثاني 

واعتمد الباحث على العديد من المصادر سواء كتب التاريخ العام أم التـاريخ  . ستة عشر واليا  

تـاريخ الرسـل    (المحلي أو كتب البلدانين، ومن المصادر األولية التي اعتمد عليهـا كتـاب      

ـ ٢٨٢ت (لليعقوبي) تاريخ اليعقوبي (، وكتاب)هـ٣١٠ت(للطبري  ) والملوك  ، وكتـاب )هـ

 .)هـ٦٣٠ت( البن األثير  )الكامل في التاريخ   (، وكتاب )هـ٣٣٤ت(لالزدي  )الموصل تاريخ(

) المــسالك والممالــك (ومــن كتــب البلــدانيين التــي اعتمــد عليهــا الباحــث، كتــاب

         ).هـ٣٦٧ت(البن حوقل ) صورة األرض(، وكتاب )هـ١٤٦ت(لالصطخري


