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للحـديث  ) تاريخ الموصل (خصص القس سليمان الصائغ الجزء الثاني من كتابه         

عالم، وهذا الجزء يتألف مـن      عن الحركة األدبية في الموصل مع ذكر من نبغ فيها من األ           

  .١٩٢٨صفحة، طبع في المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة ) ٢٩١(

فحرصاً على آثارهم : "وقد أوضح المؤلف في مقدمة كتابه سبب تأليفه للكتاب فقال      

لئالّ تُطمس في ظلمة األجيال وحفظاً على أسمائهم ومآثرهم لئالّ تغتالها يد الضياع صـرفنا        

جمع أخبارهم مدونة كانت أم مأثورة ونشرنا شيئاً من آثـارهم علـى قـدر               جّل اهتمامنا ب  

وقسم المؤلف الكتـاب إلـى عـدة        ". االستطاعة فأصبح هذا الكتاب األدبي خاصاً بالموصل      

فقرات بحسب العصور بدأت بتوطئة عن القبائل العربية التي سكنت ديـار الموصـل قبـل           

، ومن قضاعة ومن قبائل الـشمال كربيعـة و   التاريخ الهجري ومنها قبائل من عرب اليمن 

ثم الكالم عن جغرافية حدياب ومدينتها وأنها كانت قبل التاريخ المـيالدي      . مضر وبني أسد  

تمتد من الزاب األكبر إلى الزاب األصغر ومن دجلة إلى أذربيجان وهي البقعة التـي تحـد                 

  .الموصل وتمتد من شرقيها إلى حدود العجم

انة المسيحية اتسعت حدياب اتساعاً عظيماً، وصارت تشتمل على         وبعد انتشار الدي  

أذربيجان وعلى بقعة نينوى كلها، فأصبحت تمتد من الزاب األصغر إلى الخابور وربما إلى              

نهر خزنة ومن حدود وانه الحالية إلى دجلة، وكانت أربيل أكبر عواصمها إلى أن عمـرت                

لك تحدث المؤلف عن ديانـة وإمـارات ولغـة          وبعد ذ . الموصل فقامت مقامها في األهمية    

حدياب األرامية، ثم اآلداب األرامية قبل التاريخ الميالدي وأشهر المـدن األراميـة التـي               

اشتهرت بتلك اآلداب وهي حران والرها وبعد ظهور المسيحية، ازدهرت العلوم في حدياب             

 إلى المـدارس الكبيـرة   وانتشرت فيها المدارس، وكانت طائفة من أبنائها قد شدوا الرحال 

وأشهرها يومئذ مدرسة المدائن ومدرسة جنديسابور ومدرسة نصيبين والرها، وقد امتازت           

تلك المدارس بأنها جامعات منظمة ومقيدة بقوانين وضوابط يديرها مـديرون ومعلمـون              

قديرون اشتهروا بالتأليف وبلغت هذه المدارس غاية الرقي في القرنين السادس والـسابع             

يالديين، وإضافة لتلك المدارس، كانت هناك مدارس خاصة بحدياب ال تقل أهمية ومنها             الم
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مدرسة أربيل ثم مدرسة بلد ومدرسة الرستاق في مرج الموصل، وأنتج عن انتـشار تلـك    

المدارس ومعاهد العلم حركة علمية أتت برجال نوابغ اشتغلوا بالتصنيف والتـأليف قبـل              

  .التاريخ الهجري وبعده

ث المؤلف في الفقرة التالية عن اآلداب في العصر الجاهلي، وبضمنها الشعر            وتحد

وبعد ظهور وانتشار اإلسالم، انصرف     . وأنواعه، وكيف كان له تأثير في الحياة االجتماعية       

العرب عن حياة الجاهلية إلى حياة أفضل أعطت لألدب العربي صبغة جديدة حيث وحـدت               

سالم وكتاب مقدس واحد هو القرآن الكريم ولغـة عربيـة     هذه اآلداب في دين واحد هو اإل      

  .واحدة هي لغة القرآن الكريم لغة قريش

وفيما يخص الموصل، فقد سكنتها في أول الفتح القبائل العربية من األنصار الذي             

انتشروا في أراضيها وزاد عددهم بمن هاجر إليها من أهل البصرة والكوفة أيـام الخليفـة       

، ونظراً لحداثة عهدها ودخولها في اإلسالم فلم تتوضح    )رضي اهللا عنه  (علي بن أبي طالب     

فيها معالم الحركة األدبية، وكذلك الحال بالنسبة لفترة الحكم األموي لها، فقد أثرت الفـتن               

  .والحروب على تقدم العلوم واآلداب في الموصل

ـ ٢٩٣-١٣٢(أما في العصر العباسي في الفترة ما بين سنة           ، )م٩٥٠-٧٤٩/هـ

فقد كانت حركة العلم حثيثة في عاصمة الخالفة العباسية، وفي قسم من المدن اإلسـالمية               

ومنها الموصل التي برز فيها علماء اشتهروا بالصالح والزهد وبرواية الحـديث، فكـانوا              

محدثين وفقهاء وقضاة، وهذا يعني أن الموصل لم تـشتهر يومئـذ إال بـالعلوم الدينيـة                 

  .أهلها بالدينوالفقهية لشدة تمسك 

أما الفقرة األخرى فكانت عن الدولة الحمدانية التي سيطرت على الموصـل فـي              

وقد اهتم األمراء الحمدانيون بـاألدب      ). م٩٩١-٩٠٥/هـ٣٨١-٢٩٣(الفترة ما بين سنة     

ملوكاً وأمراء من آل حمدان وبني ورقـاء        ) أي أدباء العصر  (ورزقوا  : "فقال فيهم الثعالبي  

شغوفون باآلداب والمعروفون بالمجد والكرم والجمع بـين آداب الـسيف           بقية العرب والم  

". والقلم وما منهم إالّ أديب جواد يحب الشعر وينتقده ويثيب على الجيد منه فيجزل ويفضل              

فانبعثت القرائح في اإلجادة وقادوا محاسن الكالم بألين زمام وأحسنوا وأبدعوا ما شاؤوا،              

شاعر أبو فراس الحمداني والشاعر سيف الدولة الحمـداني       ومن أشهر أدباء هذا العصر ال     

  .والشاعر السري الرفّاء

وفيما يخص الحياة األدبية في الموصل في عصر إمـارة بنـي عقيـل واإلمـارة            

ـ ٥٢١-٣٨١(السلجوقية للفترة ما بين سـنة        ، ال نجـد فـي كتـب        )م١١٢٧-٩٩١/هـ

ي الموصل في تلك الفترة، ألنـه كانـت      المؤرخين شيئاً كثيراً عن الحياة العلمية واألدبية ف       
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وما أن بدأ الحكام األتابكة يحكمـون       . هنالك حروب وفتن نشأت مع نشوء هاتان اإلمارتان       

الموصل حتى ظهرت عوامل النهضة من جديد، وذلك ألن الحكام األتابكة بذلوا مـساعيهم              

حكموها، وكـان   في نشر العلم وأقاموا المدارس في الموصل ومن جاورها من البالد التي             

من أشهرها المدرسة السيفية والمدرسة العزية والمدرسة البدرية، وقد أنفقوا فـي سـبيل         

. إنمائها المبالغ الطائلة، فرفعوا بذلك قدر المنتسبين إلى العلم من نوابغ الـشعر وغيـرهم              

وكانوا هم ورجال دولتهم يقربون إليهم العالم والشاعر ويعظمون منزلته وربمـا أقطعـوه              

  .إقطاعا هاماً إذا كان خبيراً بشؤون اإلدارة

وقد استمر تقدم العلوم واآلداب في الموصل إلى أن احتلت من قبل المغول الـذين               

دمروا المدينة وقتلوا أهلها، ومع ذلك ظهر فيها علماء مـنهم عفيـف الـدين الموصـلي                 

ن وشـهاب الـدي  ) م١٣١٠/هـ٧١٠ت(، ومحمد بن دانيال الموصلي  )م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(

  ).م١٢٧٦/هـ٦٧٥ت(اني التلعفري يبالش

وأما الفقرة األخرى فكانت عن العصر التركي، حيث بدأ هذا العصر بـدخول أهـم          

واهم  ،)م١٥٣٤/هـ٩٤١(بالد العراق والجزيرة في حوزة العثمانيين األتراك أي من سنة           

بيـة السـيما   ما يميز هذا العصر انه لم ينشأ فيه فن جديد وكذلك لم تتسع نُطق العلوم العر   

وإذا سلمنا بوجود طائفة حسنة من أهله صنفوا وألفوا، فهـم      . في بداية ووسط هذا العصر    

لم يستجدوا شيئاً ولم يعلموا أكثر من أن يشتغلوا على مـصنفات وآثـار األقـدمين ولـم                  

يتوسعوا في علم أكثر مما توسع فيه األسالف فعنايتهم كانت مقتصرة على شرح أو تـذييل    

وفيما يخص مدارس الموصل فـي هـذا العـصر، فـان            . ثر من ذلك بشيء قليل    وربما أك 

االنقالبات السياسية في الموصل وتنقل حكمها من دولة إلى أخرى لم يفسح مجاالً للعلم إذ               

فلم يبق  . كانت تلك الدولة الفاتحة عبارة عن قبائل تشن الغارات والسلب ثم ينتقض أمرها            

في العصر األتابكي سوى بعض المدارس الصغيرة التي كانت         أثر لنهضة العلم التي رأيناها      

وبعد ذلك تدرج المؤلف في الحديث عن الحياة األدبية في          . تضم إليها عدداً نزراً من الطلبة     

 من القرن الحادي عشر  والثاني عشر  والثالث عشر وحتى القرن الرابـع              ابتداءالموصل  

 .عشر الهجري
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الخـدمات  ( بدراسة تاريخيـة وهـي   نادية مسعود شريف الجراح، لباحثة  تقدمت ا 

 كليـة   الـى ماجستير وهي رسالة ) ١٩٥٨-١٩٢١الصحية في الموصل في العهد الملكي       

وقد تكونـت  .  النحاسوائل علي احمد. د.م.أبإشراف و، )٢٠١٠جامعة الموصل،  (اآلداب،  

  . صفحة١٦٢ منرسالة ال

شهدت الدراسات األكاديمية العليا في الفترة األخيرة اهتماما بالتاريخ االجتمـاعي           

وبما أن الجانب الصحي احد الجوانب االجتماعية المهمة، التي يقاس بها تطور المجتمـع              

وصـل أثنـاء الحكـم    وتدنيه جاءت هذه الدراسة للبحث في معرفة األحوال الصحية في الم   

م، ومعرفة بواكير النشاط الصحي، والتعرف علـى ابـرز أطبائهـا            ١٩٥٨-١٩٢١الملكي  

الذين خدموا أهل بلدتهم لمكافحة األمراض، وجهود الدولة في تنظيم الجانب الصحي عـن              

طريق إصدار العديد من التعليمات الصحية واألنظمـة والقـوانين ودورهـا فـي تـشييد                

 في الموصل واالقضية والنواحي، وتشكيل المالكات الطبيـة العراقيـة           المؤسسات العالجية 

  . لتأثيرها االيجابي على الحالة الصحية

تضمنت الرسالة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، تنـاول الفـصل األول األوضـاع        

م مبينا انتشار األمـراض     ١٩٢١الصحية في الموصل أواخر القرن التاسع عشر حتى سنة        

ين خدموا الموصل في تلك الفترة والمؤسسات الصحية الموجـودة حتـى   وابرز األطباء الذ  

م، وتطرق الفصل بالحديث عن الطب التقليـدي وأنواعـه بوصـفه الركيـزة              ١٩٢١سنة  

األساسية التي اعتمد عليها أهل الموصل في معـالجتهم لألمـراض، وبحـث عـن ابـرز              

م ومنها مـرض    ١٩١٨نةاألمراض التي انتشرت في الموصل بدخول القوات البريطانية س        

الزهري الذي لم يكن موجودا فيها والحديث عن تشكيل دائرة البيطرة ودورها في مكافحـة        

  . األمراض التي تصيب الحيوانات لمالها عالقة بصحة اإلنسان

-١٩٣٢وتناول الفصل الثالث نشاطات صحة لواء الموصل الطبيـة والـصحية            

صحة لواء الموصل، إذ شـهدت الفتـرة        فعرض أهم النشاطات التي قدمتها رئاسة       ١٩٤٥

زيادة واضحة في عدد المؤسسات الصحية الخدمية مـن المستـشفيات والمـستوصفات،             
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واستحداث طبابة صحة المدينة كإجراء وقائي لحماية األهـالي مـن األمـراض، وطبابـة             

  .الصحة المدرسية التي اختصت بقطاع التعليم للوقاية من األمراض السارية

-١٩٤٥تطور الخدمات الصحية فـي الموصـل        (لرابع فقد عنون ب    أما الفصل ا  

وتطرق إلى أهم النشاطات الصحية والسـيما بعـد تأسـيس مجلـس االعمـار                )م١٩٥٨

 م ودوره في تشييد المؤسسات الصحية التي قدمت الخدمات العالجية لألهالي،            ١٩٥٠سنة

مع منظمات دوليـة    م، والتعاون   ١٩٥٢وجاء تتويج التطور الصحي بتشكيل وزارة الصحة        

من اجل القضاء على األمراض المنتشرة في العراق فضال عن االهتمـام بـصحة الطـالب       

وذلك من خالل إنشاء طبابة األسنان الخاصة بفحص طالب المـدارس وإنـشاء مدرسـة               

وعرض الفصل التطورات البيطرية وتلقيح الحيوانـات للحـد مـن األمـراض             .الممرضات

شروع لتكثير األغنام واألبقار المحسنة، وإنشاء مـستوصفات        السارية، فضال عن تنظيم م    

  . بيطرية في أقضية لواء الموصل

وجاء الفصل الخامس واألخير موقف الرأي العام من األوضاع الصحية ليبين دور            

الصحافة الموصلية بنشر كل ما يهم الصحة من إعالنات وتعليمات ومقاالت عـن األطبـاء          

ل لألمراض لتنوير أذهان األهالي نحو الصحة وتفادي األمراض         والصيدليات الخافرة وجداو  

  . فضال عن دور أعضاء مجلس النواب في تحسين األوضاع الصحية

 

 

الوثائق غير المنشورة من أهم مااعتمدت عليه الباحثة والسيما وثائق محافظة          -١

  .ال عن وثائق دار الكتب والوثائق الوطنية في بغدادنينوى، فض

أفادت الوثائق المنشورة الباحثـة فـي إعـداد رسـالتها         :  الوثائق المنشورة  -٢

، ١٩٥٣، ١٩٥٢م، ١٩٥١م، ١٩٥٠والسيما نشرة اإلحصاء الصحي والحيـاتي للـسنوات   

م، ومحاضـر مجلـس     ١٩٣٤م، فضال عن تقارير البلدية سـنة      ١٩٥٦م،  ١٩٥٥م،  ١٩٥٤

  .١٩٥١م، ١٩٤٧م، ١٩٣٥واب للسنواتالن

الياهو دنكـور   ) ١٩٣٦دليل العراق الرسمي لسنة     (كان كتاب   :الكتب العربية   -٣

ومحمود فهمي درويـش مـصدرا مهمـا للرسـالة السـيما فـي معرفـة المستـشفيات              

م، فضال عـن    ١٩٣٦والمستوصفات الموجودة في الموصل مع األطباء العاملين فيها سنة          

ة في الموصل ومنها جمعية الهالل األحمر وجمعية حماية األطفال، و يعد            الجمعيات الموجود 

، لمؤلفه عبد الحميد العلوجي من الكتب العربية التي اعتمدت          )تاريخ الطب العراقي    (كتاب  

عليها الرسالة، لما فيه من معلومات تاريخية عن الطب منذ أقدم العصور والطب الحـديث               
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 العراق ومنها الموصـل، فـضال عـن معلومـات عـن           والمؤسسات الطبية الموجودة في   

الجمعيات الطبية الموجودة في العراق ومنها الموصل، فضال عـن معلومـات الجمعيـات              

بأجزائه العشرة لمؤلفه عبد الرزاق     ) تاريخ الوزارات العراقية  (الطبية، وكانت سلسلة كتاب     

األوضاع الراداريـة   (اب  الحسني أفادت الرسالة بمعرفة منهاج الوزارات نحو الصحة، وكت        

لالستاذ الدكتور ذنـون الطـائي وهـو     ) م  ١٩٥٨-١٩٢١في الموصل خالل العهد الملكي      

  .باألصل أطروحة دكتوراه

 

األطباء والموظفين والممرضين والممرضـات     (كان المالك الطبي األجنبي من      -١

-١٩١٤(الهنود، الذي جاء مع االحتالل البريطـاني للعـراق      من البريطانيين و  ) والقابالت

قدموا خدماتهم الصحية للسكان إلى قطعاتهم العسكرية ولكسب رضاهم من خالل           ) م١٩١٨

م برئاسة ١٩٢٣التنظيمات والمؤسسات الصحية، تمثلت الجمعيات الطبية في الموصل سنة         

خدماتها الطبيـة ألهـالي     الطبيب جيمس باترسون رئيس صحة لواء الموصل التي قدمت          

  .الموصل ومحاربتها لألمراض وإلقائها المحاضرات لنشر الوعي الصحي

م الجـدري  ) ١٩٣٢-١٩٢١(إبراز األمراض السارية فترة االنتداب البريطاني    -٢

فكانت أكثر األمـراض انتـشارا      ) ١٩٤٥-١٩٣٢(أما فترة   . ، الحصبة )الكوليرا(والهيضة  

رية والتراخوما والـسل الرئـوي وعانـت الموصـل فتـرة            وفتكا باألهالي األمراض الزه   

بانتشار مرض المالريا والتراخوما إلى جانب مـرض الـسل الرئـوي            ) م١٩٥٨-١٩٤٥(

  .ومرض الزهري

 بذلت بلدية الموصل جهودا واسعة وبإمكانياتها البسيطة في مجـال مكافحـة             -٣

-١٩٢١(تـرة مـن     وللف) طبابة صحة البلديـة   (األمراض والحد من انتشارها عن طريق       

طبيب البلدية، صيدلي، قابلة البلدية المـأمورين الـصحيين         (وبمالكها الوظيفي   ) م١٩٣٧

  .أجرت التفتيشات الصحية عن األسواق والمحالت والباعة..) المراقبين

ساهم وجهاء الموصل وأهاليها في النشاطات الطبية من خالل توفير الخـدمات   -٤

ات اإلنسانية ومؤسساتها الصحية فقامـت جمعيـة        الصحية في الموصل عن طريق الجمعي     

الهالل األحمر فرع الموصل ببناء مستوصف خاص لمعالجة المال ريـا وجمعيـة حمايـة               

األطفال ومستوصفها الخاص بمعالجة النساء واألطفال وتوزيع الحليب لألطفـال الفقـراء            

ا مهما لمعالجة   مجانا وجمعية مكافحة السل ومستوصفها لألمراض الصدرية الذي لعب دور         

فضال عن دور مصطفى الصابونجي في بنـاء ردهـة خاصـة لألطفـال فـي       .مرض السل 

  . المستشفى الملكي
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المستـشفى  ( مارس األطباء أكثر من تخصص طبي في المؤسسات الـصحية            -٥

خالل األسبوع الواحـد   ) الملكي، المستوصفات الحكومية، ومستوصفات الجمعيات اإلنسانية     

 متي فرنكول يتواجد في مستشفى العزل لألمراض السارية، كما كان يقوم           فمثال كان الطبيب  

بإجراء عمليات العيون في غرفة العمليات في المستشفى الملكي، والطبيب روفائيل تبـوني      

يعالج أمراض األطفال والنساء في مستوصف خزرج وكذلك كان يقـوم بمعالجـة بعـض               

  . األمراض الزهرية في مستوصف باب الجديد
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نظراً للخدمات الجليلة التي قدمها هرمزد رسام المنقب نائب القنصل البريطـاني،            

. والمنقب اآلثاري نيابة عن المتحف البريطاني في الموصل، نشر أحد البريطانيين وهو جي   

، العـدد األول  )٣٧(نعياً في المجلة الجغرافية البريطانية في المجلـد  ) .J. L. M(إم . إل

تخليداً لذكرى وفاة هرمزد رسام، وتقديراً لجهوده وخدماته، ولكون         ) ١٩١١كانون الثاني   (

النعي تضمن معلومات تاريخية ال بأس بها قمت بترجمتها إلى اللغة العربية مساهمةً منـا               

موصلي األصل، وفيما يأتي النص الكامل للنعي كما نُِشر فـي           في تقدير جهود هذا الرجل ال     

  .المجلة البريطانية

، فـي  )Hove()(أن وفاة السيد هرمزد رسام في منزله فـي مدينـة هـوف         ((

 قد حرم الجمعية الجغرافية الملكية من أحد أقدم وأبرز زمالئها، وأنهى على             ١٩١٠أيلول  ٨

لجرأة، والسيد رسام رجل من أبناء الموصل، ولـد  غير العادة سيرة مهنية تتسم بالتنوع وا  

، وأهله مسيحيين من الطائفة النـسطورية وكـانوا      ١٨٢٦على ضفاف نهر دجلة في سنة       

إلى حد ما مميزين محلياً، وأخيه تشارلس أصبح نائب القنـصل البريطـاني فـي مدينـة                 

ـ              اً فـي   الموصل نفسه، وكان هرمزد رسام في العشرون من عمره عندما أصـبح محظوظ

القنـصل الفرنـسي فـي    ) B. Botta(العمل اآلثاري، فبعد أن كشفت بحوث السيد بوتا 

الموصل، المتصلة بالمواقع القديمة في قوينجق وخورسباد أثاراً عظيمة من الفن الشرقي،            

ووضعت األسس لمجموعات أشورية في متحف اللوفر فـي بـاريس، ورغبـة الحكومـة               

رددة أقل من ترددها في هذه األيام في تخصيص أموال عامـة         البريطانية في تلك األيام المت    

واألتصال البيريدي الوثيق بـين أوسـتن       . ونفوذ سياسي لتشجيع تلك األنواع من البحوث      

ذهب هو بنفسه في - ١٨٤٢وبوتا منذ سنة ) فيما بعد السير) (Austen Layard(اليارد

 صار من مستلزمات    -البريطاني للتنقيب في النمرود نيابة ممثالً عن المتحف         ١٨٤٥سنة  

مثل تلك الحملة البريطانية الحصول على شخص من السكان المحليـين يمتـاز بالنـشاط               

                                         

)( تقع على الساحل الجنوبي إلنكلترا مدينة بريطانية : مدينة هوف.  
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والذكاء واألمانة لكي يقوم بتدريب العمال المحليين على الطرائق الغربيـة والعنايـة عنـد     

فرصـة  التنقيب، وتعليم المنقب األوربي، كحد أدنى، عادات وتقاليد الشرق، فكانـت هـذه          

ومع العلم إنه لم يكن إال ولد إعتيادي، ولكن من الواضح أنه            . سانحة للشاب هرمزد رسام   

كان لديه الذكاء والشخصية فوق الوسط، وقد طور بسرعة مهاراته الفطرية التـي تتـصل        

بعملية أيجاد األثار القديمة، إذا جاز التعبير، إذ يمكنه معرفة تواجد األثار المدفونة في قلب               

اقع التي لم يتم التنقيب فيها، والمنتشرة وسط الشرقيين من كل المراتـب واألعـراق،          المو

وفـضالً عـن    . وهذا الدس الذي لدى رسام أصبح مصدر حسد وقنوط للحفارين األوربيين          

هذه الموهبة اآلثارية، أتسم رسام بالمثابرة التي ال تكـل وال تمـل، والـصبر، والقابليـة                 

في إخفـاء هدفـه     ) ال تُقدر بثمن في الشرق    (ارة رجاله، ومقدرة    التنظيمية، ومهارة في إد   

وكان . النهائي، عندما يضع وينفذ خططه، التي تمنحه تقريباً سمعة سحرية عند أبناء بلده            

ال يثنيه عن عمله استنزاف سابق لموقع من قبل الحفارين السابقية إذا فطرته أخبرتـه أن             

إذا لم تكن فـي     : "  لم يتم العثور عليه فيقول مجادالً      تالً يخفي تحت ترابه شيء ما ال يزال       

. عادةً يتم العثور على كنـزه     " األسفل"، وفي   " األعلى، فهي بال شك يجب تكون في األسفل       

وله أيضاً مخيلة في معرفة ما هو شكله الشيء الذي يبحث عنه، وخير مثال على ذلك قمة                 

المكتبة الملكية ألشور بانيبال، وتخميناتـه      ما أكتشفه وهو مخزن للرقم الطينية التي تشكل         

السديدة للخطة والخصائص المعمارية لقصر بانيبال التي يخفيها التل كانـت ذات أهميـة              

  .رئيسة كبيرة

 ١٨٤٥اليارد نفسه كان القادر الوحيد على مراقبة التنقيبات في النمرود من سنة             

ب العمال، وأصبح رسام شخصاً      ، ولكن قبل مغادرته، خلفة هرمزد رسام كمراق        ١٨٤٧إلى  

مع أمـوال جديـدة وتخويـل       ١٨٤٩ال غنى عنه في هذا المجال، وعندما عاد اليارد سنة           

أوسع، ارتبط به رسام وأصبح الشخص الثاني في أمر األشراف على العمل فـي النمـرود              

  ). Niffer(وكذلك في بابل ونيفر ) أحد مواقع بوتا( وفي قوينجق

م قست قلوب األتراك، واالهتمام العام في انكلتـرا قـد           ولكن مع نشوب حرب القر    

تغير، إذ تناقصت األموال والتسهيالت، وإنتهت مهمة اليارد، ونقـل رسـام إلـى منـصب       

حكومي في عدن، حيث أصبح في نهاية المطاف مساعداً للعميل السياسي، ومثل هذا البلـد       

  .١٨٦١في مسقط خالل أحداث االضطراب لسنة 

ة عن الثقة والحترام التي حضي بها رسام هو اختياره فـي سـنة     الشهادة العظيم 

] أثيوبيا حاليـاً [ملك الحبشة ) Theodore( لكي يمثل بريطانيا عند الملك ثيودور        ١٨٦٤

،عزمت بريطانيا العظمى وبطريقة ودية حماية المقيمين األوربيين الذين سجنهم وأهـانهم            
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وة، فأتضح ألول وهلة أن رسام قد نال مراده، الملك الحبشي بأستهتار، دون اللجوء إلى الق      

ولكن في شهر نيسان مـن نفـس        ١٨٦٦إذ تمكن من إطالق سراح المسجونين في شباط         

العام حدث أمراً آخر إذ سجن المساجين السابقين الذين ُأطلق سراحهم وسجن رسام أيـضاً      

قيـادة الـسير    وكبل باألصفاد، وكانت النتيجة معروفة، هي شن حملة إلطالق سـراحهم ب           

) Magdala ( مجدَلوقد وصلت الحملة إلى)  Sir Robert Napier(روبيرت نابير 

  . مساجينوأطلقت سراح ال ١٨٦٨ نيسان ١١في الوقت المناسب، وفي 

مر برسام من حرمان في السجن، انتهت خدماته المتواصلة، وأحيل على           وبعد ما   

تخب رسام زميالً في جمعيتنا، مع هذا لـم     ، وفي هذه السنة ان    ١٨٦٩التقاعد في نهاية سنة   

يطول به األمر إذ رجع إلى عمل التنقيب السابق، السيما في أوائل السبعينيات عندما كانت               

الظروف مؤتية مرة أخرى للعمل اآلثاري في بالد ما بـين النهـرين، والنـشاط المتعـدد                 

ت ضـالتها  وجـد )  the Daily Telegraph( اإلهتمامات لصحيفة الديلي تلغـراف  

وبعـد  ). George Smith(ومواضيعها في الحملة إلى قوينجق بقيادة جورج سـميث  

 عاد المتحف البريطاني إلى الميدان من جديـد، وتـم           ١٨٧٦عودة جورج سميث في سنة      

تعيين رسام منقباً لمواصلة العمل في قوينجق والنمرود ومواقع أخرى، في الوقـت الـذي               

النيابة عن سفارتنا في اسطنبول في التحقيق في قضية حالة       كان فيه رسام مشغول مسبقاً ب     

الجاليات المسيحية في القسم األسيوي من تركيا، فزار رسام بابـل مـرة أخـرى، وكـان              

التي تُعد واحدة من مدن بابـل       ) Sippar(محضوضاً بما فيه الكفاية لتحديد موقع مدينة        

رمينيا خالل عودته إلى بلـدة، وقـام        الشهيرة، وفي متابعة رسام لمهمته تغلغل أيضاً في أ        

بتنقيبات مهمة بجوار بحيرة وان، وهذه كانت آخر حمالته المنتظمة، وما جمعه من أثـار               

  .من كل هذه الرحالت كان القصد منها هر عرضها في المتحف البريطاني

واالختالفات في الرأي بين رسام وعضو من كادر المتحف البريطاني انتهت فـي             

وى قضائية أقامها رسام ضد التشهير الموجه ضده بانتقاد سلوكه عنـدما       بدع ١٨٩٣سنة  

كان يدير تنقيبات المتحف البريطاني، وقد ربح رسام القضية ومقدار صغير من التعويض،             

ولكن المزيد من التعاون بين رسام المتحف البريطاني بدا واضحاً انه أمر غير وارد، إذ أن             

سنوات الباقية من حياته قضاها متقاعداً علـى الـساحل          رسام أصبح طاعناً في السن، وال     

  .الجنوبي

رسام كان بطبيعته مستكشفاً أكثر من كونه طالباً، وحياته الفعلية قد قضى معظمها            

روايـة  "في الميدان، منحته القليل من وقت الفراغ لكي يتعلم أو للكتابة األدبية، وروايتـه               
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 احتوت إضافة إلى موضوعها الرئيسي نبذة عن        " بعثة بريطانية إلى تيودور ملك الحبشة       

  ).Amhara(رحالت في السودان و 

 أن سجل عمله رسام المبكر مع اليارد مسجلة طبعاً في روايته الـسابقة الـذكر               

وفي البحوث الرسمية أحادية الموضوع، ولكن أهتم رسام بنشر أعماله، ومن ذلـك احـد               

 قام بتوسـيعه سـنة   ١٨٨٤م معهد فيكتوريا سنة   تم قراءته أما  " المدن البابلية " بحوثه عن 

" أشور وأرض نمرود  " ونشره ككتاب مزود بالكامل بصور ورسوم توضيحية بعنوان        ١٨٩٧

)(Asshur and the Land of Nimrod . كما ساهم رسام أيضا ببعض البحوث عن

مواضيع خاصة تتعلق بتعامالت جمعية علم اآلثار التوراتي وجمعيـات أخـرى، وبمـذكرة           

في صيانة اآلثـار  " بعنوان   ١٨٩٣مقدمة إلى المؤتمر الدولي التاسع للمستشرقين في سنة         

 On the Preservation of Assyrian and Babylonian "(األشورية والبابلية

Monuments.(  
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تقدم بهذه الدراسة الطالب فائز محمد داؤود العزي، إلى مجلس كلية اآلداب فـي              

جامعة الموصل، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علم االجتماع، وكانـت              

 -م٢٠٠٤الدراسة بإشراف األستاذ المساعد الدكتور شفيق إبراهيم صالح الجبوري عـام            

صفحة، تتبعها مصادر الدراسة ومراجعها العربية      ) ١٣٢(هـ، وتكونت الرسالة من     ١٤٢٥

  .واألجنبية، ثم المالحق فالملخص باللغتين العربية واالنكليزية

وقد انقسمت الرسالة إلى جانبين نظري وميداني في سبعة فصول، تضمن الفصل            

ـ  األول على مشكلة الدراسة وأهميتها وفرضياتها وهدف       التعـرف علـى   (ها الذي تمثـل بـ

، بينما اقتصر الفصل    )المؤثرات االجتماعية في أنماط االستهالك لُألسرة في مدينة الموصل        

الثاني على مبحثين، أعطى األول منهما تحديداً لمفـاهيم الدراسـة ومـصطلحاتها وهـي               

 الباحـث فـي     ، في حين أعطى   )تعريف االستهالك لغوياً وبايولوجياً واقتصادياً واجتماعياً     (

 السابقة لدراسته، والتـي تمثلـت       اتالمبحث الثاني من الفصل الثاني تحديداً ألهم الدراس       

بدراسة عراقية واحدة هي دراسة سعيد علي العبيدي الموسومة األبعاد االقتصادية لتـأثير             

، وكانت هذه الدراسة بحثاً مقدماً إلى       )١٩٩٧(القيم اإلسالمية في سلوك المستهلك المسلم       

 دراسـة تحـسين منـصور       :مجلة جامعة األنبار، وثالث دراسات عربية هي على التوالي        

، وهي بحث مقدم إلـى      )٢٠٠٢(الموسومة أثر االعالن التلفزيوني في السلوك االستهالكي        

جامعة اليرموك في األردن، ودراسة أحمد األصفر الموسومة المستوى المعيـشي لُألسـر             

، وهي دراسة اجتماعية    )٢٠٠٢( التسويق التجاري للسلع     العمالية وشكل استجابتها لطرق   

لعينة من اُألسر في مدينة دمشق بسوريا، فضالً عن دراسة فائز الزعبي الموسومة سلوك              

، وهي دراسـة    )١٩٨٦(المستهلك األردني في ظل الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة         

 اعتمد الباحث أخيراً في هـذا الفـصل   اقتصادية اجتماعية لعينة من اُألسر في األردن، وقد       

دراسة هوسلر وروش األجنبية والموسومة العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة فـي           

، ثم أورد الباحث مناقشةً وتعقيباً لنتائج هذه الدراسـات          )١٩٩٣(السلوك االستهالكي عام    

  .وقارنها مع نتائج دراسته، والسبل والطرائق المتبعة فيها
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صل الثالث فقد كان تحت عنوان الحاجات وفضاؤها االستهالكي وكان فـي            أما الف 

مبحثين، تضمن األول منهما تحديد الحاجات البايولوجية واالقتصادية واالجتماعية المهمـة        

بالنسبة للمستهلك، أما الثاني فقد كان تحت عنوان فضاء االسـتهالك مـن حيـث رغبـة               

  .معايير والمحددات التي تتحكم في ذلكالمستهلك وتفضيله للمادة المستهلكة وال

وقد اقتصر الفصل الرابع من الدراسة على تحديد أهم المؤثرات التي تـؤثر فـي               

المؤثر االجتماعي، مؤثر الهجرة، المؤثر الديني، المؤثر الثقافي، والمؤثر         (االستهالك وهي   

  .ي للدراسة، هذه الفصول األربعة األولى هي التي مثَّلَت الجانب النظر)اإلعالمي

أما الجانب الميداني فقد كانت بدايته متمثلة بالفصل الخامس الذي تحدد باإلطـار             

مناهج الدراسة، أدواتها، مجاالتها، عينتهـا، والوسـائل        (المنهجي للدراسة والذي تضمن     

، في حين تضمن الفصل السادس عرضاً وتحلـيالً لمتغيـرات           )اإلحصائية المستخدمة فيها  

ا، وتضمنت تحليالً للبيانات األولية والعامة بحسب ما جاءت بها استمارات         الدراسة ونتائجه 

  .االستبانة التي قام الباحث بإعدادها

وقد أوضحت النتائج أن أغلب أفراد العينة يؤكدون بعدم جواز حرمان عوائلهم من          

الحاجات األساسية، وأن األفراد لديهم حاجات أهم من شراء الـسلع المعمـرة وغيرهـا،               

وضحت النتائج كذلك أن أفراد العينة يفضلون عدم شراء السلع والحاجيـات المحرمـة              وأ

دينياً مما يدلل أن مجتمع مدينة الموصل من المجتمعات المحافظة والملتزمة دينياً، وأوضح             

أفراد العينة أنهم ال يتأثرون بالعامل السياسي من خالل إنفاقهم واستهالكهم للسلع، ومـن              

ادية بين بعضاً من أفراد العينة أنهم يمتنعون عـن شـراء بعـض الـسلع                الناحية االقتص 

والحاجيات بسبب كلفتها الباهظة، في حين أشار البعض اآلخر إلى أنهم امتنعوا عن شراء              

بعض السلع والحاجيات لالحتفاظ بالنقود والمال لمستقبٍل أفضل، وأوضح البعض من أفراد            

لع مع أنهم ليسوا بحاجة إليها في الوقت الحاضر ألن          العينة أنهم يسعون لشراء بعض الس     

التـي ُأجريـت   (ذلك يمثّل فرصةً لهم، ومنهم من يؤكد أن وضعه المادي في السنة الحالية           

  .أفضل من السنة التي سبقتها) فيها الدراسة

وقد أوضحت النتائج كذلك أن العامل االقتصادي له تأثير فعاٌل في حيـاة األفـراد               

فقد أوضحت النتائج الرقمية والنسب أن البعض مـن أفـراد العينـة يقومـون       والمجتمع،  

بالشراء أو اإلنفاق على السلع والحاجيات ألنهم يعدوها مظهراً من المظاهر االجتماعيـة،             

  .في حين أن هناك من يشتري بسبب الضغط العائلي عليه

 العـصرية،   وتبين أن هناك من يشتري السلع ألنها تتماشى مع المودة واألزيـاء           

تقليداً لألقارب أو لعامة الناس ممن يشترون هذه السلع، وبالعكس تماماً هناك من عزفـوا               



 

)١٥(

– 

عن شراء بعض السلع والمالبس بسبب العادات والتقاليد التي تعود عليها األفـراد ضـمن     

محيطهم العائلي والتي ال تسمح لهم بشراء مثل هذه األشياء، فضالً عـن نتـائج أخـرى                 

لدراسة، تلك النتائج التي ترتبط باإلمكانيات المادية والقدرة الشرائية من جهة،    خرجت بها ا  

ومن جهٍة أخرى تتحكم االعتبارات االجتماعية التي تدفع بالفرد إلى تفضيل شـراء سـلعة            

معينة أو حاجة معينة دون أخرى، وما يؤخذ على مبحث أو فصل النتائج تحديداً أن الباحث             

مئوية إنما ذكر المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة مـن           لم يذكر فيه النسب ال    

الدرجة الكلية التي أعطاها لكل فقرة ضمن الجدول الخاص بها، ذلـك أنـه اعتمـد هـذه                  

في تحليلـه  ) بعض(الوسائل اإلحصائية في الدراسة، مما فرض على الباحث استخدام كلمة      

  .للنتائج وبصورة متكررة

توصل إليها الباحث في دراسته عمد إلى وضع مجموعـٍة        وفي ضوء النتائج التي     

من التوصيات والمقترحات وهي، العمل على زيادة الوعي االقتـصادي، والتوعيـة حـول          

أهمية التخلص من القيم االستهالكية السلبية وتهذيب إشباع الحاجات والرغبات، وضرورة           

في الفرد، ونبـذ اإلسـراف      غرس القيم الدينية التي تؤكد على ضرورة ترشيد االستهالك          

والترف بكل أشكاله، والتأكيد على الحرية المسؤولة ورفض التصرفات غير المسؤولة التي           

يقوم بها األفراد في مجتمعهم، وأهمية تقديم القدوة الصالحة في مجال االستهالك، وأخيـراً         

 االقتـصاد   تدريب األسرة ألبنائها في عمليات االختيار والشراء مع تعويـد أبنائهـا علـى             

  .والتوفير


