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  عروبة جميل محمود.د. م. أ

 

 

(*)   

 

حفلت مدينة الموصل في تاريخها الحديث وتحديدا في أواخر القرن التاسع عشر بعـدد مـن                
الشعراء والمبدعين وكان من أبرزهم الشاعر محمد حبيب العبيدي، ذو المكانة العلميـة واالجتماعيـة         

وكان من األسر المشهورة بالعلم واألدب، إذ تلقى تعليمه في المدرسـة الرشـدية             في مدينة الموصل،    
العثمانية، ولما أكمل الدراسة فيها احضر له والده المال علـي الحـصيري، احـد علمـاء الموصـل                   

  . المشهورين، فأكمل الدراسة بفترة وجيزة لشدة ذكائه فأنتقل لتكميل دراسته على السيد احمد الفخري

بحث نظرة في سيرته إذ تناول فيها نسبه ووالدته ونشأته العلمية ووظائفـه التـي               تضمن ال 
مارسها ووفاته وتطرق أيضا إلى مجموعة من مؤلفاته وآثاره منها مؤلفات نثرية وأخـرى شـعرية                 
سلط الضوء عليها ومنها موقفه من اعتالء الملك فيصل العرش وبرز موقفه مـن القـضايا القوميـة       

 تناول أغراض شعرية ومنها الـشعر االجتمـاعي مـن خـالل     اضافة الى طرابلس  ومنها قضية حرب  
دعوته إلى النهضة والتقدم الحضاري واالهتمام بالعلم والتمسك باألخالق وأخيـرا الفخـر ومـن ثـم           

  . الخاتمة

 

السادة  الذي ينتهي نسبه ب    هو محمد حبيب بن سليمان بن فهيم بن السيد إبراهيم بن عبد اهللا            
 وهم نسبه إلى الجد الثالث عبيد اهللا الذي تولى قضاء الموصل الشرعي وهو ابـن خليـل            )١(العبيديين
 فالعبيدي علوي النسب وكان يعتز ويفتخر بنسبه وكثيرا ما أشار ذلك في أشعاره وفي بعض              )٢(البصير

  : مؤلفاته ومن ذلك قوله في البيت الشعري التالي

  ميـة وإن أنا لن أغضب لقـومي ح      
  

  )٣(فال هاشم منّـي وال أنـا مـنهم        
  

ـ ١٢٩٦ولد محمد حبيب العبيدي في مدينة الموصل في محلة ثقيف سنة              في  )٤(م١٨٨٢/  ه
، تعـد   )٥()م١٨٩٨-١٨٩٥(وسط أسرة علمية وكان والده سليمان العبيدي رئيسا لبلدية الموصل عام            

أورد سليمان الصائغ في مؤلفه تـاريخ       أسرة العبيدي من األسر المعروفة والمشهورة بالعلم واألدب و        
اعتمد على أوراق تتضمن تاريخ العائلة العمرية التي "الموصل تاريخ قدم هذه األسرة إلى الموصل فقد       

لبثت الموصل بعد التحاقها بالبالد العثمانية      : "كان قد دونها السيد حسن أفندي العمري وذكر فيها قائال         
لحكومة العثمانيـة ان خيـر وسـيلة        تغلب عليها الفوضى فرأت ا    مدة غير يسيرة في إدارةً متدهورة       

صالح األهالي وإصالح الخلل المنتشر ان تسير وفق مبدأ الرفق واللين من غير سفك الدماء وقتـل                 ال
                                                   

 . مركز دراسات الموصل استاذ مساعد، قسم الدراسات التاريخية واالجتماعية، (*)



 

 

)٢(

  المفتي محمد حبيب العبيدي شاعراً

 

. )٦(الرجال وبدون استخدام العنف والشدة ثم رغبت في ان سكن بعضا من أهالي الـشرف والتقـوى                
 كمـا  )٨( قاضي الموصل الشرعي)٧(اء فكان عبيد اهللا بن خليل البصير     واشتهرت األسرة العبيدية بالقض   

تبوأ عدد من رجاالت هذه األسرة مناصب في الدولة العثمانية ومنهم محمد علي فاضل الذي كان نائبا                 
عن الموصل في مجلس المبعوثان العثماني وشارك في عدة وزارات في عهـد الملـك فيـصل األول                  

  .)٩(انة وحظوة بين رجاالت الموصلدي الذي كان له مكوكذلك عبد القادر العبي

نشا العبيدي نشأته األولى في كنف والده سليمان أفندي الذي كان كثير االهتمام بامور الـدين      
فتعلم قراءة القرآن الكـريم ثـم       ) الكتاتيب(والعلم الذي تعهد أبنه بالرعاية واالهتمام العلمي إذ ادخله          

، وأحضر له والـده     )١٠(نية ومنها المكتب الرشدي ومن ثم المكتب االعدادي       انتقل إلى المدارس العثما   
، ذو السمعة العالية لتدريسه مع شقيقه حسيب، فأكمـل          )١١(، أحد علماء الموصل   )مال علي الحصيري  (

 وقرأ العبيدي الكتب العربية القديمة فـي التـاريخ واألدب   )١٢(حبيب الدراسة بفترة قصيرة لشدة ذكائه   
 خاصـة    شاعراً وعالماً وان يكون له مكانة وشأن في خدمة العراق بـصورة            هه وجعلت من  مما صقلت 

  .)١٣(والبالد العربية عامة

فـأتم  ) شرح قطر الندى والفية بـن مالـك       (ومن ضمن ما درسه العبيدي على يد الحصيري         
مختـصرة  الدراسة بمدة قصيرة وعند بلوغه السنة الثالثة عشر من عمره ألف رسالة في علم النحو                

 في العلوم الشرعية وحصل علـى اإلجـازة   )١٤(من المطوالت وفي الثامنة عشر من عمره أتم الدراسة   
، وأخذ العبيدي يثقف نفسه بنفسه من خـالل إطالعـه علـى الـسير               )١٥(العلمية في المذهب الحنفي   

كن فيهـا إال  والتاريخ والصحف والمجالت التي تفد إلى الموصل من الخارج ألن الموصل والعراق لم ي      
، وكان لمعرفة اللغة التركيـة      )١٧(، كما أتقن اللغة التركية واللغة الفارسية      )١٦(العدد القليل من الصحف   

  .)١٨(على مختلف الثقافات الغربيةأثر كبير في توسيع مدارك ثقافته 

ان المصادر التي ترجمت سيرة حياة شاعرنا العبيدي لم تكشف لنا عما إذا كان العبيدي قـد                 
رس الوظيفة في حياته األولى أم ال ويعزى تعليل عدم ممارسته الوظيفة في تلك الفتـرة لمقدرتـه                  ما

 كونها ال تتناسـب وال تـتالءم مـع مكانتـه العلميـة              باالضافة الى المادية وعدم معوزته إلى المال      
  . واالجتماعية

ان يقـوده أحمـد   وأول عمل مارسه في حياته، انه كان واعظا للجيش العثماني الرابع الذي ك    
اعرنا جمال باشا خالل فترة الحرب العالمية األولى وبعد انتهاء الحرب واحتالل االنكليز للعراق، عاد ش              

  .)١٩(إلى الموصل ومكث فيها

ومن الوظائف التي عرف عنها ورفض توليها أبى حتى النيابة إذ كان ال يشجع االرتباط تحت                
أقرب إلى ثقة األمة من الموظف وأقدر علـى النـضال فـي    أنا غير الموظف : "وظيفة ذلك وذكر قائال   

كما رفض الترشـيح لعـضوية   ..." المأمور مثل المأسور وزنا وقافية ومعنى : "ثم قال .. سبيل اإلصالح 
 اعتذر العبيدي   ١٩٢٢وفي عام   . م أثناء وجوده في اسطنبول    ١٩١٢المجلس النيابي العثماني في عام      
وقاف عن تكليفه بالعمل فيها وذلك بسبب تواجد أحد العـاملين مـن             من الحكومة العراقية ووزارة األ    

  .)٢٠(شارين العاملين فيها وقتذاكالمست

ه من الشعب ان يعمل     أم إذ اشترط على من يتبو     ١٩٢٣كما ورفض العبيدي راتب االفتاء عام       
ظـائف  واعتذر عـن قبـول عـدة و       ..." ال أخدم ديني بدراهم   : "فيه من غير راتب وفي ذلك ذكر قائال       

م ١٩٣٣عرضت عليه في وزارة المعارف ونيابة المجلس التأسيسي ثم القضاء الـشرعي فـي عـام           
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  عروبة جميل محمود.د. م. أ

ولكنه مارس التدريس في المدرسة اليونسية على ما يبدو ان هذه المهنة            . )٢١(م١٩٣٤والموصل عام   
العبيـدي   وبهذا الصدد ذكـر     )٢٢(كانت متوارثة ومتناقلة في عائلته منذ زمن السيد محمد أبي البركات          

 تـشرين الثـاني عـام    ٢قائال في كلمة له نشرت في جريدة أبابيل البيروتية في عددها الصادر فـي             
أتعلم ان وظيفة تدريس ديني منتقلة أبا عن جـد منـذ زمـن              " م وخالل رده على أحد األقالم       ١٩٣٢

ر نزعها مني بعـد     وقد دبر أم  : "ولم يستمر العبيدي وقد بين سبب ذلك قائال       ...". تيمورلنك الواقف لها  
 حيفا والحلف العربي على سبيل النصح الواجب على العلماء وكـذلك            – بغداد   –معالجتي قضيتي خط    

يلـة  بما نشر آنذاك في الصحف من قيام نوري السعيد بتعاطي الخمر عند استقباله وفدا مصريا فـي ل       
  .)٢٣(..."القدر من شهر رمضان

فكان منصب االفتاء ويعلل قبولـه ذلـك المنـصب          ه وقبل به العبيدي     أما المنصب الذي تبوأ   
 باالضافة الـى  . )٢٤(لشعوره بانه ال يقيد ويحد من حريته في التعبير عن اراءه وافكاره والمطالبة بها             

ذلك فان العبيدي كانت تربطه عالقة وطيدة بالملك منذ قدومه إلى العراق فرغب الملك فيصل األول في                 
 لما كان يمتلكه من مؤهالت كفوءة تؤهله لتولي ذلك المنصب وحرص             للموصل، نظرا  )٢٥(تعيينه مفتيا 

  .)٢٦(لك فيصل على مساندة العبيديالم

وأخيرا خلد العبيدي في أيامه األخيرة إلى الراحة حيث قضى معظم أيامه األخيرة، بعيدا عـن                
لفتـرة موجـة مـن    الناس ال يزور وال يزار اال من قبل قلة من معارفه واقربائه اذ رافقته خالل هذه ا       

. )٢٧(االنفعاالت والقلق النفسي مما كان له تأثير في جعله عصبي المزاج، ضيق الصدر وكثير الشكوى              
وبالرغم من ذلك فان العبيدي لم يفقد شيئا من حافظته وحجته وحسن برهانه حتى انه بقي يستـشهد                  

 التاسع عشر –يدي في يوم السبت وتوفي العب. )٢٨(بقواعد المنطق التي كان قد تعلمها منذ بداية حياته       
، ونقل جثمانه إلى مقبرة االسرة الخاصة في الموصـل وبحـضور            )٢٩(م١٩٦٣من تشرين األول عام     

جموع كثيرة من ابناء الموصل، ويتقدمهم السادة وعلماء الدين ومنهم على سبيل المثـال ال الحـصر            
لقد كان العالمة العبيدي فذا مـن       "ال فيها   بشير الصقال والذي ألقى كلمة تأبينية عند مرقده الطاهر ق         (

افذاد العصر في علوم الشرع واللغة، وأمتاز بتبحره في لغة الضاد، فكان له القدح المعلى في فنونهـا                
ض كما أسهم مساهمة فعالة في الجهاد العربي ضد االستعمار وتعـر          .. وقواعدها، ونظم الشعر الرائع   

  .)٣٠(.."للنفي والسجن والتشريد

 

يعد العبيدي رائدا من رواد النهضة العربية الحديثة وعمودا من أعمدة األدب في العراق ومن               
  . ابرز شعرائه كما امتلك أسلوبا نثريا رائعا

 

 

عثمانيـة،  وهو أول مطبوع من مطبوعاته النثرية وكان الدافع لتأليفـه الحـرب البلقانيـة ال              
واحتوت على سبعة عشر خطبة، موجهة إلى العالم الشرقي واإلسالمي واألقطار العربية واإلسـالمية،              

، وشخص العبيـدي فـي   )٣١(مهاجما الغزو األوربي االستعماري عليها ومذكرا بمجد العرب والمسلمين    
  .)٣٢(م١٩١٣ - هـ١٣٣١، وطبع عام "داء ووصف الدواءال"ه خطبكل 
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  المفتي محمد حبيب العبيدي شاعراً

 

 

ـ ١٣٣٤طبع في بيروت عام      م، ألف العبيدي هذا الكتاب أثناء رحلتـه الثانيـة،          ١٩١٦ - ه
ونتيجة لفقدان وضياع مسوداته االولية في اثناء وجوده في لبنان وكان الدافع من تأليفه، الدعوة إلى                

 بحبل اهللا جل وعال تحـت رايـة الخالفـة    ، وجمع شملهم وكلمتهم، واالعتصام"توحيد كلمة المسلمين "
  : وقد صدر الكتاب بهذين البيتين" اإلسالمية المتمثلة بالدولة العثمانية

ــصموا جميعــا   ــل اهللا اعت   بحب
  

ــام  ــين األنـ ــوا بـ   وال تفرقـ
  

ــا ــصمكم إذا مـ ــان اهللا يعـ   فـ
  

ــصام  ــل االعت ــسكتم بحب   )٣٣(تم
  

دمة بين السبب الذي دفعه لتأليفـه       وتضمن الكتاب من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة ففي المق        
مع بيان حال المسلمين وأهمية االتحاد اإلسالمي أما في الفصول الثالثة من الكتاب فقد تحـدث عـن                  
الخالفة اإلسالمية التي تبنتها الدولة العثمانية وقتذاك مما دعاه إلى المسلمين إلـى مـؤازرة الدولـة                 

  .)٣٤( العدائي للعرب والمسلمينوموقفهمالعثمانية أما الخاتمة فقد هاجم االنكليـز 

 

ـ ١٣٣٤طبع عام    م ويبدو إن الدافع األساسي لتأليفه هو الواجب اإلسالمي، لبيان          ١٩١٦/  ه
مطامع بريطانيا وسلب حقوق المسلمين والعمل على استنهاض همم المسلمين للتـصدي لمطـامعهم               

ستعمارية ومن الجدير بالذكر إلى ان الكتاب قد تضمن مباحث سياسية واجتماعية وفلسفية، وسـلط            اال
العبيدي الضوء على ست عشر جناية من جنايات االنكليز ارتكبت بحق الشعوب التـي كانـت تحـت                  

ين  الجنـايت  باالضافة الـى  ) حبل االعتصام (سيطرة نفوذهم منها أربعة عشرة جناية تناولها في كتابه          
  : وقد صدر كتابه بهذين البيتين) العاشرة والحادية عشرة(

  يا اسارى الهـوان قومـا فقومـا       
  

ــز   ــرائم االنكلي ــرفتم ج ــد ع   ق
  

ــدا   ــذل قي ــون لل ــى تحطم   فمت
  

ــز  ــالقوي العزي ــستعينين ب   )٣٥(م
  

 

نبول مـع الوفـد     يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الخطب التي القاها العبيدي في اسـتا            
م وكان هذا الكتـاب     ١٩١٥عام  ) قلعة جناق (العلمي الذي ارسله جمال باشا لزيارة جبهات القتال في          

مدون باللغة التركية اال انه قد عرب إلى العربية وتضمن الكتاب عن وجـود بعـض القـصائد منهـا               
  .)٣٦(م١٩١٦ - هـ١٣٣٤ الكتاب عام المنشورة في ديوانه ومنها غير المنشور وطبع

 

ـ ١٣٤٩طبع الكتاب في دمشق عام       م وقد تضمن الكتـاب أربعـة حقـول، األول      ١٩٣١ - ه
تناول فيه قدرة اهللا سبحانه وتعالى في خلقه للكائنات، والثاني ذكر األخالق ودورها في تقويم سـلوك                 

 الحقل الرابع واألخير    باالضافة الى ،  وحياة اإلنسان، والحقل الثالث علق على األديان السماوية وأهلها        
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  عروبة جميل محمود.د. م. أ

إذ تناول السياسة ودور الحكومات ومسؤوليتها في قيادة الشعوب وتحقيق االستقالل ونـشر الحريـة               
  : هما" وتصدر هذا الكتاب بيتان من الشعر"

  في حقول الحيـاة القيـت للنـشئ       
  

  نــواةً بهــا تطيــب الحيــاة   
  

  أملــي ان يعــيش بعــدي ســعيدا
  

  )٣٧(حـبس النـواة   ورجائي ان ال ت   
  

 

تضمن هذا الكتاب عرضا ونقدا لألوضاع السياسية واالجتماعية التي عاصرها العـراق فـي              
في سـت عـشرة صـحيفة عـام         الفترة أعقبت وفاة الملك فيصل األول ولم ينشر منه غير كراسين            

  .)٣٨(م١٩٣٤

 

ـ ١٣٦٦طبع هذا الكتاب بمطبعة أم الربيعين في الموصل عام           م وعد هذا الكتـاب     ١٩٤٦/  ه
بمثابة رسالة قد وجهت إلى العشائر العربية منها شمر والجميس والبو متيوت ورؤسـائهم يـدعوهم                

منهم إلى سلوك سبل الرشـاد واالعتـصام   "فيها إلى ايقاف القتال وانهاء الصراع القائم بينهم ويطلب         
ودعاهم إلى االستجابة الوامر اهللا ورسوله واولي االمر مـنهم، ودعـا     " دين اهللا النهم عرب مسلمون    ب

وقد صدر كتابه فـي     . ، وطلب منادا بالغاء قانون العشائر     )٣٩(الحكومة إلى التدخل اليقاف ذلك الصراع     
  : بيتين من الشعر، قال فيهما

  بني الرافدين النصح فرض وإننـي     
  

  عكم نـصحي  نصحت لكـم إن يـنف     
  

  واصغوا إلى صوت الحوادث إنهـا     
  

  )٤٠(تكلمكم جهـرا بالـسنة فـصح      
  

 

ـ ١٣٦٧طبع هذا الكتاب في الموصل عام        م واشتمل الكتاب علـى سـبعة عـشر         ١٩٤٧/  ه
 إلـى   فصال ضمنت مباحث سياسية واجتماعية ودينية والدافع من تأليفه، دعوة العـرب والمـسلمين             

الجهاد في سبيل فلسطين، واسترجاع حقوق العرب من الصهيونية، ولعل عنوان الكتاب خيـر شـاهد               
  : وقد صدر كتابه في بيتين من الشعر قال فيهما. على ذلك

ــد ــسلم جاهــ ــا المــ   أيهــ
  

  وأهـــم أولـــى القبلتـــين  
  

ـ   ــ ــاد ال ــرب جه ــى الع   وعل
  

ــرتين  ــرض مـ ــرب فـ   )٤١(غـ
  

  . )٤٢()ينفق ريعها في سبيل تعزيز مبدئها(جي للكتاب دون العبيدي على وجه الغالف الخار
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، )٤٣(تقع هذه الرسائل بجزائين، وهي مخطوطة بيده وجهها إلى القادة وزعماء الدول األجنبية            
يات المرسلة إلـى    تطرق فيها إلى القضايا والمسائل التي تتعلق ببالده، وأمته، كما احتوت بعض البرق            

الجانب الذين يتولون الحكم باسم االنتداب وتضمنت أجوبة الرسائل المرسلة إليه مـن هـؤالء، كمـا                 
سـائل فـي بعـض الـصحف        تضمنت بعض فتواه الشرعية، وقد نشر العبيدي جزءا مـن هـذه الر            

  .)٤٤(العراقية

 

عندما كنت معتقال في مصر وأنا جالس أراقب النيل وإذا          " هذا الكتاب قائال     علل العبيدي تأليف  
  :)٤٥( طربا وإذ ببيتين من أشعاريبزورق يشق عباب الماء وصوت رخيم يمأل الجو

  أولو العلم خانوا واستبد أولوا األمر     
  

ــدر   ــة الخ ــا راي ــيال جهله ــت جم   وظن
  

ــة   ــثن بأم ــراثيم عب ــالث ج   ث
  

  )٤٦( العبـر  وقفن بهـا يومـا علـى حافـة        
  

، بأنه يتكون من    )النواة في حقول الحياة   (تطرق العبيدي عن الجراثيم الثالث في غالف كتاب         
في إرشاد الدهماء، باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألدلة التاريخيـة، ليعرفـوا            "أربعة أجزاء،   

ت المستقبل مثاال  ليتخذوا من أمها  أمراء العدل، من أمراء الجور، وعلماء الحقيقة من علماء القيافة، و          
  .)٤٧("صالحا

 

ذكره العبيدي في كتابه النواة في حقـول     . )٤٨(يعد من المؤلفات المفقودة والتي لم يعثر عليها       
 ووصف وقد كتب على ضوء الصراحة في تشخيص الداء     "الحياة أما عن محتواه فقد ذكر عند العبيدي         

  . )٤٩("الدواء في القضية العربية من غير محاباة وال مباالة

 

يعد من المؤلفات المفقودة أشار إليه العبيدي في كتابه النواة في حقول الحياة وقد ألفه عندما              
في أوراقه الشخـصية    م وذكره أيضا    ١٩٢٦كان ممثال عن العراق في مؤتمر الخالفة في القاهرة عام           

  .)٥٠("هم العربي والمسلم والشرقيفيه ما ي: "اما عن فحواه فقد قال

 

 وقد بين بأنه    )٥١(يعد من الكتب المفقودة أفصح عنه العبيدي في كتابه النواة في حقول الحياة            
سـعادته  ا أفضى إليه ذلك من شفائه، أو يبحث في هذا المخلوق العجيب في جبلته، وسعة قابليته، وم        "

  .)٥٢("في توحشه أو مدنيته
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بالرغم من عدم العثور على نسخة هذا الكتاب اال ان العبيدي نشره على شكل حلقات باالسـم              
مـن  " قراطيةحول اإلنسان الذي هو المنبع األساس للديم      "نفسه في الصحف البغدادية ويتضمن فحواه       

   الحريـة، العدالـة، المـساواة،   " العبيدي الديمقراطية قائمة على أسس أربعة  وجهة نظر العبيدي وعد
ان اإلسالم عدو الفوضى وحليـف للنظـام        "، وأشاء بالعديد من األمثلة مؤكدا في الوقت نفسه          "األخاء

لقران كتاب اهللا وسنة رسـوله      وعد العبيدي اإلسالم حكومة مدنية تحت راية دينية قانونها األساسي ا          
  .)٥٣()"صلى اهللا عليه وسلم(محمد 

 

 

لم يجمع وينشر ديوان العبيدي كامال ويعزى ذلك إلى عدم اهتمام العبيـدي بجمـع اشـعاره                 
ـ )٥٤(فضاعت الكثير من القصائد الشعرية أثناء سفره خارج البالد، والقسم اآلخر في العراق  ا ، وعلى م

يبدو ان العبيدي رغب في أواخر أيامه ان يطبع ديوانه الذي دونه بخط يده، فطبع منه خمسا وثالثين                  
تشطير قصيدة  (و) الواح الحقائق (و) أم الربيعين : (صفحة من القطع الكبير تحتوي على القصائد اآلتية       

اال ) مـن فـروق  قصيدة صوت (و) جزيرة العرب(و) هياكل التوحيد(و) شوقي، خدعوها بقولهم حسناء 
انه عدل عن اكماله، شأنه في اكثر مؤلفاته واعماله، وبعد وفاته بنحو ثالث سنوات وتحديدا في عـام            

  . م، حقق ديوانه السيد أحمد قاسم الفخري في الموصل١٩٦٦

وبالرغم من ان الديوان قد أحتوى على الكثير مـن القـصائد والموشـحات، والمقطوعـات                
  .)٥٥(جمع كامال اال ان شعره لم يالشعرية

 

تعد من أفضل روائع شعر العبيدي وتعد بمثابة خالصة لما عصره من أحـداث فـي حياتـه                  
  : )٥٦(وضمت على حد قوله نحو ما يقارب ألفين وأربعمائة بيت وقد لخص أهدافها في البيتين اآلتيين

ــرى ــورى أن ي ــت لرشــِد ال   رأي
  

   مـاذا رأيـت    على مسرح الـدهر   
  

ــه   ــعرا ولكنـ ــا ذاك شـ   ومـ
  

  )٥٧(شموس الحقائق في كـل بيـت      
  

 

م في جامع الحيدرخانـة  ١٩٢٠ألقيت هذه القصيدة في بغداد أبان الثورة العراقية الكبرى عام  
 ومناطق مختلفـة  وأمام حشود غفيرة من الجماهير واستمر العبيدي في ألقائها في العديد من الجوامع          

من العراق بناءا على طلب من أعضاء الثورة العراقية وذلك لما أمتلكـه مـن ثـراء وغـزارة فـي                     
 إذ أمتنع ورفض العبيدي فيها )٥٩(، وورد ذكر القصيدة في معظم المؤلفات السياسية واألدبية     )٥٨(المعنى

ية على العراق الذي انحدر منه      على االنكليز إعالن الوصاية على العراق مبينا عدم شرعية هذا الوصا          
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 كما  )٦٠(وأبنائه وأحفاده ) رضي اهللا عنه  (األنبياء واألولياء الصالحين ومنهم اإلمام علي بن أبي طالب          
  : في الشواهد اآلتية من الصرخة األولى في القصيدة

  أيها الغرب جئـت شـيئا فريـا      
  

  

  ما علمنا غير الوصـي وصـيا        
  

  

ــل  ــالقرآن واإلنجيـ ــسما بـ   قـ
  

ــي ــل ل ــاية لقبي ــى وص   س نرض
  

  أو تــسيل الــدماء مثــل الــسيول
  

ــول   ــي زوج البت ــد الوص   أفبع
  

ــيا    ــاالنكليز وص ــى ب ــن نرض   )٦١(نح
  

  

    وجاء في الصرخة الثالثة من القصيدة 

  لم تكـن يـا أبـن لنـدن علويـا          
  

ــيا   ــن قرش ــم تك ــميا ول   هاش
  

  وال مـــــسلما وال عربيـــــا
  

ــشرقيا  ــا وال م ــي قومن ــن بن   م
  

ــا    ــن فين ــن تك ــيافل   )٦٢(وص
  

  

 

لم يرغب الملك فيصل في أن يكون آلة بيد بريطانيا تسيره كما شاءت لخدمة مصالحها، وقـد            
تبلور مساره القومي بتأكيد االعتماد على ابناء وطنه من العراقيين وتقديمه المصلحة الوطنيـة كـان                

شعب العراقي ومنهم علمـاء الـدين اإلسـالمي إذ          ذلك التوجه والمسار الوطني موضع دعم وتأييد ال       
 والـذي   ١٩٢١ حزيران   ٢٤اجتماع في بلديتها الموافق     )  عقد –ابرام  (انضموا مع ابناء الموصل في      

تمخض فيه تشكيل وفد رسمي للسالم على الملك فيصل وضم الوفد كل من أمين أفندي نائـب رئـيس          
كال من محمد حبيب العبيدي وعبداهللا النعمة، ومـن         البلدية وعثمان الديوه جي وآخرين وترأس الوفد        

الجدير بالذكر ان تشكيل الوفد لم يكن بتوجه من بغداد بل كان من قبل أبناء الموصل وعلـى رأسـهم                  
علماء الدين الذين قرروا تشكيله إذ أبدو هذه الرغبة قبل ان يتلقوا األمر من بغداد والبد من اإلشـارة              

وكان العبيدي بعد اجراء التصويت  . )٦٣(كون ضمن مسؤولية حسابات البلدية    إلى ان كافة نفقات الوفد ت     
على تنصيب فيصل للعرش والذي كان بنظر العراقيين ال يشكل فرقا في وضعهم الذي هم فيه ووصفهم            

دعاء بريطانيا ذلك قبل اجرائه قد ترجم من خالل شعره أوضاع العراق مصورا له بالفساد والذي مثله إ       
  .نيالحكم الوط

فقد استنكر العبيدي وصاية االنكليز على العراق من خالل أالعيبهم وحيلهم في مطلع قصيدته              
  : والتي ذكر فيها قائال) أخالقه تحت الوصايا(

ــايا   ــت الوصـ ــه تحـ   أخالقـ
  

ــة  ــذه االنكايــ ــا هــ   مــ
  

ــدن    ــهيون ولن ــين ص ــا ب   م
  

  )٦٤(عرشـــها وبهـــا الكفايـــة
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ن أثنين الشعب واالنكليـز فالشعب كان يطمح       وإذا أدركنـا ان فيصل كان في موضع حرج بي        
ويأمل نحو الحرية بينما االنكليز كانوا يتجاهلون تلك الطموحات واآلمال وضربها بعرض الحائط فعلـم            

العرب الكرام بين الـسيوف     (العبيدي الحرج الذي رافق الملك فيصل لذا مدح فيصل بقصيدتين األولى            
أراد العبيدي ان يصور واقع العراق المأسوي       ) العراق في عهد جديد   العيد السعيد و  (والثانية  ) واالقالم

والمؤلم نصب نظر الملك وبين يديه لكي يكون أمامه خط واضح مواز للعمل في مداه في المستقبل، إذ                  
  : قال فيها

  ملـــك الـــبالد دم الـــبالد  
  

ــار   ــك االوط ــت بظل ــي نال   ه
  

  أصــحيح ان الــبالد اســتغلت  
  

  ال احــتالل تخــشى وال اســتعمارا
  

  مالها غيـر نفـسها مـن مـشير        
  

  ال رقيبــا بهــا وال مستــشارا  
  

  فتعــق االوغــاد ان هــي شــاءت
  

  )٦٥(وتــولى ان شــاءت األحــرارا
  

م وعند زيارته للموصل وبعد االنتهاء من ألقاء        ١٩٢١وفي التاسع من تشرين األول من عام        
رهم نحوه وخالل االحتفالية التي أقامتها البلديـة فقـد ألقـى     كلمته أثنى فيها أبناء الموصل في مشاع      

العبيدي قصيدته العرب الكرام بين السيوف واألقالم مدح فيها الملك فيصل موجها له النصح واإلرشاد               
  : إذ قال فيها

ــشعب  ــوقظ ال ــم ي ــشعر ل   إذا ال
  

  )٦٦(فال قذفت در القوافي بحورهـا     
  

– 

لم تمضي بضعة أيام على حفلة تتويج فيصل ملكا على العراق حتى قدم يونغ أحـد مـوظفي                  
 والتي كانت من وجهـة  )٦٧(وزارة المستعمرات البريطانية أسس المعاهدة األولى بين العراق وبريطانيا 

. )٦٨(ه بـشكل معاهـدة    نظر بريطانيا الوسيلة لتبديل االنتداب أو بعبارة أوضح تحديد االنتداب وصوغ          
وكان الملك فيصل األول ممثال بوجه نظر العراق والذي طمح ان تكـون المعاهـدة نهايـة المطـاف                   

، وصادق مجلس الوزراء على المعاهدة وقبلها، واشترط ذلك بموافقة المجلس التأسيـسي    )٦٩(لالنتداب
حافة لهـذه المعاهـدة      تصدت الـص   ١٩٢٣ تشرين الثاني عام     ٢٣عليها وبعد نشر المعاهدة في يوم       

مادة أبرزها المادة الثانية والتي نصت على ) ١٥(وهاجمتها كونها ضمت بنود االنتداب إذ تضمنت من       
اطالق اعمال التبشير في العراق قوبلت المعاهدة بالتنكيل والسخط من قبل الـشعب العراقـي ومـنهم              

بها العـراق بالقتيـل مـن قبـل         مش"الموصليين إذ برز العبيدي ووقف موقفا الضد والمعارض منها          
، وجاء قوله هذا بعـد إطالعـه    .."ال أريد ان يكون لي في القتيل طعنة       : "، كما في قوله اآلتي    "بريطانيا

ان الشعب العراقـي    "على المعاهدة ووصف العبيدي هذه المعاهدة باأللعوبة الشوهاء ثم جاء في قوله             
، وأعلـن   ..."ان دينه ال اعز عليه مـن دنيـاه        الذي ضحى في سبيل دنياه ال يمكن ان يضحي بدينه و          

سخطه على المعاهدة بكاملها وبالذات الفقرة الثانية الخاصة بالتبشير، وفيما يتعلق بهذه الفقرة خاطب              
إذا اغضبت الجفن على كل ما في المعاهدة فما عـذري فـي             "العبيدي الملك فيصل األول بقوله اآلتي       

  . )٧٠(" وأنا املك من حريتي ماال يملكه اقطاب السياسة المسؤولونقبول مادة التبشير الديني في صلبها
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مـضت  : "وعلق العبيدي، على االمريكان ودورهم في ادخال مادة التبشير في المعاهدة قـائال            
السنوات والقلوب حاقدة على االنكليز والعراقي يرمي طفله على البغض والكراهية لمن يـرى فـيهم                

حيث ان العبيـدي  .." االمريكي وان واشنطن قد لبست في ذلك وجه لندنعدوى دينه وعدو دينه البيت  
قد توصل إلى دور امريكا في المادة الثانية من بنود أثناء حديثه مع أحد االشخاص في الموصل عـام                   

م والذي كان قد ادرك ذلك من العاملين االنكليز أيام االنتداب البريطاني فـي الموصـل والـذي       ١٩٤٣
ل مادة التبشير كان بتكليف من االمريكان وقد اراد االنكليزي الدفاع عن ابناء قومه              صرح فيه ان ادخا   

بعد مهاجمة الموصلي لالنكليزي في حديثه حيث انتقد العبيدي الدور االمريكي ووصفه بالذئب الـذي               
وطالب بريطانيا بتخفيف من قيود المعاهدة المفروضة على العراق كمـا فـي البيـت               . كشر عن نابه  

  : تياآل

ــا   ــة عن ــا الحليف ــي أيته   خفف
  

  من قيود أصـبحن عـارا وذامـا       
  

ــا  ــت قلوب ــاهال وأدم ــت ك   أثقل
  

  )٧١(وأذلت مـن النفـوس كرامـا      
  

 

م والهدف من إعالنها    ١٩١١ أيلول عام    ٩أعلنت ايطاليا الحرب على طرابلس الغرب في يوم         
االستعمارية على بلدان أفريقيا ولذلك فقد  الحرب هي المشاركة مع كل من فرنسا وانكلترا في السيطرة           

أحدث ذلك االعتداء االستعماري، وما رافقه من أعمال بشعة ارتكبت بحق المسلمين في تلك المدينـة                
 فقد أعلن المسلمون سـخطهم علـى ايطاليـا وشـجبوا أعمالهـا           )٧٢(ضجة قوية في العالم اإلسالمي    

  . للدفاع عن الوطناإلجرامية، وتبرعوا بالمال وتطوع الكثير منهم 

وال ريب في ان تلك األحداث قد أججت مـشاعر الـشعراء وعـواطفهم، فانـدفعوا بـسياسة         
االيطاليين يشجبون ما حدث منهم في بلد عربي وذهبوا يعبـرون عـن الـروح العربيـة اإلسـالمية               

  .)٧٣(لمقاومة االستعمار اإليطاليوإثارتها، ويحثون المسلمون على الجهاد 

شعراء شاعرنا محمد حبيب العبيدي وكان حينذاك في األسـتانة عنـدما وقـع              ومن هؤالء ال  
االعتداء البريطاني على طرابلس، إذ ألقى خطبته في حفلة المنتدى العربي باألستانة التي أقيمت بهذه               
المناسبة دعا فيها وحث الناس إلى الجهاد المقدس والدفاع عن طرابلس، ثم أعقبها بقصيدة طويلـة                

  . ا طابع الحماسة الوطنية والقومية والدينيةيغلب عليه

وعلى الرغم من ان القصيدة جاءت خالية من ذكر طرابلس وأحداثها، إال أنها تعبر وتـدعوا                
  : أبناء الشرق إلى مقاومة األعداء الذين سلبوها مجدهم ومما جاء فيها البيت التالي

  قلدوا الشرق يا بني الشرق سـيفاً      
  

  )٧٤(ءلــم تخــن عربــة يــد شــال
  

يتضح مما تقدم ان شاعرنا العبيدي قد أوضح وعبر عن استجابة غير قليلـة عمـا أصـاب               "
  ". المسلمين والعرب من أطماع الدول الغربية وعبر تعبيرا عن مدى تأثير الشاعر بما أصاب تلك البالد
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سية فيما يخص الجـانبين     اتسم شعر العبيدي بالطابع السياسي فقد عالج فيه موضوعات سيا         
الوطني والقومي حيث أفرد شاعرنا جانبا من شعره لمعالجة موضوعات شعرية أخرى غيـر ان هـذه      

  . الموضوعات تحمل صفة خاصة ومميزات معينة ولكنها ال تبتعد في جوهرها عن السياسة

 

 

 العراقي في مطلع هذا القرن، باالوضاع واألحوال التي يحسد عليهـا،  لم تكن أوضاع المجتمع   
نظرا لما كان يسود المجتمع من المشكالت واألمراض االجتماعية التي كانت تنخـر جـسده، وتـشكل         
عائقا كبيرا في طريق تقدمه ورقيه فقد آلمت العبيدي هذه االوضاع واألحوال المزرية، وحز في نفسه                

لجهل والفساد أنحاء العراق، في حين يشاهد األمم األخرى تتنافس فيما بينها نحو             ان يسود التخلف وا   
  .)٧٥(صالح أمرا في غاية األهميةالرقي واالزدهار فكان الدافع للشعور بضرورة اال

لذلك كثيرا ما كان يدعو أبناء وطنه إلى النهوض وترك الخمول والسير قـدما فـي مواكبـة                  
  :)٧٦(له مخاطبا أهل الموصل في قوالحضارة والتقدم، كما

ــاء  ــه انحن ــا ففي ــوا ظهره   قوم
  

ــدباء   ــتم الح ــد علم ــا ق   وكم
  

ــا  ــاربوه زمان ــاء ش ــص بالم   غ
  

ــاء   ــسيغ الم ــأن ان ي ــم ي   أفل
  

ــوم  ــاد وق ــن الرق ــوم م ــب ق   ه
  

  )٧٧(مل أجفـانهم يـرى االغفـاء      
  

ما وحين يريد الشاعر ان يؤجج ويثير في نفوس أبناء وطنه التوثب واالصرار والمـضي قـد         
  : نحو العلى، فيذكرهم بما أنجزته األمم األخرى من التقدم والرقي وما حظيته في هذا الطريق فيقول

  ضرب الناس يا ابن دجلـة بالقـد       
  

ــالء   ــصيبك الع ــرب ي ــى فاض   ح المعل
  

  شرب الناس يا ابـن دجلـة اقـدا        
  

ــاء    ــا الهن ــرب ففيه ــاني فأش   ح األم
  

  قد جفتك األيـام يـا ابـن عالهـا         
  

ــ  ــعري حت ــت ش ــاء؟لي ــذا الجف   ى م ه
  

  طال عهد الرضـاء منـك بخـسف       
  

  )٧٨(ليت شـعري حتـى م هـذا الرضـاء؟         
.  

ولم يكن العبيدي ناسياً أبناء قومه العرب إذ كان يدعوهم إلى الخير والتقدم والرفاه، وكثيـرا                
لي ما كان يستنهضهم ويدعو إلى االفاقة من نومهم ويحثهم باستمرار على األخذ بأسباب الرقي والمعا              

  : ومن ذلك قوله

ــون   ــم عي ــائمين، وك ــا ن   اال ي
  

ــاهرات  ــالي س ــل المع ــى ني   عل
  

  رضيتم ان تساموا الخـسف جهـالً      
  

ــاة  ــرار اب ــسل أح ــتم ن   )٧٩(وان
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من المشاكل االجتماعية التي تناولها وعالجها الشاعر في شعره الجهل الـذي سـاد الـبالد                
فيه العقبة التي تعرقل وتعيق تقدم البالد لذلك دعا إلـى االهتمـام             فقد كان يرى    . وسيطر على العقول  

  .)٨٠(والقضاء على الجهل ومحاربتهوالعناية بالعلم والعلماء 

وال ريب في ان ذلك نابع من حقيقة حرص الشاعر على التماسك بعقيدتـه اإلسـالمية التـي         
ة العلمـاء، وثمنـت جهـودهم    شجعت على طلب العلم وجعلته بمثابة الفريضة ورفعت من شأن ومكان        

 ذلك فان العبيدي قد أدرك أهمية وقيمة العلم ودوره في القضاء على كل مظاهر               باالضافة الى العلمية،  
  .)٨١(لف وفي التخلص من االستعمارالتخ

فهو حين يالحظ ويشاهد بلدان الشرق بشكل عام، والبالد العربية بشكل خـاص تعـاني مـن           
عت اشواطا طويلة في مجال العلم والمعرفة، فيتأثر ويتـألم أشـد األلـم،              قد قط "الجهل، وبلدان الغرب    

فيـشحذ  " ويزداد ألمه هذا حين يستحضر تاريخ أمته، فيقارن بين الماضي المجيد والحاضـر المـؤلم              
ويستنهض همم ابناء قومه ويدعوهم إلى طلب العلم، مذكرا إياهم بما كان لهم مـن دور كبيـر فـي                    

  : كانت أنحاء بلدانهم مركز اشعاع واستقطاب للفكر والعلوم، فيقولالنهضة والعلم، وكيف 

ــدا   ــدد عه ــأن ان تج ــم ي   أفل
  

  شــهد الــصبح فــضله والمــساء
  

ــشق ــأن للمعــارف ان ين ــم ي   أفل
  

ــاء  ــسكها االذكيـ ــا لمـ   عرفـ
  

ــي دار   ــسالم إذ ه ــن دار ال   أي
  

ــاء  ــوم والعلم ــيدتها العل   )٨٢(ش
  

شره، واهتمامه بالمدارس وعنايته بـأمر العلمـاء،     ومن مظاهر تشجيعه العلم المثابرة على ن      
واستائه من أي عمل يتعرض طريقة التعلم، فعندما أقفلت سـلطات االحـتالل البريطـاني المـدارس                 
العثمانية في الموصل، وفتحت بعض المدارس االنكليزية والتي يشرف على توجيهها االنكليـز، تـألم               

دته العلم والعلماء في مدينة الموصل الحدباء تذمر فيها مما العبيدي على أثر ذلك أشد األلم، ونظم قصي     
تعرضت له المدارس، وما نجم عليها من تعطيل لدور العلماء في نشر العلوم وتعاليم الدين اإلسالمي،                

  : فيقول

  سلو الموصل الحدباء عن علمائها     
  

ــدارس   ــل الم ــواب ك ــت أب ــد أقفل   وق
  

  إذ ما طوت كفّ الزمـان علـومهم       
  

  )٨٣(أمثال الطلول الـدوارس   ــ ك واــوكان

  

 

ركز محمد حبيب العبيدي على الركن الثالث من أغراض شعره اال وهي األخالق، وكان مـن                 
الداعين الصالح االخالق الرتباطها الوثيق بالحياة االجتماعية، ولدورها الفاعل في تقويم حياة االنسان             

 فقد حث على ضرورة التحلي والتماسـك بهـا، فـذكر بالمفاسـد              والرقي بالمجتمع إلى حياة أفضل،    
ـ       ع وأوصـلته  االجتماعية التي عمت وسادت البالد، فغيرت قيم واخالق الناس وزعزعت اركان المجتم

  .)٨٤(إلى مستويات أدنى
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ان بقاء األمم وازدهار حضارتها واستدامة مناعتها إنما يكفل لهـا           "ومن الجدير باإلشارة إلى     
وهنا ينوه العبيدي   ". االخالق فيها فاذا فسد الخلق، انهارت المجتمعات وسقطت الدول معها         اذا ضمنت   

إلى ان معيار رقي وازدهار وتقدم االمم، أخالقها، وان الفضيلة دعامة االخالق وركيزتها التي تحميهـا    
ويـورد  من الخطأ واالنحراف فان فقدت الفضيلة، فقدت االخالق وان فسدت االخالق فـسدت األمـم،                

  : شاعرنا قوله هذا

ــصم  ــالق معت ــضيلة لالخ   إن الف
  

  وأننـــا ان فقـــدناها فقـــدناها
  

ــسدت ــا ف ــسدت أخالقه ــة ف   وأم
  

  )٨٥(إذ ليس أخالقها اال مـر اياهـا       
  

في ضوء ما تقدم نستشف ان العبيدي ركز جل اهتمامه على التحلـي والتمـسك بـاألخالق                  
الرتباطها الوثيق والفاعل بالحياة االجتماعية، فـاألخالق   الحميدة واالبتعاد عن الرذيلة وتجنب الفساد،       

  . هي الركيزة األساسية في تقدم وازدهار األمم والشعوب

 

يعد الفخر من أغراض الشعر العربي القديم وقد تطور هذا النوع من الفن الشعر علـى مـر                  
كـالكرم والمـروءة واالقـدام،    العصور والحقب، وقبل اإلسالم كان الشاعر يفتخر بالصفات الحميـدة         

 العصبة القبلية وعندما جاء اإلسالم وقف المسلم مفتخرا بالدين اإلسالمي الجديد وعمـل           باالضافة الى 
على ترصين وتثبيت القيم الفاضلة التي دعا اليها اإلسالم ولم تلبث العصبيات ان ظهرت من جديد في                 

ن األحزاب المختلفة، وبعد ذلك حدث تحول كبيـر         العصر األموي، وعندما بدأت النازعات السياسية بي      
في مخيلة الشاعر العربي وتغيرت نظرته إلى الحياة وأصبح والؤه ألمته العربية التـي رفعـت رايـة                
اإلسالم إلى البشرية فانتقل من الفخر الذاتي والحماسي والقبلي إلى روح اإلسالم وقيمه التي ال تتنافر                

نها افرغت من محتواها القبلي والفردي لتصبح مبادئ لألمـة جمعـاء            مع مكارم األخالق األصيلة ولك    
وقد ابرع الشاعر في تناول عناصر البطولة في معارك العرب والمـسلمين، فأبـدع وصـفها، ومـن                  
المستحيل تجاهل ما أفرزته الحضارة العربية اإلسالمية من أفكار وقيم جديدة صـار االنتمـاء إليهـا                 

  . تزاز توجج حماسة الشاعر العربيوالتعلق بها مبعث فخر واع

ونظرا لما تعرضت إليه الموصل من احتالل أجنبي وحروب طاحنـة خـالل فتـرة التـاريخ                  
اإلسالمي وفي مطلع التاريخ الحديث تركت لمساتها على الشعر فيها فان الشاعر عندما يتناول قـضية        

لكرام في معارك العـرب والمـسلمين   الحرب لم يغفل ان يفخر بالبطوالت العربية التي سجلها أجدادنا ا     
ليبث العزيمة واإلصرار في نفوس أهل الموصل للدفاع عن قضايا الوطن واألمـة فتغنـى بـالبطوالت        

م بأجـداده العـرب   ١٩١١العربية وأفتخر بها الشاعر محمد حبيب العبيدي في قصيدة نظمهـا سـنة       
ن أخرجوا الناس من الجهل والظلمات      ودولتهم التي امتدت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا وهم الذي          

  : إلى النور ومما جاء فيها البيت اآلتي

ــضعت  ــى خ ــام حت ــارعوا األي   ق
  

  زاحمو ألوان الدجى حتى اسـتنارا     
  

ــوا   شــرقوا طــورا وطــورا غرب
  

ــسارا  ــا وي ــتباحوا يمين   )٨٦(واس
  



 

 

)١٤(

  المفتي محمد حبيب العبيدي شاعراً

 

جاء مبشرا  عندما  ) صلى اهللا عليه وسلم   (ويذكر العرب ببطوالتهم وبعثة الرسول الكريم محمد        
  : ، بالبيتين التالين"بعد ان كان تتخبط في متاهات الجهل والظالم"باإلسالم الذي شمل نوره أنحاء البالد 

  وما كـان الزمـان سـوى ظـالم        
  

ــرات    ــل الني ــه مث ــتم في   فكن
  

ــاءت   ــنكم أض ــد م ــور محم   بن
  

  )٨٧(وكانت قبـل مظلمـة الجهـات      
  

 

   -:في ضوء ما تقدم تبين لنا ما يلي

هذه الدراسة أظهرت عن شخصية أدبية كان لها دورها السياسي واالجتماعي في المجتمع          ان   - ١
 . العراقي بصورة عامة والمجتمع الموصلي بصورة خاصة

كشفت الدراسة عن مدى اهتمام الشاعر بموضوعات السياسية، فقد نظم قصائد غلب عليهـا               - ٢
 . طابع الشعر الحماسي

يدي منها اهتمامه بالقضايا االجتماعية التـي تتعلـق         تطرقت الدراسة إلى أغراض شعر العب      - ٣
بالمجتمع من خالل دعوته إلى النهضة والتقدم الحضاري واالهتمام بالعلم والعلماء من خالل              

 . تشجيعهم على فتح المدارس والحث على األخالق الحميدة
 

 . ٤٩، ص)١٩٨٤الموصل، (، ٢-١أحمد محمد المختار، تاريخ علماء الموصل، ج )١(
 . ، أوراق شخصية بحوزة السيد محمد توفيق الفخري)موجز حياته بخط يده(محمد حبيب العبيدي،  )٢(
محمد حبيب العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان السيد محمد حبيب العبيدي، جمع وتحقيق أحمـد الفخـري،                 )٣(

أدبه، ؛ خليل إبراهيم حمودي السامرائي، الشيخ محمد حبيب العبيدي حياته و٢٠، ص)١٩٦٦الموصل، (
 . ١٧-١٦، ص ص)٢٠٠٥بغداد، (

، )١٩٧٥بغـداد،   (خضر العباسي، شعراء الثورة العراقية، أثناء االحتالل البريطـاني فـي العـراق،               )٤(
  . ١٠٢ص

 . ١١٧، ص)ت. بغداد، د(، ١ميري بصري، اعالم اليقظة الفكرية في العراق الحديث، ج )٥(
 . ٢٦٦، ص)١٩٢٣مصر، (، ١سليمان صائغ الموصلي، تاريخ الموصل، ج )٦(
مجول محمد محمود جاسم، علماء الدين اإلسالمي في الموصل ومواقفهم تجاه ابرز القضايا الوطنيـة                )٧(

، )٢٠٠١جامعـة الموصـل،   (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،        ١٩٥٨-١٩٢١والقومية  
 . ٧٣ص

 . العبيدي، موجز حياته )٨(
 . ٣٠العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص )٩(
 . ١٠٢بق، صالعباسي، المصدر السا )١٠(
ذنون الطائي، االتجاهات اإلصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتـى تأسـيس الحكـم                 )١١(

الموصـل،  (؛ ذنون الطائي، رواد النهضة الفكرية في الموصل،         ٣٢٠، ص )٢٠٠٩الموصل،  (الوطني،  
 . ١٩، ص)٢٠٠١

 . ٣٢٠، ص...الطائي، االتجاهات )١٢(
 . ١٠٢العباسي، المصدر السابق، ص )١٣(
 . ٥٠-٤٩ار، المصدر السابق، ص صالمخت )١٤(
 . ١٩، ص...؛ الطائي، رواد٣٢٠، ص...الطائي، االتجاهات )١٥(
 . ٥٠المختار، المصدر السابق، ص )١٦(
 . ٧٤جاسم، المصدر السابق، ص )١٧(



 

 

)١٥(
 

  عروبة جميل محمود.د. م. أ

 . ٣٠العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص )١٨(
ة ؛ عبد الرزاق احمد النصيري، دور المجددين في الحركة الفكري    ٤٧السامرائي، المصدر السابق، ص    )١٩(

جامعـة بغـداد،    (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب،        ١٩٣٢-١٩٠٨والسياسية في العراق    
 . ٢٣٣، ص)١٩٩٠

 . ٧٥جاسم، المصدر السابق، ص )٢٠(
 . ٧٥المصدر نفسه، ص )٢١(
 . ٥١المختار، المصدر السابق، ص )٢٢(
 . ٧٦-٧٥جاسم، المصدر السابق، ص ص )٢٣(
 . ٤٩السامرائي، المصدر السابق، ص )٢٤(
 . ٥٠-٤٩المصدر نفسه، ص ص )٢٥(
 . ٧٦جاسم، المصدر السابق، ص )٢٦(
 . ٦١السامرائي، المصدر السابق، ص. ٦١المصدر نفسه، ص )٢٧(
 . ٨٦؛ جاسم، المصدر السابق، ص٥٢، ص٢المختار، المصدر السابق، ج )٢٨(
 . ٢العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص )٢٩(
 .   ٦٣-٦٢السامرائي، المصدر السابق، ص ص )٣٠(
 . ٧٤صدر السابق، ص ؛ السامرائي، الم٧٨جاسم، المصدر السابق، ص )٣١(
 . ٨٠؛ جاسم، المصدر السابق، ص٧٤المصدر نفسه، ص )٣٢(
 . ٧٥؛ السامرائي، المصدر السابق، ص٨٥المصدر نفسه، ص )٣٣(
 . ٧٦-٧٥المصدر نفسه، ص ص )٣٤(
 . ٧٧-٧٦المصدر نفسه، ص ص )٣٥(
 . ٧٨-٧٧؛ السامرائي، المصدر السابق، ص ص٨٠جاسم، المصدر السابق، ص )٣٦(
 . ٨٠السابق، ص؛ جاسم، المصدر ٧٨المصدر نفسه، ص )٣٧(
 . ٨١؛ جاسم، المصدر السابق، ص٨٠-٧٩السامرائي، المصدر السابق، ص ص )٣٨(
 . ٨١-٨٠السامرائي، المصدر السابق، ص ص )٣٩(
 . ٨٢المصدر نفسه، ص )٤٠(
 . ٨١-٨٠؛ السامرائي، المصدر السابق، ص ص٨١جاسم، المصدر السابق، ص )٤١(
 . ٨١جاسم، المصدر السابق، ص )٤٢(
 . ٨٤السامرائي، المصدر السابق، ص )٤٣(
 . ٨٢اسم، المصدر السابق، صج )٤٤(
 . ٦٧العبيدي، ذكرى حبيب، ص )٤٥(
 . ٨٦السامرائي، المصدر السابق، ص )٤٦(
 . ٨٢؛ جاسم، المصدر السابق، ص٨٦-٨٥المصدر نفسه، ص ص )٤٧(
 . ٨٥-٨٤؛ السامرائي، المصدر السابق، ص ص٨٢المصدر نفسه، ص )٤٨(
 . ٨٢جاسم، المصدر السابق، ص )٤٩(
 . ٨٣المصدر نفسه، ص )٥٠(
 . ٥٣؛ المختار، المصدر السابق، ص٨٦ابق، صالسامرائي، المصدر الس )٥١(
 . ٨٤-٨٣جاسم، المصدر السابق، ص ص )٥٢(
 . ٨٤المصدر نفسه، ص )٥٣(
 . ٦٩-٦٨السامرائي، المصدر السابق، ص ص )٥٤(
 . ٨٤جاسم، المصدر السابق، ص )٥٥(
؛ الـسامرائي، المـصدر    ٥٣؛ المختار، المصدر الـسابق، ص     ٣٨العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص     )٥٦(

 . ٧٢السابق، ص
 . ٨٥؛ جاسم، المصدر السابق، ص١٠٣ المصدر السابق، صالعباسي، )٥٧(



 

 

)١٦(

  المفتي محمد حبيب العبيدي شاعراً

 

القـاهرة،  (يوسف عز الدين، الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات الـسياسية واالجتماعيـة فيـه،            )٥٨(
 . ١٤٤، ص)١٩٦٥

؛ ٩٧، ص)١٩٧٤بغـداد،  (، ١٩٤١-١٩١٤رؤوف الواعظ، االتجاهات الوطنية في الشعر الحـديث      )٥٩(
 . ١٠٤-١٠٣العباسي، المصدر السابق، ص ص

وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية العربية االستقاللية  )٦٠(
 . ١٠٦؛ العباسي، المصدر السابق، ص٣٩، ص)١٩٨٦بيروت، (في العراق، 

تكوين الحكم الوطني وإسهام الموصليين في تأسـيس الدولـة العراقيـة      "سيار كوكب علي الجميل،      )٦١(
؛ إبراهيم  ٣٠٦، ص )١٩٩٢جامعة الموصل،   (موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الخامس،      ،  "الحديثة

، موسـوعة   "الموصل منذ االحتالل البريطاني وحتى النصف الثاني من القـرن العـشرين           "خليل احمد،   
 . ٣١، ص)١٩٩٢جامعة الموصل، (الموصل الحضارية، مجلد الخامس، 

جاسم، المـصدر  : وللمزيد من التفاصيل ينظر. ١٤١، ١٢٨-١٢٧الواعظ، المصدر السابق، ص ص   )٦٢(
 . ٢٠٩؛ العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص١١٨السابق، ص

 . ٢١٨؛ جاسم، المصدر السابق، ص٢٠٩-٢٠٧الواعظ، المصدر السابق، ص ص )٦٣(
؛ ٢؛ عبد الرزاق احمد النـصيري، المـصدر الـسابق، ص          ١١٩-١١٨جاسم، المصدر السابق، ص    )٦٤(

 .٢٠٩-٢٠٨الواعظ، المصدر السابق، ص ص
؛ فاروق صالح العمـر،     ١٠، ص )١٩٨٣بيروت،  (عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات،         )٦٥(

، أطروحة دكتـوراه غيـر      ١٩٤٨-١٩٢٢المعاهدات البريطانية العراقية وأثرها في السياسة العراقية        
 . ٧٥، ص)١٩٧٥القاهرة، (منشورة، 

 . ١٣٣، ص)١٩٧٨يروت، ب(، ١عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج )٦٦(
 ١٢٤جاسم، المصدر السابق، ص )٦٧(
 .١٢٥-١٢٤المصدر نفسه، ص ص )٦٨(
 . ١٢٦-١٢٥؛ جاسم، المصدر السابق، ص ص١٩١عز الدين، المصدر السابق، ص )٦٩(
 .١٢١السامرائي، المصدر السابق، ص )٧٠(
جامعـة بغـداد،    (،  )٧(إبراهيم الوائلي، الشعر العراقي وحرب طرابلس، مجلة كلية اآلداب، العـدد             )٧١(

؛ رابحة محمد خضر عيسى الجبوري، موقف الـصحافة العراقيـة مـن             ٢٠٤-٢٠٣، ص ص  )١٩٦٤
امعـة  ج(، رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة اآلداب،          )١٩٣١-١٩١١(الحرب الليبية وااليطالية    

 .١٢٨-١٢٧، ص ص)٢٠٠١الموصل، 
-١٨ص، ص )٢٠٠٩جامعة تكريـت،  (صالح علي حسين الجميلي، الشعر في الصحافة الموصلية،   )٧٢(

؛ للمزيد من التفاصيل عن الجـرائم التـي ارتكبـت بحـق     ١٢٢؛ السامرائي، المصدر السابق، ص   ٢٠
 .١٩٩؛ الوائلي، المصدر السابق، صالشعوب ينظر

 .٢٦٥السامرائي، المصدر السابق، ص )٧٣(
 .٢٦٦؛ السامرائي، المصدر السابق، ص٤-٣العبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص ص )٧٤(
 .٢٢٦السامرائي، المصدر السابق، ص؛ ٤-٣ صالعبيدي، ذكرى حبيب، ديوان، ص )٧٥(
 .٢٢٦المصدر نفسه، ص )٧٦(
 .٢٦٨المصدر نفسه، ص )٧٧(
 .٢٦٩-٢٦٨المصدر نفسه، ص ص )٧٨(
 .٢٦٩المصدر نفسه، ص )٧٩(
 .٢٧٠المصدر نفسه، ص  )٨٠(
 .٢٧٠المصدر نفسه، ص )٨١(
 .٢٧٤المصدر نفسه، ص )٨٢(
 .٢٧٦-٢٧٥المصدر نفسه، ص )٨٣(
 .٢٧٦المصدر نفسه، ص )٨٤(
 . ١٠٦الجميلي، المصدر السابق، ص )٨٥(
  .١٠٨-١٠٧در نفسه، ص صالمص )٨٦(


