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من صدور هذا العدد من مجلة موصليات، مـع بدايـة العـام الدراسـي               يتزا        

 متطلعين ان يكون مكلالً بالنجاح والسؤدد على صعيد انجاز مضامين           ٢٠١٢-٢٠١١
 وهي غنية وطموحة فـي عناوينهـا        ،الخطة العلمية التي هيأها مجلس ادارة المركز      

بحثـي وتنـوع االنـشطة    ومفرداتها العلمية، والتي تندرج في اطار تصعيد االنجاز ال 
 في اثراء الجوانـب التاريخيـة       ،العلمية المتعددة بما ينسجم واهداف المركز العلمية      

واالجتماعية واالدبية لمدينة الموصل، التي تعد المحور االساس الذي يتمحور حولـه            
نشاط مركز دراسات الموصل بكل كوادره ومنتسبيه من باحثين تدريسيين وموظفين            

 النجاز المهام المناطة بكل مـا يـشكل مـشهداً           تصاصات، كل يسعى  ي مختلف االخ  ف
  .شبيهاً بخلية النحل في االنتاج

بحثاً ما عدا ما يقدم من بحوث        ٤٠ ما يزيد عن      فمن المؤمل ان ينجز الباحثين         
 او المـشاركة فـي النـدوات        ،واوراق عمل للندوات العلمية سواء داخـل المركـز        

ي تقيمها االقسام العلمية في الكليات ذات العالقة بالتخصصات         والمؤتمرات العلمية الت  
  .في مركزناالعلمية للباحثين 

العلمية تضم الخطة العلمية عقد ثالث ندوات علميـة          في جانب عقد الندوات   
صالح احمد العلي وجهوده العلمية في تاريخ الحضارة        . د.المؤرخ أ (اولها الموسومة   
دراسـة  –المهن والحرف الشعبية القديمة في الموصل        (وثانيهما) العربية االسالمية 

  ).قراءة في منجز انور عبد العزيز القصصي(وثالثهما ) معرفية
اسبوعياً ) حلقة نقاشية (وقد اعتاد المركز ضمن تقاليده العلمية اجراء سمنار         

لبحث من البحوث العلمية المندرجة ضمن الخطة العلمية من اجـل اثـراءه بـاالراء               
  .العلمية

  :ويستمر المركز في اصدار دورياته المعروفة وهي
وهي مجلة علمية محكمة تصدر فصلياً عـن المركـز          : مجلة دراسات موصلية   -

  .وتهتم بنشر البحوث االكاديمية في العلوم االنسانية المتعلقة بالموصل
وهي مجلة ثقافية فصلية تهتم بنشر المقاالت الثقافية المختلفة         : مجلة موصليات  -

 .ورة حول الموصلالمتمح
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وهي نشرة شهرية ذات الموضوع الواحد، التي تهـدف الـى           : إضاءات موصلية  -
نشرالمزيد من البحوث والمقاالت العلمية في العلوم االنسانية المتعلقة بمدينة الموصل           

 .في المناحي المختلفة
عنى بقراءة وعرض االصدارات العلميـة      وهي نشرة شهرية ت   : قراءات موصلية  -

  .في العلوم االنسانية
وضمن جهودالمركز في تعزيز نشر المؤلفات العلمية الهادفة، فهناك عدد وافـر                 

من المؤلفات العلمية المختلفة التاريخية واالدبية والتراثية التي تبنى المركـز نـشرها         
  .لمؤلفين وكتاب من خارج الجامعة

كز على توثيق سير الشخصيات الموصلية فيديوياً وبخاصة تلك التـي           ودرج المر      
ادت ادواراً على صعيد الحياة الفكرية واالسهامات الثقافية والتربوية والفنيـة وفـي             

 االخرى، وهي تسهم اسهامات جادة في بنية المجتمع الموصلي، كي تكـون             المجاالت
عظم شخصياتها في مجال االبداع     سير هؤالء شاهداً على عطاء ابناء مدينة الموصل و        

  .المتأصل فيها
كما تحفل مدينة الموصل بالعديد من المبدعين والعلماء واالكـاديميين واالدبـاء                 

والرياضيين، الذين يواصلون عطاءهم الثر في مجال اختصاصهم المتعـددة          والفنانين  
ينة الموصل في   واضاءاتهم للمشهد العلمي والفكري واالدبي والفني والرياضي في مد        

وقد كرس مركز دراسـات الموصـل       . احايين كثيرة بتجاوزها الى رقعة العراق بكافة      
تقليداً سنوياً بتكريم نخب من اولئك المبدعين بدرع االبداع وشهادة تقـدير وعرفـان              

لعطاءهم على امتـداد سـنوات    - رئيس الجامعة –ابي سعيد الديوه جي     . د.وبرعاية أ 
  .العطاء
م بعض اساتذة المركز بإلقاء المحاضرات على طلبة الدراسـات االوليـة            كما يسه      

  .والعليا فضالً عن المشاركة في المناقشات للرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه
ويضم المركز في اروقته متحف التراث الشعبي، الذي يستقبل يومياً زائريه وهو                 

دينة الموصل وبعضاً من مهنها وحرفهـا       يسلط الضوء على المشهد التراثي القديم لم      
  .الشعبية

آملين ان يكلل العمل بالظفر والتوفيق بما يخدم المسيرة العلمية الرائدة لجامعتنـا                  
 ).جامعة الموصل(العريقة 

  ومن اهللا التوفيق والسؤدد
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داث        عرفت مدينة الموصل الباسلة بسرعة تجاوبها، وصدق تفاعلها مع األح          
وهكذا كانت  .....الوطنية في العراق، واألحداث القومية على امتداد الوطن العربي        

الموصل سباقة إلى التعبير عن الموقف الشعبي من جريمة اغتصاب فلسطين عام            
، والعـدوان   ١٩٥٢، ووثبة كـانون     ١٩٤٩ومن معاهدة بورتسموث عام     ١٩٤٨

واسـتقالة عبـد    ١٩٦٧النكسة  -ومؤامرة حزيران ١٩٥٧الثالثي على مصر عام     
وما شهدته شوارع الموصـل مـن تظـاهرات         ١٩٦٧حزيران  ١٠و٩الناصر في   

شعبية صاخبة رفضاً لتنحي القائد جمال عبد الناصر، ومواقف جماهير الموصـل            

من ثورة الجزائر وبطوالت جميلة بوحيرد، ومن ثورة عدن وجنوب اليمن وثورة            
  . العربيةاليمن السالل وغيرها من االنتفاضات والتحوالت

يهمني أن  ١٩٥٧-١٩٥٦     وكشاهد عيان، ومشارك فعلي في أحداث الموصل        
ُأسجل بكل تواضع بعض تلك الوقائع التي عشتها شخصياً إلى جانب زمالئي مـن              

  .أبناء الموصل
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بدأت التظاهرات واالعتصامات في منذ األسبوع األول للعدوان الثالثي علـى           :أوالً
على أثر إعالن تأميم قنـاة الـسويس        ١٩٥٦ عام   تشرين األول من  ٢٩مصر يوم   

حيث ازدحمت شوارع الموصـل     ١٩٥٦تموز  –يوليو  ٢٦بخطاب عبد الناصر يوم     
استمرت ..بالمتظاهرين احتجاجاً على العدوان ورفضاً لموقف حكومة نوري السعيد        

التظاهرات لمدة تزيد عن األربعين يوماً، أي حتى األسبوع األول من شهر كانون             
  .١٩٥٧الثاني 
شاركت جماهير الموصل قاطبة في التعبير عـن موقفهـا الـوطني فكانـت              :ثانياً

مظاهرات الطلبة أوالً انطالقاً من اإلعدادية الشرقية ومتوسطة المثنى باتجاه بـاب            
حيث مديرية شرطة الموصل، ثم ساحة البريـد القـديم          ) المركز العام (الطوب و   

قديم سقط عـدنان محمـد البـارودي        وعند حائط البريد ال   ) ساحة صقور الحضر  (
  ..!!شهيداً برصاص الشرطة من المركز العام

جاءت تظاهرات أخرى قوية منطلقة من محلة النبي شيت ومن باب الجديـد             :ثالثاً
وشارع فاروق، وأخرى من محلة المكاوي ورأس الكور ومنطقة الـساعة، وقـد             

  .شاهدت بعيني فتيات المدارس وقد تقدمن المظاهرات
قـرب  ) ديوان متصرفية الموصـل   (في اليوم التالي اندفعت التظاهرات إلى       :رابعاً

  التجنيد، مدخل جسر الحرية، وأمام ساحة البحيرة وحديقة الشهداء 
جاءت مظاهرات أخرى من اإلعدادية المركزية وباب سـنجار واإلعداديـة           :خامساً

  .الغربية فكانت مشاهد ال تنسى من الحشد الجماهيري الغاضب
أضرب أصحاب البضائع والمهن والمحالت وجميع أصناف ونقابات العمال         :سادساً

مثل إضراب القصابين الشهير والصوافة والصياغ وأصحاب الدكاكين الـصغيرة،          
  . فباتت أسواق الموصل خالية وشوارعها تموج بالمتظاهرين

 شمل التظاهر في األسبوع األول اعتصام الطلبة وحبستهم في مدارسـهم ال           :سابعاً
) مـسلحات الـشرطة   (سيما اإلعداديات الشرقية والمركزية والغربية وحاصـرت        

الشرقية الشرقية من جهة جامع الخضر ومن جهة نادي الضباط، واخذوا يرمون            
علينا نحن الطالب المعتصمون قنابل مسيلة للدموع تسقط في الحـدائق وبعـض             

قذفناها ) نابل مولوتوف ق(الصفوف، فغلقنا األبواب الحديدية الخارجية وقمنا بصنع        
  .على الشرطة فانسحبت سياراتهم بعيداً

سعدي على للتفاوض معنا من وراء الباب الـرئيس،         ) العميد(حضر الزعيم   :ثامناً
فرد عليـه   ) اخرجوا وأنا أضمن سالمتكم وعدم اعتقالكم بشرفي العسكري       (وقال  

مـن لجنـة    الشاعر عبد المحسن عقراوي رداً غير مناسب فطردنا عبد المحسن           
  .التفاوض
أي ) المـسلخ (في أحد األيام أرسلنا الطلبة على الدراجات الهوائيـة إلـى            :تاسعاً

من الدماء لوثنا بها بعض القمـصان       ) سطل(المجزرة أطراف الجوسق فجلبوا لنا      

 المظاهرات واالعتصامات ومعسكر راوندوز /١٩٥٧أحداث الموصل
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وأرسلنا منها إلى اإلعدادية المركزية وإلى متوسطة المثنى واإلعداديـة الغربيـة            
هـذا قمـيص الـشهيد الطالـب عـدنان          (ة مع هتاف    لرفعها على ساريات خشبي   

  .من أجل تقوية الحماس والمعنويات) البارودي
في صباح اليوم األول لالعتصام تبرع لنا أصحاب المحالت في شارع حلب            :عاشراً

بصينيتين حالوة طحينية مع سلتين من الخبز عبروها لنا من خلف جدار الشرقية             
  . من جهة شارع حلب

كبيرة وعلقناها متدلية علـى حـائط       ) سبورة(ا مطالبنا على لوحة     كتبن:أحد عشر 
  الشرقية المقابل للشارع 

بعد فك االعتصام األول عطلت الدراسة لمدة تزيد عن إسبوعين وبعـد            :اثنا عشر 
عاشت (العطلة داوم الطالب فوقف الشهيد لؤي ثابت وسط حوش الشرقية وهتف            

اف وإلقاء الخطب إلى المساء حيث تـم        فتجمع الطالب وبدأوا الهت   ) الحرية عاشت 
  االعتصام الثاني 

بعد االعتصام الثاني صدر قرار بطرد، وفصل جميع طالب الثانويـات           :ثالثة عشر 
وإعادة تسجيلهم مجدداً مع جلب أولياء أمورهم وتعهدهم بالمحافظة على النظام،           

مـود  واذكر أنني عندما جئت مع والدي للتسجيل، سـألني المـدير المرحـوم مح      
؟ فقلت ال يا أستاذ، قال إذهب اآلن وأرجع بعد أسبوع           !!الجومرد ألم يقبضوا عليك   

والشرطة تبحث عني   ) اجهنية(وهو ال يعلم أنني كنت متخفياً في قرية أعمامي          !! 
  !!في الموصل
توالت األحداث وساقونا إلى السجون وإلى المجلس العرفي العسكري         :أربعة عشر 

للطلبة المفصولين من الثانويات أمـا      ) معسكر راوندوز  (الثاني في كركوك ثم إلى    
  . في ديالى) معسكر السعدية(طلبة الكليات فساقوهم إلى 

يونس عبد الـرزاق    :من الطلبة الموصلين في معسكر راوندوز نذكر      :خمسة عشر 
العباجي وشاهر عمر العلكاوي وخالد عبد العزيز زكريا وعبد اهللا فتحي العـزاوي             

عبد الملك عبد اللطيف ومحي عبد اهللا العراقي وعز الدين عبـد            وعادل الشماع و  
اهللا ولقمان داود وعبد السالم ياسين ونديم احمد الياسين وفاضل ظـاهر ومحمـد              
جميل وعبد المجيد فتحي ولؤي ثابت وأسامة ثابت وسعد الدين خضر وخالد محمد        

وانـيس  ) يـل من حمام العل  (وسامي عبد اهللا وفخري المولى وعبد الغني ناصيف         
وكالهمـا  (جاسم البارودي وشاكر حمدون ومحمد تقي فرحات ونور الدين محمد           

  ومعذرة لمن نسيت .....ومحمد حسن وعبد العظيم) من تلعفر
إن أوفى كتاب يؤرخ لتلك األحداث هو كتاب الدكتور عبد الفتاح علـي             :ستة عشر 

  .الحاج يحيى البوتاني وكذلك كتاب هشام صباح فخري
  

 سعد الدين خضر
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  . ، ينتهي نسبه إلى عشيرة طي الدكتور سالم مجيد عبد اهللا وهب الشماع
 في عائلة كبيرة سبعة أشقاء وسبعة شقيقات        ٢١/٩/١٩٣٢ولد في الموصل في     

وهـو  . ماع الذي سبقت ترجمتـه ، أحد أشقائه طبيب هو الدكتور عبد الرزاق الش      
متزوج من ابنة خاله السيدة نجالء رؤوف الشهواني وهـو مـن الرعيـل األول               

  .لديه ولدان وبنتان. للثورة العربية
 والمتوسـطة فـي الـشرقية       الوطن،، االبتدائية في    الموصلدرس في مدارس    

  .١٩٥٠والثانوية في اإلعدادية المركزية وأنهاها سنة 
 طب بغداد وحصل على شهادة بكالوريوس طـب وجراحـة           درس الطب في كلية   

وأكمل اختصاصه في المملكة المتحدة     . وعلى نفقة وزارة الدفاع    ١٩٥٧عامة سنة   
حيث حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية في الجراحة العامة من أد نبرة سنة              

   .١٩٦٦واختصاصي الجراحة العامة من جامعة بغداد سنة  .١٩٦٦
@ÜÈÛa@k–bä¾a@@òíŠa†⁄aë@òîà:        مستـشفى الرشـيد    / طبيب مقيم فـي الجراحـة

  .١٩٥٧العسكري  
طبيـب مقـيم    .١٩٥٨وحدة الميدان التاسعة    / طبيب جراحة في الحبانية     

مستـشفى  / ممـارس جراحـة     .١٩٥٩ بغداد     –المستشفى الجمهوري   / جراحة  
جـراح  .١٩٦١الجراحـة   إيفاد إلى بريطانيـا لدراسـة       .١٩٦٠العسكري  الرشيد  

  .١٩٦٣رس في مستشفى الموصل العسكري مما
 والحـصول علـى شـهادة       ١٩٦٤إيفاد إلى بريطانيا لدراسة الجراحـة         

FRCSمن أد نبرة  .  
مـدير األمـور    .١٩٦٦جراح اختصاص في مستشفى الموصل العسكري         

/ مدير فـرع الجراحـة البوليـة        .١٩٧٥الطبية للفرقة الرابعة في الموصل لغاية       
  .١٩٧٥  مستشفى الرشيد العسكري

معـاون مـدير    .١٩٧٨مستشفى الرشيد العسكري    / مدير وحدة الجراحة    
 –المفتش األقدم للطبابة العـسكرية      .١٩٨٢األمور الطبية لشؤون المستشفيات       

 ١٩٩٠أحيل علـى التقاعـد سـنة        .١٩٨٩وزارة الدفاع   / دائرة المفتشية العام    
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واستمر في العمل   .١٩٨٠رتبة لواء طبيب التي نالها عام       بلبلوغه السن القانونية    
 ، حيث انتقل إلى القـاهرة       ٢٠٠٦الحر كجراح استشاري وزرع الكلى إلى أوائل        

  . بعد ازدياد موجات العنف وتردي األمن في العراق 
@òî—ƒ“Ûaë@òîäè¾aë@òîàÜÈÛa@paŒb−⁄a@áçcZ@ @

 إلـى سـنة     ١٩٦٧عمل محاضرا في كلية طـب الموصـل منـذ سـنة             
النهائية فيها وفي كلية طب بغـداد وكليـة طـب           متحانات  االوشارك في   .١٩٧٤

  . المستنصرية 
وعمل مشرفاً عاماً ومدرباً للطلبة األطباء الدارسين لنيل البورد العربـي           

  .للجراحة ألكثر من سبع سنوات في مركز الرشيد التعليمي ببغداد 
عمل مشرفا على شؤون المستشفيات العسكرية وتطويرها والمستـشفيات     

  .تعبئة من ساحة العمليات العسكرية إبان حرب القادسية الثانيةالمشمولة بال
عمل سكرتيرا عاما للمؤتمر الدولي الخامس والعشرون للجنـة الدوليـة           

 –وكذلك المؤتمر الـسابع والعـشرون   .١٩٨٤ بغداد –للطب والصيدلة العسكري    
  . حيث قدم بحثا عن زراعة الكلى ونشر في مجلة اللجنة١٩٨٨سويسرا  

ي كافة الندوات العلمية لألعشاب والنباتات الطبية التي يقوم بها مركز           شارك ف 
طب األعشاب ، وزارة الصحة ، ومركز إحياء التراث العلمي العربـي اإلسـالمي              
جامعة بغداد والجمعية العراقية لتاريخ الطب واتحاد مجالس البحث العلمي العربية           

  .وقدم بحوثاً فيها 
  . الطبية العسكرية ساهم في إعداد وفتح الكلية -
  .ساهم في تشغيل مستشفى ابن القف العسكري الخاص بالمشلولين -
  .ساهم في إعداد وتشغيل مركز التأهيل الطبي العسكري في تكريت -
شارك بصورة رئيسة في إنشاء وإعداد وتشغيل عشرة مستشفيات في القاطع            -

  .الجنوبي إبان حرب القادسية الثانية
لعلمية لهيئة مقاتلي القادسية مع تقـديم بحـوث         شارك في معظم المؤتمرات ا     -

  .فيها
عمل أمين السر العام للمؤتمر العربي األول للطبابة العسكرية المنعقـد فـي              -

  .١٩٨٧بغداد 
انتخب واحداَ من األطباء الجراحين المميزين في العراق من قبل عمادة كليـة              -

  .٢٠٠٠طب المستنصرية ومنح درع الكلية سنة 
 أثر ندوة الـسلوك المهنـي       ٢٠٠١ كلية الطب سنة     –بل  منح درع جامعة با    -

  .واألخالق الطبية

 محمود الحاج قاسم.د
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حضر معظم المؤتمرات الطبية المنعقدة في العراق وعدد من المؤتمرات خارج            -
  .العراق وخاصة تلك التي تخص الديلزة وزرع األعضاء

 ١٩٧٩شارك في عمليات زرع الكلية في مستشفى الرشيد العسكري منذ سنة             -
 وال زال يمارس ذلـك فـي المستـشفيات          ١٩٩٦قاعد إلى سنة    حتى بعد الت  

  .األهلية
عضو الجمعية الطبية العراقية ، وعـضو       :الجمعيات  اً في عدد من     عضوكان  

 ثـم رئيـسا لهـا سـنة         ١٩٧٣ – ١٩٦٨الهيئة اإلدارية للجمعية فرع الموصل      
عـضو شـرف   . ولحد اآلن١٩٥٧  عضو نقابة األطباء العراقية منذ سنة.١٩٧٤
عـضو جمعيـة الـسرطان    .١٩٨٤نة الدولية للطب والصيدلة السريرية سنة       اللج

 ١٩٨٠عضو جمعية الجـراحين العراقيـة سـنة         . وحتى إلغائها  ١٩٨٤العراقية  
عضو فرع تاريخ العلوم    .١٩٩٠عضو الجمعية األوربية لزراعة األعضاء      .والزال

نائـب  عـضو و  .١٩٩٧لدائرة التراث العربي اإلسالمي للمجمع العلمي العراقـي         
  .رئيس الجمعية العراقية لتاريخ الطب منذ تأسيسها ولحد اآلن

@émbÐÛûß:        التراث الطبي  قدم بحوثا كثيرة في    له بحوث ومحاضرات في الطب ، و  
المواسم الثقافية للجمعية العراقية لتاريخ الطب والمجمع العلمي العراقي وبيت          في  

  .الحكمة
  .لمستقبل و نشر قسماً منها ويعمل طبعها كاملة في ا

شارك في إعداد كراس السلوك المهني واألخالق الطبية بطلب من نقابة أطبـاء              
   . ٢٠٠٠العراق سنة 

العاطفـة  (   كتـاب     ٢٠٠٩وصدر له عن الدار الثقافية للنشر في القاهرة سـنة           
  .  جديد في موضوعه جدير باإلطالعبوهو كتا) والعقل بين القلب والدماغ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : المصادر 

  .دليل األطباء والصيادلة في الموصل في القرن العشرين  -١
  .سيرة حياته بقلمه في غالف كتابه العاطفة والعقل بين القلب والدماغ  -٢
  
  
  
  
  

 الدكتور سالم مجيد الشماع
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غرافية في ثالثة دالئل،تختلف عن بعـضها فـي                 ترد فكرة الوقوع في الج            
 ويقـصد بـه موقـع    (Math matical) وهي الموقع الرياضي .السمات الدالة

وأن .المكان من كوكب األرض،ويستخرج من شبكة خطوط الطول ودوائر العرض         
أهمية هذا الموقع محدودة ألنها تحدد المكانة الموقعية الكوكبية وعالقتها بزاويـة            

ع الشمسي فضالً عن أهميتها في تحديد الزمن وربطه بالزمن الدولي           سقوط اإلشعا 
  . الذي تعد منطقة كرينج نقطة الصفر الدالة علية

 Geographical)     أما النمط الثاني من فكرة الوقوع فهو الموقع الجغرافي 
Location)               ويعني عالقة المكان بما يحيط به من تخوم تـرتبط معـه بعالقـات 
رة،وهو بذلك نطاق يختلـف فـي حجمـه،يزداد مـع زيـادة حجـم               مؤثرة ومتأث 
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وأن كل مدينة مهما كان حجمها تمتلك موقعاً جغرافياً خاصاً بها اعتبـاراً             .المدينة
ويعـد الموقـع   .(Metropolitan) إلـى المدينـة األم  (Hamlet)من الضيعة 

الجغرافي المحرك األساس في بقاء المدينـة وديمومتهـا ونموهـا وحتـى فـي               
وأن معظم مدن العالم تعتمد في نشأتها وبقائها على متغيـرات موقعيـة             .ورهاتده

وترسم الظاهرات الطبيعية والبشرية المختلفة أنماطاً متعددة من المواقع         .جغرافية
  . الحضرية على سطح األرض

 للداللة علـى الخـصائص الجغرافيـة        (Site)    في حين يرد مصطلح الموضع    
التركيـب  (ي تقـوم عليـة المدينة،ممثلـة بالبنيـة        الطبيعية فقـط للمكـان الـذ      

ومن الجذير بالذكر أنه نادراً     .،ومعالم السطح،والمناخ والموارد المائية   )الجيولوجي
ما تعيش المدن على الخصائص الموضعية مثل المدن الريفية ومدن االستـشفاء            

ص وإنما القاسم المشترك لجميع المدن لجميع المدن هو أنها تعيش على الخـصائ            
وأن الفرق بين الموضع والموقع هو أن األول نقطة حرجة على صفحة            .الموقعية

اإلقليم،متغيرة في مكانها،بينما الموقع هو منطقة تحـوي علـى مجموعـة مـن              
  . المواضع،تختلف في توزيعها وأحجامها وتتوطن داخل الموقع الجغرافي

 وراء بقاء المدينـة         ومدينة الموصل تتمتع بأنماط موقعية عديدة،كانت جميعها      
طيلة عمرها الطويل مما حدى بعض الباحثين اإلشارة إلى أهميتها الموقعية مـن             
خالل أن الطبيعة تشير بكافة أصابعها إلى موقع مدينة الموصـل ليكـون موقعـاً               

  .لمدينة ذات شأن على الرغم من الويالت التي مرت بها طيلة عمرها الطويل
إنموذجاً فريداً لمواقع المدن المتوالدة،فهي وراثية           ويعد موقع مدينة الموصل،   

مجموعة من المواضع التي نشأة عند جبهة إلتحـام الجبـل بالهـضبة بالـسهل               
والعاصمة اإلقليمية لشمال العراق نشأة في الحضارات العراقية         .الرسوبي العراقي 

يراً إلى  القديمة في الشرقاط ثم إنتقلت إلى النمرود زمن ثم إلى دور شوركين وأخ            
نينوى خالل فترة الحضارة اآلشورية،لذلك كان موقع مدينة الموصل موقعاً متوالداً           

ولما كانت  .من مجموعة من المواقع الحرجة التي تحركت شماالً لتستقر في نينوى          
مدينة الموصل قد بدأت نشأتها من الحضارة اآلشورية إذاً فإن المدينة هي مدينـة      

  . اإلدارة الرئيسية إلقليم شمال العراقمتوالدة من مجموعة من مدن 
     ونشأة مدينة الموصل في بدايتها على شكل قالع إسـتحكامية فـي الجانـب              
األيمن لنهر دجلة وعلى شكل محطة لإلنذار المبكر لمدينـة نينوى،ومـع الـزمن              
إرتبطت مع هذه القالع اإلستحكامية منشآت حضرية سـكنية وتجاريـة جعلتهـا             

قبل )١٢(وعند سقوط نينوى في     .لتواءم مع مدينة نينوى اآلشورية    إنموذجاً لمدن ا  
الميالد وتدهورها،إستفادت مدينـة الموصـل مـن األهميـة الموقفيـة لمدينـة              

  . نينوى،وبدأت بإستقطاب السكان والوظائف إلى إطارها المكاني

 السمات الموقعية لمدينة الموصل



    
 

)١٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISUH@LÞaì’@@QTSR@çO@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

      ورسمت المتغيرات الطبيعية أنماطاً موقعية فريدة لمدينـة الموصل،وبـشكل          
ص المظهر التضاريسي ونهر دجلة فبالنسبة للمظهر التضاريسي تعـد مدينـة            خا

ومن المعروف أن الجبـال ترسـم       -الموصل إنموذجاً فريداً لمواقع مقدمات الجبال     
ثالثة أنماط موقعية هي مواقع داخل الجبال وهي مواقع محدودة قـسراً ببطـون              

ـ          صغر اإلطـار اإلقليمـي     الوديان وتكون مالئمة لقيام مدناً صغيرة الحجم وذلك ل
  . الخاضع لتأثيرها

     ومواقع أقدام الجبال خاصة عند بوابات الدخول إلقليم الجبال وتكـون هـذه             
المواقع كعنق الزجاجة الذي يعمل على تجميع خطوط الحركة ونفاذها مـن هـذه              

أما النمط الثالث فهو موقع مقدمات الجبال الذي يقع على مـسافة مـن              . البوابات
وان . ويسيطر على كل خطوط النقل الواردة او الخارجة من المنطقة الجبلية          الجبل  

هذا النمط الموقعي أكثر أهمية من المواقع السابقة لكونه بـسيط علـى المـدن                
الواقعة داخل الجبال أو عند أقدامها زائداً ُأطرها اإلقليمية فـضالً عـن المنطقـة               

جبال، مثل سـهل نينـوى وأرض       السهلية المباشرة التي تخضع لمدينة مقدمات ال      
  .الجزيرة والمناطق السهلية الواقعة إلى جنوب مدينة الموصل

ويرسم نهر دجلة أنماطاً موقعية عديدة وفريدة كل منها كفيل بخلق موقعاً            
طبيعياً فريداً كل منها كفيل بخلق موقعا طبيعياً فريداً ومن تلك األنماط هو االلتواء              

 إلى الجنوب من االحتداب لنهري الذي يقـع شـمال           النهري، فمدينة الموصل تقع   
وان هناك بعض التخريجات اللغوية لهذا النمط الموقعي فالباحثين القدماء          . المدينة

  .أشاروا إلى أن مسمى الحدباء جاء إلحتداب مجرى النهر إلى الشمال من المدينة
حيزهـا  كما تعد مدينة الموصل إنموذجا لمدن مالقي األنهار حيـث يلتقـي عنـد           

الحضري نهر دجلة برافده الخوصر والذي يعد إنموذجاً لألنهار الوماضة، ألنه قد            
يطغي على المناطق المحيطة به بشكل مفاجئ، بسبب ما يمتـاز بـه مـن سـعة            

  .حوضه وقصر المسافة بين منبعه ومصبه في نهر دجلة
ض نتيجة النخفا ) (Stratford(ويرسم النهر مواقعاً للعبور تسمى المعابر     
وقد انتبه لـذلك اآلشـوريين      . منسوب المياه في نهر دجلة أثناء موسم الصيهود       

فقاموا بإنشاء مجموعة من السداد الركامية التي تعترض مجرى النهـر لترفـع             
مستوى المياه وسقي أراضي المدرج النهري الحديث الذي يجاور مجرى النهـر            

 الموصل حتى جنـوب     وتمتد هذه السداد على طول مجرى النهر من جنوب مدينة         
وقد أصبحت بعض هذه ). السحر(ويطلق عليه السكان المحليين . مدينة حمام العليل  

السداد الغاسة واضعة للعيان بعد إنشاء سد الموصل وتقنين المياه المنسابة فـي             
  .مجرى النهر

 صالح حميد الجنابي.د.أ
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. كما يرسم النهر موقعاً آخر لمدينة الموصل هو بدايات المالحة لنهر دجلة           
لشمال من المدينة ال يصلح للمالحة النهرية بسبب سـرعة جريانـه            فالنهر إلى ا  

وزيادة عدد الجزرات النهرية التي تعترض مجراه، األمر الذي يجعل النهر يتخـذ             
وتشير كل الدالئل التاريخية إلى إن األكالك كانت تنقـل البـضائع            . شكالً ظفائرياً   

  . السنةوالسكان من مدينة الموصل إلى مدينة بغداد وعلى مدار
يضاف إلى كل ماسبق فأن للنقل اثر واضح في رسم األهميـة الموقعيـة              

فالناظر إلى شبكة النقل القديمة والحديثة التي تـربط مدينـة الموصـل             . للمدينة
بإطارها اإلقليمي وبالمدن العراقية األخرى، تبدو خطوط النقل على شـكل شـبكة             

نط الموقعي يطلـق عليـه فـي    العنكبوت تتجمع في بؤرة مدينة الموصل، وهذا ال      
 (Generality Location(الدراسات األكاديمية بالموقع البـؤري أو المركـزي  

والمالحـظ  . وهو عقدي بشري يقوم على تجميع خطوط النقل في بؤرة مركزيـة           
لخارطة الموصل ومجاوراتها يجد بوضوح هذه الخاصية، األمر الذي جعـل مـن             

فضال مما تقدم فإن مدينة     .ي عالي المستوى  مدينة الموصل مركزاً حضرياً استقطاب    
الموصل وبحكم أهميتها المركزية، استطاعت إن تجعل كل المدن المجاورة تخضع           

تدور في فلك مدينة ) Satalite city(لتأثيرها وغدت تلك المدن مجرد مدن توابع
األمر الذي زاد مـن  . الموصل وذلك بتأثير قدرتها في استقطاب السكان والوظائف     

نتها وجعلها مدينة مستلبة للمدن الواقعة عند تخومها مثل مدن تلكيف وبرطلة            هيم
  .وحمام العليل، مما زاد في تضخمها وتراجع أحجام المدن المستلبة

لقد انتبهت اإلدارات المركزية للمدينة إلى الخواص الموقعية لها وجعلوها          
نيون وقسموا العراق   حاضرة مميزة طيلة فترة الحكم اإلسالمي، وعندما جاء العثما        

إلى واليات، كانت مدينة الموصل عاصمة لوالية الموصل التي يخضع لتأثيره كـل             
وفي فترة الحكم الوطني بعـد عـام        . اإلقليم الجيلي ومنطقة الجزيرة وما جاورها     

استقدمت الحكومة المركزية خبراء من األمم المتحدة لتخطـيط العـراق       ) ١٩٢٠(
بنسن وايرسنغ ووضعوا تصوراتهم عن األقاليم القانونيـة        إقليماً أمثال زراميا ورو   

للعراق وكانوا جميعاً متفقين على اعتبار مدينة الموصل العاصمة اإلقليمية لشمال           
ان الجليلـي وفـالح     العراق وكذلك فعل المخططون العراقيون المحدثون أمثال نعم       

  .جمال معروف
  
  
  
  
  

 السمات الموقعية لمدينة الموصل
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الحمامات حرفة شعبية لها عالقة واسعة في حياة المواطنين،ولهـا فـي            
نفوسهم رجاال ونساء ذكريات جميلة،وأوقات قضوا فيها بعـض الـساعات مـن             
الزمن للنظافة وبعث الراحة في الجسم بعد التعب واإلجهاد بسبب العمل الذي يقوم             

رزة في حياة الشعوب،وخاصة اإلسالمية منها،ألن      لذلك كان للحمامات أهمية با    . به
تنظفوا فـان   (الدين اإلسالمي حث الناس على النظافة لقوله صلى اهللا عليه وسلم            

كما أوجب اإلسالم على المحدث من الحدث األكبر،القيام باالغتسال         ). اإلسالم نظيفا 
افـة  إلزالته،لذا نجد الحمامات قد نشطت في اسـتقبال روادهـا مـن أجـل النظ              

  .واالغتسال
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وتروي لنا المصادر التاريخية أن من أقـدم الحمامـات التـي اكتـشفت              
فـي الـشام واكتـشفها الرحالـة        )قـصير عمـرة   (هـي حمـام     ) م١٨٩٨(سنة

قاعـة  (،حيث كانت هذه الحمام تتكون مـن قـسمين رئيـسين،هما          )الديزموسل(
لتـصاوير  ، ومما زاد من قيمـة هـذه الحمـام وبقائهـا، ا            )الحمام(و) االستقبال

المرسومة عل جدران بهو االستقبال والحمام، ومن هذه الصور تظهر صورة أحد            
الخلفاء وهو جالس على عرشه، يحف به شخصان وفوقه مظلة محمولـة علـى              
عامودين حلزونين عليها كتابة كوفية، ويقف خلف الخليفة ستة أشخاص ويعتقـد            

في عهد  ) م٧١١(الي سنة حو) بيكر(و) نولدكة(ان بناء القصر والحمام حسب قول     
  :،وكانت الحمام مقسمة الى)م٧١٥(الذي توفي سنة الخليفة الوليد األول

ويغطيها قبو نصف اسطواني وقد زينـت هـذه         ) ابو داتريوم :( الغرفة الباردة . ١
الغرفة بأجمل الصور التي تزين جدرانها، فيها أوراق نباتية متدلية من مزهريات            

ا عناقيد التمر،وتقف عليها طيور البادية، كما نجـد         وأشجار النخيل والعنب وعليه   
  .فيها مشاهد ألحد األسود وهو يهجم على حمام وحشي

،وهي مغطاة بقبو متقاطع وقبة السماء في الحمـام،         )تيداريوم:( الغرفة الدافئة .٢
  .رسمت على سطح صحن في داخل القبة،ضبط فيها مواقع الكواكب

ربعة الشكل تغطيها قبة نصف كروية محمولـة        ، م )كاليداريوم:(الغرفة الساخنة .٣
  .على أربعة مثلثات كروية

تعتبر هذه الحمام أروع ما وصـل مـن نمـوذج لحمـام فـي العـصر                 
اإلسالمي،والتي تشهد على مدى الدقة والضبط والتفاخر بهذا البنـاء وزخرفتـه،            

البالد وقد كان لهذا االسم أهمية علمية خاصة، الكتشافه في المنطقة الفاصلة بين             
الواقعة على حوض البحر المتوسط وبالد المشرق األدنى، تلك المنطقة التي جرى            

  .فيها تبادل الثقافات مع الثقافة اإلسالمية
انه يوجـد   )هـ١١٨٣(في بغداد أشار الرحالة بن جبير أثناء زيارته اليها          

في جانبها الغربي فقط سبع عشر محلة ، يوجد في كل محلة حمامـان أو ثالثـة                 
تبدأ حكاية حمامات بغداد من العهود اإلسالمية المتأخرة عندما اعتـادت           . ماماتح

األميرات واألمراء من بني العباس على مزاولة االستحمام البخاري الـذي يـريح             
األعصاب والعضالت،ويقلل الشد الحاصل في شد الجسد ويعيد للجـسم نـضارته            

تقاليـد خاصـة بالحمامـات      وبرز من خالل ذلك عادات و     . وإبراز فتنته . وصفاءه
الذي يتم تعيينه لهذا المنصب مراقبـة       ) المحتسب(فاهتمت الدولة بها، فكان على      

الحمامات من جهتين األولى نظافة الحمام وتقيده بتنظيف أماكن الغسل واالغتسال           
وتوفير الماء الحار،اضافة الى اتباع األسس الصحية من حيـث تـوفير المكـان              

ظيف األقنية واالهتمام بالعاملين فيها،كمـا أوجـب علـيهم          الواسع والمناسب وتن  
تعطير المكان بالعطور المتنوعة،كما يراعى الجانـب األخالقي،وعـدم التعـرض           

 بدايات تكوين الحمامات الشعبية في الموصل
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ان اإلسالم  ). المحتسب(للنساء وكانت الحمامات من الحرف المهمة التي يرعاها         
لنبي صلى  شدد على ستر العورة وعدم إظهار المفاتن أمام الناظرين كما قيل عن ا            

لذلك نجد ان الحمامـات كانـت       )..لعن اهللا الناظر والمنظور   : (اهللا عليه وسلم أنه   
وله مدخل آخر خاص    )للنساء(والثاني  .،وله مدخل خاص به   ) للرجال(نوعان،األول

في أول خالفته   )١٠٩٥-١٠٧٥المقتدر(به،ولذلك فهم ال يلتقيان،وقد اتخذ الخليفة     
لحمامات الى نهر دجلة،وإلزام أصحابها بحفـر       أمرا يمنع تصريف المياه القذرة ل     

  .آبار خاصة بذلك
والظاهر أن إتقان الطراز المعماري للحمامات في بغداد وشـمولها علـى            

فـي  )ابن بطوطـة (فقد أشار إليها الرحالة.قواعد صحية قد استمر الى فترة طويلة      
ع حيث يصف الحمامات وكثرتهـا ويعتبرهـا أبـد        ). م ١٣٣٦(زيارته لبغداد سنة    

كمـا  . الحمامات وكانت مطلية بالقار ومسطحة به، يخيل لرائيه انه رخام اسـود           
يشير إلى انه في كل حمام خلوات كثيرة ، كل خلوة فيها مفروشة بالقار، مطلـي                

. نصف جدرانها مما يلي األرض به،والنصف اآلخر مطلي بالجص األبيض الناصع          
حدهما يجري المـاء الحـار      من الرخام فيه أنبوبان ا    ) حوض(في داخل كل خلوة     

فيدخل اإلنسان الخلوة منفردا ال يشاركه أحد إال إذا أراد          .فيه، واآلخر للماء البارد   
  .ذلك

غير ان الصفة األخالقية قد حازت اهتماما كبيرا لدى الدولة بسبب تعلقها            
ففـي خالفـة    . بااللتزام الشرعي واعتبار األمر من مظاهر السلوك العام للمجتمع        

على باب حمام النـساء بـسوق       )أبو حرب (صلب يدعى ) م١٠٣١-٩٩١(المقتدر  
كمـا كـان علـى صـاحب الحمـام ان يعطـي ثالثـا               . يحيى ألنه وجـد فيـه     

،احدهما يأتزر به عند دخوله،واآلخر يأتزر به عند خروجه واألخـرى           )الفوط(من
وكان في الحمامـات مـن يقـوم بحالقـة الـشعر            . ينشف فيه الماء عن جسده    

الذي يشترطون فيه ان يكون بـصيرا بالحالقـة،ومنها أيـضا           ) نالمزي(ويسمونه
بـان يـدلك يـده      ) المحتسب(ومن بين وصايا  .الذي يقوم بتدليك الجسم   ) المدلك(

  .بقشور الرمان لتصبح خشنة فتخرج أوساخ البدن
Ý–ì¾a@À@pbßbà¨aNN@ @

أما الحمامات في الموصل فقد تميزت هي األخرى بكون اغلبها حمامـات            
ت في منطقة األسواق الستخدامها من قبل روادها، حيث غلبـت علـى             عامة وجد 

ولحاجتها إلى وقود ال يمكـن تهيئتـه        .الحمامات الخاصة لعدم وجود إسالة للماء     
بسهولة، وقد صممت بشكل يضمن االنتقال التدريجي من البرودة الـى الحـرارة             

لقـديم،  وبالعكس شأنها في ذلك شأن معظم الحمامـات المماثلـة فـي الطـراز ا              
ومثيالتها في البالد العربية اإلسالمية والغاية منها عدم االنتقـال المفـاجئ مـن              

 عبد الجبار محمد جرجيس
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وتعطى جميع أقسام الحمامـات بقبـاب ويتميـز         ، البرودة الى الحرارة وبالعكس   
المسبح بتكوينه من ساحة وسطية تحف بها ثالثة أواوين مقببة باإلضـافة الـى              

  .فيها شبابيك عالية إلدخال الضوءمشتركة ) قبة(،وتغطي كل ذلك)الدواء(محل
وتشير المصادر أيضا الى ان أقدم حمـام فـي الموصـل حـسبما جـاء                

وقـد علـق    )إسماعيل بن علي العباسـي    (لألزدي، وهي حمام    )تاريخ الموصل (في
ربما كان هذا اسـما آخـر لحمـام         ).شقافين الفرش (عليها بالهامش عبارة حمام   

ـ      إسماعيل فقد كانت تقع قرب دور األمار       محلـة  (ة في المنطقة التي تعرف اليوم ب
) سعيد الديوجي (وقد حدد تاريخ وجود هذه الحمام في الموصل المرحوم        ).الكوازين
ـ ١٤٦(كان هذا سـنة   :بقوله في الهامش  ) أعالم الصناع المواصلة  (في كتابه  -هـ
الذي أقام فيهـا ثالثـا      ) بدر الدين بن لؤلؤ   (بلغت الموصل أيام حكم الملك    ).م٧٦٣

ـ ٦٥٧(سـنة،وتوفي سـنة   وأربعين   أوج عظمتها،وكانـت فـي أيامـه أم        ) هـ
وقد ذكر في أيامـه عـن وجـود         .البالد،ونزهة العباد،ومحط العدل ومنبع الفضل    

محمـد أمـين   (ونقـل المرحـوم  .حماما منفردا لألبكار) ٦٠(حمام زوج و ) ٢٠٠(
ـ ١٢٠١(ما كانت عليه الموصل في سـنة      )العمري ومـن  : (فقـال ) م١٧٨٦/هـ

سـالنامة  وجـاء فـي      ).٨(والحمامات الخصوصية في البيـوت    ،)٢٠(الحمامات  
) ١٧(ما كانت عليه الموصل في تلـك األيـام        ) م١٩٠٧-هـ١٣٢٥(الموصل سنة 

  .حمام
والمالحظ كثرة الحمامات الموصلية التي كانت موجودة،وما تـزال رغـم           

ولعل السبب يرجع الى كـون      .صغر المدينة سابقا التي كانت داخل سور الموصل       
ركزا تجاريا يصل الشرق بالغرب،فالمار من الشام إلى الشرق قلمـا ال            الموصل م 
. والمار إلى الغرب من الهند وايران وخراسان ال يجد منفـذا بـدونها            ،يمر فيها، 

وطبيعي ان المسافر حين ينزل الموصل يحتاج الى الحمام، فكانـت كثـرة هـذه               
تنظيف واستعادة مرونة   الحمامات هي الملجأ الوحيد لهؤالء النزالء لالستحمام وال       

إضافة إلى أهل الموصل واهتمامهم بالحمامـات وطـرز         . الجسم من عناء السفر   
بنائها، وتفننهم في توزيع المياه وإيصالها إلى األحواض،وما يصاحب ذلـك مـن             
عادات وتقاليد وطقوس خاصة بالحمامات، فامتازت هـذه الحمامـات بالنظافـة            

  .التي تقدم للزبائنوالنضارة وحسن االستقبال والخدمة 
واصفا هذه الحمامـات    ) يوكنكهام.س.ج(عن هذا يحدثنا الرحالة االنكليزي    

توجهـت مـع    : (الجزء الثاني فيقـول   ) رحالت في بالد مابين الرافدين    (في كتابه 
كنـت قـد حملـت لـه رسـالة          .جماعتي الى دار اكبر تاجر نصراني في البلـد        

لرجل بحفاوة وإكرام زائدين،واعـد     المطران السرياني في ماردين،فاستقبلني ا    (من
،وبعد استحمامي وجدت في انتظاري     )الحمام(واقتادني احد خدمه الى     ...لي غرفة   

الذي لحق لديه العلم بوصولي أنا الرحالة اإلنكليزي الى مدينته وكان           ) الباشا(خدم  

  في الموصلبدايات تكوين الحمامات الشعبية
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عدد الحمامات كثيرة،ما يقارب الثالثين،إال ان مقارنتها مـع حمامـات القـاهرة             
  .ام ال سبيل اليهاوالش

مـن شـاطئ    (في كتابه   ) م١٨١٧(عام)وليم هود (كذلك يصف لنا الرحالة   
أما حماماتها فهـي    : (هذه الحمامات وحسن جمالها بقوله    ) ملياد إلى القسطنطينية  

من أجمل ما شاهدته في هذا المضمار، فان واجهتها من المرمـر وهـي نظيفـة                
  .وجميلة

Ý–ì¾a@À@òîjÈ“Ûa@pbßbà¨a@Èi@ @
اتسمت مدينة الموصل الحدباء بالفن المعماري المتميز ، الذي ميزها عن           
باقي محافظات العراق ، لوفرة العناصر البنائية من مواد ، وفن معماري هندسـي   
فني متقدم تفنن المعمار الموصلي في ابراز روعة البناء واالنشاء والتصميم فـي             

هذه الحمامات وكثرتها الهتمام     وفرة   إلىالحمامات الشعبية ، حيث تشير المصادر       
لذا من برز العديد من هذه الحمامـات ،         . المواطن الموصلي بالنظافة والتنظيف     

وفي هذه العجالة نستعرض جانبا توثيقا لبعض هذه الحمامات حتى يطلع عليهـا             
شباب هذه المدينة ، بعد ان غزت حمامات المنـازل الحديثـة وانحـسرت هـذه                

جزءا من الماضي ، باستثناء بعض الحمامات الحديثة ،         الحمامات ، حيث أصبحت     
  : واهم هذه الحمامات هي 

) القمرية(حالي ، كان اسمها حمام      تقع في سوق العطارين ال    : حمام العطارين   . ١
وهو الشباك الصغير الذي يكون في السقف ، وعادة على شكل زخرفي وزجاجـه              

ية في الحدائق ، وهي مأخوذة      ملون ، ومن هنا جاءت التسمية ، وهي تشبه القمر         
لوجودهـا  ) العطارين(ة تم تسميتهـــــا بـ     من القمر ، وبعد ذلك بمدة طويل      

سنــة ) محمد امين باشا الجليلي   (في هذا السوق القديم ، بناها المرحوم الغازي         
الحـاج  (نسبة الى المرحوم    ) الباشا(وأوقفها الى جامع    ) م١٧٥٥ -هـ  ١١٦٩(

مع مدرسته الدينية ، حسبما جاء في الحجة الوقفية الخاصة          ) حسين باشا الجليلي  
وتتكون الحمام مـن االقـسام      . مترا مربعاً   ) ٧٣٧،٢٨(وتبلغ مساحتها   .. لذلك  

التالية والتي تعتبر نموذجاً معمارياً لبناء الحمامات الشعبية في الموصل من حيث            
  : المحتويات والتقسيمات 

لى شكل قنطرة صغيرة ، واجهتها الى السوق        يتكون الحمام ع  : مدخل الحمام   . ١
  .مباشرة ، وفيها باب الحمام الرئيسي 

 ، تعلوه  قبة نصف كروية محمولة علـى          اإلضالععلى شكل ثماني    : المشلح  . ٢
مناطق مرمرية ، ذات اقواس مدببة تتواصل مع رقبة القبـة بانتقـاالت مـضلعة               

مقرنصات ، ثم بعد ذلك الى      ضلعاً  بشكل شريط زخرفي بواسطة       ) ١٦(تتحول الى   

 عبد الجبار محمد جرجيس
 



    
 

)٢١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISUH@LÞaì’@@QTSR@çO@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

ان تصل الى رقبة القبة ذات الشكل الدائري ، وهذه القبة واسعة ومرتفعة ، وفيها               
  .شبابيك في االعلى الدخال الضوء الى صحن الحمام 

الـى  ) المشلح(وهي على شكل غرفة يدخل من بابها االول من          : بين البابين   . ٣
 الخارجي ثم الدخول الى جـو الحمـام   داخلها ، وهي تشكل انتقالة من جو الحمام    

الداخلي المشبع بحرارة الرطوبة حيث يشكل هذا الموقع مرحلة االنتقال التدريجي           
  .من البرودة الى الحرارة وهي ميزة من ميزات الحمامات الموصلية 

صحن الحمام الذي فيه احواض الماء ، ويتكون من غرفة واجهتها           : المستحم  . ٤
من القوس المثبت بالحالن في وسطها حـوض مرمـري          على شكل نصف دائرة     

 األحواضللماء ، وحنفية للماء الحار واخرى للبارد وفي كل حمام يوجد من هذه              
  .يستحم فيها الرجال 

سابقا ، عرفـت هـذه      ) الجوالق(كانت تقع في محلة االوس      : حمام السراي   . ٢
ندما وقعت الموصـل    المنطقة سابقا بمحلة السراي ، نسبة إلى السراي المغولي ع         

حيث تم احتاللها من قبل القوات المغوليـة        ) م١٢٦١ - ٦٦٠(تحت االحتالل عام    
في تلك الفترة ، فقد كان السراي المغولي فوق ارض هذه الحمام ، فعرفت باسمه               
فترة من الزمن ، حيث شيدت هذه الحمام بعد هدم هذا الحصن او السراي بـزوال             

 تفصل بين   األرضفي واجهة السراي كانت فسحة من       االحتالل المغولي للمدينة ،     
) بمسجد الست نفيـسة   (او ما يعرف    ) شيخ االصناف السبعة  (الحمام وبين مسجد    

  ).حوش الحمام(في هذه المنطقة ، فعرفت هذه الفسحة بـ 
كان بابها الرئيسي امام الحضرة ،      : يقول الدكتور داؤد الجلبي رحمه اهللا       

  .امتار من ارضية الحضيرة ) ٣(نخفاض ينزل اليها بدرج ينحدر با
في االربعينات كنا نسبح في هذه الحمام الى فترة الخمسينات وكان مدخلها        

والى جانبها بـاب كبيـر      . صغيرا اال ان انخفاضها عن المساحة امامها واضحاً         
الطريق الذي يؤدي الى اعلى الحمـام التـي         ) مسجد الست نفيسة  (مقابل المسجد   

وكان الصبيان يلعبـون    . وموقد النار   ) الكرخان(ابها ، اضافـة    تشكل سقفها وقب  
وادارها المرحوم  ) مصطفى الجراح باشي  (كان صاحبها المرحوم    . في هذا السطح    

م بيعت الى الحمامجي الحاج جارو رحمـه        ١٩٥٥في فترة سنة    ) واصف الجراح (
وعمـر  . ر  وعمرها من جديد ، وفتح بابها على واجهة شارع الجامع الكبي          . اهللا  

حمـام  (وتم تبديل اسـمها الـى       . بعض الدور في قسم منها الذي يقابل المسجد         
نسبة الى منارة الحدباء في الجامع الكبير ، وفي جانبهـا كانـت حمـام               ) الحدباء

وكانت من الحمامـات    . النساء وهي تابعة لها وتشرف عليها ابنة صاحب الحمام          
 ارض سـاحة لوقـوف      وأالنهـدمت   بيعت الحمام و  ) م١٩٩٠(المهمة ، بعد سنة   

  .السيارات 

 بدايات تكوين الحمامات الشعبية في الموصل
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        هي مجلة أنيقة هادفـة تـؤدي رسـالتها للنهـوض بتـراث الموصـل               

  . وحاضرها،فتَجتَبي صواب القول للربط بيننا وبين تاريخنا العريق
 ويثيـر التواصـل مـع       فيها ما يبهج النفس   ووجدت  ) ٣٣العدد  ( طالعت        
وما أجمل قول رئيس التحرير في افتتاحية العدد إن هذه المقاالت فـي              الذكريات،

  ).صدقةٌ جارية(المجلة هي 
 القول حول ما جاء في بعض الموضوعات التي فيها رزح           استدرك      غير أنني         

وزلَل ،وهو شيء ال بد من ذكره       
للوصول إلى الكمال ومن ذلك ما      

لمقـال األول الـذي     جاء فـي ا   
مبدعون عرب عاشـوا    ( بعنوان

فهو مقـال لـيس      ،)في الموصل 
ــضمونه  ــي م ــى ســواٍء ف عل
ومفاصله إذ يتكلم عـن اإلبـداع       
الذي أصبح ِشنْشنَة هذا العـصر      
وهو اإليتاء بـشيء ال يـشابهه       

واهللا بديع السماوات   (شيء قبله   
فليس من كتب شـيئاً      ).واألرض
  . هو مبدع

ال في العنوان       يقول كاتب المق  
وإذا بـه    )مبدعون عـرب  (أنهم  

يذكر جماعة يقول عنهم إنهم من      
المثقفين في الموصـل ذكـرهم      

 ،)كما يقـول  ( معارفه وأصدقاؤه 
ولكن الذي يفهمه القـارئ مـن       
العنوان أنهم العرب من األقطـار      

  . العربية
     وقد وزع علـى األسـماء      
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وال ندري ماذا يقصد  )الشاعر المفاجيء(والرموز الثقافية التي ذكرها ألقاباً فمنهم     
الشاعر الفيلـسوف   (وذكر   .وكذلك المربي والرائد   )الشاعر المجد (ثم   بالمفاجأة،

 ولم يكن المرحوم الالوند فيلسوفاً وال عالقة لـه بالفلـسفة           ،)عبد الحليم الالوند  
 القابلـة   التي هي دراسة المبادئ األولية للوجود ،والتي تُدعم بالمؤلفات واآلراء         (

وتعد عمل هؤالء على مكانتهم في األدب والتراث ،جزاهم اهللا           )للمناقشة والحوار 
  . خيراً عن مدينتهم

      وحقاً لقد ذكر الكاتب عدداً من المبدعين العرب ولكنه نسي آخرين عاشـوا             
في الموصل مثل طبيب العيون السوري الدكتور احمد راتب الذي خدم هذه المدينة             

ثينات من القرن الماضي وأبدع في مهنته وكذلك مدير الصحة العام فـي             في الثال 
فـي الفتـرة    ( الموصل الطبيب السوري الشهير الدكتور محمد محفـوظ شـبيب         

والطبيب الجراح المصري الدكتور لـويس الـذي عمـل فـي             ،)١٩٣٦-١٩٢٧
المستشفى القديم في تل كناسة في باب سنجار وذلك قبـل أن يـشيد المستـشفى       

  ).كان اسمه المستشفى الملكي(هوري الحالي الجم
أمثال وحكم وأشعار   (   والمقال اآلخر من مقاالت المجلة الذي نقف عنده بعنوان          

وال أدري كيف تكون األمثال والحكم ضارة وهـي ال تُقَـال إالّ للتهـذيب                )ضارة
  والنصح والتعليم؟

رف فهي أيضاً قيلـت              وحتى التي تُقال للتهكم والسخرية لمن يسيء التص       
لالنتقاد والتوجيه كقولهم لألناني الذي يحب نفسه ويستحوذ على الشيء ويحـرم            

فهي كلمة جارحة له وليـست   )ثمي أقرب من امي(عائلته فيقولون مستهزئين به   
وحرمان والدته وأطفاله وقـد      )التهام كل شي  (كلمة لتشجيع األنانية والحث على      

ير وإيثار اآلخرين على أنفسهم وإعطـاء الـصدقات         عرف أهل الموصل بعمل الخ    
فلماذا يدخل الكاتب إلى هذا المثل من الباب        .وإحرام األمهات والتعاطف مع العائلة    

  الخلفي؟
       زمن التأديب أيضاً أن يكون بالشدة وليس بالتراخي والتساهل فـي تربيـة             

صي في غرفة المـدير ألن      واستعمال الع )الفلقة(وال داٍع ألن يتخيل الكاتب    .األطفال
هذا الكالم موجه لألبوين لتهذيب ولدهما وتعويده علـى النظـام ولـيس لمـدير               
المدرسة وال لرجال الشرطة أو القائمين على تعذيب المحتَجزين عندهم والسجناء           

  .كما يتصور في مقاله
قـال        ثم يذكر مثالً من األمثال كله أخطاء مما يدل على عدم استيعاب معناه ف             

فالحر مهما اشتد فهو ال يعمي،وحتى لـو كـان           ).حر اليعمي وال برد اليقمي    (أنه  
  !كذلك فال أحد يفضل الحر فيعمى من أجل أن ال يصيبه البرد

  ). دخان اليعمي وال برد اليقمي(     والصواب أن هذا المثل المتداول هو 

 من موصليات)٣٣(قراءة العدد
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ون الحطـب واألخـشاب     يـشعل  )ال سيما في أرياف المدينة    (   فعند اشتداد لبرد    
للتدفئة فينبعث منها الدخان ويمأل الغرفة فتحتقن عيونهم وتدمع فذلك أفضل مـن             

  . البرد الذي يقمي الجسم
فا .   هذا وهناك أمثال أخرى ال نريد أن نأتي عليها كلها ال يقال عنها أنها ضارة              

الـشدة  لمجتمع الموصلي مجتمع محافظ ويلتزم بالقيم الصحيحة ويقدس النظام و         
في سبيل الحق ومقاومة الباطل وال تضرب األمثال عنـده إلشـاعة التخريـب أو               

  .الضرر
فإنه يتميز   )التموين حالة حضارية موصلية متميزة    (      أما المقال الذي بعنوان     

بالدراسة العلمية الجيدة فهو يذكر األسباب والنتائج لهذه الظاهرة التي تعم عوائل            
لو ذكر أن جذورها تمتد إلى العصر اآلشوري عندما حوصرت          وحبذا   .المدينة كلها 

فكـان أهلهـا يخزنـون األطعمـة فـي       نينوى لمدة أربع سنوات من قبل الغزاة،   
ثم انتقلوا بعد سقوطها وتشرد أهلها إلى الجانب األيمن من النهر وهو         .سراديبهم  

وحتى بطـرق    الذي شيدت عليه الموصل فقد انتقلوا بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم،        
          ة البرد وشدة أي شدة الحصار أثناء   تحضير أطعمتهم واالحتفاظ بها إلى وقت الشد

فليس للقبائل العربية التي سكنت الموصل عادة خزن األطعمة          ،الحروب والغزوات 
  .لعدة أشهر وهم أصحاب األغنام والمواشي

 باالهتمـام      ومقال آخر في المجلة حول السيدة الموصلية،وهو مقال جيد جدير         
ولكني ربما اُضيف إليه بعض التوضيح ،فإن السيدة زبيده ولدت في قصر حـرب              
الذي شيده حرب بن عبد اهللا الرويدي الذي هو من أعاظم قواعد المنصور وكـان               
قد أرسله إلى الموصل لمساندة ابنة جعفر أكبر أوالد الخليفة المنصور في محاربة             

 هـ وسكن في القصر الـذي       ١٤٥صل سنة   الخوارج وقد تولى جعفر والية المو     
بناه حرب في الر بض األسفل من المدينة أي جنوب سور الموصل وعلى نَشَز من     

ويبـدو أن    )البوسيف(األرض أي االرتفاع الذي يلي الربض وهو المسمى حالياً          
من محالت بغداد وظـل      )الحربية(هذا مولع بالبناء فهو الذي تنسب إليه         )حرب  (

  ).قصر حرب(ي الموصل اسم القصر ف
    أما المقاالت األخرى في المجلة ففيها المتعة والفائدة واخص بالذكر منها مقال            

وعبد اهللا أمين أغا وعبـد الجبـار محمـد           العالف والدكتور محمود الحاج قاسم،    
شَكَر اُهللا سعيهم من أجـل   جرجيس وكذلك الكتاب والباحثون اآلخرون في المجلة،     

  . ةصالح هذه المدين

@ @
@ @

 عادل البكري.د.أ



    
 

)٢٥( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISUH@LÞaì’@@QTSR@çO@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

ïÐz—Ûa@‡öa‹Ûa@@ @
ïİi@ÝîöbÏëŠ@ @

@I@QYPQM@@QYUVH@@ @
@ @

ÞaČì§a@‡¼c@‡Ûb‚@ @
  

في عام  . في الموصل ١٩٠١من مواليد   . هو روفائيل بطرس عيسى بطي    
انتقـل إلـى بغـداد       . تخرج من مدرسة اآلباء الدومينكان ثم عين مدرسا        ١٩١٤

يـر  تـولى رئاسـة تحر    . ١٩٢٩ه وتخرج من كلية الحقوق عام       لمواصلة دراست 
عين . ثم رئيس تحرير مجلة الحرية    . جريدة العراق التي كان صاحبها رزوق غنام      

 فصل من الوظيفة لتأييـده سـعد        ١٩٢٩في عام   . موظف في مديرية المطبوعات   
 ٢٧ أسس مع جبران منكون جريدة البالد والتي استمرت          ١٩٢٩في عام   . زغلول

فـي  .  اعتقل من اجل الصحافة   . عاما
 حكم عليـه    ١٩٣٠ تشرين األول    ٢٧

بالسجن لمدة شهرين بتهمـة القـذف       
. بالذات الملكية في جريدتـه الزمـان      

اتخذ حزب اإلخاء الوطني الذي أجيـز       
 مـن   ١٩٣٠ تشرين الثـاني     ٢٥في  

جريدته البالد منبـرا لنـشر مبـادئ        
ويعتبر من اشد مؤيدي الحزب     . الحزب

حتى انه سخر كل صحفه لتأييد سياسة       
تي صدرت  الحزب مثل صحيفة البالد ال    

 وصحيفة  ١٩٢٩ تشرين األول    ٢٠في  
 حزيـران   ١٨األخبار التي صدرت في     

١٩٣١   
عضو مجلس النواب للـدورة     

عـن لـواء    ).١٩٣٥ آذار   ١١ – ١٩٣٤ كـانون األول     ٢٩(االنتخابية الخامـسة  
  . البصرة

 ٢٩ – ١٩٣٥ آب   ٨(عضو مجلس النواب للدورة االنتخابيـة الـسادسة       
  . موصلعن لواء ال). ١٩٣٦تشرين األول 
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 آب  ٢٦ – شـباط    ٢٧(عضو مجلس النواب للدورة االنتخابية الـسابعة        
إال انه استقال من المجلس فانتخب بدال عنه سليم         ). عن لواء الموصل    ) . ١٩٣٧
 ٩ – ١٩٣٩ حزيران ١٢(عضو مجلس النواب للدورة االنتخابية التاسعة    . حسون

ورة االنتخابية الثانية عضو مجلس النواب للد   . عن لواء البصرة  ). ١٩٣٤حزيران  
  . عن لواء بغداد ). ١٩٥٢ حزيران ٣٠ – ١٩٤٨ حزيران ٢١(عشر 

حيـث قـدم    . إال انه استقال من المجلس فانتخب بدال عنه رزوق غنـام          
  . ١٩٥٠ آذار ٦استقالته من المجلس في 

عضو مجلـس النـواب     .  مدير عام في وزارة الخارجية       ١٩٥٠في عام   
عن )١٩٥٤ نيسان   ٢٨-١٩٥٣ كانون الثاني    ٢٤(ة عشر   للدورة االنتخابية الثالث  

  .لواء بغداد 
  عين وزيرا بال وزارة في وزارة        ١٩٥٤ آذار   ٨ – ١٩٥٣ أيلول   ١٧في  

  .محمد فاضل الجمالي األولى 
في . حيث عمل كوزير دولة لشؤون الدعاية واألعالم فأوقف جريدته البالد         

وزارة محمد فاضل الجمالي     عين وزبرا للدولة في      ١٩٥٤ نيسان   ٢٩ - آذار     ٨
وهو الذي كان خلف قرار تعطيل الصحف ويعتبر اشتراكه في الوزارة أول            . الثانية

  . مسمار دق في نعش وزارة الجمالي 
وكذلك عـاود إصـدار      . ١٩٥٥ترك الوزارة ومارس المحاماة حتى عام       

في  توفي   ١٩٥٦ نيسان   ١٠في  . حتى وفاته ) صحفية البالد   ( جريدته مرة ثانية    
  . بغداد

  ــــــــــــــــــ
دار الـشؤون   / حميد المطبعي / موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين      .١

  .٧٧ص / ١ج/ ١٩٩٦/ ١ط/ بغداد/ الثقافية العامة
 ١٩٨٥/ ١ط/ بغداد/احمد فوزي   / أشهر المحاكمات الصحفية في العراق       .٢
   .١٣ص /

ث يوسـف   حـار /  حياته آثاره عـصره    –السياسي األديب يوسف غنيمة      .٣
 .١٥٥ص/ ١٩٩٠/ بغداد/ غنيمة
/ فاروق صالح العمر  . د/ ١٩٣٢ – ١٩٢١األحزاب السياسية في العراق      .٤

  .٢١٧ص/ ١٩٧٨/ البصرة/ مركز دراسات الخليج العربي
/ مكتبة اليقظـة العربيـة    /  الحسني قعبد الرزا / تاريخ الوزارات العراقية   .٥

  .٢٩٤ص/ ١٠ج / ١٩٨٢/ ٦ط/ بيروت/ مركز األبجدية
 / ١٩٦٣ – ٤٧راق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري        من او  .٦

   . ٣٧ص  / ١٩٩٠/ بغداد / مكتبة اليقظة العربية / نجيب الصائغ 

 خالد احمد الجوال
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يها المثـل مـع         المثل الشعبي قول يردده العامة ضمن ظروف معينة يتطابق ف         

والعامة تستعمل الكثير من األمثال في الحياة   .الواقع الذي يذكر فيه المثل أو يقاربه      
  .اليومية كعادة تتكرر يومياً كلما تشابهت األحداث

وقد حاولت في هذا    .نسيت الحكاية وبقي المثل   .     ولكل مثل حكاية ربما بدأت به     
الحكاية التي قيل بسببها المثـل      إلى أصل   -قدر المستطاع -البحث الموجز الوصول  

معتمداً في ذلك على بعض ما دونته من مالحظات خالل مناسـبات تـذكر فيهـا                
األمثال ونصوصها من شيوخ وعجائز عرفوا بحفظهم لألمثـال ونـصوصها،وقد           
كانوا أكثر في أيام شبابي في محلتي القديمة حمام المنقوشة التي تقع فـي قلـب                

[ أو ما يـسمى أيـضاً       ] الجامع النوري   [ لموصل قرب   الجانب األيمن من مدينة ا    
وقد حاولت قدر اإلمكان التأكيد على األمثال الموصلية الـصرفة          ].بالجامع الكبير   

وإن تداخلت معها بعض الحكايات المسيحية نظراً لقرب محلتي من محلة الساعة            .
  .  أكثرالتي تسكنها عوائل مسيحية كثيرة بحكم كون للملة تضم ثالث كنائس أو

     وال بد من القول أن ما قمت به محاولة بسيطة أو نموذجاً لعمل كبير أتمنـى                
مركـز دراسـات    [ أن يدعم بعمل جماعي واحق الناس بهذا العمل الكبيـر هـو             

  . المؤهل حقاً لهذا العمل بهمة مدير المر األستاذ الدكتور ذنون الطائي] الموصل 
  :             األمثال

  . ليي والفوق الّكالجوا ال-١
  . الفوق الليي والجوا الك

  ]شراكة المصالوي والشيطان:[ويذكر المثل بصيغة أخرى فيقال
  أي الذي في األسفل: الجوا
  لي:الليي 

  يقال هذا المثل عند الشعور بالغبن في المشاركة
ومما يحكي عن أصل المثل أن موصلياً وشيطاناً اتفقا على المشاركة في أعمـال              

وتم االتفـاق بينهمـا أن يأخـذ        . وقروا أن يزرعا في السنة األولى بصالً       الزراعة
ويتـرك القـسم العلـوي      -أي رؤوس البصل  -الموصلي القسم األسفل من الزرع    

  .للشيطان
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ولكي تكون القسمة عادلة تقرر أن يأخذ الموصـلي         .وفي السنة الثانية زرعا قمحاً    
طان ويالحظ أن الشيطان كـان      ويترك القسم األسفل للشي   .القسم العلوي من الزرع   

  . مغلوباً في الحالتين
  أحغب؟-٢

  هل أولول؟:معناها
  يقال هذا المثل لمن يتعجل األمور وينفذ صبره قبل كشف الحقيقة

  قبل أن أصل المثل المرأة تلقت رسالة من ولديها طالت غيبته فخرجـت تبحـث               
طلبت منه قـراءة    عمن بقرؤها لها فصادفها رجل معمم محسبته عارفاً للقراءة و         

فتنـاول الرسـالة وراح     .خجل الرجل أن يعترف بعجزه وإنه أمي ال يقرأ          .الرسالة
أحغـب  :نفذ صبر المرأة فتساءلت   .يقلبها بين يديه هازاً رأسه بين الفنية والفينة         

  .وانصرف...حغبي: ؟؟فما كان منه إال أن ناولها الرسالة قائالً
لها يستطلعون الخبر وصادف بينهم مـن      بدأت المرأة تولول،وتجمهر الناس حو    

  .يعرف القراءة،وإذا فيها أن إبنها قد تزوج وأنه قادم بزوجته قريباً 
  واغشعتوكي من تحت.اغشعتوكي من فوق-٣

  رأيتك:اغشعتوكي
  يقال هذا المثل لمن يتأكد بأن الذي وعده ال يريد الوفاء بوعده

  مواعيد عرقوب:وشبيه هذا المثل في الفصحى
  :ن أصل المثل لشحاذ طرق باباً يطلب اإلحسان،فأجابته صاحبة الدار قائلةويقال أ

ومـر  .ولو كنت في الطابق األسفل ألعطيتك ما تيسر     .ألسف أنا في الطابق الثاني    -
  :بالدار بعد أيام فطرق الباب أيضاً وكانت صاحبة الدار في الطابق األسفل فقالت له

ي الطابق العلوي ألعطيتك ألن النقـود       ولو كنت ف  .لألسف أنا في الطابق السفلي    -
  .هناك

  .واغشعتوكي من تحت.اغشعتوكي من فوق :فردد الشحاذ
  .وذهبت مثالً

  إذا الحجغه ابعبو؟؟-٤
  الحجرة:الحجغه 
  داخل فتحة الصدر من الرداء:ابعبو

  ابن االستاد استاد ونص : وهناك مثل شبيه في معناه بهذا المثل هو
  لعامية االسطىأي األستاذ وفي ا:االستاد 

  ويقال المثالن تشجيعاً وإظهاراً للثقة في المقابل
  ومما يحكى عن أصل المثل األول أن طائراً كان يقدم النصائح ألفراخه

إذا رأيتم أحداً يمد يده إلى األرض فاعلموا أنه يتنـاول حجـراً ليـضر               :فقال لهم 
  فعليتم بالهرب.بكم

 فاضل محمد عبد اهللا
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  وهنا انبرى أحدهم مستفسراً
  ابعبو؟؟وإذا الحجغه 

  :ايو دينو عالشط وايجيبو عطشان-٥
  يأخذه:ايودينو
  النهر: الشط 

  يعود به:ايجيبو 
  . يقال هذا المثل للفطن القادر على تحمل المسؤولية

وأصل المثل لرجل جماعة في قدرته على أخذ أحدهم إلى النهر ثم العودة به دون               
 ال بـالقوة    أن يترك له فرصـة لـشرب المـاء،وعلى أن يـتم األمـر بالحكمـة               

وحينما وصـال وأراد    .فذهب اإلثنان معاً    .وفعالً اختارت الجماعة أحدهم     .والتعصب
  :هذا أن يشرب بادره اآلخر قائالً

  من يصدق أنك شربت الماء لو أنكرت وأنا ذلك ؟-
  .إذن ما العمل؟:وهنا تساءل األول

لعودة لجلب  ثم اتفقا على ا   .كان عليك أن تفكر بجلب شهوٍد يشهدون لك       :فأجابه هذا 
  . الشهود وحينما وصال فهم الجماعة الخدعة

  :الطع المسني وابات متهني-٦
  أمسح بلساني:الطع

  .الّلة التي يستعملها الحالق لسن أمواسه:! مسن الحالق:المسني
  مرتاح البال: متهني

  ويحكي أن أصل المثل قيل في جرذٍٍ كان يعيش في دكان حالق يأكل بقايا الزيـت            
وكان سعيداً هانئاً في حياته فأتاه صاحب له وأخذ يغريه بما في            . المسن العالقة في 

دكان البقال المجاور من مأكل فهناك أنواع كثيرة وأصناف ال حـصر لهـا،وأخيراً         
ترك الجرذ دكان الحالق ولحق بصاحبه،وبدأ يأكل من هنا وهناك حتى سقط فـي              

ل الخروج لكنه عجـز      والدن إناء فخاري يوضع فيه السمن وقد حاو        -دن السمن 
  :يردد نادماً

  الطع المسنى وابات متهني
  -القناعة–والمثل كما يظهر يشيع على 
  وهو في ذلك يشبه المثل القائل

  مد رجليك على قد ابساطك
  وأش طيغو الحاج قالش.تك إيمني وتك أكالش-٧

وقد انقرضت صناعته في    .إيمني حذاء محلي يصنع من الجلد كان لونه أحمر غالباً         
  لموصل بعد عقد الخمسينات من القرن الماضي ا

 حكايات وراء االمثال
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ويصنع الوجه منه من نسيج القطـن       .حذاء محلي يستعمله القرويون غالباً    :إكالش
أما أسفله فيصنع من إطـارات الـسيارات المـستهلكة،وقد          .أو الصوف المغزول  

  انقرضت صناعة في الموصل لكنه مستمر في الشمال
  أي فردة واحدة من الحذاء:تك

  كه يطيرتر:طيغو
نوع من الحمام البري يعيش على األغلب في المناطق المرتفعة من الدور            :القالش

  أو المنائر أو القباب
  يقال المثل للتشفي حين يعزل مسؤول شديد الوطأة على مرؤوسـيه وقيـل أن              
أصل المثل لمختار كله في الموصل كان طماعاً شديد الوطأة على الفقراء بخاصة             

م إال إذا تقاضى منهم أتعاباً تفوق قدراتهم فشكاه سكان المحلـة            ال يكمل معامالته  
وكانت العادة أن ينزع الداخل إلى الوالي حذاءه أمـام          .إلى الوالي فطلبه للحضور   

فلما تحقق الوالي من ظلم المختار ألبناء المحلة أمر بعزله فخـرج            .باب المجلس 
م ثم لبس في القدم الثانية      هذا آسفاً خجالً،ولشدة اضطرابه لبس فردة حذاءه في قد        

  . كالش ألحد األعراب
حجي أغشع تك إيمني وتك أكالش؟؟فحضرت      :   فلما شاهده أحد أبناء محلته سأله     

  :أحدهم النكته بالبديهة وأراد أن يتشفى به فأكمل
  وأش طيغو الحاج قالش

  الما يعغف تدابيرو حنطتو تأكل شعيرو-٨
  الذي ال يعرف:الما يعغف
  ر أمورهتدبي: تدابيرو

  يقال المثل تشفياً بمن يقوم بعمل فيفشل فيه نتيجة اإلهمال والتقصير ال نتيجـة              
فزرع حنطتاً  .وأصل المثل قيل في من المدينة سكن قرية وجرب الزراعة         .الظروف

وبعد الحصاد باع الحنطة واشترى بثمنها حـصاناً ربطـة          .وشعيراً فأقبلت زراعته  
ل ويأكل حتى قارب الشعير على النفاذ وأصيب        فبدأ الحصان يأك  .قرب كومة الشعير  

  .الحيوان بالتخمة فمات 
  طر وطرين وأمر الباشا عالغاس والعين-٩
  كلمة تقال في معنى االستنكار والنساء يرددنها غالباً: طر

  على الرأس: عالغاس
   وأصل المثل أنه كان يقوم في العهود القديمة وآخرها أيام الدولة العثمانية مناٍد             

ور في الشوارع واألزقة يعلن ويبلغ أوامر السلطة إذ لم يكن في ذلـك الزمـان                يد
وصادف أن مر مناٍد في طريق وكانت فتاة شابة جميلة تعمـل     -راديو وال تلفزيون  

في الدار فسمعت صوت المنادي لكنها لم تفهم ما قـال فوقفـت بالبـاب تـسأل                 
  :أجابتها على سؤالهافصادفتها عجوز حسدتها على جمالها وأرادت إغاضتها ف

 فاضل محمد عبد اهللا
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إن منادي الباشا قد أعلن أن على الشباب أن يتزاوجوا العجائز وعلى الـشيوخ              -
  .أن يتزوجوا الشابات

  طر:فاستنكرت الفتاة ذلك قائلة
  . طر وطرين وأمر الباشا عالغاس والعين:فردت العجوز عليها

  فذهبت مثالً
  لعبو عالترنيني والترنانه

  رقصه:لعبو 
  نغمتان موسيقيتان من مرقصات األطفال غالباً :ترناناالترنيني وال

  .   يقال المثل لمن يراد إظهاره كمخادع ال يمكن االطمئنان إليه
واتفقا على أن يحمـل     .ويحكى عن أصل المثل أن موصلياً رافق الشيطان في سفر         

فينـزل  .كل منهما رفيقه حتى يغني الراكب أغنية،أو يردد قطعة موسيقية يرغبها            
بدأ الموصلي فحمل الشيطان على رقبته ،فغنـى        .ب الثاني على رقبة رفيقه      ويرك

الشيطان أغنيته حتى انتهى منها فنزل ثم ركب الموصلي على رقبة الشيطان وبدأ             
  .يردد

  عالترنيني والترنانه    عالترنيني والترنانه
  . ولم ينتهي من ترداد ها حتى وصال مكانهما

  .ما تصيغ آدمي-١١
  إنسان:آدمي 

  لن تصير:ا تصيغ م
     يضرب المثل لمن قطع األمل في إصالحه وتقويم إعوجاجه

ويقال أن أصل المثل لرجل كان له ولد مهمل فكان يكثر له النصائح دون جـدوى                
  .ما تصيغ آدمي أي أنك لن تكون كسائر الناس:ثم يعقّب النصائح يائساً

وع في الجندرمه،وأخذ     وخرج الولد مفارقاً أباه وحط في مدينة أخرى،وهناك تط        
يتقدم حتى أصبح رئيساً للجندرميه ،ثم نقل إلى مدينته األصلية رئيساً لجنـدرمتها             
أيضاً ،وهنا أراد الولد أن يرى أباه مركزه،فأعطى العنوان لجنده وأمـرهم بجلـب       

أراد رجال الجندرمه إظهار إخالصهم للرئيس الجديد فكبلوا بالقيود وأوسعوه          .أبيه
فلما شاهد والده أهان الجند على فعلتهم وأمـرهم         .دموا به عند ولده   ضرباً حتى ق  

  :ثم سأله.بفك القيود عنه 
  كيف تراني يا أبي وقد أصبحت رئيساً لجندرمة المدينة؟-

  . ما تصيغ آدمي: وهنا هز األب رأسه أسفاً وقال
ـ            :ثم أتبع    ة لو كنت آدمياً لزرتني في البيت وكفيتني شر القيود والـضرب واإلهان

  .فذهبت كلمته مثالً
  .يضغب طعني ويطلع عالبناغه-١٢

 حكايات وراء االمثال
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  يضرب: يضغب
  المنارة: البناغه

     يضرب المثل لمن ال يستقيم على عمل معين بحجة أو بأخرى
يعمل قرب جامع ،وكـان معتـاداً أن        -وقيل اسكافياً –ويقال أن أصل المثل لخياط      

عد فوجد أن الوقت لم     وفي إحدى المرات ص   . يصعد إلى المنارة حيث يؤذن للصالة     
يحن بعد فقرر أن يجلس هناك حتى يحين الوقت ،فأخذته سنة من النوم فرأى فيما              
يرى النائم أنه في الجنة وأنه بين حور عين يداعبنه ويالعبنـه ويـسقينه مـن                

ثم اسـتفاق علـى أصـوات المـؤذنين فـي المـساجد األخـرى               .حوض الكوثر 
وكلما حاول العمل لم يجد ميالً      . يراوده لكن الحلم ظل  .القريبة،فنهض وأذن ثم نزل   

إليه فيترك ما بيده ويصعد إلى المنارة ينتظر أن تأخذه سنة من النـوم فيـشاهد                
الحلم مرة أخرى،لكن النوم يستعصي عليه فينزل ليبدأ عمله،ولكن سـرعان مـا             

  .يترك ما بيده كرة أخرى وهكذا نضرب به المثل
  من أول وبا-١٣
  .الموت: المعدي ويعني في الدعاء الوباء أي المرض:الوبا

وأصـل  .  يضرب المثل لمن يريد أن يعلم المقابل أنه متتبع ألمر ما منذ بدايتـه               
  .ودعت على نفسها بالموت .المثل المرأة كانت تسير فضرطت 

وصادف أن كان يسير وراءها رجالً عدة مـرات         .وذلك خجالً من فعلتها   . وبا:قائلة
أخيراً إنتبهت إلى الرجل وراءها فـأرادت أن تطمـئن          وبا و :وكلما ضرطت اتبعتها  

  :فسألته
  ألك زمن تسير ورائي؟-

  .من أو وبا:فأجابها الرجل ضاحكاً
  .فذهبت مثالً

  .كل إيول....كل عيني-١٤
  فعل أمر من َأكَل:كْل

  أي عيوني،وهي كلمة تقال للتحبب:عيني
  كلمة تقال للنهي والذم:إيول

دم العدل في األمور،وأنه متميز إلى جانب دون آخر         يقال المثل لمن يراد إتهامه بع     
فكانت تختار الطعـام الجيـد      .وأصل المثل المرأة كانت تطعم إبن إبنها وإبن بنتها        

كل عيني ثم تختار أرداً الطعام وتناوله ألبـن إبنهـا           :ألبن بنتها وتردف مع اللقمة    
  فذهبت مثالً.كل إيول:مردفة
  :شا حاغ وشغبتا اتغنيفغي..على ليلي من ليالي بنت عمي-١٥
  ليلة:ليلي
  فراشها: فغيشا

 فاضل محمد عبد اهللا
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  تنكَه:إناء فخاري يوضع فيه الماء وتسمى بالبغدادي.شربتها وهي القلة:شغبتا 
   يردد المثل استنكاراً ألمر مضى ال يتمنى صاحبه العودة إليه أي حينما يكـون              

وجتـه  في وضع نقيضاً لوضع سابق مؤلم بالنسبة له قيل أن المثل لرجل كانت ز             
مهملة فهي تترك فراش زوجها أيام الصيف في السطح معرضاً للـشمس،وكذلك            

وحينما يعود الرجل في المساء يجد فراشه حاراً ،وحينما يهم بـشرب            .تترك قلتها 
الماء يجد القلة خاوية قد نجرت الشمس ماءها فيضطر إلى ملئها ،فيسمع أزيـز              

  . الماء أول ما يوضع في القلة الحارة
ت تلك الزوجة واتخذ غيرها فكانت تعتني بـه،فكان يـردد هـذا القـول                 ثم مات 
  فذهبت مثالً...تهكماً
  عدس أو فوت-١٦
  أدخل: فوت

      يردد المثل فيمن يستهنن بأمر لسهولته بالنسبة له
وممـا قالـه    .وأصل المثل لرجل كان يسمع واعظاً يرشد النـاس فـي رمـضان            

 على حجر من حجارة جهم فيعـدد مـا   أنه في يوم القيامة يقف كل إنسان      :الواعظ
  )١(أكله من ألوان الطعام في أشهر رمضان حتى ينتهي منها ثم يدخل الجنة

  .إن هذا األمر سهل بالنسبة لي :    وهنا انبرى الرجل قائالً
عدس وفوت أي أنه لم يتناول فـي أشـهر رمـضان            :ولما سئل عن السبب أجاب    

  سوى العدس
  الفيلالعصفوغ قدام مغتو يصطغ -١٧

  داجدي:ويسمى بالبغدادي.يضربه على وجهه:ايصطغ
  إمرأته زوجته:مغتو

   ويالحظ أن من عادة المواصلة قلب الراء غين على األغلب ويقال هذا المثـل              
  .لمن يتباهى بقدرته على فعل شيء أكبر من قدرته تباهياً أمام الزوجة

لفيل أن ينادي العصفور    وأصل المثل كما يقال أن سيدنا سليمان عليه السالم أمر ا          
كـان  .فذهب هذا وطلب من العصفور الحضور أمـام سـليمان         .وأوصاه الرفق به  

العصفور واقفاً فوق الشجرة أمام زوجته فما كان منه إال أن صـرخ فـي وجـه                 
  :الفيل

عاد الفيل  .وفك أمامي زل إليك وأضربك تأديباً لك على وق      إذهب من هنا وإال فسأن    -
  ساءل سليمان مبتسماً وأخبر سليمان باألمر فت

  أما كان ذلك بحضور زوجته؟-
                                              

وكلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال يحب [لم أجد في القرآن والسنة ما يؤيد هذا الوعظ ولكن وجدت في قوله تعالى  )١(
 ]المسرفين

 راء االمثالحكايات و
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  نعم:أجاب الفيل
  لقد كان يتباهى أمامها.سيأتي إذن:قال سليمان

  يشتغل بالقصيبي وما كن أكل لحمايي-١٨
  أي الذي يذبح األغنام واألبقار.القصاب:القصيبي
  أي لم يأكل لحم:لحمايي

عرفه ولم يتعود عليه ويقال أن         يقال المثل لمن يهدف إلى اإلشتغال في عمل ال ي         
أصل المثل كان لرجل من أهل القرى جاء إلى المدينة هربـاً مـن الجـوع فـي                  

وأراد البحث عن عمل فلم يجد أمامه إال القصابة أي ذبح الغنم والبقر وهو              .قريته
  لم يأكل اللحم في قريته أي أنه ال يعرف أوليات هذا العمل الذي إختاره 

  دا ومعلما واستاداأشموني وسبع أوال-١٩
  هي القديسه اشموني وكنيستها في قضاء قره قوش جوار الموصل :أشموني

  ويقال المثل لمن تدعى إلى وليمة فتأتي وتجلب معها أوالدها وأقربائها وجيرانها      
وأصل المثل مأخوذ عن ظاهرة ظهور خيال القديسة اشموني يتبعها أوالدهـا ثـم              

 الكنيسة مساء أحد اشموني ويصادف عادة في        جمع غفير من أتباعها على حائط     
وتكون في المدينة أيام أفراح وزيارات من يوم األحـد          .فصل الخريف من كل عام      

حتى يوم الجمعة إذ يكون االحتفال على أشده ويقصد قره قوش بهـذه المناسـبة               
عدداً كبيراً من أبناء الموصل وأبناء القرى المجاورة ويشارك المسلمون إخوانهم           

  لمسيحيين بهذه المناسبة ا
  واكفينا شغك .هاي جيجتك وهاي قغبتك-٢٠

  هذه دجاجتك:هاي جيجتك 
  هذه قرابة عرقك:هي قغبتك
  ابتعد عنا وال تؤذينا بشرك:اكفينا شغك

  يقال المثل لمن يراد التخلص من شره حتى ولو بالتنازل عن أشياء ال حق لـه                
  . فيها

 الموصل إذا كان من عادة رجال الجندرمه        وأصل المثل من القرى المسيحية جوار     
وقـد  . في العهد العثماني زيارة هذه القرى للنهب والسلب غالباً بحجة أو بأخرى           

تعود سكان القرى ترضية هؤالء الجندرمه بتقديم الطعام والخمـرة لهـم إبعـاداً              
 هاي:فكلما طرق أحدهم باباً قدم له صاحب الدار دجاجة وقرابة عرق قائالً          .لشرهم
  .  اكفينا شرك :ويردد في السر.وهاي قغبتك...جيجتك

  
  
  

 فاضل محمد عبد اهللا
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@bãìØînãa@ò‚‹–@ @
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@ @
†@N@ãìí@éjînÓ@‡¼a@ @

  
جامعة الموصل، قدم المخرج / ضمن فعاليات مهرجان كلية الفنون الجميلة

  ).صرخة انتيكونا( البجدلي، مسرحية محمدمنقذ 
 ولد وترعرع وعاش في غرفة مسدلة تكمن مشكلة منقذ البجدلي، إنه

، ولعله حاول أن يمزق هذه الستائر من خالل صرخة )الموصل(الستائر أسمها 
  .انتيكونا

تدور أحداث العرض من أجل صرخة أطلقتها فتاة لتكشف وتعري الطغاة 
  . ممن يعبدون العروش

األداء ويبدو أن المخرج حاول أن يشتغل على داللة التجسيد من خالل 
عبر الخصائص األكثر إبهاراً في الجسد اإلنساني،  لفعل السلطة، وظيفيال

رد الفعل الدرامي في تصوير الحرب بين الماضي والمتمثلة في محاكاة 
بتوظيف الفيلم الوثائقي الذي أضفى إلى العرض بعدا داللياً ............ واآلن

آخراً، حاكى من 
خالله صورة الحرب 

  ).اآلن(
/ السلطة/ الحرب(

/ الجثث/ العرش
) الخ.......

موضوعات طرحتها 
المسرحية بشكل 
معالج بتقانة عالية 
من حيث اإلخراج، 
واألداء الحركي لكل 
اللوحات التي قدمت، 
حاول من خاللها أن 
يستنطق الجسد، ويجسد الكلمة، وسيلة منه لالستمرار في شد االنتباه؛ إذ تعامل 



    
 

)٣٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISUH@LÞaì’@@QTSR@çO@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

 ألن القناع ؛) واآلنالقديم(فكر اإلنساني نظم في مرهيناً بشكل باألقنعة لتبقى 
ذاكرة أسطورية تصل اإلنسان بالقوة المقدسة لألجداد واآللهة وتسمح بالوالدة من 

  . جديد
اختزل أعلى كما حاول المخرج أن يجعل المتلقي في قراءة مفتوحة، إذ 

 تفرض فعالية المسرحية؛ فعتبة من المشاهدطاقة من المعاني في أكبر اقتصاد 
 ذا داللة إيحائية شديدة إذ كان؛ شاهد، وأول اتصال نوعي بين المرسل والمالتلقي
 من خالل ما قدمه في شفرات الجسد التي عبرت عن كم من الكلمات أو التنوع

  .العبارات بحركات إيقاعية
يبدو أن المخرج هنا حاول     و

أن يوجه خطاباً معلناً مـن      
يلـج  خالل صرخة انتيكونا،  

إلى عالم  هد  بوساطته المشا 
 العارض العرض مشّفر بين   

المشاهد وإنفتاح  و، من جهة 
 مـن جهـة     تأويل القراءة 

 تتـابع وبالتالي فإن   ، أخرى
 في عـرض    دالالت الخطاب 

مشبع باإلحـاالت   انتيكونا،  
ــاب  ــى اإلعج ــث عل ويبع

 عناصـر   ، كونهـا  بتركيبه
في حركيـة   إستراتيجية ال يمكن أن تكتشف إال من خالل قراءة العالقات المتشكلة            

وحدات الخشبة، وكونها تحمل     الذي يدور في حيز مساحة        للعرض السياق النصي 
ل اشكوكذلك فاعلية األ   العرض ككل،    دالالت تفيد استبيان فاعلية سياق    ومفهومية  
وهذا المنعرج يستلزم   ق،  ما تحمله من داالت تضاف إلى مفهومية السيا       بواأللوان  

؛ ألن فضاء   )المشاهدةما وراء   (إلى  ) اهدةالمش(من  ) الفهم"(التحول في موضوع    
التواصل على المستوى العميق يخرج بالداللة من ثنائية الدال والمدلول إلى البحث            

 تشتغل في مساحة الرؤيـة الممتلئـة بـالتحول          مقاصد الدالة المفهومية التي   في  
فـضاء  لالستجابة؛ ألنها تعبئ     اً خالق ا جمالي ا انزياح  المشاهد واإليحاء، فقد شكلت  

، وقد يكون هذا هـو الـسبب        سرد األحداث مؤسساً لمنظورات التلقي على نسقية      
فـي  سرد األحداث تتجه في بنيتها إلى تمثيل السلطة التـي تبـدو             الذي جعل من    

، )االحتمـال الـداللي   (إلى سلطة   ) اإلرسال(تجاوز سلطة   يفضاء  األولى   اسطوحه
تنفتح إلى مسارات تفيد اسـتقبال       التي) مرسلةال(ويمكن أن نجد ذلك واضحاً في       

خطاب وينتزع حركة المعايير الجمالية بوعي يتعرف       اليبعث الحياة في     الذي   منظر

 احمد قتيبة يونس.د
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؛ ألنها تتطلـب    -اإلخراجتقنيات  –على معنى تعقيدات الكتابة المقتضبة السيما في        
إصراراً خاصاً في رسم مسيرة الصراع وبلوغ النهاية التـي تـصل إلـى ذهـن                

بـدو  ، لتتتشظى في مرايا غير متساوية في أبعادها وسـطوحها ثم من   و مشاهد،ال
 ومنظومـة   حدث أو مجموعة أحداث، وكذلك لتبـدو      منظومة رمزية تحتوي علي     
كـال  و المـشاهد، ذات  في   اًسم منظر تتحاول أن تر  وبصرية تحتوي على الصورة     

الموجـه مـن قبـل      خطاب  ال لمجموعة عالقات تنساب في      انالمنظومتين، تؤسس 
  . لعالما في تجسيد العرضالذي شكل مدونة المخرج / لالمرس

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 صرخة انتيكونا بين داللة اللفظ وتجسيد المعنى
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aŒ‹Ûa@‡jÇ@‘‡äè¾aÖïãa‡à¨a@@ @
ò‡äa@òîÜ×@ @

  
عالمـاً  كان  ، )يرحمه اهللا (ي العبادي   لح عبد القادر يونس الدبون    فائق صا 

، منتصف القرن العشرين  وكاتبا وخطاطا واحد رواد الحركة الفكرية في الموصل
 وصـدق   رفيـع اتسموا بالخلق ال  وممن  

.. العالقة والوفاء مع أصدقائه ومحبيه      
،  في الحق لومة الئم      هشجاعا وال تأخذ  

خطيبا بـارزا   بالغة وفصاحة فشب    ذو  
عرف بالـدعوة   .. مؤثرا في المصلين    

ح والتمسك بتعاليم اإلسالم ونشر     لإلصال
ورغم شيخوخته  مفاهيمه وقيمه العالية    

الدينية تميز بسيدارته وكان يتخذ لباس      
 في أخريات أيامه وعرف بين      )١(األفندية

ويـسرني أن   ، )فائق أفندي (الناس بـ   
أقدم في هذا البحث شيئا عـن سـيرة         

ياة وجهاد ومـشوار هـذا الـشيخ        وح
الجليل والمربي الفاضل والكاتب الخطاط     
الذي يعد بحق حلقة وصل بين جيلـين        

من الخطاطين فـي مدينـة الموصـل         
وليطلع جمهورنا والمهتمين بالثقافة في     
مدينة الموصل  والنشأ من أبنائنا  من        

                                              
، د العثماني وحتى تأسيس الحكم الوطنياالتجاهات اإلصالحية في الموصل في أواخر العه: ذنون الطائي .د)١(

  .وصورته المرفقة مع هذه األسطر توضح دقة ماذهبنا إليه ٣٠٨:  ص،جامعة الموصل/مطبعة دار بن االثير 
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ـ     سيرواحدة من   على  خالل سيرته العطرة     ا األعـالم    شيوخنا ومفكرينـا وعلمائن
  ..وخطاطينا وكتابنا لتكون منارا لهم  ويعم النفع بها 

كانت )  م١٩٣٧ -١٨٤٧ (عبد القادر بن يونس الدبوني    بن   صالح   والده
دخـل المـدارس الرسـمية      ، ثقافته دينية   

، )١(أصبح من موظفي الدولـة العثمانيـة      و
عمل بوظيفة ماليـة فـي ديـوان واليـة          

مدير : فوآخر ماتقلده من وظائ   (الموصل  
، كان له مجلس في بيته بمحلـة        ) واردات

ــذب  جــامع خــزام ــسه يجت وكــان مجل
السياسيين العراقيين الذين كانوا يـزورون      

 األسرة الدبونية التي دوهو عمي  الموصل،
مـن األسـر العربيـة      تنحدر في أصولها    

 أشار إليه موقع المجمـع العـالمي          حسب ما   )السادة العبادة (الصيادية الرفاعية   
 نسبة إلـى دبـون ،       )٢(والدبوني ، على شبكة االنترنت     ألنساب العرب االلكتروني  

   .أو العالي" النسب الكبير"ودبون كلمة تركية اوغوزية مؤلفة من مقطعين وتعني 
فائق بن صـالح بـن       (هو  مترجمنا        

 بن يونس بن قاسم بن حسن بن        رعبد القاد 
يونس بن درويش بن محمد بـن األميـر         

بن شولي بك بـن علـي الهاشـمي         عامر  
الكبير بن محمد بك بن أحمد بن خضر بن         
يوسف ابن خضر بن بدر الدين بـن تـاج          
الدين مبارك بن سيف الدين عثمـان بـن         
السلطان علي الكبير بن يحيى النقيب بـن        
ثابت بن الحازم علي أبو الفـوارس بـن         

بن حسن  أحمد الثّاني بن علي أبو الفضائل       
رفاعة بن مهدي المكي الكبير بـن محمـد        
أبو القاسم بن حسن القاسم بـن الحـسين         

                                              
د زيارتي له بداره خريف سنة عن) رحمه اهللا( الدبوني ر معلومة زودني بها حفيده األستاذ المحامي عبد القاد)١(

٢٠٠٦.  
الموصل في : فائق صالح الدبوني ربقلم المحامي عبد القاد" تعريف باألسرة الدبونية بالموصل " معلومة من ملف )٢(
  .٢: ص، ٢٠٠١/ ٣/٦

 الشيخ فائق الدبوني
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المحدث بن أحمد الصالح األكبر بن موسى الثّاني أبو سبحة بن إبراهيم المرتضى             
 كما أنه يطلق على آل الدبوني ويعرفـون          ،) بن اإلمام موسى الكاظم عليه السالم     

علـي ويـونس    : درويش ثالثـة رجـال هـم        أعقب جدهم السيد    ، بآل درويش   
أما علي ويونس فيمثلهم السيد ثائر بن السيد        ، وجرجيس، واألخير انقرضت ذريته   

 مترجمنـا  ولد   ،س  بن يونرهاشم بن السيد فائق بن السيد صالح بن عبد القاد
 في المدينـة ،    عائلته من العوائل الميسورة      ولكون ،)م١٨٨٩( سنة   في الموصل 
ورعاه والده وواكب تربيته تربيـة      ، عاش عيشة هنية  في كنف والده و   فقد تربى   

وكان فـي   ، الثقافةاالستزادة من   العلم و حب  وغرس في نفسه    ، )١(دينية إسالمية 
  .)٢(مكتبته أحد عشر كتابا

@é‚ìî’@óÜÇ@áÜÈÜÛ@éjÜ ë@énaŠ†Z 
في بداية حياتـه ادخلـه والـده        و

وهـي مـن    (بالموصـل   المدرسة الرشدية   
 التـي أقامهـا     الحكومية الرسمية المدارس  

 فـدرس فـي      ..  )العثمانيون في الموصل  
وبعد إنهـاء دراسـته      )٣(المدرسة الرشدية 

درس مبادئ علوم الشريعة اإلسالمية      ،فيها
ــالح   ــشيخ صـ ــتاذ الـ ــى األسـ علـ

ــادي ــالح  (الجه ــه ص ــروف بمهنت المع
  . ")الحالق"البربر

إلـى   )٤( الشيخ الـدبوني   انصرف  و       
 اللغتين التركية   وأتقنلم اللغات   الدراسة وتع 

، اتقانا كامال   ، والفارسية إضافة إلى العربية   
و أطلع على اللغـة الكرديـة واإلنكليزيـة         

وكتب الكثيـر مـن      .. وشيء من الفرنسية  

                                              
 فائق  الدبوني مطلع سنة رضمن ملف يحوي صوره  وشئ عن سيرته زودني به حفيده الدكتور عماد عبد القاد)١(

٢٠١١.  
الموصل في : فائق صالح الدبوني ربقلم المحامي عبد القاد" صلتعريف باألسرة الدبونية بالمو" معلومة من ملف  )٢(
   .٩:ص ، ٢٠٠١/ ٣/٦
، الطبعة الثانية،مطبعة الزهراء الحديثة ٢و١ احمد محمد المختار ، تأريخ علماء الموصل ،ج)٣(

  .٤٧و٤٤ و٤٥و٤٦: ،ص١٩٨٤بالموصل،
  .نفس المصدر السابق )٤(

 عبد الرزاق الحمداني/المهندس
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  الشيخ فائق افندي 
  ١٩٣٤الموصل 

 

 و وأهتم بعلـم األنـساب    ،  الصوفي واألدبالمقاالت واإلشعار في األدب الفارسي      
ـ  يتسن له نشرها     لم    القصائد الشعرية  كانت له مجموعة من     أنهـا   عويبدو للمتتب

  ..فقدت الحقا
ومترجمنا هو من العلماء األعالم العاملين والموجهين والمرشدين المعروفين في          

اتصل بالشيخ ألرضواني  ودرس عليه علـوم الـشريعة   ) ١٩٢١(الموصل، العام  
 والطـرق   ف فيها لتـضلعه بالتـصو     هوأجازه فيها وقد خصه بعلوم كثيرة أستخلف      

وأخذ عنه خلق كثير فـي هـذا        ) دالئل الخيرات (بموضوع )١(وفية وكان حجة  الص
شـيخه   مـشهورة مـع   (ولـه قـصة      ،العلم

الرضواني وحادثـة سـقوط سـقف غرفتـه         
بالمحاكم بموقعها القديم قبالة جـامع النبـي         

، )معروفـة ومـشهورة   ) عليه الـسالم  (يت  ش
ودرس علم الحديث روايتـه وأصـوله علـى         

أجازه فيها ، والتجويد    الشيخ احمد الجوادي و   
بقراءة حفص عن عاصم على الشيخ محمـد        

وقـد وهـم    ( وأجازه فيهـا     )٢(صالح الجوادي 
علمـاء الموصـل     المختار في كتابه تـاريخ    

أجيـز  فـي     ( حينما ذكـره بقولـه     ٤٦:ص،
 قبل الشيخ محمد    نالقراءات السبع القرآنية م   

،كما درس الخط على  أستاذ      ) صالح الجوادي   
 في المكتب اإلعـدادي احمـد       الخط المعروف 

 الصائغ والذي أجازه في     محمد طاهر عبدا هللا   
 ث وهـو حـدي    )٣(ومع هذا التحقيق نموذج له بخـط النـسخ        ، أنواع الخط العربي  

بخـط الرقعـة    (ونموذج آخـر صـفحتين      ) نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس     (
كتبه بخط يـده    اخترتها من مخطوط للرباعيات     ) لكتاباته من رباعيات عمر الخيام    

كـن عـن    (ونموذج ثالث بيتين من الـشعر      ،عبحروف جميلة وبحجم صغير وبدي    
والنماذج الثالثة مكتوبة بقلم عادي وليس قلـم خـط أو قـصبة              )همومك معرضا 

                                              
  . نفس المصدر السابق )١(
ذكره في ( ١٨٦ :ص،الموصل  : ٢٠٠٤: تراجم قراء القراءات القرآنية في الموصل: رج  قصي حسين آل ف)٢(

 عند الحديث عن سيرة أول األسماء حينما تكلم عمن أجازهم الشيخ محمد صالح الجوادي بقراءة حفص عن عاصم
 ) .يرحمهما اهللا(الشيخ الجوادي 

عند زيارتي له بداره ) رحمه اهللا( الدبوني رمحامي عبد القادسيرته ونماذج من كتاباته زودني بها ولده األستاذ ال )٣(
   .٢٠٠٦خريف  

 الشيخ فائق الدبوني



    
 

)٤٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISUH@LÞaì’@@QTSR@çO@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

 وليست خطا ولم أعثر لـه علـى         اعريضة وهي تميل لكونها كتابة عادية ونسخ      
  . قطعه خطية معتبرة كما هي لوحات الخطاطين المعروفة

bèÜÌ’@Ûa@ÑöbÃìÛaZ@ @
م يبق بها   م تم توظيفه بدرجة كاتب في محاسبة البلدية ول        ١٩٠٧في سنة   

وظيفة كاتباً في المحاكم المدنية فـي       لل عاد بعد ذلك      ثم ...  فترك الوظيفة    طويال
  بـسرعة جفقد تشجع رؤساؤه على رعايتـه ليتـدر      موظفا جيدا   لكونه  الموصل و 

في سنة  و  ، يس كتاب في محكمة جزاء الموصل     ح رئ وظيفيا من كاتب ضبط ليصب    
لكنـه   )١( في محاكم الموصل    إلشغال وظيفة القضاء الشرعي    رشح نفسه  ١٩٣٥

 أستمر   الذي )كرئيس كتاب للمحكمة  ( البقاء في عمله   عاد فسعى إلعفائه منها وآثر    
 والكفء لحـين    )٢(كان فيها مثاال للموظف األمين والنزيه      قرابة األربعين سنة     فيه
    . ١٩٤٩ده العام تقاع

émbÐÛûß)٣(:  
 وضـوعات  مـن الكتـب والم      غير قليل    تأليف عدد بالدبوني  الشيخ   أبدع

بقيــت مخطوطــة غيــر ، والقيمــة
نأمل من أحفـاده نـشرها       (منشورة

:  منهـا ، نـذكر    )الحقا لتعم فائدتها  
كتـاب  و  ، كتاب يبحث في الصلوات   

كتـاب تمييـز    ،في الدعاء والتهجـد   
و كتاب عملي   الحالل من الحرام وه   

الفتـاوى الـشرعية    استند فيه على    
 و، المتفق عليها بالكتـاب والـسنة     

ملخصات للدرس والتـدريس فـي      
  و  ،علوم اآللة والمادة نقال وعقـال     
   ،اإلسالم والحضارات اإلنسانية

مجاميع مختارة لنصوص أدبية مـع      
  مجموعة لتراجم ودراسـة بعـض الشخـصيات مـن            ،شروح وتعليقات مفيدة    

                                              
  ٤٦:ص،١٩٨٤،مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل  ،٢ وج١ج،تأريخ علماء الموصل: أحمد محمد المختار) ١(
  .كان يفرغ قلمه من الحبر عند مغادرته للمحاكم نهاية الدوام الرسمي يوميا تنزها ) ٢(
 الدبوني مطلع سنة رسبة يحوي صوره  وشئ عن سيرته زودني به حفيده الدكتور عماد عبد القادضمن ملف حا) ٣(

٢٠١١.  
  

 عبد الرزاق الحمداني/المهندس
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محمد صالح الشيخ علي 

 ١٩٣٣الموصل 

األحاديـث  بعـض    مجموعة لشرح    ، مجاميع وعظ وإرشاد ديني    ،بة الكرام الصحا
وكتـاب  ،  دراسة في التاريخ اإلسالمي    ، تفسير بعض النصوص القرآنية    ،القدسية
  ) .سبق له أن تاله على شيخه الرضواني فنال إعجابه( األذكار

)  الموصلية  ( أدبية واجتماعية وقرآنية صدرت بجريدة الهدف        تله دراسا 
  .ة متفرقة بصور

ïi‹ÈÛa@Á©a@À@ê‰îßýmZ@ @
درس الشيخ فائق الدبوني عددا وفرا من التالميذ في علوم الشريعة والخـط                 

ـ           ، العربي  الـورد   قومن أبرز تالميذه في فن الخط العربي الخطاط المثـابر عاش
 رالميكانيكي والجقماقجي المـاهر والمـصو     

 الهوايــات المتعــددة والمتجــددة بصــاح
مد صالح الشيخ علـي الطـائي       مح(المثابر

والخطاط محمد صـالح الـذي      ، )الموصلي
يعتبر المطور األول لإلعالن والدعاية فـي       
العراق ثالثينيات وأربعينات القرن الماضـي      

 العربـي مـن     في بغداد والذي أجيز بالخط    
أستاذه الشيخ فائق الدبوني الذي يعتبر حلقة       
الوصل الخطية بين الجيل القديم من خطاطي       

ولم أقف على هذه    ، موصل والجيل الحديث  ال
اإلجازة وال على تاريخها بالرغم من بحثـي        

ـ    ( وسؤالي للمقربين من      اكاتبها  ومؤ جزه
كما أنني لم أشاهدها    ) وأوالدهما وأحفادهما 

  تأريخها ، إال أن األسـتاذ عبـد        فوال اعر 
 حـدد   ٢٠٠٦عند زيارتي لـه ببيتـه العـام         ) يرحمه اهللا   (  الدبوني   قالقادر فائ 

بان الخطاط محمد صالح كان قـد       : ، واخبرني   ١٩٥٠-٤٦ األعوام   نتاريخها بي 
طلب اإلجازة من والده بعد حصوله على إجازة الخط من الخطاط محمـد طـاهر               

 ديوان األوقاف بعنوان خطاط وبدون       الكردي المكي ، وذلك كي تعينه للتوظف في       
شيخ الدبوني على أن يحضر في      إجازة فانه سيتم تعيينه مساعد خطاط ، وأجابه ال        

مجلسه بمحلة جامع خزام يوميا قبل صالة المغرب لمدة شهرين إلجـراء بعـض              
وتكمن أهمية هذه اإلجازة بكونهـا      ) المراجعات والتوجيهات وقد تم لهما ماأرادا       

االمتداد الطبيعي لحركة وسلسلة الخط العربي في الموصل وهي تمثـل السلـسلة             
ه الحركة من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسـع عـشر            المتواصلة المتداد هذ  

فالقرن العشرين ، وسلسلة اإلجازات الخطية التي تنتهي بإجازة الخطـاط الـشيخ             

 الشيخ فائق الدبوني
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فائق الدبوني لتلميذه محمد صالح الشيخ علي سبقتها إجازة الدبوني من الخطـاط             
غ والذي  احمد الصائغ والذي أجيز هو اآلخر من والده الخطاط محمد طاهر الصائ           

 الصائغ وهكذا هي سلسلة الخط ترتقي في        أجيز بدوره من والده الخطاط عبدا هللا      
  . الموصل من خالل هؤالء األعالم 

  :أعقب الشيخ فائق الدبوني خمسة أوالد هم: أوالده
  :م ) ١٩٧٤_ ١٩١٠( سالم فائق الدبوني 

 الرسـمية   أكمل دراسته بمدارس الموصل وتخرج من الثانويـة       ،)١(أبوجنيد     
 مدرسة الموظفين الصحيين ونجح فيها بتفوق وتوظـف وعـين           لبالموصل ودخ 

موظفا صحيا لمستوصف حمام العليل وبقي فيه يمارس شؤؤن الطبابـه  ونقـل              
 حودخل دورة تحليالت مرضية ليصب    )بعشيقه وتلكيف والحمدانية  (لنواحي الموصل 

مـه اهللا   تـوفي رح  .رئيس محللين بمختبر الـصحة فـي مستـشفى الموصـل            
  .م ) ١٩٧٤(سنة

   ) :١٩٩٦-١٩١٩(حازم فائق صالح الدبوني 
، وعـين   ) ١٩٤٨-١٩٤٧(تخرج من كلية الحقوق ببغداد      ) ٢(دأبو أحم          

في مناصب عدلية مهمة منها منصب كاتب عدل الموصل ثم حاكما لمحكمة بداءة             
، يث توفي فيها  زاخو ثم نقل إلى حاكمية الرصافة في بغداد وترك بغداد إلى لندن ح            

                                              
  ( ) .ومقتدر( )  ومنتصر) ١٩٥٨(ودريد ) ١٩٥٣(جنيد :  هم دأعقب سالم فائق أربعة أوال)  ١(
 .وبنت واحدة)  ١٩٦٠(أعقب حازم فائق ولد واحد أحمد)  (٢

 عبد الرزاق الحمداني/المهندس
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  محامي االستاذ عبد القادر الدبونيال
 ١٩٩٧بمكتبه  

ومـن نـشاطاته   ، كان رياضيا المعا مثل منتخب الموصل لكرة القدم لعدة سنوات        
   ".الفجر" الثقافية قيامه بإصدار مجلة ثقافية تحمل اسم 

  :م  ) ٢٠٠٩-١٩٢٧( صالح الدبوني قعبد القادر فائ
والدته في الموصل في محلة جامع خزام وأكمل دراسـته فـي            ) ١(أبو عماد      
وبعد أن أنهى دراسته األولية فـي الموصـل وتخـرج فـي             ، ارسها المختلفة   مد

التحق بكلية الحقوق في بغداد وتخرج فيها العام        ، )١٩٤٥(اإلعدادية القسم األدبي    
بعـد أن انتمـى لنقابـة       ( وعمل بعد تخرجه محاميـا ً     ) ١٩٥٠-١٩٤٩(الدراسي

بـن  اقاوالت مـع  ومارس معها أعمال الزراعة والم) ١١/٧/١٩٥٠المحامين في  
 عين قاضياً  في المحـاكم       ١٩٥٨وبعد ثورة تموز    ، عمه الدكتور محمود الدبوني   

العراقية في الموصـل والمقداديـة      
وسوق الشيوخ وسامراء حتى أحيل     
على التقاعـد مـع قائمـة تـصفية      

والتي ١٩٦٩القضاء المشهورة العام    
قاضيا وأضيف للقائمة   ) ٨٠(ضمت  

م عـاد   ث، فيها) ٨١(ليصبح تسلسله   
واصل دراسـته   ، لممارسة المحاماة   

في العلوم الشرعية والدينية وحصل     
مـن الـشيخ عمـر      ) ٢(على إجازة 
ونتيجة لنشاطه  ، م١٩٦٤النعمة عام   

تعرض لالعتقال أكثر من مرة بعـد       
ثورة الشواف فـي الموصـل عـام        

له عـدة مؤلفـات فقهيـة        ،١٩٥٩
أجاز أربعة من تالميذه في     ،وقانونية  

 واللغة العربية وأمانة    علوم الشريعة 
السند باألحاديث النبوية واالجتهـاد     

المحامي يحيى  : بالرأي للفتوى وهم    
خليل الحيالي والمحامي عبد الحكيم     

                                              
 وله ثالث لأستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعه الموص) ١٩٥٣(الدكتور عماد : ين  فائق ولدرأعقب عبد القاد)١(

يعمل حاليا موظف بمديرية األقسام الداخلية بجامعه ،خريج آداب ترجمه لغة انجليزية ) ١٩٦١(كريمات  وصالح 
  .  وكريمتاندحيدر وعلي وفائق وعبد الحمي: الموصل أعقب أربعة أوالد هم

 وطالعتها في ١٩٦٤سنة )يرحمه اهللا( مع هذه االسطركتبها بخط النسخ المحامي إبراهيم الفخري وهي المنشورة)٢(
  .٢٠٠٦غرفة االستقبال ببيته عند زيارتي له 

 الشيخ فائق الدبوني
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  الشيخ فائق الدبوني وحفيده

  ١٩٥٣ عماد سنجار 

 ر البدراني وولده الدكتور عماد عبد القاد      م هشام عبد الكري   دذي النون غزال والسي   
 كتاباته بـدفاتر   عدة مرات وزودني بملف يحوي٢٠٠٦التقيته يرحمه اهللا العام   ، 

  . وسيرة والده وسيرته قوأورا
   ) :١٩٥٩-١٩٢٩(هاشم فائق صالح الدبوني 

أكمل دراسته األولية   ، في الموصل   ) ١٩٢٩(والدته كانت سنة  ، ) ١( أبو ثائر     
والتحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها ضابطا برتبة مالزم وترقـى          ، في مدارسها   

 الفنـون الجميلـة     قكانت له ميول ثقافية ويتـذو      ،في مناصبه ليصل لرتبة نقيب    
انتمى رحمـه اهللا لقائمـة      ، )الناي و الكمان  )(٢( بعض آالتها  دوالخط والرسم ويجي  

 بعد تشكيلها ردا على أوضاع      رالضباط األحرا 
 ومنذ العـام    العراق السياسية المزرية حينها   

ظل يواصل مسيرته النـضالية فيهـا       ١٩٥٤
رفاقه الـضباط  استشهاده  مع عدد من  لحين

 أيلـول   ٢٠في ساحة أم الطبـول بتـأريخ        
 بسبب مشاركته في ثورة الـشواف       ١٩٥٩

   .١٩٥٩بالموصل آذار 
) ٢٠٠٦_١٩٣٠( صالح الدبوني    قمحمد فائ 

  :م
 دراسته بمدارس الموصل    لأبو معتز أكم      

ثم أكمل دراسته في كليـة الطـب        ،المختلفة  
 ويعمـل   نوهو طبيب أخصائي عسكري يسك    

وتخــصص بــاإلذن واألنــف ، فــي بغــداد
وقد تقاعـد   ، والحنجرة من مستشفيات لندن     

أعقـب ولـدين   (بداية التسعينات من الجيش     
  ) .معتز ومهند

  
                                              

بركان ( أنجب ثالثة أوالد ،  القادسية األولىةمختار محل ) ١٩٥٤(ثائر :  أعقب هاشم الدبوني ثالثة أوالد هم )١(
أكمل  ) ١٩٥٦( كرة القدم في إعدادية المستقبل الدكتور رائد هاشم ولد في الموصلقريوزميلنا بف)  وهاشم وقريش

 مارس مهنته بعيادته في ١٩٧٧جامعة بعداد /وتحرج من كلية طب األسنان١٩٧٢دراسته في إعدادية المستقبل سنة 
أكمل ) ١٩٥٨(الموصل  مواليد نمدينة الزهور بالموصل وهاجر الالمانيا الغربية منتصف التسعينات و تحرير م

 .قسم الهندسة المدنية ويعمل حاليا مهندس بمديرية زراعة نينوى/ دراسته بمدارسها وتخرج من كلية الهندسة

الموصل في :ني  فائق صالح الدبوربقلم المحامي عبد القاد" تعريف باألسرة الدبونية بالموصل" معلومة من ملف ) ٢(
   .١٧:ص، ٢٠٠١/ ٣/٦

 المهندس عبد الرزاق الحمداني
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   : أواخر حياته 
 مصيفا له   االتي كان يتخذه  (ذهب إلى سنجار  ) م١٩٦١/ هـ١٣٨١(في سنة        

 لقوله تعـالى  كانت تترصده هناك وهي مصداقا      إال إن المنية    ، لالصطياف )كل عام 
 م٩/٧/١٩٦١(  يوم حفأختاره اهللا لجواره صبا   ) وما تدري نفس بأي ارض تموت     (

مرقد اإلمام  )٢( في مقبرة  ليسجى ونقل جثمانه    ،)١(في نفس الغرفة التي ولد فيها     ) 
وتفتحت قريحة الشيخ عبد    ..  وحسب وصيته    )بابن الحسن (عون الدين المعروف    

ببرقية تعزيةالنجال الفقيـد    آنذاك فرثاه معزيا    رحمه اهللا   ) ٣( الجوادي  أحمد الجواد
  :ضمنها هذين البيتين 

              ولكن ساحة الصبر أوسع  عليهــه                   لو شئت أن ابكي دما لبكيتُ
  ـعــوسهم المنايا بالذخائر مول               ل ملمة ــــوأعددته ذخرا لك 

  : أحد شعراء الحلة بهذه األبيات)٤( هادي كمال الديندوأرخ وفاته سي
  عميد أسرة الدبوني قضى                       واأسفاه لفقده واأسفـــاه

  األخالق واالسم معا                      ومن حوى عز العال والشرفا)الفائق(
  إلى جوار ربه راح بعــدما                       زادت به الجنان أرخ شغفا

 )الهـدف (بتأبينه فقامت جريدة     حينها  ت بعض الصحف الموصلية     كما ساهم     
الكتـاب  بعـضا مـن       فيها  تحدث )٥( أربعينيته بمناسبة  عنه  عدد خاص  بإصدار

  المرحـوم  والمثقفين الموصليين عن خصال الـشيخ      والشعراء   واألعالموالعلماء  
ـ           الدبوني فائق صالح  ة   وعن مساهماته ونـشاطاته الثقافيـة والـشعرية والفقهي

فجـزاه اهللا  الجـزاء الحـسن        ، وصلوكتاباته وأعماله المنوعة والكثيرة في الم     
  .اسكنه فسيح جناتهوتغمده برحمته الواسعة و

  
  
  

                                              
  .لسابق نفس المصدر ا )١(
) الموصل وجمهرة خطاطي النسخ( عندما كتبت عنه بكتاب ٢٠٠٦ مقبرة اإلمام عون الدين صيف يزرته ف)٢(

  .وسلمت عليه ودعوت اهللا له وترحمت عليه 
، ١٩٨٤ ، ٢ وج١ج: ثة بالموصلمطبعة الزهراء الحدي، تأريخ علماء الموصل:    أحمد محمد المختار )٣(

  .٤٧:ص
  .بق نفس المصدر السا )٤(
  .٢٩/٨/١٩٦١الصادر بتأريخ ) ٣٠٩(تحت رقم) عدد خاص(جريدة الهدف ) رحم اهللا فائقا(  غربي الحاج أحمد )٥(

 الشيخ فائق الدبوني
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عائلة الصمدي أسرة علمية دينية كان لهـا                
لموصل منذ   ز في الحياة الدينية والعلمية في ا      دور بار 

برز ابناها في ميدان التعليم     ، ما يقرب من مائتي عام    
الديني  والمتمثل في  المـدارس ألدينيـة التقليديـة           

في الموصل والتي كانت تدرس  القراءات       ) الكتاتيب(
ألقرانيه إضافة إلى العلوم النقلية والعقليـة وكـذلك         

ابة و اإلرشـاد الـديني فـي        برزوا في ميدان الخط   
مساجد الموصل  والتعليم الرسمي  ابتداء  من القرن          
الثامن عشر حتى الوقت الحاضر سكنت هذه األسرة        

 وكانـت   )١(محلة جامع خزام ومحلة بـاب الـسراي       
طبق عليهم قول   فكان ين  )٢(بيوتهم مفتوحة لطلبة العلم   

  :)٣(الشاعر الموصلي
   ومن بهم روض المعالي مزدهرومن بهم أضحى الجمال زاهيا     

  والموصل الحدباء فيهم تفتخر    قلت اجل قال لقد رايتهم       
    أغنت عنهم الشمس وعن نور القمر  أنوارهم قد أشرقت فيها وقد   

الهدف من هذا المقال االعتراف بدورهم  العلمي في تاريخ مدينه الموصل            
ى احد أعالم هذه العائلة وهو الـشيخ        الحدباء كما أن هذا المقال  يسلط الضوء عل        

الحاج أيوب الشيخ عبد الرحيم الصمدي و لكن البد من مقدمـة تعريفيـة بهـذه                
  .األسرة 

جده الشيخ عبد الغفور أبن عبد الصمد الحنفي الموصلي ابن مال محمـد             
 وهو أول من برز من هذه األسـرة الموصـلية وعمـل             )٤(ابن مال اسعد ألسالمي   

وابـرز انجـازات    ، )عليه السالم (خة أوقاف جامع النبي يونس      الشيخ متولي مشي  
ظه كتاب روح المعاني لإلمام االلوسي وقد فرغ منه سـنة           يالشيخ عبد الغفور تقر   

وقد حـوى المجلـد األول      (..جاء في كتاب الدر المنتثر       )م١٨٣٩هجري  ١٢٥٤(
عبـد  الـسيد   -٦.....منه الطبعة األولى جملة من تقاريظ علماء وأدباء عـصره           
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وترجم كتاب سير السلوك و أهـداه إلـى          )٥(...)الغفور أفندي الموصلي ألسالمي   
  .)٦()م١٨٤٦هجري١٢٦٠(والي الموصل احمد باشا سنة  

ــروف   ــصمدي المع ــرحيم ال ــد ال ــشيخ عب ــده ال ــالغفوري(وال -١٢٤٢)(ب
  ).م١٩١٦-١٨٢٥\هجري١٣٣٤

  ).م١٨٨٢-١٨٢٣\هجري١٣٠٠-١٢٤٠(وعمه الشيخ عبد اللطيف الصمدي 
-١٢٦٧(خوه الـشيخ عبـد الـسالم بـن الـشيخ عبـد الـرحيم الـصمدي                  إ

  .)م١٩٢٥-١٨٥١\هجري١٣٤٣
) هجـري ١٣٥٤-١٢٨٩(الشيخ  الحاج أيوب بن الشيخ عبد الـرحيم الـصمدي            

 )م١٩٣٦-١٨٧١(
     

درس العلوم النقليه والعقلية على عالمة عـصره الـشيخ محمـد بـن عثمـان                
 بالقراءات من الشيخ محمد بـن       أجيز) م١٩١٣هجري  ١٣٥٧( سنه   )٧(ألرضواني

  )م١٨٩٥هجري ١٣١٣( سنه )٨(الحاج حسن ألجلبي الدباغ
وهي سـنه   )١٨٩٥هجري  ١٣٣١( سنه   )٩(مما انشده المال عثمان الموصلي          

 :)١٠(عودته إلى الموصل من تركيا بحق المجاز

 الشيخ الحاج ايوب الشيخ عبد الرحيم الصمدي
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 أال ابن عثمان الولى لك إلهنا           غدا عنك طبعا يؤخذ العلم
  خير أجازة               ستشمله منها السعادة)أيوب(تى حبيت الف

  أجازة أيوب بها أكثر العلم          أهني أباه والعناية أرخت          
  : عمله في الميدان الديني

 .)١١(كان واعظا في جامع حسن باشا ألجليلي وخطيبا في جـامع األغـوات                  
ذكـر هـذه المعلومـة       ١٩٣٢ة  ساهم في جولة تبرع لبناء جامع حمام علي سن        

  .)١٢(األديب إسماعيل حقي فرج في مخطوطته تاريخ حمام علي
  :عمله في ميدان التعليم

عمل فـي   ،  فمنذ تأسيس التعليم الرسمي في الموصل بداية القرن الماضي               
سلك التعليم الحكومي ومن المدارس التي عمل بها مدرسة العرفان التي تأسـست             

وكان من جملة أساتذتها فضيلة الحـاج أيـوب         (..ل ألغالمي    يقو ١٩١٤في سنة 
كمـا درس فـي      )١٤( ودار النجاح وكان مدير المدرسة الخـضرية       )١٣(..)الصمدي

 .)١٥( م١٩٣٠مدرسة باب البيض و مدرسة السالمية  وأحيل إلى التقاعد  عام 

 عمر عبد الغفور احمد القطان
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مـل   والسيد محمد صبري الصمدي  ع      )١٦(ترك ثالثة أبناء هم السيد يحيى            
مديرالمدرسة الهاشمية ومعاون مدرسة تطبيقات دار المعلمـين  والـسيد عبـد             

 اللذين عمـال    )١٧(الرحيم الصمدي عمل معلم في مدينة الموصل ومدارس مختلفة        
وكذلك أوالدهم وأحفادهم الذين عمل القسم األكبر منهم   في ميدان التعلم الرسمي              

  .في الموصل الحدباء 
لجزيل  إلى األستاذ قصي آل فرج  الذي  قدم لي معلومات             أتقدم بالشكر ا  :مالحظه

مهمة عن الموضوع  كما اشكر اإلخوة في مركز البحوث والدراسات اإلسالمية و             
 .مكتبة األوقاف اللذين قدموا لي كل العون والحمد هللا رب العالمين 

  المصادر
ـ               ) ١( ة بـاب   عماد غانم الربيعي  كان يا ما كان  تاريخ الموصل المحلـي  محل

يذكر بان هذه العائلة تعود في األصـل         ،٢٢ محلة جامع خزام ص    ٢١السراي ص 
  ٥٨ص٢إلى عشيرة المولي عماد الربيعي بيوتات موصلية ج 

ذكر لي كبار السن من عائلتي بان بيت الصمدي في محلة جامع خزام كـان               ) ٢(
يتكون من حوشين ويطل على شارعين فكانت أبواب بيـت الـصمدي مفتوحـة              

 .مرة لطالب العلم  رجاال ونساء وعا
 من كتاب   ١٣٣٢قصيدة  الشيخ إبراهيم الحسيني بحق شيخه ألرضواني سنة        )٣ (

 ٤٤ألرضواني لمحفوظ العباسي ص 
 بالفتح والتخفيف إلى سالمان بطن من قضاعة وإلى مدينة السالم            :  ألسالمي )٤(

  : لـب قلـت   بغداد منهم الحافظ ابن ناصر وإلى سالم جد وسـالمة بطـن مـن ك              
لباب اللباب في تحريـر األنـساب        .، وبالتشديد إلى السالمية قرية بالموصل انتهى     

   ١٧٠ ص١لإلمام جالل الدين السيوطي ج
عالء الدين االلوسي الدرر المنتثر من رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر            )٥(

  ٢٨ص
 ٥ســالم احمــد عبــد الــرزاق فهــرس مخطوطــات أوقــاف الموصــل ج)٦(
  ٢٨٠ص)ديهاألحم(

راجع ترجمة الشيخ محمد ألرضواني  احمد المختار تاريخ علماء الموصل           ) ٧ (
 ١٠ص١ج
محفوظ العباسي  األمام ألرضواني       ،راجع ترجمة وذكر الشيخ محمد الدباغ         ) ٨(

  و تاريخ الموصل جـزء       ١٩٩   سعيد الديوه جي  جوامع الموصل ص         ٢٥٥ص
 ٢٣٠ ص٢الثاني لسعيد الديوه جي ج

 المصدر الـسابق ص     ١ع ترجمة مال عثمان الموصلي  احمد المختار ج        راج) ٩(
٦٣  
  ٤٣محفوظ العباسي المصدر السابق ص)١٠ (

 الشيخ الحاج ايوب الشيخ عبد الرحيم الصمدي
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  ١٩٣٢ أيلول ١٣جريدة البالغ في )١١(
   محفوظة لدى األستاذ قصي آل فرج)١٢(

   ١٩٢٥ -١٩٠٨عبد المنعم ألغالمي أسرار الكفاح الوطني فـي الموصـل           )١٣ (
 ٤٦ص

وقد ذكره فـي الملحـق      (الب موسوعة أعالم الموصل  الملحق       عمر الط .د.ا)١٤(
  )والصحيح انه الصمديعمر الطالب بشكل خطأ وهو الصميدعي . د.ا) ١( رقم

  ١٩٣٠ كانون األول ٤٥جريدة الموصل العدد ) ١٥(
كان تاجر معروف في الموصل وكان مرشـح عـن          ،  يحيى أيوب الصمدي   )١٦(

 معـن آل     ،١٩٥٦في انتخابـات العـام      حزب االستقالل عن منطقة السرجخانة      
الحلقة الثالثة من موضوع عن الحمالت االنتخابية في العهد الملكي منشور           ، زكريا
 .موقع ملتقى أبناء الموصل ، على

عمـر  . د.وقد ذكرهم ا  (عمر الطالب موسوعة أعالم الموصل  الملحق        .د.ا)١٧ (
  )والصحيح انه الصمديالطالب بشكل خطأ وهو الصميدعي 

 صورة الشيخ أيوب الصمدي و صورة اإلجازة الخاصة به حـصلت            -١: الصور 
 عليها من األستاذ قصي آل فرج 

 الصورتين الثانية والثالثة  من كتاب  المرحوم عبد المنعم ألغالمـي أسـرار               -٢
  ٤٧ ص-٩٣  ص١٩٢٥-١٩٠٨الكفاح الوطني في الموصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نعمر عبد الغفور احمد القطا
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المقالة محاولة للتعرف على بعض التنظيمات والوظـائف االداريـة فـي              
وذلك من خالل كتـاب     ، )الثالث عشر للميالد  / السابع للهجرة (الموصل في القرن    

البـن الـشعار الموصـلي      )  الزمـان  قالئد الجمان فـي فرائـد شـعراء هـذا         (
حيث يعد هذا الكتاب من المصادر المهمة الخاصـة بتلـك           ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(

بـل ضـم    ، وتكمن قيمته التاريخية بأن المؤلف لم يهتم بالشعراء فحسب        ، الفترة
كتابه عدداً كبيراً ممن ينتمـون    
الى طبقة رجال العلم و القضاة      
وارباب الدولة لـيس لمدينـة      

ـ   ط وانمـا  لمـدن      الموصل فق
  . كثيرة وردت في ثنايا تراجمه

وقد قسمت المقالة الى      
تضمن المبحـث   : عدة مباحث 

االول إعطاء نبذة مختصرة عن     
العصر الذي عاش فيـه ابـن       

وهو النصف االول من    ، الشعار
الثالث / السابع للهجرة (القرن  

ومثل هذا القرن   ، )عشر للميالد 
وجود عدة قوى سياسية فـي      

موصل واربل وبـالد    بغداد وال 
الشام وتمثلـت هـذه القـوى       

، بالخالفة العباسية في بغـداد    
، والدولة االيوبية في بالد الشام    

والدولة االتابكية في الموصـل     
ـ ٦٦٠-هـ٢١( -١١٢٧/هـ

وقد عاصـر ابـن     ). م١٢٦٢
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الشعار من الحكام االتابكة في الموصل نور الدين ارسالن شاه االول بن عز الدين              
وهذا بدوره عهد بالملك بعده البنه      ، )م١٢١٠-٦٠٧/١١٩٣-٥٨٩(مسعود االول   

وكان عمـره   ) م١٢١٨-١٢١٠/هـ٦١٥-٦٠٧(القاهر عز الدين مسعود الثاني      
عشر سنين، وكان الوصي عليه ومتولي تدبير امره مملوكه بدر الدين لؤلؤ الذي             

وعهد بالملك بعده البنه نور الدين ارسـالن شـاه الثـاني            . قضى على عز الدين   
الذي كان صغير السن اليتجاوز عمره عـشر        ) م١٢١٩-١٢١٨/هـ٦١٦-٦١٥(

وعلى الرغم من ذلك فقد قتله بـدر        ، سنوات بتدبير من بدر الدين لينفرد بالسلطة      
ثم جاء بعده آخر الملوك االتابكـة الـذين         . الدين ولم تمِض عليه سنة في حكمه      

-٦١٦(الـدين   قضى عليهم بدر الدين وهو ناصر الدين محمود بن القاهر عـز             
ـــ٦٣١ ــنة    ) م١٢٣٢-١٢١٩/ه ــه س ــى وفات ــدين حت ــدر ال ــيحكم ب ل

  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٧(
وهو كمـال   ، كما شمل المبحث الحديث عن حياة ابن الشعار بشكل موجز           

الدين ابو البركات المبارك بن ابي بكر احمد بن حمدان بن احمد الموصلي المولود              
  ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤(والمتوفي بحلب سنة ، )م١١٩٨/هـ٥٩٥(سنة 

في حين شمل المبحث الثاني المنهج الذي اتبعه ابن الشعار فـي ايـراده                
، المعلومات الخاصة ببعض التنظيمات والوظائف االدارية عن الموصل في تراجمه         

ويمكن ان نلتمس من خالل هذه التراجم الثمان والعشرين اهتمـام ابـن الـشعار               
  -:بالمسائل االتية وهي

وقد حرص في تراجمه الموصلية على ذكر اسم        ، ضبط نسب المترجم لهم    .١
 .وكان ذلك في اغلب تراجمه، وكنية ولقب الشخصية التي ترجم لها

التاكيد على الوالدة والوفاة فقد امتاز ابن الـشعار بالدقـة فـي عـرض                .٢
 .التواريخ الخاصة بوالدة تراجمه و وفياتهم

وصل الـى   مصادر تراجمه وقد اشار ابن الشعار في كافة تراجمه عن الم           .٣
مصادره التي استقى منها، مادة تراجمه سواء أكانت تلك المصادر روايات        

 .شفوية ام مصادر مكتوبة
اما المبحث الثالث فتضمن الحديث عن التنظيمات االدارية ويقصد بها ما يتعلـق             
االمر بالوظائف والمناصب االدارية التي اشار اليها ابن الشعار من خالل ترجمته            

وقد اعطى اشارات مفصلة في بعض االحيان عـن         .  هذه المناصب  لكثير من اهل  
فضالً . وفي احيان اخرى ال تعد كونها اشارات بسيطة       ، هذه الوظائف ومن توالها   

عن ذلك فقد انفرد بذكره شخصيات تولت مناصب مهمة لـم تـذكرها المـصادر               
لـى  ويمكن تقسيم هذه الوظائف حسب االع     ، التاريخية التي عاصرته وجاءت بعده    

  -:وظيفياً الى

 حنان عبد الخالق علي.د
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الوزير التي وردت عند الحديث عن المترجم له محمد بن الحـسين بـن               .١
 ) .م١٢١٠/هـ٦٠٧ت(محمد الموصلي الدؤلي 

وقد تولى هذه الوظيفة شخصية ترجم لها ابن الشعار وهي محمد           : االمير .٢
بن علي بن محمد بن يوسف الموصلي الذي كان اميراً خدم الملك العـادل نـور                

 . الحارث ارسالن شاه بن مسعودالدين ابو
نائب الوزير وذكرت هذه الوظيفة في معرض ترجمة المبارك بن محمد بن             .٣

ـ ٦٠٦ت(محمد الشيباني المعروف بمجد الدين بن االثير الجزري          ) م١٢٠٩/هـ
 .الذي شغل منصب نائب وزير للحكام االتابكة في الموصل

ومنها على سـبيل    كاتب االنشاء وقد ذكرت هذه الوظيفة في ثمان تراجم           .٤
المثال ترجمة الوزير الكاتب المنشئ نصر اهللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم              

وقد اسـتدعاه   ، الشيباني الذي كان يضرب به المثل في الكتابة وصناعة االنشاء         
بدر الدين لكتابة االنشاء في ديوانه وخصص له اجراً على ذلـك فاصـبح رأس               

وترجمة الكاتب ابراهيم بن عبد الكريم بن ابي        . ةالكتّاب في الديوان ومنشئ الدول    
 .السعادات الذي تولى كتابة االنشاء للملك بدر الدين لؤلؤ

المتصرف أي المسؤول عن الشؤون المالية وقد اشير الى هذه الوظيفـة             .٥
في ترجمة ابراهيم بن نصر بن عيسى الهـادي الموصـلي الـذي ولـد سـنة                 

 مهمة في عهد بدر الدين لؤلـؤ هـي          اذ تولى ثالثة مناصب   ) م١١٨٦/هـ٥٨٢(
وظيفة المتصرف وعارض الجيش والمسؤول عن االمالك الخاصة لبـدر الـدين            
لؤلؤ ويرجع السبب في ذلك الى براعة هذا الشخص في المحاسبة االدارية ولـم              

البـن االثيـر    ) الكامـل فـي التـاريخ     (نعثر على هـذه الترجمـة فـي كتـاب           
 ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(للذهبي )  النبالءسير اعالم(وكتاب ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(
وصـاحب  ، وظيفة المستوفي في ديوان الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ          .٦

هذه الوظيفة هو الذي يضبط الديوان وينبه على ما فيه مـصلحته أي مـصلحة               
وقد ذكر ابن الشعار شخصيتين مارسوا      . الديوان من استخراج امواله ونحو ذلك     

ي المجال المالي واإلداري وينتسبون الـى عوائـل         الن لهم خبرة ف   ، هذه الوظيفة 
احمد بن علي بن الحسن     : متنفذة وكان أفرادها يعملون في المجال اإلداري وهما         

االزدي الموصلي الذي كان من أبناء الرؤساء والمتصرفين في األعمال الجليلـة            
ي غايـة   قرأ األدب وكان ف   ، في الدولة االتابكية ولهم مكانة متميزة ومتقدمة فيها       

الذكاء وعلى معرفة واسعة بصناعة الحساب وكذلك االشغال الديوانية وقد عينـه            
والشخص اآلخر هو احمد بن     . بدر الدين لؤلؤ مستوفياً بالديوان الملكي بالموصل      

ابراهيم بن احمد بن هبة اهللا الموصلي الذي كان ايـضاً مـن ابنـاء الرؤسـاء                 
د رأيه وقد استدعاه بـدر الـدين       والمتصرفين في الموصل وعرف بصالحه وسدا     

  هـ٧قالئد الجمان البن الشعار الموصلي مصدراً لدراسة التنظيمات االدارية في الموصل في ق 
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لؤلؤ الى ديوان االستيفاء اال أنه رفض ذلك لورعه وتدينه ونزاهة نفسه وهاتان             
 ).سير عالم النبالء(وكتاب ) الكامل في التاريخ(الشخصيتان لم تذكرا في كتاب 

اورد ابن الشعار في كتابه وظائف تتعلق بالقضاء وهي وظيفـة           : القاضي .٧
، ووكيل او نائب عن القاضي في ثـالث تـراجم ايـضاً           ، اجمالقاضي في ثالث تر   

 .وكاتب الشروط في ترجمتان
تولى المترجم له محمد بن حيدر بن محمد بن زيد العلوي           : نقابة العلويين  .٨

نقابة العلويين في الموصل وهذه الترجمة غيـر        ) م١٢٤٣/هـ٦٤١ت(الموصلي  
) ايـة والنهايـة   البد(للـذهبي وكتـاب     ) تـاريخ االسـالم   (مذكورة فـي كتـاب      

البن ) شذرات الذهب في اخبار من ذهب     (البن كثير وكتاب    ) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(
 ) .م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(العماد الحنبلي 

اشار ابن الشعار الى من تولى الخطابة بالجامع العتيق او          : خطابة الجامع  .٩
ومن االمثلة علـى ذلـك ترجمـة        . الجامع االموي في الموصل في ثالث تراجم      

ـ   د بـن عبـد اهللا بـن احمـد بـن محمـد الطوسـي الموصـلي                  الخطيب احم
 ) .م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(
اشار ابن الشعار الى ان المترجم له عبد الكريم بن ابي           : الرسل واهل الوفادة  . ١٠

وانفـذ  ، قد خدم االمراء االتابكة   ) م١٢١٩/هـ٦٢٦ت(السعادات بن كرم الحنفي     
  .رسوالً الى عدة جهات من قبلهم

ر ابن الشعار من تولى بقلعة الموصل كتابه الرقاع الى القرى           ذك: كاتب القلعة . ١١
والنواحي وهو الكاتب يحيى بن محمد بن عمـر الموصـلي الـذي ولـد سـنة                 

  ).الكامل في التاريخ(وهذه الترجمة غير موجودة في ) م١١٥٦/هـ٥٥١(
كان المترجم له اسحاق بن مروان بـن أبـي الـسعادات الموصـلي              : مخبر. ١٢
صاحب خبر ينقل لبدر الدين لؤلؤ حـاكم الموصـل أخبـار            ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(

  .المغول وتحركاتهم العسكرية
ونرى مما سبق بأن ابن الشعار ذكر لنا كثيراً مـن الوظـائف اإلداريـة                 

وبعض التنظيمات اإلدارية التي كانت سائدة في الموصل على الرغم من ان كتابه             
اال ان هذه الوظائف وردت عرضاً      ، كتاب تراجم عن األدب والشعر    ) قالئد الجمان (

وكانـت أكثـر    ، في تراجمه جزءاً من منهجه قدر تعلق األمر بوظيفة المترجم له          
الوظائف وروداً هي وظيفة كاتب اإلنشاء لتعلق األمر بالبالغة والقدرة األدبية في            

  .الكتابة
  
  

 حنان عبد الخالق علي.د
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، يخطئ من يظن أن المكتبة مكان لحفظ الكتب والدوريات والمراجع فقط            

بل هي مركز أشعاع ثقافي يستقي منه الرواد خدمات وفعاليات تتـضمن اإلجابـة              
فهي تخـدم الطلبـة بتزويـدهم       ، عن أي سؤال أو استفسار في جميع المجاالت         
كمـا أن التطـور     ،جهم الدراسـية  بمصادر المعلومات المكملة والمقويـة لمنـاه      

االقتصادي والمهارات الفنية الحديثة الالزمة للصناعات تستلزم اطالعا دائما على          
ما يكتب  عن أخر التطورات العلمية وهذا ما توفره المكتبة فضال عن أن المكتبة               
بما توفره من مصادر للمعلومات منوعه تجعل الفرد القارئ لها أقدر علـى فهـم               

هذا كما أن المكتبة تساعد على قضاء وقـت الفـراغ           ، لشؤون العامة   ومناقشة ا 
بشكل أكثر جدوى للفرد والمجتمع إال أنه من المؤكد أن بـروز وتطـور التقنيـة                
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أصبحت من التحديات التي تواجهها المكتبات في أدائها لخدماتها مـا لـم تؤخـذ               
صبح مـثال الحاسـب     جميع المبادرات للحيلولة دون تقادم الخدمات المكتبية فقد أ        

اآللي وشبكة االنترنيت من أهم مميزات الخدمة المكتبية الحديثة في العالم فال بـد              
  .لمكتباتنا أن تواكب هذا التطور 

  
وقبل الدخول في المقارنة بين الخدمات المكتبية المقدمة في مكتبات مدينة           

لمركزيـة  الموصل وباالخص بين مكتبتين عريقتين فيها همـا المكتبـة العامـة ا            
  -:والمكتبة المركزية لجامعة الموصل البد من إعطاء نبذة لكل من المكتبتين

  المكتبة المركزية لجامعة الموصل 
 وهي تقع داخل الحرم الجامعي لجامعة الموصل لها         ١٩٦٧تأسست سنة   

 –تشرف أداريا وفنيا على مكتبـة أبـن خلـدون           ، بناية مكونه من ثالثة طوابق      
 وتشرف فنيا على مكتبـات      –ي المجمع الثاني لجامعة الموصل      المكتبة الواقعة ف  

تدريـسي   ) ١٣( شخصا بينهم    ) ١٥٤( عدد العاملين فيها    ،الكليات في الجامعة  
ذوي تخصصات إنسانية والباقي ما بين موظفين بتخصصات مكتبية وأخرى غيـر            

  .مكتبية 
  المكتبة المركزية العامة 

لديوان محافظة نينوى لها بنايـة       وهي تابعة أداريا     ١٩٣٠تأسست سنة   
تشرف أداريا وفنيا   ، من طابقين تقع في منطقة الفيصلية في وسط مدينة الموصل           

مكتبات فرعية في الوقت الحاضر موزعة على أقضية محافظة نينوى           ) ٥( على  
موظفـاً باختـصاصات وشـهادات مختلفـة بيـنهم           ) ٢٣( عدد العاملين فيها    ، 

  .اختصاص مكتبي وحيد 
عند المقارنة بين الخدمات المكتبية المقدمة بين المكتبتين نجد أن هناك           و

وعموما أن المكتبتين لم تصال إلى مستوى الطمـوح         ، اختالفا واضحا فيما بينهما     
أو المستوى الذي وصلت أليه المكتبات الحديثة في التطور وبخاصة في المجـال             

لجامعة الموصل قد أدخلت التقنية     االلكتروني فعلى الرغم من أن المكتبة المركزية        
الحديثة في عملها إال أننا ال نجد ذلك عمليا في أروقة وقاعات المكتبة حيث يمكن               

أمـا المكتبـة    ، للمستفيد أن يستخدم تلك التقنية في إيجاد معلوماتـه مباشـرة            
المركزية العامة فال يوجد فيها أي استخدام الكتروني حديث في مجـال الخدمـة              

يمكن االستفادة منه والعمل فيها سائر بالطرق التقليدية ويعود السبب في           المكتبية  
  .ذلك لعدم المعرفة بهذا التطور وعدم تدريب العاملين عليه وقلة الكادر 

وإذا تناولنا الخدمات المكتبية بشيء من التفصيل فأننا نالحـظ أن هنـاك             
ة الناس فـي المكتبـة   اختالفات في طريقة تقديمها فخدمة اإلعارة مثال تكون لعام      

المركزية العامة وداخلية فقط بينما تكون مخصصة للجامعيين فقط فـي المكتبـة             

 مرح مؤيد حسن.م
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المركزية للجامعة واإلعارة فيها داخلية وخارجية وهذا أمر طبيعي ومقبول حسب           
  .طبيعة المكتبة

 أما خدمة الفهرسة التي تعين المستفيد على تحديد مكان أي كتاب يعرف            
ه أو موضوعه فمتوفرة في المكتبتين ولكن بالطريقة التقليدية ولم          مؤلفه أو عنوان  

  .يدخل عليها أي تحديث يراه المستفيد 
وعن خدمة الكشافات وهي أدلة يمكن االستفادة منها إليجاد مقاالت تخص           
موضوعا معينا موجوداً في الدوريات فهي غير متوفرة فـي المكتبـة المركزيـة              

 فهي غالبـا مـا تحتـاج إلـى          ة المركزية للجامعة  العامة وإن توفرت في المكتب    
  .التحديث

أما خدمة اإلحاطة الجارية أي عرض جديد المكتبة دوريـا فهـي غيـر              
متوفرة في المكتبة المركزية العامة في حين أنها متوفرة وبالطريقة الحديثة فـي             
 المكتبة المركزية للجامعة عن طريق الدخول إلى موقعها االلكتروني أو المنتـدى           

  .الخاص بها
 أما الخدمة اإلرشـادية وتـشمل اسـتقبال المـستفيدين والـرد علـى              
استفساراتهم وإكسابهم مهارات التعامل مع المكتبة فهي متوفرة فـي المكتبتـين            

  .وبدرجة متساوية
 وخدمة البث االنتقائي للمعلومات والتي يـتم عـن طريقهـا تزويـد المـستفيد               

فهي غير متوفرة في المكتبـة المركزيـة        باإلصدارات الحديثة في مجال تخصصه      
العامة بينما متوفرة الكترونيا في المكتبة المركزية للجامعة عن طريق الدخول الى            
المكتبة االفتراضية العراقية وتحميل ما يحتاج إليه من المعلومات ولكن االتفـادة            

  .منها مقتصرة على العارفين باللغة االنكليزية
صة بالمكتبات العامة وهـي متـوفرة فـي         وعن خدمة الجماعات فهي خا    

المكتبة المركزية لمدينة الموصل ولكن بنطاق محدود وتعنـي تقـديم الخـدمات             
المكتبية إلى التجمعات السكانية البعيدة عن طريق فتح مكتبات فرعية فـي تلـك              

  مكتبات فرعية في أقضية ونواحي المحافظة ). ٥(التجمعات حيث تعمل أالن 
 المدمجة واالنترنيت فهي غير متـوفرة فـي المكتبـة           أما خدمة األقراص  

 في المكتبة    CD المركزية العامة ومتوفرة خدمة األقراص المدمجة أي أل
المركزية للجامعة بصورة محدودة وبخاصة الرسائل واالطاريح الجامعية المنجزة         

  .٢٠٠٠بعد عام 
نـساخ  أما خدمة االست  ، وعن خدمة الترجمة فال وجود لها في المكتبتين         

فهي متوفرة في كلتا المكتبتين ولكنها في المكتبة المركزية العامة مقتصرة علـى             
االستنساخ الورقي ويعاني هذا النوع من االستنساخ في المكتبة المركزية للجامعة           

 مقارنة الخدمات المكتبية في مكتبات مدينة الموصل
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أما االستنساخ االلكتروني فمتوفر فقط في المكتبة المركزية        ، من زخم المراجعين    
  .للجامعة 

بناية إذ تعاني كلتا المكتبتين من انقطاع التيار الكهربائي          وأخيرا خدمات ال  
وعدم مقدرة المولدات الخاصة على تـوفير أجـواء مناخيـة لطيفـة ومناسـبة               

  .للمطالعة
بعد هذا العرض الموجز نجد أن أغلب الخدمات المكتبية متـوفرة فـي المكتبـة               

ثة وإن لم تـصل     المركزية لجامعة الموصل وقد أدخلت على بعضها التقنيات الحدي        
أما المكتبة المركزية العامة   ، بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه المكتبات الحديثة         

فتفتقر إلى الحداثة والتطور كما تفتقر إلى الكثير من الخدمات المكتبية المعروفـة             
  .لذوي االختصاص المكتبي 

ان هذه العثرات يمكن معالجتها بزيادة عدد الموظفين ذوي االختـصاص           
لمكتبي في المكتبتين وبخاصة في المكتبة المركزيـة العامـة وإدخـال مـوظفي              ا

المكتبتين وبخاصة المكتبة المركزية العامة دورات تدريبية عن الخدمات المكتبية          
وكيفية تحديثها والعمل على فتح مكتبة عامة في الجانب األيمـن مـن المدينـة               

دمتي اإلحاطة الجاريـة والبـث   لتسهيل الوصول إلى المكتبة كما يجب االهتمام بخ    
االنتقائي للمعلومات وإيصالها إلى أكبر عدد من المـستفيدين وتعريـب المكتبـة             
االفتراضية العراقية إلمكانية االستفادة بصورة اكبر فضال عن زيادة المخصـصات           
المالية المكتبية لتوسيع الخدمات وتحديثها وإدخال خدمة االنترنيـت للمـستفيدين           

اصة في المكتبة تقدم خدماتها مجانا أو بأجور زهيدة ألهميتها في           ضمن قاعات خ  
  . إيصال المعلومة وفي كلتا المكتبتين 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مرح مؤيد حسن.م
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م تأسست اإلعدادية الشرقية وأكمل بنائها في سـنة         ١٩٠٦        في بداية عام    
عدادية الوحيدة في مدينة الموصل ويعود الفضل إليها فـي          م وقد كانت اإل   ١٩٠٨

تخريج الكثير من الطلبة المجدين األوائل الذين تقلدوا مناصب سياسـية وقـضاة             
  . وضباط وشخصيات أسهمت في تاريخ العراق

  
  ١٩٣٧مالك المدرسة سنة 
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  :التأسيس
يـة مـن مدينـة         كانت اإلعدادية الشرقية وال تزال في المنطقة الجنوبية الغرب        

الموصل المطلة على الضفاف الغربية من نهر دجلـة ونظـراً لتوسـع المدينـة               
العمراني والسكاني فقد إزداد عدد مدارس البنين وبرزت الحاجة إلنشاء إعداديـة            
أخرى تستقبل الطالب الساكنين في نهاية القسم الغربـي للمدينـة وقـد أنـشأت               

ـ (م  ١٩١٩اإلعدادية المركزية في العام      د احـتالل مدينـة الموصـل بخمـسة         بع
فـي سـنة    )الرابـع الممتـاز   (وقد تم فتح الصف الرابع الذي أطلق عليه         )سنوات
م ١٩٣٢م متخذة من بناية اإلعدادية الشرقية مكاناً لها وفي عام           ١٩٢٣-١٩٢٢

  . أصبحت الدراسة فيها خمسة سنوات بعد أن كانت أربعة سنوات
-اإلدارة-الرياضـيات (تـصاصات م تـم فـتح االخ     ١٩٤١-١٩٣٩    وفي العام   

الفـرع  (وبعدها تم فتح فرعا الرياضيات والطبيعيات الذي أطلق عليـه         )الطبيعيات
  )الفرع األدبي(إلى جانب )العلمي

م تم فتح الفرع التجاري المسائي وقـد تـم فـتح            ١٩٦٥-١٩٦٤    وفي العام   
ع  بإنـشاء المـشرو    ١٩٧٤مسجداً في بناية المدرسة وكان قد بوشر في العـام           

  م واستُلمت البناية من قبل مديرية تربية نينوى١٩٧٨التربوي والذي انتهى عام 
  م١٩٦٢م إلى نهاية ١٩٦٠ذكريات اإلعدادية المركزية للفترة من سنة 

        لقد كانت بداية الستينات من القرن الماضي وخالل فترة حكم عبد الكـريم             
رابات الطلبة في المدارس    قاسم تشهد صراعات قومية بارزة وتميزت بظاهرة إض       

المتوسطة واإلعدادية وانطالق تظاهرات طالبية في شـوارع الموصـل وبغـداد            
  . العاصمة فكان دوام اإلعدادية غير منتظم وقلق

      وكانت بناية اإلعدادية المركزية من البنايات الحديثة والجيدة وعندما كنـت           
لمختلفــة والنظافــة تــدخل بــاب اإلعداديــة تــشاهد الحديقــة ذات الــورود ا

  .هذا ما أذكره في بداية الستينات من القرن الماضي......المشهودة
      وأذكر أن األستاذ نجيب الخفاف كان مديراً لإلعدادية المركزية وكان يتصف           

  باإلدارة الجيدة وكذلك الخبرة الطويلة في التربية
  :أما المدرسون فأذكر منهم

رس اللغة العربية الذي كان يتـصف بالجديـة         مد-األستاذ حمد عبيد الكبيسي   -١
  وهو قومي غيور وكان خريج مصر الشقيقة

  )التاريخ والجغرافية(مدرس مادة االجتماعيات -األستاذ محمد سعيد حمو-٢
مدرس مادة الرياضيات الذي كـان يمتلـك ذاكـرة          -األستاذ عبد الحميد خضر   -٣

ن يقوم بتدريسهم ولمدة أكثر     ذهبية فريدة من نوعها فكان يحفظ أسماء الطلبة الذي        
  من ثالثة عقود

  مدرس اللغة االنكليزية-األستاذ يونس عزيز-٤

 طارق عبد الفتاح يوسف
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  األستاذ محمد صالح واألستاذ عبد اإلله مدرسا مادة التربية الرياضية-٥
  :أما الطالب الذين أذكرهم

  زهير عبد الفتاح صاحب المخطوطات الجيدة-١
  محمود قاسم الزبيدي-٢
  عناد سعد اهللا-٣
  زيهة عبد الرحمنن-٤
  ايليا بطرس-٥
  .حكمت سليمان يونس وآخرون-٦

  :لجان اإلعدادية المركزية
    تتألف لجان اإلعدادية المركزية من مدرس رئيس لجنة وعضوية بضعة طلبة           
لكل مادة والمالحظ أن هذه اللجان كانت تمارس نشاطها كل أسبوع أو أسـبوعين              

قافية والرياضـية والرياضـيات والخطابـة       اللجنة الث ((على األقل أما اللجان فهي    
والحانوت واالنضباط واالجتماعيات واألعمـال الفنيـة واليدويـة والمـشتريات           

  )والصرف ولجنة البطاقة المدرسية
     ومن المالحظ أن نشاط بعض هذه اللجان كان بارزاً ومتميزاً وكانـت تظهـر              

إلعدادية الـشرقية علـى     وقد كانت تتنافس مع شقيقتها ا     .فعالياتها من وقت آلخر   
المراكز األولى وإن اإلعدادية المركزية قد خرجت الكثير من الطلبة األوائل الـذين        

  .      كان لهم الفضل في بناء العراق العظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مركزية للبنين في الموصلاالعدادية ال
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  تاريخ بناء دار ابنتي

  وصالح ويقين           داركم دار حنين
  سالكينوهدى لل            ورفاء ورخاء
  وهناء آمنين             أدخلوها بسالم

  لكم في كل حين          واسكنوها بارك اهللا
  شكراً ساجدين          إن دخلتم فقعوا هللا
  الدار دار الخالدين          إن دار الخلد نعم
  الرجال العاملين           وإليها كل آمال 
  كل ما فيها مهين            هذه دار فناء

  تافة ليس يبين          كله يمضي سريعاً
  غير فوز المتقين          ليس فيها أي فوز

  وبالشكر دوام الفائزين            فاشكروا اهللا 
  حليف الذاكرين          واذكروه إنما الفوز 

  ما حييتم ممسكين           وبحبل اهللا ظلوا
  وذا إرث ثمين          ووصاتي هذه فيكم 
  أو أنا في الراحلين          ما حييت أنا فيكم

  الصالحينبدعاء           فاذكروني واشركوني 
  منح رب العالمين          داركم يا حفص هذي

  والخير المبين          إن في تاريخها النعماء
  وغنم سالمين          وببشر سوف تحبون 
  وبالحبل المتين          وبحفظ اهللا تحيون

  والبشير لي قرين            وأنا ابن بشير
  كونوا سابقين         فأبشروا فيها وبالخيرات
  ]عم دار المتقيينن[          وهي في التاريخ دلت 

  ٤٣٤:         دلت
  ١٦٠:          نعم
  ٢٠٥:          دار

             ١٤٣٠  
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هكذا هي الحياة أشبه بالسفينة التي يطلع عليها الفجر فتجد نفسها وهـي             

 ، وهكذا هو اإلنـسان أشـبه بالراكـب لتلـك            تمخر عباب البحر وأمواجه العالية    
السفينة يطلع عليه الفجر ويجد نفسه محاصراً بتلك األمواج التي تضرب السفينة            
يميناً وشماالً والدفة بيده شاء أم أبى ، والفطن هو من جعل من الحياة لجة واتخذ                

ر ، لكـن    صالح األعمال فيها سفناً ، فالبحر كبير جداً ليس له نهاية للراكب الناظ            
  .الشاطئ أقرب بإذن اهللا 

  
 بهذه الحكمـة والرؤيـة      
العميقة للحياة والتي استمدها مـن      
اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه كان      
حديثه األخير معي حين هممت إليه      
مسرعاً ذات يوم وأنا ابدأ خطواتي      
األولى لتوثيق الحركة الرياضية في     
مدينة الموصل وكتابة أطروحتـي     

ريخ الحركة الرياضية   تا(للدكتوراه  
  ..) في الموصل 

وفق هذه الرؤيـة عـاش      
حياته المرحوم ضياء يـونس داؤد      
قبل ان يغادرنا في الـسادس مـن        
شهر تموز الجاري معتلياً إحـدى      
سحابات الحياة المؤدية الى رفقـة      
دائمة مع اهللا سـبحانه وتعـالى ،        
وبهذه المناسبة ارتأيت ان اسـرد      
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 الرياضية عن تاريخ الموصل الرياضـي       هستذكارا ت شيئاً عن سيرته وبعض من ا     
كان رحمه اهللا طيب القلب دمث الخلق حاد الذكاء هادئ الطبع يخفي وراء كل ذلك               

  .شعلة من نشاط حين كان شاباً وحتى عمر متقدم 
 ، نشأ   ١٩٤٣ضياء يونس داؤود العبيدي من مواليد الموصل محلة جوبة البكارة           

 أحد أعمدة رواد الرياضة الموصلية وهو المرحوم        وترعرع وسط عائلة يتزعمها   
يونس المعروف بأبي ضياء والذي كان له الفضل الكبيـر علـى الرياضـة فـي                

 ومـروراً لتمثيلـه     ١٩٥٠الموصل بدءاً بفريق الهواة الشعبي الذي أسسه عـام          
لمنتخب الموصل الكروي بالعبيه المشهورين آنذاك أمثال موفق عبد المجيد وعبد           

حمد حسن وعبد الواحد يوسف وسالم أحمد وراضـي الـشكرة ورحـومي          اإلله م 
جاسم وغيرهم العديد من العناصر الكفوءة وانتهاءاً بسفرات الفريق ولقاءاته مع           
فرق المحافظات في بغداد وكركوك وأربيل وغيـرهم وتأسـيس نـادي الهـواة              

  .الرياضي في الموصل 
 للرياضـة فـي عـام    وإذا عدنا للمرحوم ضياء يونس فقد بدأ ممارسـته    

 ثـم   ١٩٥٥ وهو تلميذ في مدرسة الحمدانية االبتدائية التي دخلها عـام            ١٩٥٦
 ومثل فرقها الرياضية ثم مع منتخـب        ١٩٥٧انتقل الى المتوسطة المركزية عام      

 في أول بطولة للجمهوريـة أقامهـا        ١٩٥٩ ومنتخب اللواء    ١٩٥٨المعارف عام   
صل مع منتخب الموصـل علـى المركـز         االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وح     

 رعد احمد امين.د
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الثاني بعد المنتخب العراقي العسكري ، مثل بعد ذلك منتخب شباب العـراق عـام               
   .١٩٦٤) الوطني( ومثل المنتخب األهلي ١٩٦٠

خالل فترة الدراسة مارس عدة العاب منها كرة القدم وكرة السلة والعاب            
حيا معها حتـى مماتـه ، كمـا         الساحة والميدان اال أن كرة القدم أسرته بحبها لي        

مارس في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي مهنة التحكيم بكـرة اليـد             
األستاذ باسم  ) ابن خالته (وحصل على الشارة الدولية مع رفيق دربه واحد أقاربه          

  ) .أمد اهللا بعمره والبسه ثوب العافية(جميل إسماعيل 
محسن إسـماعيل وفهـد     (انبهم  من الالعبين الذين عاصرهم ولعب الى ج      

عبـود  (محمد علي ونزار يونس وصباح محمود ونذير نديم وعبـد اهللا صـالح              
  ) .وسالم أحمد ورحومي جاسم وغيرهم الكثير) الصبحة

  
) أبو ليلى (محمود يونس   : من المدربين الذين يدين لهم بالفضل والعرفان        

  .وحيدر يونس وغازي احمد وعبود الصبحة 
 وحتى اعتزاله   ١٩٥٩ياء يونس نادي الموصل منذ عام       مثل المرحوم ض  

 ، أما عمله كمدرب فقد اشرف على تدريب فرق ثانوية تلكيـف             ١٩٧١اللعب عام   
 ثـم شـباب المحافظـة       ١٩٧١ ثم منتخب المحافظة بكرة القدم عام        ١٩٦٣عام  

 واشرف على تدريب ناديه األم الموصل مرتين األولى         ١٩٧٤ومنتخبها األول عام    
 ضـمن دوري العـراق      ١٩٩٤-١٩٩٣ والثانية موسـم     ١٩٧٤-١٩٧٣موسم  

الممتاز بكرة القدم وبصحبته الدكتور زهير الخشاب ، كمـا درب نـادي الفتـوة               

 استذكارات رياضية قبل الرحيلضياء يونس في ذمة الخلود
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الرياضي في أكثر من موسم رياضي ، وعمل كمساعد للمدرب المنتدب من قبـل              
لثالث مواسـم رياضـية فـي       ) زيا إسحاق (االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم      

  .صف السبعينيات لمنتخبات المحافظة منت
  :خالل رحلته التدريبية حصل على النتائج التالية 

   ١٩٧٢الفائز الثاني لبطولة الجمهورية مع منتخب الموصل عام  -
 ١٩٧٣الفائز الثاني لبطولة الجمهورية مع منتخب الموصل  -
 ١٩٧٤الفائز الثالث لبطولة الجمهورية مع منتخب الموصل  -

لتي كان لها الفضل علـى الرياضـة الموصـلية ودعمـت            عن الشخصيات ا  
بعض الـسادة متـصرفي     : مسيرتها الرياضية حدثنا المرحوم ضياء عن كل من         

لواء الموصل والمحافظين لنينوى منهم عبد اللطيف الدراجي ومدير بريد نينـوى            
الذي أسس نادي البرق والبريد وفرقة الرياضة وكـان احـد           ) محمد سليم البير  (

 ، كذلك مدير شركة سمنت الرافـدين حـازم          ١٩٥٧نادي الموصل عام    مؤسسي  
الصابونجي ومدير معمل النسيج الحكومي عبد الرحمن أمين اغوان وكان مراقبـاً            
عاماً للرياضة في معارف الموصل ثم أصبح طياراً للملك ، كـذلك مـدير بلديـة                

داؤد نـادر ،    ومدير تربية نينوى األستاذ ثـامر       ) محسن الحبيطي (الموصل السيد   
  .فضالً عن مسؤولين آخرين 

  أما عن أهم الفرق التي زارت الموصل خالل عمله في مفاصل الرياضة 
 ولعب ضد منتخب المحافظة فـي ملعـب         ١٩٥٩المنتخب القومي الجزائري عام     

  قضيب البان 
  نادي غازي السوري ولعب ضد نادي الموصل في ملعب قضيب البان

  د نادي الموصل في ملعب قضيب البان نادي الحسكة السوري ولعب ض
  نادي دير الزور السوري ولعب ضد نادي الموصل في ملعب قضيب البان
  نادي القامشلي السوري ولعب ضد نادي الموصل في ملعب قضيب البان 

   ضد فريق الهواة ١٩٥٦منتخب بغداد عام 
  نسور بغداد ويمثله العبي بغداد ضد فريق الهواة 

  ١٩٧٣سي ضد منتخب المحافظة عام نادي باختكور الرو
  ١٩٧٤نادي ليونغ الصيني ضد منتخب المحافظة عام 

  ١٩٧٥نادي سيسكا السوفيتي ضد منتخب المحافظة عام 
  المنتخب الوطني العراقي المشارك في بطولة آسيا ضد منتخب المحافظة 

خالل مسيرته الرياضية عمل المرحوم ضياء يـونس مـع العديـد مـن              
تحسين محمود ، عبد المـنعم الـشيخ ،         : دارة والتدريب منهم    الشخصيات في اإل  

باسم جميل إسماعيل ، صبحي حميد ، زهير الخشاب ، بـديع ياسـين ، ضـياء                 

 رعد احمد امين.د
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الخياط ، يونس احمد رسول ، جودت الدباغ ومن بغداد ، سعد محـسن ، ثـامر                 
  .نوال العبيدي ، عبد الكريم رشيد وغيرهم . محسن ، د

  .وم ضياء يونس في مفاصل إدارية عديدة منها خالل حياته عمل المرح
  عضو الهيئة اإلدارية لنادي الموصل 

  عضو اتحاد القدم فرع نينوى
  عضو الهيئة اإلدارية التحاد كرة اليد في الموصل 

  عضو لجنة الحكام المركزية في بغداد لكرة اليد 
  مديرية النشاط الرياضي والكشفي في الموصل 

  .مدرسية مشرف تربوي للرياضة ال
وفي ختام اللقاء استذكر المرحوم ضياء يونس عدد من األسماء التي قدمت الكثير             

محمـود يـونس ، سـالم       : للرياضة في الموصل وكان لها الفضل عليها مـنهم          
حيدر يونس غازي أحمد ، ياسين طه ، زكـي          ) أبو ضياء (الصراف ، يونس داؤد     

ر من األسماء فضالً عن األسماء      يونس ، فاضل الشكرة ، عبد السالم أحمد والكثي        
  .التي ذكرت آنفاً 

أخيرا ننتهي كما بدأنا نقول لقد زرع األستاذ المرحوم ضياء يونس في حياته خيراً              
من خالل رسالته التربوية التي أداها مع أجيال متعافية وسيحصد عند اهللا ثـواب              

 أسماء.      رحمك اهللا وأسكنك فسيح جناته . ذلك 
  
  
  
  
 

        
 
 
  
  
  
  

 استذكارات رياضية قبل الرحيلضياء يونس في ذمة الخلود
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م مركز دراسات الموصل العديد من األنشطة العلمية والثقافية خالل المدة من اقا
،تنوعت مابين التاريخ اإلسالمي واللغة ٢٢/٦/٢٠١١ ولغاية ١١/٥/٢٠١١

  . واألدب وعلم النفس واالجتماع 
  : ملخص بحثه الموسوم  محمودالرزاق صالحفقدم الباحث عبد 

  )دراسة ميدانية(-واقع السكن العمودي في مدينة الموصل
تناول الباحث دراسة لظروف الساكنين في السكن العمودي في مدينة الموصل 
ويهدف إلى تحديد طبيعة هذه الظروف من خالل توضيح سلبيات وإيجابيات السكن 

ن في الشقق والعمارات السكنية، وقد العمودي بحسب وجهات نظر الساكني
وكانت عينة ) المسح بالعينة(استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي وتحديداً 

مبحوثاً ممن يسكنون في العمارات والشقق ) ٨٠(البحث قصدية، و تكونت من 
السكنية وكان االستبيان هو األداة الرئيسة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة 

ث، وقد استخدم الباحث الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الوسيط بمجتمع البح
  .كوسائل إحصائية في البحث

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج تتلخص بوجود إيجابيات   
وسلبيات في السكن العمودي على المستوى العمراني والديني واالجتماعي 

  .وصلواالقتصادي والصحي والنفسي والخدمي في مدينة الم
  :ـوقدمت الباحثة األستاذ مساعد الدكتور ميسون ذنون العبايجي بحثها المعنون ب

دراسة موازنة بين المؤرخين الرهاوي ( قصة األسيرين الصليبيين في الموصل
  )المجهول وابن األثير

تناول هذا البحث الروايات الخاصة بأسر القائدين الصليبيين بلدوين دي بورج 
ناي اللذين وقعا في األسر في معركة حران سنة وجوسلين دي كورتي

بين الجانبين اإلسالمي والصليبي، مع التركيز على تناول ) م١١٠٢/هـ٤٩٧(
أحداث هذا األسر من خالل كتابات المؤرخين الرهاوي المجهول الذي يمثل وجهة 
النظر السريانية بخصوص الحروب الصليبية، وبالمقابل المؤرخ ابن األثير ممثال 

جانب اإلسالمي بهذا الخصوص، وتعد الروايات التي وردت لدى هذين المؤرخين ال
من الروايات األكثر تفصيال من بين الكتابات التي تناولت فترة الحروب الصليبية، 
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السيما وان الرهاوي المجهول الذي النعرف عنه الشيء الكثير، وربما كان رجل 
 تفاصيل وافية عن هذين ، وقد أورد)م١٢٣٧-١١٨٧(دين معاصر لألحداث 

األسيرين، وإذا افترضنا انه من مدينة الرها فهذا يعني انه قد حصل على 
معلومات غاية في األهمية، وهي في الغالب محلية أكثر ، وهذا ما نلحظه لدى ابن 
األثير الذي دون أخبارا مفصلة يكاد يتفوق فيها عن الرهاوي المجهول، وحتى 

قين لهم كابن ألقالنسي مثال، فمن هنا جاءت أهمية هذا المؤرخين المسلمين الساب
الموضوع في معرفة حجم المعلومات التي قدمها كال المؤرخين، وكيفية وقوع 
هذين القائدين في األسر من قبل المسلمين، مع محاولة لمعرفة مصادر 
معلوماتهما، ومما تجدر اإلشارة إليه أن هناك اختالفات كبيرة في المعلومات 

حت من خالل المقارنات العديدة بين المؤرخين أنفسهم حول قصة هذين اتض
  :األسيرين، وقد قسم الموضوع إلى عدة نقاط جاءت على النحو اآلتي

 نظرة تمهيدية عن معركة حران: أوال
 المصادر التي سبقت المَؤرخين في موضوع األسيرين  : ثانياً
  . نتفاصيل الرواية كما وردت لدى المؤرخي: ثالثاً

االغتراب (كما اختار الباحث األستاذ مساعد الدكتور أحمد قتيبة يونس 
 ٨/٦/٢٠١١موضوعا للحلقة النقاشية يوم ) الثقافي في مسرحيات بيات مرعي

،وتمت مناقشة الباحث في محتويات البحث مناقشة علمية من قبل األساتذة 
  . المختصين واألساتذة في مركز دراسات الموصل 

و ) االغتراب(حث مشكلة الدمج والمتاخمة بين مصطلحين ويتناول الب
، وحاول البحث تسليط الضوء على هذه الموضوعة بوصفها ظاهرة )الثقافة(

) هذيانات(فقد تناول البحث مجموعة . تواجدت في أعمال بيات المرعي المسرحية
: المسرحية وطبق عليها وقرأها وفق منظور هذا المصطلح، من خالل مدخلين

ل يقرأ الجانب االجتماعي المؤسس للمشكلة، والثاني يتناول الجانب المهني األو
  . المؤسس للمشكلة

) دراسة ميدانية (المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل 
٢٢/٦/٢٠١١   

، إذ ذكرت ) تنمية اجتماعية(عنوان هذا البحث قدمته الباحثة هناء جاسم محمد 
حث يهدف إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها الطلبة الجدد الباحثة بأن الب

أثناء التحاقهم بالمرحلة الجامعية  ،حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية على 
عينة من الطلبة في المرحلة األولى من الدراسة الجامعية ،وقد تبين أن أهم 

لمشكالت الدراسية النتائج التي توصل إليها البحث ،أن هنالك العديد من ا
المشتركة لكال الكليات العلمية واإلنسانية على حد سواء ، والتي تتمثل في التباين 

  الكافي للدراسة ، تفي طرائق التدريس اإلعدادي عن الجامعي ، وعدم توفر الوق
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ومشكلة ازدحام الصفوف الدراسية ،وكثرة االمتحانات خالل الفصل الدراسي ، أما 
اللغة االنكليزية ،فكانت خاصة بالكليات العلمية فقط ،في حين أن مشكلة استخدام  

الكليات اإلنسانية كان لديها مشكالت تنفرد بها عن الكليات العلمية ،ممثلة بطول 
  . المنهج الدراسي ، وكثرة المواد الدراسية 

أوفد الباحث الدكتور محمد : وضمن األنشطة والمشاركات العلمية خارج المركز
لدباغ إلى جامعة تكريت للمشاركة في أعمال الندوة العلمية التي نظمها قسم نزار ا

كلية التربية، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية في /اللغة العربية
للمدة من  )المؤتمر العلمي األول للمخطوطات العربية: ديوان الوقف السني بعنوان

  ،٢٠١١أيار / ١٦_١٥
كاديميا من جامعات تكريت والموصل وبغداد واالنبار وبابل  باحثا أ٢٦بمشاركة 

 ، وتوزعت البحوث على ٢٠١١ أيار ١٦-١٥وديالى وواسط وكركوك للفترة من 
المخطوطات الفلكية في مكتبة (أربعة جلسات ، وشارك ببحث يحمل عنوان 

وتخللت المؤتمر مراسيم توزيع ) - دراسة ببلوغرافية–األوقاف العامة بالموصل 
دروع اإلبداع والشهادات على المشاركين والقائمين على أعمال هذا المؤتمر ، 
وافتتاح معرض للكتاب في قسم اللغة العربية ، وخرج المؤتمر بتوصيات منها 
إنشاء مركز للمخطوطات في جامعة تكريت يعنى بجمع ودراسة وتحقيق 

ة يحمل عنوان المخطوطات فضال عن اإلعداد للمؤتمر الثاني في السنة القادم
  ) .واقع المخطوطات العربية في العراق (

ياسر فتح :  الباحث٩/٦/٢٠١١كما أستضاف مركز دراسات الموصل في 
) مقدمة في البرمجة اللغوية العصبية(اهللا محمد شيت إللقاء محاضرته الموسومة 

وذكر . التي تحدث بها عن كيفية تنظيم ذواتنا وتطويرها من خالل هذه البرمجة
العلماء  االهتمام في اآلونة األخيرة بالتنمية البشرية وسعىنه قد ازداد بأ

 والباحثون إلى تطوير مهارات التفكير من خالل برامج منظمة وضعت على أسس
 .علمية دقيقة تهدف إلى تطوير الشخصية 

خالل اللغة ومن خالل األعصاب فالجهاز  وتعني البرمجة إعادة برمجة اإلنسان من
الفرد السلوكية والفكرية وهو   الذي يتحكم في كافة التفاعالت لدىالعصبي هو

بالمقدور برمجة اإلنسان كما  بذلك يشبه اإلنسان بجهاز الحاسب اآللي بمعنى أنه
إن اإلنسان قادر على : فإن البرمجة تقول . هو اآلن في برمجة الحاسب اآللي 

 . غير ما في ذهنه معه حينما ي تغيير سلوكه وتفكيره واستجابات اآلخرين
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